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Περίληψη

Το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας αναφέρεται στα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα πρόσβασης, με έμφαση, κυρίως, στις οπτικές επικοινωνίες και στα δί-
κτυα οπτικών ινών. Εστιάζεται στην ανάλυση των διαφορετικών υλοποιήσεων
των Παθητικών Οπτικών Δικτύων, κυρίως εκείνων, που αφορούν στο κομμάτι
των δικτύων πρόσβασης, γνωστό ως ”πρώτο μίλι”.

Στο ερευνητικό της μέρος υλοποιείται ο ARES, ένας προσαρμοστικός αλ-
γόριθμος βελτιστοποίησης της κατανομής του εύρους ζώνης για το πρότυπο
XG-PON των παθητικών οπτικών δικτύων. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος πρώ-
τον, καταφέρνει να παρέχει ισορροπημένη κατανομή πόρων υπό συνθήκες υψη-
λού φόρτου κίνησης, απομονώνοντας τις αδρανείς ONUs. Δεύτερον, καταφέρ-
νει να προσαρμόσει αποτελεσματικά το ποσό του σταθερού εύρους ζώνης, που
διατίθεται στους συνδρομητές βάση του μοτίβου κίνησης που εμφανίζουν. Τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν, ότι o ARES προσφέρει σημαντικές
βελτιώσεις, όσον αφορά στη μέση καθυστέρηση πακέτων και στη διαχείριση
της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου.

Η διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής:

• Κεφάλαιο 1: Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οι βασικές αρχές που τα διέ-
πουν και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

• Κεφάλαιο 2: Οι υπάρχουσες τεχνολογίες που έχουν τη δυνατότητα να
παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.

• Κεφάλαιο 3: Η οπτική ίνα, ως η πλέον κατάλληλη τεχνολογία παροχής
ευρυζωνικών υπηρεσιών και τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης.

• Κεφάλαιο 4: Εκτενέστερη αναφορά στα παθητικά οπτικά δίκτυα με τε-
λικό στόχο την περιγραφή του προτύπου 10G-PON (XG-PON), στο οποίο
γίνεται και η προσθήκη του προσαρμοστικού αλγόριθμου ARES της πα-
ρούσας εργασίας.

• Κεφάλαιο 5: Αφορά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, δηλαδή την τε-
χνική βελτιστοποίησης που εφαρμόστηκε. Περιγράφονται τα βασικά τμή-
ματα του κώδικα, που υλοποιούν τον αλγόριθμο. Ενώ, τέλος, παρουσιά-
ζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα της αποδοτικότητας του προτεινό-
μενου συστήματος, τα συμπεράσματα, καθώς επίσης και οι μελλοντικές
βελτιώσεις του συστήματος ARES.

Λέξεις κλειδιά: XG-PON, ARES, κατανομή εύρους ζώνης, παθητικά οπτικά
δίκτυα
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Abstract

This Thesis presents a new bandwidth allocation algorithm for modern
telecommunication access networks. In particular, we focus on the optical access
networks where the architecture is based on the passive optical networking.
The well-known bottleneck in the first mile is addressed by proposing a new,
adaptive scheme for XG-PON systems.

The proposed scheme is called Adaptive Resilient Estimation Scheme (ARES)
includes a balanced resource allocation policy where the performance of the XG-
PON systems is improved when the idle ONUs are isolated, under pressing traffic
conditions. In addition, it manages to adjust, with an effective way, the amount
of fixed bandwidth, allocated to subscribers, based on their traffic behavior.
Simulation results demonstrate that ARES offers considerable improvements, in
terms of average upstream packet delay and traffic received in the upstream
channel.

The structure of the diploma thesis is as follows:

• Chapter 1: Telecommunication networks, their basic principles and main
factors that affect their performance.

• Chapter 2: Technologies that are able to provide broadband services.

• Chapter 3: Fiber optics - as the most appropriate broadband service
technology - and optical access networks.

• Chapter 4: Extensive reference to passive optical networks. The goal is
to describe the 10G-PON standard, in which adaptive ARES algorithm is
demonstrated in this paper.

• Chapter 5: It is related to the research part of the work, i.e. the applied
optimization technique. The basic parts of the code, that implement the
algorithmic part, are described. Finally, the comparative results of this
system’s efficiency, as well as, conclusions and future improvements of the
ARES system are presented.

Keywords: XG-PON, ARES, bandwidth allocation, passive optical networks
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Κεφάλαιο 1

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

1.1 Εισαγωγή

Η έννοια της επικοινωνίας είναι ευρεία και σύνθετη, καθώς έχει διαστάσεις
σε όλα τα επίπεδα που συναντώνται στην ανθρώπινη φύση, όπως για πα-
ράδειγμα κοινωνικά, παιδαγωγικά, βιολογικά, ψυχολογικά. Κάθε φορά που
εκφράζουμε μια ιδέα ή θέλουμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία μεταξύ
μας, επικοινωνούμε. Επικοινωνία, λοιπόν, είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες
που αναμειγνύονται στη μετάδοση της πληροφορίας από τον αποστολέα προς
τον παραλήπτη. Κατά συνέπεια, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μέσω
φυσικών προσώπων ή μηχανών, χρειαζόμαστε μία σειρά από φυσικές και δια-
νοητικές λειτουργίες, όπως μία γλώσσα επικοινωνίας ή έναν κώδικα, καθώς
και ένα μέσο για να μεταφερθεί το μήνυμα.

Μας ενδιαφέρουν οι επικοινωνίες που συμβαίνουν, όταν οι συμμετέχοντες
βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία. Αποκαλούνται τηλεπικοινωνίες, και οι
εφευρέσεις σε αυτό το χώρο επιτρέπουν στους ανθρώπους όλου του κόσμου να
επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι εφευρέσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την
ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, οδήγησαν στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών συ-
στημάτων, καθώς και στο σχεδιασμό κάποιων πρότυπων τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων και τεχνολογιών, που βρίσκουν εφαρμογή σήμερα. Το επικοινω-
νιακό μοντέλο τoυ Shannon (1948) εισήγαγε έννοιες, οι οποίες έγιναν ευρέως
αποδεκτές στη συνέχεια. Το μοντέλο αυτό αναφέρεται στην πηγή πληροφο-
ρίας, στο μεταδιδόμενο μήνυμα, στον πομπό, στον δέκτη, στο κανάλι, στην
εντροπία, στην κωδικοποίηση, στην πιθανότητα σφάλματος, στη χωρητικότητα
του καναλιού κ.ά.

Ο όρος «δίκτυα επικοινωνίας» (communication networks) αναφέρεται γε-
νικά σε συστήματα υλικού λογισμικού και εφαρμογών (υπηρεσιών - δυνα-
τοτήτων), που στοχεύουν στη μετάδοση και δρομολόγηση δεδομένων, μεταξύ
ηλεκτρονικών διατάξεων σταθμών (όπως υπολογιστές διαφόρων κατηγοριών,
τερματικά, τηλεφωνικές συσκευές). Ο όρος περιλαμβάνει τις διάφορες τεχνο-
λογίες:

• Τηλεπικοινωνιακών δικτύων

• Δικτύων υπολογιστών (τοπικά (LANs), μητροπολιτικά (MANs), ευρείας
περιοχής (WANs)) και διαδικτύων.

• Ψηφιακών δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών στενής (N-ISDN) και ευ-
ρείας (B-ISDN) ζώνης καθώς και όλων των ασύρματων επικοινωνιών.
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Για την ταξινόμηση των δικτύων επικοινωνίας χρησιμοποιούνται διάφορα
χαρακτηριστικά, όπως:

1. Η αρχιτεκτονική και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
δεδομένων. Με βάση τα παραπάνω, διακρίνουμε τα:

• μεταγώγιμα δίκτυα (μεταγωγής κυκλώματος, «πακέτου» και «κυ-
ψελίδων»)

• δίκτυα εκπομπής

2. Η διασύνδεσή τους, με βάση την οποία διακρίνονται σε:

• ενσύρματα
• ασύρματα

3. Η προσφερόμενη γεωγραφική κάλυψη, σύμφωνα με την οποία διακρίνο-
νται σε:

• δίκτυα μηχανών ροής δεδομένων (Data flow machines) και συστη-
μάτων πολυεπεξεργαστών (Multi processor systems)

• δίκτυα προσωπικής περιοχής (PANs-Personal Area Net works)
• τοπικά δίκτυα (LANs-Local Area Networks)
• μητροπολιτικά δίκτυα (MANs - Metropolitan Area Networks)
• περιφερειακά δίκτυα (RANs - Regional Area Wet)
• δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs - Wide Area Networks) και διαδί-
κτυα (Interconnection of long haul Networks) ή

• διηπειρωτικά παγκόσμια δίκτυα (GANs - Global Area Networks) τα
οποία προκύπτουν από τη διασύνδεση επιμέρους δικτύων

4. Το προσφερόμενο εύρος ζώνης (bandwidth)

5. Το είδος των υποστηριζόμενων εφαρμογών

6. Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας

7. Το χρησιμοποιούμενο υλικό και λογισμικό

Δηλαδή, τα δίκτυα ταξινομούνται σε κατηγορίες, όπου η κάθε κατηγορία
έχει δικά της χαρακτηριστικά , τεχνολογίες, ταχύτητες και πεδίο εφαρμογής.

Στόχος ενός δικτύου είναι να μοιράσει με βέλτιστο τρόπο στους χρήστες του
δικτύου: τη χρήση των γραμμών (χωρητικότητα), τη δυνατότητα επεξεργασίας
και τη μνήμη των διαφόρων μηχανημάτων και εφαρμογών.

Το είδος της πληροφορίας στην οποία παρέχεται κοινή πρόσβαση, καθορίζει
το είδος του δικτύου. Τα δίκτυα υπολογιστών είναι δίκτυα μεταφοράς δεδομέ-
νων. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ενώ αρχικά μετέφεραν φωνή, πλέον μετα-
δίδουν όλων των ειδών τις πληροφορίες (φωνή, δεδομένα, εικόνα). Σημαντικό
στοιχείο στα δίκτυα είναι η δυνατότητα διαχείρισης της κοινής πρόσβασης με
την έννοια της δυνατότητας ρύθμισης χαρακτηριστικών λειτουργίας της κοινής
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1.2. ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

πρόσβασης: της ασφάλειας (ποιος έχει πρόσβαση σε τι), της απόδοσης (ταχύ-
τητα πρόσβασης, καθυστέρηση πρόσβασης) και αξιοπιστίας (λάθη πρόσβασης,
βλάβες).

Στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες επικοινωνιών γίνονται βήματα αναβάθ-
μησης των τεχνολογιών και των διαφόρων προτύπων με στόχο ένα ενιαίο επι-
κοινωνιακό σύστημα, το οποίο θα ολοκληρώνει όλα τα επικοινωνιακά σχήματα
και το οποίο θα παρέχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη καθώς και ομοιογενή
φιλική πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφορίας.

1.2 Δομή Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος

Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα σχεδιάζονται για να αποστέλλουν μηνύ-
ματα από μία πηγή προς έναν ή περισσότερους παραλήπτες. Η μετάδοση πλη-
ροφορίας περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα διαφορετικών σεναρίων και
εφαρμογών. Υπάρχουν διαφορές ως προς το είδος του πομπού και την πληρο-
φορία προς μετάδοση, ως προς το μέσο μετάδοσης, ως προς το είδος του δέκτη,
ως προς τον αριθμό των πομπών και δεκτών, ως προς το ποιος έχει πρόσβαση
στην πληροφορία. Για να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε την ανάλυση και τον
σχεδιασμό ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η ανάγκη ενός γε-
νικού, απλοποιημένου μοντέλου. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι επαρκώς
αφηρημένο, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα συστήματα, κάνοντάς
το ταυτόχρονα προσαρμόσιμο στις ιδιαιτερότητες κάθε συστήματος.

1.3 Απλοποιημένο Μοντέλο Επικοινωνιών

Το γενικό δομικό διάγραμμα ενός απλοποιημένου μοντέλου τηλεπικοινω-
νιακού συστήματος, απεικονίζεται στο σχήμα 1.1. Θα περιοριστούμε στην ανά-
λυση του συστήματος που αποτελείται από έναν πομπό και ένα δέκτη για τη
μεταφορά πληροφορίας ενός χρήστη (single-user communication). Μελετώντας
και κατανοώντας το μοντέλο ενός χρήστη, μπορούμε να μεταβούμε στη μελέτη
συστημάτων πολλαπλών χρηστών.

