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Valokuidun yksi- ja monimuototyypit

Tyypillisesti yksimuotokuitua on käytetty runkoverkoissa 
pitkillä etäisyyksillä, kun taas edullisempaa monimuotoa 
toimistokiinteistöjen tai datakeskusten sisäverkoissa. 
Kaapelityyppien suorituskyvyissä erot syntyvät saavutet-
tavista etäisyyksistä ja tiedonsiirtomääristä, koska signaali 
vaimenee ja siroaa voimakkaammin monimuodossa 
(multimode) kuin yksimuodon (single mode) valokuiduissa. 
Tiedonsiirtomäärien kasvun vuoksi datakeskuksissa 
kapasiteettitarpeet muuttavat perinteistä  
yksi- ja monimuotokuitujen asetelmaa.

Datakeskuksissa kaapelointikokonaisuuteen liittyy olennaisesti 
kaapelimäärän hallinta, johon sisältyvät tilan- ja energiansäästön 
näkökulmat, ylläpidon tehokkuus ja kapasiteetin kasvattamisen mah-
dollisuus modulaarisesti. Konesalin pitkän elinkaaren yksi tekijä onkin 
hyvin suunniteltu, aikaa kestävä kaapelointi. 

Teemme Orbiksella suunnitelmia ja laskelmia eri vaihtoehdoista uusia 
datakeskuksia suunnitteleville asiakkaillemme. Mikä siis on yksimuo-
don ja monimuodon kustannusten ero tänä päivänä?

Kaapelointisuunnitelma 20 räkille
Esimerkkitapauksessa vertaamme OS2-kategorian yksimuoto- ja 
OM4-kategorian monimuotoratkaisujen eroja 40G ja 100G tiedon-
siirtonopeuden datakeskuksiin. Vertailuun on otettu tarvittavat 
tuotteet 20 räkin kaapelointiin: 18 kpl palvelinräkkiä ja 2 kpl tietolii-
kenneräkkiä, joissa on 12 linkkiä (kahdennettu 6+6) kussakin palvelin-
räkissä. 
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Optiikat
Yksimuotokaapeloinnissa esimerkissämme käytetään LR4-optiikoita, 
joissa liitinrajapintana on LC duplex. Toisessa kuidussa on lähetettävä 
signaali (TX) ja toisessa vastaanotto (RX).  

Monimuotokuidussa käytetään SR4-optiikoita. Jotta päästään riittä-
viin nopeuksiin, siirretään yhdessä kuidussa 10G (yhteensä 40G) tai 
25G (yhteensä 100G). Koska 40G ja 100G tiedonsiirtomääriin tarvi-
taan 8 kuitua, on valittava koko kaapelointiin useampia kuituja sisäl-

tävä MPO/MTP-liitin. Laskelmassamme OM4:n SR4-optiikoissa liitinra-
japintana on MTP8. Liittimen kahdeksasta kuiduista neljää käytetään 
signaalin lähetykseen ja neljää vastaanottoon. MPO/MTP-liitin on LC 
duplex-liittimen kokoinen, joten molempien optiikoiden SFP-moduu-
lit ja paneeliportit ovat samankokoisia.

OPTIIKOIDEN KUSTANNUSVERTAILU

Monimuoto 
MPO/MTP 8/12 kuitua

FYYSISET RAJAPINNAT OPTIIKOILLE

Yksimuoto 
LC Duplex 2 kuitua

QSFP+ Transceiver - 850nm (SR4) 
40GbE

QSFP28 Transceiver - 850nm (SR4) 
100GbE 

QSFP+ Transceiver - 1310nm (LR4) 
40GbE

QSFP28 Transceiver - 1310nm (LR4) 
100GbE

40G 
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Yksimuoto 
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Kaapelointi
Kaapelointi on esimerkin suunnitelmassa redundanttinen eli kahden-
nettu. Kaapelit kytketään valmiiksi kasattuihin moduuleihin, jotka 
asennetaan 1U korkeaan paneelikehikkoon. Paneeli asennetaan tieto-
liikenne- ja palvelinräkkeihin. 

Yksimuotokaapeloinnissa runkokaapelit ovat 12-kuituisia ja LC-liitti-
millä. Monimuotoverkossa MPO/MTP-liittimillä varustetut runkokaa-
pelit voivat olla 8- tai 12-kuituisia.

LINKKIKAAVIO YKSIMUODOLLE

LINKKIKAAVIO MONIMUODOLLE

Yhteenveto 
Kokonaisuutena datakeskuksen kaapelointi OM4 monimuotokuidulla 
on OS2 yksimuotoa edullisempi vaihtoehto. Monimuotoa käytet-
täessä kaapeleita tarvitaan enemmän, joten asennus ja mittaus vie 
enemmän aikaa. Merkittävä hintaero syntyy yksimuodon kalliimmis-
ta optiikoista. Elinkaarikustannukset lisääntyvät myös, koska yksi-
muoto-optiikat kuluttavat enemmän energiaa. Käytön lisääntyessä 
yksimuodon optiikoiden hinnat ovat lähteneet laskuun, mikä tulee 
kaventamaan hintaeroa. 

