
WDM og MPLC er 
det nye sort på sort fiber 

Cases og erfaringer fra vores kunder



WDM og MPLC er det nye sort på sort fiber 2/13

Indholdsfortegnelse
Intro 3 
 
Kapitel 1 
Bryd vanetænkningen og øg kapaciteten på jeres eksisterende fiber 4 
 
Kapitel 2 
Øg båndbredden på fiber med op til faktor 80 5 
  
 WDM – Wavelength Division Multiplexing 6 
  
 MPLC – Multi-Plane Light Conversion 7 
 
Kapitel 2.1 
MPLC-løsning på multimode fiber, Frederikssund Kommune 8 
 
Kapitel 2.2 
Passiv WDM-løsning på singlemode fiber, Jammerbugt Kommune  9 
 
Kapitel 2.3 
Aktiv WDM-løsning på singlemode fiber, Bornholms Regionskommune 10 
 
Kapitel 3 
Med WDM og MPLC får I en markant stærkere business case på jeres fiberinstallation  11 
 
Kapitel 4 
Find ud af, hvor meget du kan øge kapaciteten på jeres fiberinstallation 12



WDM og MPLC er det nye sort på sort fiber 3/13

Intro
Med WDM og MPLC kan du øge kapaciteten på jeres eksisterende fiber – uanset om I benytter 
singlemode eller multimode fiber. 

Teknologierne er modne og velafprøvede, 
og et økonomisk attraktivt alternativ til at 
bestille ny fiber. Alligevel er mulig-
hederne for at øge kapaciteten på  
eksisterende fiber med WDM  
eller MPLC forholdsvis ukendte  
i markedet. 

Sidst i e-bogen finder du infor-
mation om vores gratis, tekniske 
workshop, hvor vi kommer rundt 
om jeres infrastruktur, diskuterer 
eventuelle kapacitetsudfordringer  
og udarbejder et løsningsforslag til  
optimering af jeres optiske infrastruktur.

I denne e-bog kan du læse  
mere om WDM og MPLC, og  

hvordan en række virksomheder og 
organisationer allerede har benyttet 
mulighederne og øget kapaciteten 

på eksisterende fiber.
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Kapitel 1: 

Bryd vanetænkningen og øg 
kapaciteten på jeres eksisterende 
fiber

En stabil og driftssikker netværksløsning er et fundamentalt element i infrastrukturen og  
forretningskritisk i alle virksomheder og organisationer. Kravene til netværkshastighed og  
stabilitet er stigende, samtidig med stadig øgende behov for højere datakapacitet.

På et tidspunkt står du med behov for øget kapacitet og båndbredde i 
netværket. Jeres forretning er ved at vokse ud af jeres eksisterende 

infrastruktur – og der melder sig helt naturligt et behov for mere 
fiber. 

Men hvorfor ikke hellere øge kapaciteten på jeres  
eksisterende fiber? 

Uanset om I har singlemode eller multimode fiber,  
så findes der både et sikkert og økonomisk alternativ  
til at bestille mere fiber, nemlig WDM og MPLC.
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Kapitel 2: 

Øg båndbredden på fiber med  
op til faktor 80
Med WDM (Wavelength Division Multiplexing) og MPLC (Multi-Plane Light Conversion) kan  
eksisterende, optisk infrastruktur nemt og økonomisk opgraderes til langt højere datahastigheder 
og transmissionsafstande. En ældre fiberinstallation behøver ikke længere stå i vejen for en 
opgradering af kapacitet, og I slipper samtidig for dyrt og forstyrrende anlægs- og monterings- 
arbejde.
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WDM – Wavelength Division  
Multiplexing
WDM er designet til at give optisk netværkssupport til Ethernet- og Fiber Channel-kommunika-
tion. Trafikken i et WDM-system transmitteres via forskellige kanaler i samme fiber. De forskel-
lige data bliver transmitteret i hver deres kanal, der fungerer helt uafhængigt af andre kanaler i 
WDM-systemet.