Σχήμα 1.1: Ένα απλοποιημένο μοντέλο τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Πηγή Πληροφορίας: Η πληροφορία που παράγεται από την πηγή, μπορεί
να έχει τη μορφή της φωνής (ομιλίας), της εικόνας ή του απλού κειμένου σε
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κάποια συγκεκριμένη γλώσσα. Το φασματικό περιεχόμενο της πληροφορίας
είναι στη βασική ζώνη, δηλαδή γύρω από τη μηδενική συχνότητα. Ένα βασικό
χαρακτηριστικό της κάθε πηγής που παράγει πληροφορία είναι ότι η παρα-
γωγή της περιγράφεται με στατιστικούς όρους. Δηλαδή, η έξοδος της πηγής
δεν είναι ντετερμινιστική, αλλά παράγει στοχαστικά (τυχαία) σήματα και μη-
νύματα. Αν γνωρίζαμε τι περιμένουμε να λάβουμε στο δέκτη, δεν θα υπήρχε
λόγος αποστολής του μηνύματος.

Μετατροπέας Εισόδου/Εξόδου: Συνήθως, απαιτείται ένας μετατροπέας
για τη μετατροπή της εξόδου μιας πηγής σε ένα ηλεκτρικό σήμα κατάλληλο
για μετάδοση. Για παράδειγμα, ένα μικρόφωνο χρησιμεύει ως μετατροπέας,
που μετατρέπει ένα ακουστικό σήμα ομιλίας σε ένα ηλεκτρικό σήμα, και μια
βιντεοκάμερα μετατρέπει την εικόνα σε ένα ηλεκτρικό σήμα. Στον τόπο προ-
ορισμού, απαιτείται ένας παρόμοιος μετατροπέας για τη μετατροπή των ηλε-
κτρικών σημάτων που λαμβάνονται σε μια μορφή που είναι κατάλληλη για το
χρήστη, π.χ., ακουστικά σήματα (ηχείο), εικόνες (οθόνη), κ.λπ. Το κύριο τμήμα
του συστήματος επικοινωνίας, ανεξάρτητα από την εφαρμογή του, αποτελείται
από τρεις βασικές μονάδες: τον Πομπό (Transmitter), το Κανάλι (Channel) και
το Δέκτη (Receiver).

Πομπός: Ο πομπός μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα (σήμα πληροφορίας) σε
μια μορφή κατάλληλη για μετάδοση μέσω του φυσικού καναλιού ή του μέ-
σου μετάδοσης. Είναι ένα ντετερμινιστικό σύστημα που στέλνει στοχαστικά
σήματα στο κανάλι επικοινωνίας. Κατά το στάδιο της επεξεργασίας του σή-
ματος, πραγματοποιείται φιλτράρισμα του σήματος, και, αν αναφερόμαστε
σε ψηφιακό σήμα, γίνεται μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό
(Analog-to-Digital Converter, ADC), και στη συνέχεια πραγματοποιείται κωδι-
κοποίηση και κρυπτογράφηση του σήματος.

Η βαθμίδα της διαμόρφωσης μεταφράζει το σήμα πληροφορίας που πρέπει
να μεταδοθεί στην κατάλληλη περιοχή συχνοτήτων που εκχωρείται στον πομπό,
μέσω της διαμόρφωσης. Έτσι, τα σήματα που μεταδίδονται από πολλαπλούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν παρεμβαίνουν μεταξύ τους. Παρόμοιες λειτουρ-
γίες εκτελούνται σε συστήματα τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου τα ηλεκτρικά
σήματα ομιλίας από πολλούς χρήστες μεταδίδονται πάνω από το ίδιο καλώδιο.
Σε γενικές γραμμές, ο πομπός εκτελεί την αντιστοίχιση του σήματος πληροφο-
ρίας στο κανάλι με μια διαδικασία, που ονομάζεται διαμόρφωση (modulation).
Συνήθως, η διαμόρφωση περιλαμβάνει τη χρήση του σήματος πληροφορίας και
μεταβάλλοντας συστηματικά είτε το πλάτος, είτε τη συχνότητα, είτε τη φάση
ενός φέροντος (υψίσυχνου ημιτονοειδούς σήματος ή παλμοσειράς), μετατρέπει
το σήμα βασικής ζώνης σε κατάλληλη ζώνη συχνοτήτων προς μετάδοση. Το
νέο διαμορφωμένο σήμα καλείται ζωνοπερατό. Σε κάθε περίπτωση, η διαδι-
κασία διαμόρφωσης καθιστά δυνατή τη μετάδοση πολλαπλών μηνυμάτων από
πολλούς χρήστες στο ίδιου φυσικού καναλιού.

Εκτός από τη διαμόρφωση, άλλες λειτουργίες, οι οποίες, συνήθως, πραγμα-
τοποιούνται στον πομπό, είναι το φιλτράρισμα του σήματος πληροφορίας, η
ενίσχυση του διαμορφωμένου σήματος, καθώς και στην περίπτωση της ασύρ-
ματης μετάδοσης, η ακτινοβολία του σήματος με τη βοήθεια μίας κεραίας εκ-
πομπής.

Κανάλι ή Δίαυλος: Το κανάλι επικοινωνίας είναι το φυσικό μέσο που χρη-
σιμοποιείται για την αποστολή του σήματος από τον πομπό στο δέκτη. Στην
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ασύρματη μετάδοση, το κανάλι είναι, συνήθως, η ατμόσφαιρα (ελεύθερος χώ-
ρος). Από την άλλη πλευρά, τα τηλεφωνικά κανάλια συχνά χρησιμοποιούν μία
ποικιλία φυσικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των συνεστραμμένων καλω-
δίων, των καλωδίων οπτικών ινών, καθώς και των ασύρματων ραδιοζεύξεων.
Όποιο και αν είναι το φυσικό μέσο μετάδοσης του σήματος, το ουσιώδες χα-
ρακτηριστικό είναι ότι το μεταδιδόμενο σήμα θα υποστεί υποβάθμιση (εξα-
σθένιση) κατά τυχαίο τρόπο από μία σειρά πιθανών μηχανισμών.

Η πιο κοινή μορφή της υποβάθμισης του σήματος εμφανίζεται με τη μορφή
του προσθετικού θορύβου, ο οποίος δημιουργείται στο μετωπιαίο άκρο (front-
end) του δέκτη, όπου εκτελείται η ενίσχυση του σήματος. Άλλη μορφή προσθε-
τικού θορύβου είναι η εμφάνιση παρεμβολής από άλλους χρήστες του καναλιού,
που προκύπτει συχνά σε ασύρματα και ενσύρματα συστήματα επικοινωνίας.

Υπάρχει, επίσης, η πολυδιαδρομική (multipath) διάδοση ως μορφή υπο-
βάθμισης, όπου τα σήματα φθάνουν στο δέκτη με χρονική διαφορά. Τέτοια
παραμόρφωση του σήματος χαρακτηρίζεται ως μη-προσθετική διαταραχή του
σήματος, που εκδηλώνεται με διαφορετικά είδωλα του ιδίου σήματος στο πε-
δίο του χρόνου, τα οποία έχουν διαφορετικό πλάτος και φάση, προκαλώντας
το φαινόμενο της διάλειψης (fading).

Η προσθετική και μη-προσθετική παραμόρφωση, συνήθως, χαρακτηρίζονται
ως τυχαία φαινόμενα και περιγράφονται με στατιστικούς όρους. Η επίδραση
και των δύο ειδών παραμόρφωσης στο σήμα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το
σχεδιασμό του συστήματος επικοινωνίας.

Δέκτης: Η βασική λειτουργία του δέκτη είναι να ανακτήσει αξιόπιστα και
πλήρως το σήμα πληροφορίας που περιέχεται στο λαμβανόμενο σήμα. Εί-
ναι ένα ντετερμινιστικό σύστημα που δέχεται στοχαστικά σήματα. Εάν το
σήμα πληροφορίας μεταδίδεται με διαμόρφωση φέροντος, ο δέκτης εκτελεί
την αποδιαμόρφωση του, με σκοπό να εξάγει την πληροφορία από το ημιτο-
νοειδές σήμα. Δεδομένου ότι η αποδιαμόρφωση του σήματος εκτελείται υπό
την παρουσία προσθετικού θορύβου και πιθανώς άλλων ειδών παραμόρφωσης
του σήματος, το αποδιαμορφωμένο σήμα πληροφορίας είναι σε κάποιο βαθμό
υποβαθμισμένο. Η ακρίβεια του λαμβανόμενου σήματος πληροφορίας είναι
συνάρτηση του τύπου διαμόρφωσης, της ισχύος του προσθετικού θορύβου, του
τύπου και της ισχύος κάθε άλλης προσθετικής παρεμβολής και του είδους της
μη-προσθετικής παρεμβολής.

Κατά τη βαθμίδα της επεξεργασίας του σήματος, ο δέκτης εκτελεί έναν
αριθμό περιφερειακών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένου του φιλτραρίσμα-
τος του σήματος, της καταστολής του θορύβου και της ανίχνευσης των συμ-
βόλων, αν πρόκειται για ψηφιακό σήμα, ή της κυματομορφής του σήματος
πληροφορίας, αν πρόκειται για αναλογικό σήμα.

1.4 Αναλογικά/Ψηφιακά δεδομένα και σήματα

Ως επικοινωνία (communication) ορίζουμε τη μετάδοση πληροφορίας από
ένα σημείο σε ένα άλλο, μέσω μιας ακολουθίας διαδικασιών. Στα συστήματα
επικοινωνιών, οι διαδικασίες που ακολουθούνται ορίζονται από τα πρωτό-
κολλα επικοινωνίας. Γι’ αυτόν το λόγο και αναφερόμαστε, συνήθως, σε τη-
λεπικοινωνία (telecommunication), που είναι υποβοηθούμενη με τεχνικά μέσα
μετάδοσης σημάτων σε κάποια απόσταση. Προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό
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επίρρημα «τηλε» που σημαίνει μακριά, σε μεγάλη απόσταση.
Η πληροφορία (information) είναι γενικά μία αλληλουχία συμβόλων που

καταγράφονται ή μεταδίδονται μέσω ενός μέσου μετάδοσης. Η πληροφορία
είναι το μέγεθος που, αυξανόμενο, προσδίδει σημασία στα δεδομένα και πα-
ράγει γνώση. Στις επικοινωνίες, η πληροφορία αποτελείται από δεδομένα με
σημασία, δηλαδή δεδομένα που έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Σχετίζεται με
την αβεβαιότητα (uncertainty) μιας τυχαίας μεταβλητής ή γενικότερα μίας τυ-
χαίας στοχαστικής διαδικασίας. Το μέτρο της πληροφορίας είναι αντιστρόφως
ανάλογο της εντροπίας (entropy), δηλαδή του μέτρου της αταξίας, και κάθε
μεταβολή της εντροπίας μεταβάλλει την ενέργεια του σήματος. Η αύξηση της
πληροφορίας συνεπάγεται την αύξηση της οργάνωσης ή αντίστοιχα την ελάτ-
τωση της αταξίας.

Στα συστήματα επικοινωνιών για να θεωρηθεί επιτυχής η μετάδοση (επι-
κοινωνία), θα πρέπει ο δέκτης να μπορεί να ανακτήσει σωστά (ή επαρκώς
αξιόπιστα) την πληροφορία.

Αναλογικά δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που παράγονται από αναλο-
γική πηγή πληροφορίας (π.χ. ηχητικά κύματα), ενώ τα αναλογικά σήματα χρη-
σιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν αναλογικά δεδομένα. Ένα αναλογικό
σήμα είναι ένα συνεχές μεταβαλλόμενο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, που μπορεί
να μεταδοθεί από διάφορα μέσα μετάδοσης. Χαρακτηριστικά μεγέθη του εί-
ναι το πλάτος (A σε Volts), η περίοδος (T σε sec), η συχνότητα (f σε Hz) και η
διαφορά φάσης (φ σε μοίρες ή rad).

Τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν να αναπαρασταθούν από ψηφιακά σήματα
με ένα διαφορετικό επίπεδο τάσης για κάθε ένα από τα δύο δυαδικά ψηφία.
Ένα ψηφιακό σήμα είναι μία ακολουθία παλμών τάσης, που μπορούν να μετα-
δοθούν από διάφορα μέσα μετάδοσης, αναπαριστώντας με το δυαδικό 1 ένα
σταθερό θετικό επίπεδο τάσης, και με το δυαδικό 0 ένα σταθερό αρνητικό
επίπεδο τάσης.

1.5 Βασικές Αρχές Μετάδοσης Δεδομένων

Η επιτυχής μετάδοση των δεδομένων εξαρτάται κυρίως από δύο παράγο-
ντες: την ποιότητα του σήματος που μεταδίδεται, και τα χαρακτηριστικά του
μέσου μετάδοσης. Η μετάδοση δεδομένων επιτυγχάνεται μεταξύ του πομπού
και του δέκτη πάνω από κάποιο μέσο μετάδοσης. Τα μέσα μετάδοσης μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν ως καθοδηγούμενα ή χωρίς καθοδήγηση, αλλά και
στις δύο περιπτώσεις η επικοινωνία γίνεται σε μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυ-
μάτων. Με τα καθοδηγούμενα μέσα μετάδοσης, τα κύματα οδηγούνται κατά
μήκος μιας φυσικής διαδρομής. Παραδείγματα καθοδηγούμενων μέσων είναι
το συνεστραμμένο ζεύγος, το ομοαξονικό καλώδιο και η οπτική ίνα. Τα μη
καθοδηγούμενα μέσα παρέχουν ένα μέσο για τη μετάδοση των ηλεκτρομαγνη-
τικών κυμάτων, χωρίς όμως να τα καθοδηγούν. Παράδειγμα είναι η διάδοση
μέσω αέρα, κενού, και θάλασσας.