MPO/MTP  
kytkentä-

kuitu

MPO/MTP  
kytkentä- 
moduuli

MPO/MTP  
runkokuitu

MPO/MTP  
kytkentä- 
moduuli

MPO/MTP  
kytkentä-

kuitu

LC duplex  
kytkentä-

kuitu

LC kytkentä- 
moduuli

LC  
runkokuitu

LC kytkentä- 
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LC duplex  
kytkentä-
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KOKONAISKUSTANNUSTEN VERTAILU 
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Optiikat            Kaapelointi

Monimuoto Yksimuoto

100G

Optiikat            Kaapelointi
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Yksimuotokuitua käytettäessä ei tarvitse miettiä etäisyyksien ra-
joitteita ja tulevaisuudessa tiedonsiirtonopeuksien nostamisessa 
kaapelit eivät ole pullonkaula. Tästä syystä jotkut asiakkaamme ovat, 
hintaerosta huolimatta, päätyneet yksimuotoon. Se on järkevä vaih-
toehto suurissa datakeskuksissa, joissa etäisyydet keskuksen sisällä 
tai useampien yhteenliitettyjen keskusten välillä ovat satoja metrejä. 

Datakeskusoperaattori voi myös ennakoida ympäristöön myöhem-
min tulevia muutoksia, joissa on tehtävä pidempiä reitityksiä, ja sen 
vuoksi yksimuoto valitaan käyttöön jo alusta lähtien. Koska nopeudet 
ja tiedonsiirtomäärät kasvavat koko ajan, kaapeloinnin toteutus ko-
konaisuudessa yksimuodolla voidaan nähdä myös investointina, joka 
pidentää salin käyttöikää. 

Entä OM5?
Uusi OM5-kategorian valokaapeli on optimoitu 100G ja sitä suurem-
mille nopeuksille. OM5 tarjoaa monimuotoon enemmän kapasiteet-
tia vähemmällä kaapelimäärällä, koska se on suunniteltu SWDM-tek-
nologialla tehtävään aallonpituuden jakamiseen yhden kuidun sisällä. 
Kun OM4-kuidulla 100G tiedonsiirtoon tarvitaan 8 kuitua, OM5-kui-
dulla 200G tiedonsiirtoon tarvitaan vain 2 kuitua. OM5-kaapeloinnilla 
päästään myös pidempiin etäisyyksiin kuin OM4:lla. Ero on tosin vain 
joitakin kymmeniä metrejä.  

OM5-kaapeli itsessään on noin 30 % kalliimpaa kuin OM4. Koska 
OM5 on yhteensopiva OM4-kategorian kanssa, sen käyttöön voidaan 
siirtyä esimerkiksi laajennoksissa. Käytännön OM5-sovellukset ovat 
vasta tulossa. Samoin SWDM:än soveltuvia optiikoita on markkinoilla 
rajoitetusti. 

Tutustu myös
Kerromme lisää kaapeloinnissa huomioitavia asioita Datakeskusten 
valoikuitukaapelointi -oppaassamme.  
Voit ladata oppaan osoitteesta http://www2.orbis.fi/konesali-opas  

Monimuoto

Kokonaiskustannuksiltaan edullisempi

Vaihtoehtoina kategoriat  
OM3, OM4 ja OM5

Enemmän kaapeleita

Asennus ja mittaus vie enemmän aikaa

Rajatut etäisyydet <500m

Yksimuoto

Kokonaiskustannuksiltaan kalliimpi

Merkittävästi kalliimmat optiikat

Suurempi energiankulutus optiikoissa 

Vähemmän kaapeleita, vie vähemmän tilaa

Ei etäisyyksien rajoitteita, mahdollisuudet 
laajennoksiin

Suurempi tiedonsiirtokapasiteetti,  
pidempi käyttöikä

Yhteistyökumppanimme  
White paperin toteutuksessa



Orbis Oy – rehellistä teknologiaa
Orbis Oy on vuonna 1949 perustettu suomalainen 
tiedonsiirtotuotteiden toimittaja. Olemme erikois-
tuneet langattomien verkkojen RF-teknologiaan 
sekä valokuituteknologiaan. 

Oma tuotantomme täydentää valikoimaamme ja 
mahdollistaa asiakaskohtaiset tuotteet (esim. val-
miskaapelit) sekä nopeat ja joustavat toimitukset. 

• Mobiiliverkot

• Teleoperaattorien kiinteät verkot

• Kiinteistöjen tiedonsiirto

• Elektroniikkateollisuus

• Kone- ja laitevalmistus

• Datakeskukset

Puhelin 
020 478 8600

Myynti

Yhteystiedot

Sähköposti
asiakaspalvelu@orbis.fi

Osoite
Vanha Kaarelantie 9
01610 Vantaa

Kotisivu
www.orbis.fi

Verkkokauppa
www.worbis.fi
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