Passive WDM-systemer
Et passivt WDM-system er filtre uden strøm og FAN, som multiplekser og demultiplekser data 
der transmitteres over fiberen. Filtrene supporterer både CWDM og DWDM med op til 
henholdsvis 16 og 80 kanaler. Et CWDM-system kan udbygges med yderligere 16 DWDM- 
kanaler (via to CWDM kanaler) til en samlet 30 kanalers hybridløsning. 

Aktive WDM-systemer
Aktive WDM-systemer kan transmittere multiple 40 GbE og 100 GbE links parallelt med lavere 
båndbredder og andre protokoller som Fiber Channel, på afstande op til 2000 km.  

Med indbyggede transpondere og muxpondere konverteres multimode- og singlemode-signaler 
til DWDM-signaler, som kan monitoreres i realtid. 

I kan vælge at tilføje Layer 1 kryptering af trafikken på klient- eller linjesiden. Layer 1 kryptering 
kræver mindre båndbredde og er stærkere end traditionelle MACSec (Layer 2) og IPSec (Layer 
3) protokoller.  

Itectra er certificeret Infinera partner med følgende certificeringer: Infinera Certified System  
Engineer (ICSE), Infinera Certified Solutions Architect (ICSA), Infinera Certified Product Specialist 
(ICPS) og Infinera Certified Deployment Technician (ICDT).
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MPLC – Multi-Plane Light  
Conversion
Mange eksisterende fiberinstallationer er baseret på multimode kabling, som pga. sin fysiske 
konstruktion har for mange refleksioner til, at laseren kan transportere over lange afstande.  
Allerede fra omkring 30 meter kan I opleve udfordringer med at transportere høje båndbredder i 
multimode kabler.

Singlemode signaler kan transporteres op til 10 km i et multimode kabel  
Med MPLC, der er en avanceret spejlteknologi, transporteres singlemode signaler i multimode 
fiber. MPLC modificerer lyset, så det kan transporteres gennem et multimode fiber. Med blot 
et enkelt passivt system kan et 10 Gb singlemode signal transporteres op til 10 km gennem et 
multimode fiber.

       Tidobling af kapacitet med optisk  
            signalkonvertering med MPLC  
                Alt afhængig af hvordan jeres  
                  eksisterende installation er udført,   
                    kan I gå fra 1 Gb til 10 Gb eller  
            højere med optisk signalkonver-  
             tering med MPLC. Læs de følgende cases  

med eksempler på, hvordan  
MPLC og WDM  

har øget kapaciteten i  
eksisterende fiber.
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Kapitel 2.1 

MPLC-løsning på multimode  
fiber, Frederikssund Kommune
Med borgernes evige higen efter øget båndbredde, troede Frederikssund Kommune, at den 
eneste mulighed for at få yderligere båndbredde var at grave ny, bekostelig singlemode fiber 
ned.

Highlights 
 › Mangedoblede båndbredden på gamle, multimode fiberkabler med MPLC
 › Øgede kapaciteten til 10 Gb over afstande op til 10 km på multimode fiber
 › Undgik at grave ny, dyr singlemode fiber ned

Løsningen
Med en passiv MPLC-baseret AROONA-løsning fra Cailabs kan kapaciteten på multimode  
fiber (OM1-OM5) øges til 10 Gb over afstande på op til 10 km ved at elimere modal dispersion  
i fibrene. Herved mangedobles båndbredde og distance.

Frederikssund Kommune forventer flere udvidelser på sigt, med opgradering af kapaciteten  
mellem flere byer fra 1 Gb forbindelse til 10 Gb. 