Ο όρος απευθείας ζεύξη (direct link) χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στη
διαδρομή μετάδοσης μεταξύ δύο συσκευών, στις οποίες τα σήματα μεταδίδο-
νται απευθείας από τον πομπό στο δέκτη, χωρίς ενδιάμεσες συσκευές, χωρίς να
παρεμβάλλονται ενισχυτές ή επαναλήπτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να
αυξήσουν την ισχύ του σήματος. Ο όρος αυτός ισχύει τόσο για καθοδηγούμενα,
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όσο και για μη καθοδηγούμενα μέσα.
Ένα καθοδηγούμενο μέσο μετάδοσης αναφέρεται ως σημείο-προς-σημείο

(point-to-point), αν, αφενός, παρέχει άμεση σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών
και, αφετέρου, αυτές είναι οι μόνες συσκευές που έχουν πρόσβαση στο μέσο.
Σε μία πολυσημειακή (multipoint) διάταξη, περισσότερες από δύο συσκευές
μοιράζονται το ίδιο μέσο.

Η σημείο-προς-σημείο είναι η απλούστερη μορφή σύνδεσης μεταξύ υπολο-
γιστών και περιφερειακών συσκευών και επιτυγχάνεται με απευθείας σύνδεση
μέσω αφιερωμένων θυρών για κάθε άλλο υπολογιστή ή περιφερειακή συσκευή.
Όταν πρόκειται για απομακρυσμένες συσκευές οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με
τη χρήση κατάλληλων επικοινωνιακών ζεύξεων όπως modem, επικοινωνιακά
δίκτυα, συσκευές ασύρματης ή δορυφορικής διασύνδεσης κ.λπ. Με τη σύνδεση
Point-to-Point, η κάθε θύρα εκμεταλλεύεται όλη τη διαθέσιμη χωρητικότητα
του τηλεπικοινωνιακού καναλιού και συνεπώς έχει τη μέγιστη ταχύτητα και
τον ελάχιστο χρόνο απόκρισης στη συνομιλία.

Η πολυσημειακή τεχνική χρησιμοποιήθηκε πριν την ανάπτυξη των τοπικών
δικτύων για να επιτρέψει σε μια θύρα επικοινωνίας ενός κεντρικού υπολογι-
στή να συνδέεται με πολλούς υπολογιστές εξοικονομώντας έτσι επικοινωνιακές
θύρες και κυρίως γραμμές επικοινωνίας. Η πολυσημειακή σύνδεση μας απαλ-
λάσσει από τις πολλαπλές σημείο-προς-σημείο συνδέσεις όταν το πλήθος των
συνδέσεων γινόταν μεγάλο.

Για τις πολυσημειακές συνδέσεις απαιτούνται βέβαια ειδικά πρωτόκολλα
half duplex επικοινωνίας (όπως BSC 3270, SDLC κ.λπ.) ώστε να διαμοιράζεται
χρονικά η κοινή γραμμή. Τις πολυσημειακές συνδέσεις τις συναντάμε και με
τον όρο Multidrop, όταν τοπολογικά η ίδια επικοινωνιακή γραμμή περνά δια-
δοχικά από πολλά μακρινά σημεία κάνοντας εκεί τοπικές συνδέσεις (drops).

Ένα φυσικό μέσο μετάδοσης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πληροφορία
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση ή και προς τις δύο μαζί. Όσον αφορά στην
κατεύθυνση της πληροφορίας και στον τρόπο που χρησιμοποιείται το φυσικό
μέσο μετάδοσης, διακρίνουμε τρεις μορφές επικοινωνίας. Την Simplex, την Half
Duplex (HDX) και την Full Duplex (FDX).

Στη μονόδρομη μετάδοση (Simplex) οι πληροφορίες κινούνται προς μια
κατεύθυνση, όπου η μια πλευρά του καναλιού μετάδοσης μόνο εκπέμπει και
η άλλη μόνο λαμβάνει. Παραδείγματα μονόδρομης επικοινωνίας είναι η απο-
στολή δεδομένων από H/Y σε απλό εκτυπωτή, η λήψη ενδείξεων σε κάποια
περιβάλλοντα βιομηχανικού αυτοματισμού, η τηλε-ειδοποίηση, οι ραδιοφωνι-
κές και τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ.

Κατά την αμφίδρομη μη ταυτόχρονη μετάδοση (Half Duplex), η επικοινω-
νία στο κανάλι μετάδοσης μπορεί να διεξάγεται είτε προς τη μία κατεύθυνση
είτε προς την άλλη, αλλά όχι ταυτόχρονα. Η ροή των δεδομένων στο κανάλι επι-
κοινωνίας αλλάζει κατεύθυνση ανάλογα με το ποιος είναι κάθε φορά ο πομπός
και ο δέκτης. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να γίνεται
εναλλαγή της ροής της πληροφορίας μέσα από το ίδιο κανάλι μετάδοσης.

Όπως βλέπουμε και στο σχήμα 1.2, για κάποιο χρονικό διάστημα t0 η ροή
δεδομένων έχει διεύθυνση προς τα δεξιά, ενώ για το επόμενο χρονικό διάστημα
t1 οι ρόλοι και η ροή πληροφορίας αντιστρέφονται αλλάζοντας κατεύθυνση. Για
το συγχρονισμό πομπού και δέκτη σε κάθε εναλλαγή της κατεύθυνσης απαι-
τείται ένας κενός χρόνος, γνωστός και ως χρόνος αντιστροφής (turnaround
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1.6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑ

Σχήμα 1.2: Αμφίδρομη και μονόδρομη επικοινωνία [46].

time) που τελικά επιβαρύνει το συνολικό χρόνο απόκρισης (response time).
Η αμφίδρομη μη ταυτόχρονη μετάδοση διαδόθηκε ευρύτατα στα πρώτα

χρόνια ανάπτυξης των δικτύων δεδομένων (π.χ. push-to-talk) διότι εξοικονο-
μούσε όχι μόνο το διπλό κανάλι της αμφίδρομης ταυτόχρονης μετάδοσης (Full
Duplex) αλλά και τις πολλαπλές γραμμές σημείο-προς-σημείο επιτρέποντας
πολυσημειακές διασυνδέσει. Συνήθως, είναι τα ραδιο-συστήματα οργανισμών
κοινής ωφέλειας (π.χ. ΕΚΑΒ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.), τα walkie-talkie και οι ασύρ-
ματοι πομποδέκτες επί οχημάτων (Citizen’s Band, CB).

Στη μορφή της ταυτόχρονης αμφίδρομης επικοινωνίας, τα δεδομένα μεταδί-
δονται ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις, εργάζονται δηλαδή ταυτό-
χρονα οι πομποί και οι δέκτες των δύο ανταποκριτών. Έτσι, στην περίπτωση
της ταυτόχρονης αμφίδρομης επικοινωνίας δεν υπάρχει χρόνος αντιστροφής
καθώς είναι σε συνεχή χρήση δύο κανάλια επικοινωνίας, ένα για κάθε κατεύ-
θυνση μετάδοσης (π.χ. κινητή τηλεφωνία).

1.6 Συχνότητα και Φάσμα

Τα σήματα, που μεταδίδονται από έναν πομπό, εκφράζονται συνήθως συ-
ναρτήσει του χρόνου. Μπορούν, επίσης, να εκφραστούν ως συνάρτηση της
συχνότητας, εξαιτίας του ότι το σήμα αποτελείται από συνιστώσες διαφο-
ρετικών συχνοτήτων. Γενικά, η μελέτη και ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων στο πεδίο του χρόνου είναι δύσκολη, οπότε για λόγους μαθημα-
τικής ευκολίας αναλύουμε τη συμπεριφορά τους στο πεδίο των συχνοτήτων,
χρησιμοποιώντας μαθηματικά εργαλεία, όπως είναι η ανάλυση Fourier.

Μέσω της ανάλυσης Fourier προκύπτει η απεικόνιση στο πεδίο των συχνο-
τήτων, η οποία αναπαριστάται γραφικά από το φάσμα συχνοτήτων του σήμα-
τος ή απλώς το φάσμα (spectrum) του σήματος. Κατά συνέπεια, το φάσμα ενός
σήματος είναι το εύρος συχνοτήτων που περιέχει αυτό το σήμα. Το εύρος ζώνης
(bandwidth) του σήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3, είναι η περιοχή συχνο-
τήτων μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης συχνότητας του μεταδιδόμενου
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1.7. ΘΟΡΥΒΟΣ

Σχήμα 1.3: Εύρος Ζώνης σήματος πληροφορίας.

σήματος, μέσω της οποίας μεταφέρεται όλη η ενέργειά του, χωρίς σημαντική
εξασθένιση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θα πρέπει να συγχέεται το εύρος
ζώνης του σήματος με το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων R του σήματος, αφού ο
ρυθμός μετάδοσης αντιστοιχεί στην ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσα από
ένα κανάλι επικοινωνίας και εκφράζεται σε μονάδες bits/sec (ψηφιακό σήμα,
μετάδοση δυαδικών ψηφίων) ή baud/sec (ψηφιακό σήμα, μετάδοση συμβόλων),
ενώ το εύρος ζώνης εκφράζεται σε μονάδες Hz.

1.7 Θόρυβος

Η απόδοση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υποβαθμίζεται σημαντικά
με την παρουσία του θορύβου, που αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγο-
ντα για την απόδοσή τους. Ο όρος θόρυβος χρησιμοποιείται για να προσδιορί-
σει τις ανεπιθύμητες κυματομορφές, που τείνουν να ενοχλούν τη μετάδοση και
την επεξεργασία των σημάτων στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, και πάνω
στις οποίες δεν έχουμε πλήρη έλεγχο.

Ο θόρυβος μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τον εξωτερικό
και τον εσωτερικό θόρυβο. Ο εξωτερικός θόρυβος, ειδικότερα, δημιουργείται
έξω από τον δέκτη, και τα είδη του διακρίνονται σε ατμοσφαιρικό (ή κρου-
στικό), βιομηχανικό και εξωγήινο θόρυβο. Στον ατμοσφαιρικό θόρυβο περιλαμ-
βάνονται οι στατικές ξαφνικές εκκενώσεις των καταιγίδων και άλλων φυσικών
ηλεκτρικών διαταραχών που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβα-
νομένων των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ο βιομηχανικός θόρυβος περι-
λαμβάνει πηγές θορύβου, όπως ηλεκτρικές μηχανές, διαρροές από γραμμές
υψηλών τάσεων και γενικά ένα μεγάλο αριθμό από ηλεκτρικές μηχανές που
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Ο εξωγήινος θόρυβος προέρχεται από το
διάστημα και διακρίνεται σε ηλιακό, λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας και σε
κοσμικό, λόγω της κοσμικής ακτινοβολίας.

Ο θόρυβος, ο οποίος αφορά τους τηλεπικοινωνιακούς δέκτες, είναι ο εσω-
τερικός θόρυβος και προέρχεται από κάθε ενεργή ή παθητική συσκευή που
βρίσκεται μέσα στο δέκτη. Μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις κατηγορίες:

• Θερμικός Θόρυβος (Thermal Noise)
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• Θόρυβος Βολής (Shot Noise)

• Θόρυβος Ενδοδιαμόρφωσης (Inter-modulation Noise)

• Συνακρόαση (Cross-talk)

Ο θερμικός θόρυβος οφείλεται στη θερμική αναταραχή των ηλεκτρονίων,
λόγω της τυχαίας κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων που εμφανίζεται σε όλα
τα στοιχεία ενός κυκλώματος, και είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας. Θεωρεί-
ται ότι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε όλες τις συχνότητες, έχει φασμα-
τική πυκνότητα ισχύος (η κατανομή της ισχύος στις φασματικές συνιστώσες
ενός σήματος) σταθερή, και γι’ αυτό καλείται λευκός θόρυβος (white noise).
Είναι το πιο διαδεδομένο είδος θορύβου, θέτοντας ένα άνω όριο στην απόδοση
των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Ο θόρυβος βολής (ή θόρυβος Poisson) εί-
ναι ένα είδος ηλεκτρονικού θορύβου που προέρχεται από τη διακριτή φύση
του ηλεκτρικού φορτίου, και προκύπτει από ένα φαινόμενο που σχετίζεται
με τη ροή ρεύματος διαμέσου ημιαγωγικών επαφών. Στα είδη θορύβου των
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων διακρίνεται, επίσης, και ο ηλεκτρονικός θόρυβος
(flicker ή pink noise), που αφορά χαμηλές συχνότητες, αφού η φασματική πυ-
κνότητα ισχύος του είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας. Ο θόρυβος
ενδοδιαμόρφωσης προξενείται, όταν σήματα σε διαφορετικές συχνότητες λει-
τουργίας μοιράζονται το ίδιο μέσο μετάδοσης. Παράγεται όταν υπάρχει μη
γραμμικότητα στον πομπό, στο δέκτη ή στο σύστημα μετάδοσης που μεσο-
λαβεί. Η συνακρόαση είναι γνωστή στον καθένα, ως το φαινόμενο κατά το
οποίο στη διάρκεια μιας συνομιλίας κάποιος μπορεί ακούσια να ακούσει μια
άλλη συνομιλία. Δημιουργείται από την ηλεκτρική επαγωγή μεταξύ κοντινών
συνεστραμμένων ζευγών ή στις τηλεφωνικές γραμμές χαλκού ή στις γραμμές
ομοαξονικών καλωδίων ή ακόμα και στα λαμβανόμενα ανεπιθύμητα σήματα
στις κεραίες των δεκτών.

