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INTI SARI 

Penghematan biaya, merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruht 

munculnya teknologi Coarse Waveleugth Division Multiplexing ( CWDA1). Sistem 

CWDA1 merupakan alternatif yang dapat dipilih untuk menggantikan 1) WDM ( Dense 

Wave/eugth Dil'lsiou lvfultiplexillg ) pada sistem jaringan jarak dekat. Seiring dengan 

pengembangan ( 'WDlvi, keuntungan CWDM secara teknis dibandingkan DWDM, seperti 

lebih fleksibel, rendah biaya, telah memantapkan keberadaan CWDM. Pengurangan biaya 

penggunaan perangkat keras, disipasi daya rendah, dan peranti CWDM yang kecil telah 

membawa keuntungan dari segi penghematan biaya bagi pengguna teknologi ( 'WDM. 

Penghematan akan lebih berarti lagi disaat para perancang jaringan memilih 

menggunakan CWDM yang dapat me nunda jangka waktu pembaharuan (upgrade time) 

sehingga bisa memperpanjang masa hidup perlengkapan jaringan yang dibuatnya. 

Kata kunci : Coarse Wavelength Division Multiplexing, upgrcule time, clisiptlsi tlaya 

l. COARSE WA VELENG'TH DIVISION MULTIPLEXING 

Coarse H'aveleugth Division Multiplexiug adalah su atu bentuk pe-multiplex-an 

panjang gelombang yang mempunyai jarak yang lebih Iebar antar panjang gelombangnya 

dibandingkan dengan /)etlse Wavelength Dinsiou Mu/tiplexiug Lebih dari 18 panjang 

gelombang dapat dikirimkan menggunakan CWD!vf. CWDM dapat digunakan pada serat 

ragam jamak dan juga serat ragam tunggaL Meskipun jarak tempuh isyaratnya lebih 

pendek dibandingkan DWDM harga pemakaian CWDJ\,flebih murah daripada DWDAI 
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Teknologi CWDM mulai digunakan sejak awal 1980an. Pada awalnya Local Area 

Network ( IAN ) serat ragam jamak menggunakan panjang gelombang jamak dengan 

jarak antar panjang gelombangnya 25 nm pada jendela 850 nm. Pasaran penerapan 

CWDM dari pertengahan sampai akhir 1980an berlanjut dengan adanya aplikasi LAN 

serat ragam jamak pada jendela 850 nm, ditolong oleh Vertical Cavity Slfl:face F:milli11g 

1 1/W'r I /'( '\TT ! clan teknologi TFF f thin-film filter) nntuk nwngur;)ngi hi;n :1 rbn 

mcnambah kepadatan data Ketertarikan pada CWDM sendiri tidak terlalu tinggi ( ·wnM 
belum dipakai sampai tahun 1996. Saat itu yang masih digunakan adalah f>WDlvf. Pada 

awal kemunculannya, ( 'WDA1 tidak mempunyai standar yang spesifik dan ada sedikit 

keragu-raguan dalam hal arti dan penerapannya. 

Hal ini berubah pada akhir 1990an, saat ( 'WD!tf menjadi subjek ketertarikan 

diantara IEEE fW2.3 High Speed Study Group dalam memecahk:an masalah dispersi dan 

masalah rugi-rugi pada penerapan LAN 10 Gigahit Ethemet, dan pada beberapa 

penerapan WAN 10 Gigahit Ethernet. Untuk penerapan LAN 10 GhE, empat panjang 

gelombang pada jendela 850 nm atau 1310 nm diusulkan untuk digunakan di gedung

gedung dan lingkungan kampus. Untuk membedakan antara kedua jendela LAN tersebut, 

802.3 High Speed S111dy Group mengacu pada panjang gelombang 850 nm sebagai 

CWDM dan pad a panjang gelombang 1310 nm sebagai Wide WDM ( WWDAl) 

Tabel berikut menunjukkan jenis-jenis Wavelength Division Multiplexing 

Tabel 1. Jenis-Jenis Wavelength Division Mnltiplexing. 

