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Xarxes FTTH
de Nova Generació (I Part)

E
l trànsit a Internet està creixent contínuament i ja

supera a bastament el de veu per commutació de

circuits, que està sent substituïda per Veu sobre IP

(VoIP). Les aplicacions IP més usuals són: VoIP,

IPTV, pàgines web, xarxes d‘emmagatzematge en àrea, jocs

en xarxa i Peer-to-Peer (compartició d’imatges, música i vídeo).

Les característiques típiques que han de ser ateses per la

xarxa Internet, en ample de banda i Qualitat de Servei (QoS),

varien segons l’aplicació. Les velocitats de transmissió van

dels pocs kb/s per a la veu amb baixes pèrdues i baixa latència,

fins als 100 Mb/s amb qualitat best-effort per al Peer-to-Peer.

El vídeo varia el seu ample de banda segons que la definició

sigui estàndard (SDTV) o bé alta definició (HDTV) i precisa baixa

variació de latència (jitter) (TTaauullaa  11).

Les xarxes d’accés són el tram final que connecta els

usuaris a la xarxa Internet. Poden ser de tres tipus segons el

mitjà de transmissió emprat: sense fils, coure i fibra. Worldwide

Interoperability for Microwave Access (WiMAX) (802.16) és

l’estàndard per a les xarxes d’accés radio, amb una velocitat

de 70 Mb/s i un abast de només 5 km, però compartida per

múltiples usuaris, essent llavors incapaç de proveir serveis del

tipus IPTV; i encara que es preveu la seva evolució a 1 Gb/s,

l’accés ràdio està sotmès a interferències i problemes de propa-

gació, essent difícil garantir QoS. La telefonia mòbil també

evoluciona des del 3G amb Long Term Evolution (LTE), amb

velocitats de pic de baixada de 100 Mb/s, fins al 4G que asso-

lirà 1 Gb/s, però sempre resten els problemes de propagació,

sobretot en interiors. 

L’altra mitjà disponible és el coure, i més concretament la

tecnologia xDSL (x Digital Subscriber Line) sobre parell bifilar,

que usa una arquitectura Punt-a-Punt (P2P), amb les seves

principals variants asimètrica ADSL i d’alta velocitat VDSL.

Però aquesta tecnologia està limitada pel soroll, aleshores

velocitats de desenes de Mb/s s’aconsegueixen només per

a distàncies de centenars de metres. Un altre mitjà en coure

és el cable coaxial, però no és immune a les interferències ni

a les condicions d’humitat i soroll.

Finalment, el mitjà de més gran ample de banda i més

immune al soroll i interferències és la fibra òptica (FO), essent

la fibra òptica a casa (FTTH) la millor aposta de futur per a

l’accés residencial, doncs amb dispositius de commutació

òptica més madurs possibilitarà xarxes totalment òptiques,

per tant la FO és preferida en un nou desplegament.

En un accés FTTH s’utilitzen les Xarxes Òptiques Passives

(Passive Optical Networks-PONs) sense cap equip actiu en

planta externa. D’aquesta manera, el manteniment és més

econòmic que en una xarxa amb dispositius alimentats elèc-

tricament en planta externa i a més la transmissió i formats

de modulació són transparents, permetent actualitzacions

de forma molt simple. Les PONs poden usar dues topolo-

gies: P2P, amb una FO dedicada entre l’usuari i la central

(CO) (FFiigguurraa  11) o Punt-a-Multipunt (P2MP), amb FO compar-

Les Xarxes Òptiques Passives (Passive Optical Networks-PONs) són el sistema d’accés
per fibra òptica a la llar (Fiber To The Home-FTTH) més important per donar servei a les
actuals i futures necessitats de transmissió dels usuaris residencials, que ja es poden
estimar en desenes de Mb/s. Es revisen aquí les raons de la importància de les PONs,
a més dels estàndards GPON i EPON que s’estan desplegant actualment.

Taula 1. Comparativa de les

característiques de les aplicacions

en la xarxa Internet
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tida per un conjunt d’usuaris (FFiigguurraa  22). En P2MP una única

FO serveix N usuaris, la fibra es porta fins a la proximitat dels

usuaris i allà es fracciona amb un dispositiu òptic passiu. La

topologia P2P té un cost addicional respecte a la P2MP en

desplegament de fibra en planta externa, repartidors en

central i consum de potència. Per tant, en mercat, la implan-

tació PON és majorment del tipus P2MP, i ens referirem a

aquesta topologia.

En una PON P2MP una FO surt d’un equip en CO

anomenat Terminació de Línia Òptica (Optical Line Terminal-

OLT) i un dispositiu passiu divisor/combinador de potència

òptica (splitter/combiner) segrega la FO en N fibres en una

topologia en arbre, fins a arribar als usuaris finals, on l’equip

de recepció és la Unitat de Xarxa d’Usuari (Optical Network

Unit-ONU). La funció de divisor es pot realitzar en sèrie en

vàries etapes de splitting, de forma que l’arquitectura s’adapta

a la distribució dels usuaris. Les dades de baixada OLT-ONU

es transporten en una longitud d’ona, que es distribueix a

través de l’splitter a totes les ONUs. Per a la pujada de dades

ONU-OLT s’usa una longitud d’ona diferent per a no inter-

ferir en la baixada i l’splitter combina les transmissions cap

a l’OLT. Una característica de l’arquitectura  P2MP és la

capacitat de gestionar el tràfic segons les necessitats dels

usuaris a través d’una assignació dinàmica de l’ample de

banda (Dynamic Bandwidth Allocation-DBA). El protocol de

control d’accés al medi (MAC) DBA també ha de coordinar

les transmissions de les ONUs de forma que arribin a l’OLT

sense col·lisions. Degut a que la baixada es reb per totes

les ONUs, s’habilita un mecanisme d’encriptació per a garantir

la privacitat de les comunicacions, que sol ser l’Advanced

Encryption Standard (AES), amb una clau per a cada ONU.