1.8 Εξασθένιση, παραμόρφωση και παρεμβολή σημάτων

Λόγω της διάδοσης των σημάτων από το μέσο μετάδοσης, υπάρχουν μετα-
βολές στο πλάτος του σήματος που, γενικά, εξαρτώνται από την απόσταση, το
μέσο μετάδοσης και τη συχνότητα. Για τα καθοδηγούμενα μέσα, η εξασθένιση
είναι συνάρτηση μόνο της απόστασης και είναι ένας σταθερός αριθμός ανά μο-
νάδα απόστασης. Στα μη καθοδηγούμενα μέσα όμως, η εξασθένιση είναι μία
πολύπλοκη συνάρτηση της απόστασης, της συχνότητας και του περιβάλλοντος
διάδοσης.

Η παραμόρφωση στα καθοδηγούμενα μέσα προκαλείται από το γεγονός ότι
η ταχύτητα διάδοσης είναι συνάρτηση της συχνότητας. Αν έχουμε, για παρά-
δειγμα, ένα σήμα περιορισμένου εύρους ζώνης, η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη
κοντά στην κεντρική συχνότητα, και μειώνεται στις δύο άκρες του εύρους ζώ-
νης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι διάφορες συνιστώσες της συχνότητας του
σήματος να φθάσουν στο δέκτη σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προ-
καλώντας μετατοπίσεις στις φάσεις μεταξύ των διαφορετικών συχνοτήτων.
Εξαιτίας αυτού του φαινομένου, καλείται και παραμόρφωση καθυστέρησης.

Η παραμόρφωση στα μη καθοδηγούμενα μέσα είναι ιδιαίτερα αντιληπτή,
λόγω της σημαντικής εξάρτησης από τη συχνότητα και το περιβάλλον διάδοσης.
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Κατά τη διάδοση του σήματος, εκτός της εξασθένισης, οι μηχανισμοί διάδοσης
εξαρτώνται από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του εδάφους, καθώς και από τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διάδοσης που μεταβάλλονται
με τυχαίο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι τα λαμβανόμενα σήματα να υπόκει-
νται σε παραμόρφωση στο δέκτη, αφού τελικά έχουν αφιχθεί με διαφορετικό
πλάτος και φάση, λόγω της διαφορετικής μεταβολής που έχει υποστεί η κάθε
συνιστώσα συχνότητας του σήματος κατά τη διάδοση.

Στο δέκτη είναι πιθανό να φτάσουν σήματα που προέρχονται από τον ίδιο
πομπό, αλλά ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Η συμβολή των δύο σημάτων
δίνει σήμα, η ισχύς του οποίου παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Τα φαι-
νόμενα αυτά ονομάζονται διαλείψεις (fadings) και είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά,
συμβαίνουν συχνά, ιδίως κατά την κίνηση των δεκτών, και εξασθενούν το σήμα
τόσο, ώστε ο δέκτης να το θεωρεί θόρυβο.

H παρεμβολή είναι η πρόσμειξη στο επιθυμητό σήμα εξωτερικών σημάτων
από πηγές, όπως ενισχυτές, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κινού-
μενα μέρη μηχανημάτων, ηλεκτρονικά κυκλώματα, κ.ά. Η παρεμβολή συμβαί-
νει τις περισσότερες φορές στα ραδιοσυστήματα, οι κεραίες των δεκτών των
οποίων λαμβάνουν πολλαπλά σήματα την ίδια χρονική στιγμή. H παρεμβολή
των ραδιοκυμάτων RF εμφανίζεται, επίσης, και σε ενσύρματα συστήματα, αν
τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των σημάτων ή τα κυκλώ-
ματα των δεκτών λάβουν σήματα από παραπλήσιες πηγές. Ένας αποτελεσμα-
τικός τρόπος καταπολέμησης των παρεμβολών είναι η χρήση φίλτρων, ώστε να
αφαιρεθούν τα σήματα που καταλαμβάνουν διαφορετικό εύρος ζώνης σε ένα
δέκτη από το επιθυμητό σήμα.

Όλα τα συνδεδεμένα κέντρα δικτύων και παροχής δεδομένων (αστικά,
υπεραστικά) συνδέονται μεταξύ τους με ζευκτικές γραμμές. Οι γραμμές αυ-
τές μπορούν να είναι καλώδια χαλκού, ομοαξονικά καλώδια, μικροκυματικά
ασύρματα συστήματα ή οπτικές ίνες και ονομάζονται γραμμές μεταφοράς.
Οι γραμμές μεταφοράς εισάγουν απώλειες στα σήματα που μεταφέρουν από
τον πομπό προς το δέκτη και χαρακτηρίζονται από το ρυθμό με τον οποίο
είναι ικανές να μεταδώσουν την πληροφορία (bits/sec). Για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των απωλειών (εξασθένιση), τοποθετούνται κατά μήκος των
γραμμών και σε αποστάσεις που εξαρτώνται κάθε φορά από τον τύπο της
γραμμής μεταφοράς, κατάλληλοι επαναλήπτες, οι οποίοι είναι διατάξεις που
καταπιέζουν την παραμόρφωση και το θόρυβο και ενισχύουν το μεταδιδόμενο
σήμα. Για παράδειγμα, στα ομοαξονικά καλώδια οι επαναλήπτες τοποθετού-
νται περίπου ανά 3 - 4 km, ενώ στις οπτικές ίνες ανά περίπου 60 km. Ένα
κριτήριο αξιολόγησης των διαφόρων γραμμών μεταφοράς είναι το γινόμενο
RL, όπου R είναι ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας (bits/sec) και L (km) η
απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών επαναληπτών. H ιστορική εξέλιξη των δια-
φόρων γραμμών μεταφοράς και η αύξηση του γινομένου R·L με την πάροδο
των ετών, αποτυπώνεται στο σχήμα 1.4.

1.9 Ταχύτητα (Ρυθμός μετάδοσης)

Ένας από τους πλέον παρεξηγημένους όρους των επικοινωνιών είναι η τα-
χύτητα μετάδοσης. Η λέξη ταχύτητα μάλλον δεν είναι η καταλληλότερη για
να εκφραστεί αυτό που ορθότερα θα εξέφραζε ο όρος ρυθμός μετάδοσης (bit
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1.9. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ)

Σχήμα 1.4: Ιστορική εξέλιξη των γραμμών μεταφοράς βάσει του «ρυθμού με-
τάδοσης επί την απόσταση».

rate). Και αυτό, διότι με τη λέξη ταχύτητα εκφράζεται η ταχύτητα με την οποία
ταξιδεύουν τα ηλεκτρικά σήματα πάνω στη γραμμή, ενώ στην πραγματικότητα
ο όρος θέλει να εκφράσει το ρυθμό με τον οποίο εκπέμπονται τα bit από τον
πομπό. Γι’ αυτό αντί ταχύτητας ορθότερος είναι ο όρος «ρυθμός μετάδοσης».

Γνωστά μεγέθη που σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την ταχύ-
τητα επικοινωνίας είναι:

• Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Data signaling rate – bit rate)

• Ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (baud rate)

• Ρυθμός μετάδοσης καθαρής πληροφορίας (information rate)

• Χωρητικότητα καναλιού (channel capacity)

1.9.1 Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Είναι ο ρυθμός (bit-rate) με τον οποίο μεταδίδονται τα bit δεδομένων (που
συχνά συναντάμε ως ταχύτητα μετάδοσης) και εκφράζεται σε bits per seconds
ή bps.

Επισημαίνουμε πάλι ότι ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων δεν έχει καμιά
απολύτως σχέση με το χρόνο που χρειάζονται τα δεδομένα για να διανύσουν
από άκρη σε άκρη ένα κανάλι επικοινωνίας.
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Ο ρυθμός μετάδοσης στην περίπτωση της σειριακής μετάδοσης ορίζεται ως:

S =
1

T
log2M (1.1)

όπου,

• T: η διάρκεια ενός bit του σήματος που μεταδίδεται σε seconds

• M: ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων του σήματος

• S: ο ρυθμός μετάδοσης που εκφράζεται σε bps

Ο ρυθμός μετάδοσης είναι:

BitRate =
1

0.01
log22 = 100bps (1.2)

Για τις απλές ψηφιακές μεταδόσεις που το σήμα μπορεί να έχει δύο δυνατές
καταστάσεις (0 και 1), το M = 2 και ο τύπος απλοποιείται σε S = 1/T.

Στην περίπτωση της παράλληλης μετάδοσης όπου χρησιμοποιούνται περισ-
σότερα του ενός κανάλια μετάδοσης, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι:

S =
K

T
log2M (1.3)

όπου,

• K: ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων καναλιών

• T: η διάρκεια της μονάδας του διαμορφωμένου σήματος σε δευτερόλεπτα

• M: ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων του διαμορφωμένου σή-
ματος

Οι ρυθμοί σειριακής μετάδοσης έχουν τυποποιηθεί από τους κατασκευα-
στές σε συγκεκριμένες τιμές όπως: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps,
56, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 Kbps, 8, 34, 100 Mbps, 1, 10, 40, 100 Gbps
κ.λπ.

1.9.2 Ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος

Το baud rate (ή modulation rate) είναι όρος χρησιμοποιούμενος κυρίως
για μεταδόσεις μέσω modem και περιγράφει το πλήθος των μεταβολών του
διαμορφωμένου σήματος που έγιναν στη μονάδα του χρόνου. Η μονάδα που
εκφράζει αυτόν το ρυθμό είναι το baud. Στο σχήμα 1.5, φαίνεται ότι η διάρκεια
της μονάδας του σήματος είναι 10 msec. Ο ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου
σήματος είναι:

BaudRate =
1

0.01
= 100baud (1.4)

Ο ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος δεν ισούται κατ’ ανάγκη με
το ρυθμό μετάδοσης bit rate. Αν με την τεχνική διαμόρφωσης που χρησιμο-
ποιείται, αντιστοιχεί ένα bit σε κάθε μεταβολή του διαμορφωμένου σήματος,

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



1.9. ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ)

Σχήμα 1.5: Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων ίσος με ρυθμό μετάδοσης διαμορ-
φωμένου σήματος [46].

τότε το baud rate ταυτίζεται με το bit rate. Συνήθως το bit rate είναι μεγα-
λύτερο του baud rate και τούτο επιτυγχάνεται με διαμορφώσεις που σε κάθε
μεταβολή του διαμορφωμένου σήματος αντιστοιχούν περισσότερα από ένα bit.

Ένα απλό παράδειγμα όπου το bit rate είναι διπλάσιο του baud rate βλέ-
πουμε στο σχήμα 1.6, όπου χρησιμοποιούμε 4 διαφορετικές συχνότητες για το
διαμορφωμένο αναλογικό σήμα, μία για κάθε baud. Κάθε μια μπορεί να ανα-
παριστά όχι πια ένα bit όπως στο σχήμα αλλά δύο, μια και οι 4 διαφορετικές
συχνότητες του σήματος μπορούν να αναπαριστούν τους 4 συνδυασμούς των 2
bits. Έτσι αποστέλλοντας τα 4 baud του σχήματος καταφέρνουμε να στείλουμε
συνολικά 8 bits.

Σχήμα 1.6: Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων διπλάσιος του ρυθμού μετάδοσης
διαμορφωμένου σήματος [46].