Coarse WDM WDM DWDM 
(tennasuk WWDA1) (termasuk ultra 

dense WDA1) 
Jarak antar kana! Lebar, dari 1,6 nm Sedang, laser 131 0 Kecil, L,6 nm 

(200GHz) sampa1 nm digunakan (200GHz) a tau 
25 nm bersama laser 1550 kurang dari itu 

lllll 

Macam pita yang O,E,S,C. dan L OdanC C danL 
digunakan 
Biaya tiap kanal Rendah Rendah Tinggi 

Jumlah kanal 17- 18 2 Ratusan kana! 
yang dikirimkan 
Baik diterapkan Jangkauan pendek, PON (Passive Jangkauan jauh 
di metro OJ!Iical Network) 
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• Awal Munculnya WDM di Pasar Metro 

Saat diperkenalkan pada awal sampai pertengahan 1990an, WDM dalam bentuk 

DWDM telah digunakan terutama pada jarak.jangkauan jauh. Penerapannya yang 

paling utama adalah untuk membantu penyedia layanan komunikasi jarak jauh yang 

berhubungan dengan habisnya serat antar kota. 

Hal ini berubah pada akhir tahun 1990an bersamaan dengan kemampuan 

produk-produk WDM untuk membantu meringankan kemacetan pada area metro dan 

regionaL Bagaimanapun juga, area metro mempunyai persyaratan yang sangat 

berbeda: jaraknya lebih pendek; memungkinkan pemakaian serat lebih banyak; 

memerlukan protokol lebih banyak seperti (j,~ahlt J·Jhcmer dan f/lwe ( 'Jwuuel 

sebagai pendukung; jumlah informasi lebih sedikit; dan biaya untuk Iebar pita lebih 

sedikit. Dengan adanya karakteristik ini, para penyedia layanan komunikasi 

menginginkan adanya peranti transmisi yang sungguh berbeda dari paket yang sangat 

pad at, ketepatan yang sangat luar biasa, teknologi D WDM dengan Iebar pita yang 

tinggi sangat membantu untuk transmisi jarak jauh. 

Sejak transmisi jarak jauh dipandang tidak lagi efektif untuk area metro, 

penyedia jasa komunikasi di daerah metro mencari suatu DWDM dalam bentuk yang 

lebih murah dan lebih longgar. 

Untuk lebih mengurangi biaya produk metro, kompensator dispersi yang 

harganya mahal yang nonnalnya dipakai pada jaringan jarak jauh dapat dihilangkan 

berhubung hanya membutuhkan jarak yang pendek. Namun bagaimanapun juga, 

meskipun mahal E'UFA ( Erhiom J>opped Fiber Amplifier )tetap diperlukan. 

Penyederhanaan ini memunculkan istilah "Metro DWD~f'. Namun meskipun ada 

penyederhanaan ini, Metro D WDA1 dipandang dari segi ekonomi masih terlalu mahal 

untuk jarak yang tidak sejauh pada DWIJM. 

Kemudian CWDM muncul sebagai alternatif Bagaimanapun juga, CWDM yang 

telah dikembangkan untuk aplikasi LAN jarak pendek perlu dirancang kembali untuk 

menyediakan jangkauan panjang gelombang yang lebih sesuai untuk memenuhi 

persyaratan jarak transmisi untuk aplikasi pada area metro. 
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Gambar 1. Panjang Gelombang Metro CWDM 

Dispesifikasi oleh ITU-T G.69-1.1. 

Seperti terlihat pada Gambar L beberapa pita panjang gelombang digunakan 

oleh CWDM untuk aplikasi metro. Ini termasuk panjang gelombang asli CWDA1 

(pada 13 LO nm), dan perluasannya, secara sederhana disebut pita O;E;S;dan L Pita -

pita ini dapat digunakan untuk menyediakan Iebar pita lOx lebih besar daripada pita

C atau jarak antar panjang gelombang lOx lebih Iebar untuk Iebar pita yang sama. 