”Indtil 2019 havde forbindelsen leveret 100 Mb over en 1096 meter OM1 (62,5 µm/125 
µm) forbindelse. Ved hjælp af 1310 nm Boosters i hver ende kunne vi få forbindelsen op 
på 250 Mb, men derover begyndte hastigheden at svinge voldsomt.”
Brian Christian Andersen, Netværksspecialist, Frederikssund Kommune

”I samarbejde med Itectra ser vi på at installere AROONA flere andre steder i vores  
netværk, hvor vi har kapacitetsproblemer på eksisterende multimode forbindelser.”
Brian Christian Andersen, Netværksspecialist, Frederikssund Kommune

Læs hele casen her

https://itectra.com/cases/mangedobling-af-baandbredde-og-distance-paa-multimode-fiber/
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Læs hele casen her

Kapitel 2.2

Passiv WDM-løsning på  
singlemode fiber, Jammerbugt 
Kommune 
Grundet øget trafikmængde havde Jammerbugt Kommune behov for at udvide kapaciteten og 
opdele trafikmønstre på deres eksisterende fiberinfrastruktur. Det ville være dyrt at etablere ny 
sort fiber, da kommunen har serverrum og dataswitche placeret i flere byer.

Highlights 
 › Ottedoblede kapaciteten på eksisterende singlemode fiberinfrastruktur
 › Fik øget kapaciteten, så datatrafikken kunne deles på flere dedikerede kanaler
 › Sparede etableringsomkostninger til ekstra sort fiber

Løsningen
Med en CWDM-løsning, hvor passive filtre ottedobler kapaciteten på hver sort fiber, har kommunen 
fået otte kanaler mellem byerne i stedet for de hidtidige to bidirectionelle link. 

Tidligere kørte både Fiber Channel og Ethernet på samme fiber via FCoE, og det var blevet 
problematisk på grund af den store trafikmængde på fiberinfrastrukturen. Med den øgede 
kapacitet kan datatrafikken opdeles på flere dedikerede kanaler. 

“Styrken er, at du med CWDM kan lave én forbindelse om til otte eller mere. Derfor er vi 
nu i stand til at sende Fiber Channel og Ethernet igennem samme fiber uden problemer, 
og på grund af Itectras design har vi faktisk også haft mulighed for at addere yderligere 
én 40 Gb kanal til løsningen.”
Morten Hedegaard, Leder af Digitalisering og It, Jammerbugt Kommune.

“Vi har en rigtig god business case på det her projekt.”
Morten Hedegaard, Leder af Digitalisering og It i Jammerbugt Kommune.

https://itectra.com/cases/mere-kapacitet-med-sort-fiber/
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Læs hele casen her

Kapitel 2.3

Aktiv WDM-løsning på singlemode 
fiber, Bornholms Regionskommune
For at fremtidssikre sit netværk ønskede Bornholms Regionskommune at etablere en ny  
infrastruktur med indbygget redundans, og bedre muligheder for at øge båndbredden.  
Umiddelbart ville dette kræve etablering af ny sort fiber i netværket, da serverrum og data-
switche var placeret rundt på hele øen. 

Highlights 
 › Opgraderede netværket uden etablering af ny og fordyrende, fysisk fiberinfrastruktur
 › Opbyggede et redundant netværk med mangedoblet kapacitet på hver fiber
 › Fik en mere effektiv styring af den øgede trafikmængde ved at have muligheden for at gå fra 

et Layer 2 til Layer 3 netværk

Løsningen
Det eksisterende netværk, baseret på singlemode fiber, udvides med en kombineret aktiv og 
passiv hybrid CWDM og DWDM ringstruktur, som simplificerer netværket, introducerer redundans 
og mangedobler kapaciteten på hver sort fiber.

”Vi er gået fra et Layer 2 til et Layer 3 netværk, der gør os i stand til at styre den øgede 
trafikmængde mere effektivt. Derudover har vi øget båndbredden til alle øens lokationer 
og opnået et mere stabilt netværk, som nu giver bedre service til alle Regionskommunens 
brugere.” 
Claus Munk, Centerchef for Regional Udvikling, IT og Sekretariat hos Bornholms Regionskommune.