Ενώ ο ρυθμός μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος παραμένει 1000 baud,
με την τεχνική της κωδικοποίησης 2 bit σε 1 baud, ο ρυθμός μετάδοσης δεδο-
μένων (bit rate) έγινε 200 bps. Στην πράξη σε αυτό το χρονικό διάστημα των
40 msec περνούν 8 bits ενώ πριν περνούσαν μόλις 4. Επεκτείνοντας τη λογική
αυτή, έχοντας 8 διαφορετικές συχνότητες θα είχαμε σε κάθε μονάδα χρόνου 3
bits, άρα τριπλάσιο bit rate, σε 16 συχνότητες θα είχαμε 4 bit/baud κ.ο.κ.
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1.9.3 Ρυθμός μετάδοσης καθαρής πληροφορίας

Είναι η ταχύτητα μετάδοσης της καθαρής πληροφορίας σε bps (info transfer
rate). Ως γνωστόν εκτός από την καθαρή πληροφορία, στη γραμμή μεταδίδο-
νται και επιπλέον χαρακτήρες ελέγχου. Επίσης, στους χαρακτήρες υπάρχουν
πιθανώς περιττά bits όπως είναι τα start και stop bits της ασύγχρονης με-
τάδοσης. Ενώ το bit rate αναφέρεται στο ρυθμό μετάδοσης του συνόλου της
πληροφορίας, το information transfer rate αναφέρεται στο ρυθμό μετάδοσης
μόνο της καθαρής ή χρήσιμης πληροφορίας και είναι βέβαια μικρότερο του bit
rate.

Ας δούμε ένα παράδειγμα με ταχύτητα 300 bps, όπου οι χαρακτήρες έχουν
7 bits πληροφορίας, ένα bit ισοτιμίας (parity bit), ένα start και ένα stop bit,
δηλαδή συνολικά 10 bits. Η καθαρή πληροφορία σε κάθε χαρακτήρα εδώ είναι
σε ποσοστό 70% της συνολικής. Το information transfer rate είναι: 300 bps x
0.7 = 210 bps.

1.9.4 Χωρητικότητα καναλιού

Αντιληφθήκαμε ότι ο θόρυβος αποτελεί έναν περιοριστικό παράγοντα στη
μετάδοση των τηλεπικοινωνιακών σημάτων. Ένας ακόμα σημαντικός περιορι-
στικός παράγοντας είναι το εύρος ζώνης. Αυτοί είναι οι κύριοι λόγοι που τα
δεδομένα παρουσιάζουν πεπερασμένο ρυθμό μετάδοσης πάνω από ένα κανάλι
επικοινωνίας. Γενικότερα, οι περιορισμοί προκύπτουν από τις φυσικές ιδιότη-
τες του μέσου μετάδοσης (εύρος ζώνης) ή από περιορισμούς του εύρους ζώνης
στον πομπό, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παρεμβολών από άλλες
πηγές.

Η ικανότητα μετάδοσης πληροφορίας ή αλλιώς χωρητικότητα ενός κανα-
λιού, είναι ο μέγιστος αριθμός των συμβόλων που μπορούν να μεταφερθούν
μέσω ενός καναλιού στη μονάδα του χρόνου και εκφράζεται σε bps. Στην
ιδανική περίπτωση που το κανάλι δεν έχει θόρυβο, η χωρητικότητά του εί-
ναι άμεσα και αποκλειστικά εξαρτώμενη από το εύρος ζώνης συχνοτήτων
(bandwidth) του.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται δύο στάθμες σήματος, οι 0 και 1, ο
Nyquist προσδιόρισε τη χωρητικότητα του καναλιού σε:

C = 2B (1.5)

όπου,

• C: η χωρητικότητα του καναλιού σε bps

• B: το εύρος ζώνης συχνοτήτων σε Hz

Ο τύπος αυτός ισχύει για μετάδοση δυαδικών καταστάσεων, ενώ ο πλήρης
τύπος του Nyquist είναι:

C = 2Blog2M (1.6)

όπου,

• M: ο αριθμός των διαφορετικών καταστάσεων του σήματος
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Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ένα κανάλι με εύρος ζώνης 3000 Hz και 4
διαφορετικές καταστάσεις (στάθμες) σήματος, δηλαδή M = 4. Τότε:

C = 2× 3000× log24 = 12000bps (1.7)
Από τον προηγούμενο τύπο εξάγουμε το συμπέρασμα ότι σε κανάλι με

συγκεκριμένο εύρος ζώνης B, μπορούμε να αυξήσουμε το ρυθμό μετάδοσης
αυξάνοντας το πλήθος των διαφορετικών καταστάσεων του διαμορφωμένου
σήματος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται απεριόριστα, γιατί το πρόβλημα
μετατίθεται πλέον στο δέκτη, που θα πρέπει να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις
M διαφορετικές καταστάσεις. Αν το M είναι πολύ μεγάλο, η διακριτικότητα
της κάθε κατάστασης ως προς τις άλλες θα είναι μικρή, συνεπώς ο δέκτης
δύσκολα θα τις αναγνωρίζει. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει κάποιος θόρυβος κατά
την ώρα της μετάδοσης, η αναγνώριση κάποιας κατάστασης μπορεί να γίνει
λανθασμένα.

Επειδή στην πράξη ο θόρυβος είναι κάτι φυσιολογικό, ο τύπος που εκφρά-
ζει τη χωρητικότητα ενός καναλιού πρέπει να περιέχει και το επίπεδο του
θορύβου.

Για να μπορέσει να αποτυπωθεί η έννοια αυτή στα τηλεπικοινωνιακά συ-
στήματα, έχει αναπτυχθεί από τον Claude Shannon ένας απλός μαθηματικός
τύπος. Για ένα συγκεκριμένο επίπεδο θορύβου (ισχύς θορύβου) και για μία
συγκεκριμένη ποσότητα λαμβανόμενου σήματος (ισχύς σήματος), προκύπτει ο
ευρέως χρησιμοποιούμενος λόγος σήματος-προς-θόρυβο (SNR - Signal-to-Noise
Ratio). Ο SNR αποτυπώνει το πόσες φορές η ισχύς ενός σήματος είναι μεγα-
λύτερη από την ισχύ του θορύβου σε ένα συγκεκριμένο σημείο της μετάδοσης.
Συνήθως, ο λόγος μετριέται στην είσοδο του δέκτη, όπου σε αυτό το σημείο
πραγματοποιείται η προσπάθεια ανάκτησης και επεξεργασίας του σήματος
και απομάκρυνσης του ανεπιθύμητου θορύβου. Στις αναλογικές επικοινωνίες
η μεγαλύτερη ισχύς βελτιώνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε τα δεδομένα σω-
στά, για συγκεκριμένο επίπεδο θορύβου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο στις ψηφιακές
επικοινωνίες. Όσο ψηλότερος είναι ο ρυθμός δεδομένων, τόσο ψηλότερος είναι
και ο αναμενόμενος ρυθμός των σφαλμάτων, που αλλοιώνει τα λαμβανόμενα
bits στο δέκτη, λόγω της παρουσίας του θορύβου.

Ο λόγος σήματος-προς-θόρυβο είναι σημαντικός για τη μετάδοση δεδο-
μένων, επειδή θέτει το ανώτατο όριο στον επιτεύξιμο ρυθμό δεδομένων. Ο
Shannon απέδειξε ότι η μέγιστη χωρητικότητα C του καναλιού που ορίζεται
σε bits/sec, δίνεται από την εξίσωση:

C = Blog2(1 + SNR) = 3.32log10(1 + SNR) (1.8)
όπου Β είναι το εύρος ζώνης του καναλιού σε Hz. Η σχέση, γνωστή ως

νόμος Hartley-Shannon, αντιπροσωπεύει το θεωρητικό μέγιστο που μπορεί να
επιτευχθεί, όμως στην πράξη επιτυγχάνονται πολύ χαμηλότεροι ρυθμοί. Ένας
λόγος είναι επειδή ο τύπος του Hartley-Shannon υποθέτει μόνο λευκό (θερμικό)
θόρυβο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα άλλα είδη θορύβων.

Η προηγούμενη αποτύπωση της χωρητικότητας αναφέρεται στη χωρητι-
κότητα απαλλαγμένη από λάθη. Ο Shannon απέδειξε ότι, αν ο πραγματικός
ρυθμός δεδομένων σε ένα κανάλι είναι μικρότερος από τη χωρητικότητα χωρίς
λάθη, τότε είναι θεωρητικά εφικτό να χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο μορφο-
ποιημένο σήμα, ώστε να επιτευχθεί η μετάδοση μέσω ενός καναλιού χωρίς
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λάθη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το θεώρημα του Shannon
αποτελεί μόνο ένα πρακτικό κριτήριο απόδοσης των μεθόδων επικοινωνίας
και δεν προτείνει τρόπους επιλογής των τεχνικών μετάδοσης και μορφοποίη-
σης του σήματος.

Συνήθως ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετριέται σε dB.

S

N
dB = 10log10

S

N
(1.9)

Όσο μεγαλώνει ο λόγος S/N τόσο καλύτερη είναι η μετάδοση, καθώς ο
δέκτης διαχωρίζει ευκολότερα το σήμα από το θόρυβο και με λιγότερες πιθα-
νότητες λάθους. Σύμφωνα με τον κανόνα Shannon-Hartley η χωρητικότητα C
ενός καναλιού εξαρτάται από τον λόγο S/N και το εύρος ζώνης B υπακούει
στον ακόλουθο τύπο:

C = Blog2
1 + S

N
(1.10)

Ας θεωρήσουμε για παράδειγμα σα κανάλι μια τηλεφωνική γραμμή με
εύρος ζώνης 3000 Hz και λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N) dB = 40 dB. Τα 40
dB αντιστοιχούν σε λόγο σήματος προς θόρυβο 10000 διότι:

40dB = 10log10
S

N
⇒ S

N
= 10

40
10 = 104 = 10000 (1.11)

Δεδομένης της τιμής του λόγου σήματος προς θόρυβο η χωρητικότητα του
συγκεκριμένου καναλιού είναι:

C = 3000log2(1 + 10000) = 39870bps (1.12)

Βέβαια, οι τιμές που μας δίνει ο τύπος αυτός είναι μέγιστες σε θεωρη-
τικό επίπεδο. Στην πράξη είναι μικρότερες αφού δεν λαμβάνονται υπόψη οι
ατέλειες των συσκευών και άλλες παραμορφώσεις.

1.10 Πολυπλεξία

Πολυπλεξία (Multiplexing) ονομάζεται η τεχνική κατά την οποία δεδομένα
από πολλές πηγές ταυτόχρονα συντίθενται σε ένα φυσικό κανάλι μετάδοσης.
Οι σημαντικότεροι λόγοι για τη χρήση πολυπλεξίας είναι η εξοικονόμηση πολ-
λαπλών γραμμών μετάδοσης και του σχετικού επικοινωνιακού εξοπλισμού και
η πολύ καλύτερη εκμετάλλευση γραμμής υψηλότερης ταχύτητας.

Το σχήμα 1.7 δείχνει τον τρόπο που οι πολυπλέκτες αντικαθιστούν συμβα-
τικές Point-to-Point συνδέσεις για να συνδέσουν περισσότερους του ενός σταθ-
μού εργασίας με έναν κεντρικό H/Y. Στην κάθε άκρη του καναλιού μετάδοσης
τοποθετείται από ένας πολυπλέκτης, δηλαδή οι πολυπλέκτες λειτουργούν σε
ζευγάρια. Οι θύρες στο κεντρικό σύστημα δε μειώνονται, αλλά μειώνεται το
πλήθος των επικοινωνιακών γραμμών.

Οι συνήθεις τύποι πολυπλεξίας είναι:

• Πολυπλεξία Χρόνου: TDM (Time Division Multiplexing)

• Στατιστική Πολυπλεξία Χρόνου: (Statistical Time Division Multiplexing)
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Σχήμα 1.7: Πολυπλεξία [46].

• Πολυπλεξία Συχνότητας: FDM (Frequency Division Multiplexing)

• Ορθογώνια Πολυπλεξία Συχνότητας: OFDM (Orthogonal Frequency Di-
vision Multiplexing)

• Πολυπλεξία Μήκους Κύματος: WDM (Wavelength Division Multiplexing)

• Πολυπλεξία Κώδικα: CDM (Code Division Multiplexing)

Στην πολυπλεξία χρόνου το κύριο κανάλι μετάδοσης διαιρείται σε χρονο-
θυρίδες που μοιράζονται στους διαφορετικούς χρήστες.

Στην πολυπλεξία συχνότητας το εύρος ζώνης του καναλιού μετάδοσης διαι-
ρείται σε μη επικαλυπτόμενες περιοχές συχνοτήτων που μοιράζονται οι χρή-
στες.

Η πολυπλεξία μήκους κύματος είναι μια παραλλαγή της FDM για μετάδοση
πάνω στις οπτικές ίνες, όπου πολλές φωτεινές δέσμες διαφορετικού χρώματος
μοιράζονται την ίδια ίνα.

Η πολυπλεξία κώδικα είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω όπου ο χρόνος
και η συχνότητα μοιράζονται δυναμικά σε πολλούς χρήστες βάσει προσυμφω-
νημένης κωδικοποίησης (Wi-Fi).