Pilihan terakhir ini merupakan solusi yang logis untuk teknologi metro WDM dan 

solusi dari segi ekonomis. 

Seperti terlihat pada Gambar L, kelima panJang gelombang CWHAA terletak 

disekitar pita-E. Pita ini umumnya tidak digunakan sebagai standard tipe serat G.652 

karena adanya Water peak Rugi-rugi akibat adanya water peak ini tidak besar yaitu 

0,5 dB/kin. Memang rugi-mgi maksimum dapat mencapai 2dB/km, tetapi para 

penyedia jasa komunikasi tidak berani menanggung resiko untuk membelanjakan 

dananya untuk peralatan yang tidak dapat dioperasikan di beberapa atau semua tipe 

serat metro G.652. Konsekuensinya, produk pertama untuk mengembangkan dan 

menerapkan~CWIJ~/ di aplikasi metro difokuskan pada pita O,S,C, dan L saja. 

Teknologi Metro CWDM sekarang terdiri dari tapis-tapis optik, dan laser tanpa 

pendingin dengan jarak antar panjang gelombangnya 20 nm. Ada 18 panjang 

gclombang yang dapat dipakai dengan jangkauan panjang gelombangnya pada 1270 
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nm sampai 1610 nm. Gambar 1. menunjukkan pembuatan grid panjang gelombang 

CWDM !TU·T G. 69-1.1. Sebuah kurva attenuasi untuk serat ITf 1-T G. 651 juga terlihat 

Pembuatan gambar panjang gelombang CW!JA1 di atas kurva attenuasi serat 

dilakukan untuk kejelasan dan untuk melihat rugi-mgi yang lebih tinggi pada 

beberapa panjang gelombang. 

2. KOMPONEN SISTEM CWDM 

• Serat 

Untuk mengembangkan jaringan serat metro, sekarang memakai teknologi 

terbant serat !Tll-T G.651.C, yang pada intinya menghilangkan water peak pada 

1383 nm sehingga membebaskan pita-£ untuk memperluas kapasitas pita vang 

dapat digunakan. 

lH~]}ersion Sh[fied Fiber ( DSF ) yang tidak dapat digunakan dengan 

DWDM pada pita-C karena adanya masalah -/-wave mixi11g, sekarang dapat 

digunakan kembali pad a teknologi Metro CWDM yang baru. 

• La.ver 

• Direct Modulated CWDM Lasers 

Dirt!ct A1odulated CWDM Lasers dengan hit rate sampai 2,5 Gbit/s cukup 

optimal untuk biaya yang rendah. Desainnya berdasar pada percobaan dan 

pembuktian teknologi DFB. Teknologi DFB mempunyai keuntungan, Iebar 

garisnya sempit dengan tekanan sisi yang tinggi, sehingga menimbulkan 

unjuk kerja dispersi rendah yang sama dengan modulasi langsung laser 

DWDJd Hasilnya, laser-laser CWJJA1 dapat mentransmisikan 2,5 Gbit/s 

sejauh 80 km pada serat ITU U. 651. Biaya yang rendah, daya kecil, dan 

pengurangan jarak antar trw1smiter laser CWDA;J merupakan keuntungan. 

Ini berarti Direct Modulated CWDl\1 Lasers tidak memiliki tempat 

pembuangan panas yang besar, control circuit, dan Thermo-Electric Coolers 

( n~·( 's ) berdekatan dengan clup lasernya, yang dapat menyimpan tenaga 

elektris dan masih ada tempat yang kosong. Biasanya, keluaran optik 

sebesar lmW bisa dicapai denganlaser ( 'WDM yang rendah biaya. 

