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Xarxes FTTH
de Nova Generació (i II Part)

L
’arquitectura de xarxa més simple és la WDM-PON

pura (FFiigguurraa  11), que disposa d’una única longitud d’ona

compartida en pujada i baixada per cada ONU, o dues

longituds d’ona, una en downstream i l’altra en upstream,

aprofitant la periodicitat FSR (FFiigguurraa  22). Les capacitats transmis-

sora i receptora a l’OLT estan proveïdes per bancs de làsers i foto-

díodes, separant la pujada de la baixada amb un circulador òptic.

En principi, cada longitud d’ona necessita un làser, i per tal

que la comunicació OLT-ONU sigui contínua i no calgui protocol

DBA, hi ha d’haver tants làsers i fotodíodes proveint a l’OLT com

número d’ONUs. Es pot disminuir el nombre de làsers a l’OLT

emprant-ne de sintonitzables, que s’encaminen cap a diferents

AWGs externs a través d’un AWGs de M x M ports. D’aquesta

manera es comparteixen els recursos òptics de l’OLT amb dife-

rents ONUs, però caldrà un DBA, que encara no està estanda-

ritzat, per gestionar la compartició de làsers. Llavors, la xarxa

d’accés combina TDM i WDM, i en resulta la PON híbrida TDM/WDM

(FFiigguurraa  33). Una altra possibilitat de baix cost és usar una font òptica

d’espectre ample a l’OLT, com un LED; d’aquesta manera, l’AWG

trossejarà (slicing) l’espectre òptic en les diferents longituds d’ona,

una per a cada ONU, però llavors la font de l’OLT és comuna i en

difusió a totes les ONUs.

R-ONUs i formats de modulació
En les arquitectures WDM-PON les ONUs tenen assignades

longituds d’ona de pujada diferents per a cadascuna d’elles.

Això implica que, en les ONUs, s’hagin d’usar tants làsers de

longitud d’ona fixa com número d’ONUs, amb el conseqüent

problema d’estocs, o bé disposar d’un làser sintonitzable a

cada ONU, fet que suposa haver de resoldre l’estabilització.

Aquesta solució, això sí, és molt cara. Per rebaixar el seu cost,

es pot utilitzar, en l’ONU, una font de llum d’espectre molt

ample. Aleshores, l’AWG extern filtrarà la longitud d’ona que

ha d’arribar a l’OLT. L’inconvenient d’aquesta solució és que

té moltes pèrdues i és molt poc eficient en potència. 

Es pot evitar la generació de llum a l’ONU injectant-li una

portadora òptica originada a l’OLT. En l’ONU, el senyal òptic

rebut es modulat amb les dades upstream. Aquesta solució

s’anomena incolora (colorless), ja que l’ONU és agnòstica o

independent de la longitud d’ona. L’ONU que modula una

portadora externa, i que es reflectida cap a l’OLT per la mateixa

fibra però modulada, s’anomena Reflective-ONU (R-ONU).

Hi ha diferents formes de dissenyar una R-ONU, basades

en tecnologies òptiques diverses. Una d’elles és mitjançant

un Amplificador Òptic Semiconductor (SOA), per donar potència,

En aquesta segona i última part es presenten les noves PONs com a xarxes FTTH de
Nova Generació (NG-FTTH) que fan ús de la Multiplexació per Longitud d’Ona
(Wavelength Division Multiplexing-WDM), avaluant les arquitectures i tecnologies que
les fan possibles. Aquestes noves PONs permetran una evolució a amples de banda
superiors i atendre major nombre d’usuaris, tot facilitant la convergència de les xarxes
d’accés i metropolitanes a nivell totalment òptic.

FFiigguurraa  11.. WDM-PON pura

amb un AWG de 1 x N

ports en planta externa

FFiigguurraa  44.. Configuració

d’una R-ONU amb llaç SOA

i modulador extern
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juntament amb un modulador òptic extern, que pot ser un

modulador d’electroabsorció (EAM) (FFiigguurraa  44). Però la imple-

mentació més simple i elegant és amb un dispositiu Reflective-

SOA (RSOA), que és un SOA amb una paret d’alta reflexió;

de manera que el RSOA fa la funció de reflexió i, alhora, també

de modulador en un únic dispositiu òptic (FFiigguurraa  55).

El format de modulació que s’utilitza habitualment en PONs

és ASK-ASK (downstrem-upstream). En una R-ONU, i emprant

la mateixa longitud d’ona en downstream i upstream, també

es pot utilitzar ASK-ASK en transmissió full-duplex, si el nivell

de potència òptica del zero lògic no és totalment nul en amplitud;

o bé, de forma alternativa, es pot usar el format FSK en downs-

tream, garantint nivell de portadora, i ASK en upstream.

Xarxa SARDANA
Una nova proposta de NG-FTTH

és el projecte Scalable Advanced Ring-

based Passive Dense Access Network

Architecture (SARDANA), liderat pel Grup de Comunicacions

Òptiques (GCO) de la UPC (FFiigguurraa  66). És un projecte europeu

participat per set institucions de caire investigador i industrial.