1.10.1 Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου

Στην πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM), ο χρόνος μετάδοσης στην κε-
ντρική αρτηρία που συνδέει τους δύο TDM πολυπλέκτες, μοιράζεται στα
ακραία κανάλια με προσυμφωνημένο τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να
είναι δυνατή η πολυπλεξία χρόνου είναι η ταχύτητα μετάδοσης του κύριου
καναλιού επικοινωνίας, δηλαδή της κεντρικής αρτηρίας σύνδεσης, να είναι με-
γαλύτερη ή ίση από το άθροισμα των ταχυτήτων των προς μετάδοση σημάτων.

Ο χρόνος της κεντρικής αρτηρίας διαιρείται σε τμήματα που ονομάζο-
νται «χρονοθυρίδες» (time-slot). Για κάθε ακραίο κανάλι ο πολυπλέκτης TDM
αφιερώνει πάντα ένα ή περισσότερα time-slot, ανεξάρτητα από το εάν ο χρή-
στης έχει δεδομένα προς μετάδοση ή όχι, ενώ η σειρά μεταξύ των time-slots,
δεν αλλάζει. Τα δεδομένα στην αρτηρία υψηλής ταχύτητας είναι οργανωμένα
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σε πλαίσια που περιέχουν όλα τα time-slots των σταθμών. Τα κανάλια ανά-
λογα με την ταχύτητά τους μπορεί να καταλαμβάνουν περισσότερα από ένα
time-slots σε κάθε πλαίσιο.

Στην πλευρά του δέκτη τα δεδομένα του πλαισίου αποπολυπλέκονται και
οδηγούνται προς τις αντίστοιχες θύρες. Ο αριθμός των θυρών στους δύο πολυ-
πλέκτες είναι ο ίδιος και υπάρχει μία προς μία αντιστοιχία μεταξύ τους. Κατά
τη λήψη, τα δεδομένα βγαίνουν από τις τερματικές θύρες του πολυπλέκτη με
την ίδια ταχύτητα που έγινε η μετάδοσή τους στο σημείο εκπομπής.

Έλεγχος ροής στην αρτηρία υψηλής ταχύτητας δεν απαιτείται, μιας και η
ταχύτητα είναι σαφώς καθορισμένη, ενώ οι δύο πολυπλέκτες είναι σχεδιασμέ-
νοι να λειτουργούν σε αυτή τη ταχύτητα. Ο έλεγχος ροής του καθενός από τους
σταθμούς γίνεται από τους ίδιους τους σταθμούς, είναι δηλαδή ανεξάρτητος
του πολυπλέκτη και σύμφωνος με το πρωτόκολλο εκπομπής που χρησιμο-
ποιούν οι σταθμοί.

Το ίδιο συμβαίνει και στον έλεγχο σφαλμάτων. Λάθη επικοινωνίας που
δημιουργούνται στην αρτηρία υψηλής ταχύτητας δεν διορθώνονται από τον
πολυπλέκτη, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση λαθών στα ακραία κα-
νάλια. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του κάθε καναλιού είναι υπεύθυνο για
την ανίχνευση των σφαλμάτων και τη διόρθωσή τους με επανεκπομπή ή άλλο
τρόπο.

Η μετάδοση δεδομένων μέσα από TDM πολυπλέκτες είναι διαφανής για
όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας στα υπερκείμενα στρώματα. Διαφορετικά
κανάλια μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας,
καθώς ο πολυπλέκτης εμφανίζει προς τους σταθμούς ανεξάρτητες εικονικές
γραμμές μετάδοσης.

Σχήμα 1.8: Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου.

Στην Οπτική Πολυπλεξία Διαχωρισμού Χρόνου (OTDM - Optical Time
Division Multiplexing) επιχειρείται να γίνουν οι λειτουργίες της πολυπλεξίας
και απόπλεξης οπτικά. Οι ρυθμοί των ξεχωριστών ροών δεδομένων κυμαίνο-
νται σε τόσο υψηλά επίπεδα (π.χ. 10Gbps) που οι παραπάνω λειτουργίες γί-
νονται καλύτερα στο οπτικό πεδίο. Η τεχνική OTDM διακρίνεται σε σταθερή
και στατική.

1.10.2 Στατιστική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου

Η στατιστική πολυπλεξία (STDM) είναι μια βελτιωμένη μορφή της απλής
TDM πολυπλεξίας. Βασικός περιορισμός της δεύτερης είναι ότι η κεντρική
αρτηρία πρέπει να έχει ταχύτητα ίση ή μεγαλύτερη από το άθροισμα των τα-
χυτήτων των επί μέρους γραμμών. Η αρτηρία υψηλής ταχύτητας μοιράζεται
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σταθερά μεταξύ των ακραίων καναλιών, δεσμεύοντας χρονοθυρίδες, ανεξάρ-
τητα από το αν αυτά έχουν δεδομένα για μετάδοση ή όχι.

Αυτό δεν ισχύει όμως στη στατιστική πολυπλεξία. Το πλήθος και οι ταχύτη-
τες των εξυπηρετούμενων σταθμών μπορούν να αθροίζουν συνολικά ταχύτητες
υψηλότερες από αυτήν της κεντρικής αρτηρίας. Στην πράξη οι σταθμοί πολύ
σπάνια έχουν να στείλουν δεδομένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, όλοι ταυ-
τόχρονα και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι ένας σταθμός συνήθως εκπέμπει δεδομένα κατά
ένα μικρό μόνο ποσοστό του χρόνου που του αναλογεί. Ακόμη, μόνο ένα μικρό
ποσοστό από τα ακραία κανάλια που είναι συνδεδεμένα σε ένα πολυπλέκτη
εκπέμπουν ταυτόχρονα. Η στατιστική πολυπλεξία αξιοποιεί αυτό το στατι-
στικό γεγονός. Διατάξεις προσωρινής αποθήκευσης (buffers) εντός των πολυ-
πλεκτών φροντίζουν να απορροφούν αιχμές υψηλής μετάδοσης από τις θύρες,
όταν εμφανίζονται και να τις διοχετεύουν στην κεντρική αρτηρία σε επόμενες
στιγμές.

Έτσι η στατιστική πολυπλεξία STDM υπερέχει, σε ότι αφορά στην εκμε-
τάλλευση της αρτηρίας, σε σχέση με την απλή TDM, επειδή εκμεταλλεύεται
τα νεκρά διαστήματα εκπομπής των σταθμών και κατανέμει δυναμικά τη χω-
ρητικότητα της κεντρικής αρτηρίας μόνο στους σταθμούς που πράγματι εκπέ-
μπουν δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό, πολύ περισσότερα τερματικά υψηλότε-
ρης ταχύτητας μπορούν να εξυπηρετηθούν από την κεντρική αρτηρία χωρίς να
χρειάζεται να αυξηθεί η ταχύτητά της.

Στο σχήμα 1.9 φαίνεται παραστατικά πόσο μικρότερο γίνεται στην αρτηρία
το μέγεθος του πλαισίου των STDM σε σχέση με τους TDM πολυπλέκτες, όταν
ένα κανάλι δεν εκπέμπει.

1.10.3 Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας

Η πολυπλεξία συχνότητας (FDM) (σχήμα 1.10) είναι μια τεχνική όπου το
συνολικό διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων σε ένα τηλεπικοινωνιακό μέσο
διαιρείται σε μικρότερα μη επικαλυπτόμενα τμήματα, που ονομάζουμε κανά-
λια, το καθένα από τα οποία προορίζεται να μεταφέρει διαφορετικό σήμα. Με
τον τρόπο αυτό πολυάριθμα σήματα μπορούν να συνενώνονται για παράλληλη
ταυτόχρονη μετάδοση μέσα από μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή, ενώ το κάθε
σήμα καταλαμβάνει ένα μέρος μόνο του συνολικού εύρους ζώνης συχνοτήτων
της γραμμής.

Για παράδειγμα, σε μια γραμμή με εύρος ζώνης συχνοτήτων 8 MHz, είναι
δυνατό να τοποθετήσουμε και να μεταφέρουμε 2.000 τηλεφωνικά κανάλια των
4 KHz.

Με την τεχνική αυτή μπορούν να διεξάγονται περισσότερες της μίας επικοι-
νωνίες από το ίδιο μέσο, την ίδια στιγμή παράλληλα. Κλασικά παραδείγματα
χρήσης της τεχνικής αυτής είναι το αναλογικό ραδιόφωνο και η τηλεόραση
στις ασύρματες επικοινωνίες, όπου χρησιμοποιείται ένα φάσμα συχνοτήτων
του μέσου μετάδοσης που διατηρείται σε κανάλια ώστε να μπορούν να εκπέ-
μπουν πολλοί σταθμοί ταυτόχρονα. Οι επικοινωνιακοί δορυφόροι και γενικά
όλες οι αναλογικές επικοινωνίες είναι, επίσης, γνωστά παραδείγματα, όπου
πολλές εφαρμογές ή πολλοί χρήστες εφαρμόζουν πολυπλεξία συχνότητας για
ταυτόχρονη μετάδοση.
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Σχήμα 1.9: Στατιστική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου [46].

Κατά την εκπομπή, σε ένα σύστημα FDM, για κάθε κανάλι συνήθως δη-
μιουργείται ένα σήμα φορέα, που διαμορφώνεται με το χρήσιμο προς μετάδοση
σήμα πληροφορίας. Ένας ηλεκτρονικός ταλαντωτής παράγει το σήμα, που ονο-
μάζεται «φορέας» (carrier) και το εκπέμπει περίπου στη μέση του τμήματος
συχνοτήτων του καναλιού που του έχει αφιερωθεί. Στη ραδιοφωνική π.χ. μετά-
δοση «διαμορφώνεται» ο φορέας κατά συχνότητα ή κατά πλάτος με το ηχητικό
σήμα, που μεταδίδει ο σταθμός. Το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης είναι να δη-
μιουργείται ένα νέο διαμορφωμένο σήμα, που φασματικά εκτείνεται δεξιά και
αριστερά της συχνότητας του φορέα. Η φασματική αυτή περιοχή εκατέρωθεν
του φορέα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση του σήματος, ονομάζεται ζώνη
συχνοτήτων pass band, και είναι κρίσιμο να έχει εύρος μικρότερο του εύρους
του καναλιού, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη και παρεμβολή με τις ζώνες
γειτονικών καναλιών. Όλα μαζί τα σήματα των διαφόρων καναλιών εκπέμπο-
νται παράλληλα στο μέσο μετάδοσης (π.χ. οπτική ίνα, ομοαξονικό καλώδιο,
αέρας).

Κατά τη λήψη ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία, που συνίσταται στην
απομόνωση της κάθε ζώνης, με κατάλληλα ζωνοπερατά φίλτρα, ώστε να διαχω-
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Σχήμα 1.10: Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας [46].

ριστούν τα κανάλια μεταξύ τους. Στη συνέχεια, γίνεται η απόρριψη του φορέα
και η αποδιαμόρφωση έτσι, ώστε να απομείνει το καθαρό σήμα πληροφορίας
του κάθε καναλιού.

Στις οπτικές επικοινωνίες κάθε ροή δεδομένων διαμορφώνεται σε μια δια-
φορετική φέρουσα συχνότητα. Έτσι, το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων διαιρεί-
ται (ή «τεμαχίζεται») σε κανάλια, κάθε ένα από τα οποία εξυπηρετεί ένα
συγκεκριμένο σταθμό εισόδου. Τα κανάλια αυτά πρέπει να διαχωρίζονται κα-
τάλληλα το ένα από το άλλο με ζώνες φύλαξης – ασφαλείας επαρκούς εύρους,
ώστε να αποφεύγονται οι παρεμβολές. Οι μεταδόσεις στα διάφορα κανάλια
στην FDM τεχνική γίνονται ταυτόχρονα, μιας και «τεμαχίζεται» η διάσταση
των συχνοτήτων και όχι του χρόνου.

1.10.4 Ορθογώνια πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας

Η ορθογώνια πολυπλεξία συχνότητας (OFDM) είναι μια μορφή διαμόρφω-
σης σήματος, η οποία διαιρεί ένα ρεύμα υψηλής ροής δεδομένων σε επιμέρους
συχνότητες και τις τοποθετεί σε πολλούς διαφορετικούς υποθαλάμους στενής
ζώνης βραδύτερης διαμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο το σήμα είναι λιγότερο
ευαίσθητο σε παράγοντες εξασθένισης της συχνότητας. Είναι μια μορφή δια-
μόρφωσης που χρησιμοποιείται για πολλά από τα πιο πρόσφατα ασύρματα
και τηλεπικοινωνιακά πρότυπα.