• Perbandingan Teknologi I.aser CWDAf dan DWDM 
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Faktor dominan yang membedakan biaya trau.Ymifler CWDM dari biaya 

tran.vmiller DWDM adalah jarak antar kanal masing-masing WDM. Jarak 

antar kana I menentukan seberapa jauh gabungan lo.Yer yang menyinari kana I 

dapat menyimpang dari panjang gelombang nominal dikarenakan oleh 

toleransi pada waktu fabrikasi. jangkauan suhu, dan modulasi. Hal ini 

digambarkan pada Gambar 3.3. untuk tapis CWDM pada 1550 run. tapis

tapis D WDM yang beljarak 200 GHz, dan panjang gelombang laser DFB 

pada pita~C .. 

am C-Balld 

JT1l GDU J!I!O_. CWmK 
oa-11 (IJ.a Wlfltll,' --~ 
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Gambar 2. Toleransi Pengemasan dan Suhu CWDMvs DWDM. 

Jadl perbedaan antara transmitter DWDM dan transmiller CWDM : 

. . 

./' Volume yang ditempati oleh tran.Ymilter laser D WDM delapan kali 

lebih banyak daripada volume tram;miller laser CWDM . 

./ Daya yang dikonsumsi transmitter DWDM sekitar 20 kali jumlah 

daya yang d.ikonsumsi trans·mitter CWDM. Untuk sistem WDM 16 

kanal, trausmiller CWDM mengkonsumsi sekitar 4 Watt, sedangk:an 

untuk fungsi yang sama pada sistem D WDM mengk:onsumsi Iebih 

dari 80 Watt. 

../ Dari kedua sebab diataa. pengemasan tranvmitter laser DWDM lebih 

mabal dibandingkan transmitler laser CWDM tanpa pendingin. 
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Hasilnya, komponen ll'nllsmiller D WDM umumnya empat sampai 

lima kali lebih mahaJ dibandingkan transmitter CWDM. 

Receiver yang digunakan pada sistem CWDM kanal jamak pada dasarnya 

sama dengan yang digunakan pada sistem DWDM. Secara kontras untuk standar 

recetver berprotokol tunggal, ret-etver-receiver itu membutuhkan Iebar pita 

yang lebih besar yang dapat menangkap semua bit-rate dan protokol yang 

ditetapkan. Bagian depan receiver menggunakan detektor Po.tifive-Jntrinsic

Negotive (1'1N } atau Avalanche Photodiode Detectors ( APDs l. Keuntungan 

detektor PIN adalah rendah biaya, desainnya lebih sederhana. Keuntungan 

detektor APD adalah perkembangan sensitivitas recei\.•er sebesar 9 hingga 10 

dB. 

~ Filter I Tapis 

Tapis CWDM diterapkan menggunakan teknologi thit1-jilm filter ( IFF). 

Seperti terlihat pada Gambar 3 TFF berfungsi sebagai tapis kanal tunggal diskrit 

dan sebagai nmltip/<.'Kerdenmlliplexer dengan empat atau delapan port. 

Berbagai macam kon.figurasi perangkat ini dapat digunakan untuk menerapkan 

optical add drop multiplexer kanal jamak. Tapis-tapis CWDM dapat 

dispesifikasikan menjadi untuk transmisi tmi-direclional pada jaringan dua serat 

atau untuk transmisi hi-direclim~al pada jaringan serat tunggal. Pada transmisi 

hi..Jiret.·tioual jaringan serat tunggal, me1npunyai keuntungan yaitu para 

penyedia jasa persewaan serat hanya membutuh.kan modal yang murah. 

r "•, .. «Jtlll1 >- Ilfl!l!!l!l-

lrtW:••• ·~ &, *"I ( Jlhf t ('1) 