L’objectiu del projecte de la xarxa SARDANA és la millora de

les xarxes FTTH per arribar a més usuaris i més allunyats de

la central, implementant un accés WDM/TDM-PON robust i

escalable, per tal d’assolir l’alta capacitat de transport que els

nous serveis d’usuari demanden. Les característiques que es

volen millorar són, doncs, escalabilitat i robustesa:

• EEssccaallaabbiilliittaatt:: és la capacitat d’adaptació de la xarxa per assolir

un gran nombre d’usuaris amb desplegament adaptable a les

condicions de geografia i demanda. S’aconsegueix amb ampli-

ficació òptica bombejada remotament (remotely pumped), nodes

òptics en cascada i una nova arquitectura, mantenint la xarxa

passiva. S’assoleixen fins a 2.000 usuaris connectats amb velo-

citats simètriques de centenars de Mb/s per usuari, a més de

100 km de distància i a 10 Gb/s de velocitat òptica sobre fibra.

• RRoobbuusstteessaa:: és la capacitat de suportar condicions adverses

d’accidents, com ara talls de fibra i avaries en equips de xarxa.

S’obté a través d’un anell òptic central que subministra protecció,

utilitzant estratègies de monitoratge i compensació electrònica

sobre la PON.

L’escalabilitat dóna una flexibilitat d’adaptació al terreny i a

futures millores, i la robustesa proporciona seguretat (resilience)

en el funcionament, virtuts apreciades sobretot quan el nombre

d’usuaris i les distàncies servides augmenten. Una altra carac-

terística és la implementació de la convergència de les xarxes

d’accés i metropolitanes a nivell totalment òptic (una funciona-

litat que incorpora la xarxa SARDANA), servint òpticament de

forma passiva milers d’usuaris en una gran àrea.

FFiigguurraa  11..  Topologia de la xarxa desplegada

FFiigguurraa  22.. Resposta freqüencial d’un AWG, la periodicitat

FSR permet transmissió full-duplex per una única fibra amb

diferents longituds d’ona de pujada i de baixada

FFiigguurraa  33.. PON Híbrida WDM/TDM amb làsers i fotodíodes

sintonitzables a l’OLT i AWG en planta externa

FFiigguurraa  55.. Encapsulació d’un

RSOA que implementa una

R-ONU

FFiigguurraa  66.. Laboratori del GCO de la UPC amb el prototipus

de la xarxa SARDANA
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FFiigguurraa  88. Arquitectura d’un Node Remot (RN)

passiu, amb splitters, filtres i EDFs que

proporcionen amplificació remota

L’arquitectura física combina de forma transparent WDM i TDM

per tal d’aconseguir accés a més de 1.000 usuaris, a distàncies

fins a 100 km i usant entre 16 i 64 longituds d’ona a 10 Gb/s

cadascuna (FFiigguurraa  77). Està basada en:

• Un anell WDM de dues fibres per al transport d’informació

downstream i upstream (fins a 1,2 Tb/s usant 64 longituds d’ona

per a 2.000 usuaris) i arbres TDM d’una sola fibra. El nom de la

xarxa concorda amb la dansa catalana sardana de topologia

similar en anell.

• Nodes Remots (RNs) passius que implementen funcions

add/drop, l’adaptació de dues fibres en l’anell a una fibra en

l’arbre d’accés. Estan construïts amb splitters i filtres òptics

fixes, distribuint les diferents longituds d’ona a cadascun dels

arbres TDM on estan situats els usuaris (FFiigguurraa  88). Els RNs

estan dotats d’amplificació òptica gràcies a fibres dopades

d’erbi (EDFs) bombejades remotament per compensar les

pèrdues. El bombeig òptic per a l’amplificació s’aconsegueix

amb làsers situats al CO, proveint també una amplificació Raman

extra en l’anell. Per exemple, amb 16 RNs, 2 arbres per RN i

32 ONUs per arbre, se serveixen 1.024 ONUs.

• La central usa un banc de làsers per subministrar senyal òptic

als diferents segments d’arbres basats en TDM, usant equips

adaptats als estàndards G-E/PON. WDM s’utilitza en l’anell
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central i TDM amb protocol DBA als arbres d’accés final, que

tenen una única longitud d’ona assignada. La central s’enca-

rrega de la generació de llum per a tota la xarxa i el seu control

per a les transmissions upstream/downstream.

• L’equip d’usuari és una R-ONU colorless, de construcció molt

simple, formada per un RSOA o bé un SOA integrat amb un EAM

al mateix chip; modulant el upstream a la mateixa longitud d’ona

i en la mateixa fibra de l’arbre que el downstream (FFiigguurraa  99).

• En downstream el CO decideix per quina banda de l’anell

transmet (est o oest), per tal de tenir el millor power budget. En

upstream els RNs transmeten per les dues bandes de l’anell.

D’aquesta manera s’aconsegueix robustesa davant de fallides.

• La xarxa SARDANA reutilitza al màxim possible els estàn-

dards G-E/PON actuals i de les futures generacions de 10 Gb/s,

proporcionant un capa quasi transparent sobre les capes TDM

i WDM, adaptant els equipaments 10G-E/PON OLT/ONU amb

els corresponents mòduls òptics necessaris.

FFiigguurraa  77.

Arquitectura de la

xarxa SARDANA,

anell central i

arbres d’accés final

FFiigguurraa  99. Prototipus d’una ONU de la xarxa SARDANA
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