Η OFDM έχει υιοθετηθεί στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, όπου υπάρχουν πρό-
τυπα όπως το 802.11a, 802.11n, 802.11ac και πολλά άλλα. Έχει, επίσης, επιλε-
γεί για το πρότυπο κυψελοειδών τηλεπικοινωνιών LTE / LTE-A και επιπλέον,
έχει υιοθετηθεί από άλλα πρότυπα όπως το WiMAX. Υιοθετήθηκε ακόμα, για
ορισμένα πρότυπα μετάδοσης του ψηφιακού ραδιοφώνου στο πλαίσιο της ψη-
φιακής μετάδοσης βίντεο (DVB) και για άλλα συστήματα εκπομπής, συμπερι-
λαμβανομένου του Digital Radio Mondiale, που χρησιμοποιείται για τις μεγά-
λες, μεσαίες και μικρές ζώνες μήκους κύματος.

Η OFDM είναι μια μορφή διαμόρφωσης πολλαπλών φορέων. Ένα σήμα
OFDM αποτελείται από έναν αριθμό στενά διαχωρισμένων διαμορφωμένων
φορέων. Όταν η διαφοροποίηση οποιασδήποτε μορφής - φωνής, δεδομένων
κ.λπ. εφαρμόζεται σε έναν μεταφορέα, τότε οι πλευρικές ζώνες κατανέμονται
σε κάθε πλευρά. Ο δέκτης είναι απαραίτητο να μπορεί να λαμβάνει το σύνολο
του σήματος, ώστε να είναι σε θέση να αποδιαμορφώσει με επιτυχία τα δεδο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 33



1.10. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ

μένα. Ως αποτέλεσμα, όταν τα σήματα μεταδίδονται κοντά το ένα στο άλλο,
πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας μεταξύ τους, ώστε ο δέκτης να μπο-
ρεί να τα διαχωρίσει χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο (1.11). Αυτό δε συμβαίνει
με το OFDM. Παρόλο που οι πλευρικές ζώνες από κάθε φορέα αλληλοεπικα-
λύπτονται, μπορούν ακόμα να ληφθούν χωρίς την ύπαρξη παρεμβολής επειδή,
παρουσιάζουν ορθογώνια συμβολή μεταξύ τους. Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας
την απόσταση του φορέα ίση με την αντίστροφη περίοδο της συμβολής.

Σχήμα 1.11: Συνήθης τρόπος λήψης σημάτων που φέρουν διαμόρφωση.

Τα δεδομένα που μεταδίδονται με ένα σήμα OFDM κατανέμονται στους
φορείς του σήματος, δηλαδή, κάθε φορέας λαμβάνει ένα μέρος του ωφέλιμου
φορτίου. Αυτό μειώνει το ρυθμό δεδομένων που λαμβάνεται από κάθε φο-
ρέα. Ο χαμηλότερος ρυθμός δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα να είναι σχεδόν
αμελητέα η παρεμβολή από τις αντανακλάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την
προσθήκη ενός χρονικού διαστήματος προστασίας στο σύστημα. Εξασφαλίζει,
ότι η δειγματοληψία των δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνο, όταν το σήμα είναι
σταθερό και όταν δε φτάνουν νέα καθυστερημένα σήματα που θα μπορούσαν
να μεταβάλλουν το χρόνο και τη φάση του σήματος.

Η κατανομή των δεδομένων σε μεγάλο αριθμό φορέων στο σήμα OFDM έχει
κάποια περαιτέρω πλεονεκτήματα. Οι διακυμάνσεις που προκαλούνται από
φαινόμενα πολλαπλής διαδρομής ή παρεμβολές σε μια δεδομένη συχνότητα,
επηρεάζουν μόνο ένα μικρό αριθμό φορέων, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνονται
σωστά. Χρησιμοποιώντας τεχνικές κωδικοποίησης σφαλμάτων, πράγμα που
σημαίνει την προσθήκη περαιτέρω δεδομένων στο μεταδιδόμενο σήμα, γίνεται
εφικτή η ανασύσταση πολλών ή όλων των κατεστραμμένων δεδομένων εντός
του δέκτη. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή, ο κώδικας διόρθωσης σφάλματος
μεταδίδεται σε διαφορετικό τμήμα του σήματος.

1.10.5 Πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα

Η πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα (CDM) χρησιμοποιείται ευρέως στις επο-
νομαζόμενες ασύρματες επικοινωνίες δεύτερης (2G) και τρίτης γενιάς (3G). Η
τεχνολογία χρησιμοποιείται σε κυψελωτά τηλεφωνικά συστήματα εξαιρετικά
υψηλής συχνότητας (UHF) στις ζώνες 800 MHz και 1.9 GHz. Αυτός είναι ένας
συνδυασμός της μετατροπής αναλογικού σε ψηφιακό σήμα και της τεχνολογίας
μετάδοσης φάσματος.

Η CDM μπορεί να οριστεί ως μια μορφή πολυπλεξίας όπου ο πομπός κω-
δικοποιεί το σήμα χρησιμοποιώντας μια ψευδο-τυχαία ακολουθία. Η CDM συ-
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σχετίζει το αρχικό ψηφιακό σήμα με έναν κώδικα διάδοσης. Αυτή η συσχέτιση
έχει ως αποτέλεσμα την ευρεία διάδοση του φάσματος του σήματος και τη μεί-
ωση της ισχύος σε οποιοδήποτε μέρος του φάσματος. Από την άλλη πλευρά,
ο δέκτης γνωρίζει τον κώδικα που παράγεται και μεταδίδεται από τον πομπό
και επομένως, μπορεί να αποκωδικοποιήσει το σήμα που θα λάβει. Κάθε δια-
φορετική τυχαία ακολουθία αντιστοιχεί σε διαφορετικό κανάλι επικοινωνίας
από διαφορετικούς σταθμούς.

Η πολυπλεξία κώδικα εκχωρεί σε κάθε κανάλι ένα συγκεκριμένο κώδικα,
ώστε να μπορεί να τα ξεχωρίζει μεταξύ τους. Αυτοί οι μοναδικοί υποκείμενοι
κώδικες, όταν αποκωδικοποιούνται, αποκαθιστούν το αρχικό επιθυμητό σήμα,
ενώ απομακρύνουν πλήρως την επίδραση των άλλων κωδικοποιημένων κανα-
λιών. Η προσθήκη περιθωρίου προστασίας μεταξύ των διαφορετικών σημάτων
πραγματοποιείται με τη χρήση ορθογώνιων κωδικών. Το σχήμα 1.12 εξηγεί
πώς όλα τα κανάλια Ci χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα για μετάδοση ταυ-
τόχρονα.

Σχήμα 1.12: Tα κανάλια Ci χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα ταυτόχρονα [41].

Μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι ένα μόνο δυαδικό ψηφίο μπορεί να μετα-
δοθεί με τη διαμόρφωση μιας σειράς σημάτων σε διαφορετικές συχνότητες με
κάποια συγκεκριμένη σειρά. Αυτοί οι αριθμοί διαφορετικών συχνοτήτων ανά
bit καλούνται ρυθμός κομματιών (chip rate). Αν, ένα ή περισσότερα δυαδικά
ψηφία μεταδίδονται με την ίδια συχνότητα, τότε παρουσιάζεται το φαινόμενο
αναπήδηση συχνότητας. Αυτό θα συμβεί μόνο, όταν ο ρυθμός κομματιών εί-
ναι μικρότερος από τη μονάδα, επειδή ο λόγος είναι συχνότητα ανά bit. Στην
πλευρά λήψης, ο δέκτης αποκωδικοποιεί 0 ή 1 ελέγχοντας αυτές τις συχνότητες
με τη σωστή σειρά.

Ένα μειονέκτημα της CDM είναι ότι το μεταφερόμενο εύρος ζώνης κάθε
χρήστη είναι μεγαλύτερο από το ρυθμό ψηφιακών δεδομένων της πηγής. Το
αποτέλεσμα είναι ένα κατεχόμενο εύρος ζώνης περίπου ίσο με τον κωδικοποι-
ημένο ρυθμό. Επομένως, το φάσμα μετάδοσης χρησιμοποιείται εναλλακτικά.

Το κύριο πλεονέκτημα της CDM είναι η προστασία από παρεμβολές και
υποκλοπές επειδή μόνο ο αποστολέας και ο δέκτης γνωρίζουν τον κώδικα
μετάδοσης.
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Κεφάλαιο 2

Ευρυζωνικές Τεχνολογίες

2.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με την Επιτροπή Επικοινωνιών της Ευρωπαικής Επιτροπής, ευ-
ρυζωνικότητα είναι: «ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί για
να υποστηρίξουν καινοτόμες διαδραστικές, πάντοτε συνδεδεμένες, υπηρεσίες
προσφέροντας μεγάλη χωρητικότητα σε εύρος ζώνης, η οποία ολοένα και αυ-
ξάνεται με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση υπη-
ρεσιών δεδομένων και φωνής»

Η Ευρυζωνική πρόσβαση, υπό τη στενή έννοια, ταυτίζεται με την ικανότητα
μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφορίας μεταξύ επικοινωνούντων συστημάτων
και τελικών χρηστών με έμφαση στη δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης με πα-
ρόχους πολυμεσικού περιεχομένου και την μετάδοση στο βρόγχο πρόσβασης
(τελευταίο μίλι) καλής ποιότητας διαδραστικού βίντεο. Προϋποθέτει πολιτικές
και οικονομικές συνθήκες που διασφαλίζουν την επεκτασιμότητα, κλιμάκωση
και βιωσιμότητα υποδομών και υπηρεσιών, με απαραίτητο όρο την ύπαρξη
δικτυακών υποδομών κορμού υπέρ-υψηλών ταχυτήτων και αντιστοίχου όγκου,
ενδιαφέροντος και οικονομικής αξίας διακινούμενης πληροφορίας.

Για την υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών έχουν υιοθετηθεί διεθνώς διά-
φορες τεχνολογίες που ονομάζονται Ευρυζωνικές Τεχνολογίες. Διαχωρίζονται
στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:

• Ενσύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα τηλεφωνίας χαλ-
κού - xDSL (Digital Subscriber Line)

• Ενσύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος - BPL (Broadband Power Line)

• Ασύρματες τεχνολογίες - Δορυφορική τεχνολογία και τεχνολογία κυψε-
λωτών κινητών δικτύων

• Οπτικές τεχνολογίες - AONs (Active Optical Networks) και PONs (Passive
Optical Networks)

2.2 Ενσύρματες τεχνολογίες

2.2.1 Ευρυζωνικότητα μέσω χάλκινων γραμμών

Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραμμένα ζεύγη - twisted
pairs) χρησιμοποιούνταν σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις. Στη συνέχεια, μπή-
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Όνομα Περιγραφή Τυποποίηση Ζεύγη Ρυθμός Μετάδοσης Εύρος ζώνης
HDSL High bit rate DSL ITU-T G.991.1 Δύο 2.048 kbit/s (Σ) 0-370 kHz
SHDSL Single pair HDSL ITU-T G.991.2 Ένα 192-2.304 kbit/s (Σ) 0-400 kHz

SHDSL.bis SDSL 2η εκδ. ITU-T G.991.2 Annex F Ένα 768-5.696 kbit/s (Σ)IEEE 802.3ah (EFM)

ADSL Asymmetric DSL ITU-T G.992.1 (G.DMT) Ένα 1 Mbit/s (ΑΝ) 25-138 kHz
ITU-T G.992.2 (G.lite) 8 Mbit/s (ΚΑΤ) 138-1.104 kHz

ADSL2 ADSL 2η εκδ.

ITU-T G.992.3

Ένα

1 Mbit/s (ΑΝ) 25-138 kHz
ITU-T G.992.3 Annex J,L 12 Mbit/s (ΚΑΤ) 138-1.104 kHz

ITU-T G.992.4
ITU-T G.992.4 Annex J,L

ADSL2+ ADSL 3η εκδ. ITU-T G.992.5 Ένα 1 Mbit/s (ΑΝ) 25-138 kHz
ITU-T G.992.5 Annex M 24 Mbit/s (ΚΑΤ) 138-2.208 kHz

VDSL Very high ITU-T G.993.1 Ένα 28 Mbit/s (Σ) ή 25(ή 138)-
bit rate DSL 55 Mbit/s (ΚΑΤ) 12.000 kHz

VDSL2 VDSL 2η εκδ. ITU-T G.993.2 Ένα

Προφίλ:8a,b,c,d: 8,5 MHz
25 Mbit/s (Σ) ή 12 MHz
50 Mbit/s (ΚΑΤ) 17,7 MHz
Προφίλ:12a,b,17a, 30 MHz
30a:50 Mbit/s(Σ) ή
100 Mbit/s (ΑΝ)

Πίνακας 2.1: Βασικές παραλλαγές της τεχνολογίας xDSL.

καν στη ζωή μας τα modems και το διαδίκτυο και εξαπλώθηκε η χρήση της
τεχνολογίας ISDN με τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει σε σχέση με την
απλή αναλογική PSTN σύνδεση. Μετά τη σκυτάλη πήραν οι τεχνολογίες DSL
και κυρίως η ADSL.