Gambar 3. PiJihan Tapis CWDM : SkemaMux Demtrx 1 kanal dan 8 kanaJ. 
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Seperti terlihat pada Gambar 2., tapis C'WDM membutuhkan Iebarjlat-top 

passba11J minimal l3 nm dengan riak passband keciL Rugi-rugi sisipan 

umumnya sekitar 1dB untuk tapis kanal tunggal, dan untuk tapis 1111tx Jemnx 8 

kanal sekitar 4 dB. Isolasi untuk kanal-kanal yang berbatasan lebih dari 30 dB 

dengan tujuan mengurangi <:rosstalk diantara kanal-kanal tersebut 

Pada proses thin .fllm, stabilitas suhu bagian tengah panjang gelombang 

tapis CWDM sangat baik, penyimpangannya kurang dari 0,002 nm/0 C. lni 

bera11i perubahan panjang gelombang kurang dari ±0,07 nm pada variasi suhu 

±35°C 

Sudah menjadi sifatnya, tapis CWOM lebih murah dibuat daripada tapis 

DWDM dikarenakan oleh lebih sedikitnya Japisan pada desain tapis CUDJl. 

Umumnya ada 100 lapis dibutuhkan untuk desain tapis 200 GHz pada DWDA1, 

sedangkan pada metro CWDM hanya ada 50 lapis pada tapis 20 nm. Waktu 

pengemasan tapis CWDAf lebih singkat, bahan yang dibutuhkan lebih sedikit, 

jumlah yang dihasilkan dalam satu k"Urun wak:tu lebih banyak dibandingkan 

dengan tapis DW1Jlvf. Hasilnya, harga tapis CWDM kurang dari 50% harga tapis 

DWDAf. 

• Optit.•ttl Atkl /)rop .W'ultip/exer ( OADM ). Repettter dan Amplifier 

Gambar 4 memperlihatkan sebuah jaringan linear (hn .. ·) terdiri dari tapis 

mnx demnx CWDM dengan 8 panjang gelombang pada bagian paling akhir atau 

cel!lral (~ftlce dan empat buah tapis OADM terJetak diantara remote customer 

nodes dipisahkan jarak 15 km. Panjang total jaringan 60 km, yang pada contoh 

ini rug1-mginya terbatas. Diasumsikan sebuah APD (Avalauche Photodiode 

detectors), rugi-rugi sisipan (insertio11 loss) OADM sebesar 1 dB, rugi-mgi 

sisipan mux/demux 4 dB, rugi-rugi serat dan penyambungan sebesar 0,4 dB/km 

pada pat~ang gelombang 1470 nm dan 1610 mn. 

Untuk aplikasi pada OC-..J8 dengan kapasitas panjang gelombang 2,488 

Gbit/s, jaringan OADM ini juga mendekati batas dispersi 80 km laser-laser 

CWDM. Hal ini tetjadi karena dispersi k.romatis panjang geiombang pada 1610 
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om yang bermodulasi pada serat G. 652. Serat seperti itu dioptimalkan untuk 

dispersi no1 pad a 1310 om dan ini menyebabkan dispersi pad a 1610 nm. 

Untuk mengembangkan jaringan CWDM menjadi jaringan dengan 

jangkauan lebih jauh dan atat1 jumlah titik percabangan lebih banyak daripada 

yang terlihat pada Gambar 4, membutuhkan sebuah peranti sisipan. Dapat 

regenerasi 3R (reampl[fy, reshaping dan retim111g) untuk mengatasi keterbatasan 

rugi-rugi dan dispersi, sedangkan ampi!Jier menghasilkan regenerasi 1 R 

(regenerasi amplituda) untuk mengatasi keterbatasan rugi-rugi day a optik. 

U.dlll.lt 

rU'ON 

~ ~- :t.,. •ad 't em bt. uud lUI 
oopterc.um <"lllllllle'l ~ ift • hi ·diRCii<l!lal, 
;iaiJ!)~ liiM.111~'N'IIIk. 111 f,. .tutiliuro•l 
OO'Iill.liln::a!ll ChiDJidS in ' 'lri• 
dudloo•IIW<~-fabn o~th.l'<ld.:. 

C\'t'O!VI "OADM" 8•\ Network for 
tXU,OC48. FJCON & CbEStnkcs 
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Gambar 4. Contoh Jaringan OAD!v12 Kanal dan A1ux Denmx 8 Kana!. 