”Med hjælp fra Itectra fik vi en yderst god business case på projektet, samtidig med  
indfrielsen af alle vores krav. Når man har sort fiber i forvejen, er der jo kun en omkost-
ning til CWDM/DWDM-udstyret for at få en højere kapacitet. Det skal holdes op mod, 
hvad det koster at tilkøbe ekstra sort fiber.”
Claus Munk, Centerchef for Regional Udvikling, IT og Sekretariat hos Bornholms Regionskommune.

https://itectra.com/cases/hybrid-cwdm-og-dwdm-netvaerk/


 › Fuld skalerbarhed hvor I kan  
udvide kapaciteten i netværket  
”on the fly”

 › Fleksibel fremtidssikring i forhold  
til endnu ukendte behov

 › Kort implementeringstid ved initiel 
beslutningstagen af systemvalg 

 › Plug and play installation

 › Driftssikkerhed og agilitet i  
netværket

WDM og MPLC er det nye sort på sort fiber 11/13

Kapitel 3

Med WDM og MPLC får I en  
markant stærkere business case 
på jeres fiberinstallation 

Som casene i kapitel 2 viser, så findes der et både 
sikkert og økonomisk alternativ til at bestille ny, 

sort fiber, uanset om I har singlemode eller 
multimode fiber.

Når du vælger at  
øge kapaciteten og/eller  

afstanden i jeres eksisterende  
fibernetværk med WDM og/eller 
MPLC, har det en række positive  

effekter på den samlede  
businesscase på jeres  

infrastruktur:
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Kapitel 4

Find ud af, hvor meget du  
kan øge kapaciteten på jeres  
fiberinstallation
Er du blevet interesseret i at finde ud af, hvor meget du kan øge kapaciteten på jeres eksisterende 
fiberinstallation? 

Book en gratis, teknisk workshop! 
Workshoppen foregår hos jer eller online og tager ca. 60-90 min. Vi kommer rundt om jeres  
infrastruktur, diskuterer eventuelle kapacitetsudfordringer og udarbejder et løsningsforslag til  
optimering af jeres optiske infrastruktur. 

Workshoppen vil være teknisk og målrettet 
netværksarkitekter eller driftsansvarlige, 
som vil få indsigt i ny viden om optimering 
af optisk infrastruktur. 

Kontakt os på  
info@itectra.com eller  

telefon 72170058 for at høre  
mere og aftale et tidspunkt  

for workshoppen.

https://itectra.com/kontakt/
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Vi designer, leverer og servicerer  
forretningskritisk IT-infrastruktur
Itectra har siden 2008 designet, leveret og serviceret forretningskritisk IT-infrastruktur  
til datacentre, offentlige myndigheder, enterprise virksomheder og service provider  
netværk. 

Hos Itectra er vi eksperter i netværksløsninger og optisk 
infrastruktur. Vi har et tæt samarbejde med vores kunder 
og en dyb professionel forståelse af deres udfordringer 
og behov. Vi følger teknologien tæt og sikrer, at 
vores kunder kan drage fordel af de nyeste 
teknologier med den bedst egnede løsning. 

Vores kunder har direkte adgang til in-house 
specialister og dygtige eksperter gennem vores 
konsulentnetværk og partnerskaber, som bl.a. 
omfatter Infinera og Cailabs.

Infinera er markedsledende indenfor  
disaggregerede DWDM-løsninger og åbne op-
tiske systemer, der gør det muligt for bl.a. net-
værksoperatører at reducere TCO ved lavt strøm-
forbrug, open management og ægte  
”Pay-as-you-Grow” arkitektur.

Cailabs er førende indenfor formning af lys. Deres  
AROONA portefølje tilbyder en fleksibel og prisgunstig 
løsning for opgradering til højere båndbredde på multimode fiber over afstande op til 10 km, 
hvor alternativet er at trække ny fiber. 




