tičnega signala pa je količino preZačetek optičnih
našane informacije podeseteril ali
komunikacij sega v 70.
postoteril. Zdaj so optične komunileta prejšnjega stoletja.
kacije edina prenosna tehnologija,
Odkritje laserja in razvoj ki omogoča prenos izjemne količine informacije na izjemno velike
laserske diode nedolgo
razdalje na globalni, kontinentalni
pred tem sta pospešila
ali lokalni ravni in s tem zagotavlja
zadovoljevanje sedanjih in prihorazvoj izboljšanega
dnjih potreb po telekomunikacijah
optičnega vlakna iz
v svetovnem merilu. Optični prekremenovega stekla, ki je nos je po obsegu presegel satelitskega že leta 1991.
s svojo veliko
prozornostjo omogočilo Silovit razvoj
prenos svetlobnega
Čas ugodnih gospodarskih gibanj do leta 2000 v telekomunikasignala na velike
cijah je prinesel hitro uvajanje oprazdalje. S tem sta bila
tičnih komunikacij v prakso tudi
pripravljena dva
zaradi tedanjih potreb. Po letu
2000 je sledilo obdobje močne retemeljna gradnika
cesije, ki je do zdaj, ko se kažejo prtelekomunikacijske
va znamenja okrevanja, močno
zveze: vir in prenosni
upočasnilo uvajanje sistemov v
prakso in delno tudi raziskave. Ne
medij.
e od začetka so optične komunikacije obetale uresničitev dveh najpomembnejših lastnosti vsake informacijske zveze: prenos velike količine informacij – temu pravimo širokopasovni prenos – na
velike razdalje. Razvoj sta po letu
1990 pospešili dve pomembni novosti in vrsta tehnoloških izpopolnitev. Ojačevanje svetlobnega signala v optičnem vlaknu je omogočilo doseganje zelo velikih do
vključno medkontinentalnih razdalj. Vzporeden prenos na različnih valovnih dolžinah (barvah) op-

Ž

Današnje optične zveze imajo
različno prenosno zmogljivost,
vendar tudi zveze manjše zmogljivosti mnogo presegajo zmogljivost dosedanjih kabelskih ali radijskih zvez na velike razdalje,
sem sodijo tudi satelitske komunikacije. Zmogljivost (kapaciteto)
prenosa na določeno razdaljo izražamo s številom prenašanih elementov digitalne informacije (0,1)
v sekundi (bitov). Zmogljivost

15.000 telefonskih pogovorov
Da bi si lahko vsaj bežno predstavili, s kako neznanskimi prenosnimi zmogljivostmi imamo
opraviti, si oglejmo, kaj vse lahko
prenesemo po optični zvezi, ki
ima za današnji čas zmerno vrednost bitne hitrosti en gigabit na
sekundo. Po taki zvezi bi lahko po
enem samem vlaknu, vsaj teoretično, prenašali 15.000 telefonskih pogovorov ali pa bi lahko v
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glede na ta zastoj je bilanca pozitivna in silovit razvoj v zadnjih 30
letih lahko osvetlimo z naslednjimi podatki: doslej je bilo položenega več kot 600 milijonov kilometrov optičnega vlakna (s to dolžino ovijemo Zemljo 15.000krat!). Poseben razmah so doživljale zveze na globalne razdalje.
Po prvem čezatlantskem kablu
TAT 8 iz zgodnjega leta 1988 je bila
vzpostavljena vrsta novih podoceanskih zvez, tako da so morja in
oceani prepredeni z optičnimi kabli v skupni dolžini 600.000 kilometrov (s skupno dolžino vlakna
šest milijonov kilometrov).

Od 1. do 3. februarja letos bo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani
potekal strokovni seminar Optične komunikacije – po vrsti že trinajsti –
z udeležbo slovenskih in tujih predavateljev
(http://antena.fe.uni-lj.si/~sok/2006). Domači predavatelji bodo
predstavili stanje in razvojna vprašanja optičnega omrežja v Sloveniji.
Strokovnjaki iz Anglije, Francije, Avstrije, Portugalske, Češke in Hrvaške
bodo predstavili novejše razvojne težnje in prihodnja predvidevanja,
vključno z razvojem dostopovnega omrežja, ki po svetu in pri nas
priteguje vse večjo pozornost.

Evropsko optično hrbtenično omrežje (vir: Zbornik strokovnega seminarja Opt
prenosa po posameznem vlaknu
izražamo v milijonih (mega), milijardah (giga) ali celo bilijonih (tera) bitov na sekundo. Običajne optične zveze prenašajo informacijo
z bitno hitrostjo enega ali več megabitov na sekundo, zahtevnejše z
bitno hitrostjo enega ali več gigabitov na sekundo, izjemno zahtevne pa celo s hitrostjo enega ali več
terabitov na sekundo. Najvišji dosežen eksperimentalni rezultat
doslej je okoli deset terabitov na
sekundo. Poudarimo naj, da se ti
rezultati nanašajo na prenos po
enem vlaknu. V optičnem kablu,
ki združuje določeno število optičnih vlaken, se prenosna zmogljivost povečuje s številom vlaken.
Zmogljivost kabla izražajo v trilijonih (peta) bitov na sekundo.

sekundi prenesli vsebino 25 zajetnih knjig. Za trenutek lahko podvomimo, da sploh še potrebujemo kaj več.
Kot lahko letno rast zmogljivosti mikroelektronskih tehnologij
izražamo s tako imenovanim Mooreovim zakonom, tako lahko podobno izražamo rast zmogljivosti
optične zveze. V preteklosti se je
povečevala približno za faktor deset vsakih štiri do pet let oziroma
približno za faktor sto na vsakih
deset let. Približuje se obdobje, ko
se bo rast upočasnila in bo teže sledila hitrorastočim potrebam, ki jih
prinašata internet in prenos podatkov. Kot skrajna vrednost zmogljivosti optičnega prenosa se pojavlja ocena sto terabitov na sekundo na dolžini 10.000 km. Z
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