Regenerasi panjang gelombang tunggal adalah solusi yang kadang 

digunakan untuk mengatasi keterbatasan rugi-rugi ataupun dispersi. Contolmya 

jika layanan OC-48 pada Gambar 4. dibutuhkan pada 110de dmi'IISiream GbE, 

ini dapat dibuat dengan menyisipkan sebuah repeater 3R pada OC--18, hal 1111 

terlihat pad a Gambar 5. 
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Gambar ~. Repeater Panjang Gelombang 3R ·· Tunggal 

Seperti pada Gambar 5, salah satu masalah jaringan optikal WDM dengan 

repeater panjang gelombang tunggaJ adalah perbedaan aras isyarat optik untuk 

panjang gelombang yang berbeda, yang dapat menjadi masalah crosstalk antara 

kanal·kanal yang bersebelahan. Untuk mengatasi masalah ini. sistem ( 'WHA1 

dilengkapi dengan aflenuator optik atau tapis OADM dengan rasin rap yang 

berbeda dan desain perangkat lunak jaringan optik yang umum dipakai 

Solusi alternatif untuk rugi-rugi/dispersi adalah dengan membangkitkan 

kembali semua panjang gelombang sebelum isyarat optik terdegradasi terlalu 

banyak Repeater panjang gelombang jamak dapat diterapkan seperti pada 

Gambar 6. 

Gambar 6. Repeater Panjang Gelombang 3R- Jamak. 

Pada saat panjang gelombang tunggal atau repeater panjang gelombang 

jamak dipllih untuk aplikasi jaringan metro lebih luas, Semiconductor Optical 

Amplifier ( SOA ) menjadi salah satu alternatif pilihan dengan biaya yang lebih . . 
murah untuk jaringan metro CWLMI yang lebih kecil atau kapasitasnya lebih 

sempit dengan jumlah titik percabangan yang banyak Gambar berikut 

menunjukkan skematik ,\'()A 
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Gambar 7. SOA-Rege11eraror lR untuk Jaringan CWDlvl 

Beberapa repealer -'R panJang gelombang dapat dtkembang.kan untuh. 

dapat meliputi seluruh proses 0£0 add drop mu/riplexin}( ( ADM ), sehingga 

membentuk sebuah regeuerative-OADM ( R-OADM ) Beberapa R-OADlv/ 

dapat dihubungkan satu sama lain untuk membentuk jaringan regeneratiVe 

CWDA1 yang luas, yang dapat dibentuk sebagai sebuah bus· atau ring. 

OADJov1 yang telah diregenerasi mempunyai solusi jaringan lebih fleksibel, 

WDM dengan low latency, dan kemudahan dibandingkan dengan desain 

jaringan SONET dan SDH ( TDM ). Teknologi TDM yang baru, seperti Next 

Geueraliou SONET ( NG-5.,'0NET ) akan mempunyai peranan penting dengan 

kana! yang lebih kecil sehingga menyebabkan efisiensi Iebar pita lebih besar. 

Bagaimanapun juga, NG-SONET memerlukan biaya pemrosesan tambahan, 

/alent..y (waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket data melintasi sebuah jalur 

komunikasi pada sebuah jaringan), konsumsi daya yang lebih besar, dan biaya

biaya lain untuk bersaing dengan kemudahan jaringan rege11eratire CWDA1. 

3. KEUNTUNGAN CWDM 

Ukuran komponen CWDA1 lebih kecil dan mengkonsumsi daya lebih 

sedikit dibandingkan dengan komponen DWDA.f Lebih sedikit mengkonsumsi 

power supp(v dan mengurangi peranti pengelolaan suhu untuk menghilangkan 

panas yang berasal dari trausmifler maupun power supp~v. Perbedaan ini 

digambarkan pada Gatnbar 8. menggunakan data dari komponen-komponen 

DWDlvf dan CWDM dengan 16 panjang gelombang. 