El trànsit de baixada (downstream) es fa en la banda de

1480-1500 nm i el de pujada (upstream) en la banda de

1260-1360 nm. La banda de 1260-1360 nm permet utilitzar

làsers de baix cost sense estabilització de temperatura del

tipus Fabry-Pérot a les ONUs. Els divisors de potència 1:k,

on k és múltiple de 2 (2, 4, 8, 16, 32, 64), es poden combinar

fins a fer una partició màxima total N de 32 o 64, segons

l’estàndard utilitzat i la distància OLT-ONUs, que pot ser fins

a desenes de km.

Els estàndards actuals que despleguen pels operadors

en planta són el Gigabit-capable PON (GPON), especificat

en la sèrie G.984.x de la Unió Internacional de

Telecomunicacions (UIT) des de l’any 2003, i amb veloci-

tats de baixada de 1244 i 2488 Mb/s i de pujada de 155,

622, 1244 Mb/s; i el Ethernet PON (EPON) (802.ah), rati-

ficat per l’Institute of Electrical and Electronic Engineers

(IEEE) l’any 2004, essent una extensió del treball fet pel

comitè Ethernet in the First Mile (EFM), proporcionant una

velocitat efectiva bidireccional de 1 Gb/s.

Comparativament, l’estàndard EPON és similar al GPON

a nivell de velocitats de transmissió, però no ofereix les capa-

citats de gestió d’aquest darrer i té menor eficiència en trans-

missió, i es considera EPON com una solució de baix cost.

Addicionalment, els requeriments dels dispositius en EPON

són menys crítics que en GPON, cosa que fa que la solució

EPON sigui més econòmica que l’equivalent GPON i és la

tecnologia que s’està desplegant principalment a països

asiàtics com al Japó i Corea. No obstant, a Europa els opera-

dors estan desplegant GPON, que encara que més costós,

té millor rendiment i es proveït, entre d’altres, pels fabricants

Alcatel-Lucent, Tellabs i Huawei. Es pot veure una descripció

més detallada d’aquests dos estàndards en el número 38

de la revista Telecos.

Figura 1. Topologia de la xarxa desplegadaFigura 1. PON amb arquitectura Punt-a-Punt (P2P) FFigura 2. PON amb arquitectura en arbre Punt-a-Multipunt (P2MP)
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FFigura 3. Encaminament en un AWG de 1 x

N ports amb periodicitat FSR

WDM-PON
Les PONs amb splitter presentades anteriorment es poden

anomenar TDM-PONs, ja que usen TDM amb només dues

longituds d’ona, compartides per múltiples usuaris. L’increment

del nombre d’usuaris i de velocitats està limitat pel power

budget. Per a superar aquest inconvenient, les noves PONs

de FTTH de Nova Generació (NG-FTTH) fan ús de WDM,

emprant múltiples longituds d’ona en les bandes C (1530-

1560 nm) i L (1565-1595 nm).

Per a distribuir les longituds d’ona als usuaris es pot

usar el dispositiu Arrayed Waveguide Grating (AWG) en

planta externa, que és selectiu en longitud d’ona amb baixes

pèrdues, independentment del número d’usuaris connec-

tats. Un AWG té una pèrdua òptica d’uns 5 dB, 12 dB menys

que un splitter de 32. L’AWG en planta situat pròxim als

usuaris té 1 x N ports i encamina N longituds d’ona de la

central cap a cadascun dels usuaris, de manera que cada

usuari té una longitud d’ona associada per a comunicar-se

amb l’OLT, creant una connexió virtual P2P, mantenint encara

una important reducció de cost pel fet de compartir una

fibra òptica amb N usuaris. El dispositiu està construït amb

una matriu (array) de guies d’ona (waveguide) amb fases

òptiques incrementals, de manera que cada increment de

fase es correspon amb una guia, connectada a un port de

sortida. Llavors, per cada port de sortida només surt una

longitud d’ona, en la que es produeix una interferència cons-

tructiva. Quan la fase arriba a 2 , el dispositiu té un compor-

tament periòdic (en longitud d’ona); el període s’anomena

Free Spectral Range (FSR) (Figura 3). Els AWGs en planta

externa han de ser atèrmics, de manera que no precisin un

estabilitzador de temperatura alimentat amb corrent DC,

emperò diferents AWGs atèrmics s’han demostrat, fabri-

cats sigui mitjançant la incorporació de resines especials o

amb compensació mecànica.

Per tal de tenir un accés bidireccional full-duplex, amb

diferents longituds d’ona en una única fibra, es poden usar

dues longituds d’ona de FSR diferents, un FSR de baixada

i un altre de pujada.
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