119 



T...:chn~ Jumalllmiah Elek"1rot~:knika VoL 8 No.2 Oktober 2009 Hal lOY - 122 

120 

fit" 1"1<11)' 

l!jr~~~ 

1RUCWDM 
Mulripluer ,, 
~;'~ • Components for DWDM & CWDM Multlple~~:ers 

~··.~.· ' :rl • _, ·;···~~~"':"';r~.·~··r:c·"'!!""' ...,. 
t~~- \-·-,----· .. ------ ---~- .. ----

wr:::t.ll Filter .. Transmitters 00-0C P!Nol!f Supplie& 

6RU 
DWDM 
Mux 

1RU 
CWDM 
r.-ux 

Gambar 8. Perbedaan Produk DJf'DM dan CWDA1 dari Segi Ukuran dan Daya. 

Arsitektur multiplexer yang terlihat pada Gambar 8 berdasar pada 

perbedaan komponen-komponen penting antara teknologi ( 'WlJM dengan 

teknologi WDM 200 GHz, memakai thi11 film .filter dan trausmiller laser DFB 

termodulasi Jangsung 

Seperti terJihat pada Gambar 8, pemakaian serat dan banyaknya daya 

(panas) yang digunakan pada DWDJvf, menjadikan DWDM dibuat di <-ha\;\'lS 

(wadah) yang lebih besar. Sedangkan pada teknologi CWDM yang 

menge,•unakan daya lebih sedikit daripada DWDA{ memungkinkan eW{)J\4 

ditempatkan pada wadah yang lebih keciL Perlunya tambahan wadah pada 

DWDJvf menyebabkan biaya ekstra. Biaya siklus hidup DW1JA1 dibandingkan 

siklus hidup CWDM lebih nyata terlihat daripada perbandingan antara biaya 

komponen dasar masing~masing teknologi 

pari tabel berikut, terlihat perbandingan WDA1 dalam hal penggunaan 

telmologi dan segi ekonomis. 



COARSE WAVELENGTH JJIVJ.YION MULTIPLEXING ( CWJJM) 
Andreas Ardian Febriauto 

h Parnmeter 

1 Kanal per Serat 
l 
I Spektrum yang 

dipakai 
Jarak antar kanal 

Tabel 2. Perbandingan Teknologi WD./1<1. 

---------- ,___ ------ ~ 
Pita O,E,S,C,L I Pita C,L Pita C,L,S I 

32-80 

DWDM Jarak Jauh I 

8~~60 1 

MetroCWDA1 MetroDWDM 

20nm(2500 GHz) 0,8nm(100 GHz) -0,4nm(50 GHz) il

1

_ 

Kapasitas Panjang 2,5 Gbit/s lO Gbit/s I 0-40 Gbit/s 
Gelombang ~ 

Kapasitas Serat 20-40 Gbit/s 100- J 000 Gbit/s > 1 Tbit/s -- 1 

----------+--~-~-------- . ·-- ----------------------------- 1--··----- ___ j 
Tipe Laser Uncooled DFB Cooled DFB Cooled lJFR i 

~-------~---------4---------~-------__j 
Teknologi Tapis Thin Film Filter Thin Film Filter, Thi11 Film Filter, .j· 

AWG. FBG AWG. FBG 
1----------+----~----+----:..-.....---+--------·---~----

Jarak Transmisi sampai 80 km ratusan kilometer ribuan kilometer 

Harga rendah sedang tinggi -1 
f-----·----1----------+--------~----------- ----1 

Penguat Optik tidak ada EDFA EDFA, Ramanj 

Dr11 =Distributed Feed Back laser, AWG =Arrayed Waveguide Gratin~, 
FBG =Fiber Brag.'J Grating, EIJFA Erbium Doped Fiber Ampl{fier 
Sumber dari ,)'orreuto, RHK 

4. KESIMPlJ LAN 

CH'H'H mempakan modifikasi DWLJA:1 yang efektif digunakan untuk jarak lebih 

dekat (sampai 80 km) dengan jumlah panjang gelombang yang lebih sedikit 

dibandingkan DWDA1, dan biaya yang dibutuhkanpun tidak sebesar DWDM. 
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