Για δεκαετίες τα χάλκινα καλώδια χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά φω-
νής, χωρίς να αξιοποιείται στο έπακρο η μεγάλη χωρητικότητα που προσφέρει
ο χαλκός. Το μεγάλο εύρος ζώνης του χαλκού μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες
εφαρμογές με κατάλληλους τρόπους, όπως στην περίπτωση του DSL.

Το DSL προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Digital Subscriber Line και
στην ουσία αποτελεί μια τεχνολογία που μετατρέπει το απλό τηλεφωνικό κα-
λώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης με τη
χρήση ειδικών modems, τα οποία τοποθετούνται στις δυο άκρες της γραμμής.
Ο δίαυλος αυτός μεταφέρει τόσο τις χαμηλές, όσο και τις υψηλές συχνότη-
τες ταυτόχρονα. Τις χαμηλές για τη μεταφορά του σήματος της φωνής και τις
υψηλές για τα δεδομένα. Ανάλογα με το είδος του modem που συνδέουμε,
έχουμε και διαφορετικές επιδόσεις. Με το DSL επιτυγχάνονται υψηλότερες
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 52.8 Mbps από το διαδίκτυο ή άλλο
απομακρυσμένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο προς το χρήστη - ρεύμα καθόδου
(downstream) - και έως 2,3 Mbps από το χρήστη προς το διαδίκτυο - ρεύμα
ανόδου (upstream) - ενώ ταυτόχρονα μεταφέρονται και τα αναλογικά σήματα
της φωνής.

Η λειτουργία του DSL βασίζεται στην αξιοποίηση του ηλεκτρικού φάσμα-
τος των χάλκινων καλωδίων πέραν της περιοχής των συχνοτήτων της φωνής
(300 - 3400 Hz). Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της τεχνολογίας DSL, γνωστής
και ως xDS, Οι βασικές τεχνολογίες αναφέρονται στον πίνακα 2.1. Μια βασική
κατηγοριοποίηση των xDSL τεχνολογιών είναι σε συμμετρικές, αν επιτυγχά-
νουν δηλαδή τις ίδιες ταχύτητες για download και upload ή ασύμμετρες. Έτσι,
συμμετρικές είναι οι HDSL, HDSL2, HDSL4, SDSL, SHDSL, IDSL και ασύμμε-
τρες οι ADSL, ADSL2, ADSL2+, UDSL (G.Lite), ενώ οι RADSL, VDSL, VDSL2
μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους (συμμετρικά και ασύμ-
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μετρα). Οι περισσότερες εφαρμόζουν τεχνική πολυπλεξία διαίρεσης συχνότη-
τας (FDM) για ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών
υπηρεσιών μέσω του ίδιου ζεύγους χαλκού. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με
τη χρήση ενός κατάλληλου διαμεριστή υπό την μορφή βαθυπερατού φίλτρου,
τόσο στο χώρο του αστικού κέντρου, όσο και στο χώρο του συνδρομητή, όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.1.

Σχήμα 2.1: Βασική διάταξη σύνδεσης ADSL [47].

Η σύνδεση ADSL εγκαθίσταται στην υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή του
συνδρομητή, με τη χρήση κατάλληλου modem στο χώρο του και μιας αντί-
στοιχης θύρας DSL στο DSLAM του οικείου αστικού κέντρου. Το DSLAM λει-
τουργεί ως πολυπλέκτης, συνδυάζοντας ροές δεδομένων από ένα πλήθος συν-
δρομητών σε μια ενιαία ροή. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετάδοσης ATM ή
Ethernet, την προωθεί σε έναν εξυπηρετητή BRAS, που δίνει πρόσβαση στους
διάφορους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), ενώ συνδέεται και στο δί-
κτυο κορμού IP.

Ο παρεχόμενος από την τεχνολογία DSL υψηλός ρυθμός μετάδοσης πε-
ριορίζεται στην πράξη από το μήκος του καλωδιακού βρόγχου, δηλαδή την
καλωδιακή απόσταση του συνδρομητή από το οικείο αστικό κέντρο, όπου βρί-
σκεται εγκατεστημένο το DSLAM. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται στα δύο
βασικά χαρακτηριστικά μετάδοσης των ζευγών του τηλεφωνικού καλωδίου,
δηλαδή στην εξασθένιση και τη διαφωνία.

Η εξασθένιση σχετίζεται με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ισχύος του
μεταδιδόμενου σήματος κατά μήκος του τηλεφωνικού ζεύγους, που συμπερι-
φέρεται σα γραμμή μεταφοράς, και η τιμή της εξαρτάται από τη συχνότητα
λειτουργίας του σήματος, τη διατομή των αγωγών και το μήκος της σύνδεσης. Η
εξασθένηση του σήματος στα χάλκινα συνεστραμμένα ζεύγη των τηλεφωνικών
καλωδίων αποδίδεται κυρίως, στο επιδερμικό φαινόμενο και τη διηλεκτρική
απώλεια. Ουσιαστική βελτίωση της εξασθένισης επιτυγχάνεται μόνο με την
αύξηση της διατομής των αγωγών, ενώ το μέγεθος της εξασθένησης παραμένει
ανεξάρτητο από την τεχνική μετάδοσης.
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Η διαφωνία αναφέρεται στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή μεταξύ υψίσυ-
χνων σημάτων, που μεταδίδονται σε γειτονικά ζεύγη. Η μετάδοση πληροφορίας
στην ίδια περιοχή συχνοτήτων από γειτονικά ζεύγη κάθε ομάδας, δημιουργεί
έντονα φαινόμενα διαφωνίας, με την επαγωγή σημάτων, που προστίθενται στο
μεταδιδόμενο σήμα πληροφορίας υπό μορφή θορύβου.

Οι επιπτώσεις των φαινομένων παρεμβολής γίνονται περισσότερο ανεξέ-
λεγκτες σε περίπτωση φυσικής συνεγκατάστασης, όπου το είδος του χρησιμο-
ποιούμενου εξοπλισμού κάθε παρόχου επηρεάζει τη λειτουργία ζευγών άλλων
παρόχων. Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η μελέτη της φασματικής συμβατό-
τητας μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης που χρησιμοπιούνται
πάνω στα δίκτυα χαλκού και η επιβολή ενός αμοιβαία αποδεκτού σχεδίου
διαχείρισης του φάσματος από την υπεύθυνη ρυθμιστική αρχή.

Τεχνολογία ADSL: Η τεχνολογία ADSL, που προέρχεται από τα αρχικά των
λέξεων Asymmetric Digital Subscriber Line, εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών τα-
χυτήτων στο διαδίκτυο και σε άλλα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, δίνοντας τη
δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων (δεδομένα, κι-
νούμενη εικόνα, γραφικά) μέσω της απλής τηλεφωνικής γραμμής. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, αναβαθμίζονται οι δυνατότητες του υπάρχοντος τηλεφωνικού δι-
κτύου και συγκεκριμένα της δισύρματης χάλκινης γραμμής (copper twisted
pair), η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στο τελευταίο τμήμα της σύνδεσης
των πελατών (διαμερίσματα, σπίτια, γραφεία κ.λ.π.) στο δίκτυο κορμού του
τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι, ότι
η μεταφορά δεδομένων γίνεται με ασύμμετρο τρόπο, δηλαδή, προσφέρει δια-
φορετικό ρυθμό για τη λήψη (μέχρι 8 Mbps downstream) και διαφορετικό για
την αποστολή δεδομένων (640 kbps upstream). Το σημαντικότερο είναι, ότι το
εύρος ζώνης δεν το μοιραζόμαστε, αλλά είναι εξ’ ολοκλήρου στη διάθεσή μας.
Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός, ότι η απόδοση του ADSL εξαρτάται
σημαντικά από την απόσταση του χρήστη από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο
και φθάνει τα:

• 1.5 Mbps για απόσταση 5.5 km

• 2.0 Mbps για απόσταση 4.9 km

• 6.3 Mbps για απόσταση 3.6 km

• 8.4 Mbps για απόσταση 2.7 km

Τεχνολογία ADSL2 (ITU G.992.3 και G.992.4): Το ADSL2 χρησιμοποιεί τη
μέθοδο διαμόρφωσης DMT και ακριβώς τις ίδιες συχνότητες που χρησιμοποιεί
το απλό ADSL. Με αρκετές βελτιώσεις στη συμπεριφορά των καναλιών κατα-
φέρνει να ανεβάσει το downstream κατά 50%. Έχει προτυποποιηθεί από την
ITU ως G.992.3/4 και οι ρυθμοί μετάδοσης μπορούν υπό ιδανικές συνθήκες
να φτάσουν τα 12 Mbps downstream και 3.5 Mbps upstream, ανάλογα και με
την ποιότητα της γραμμής. Η απόσταση από το DSLAM μέχρι τον εξοπλισμό
του πελάτη είναι συνήθως ο πιο καθοριστικός παράγοντας στην ποιότητα της
γραμμής.
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Τεχνολογία ADSL2+ (ITU G.992.3 και G.992.4): Και το ADSL2+ χρησιμο-
ποιεί DMT, αλλά διπλασιάζει το downloading από το ADSL2 χρησιμοποιώντας
διπλάσιο χώρο συχνοτήτων και συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τις συχνότητες 276
- 2200 kHz για το downloading. Έχει εξελιγμένα χαρακτηριστικά για το θό-
ρυβο και υψηλότερους ρυθμούς συμβόλων κατά τη διαμόρφωση.

Τεχνολογία RADSL: Το RADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line) απο-
τελεί παραλλαγή της ADSL τεχνολογίας, όπου το modem προσαρμόζει την
ταχύτητα στο upstream, ανάλογα με το μήκος και την ποιότητα της γραμ-
μής προς τον πάροχο της DSL σύνδεσης, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή
η ταχύτητα στο downstream. Όταν ένα modem συνδέεται χρησιμοποιώντας
RADSL, το upstream εύρος ζώνης προσαρμόζεται για να δημιουργηθεί μεγα-
λύτερος χώρος στη ζώνη συχνοτήτων για την downstream κίνηση. Με αυτήν
την τεχνική, η γραμμή είναι πιο ανεκτική σε λάθη λόγω θορύβου και απώλειας
σήματος. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο διαμόρφωσης FDM.

Τεχνολογία UDSL (G.Lite / ITU G.992.2): Το πρότυπο αυτό (Universal
ADSL) προσφέρει μέγιστο ρυθμό 1,5 Mbps downstream και 512 kbps upstream
και δεν απαιτεί τη χρήση splitters για την τηλεφωνική γραμμή.

Τεχνολογίες HDSL(G.991.1),HDSL2,HDSL4: Το ακρωνύμιο HDSL προέρχε-
ται από τα αρχικά των λέξεων High Data Rate Symmetric Digital Subscriber
Line και σε αντίθεση με το ADSL είναι συμμετρικό και προσφέρει τον ίδιο
ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps) τόσο για τη αποστολή, όσο και
για τη λήψη. Χρησιμοποιείται, κυρίως, για μετάδοση πάνω από μισθωμένες
δισύρματες γραμμές με τη χρήση ζεύγους τερματικού εξοπλισμού. Ωστόσο, η
μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο άκρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,5 km.
Μια άλλη βασική διαφορά από το ADSL είναι, ότι απαιτείται η εγκατάσταση
2 τηλεφωνικών γραμμών (2 συνεστραμμένα καλώδια).

Η HDSL, που ήταν η πρώτη DSL τεχνολογία και αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ,
έδωσε τη θέση της στις τεχνολογίες HDSL2 και SDSL. Η HDSL2 προσφέρει τον
ίδιο ρυθμό μετάδοσης χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι καλωδίων χαλκού (αντί
δύο που απαιτεί η HDSL), μεγαλύτερη απόσταση σύνδεσης και μπορεί να
λειτουργήσει πάνω από καλώδια χειρότερης ποιότητας.

Το HDSL4 είναι πρακτικά η ίδια τεχνολογία με το HDSL2 μόνο, που προ-
σφέρει περίπου 30

Τεχνολογία MDSL: Multirate Single Pair DSL (MDSL): Η MDSL τεχνολογία
προέκυψε από την HDSL και παρέχει ταχύτητες 2 Mbps αμφίδρομα.

Τεχνολογίες SDSL, SHDSL(ITU G.991.2): Το SDSL, Single - line Digital
Subscriber Line, είναι μια τεχνολογία παρόμοια με το HDSL, όσον αφορά στο
ρυθμό μεταφοράς δεδομένων (μέχρι 2 Mbps), που απαιτεί όμως μόνο ένα συ-
νεστραμμένο ζεύγος χαλκού. Για το λόγο αυτό, η μέγιστη απόσταση μεταξύ
των δύο άκρων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 km. Αντίθετα με την ADSL, η SDSL
δεν μπορεί να συνυπάρξει με μια συμβατική υπηρεσία φωνής, καθώς καταλαμ-
βάνει το σύνολο του εύρους ζώνης. Πρέπει, εδώ, να αναφερθεί ότι ο όρος SDSL
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χρησιμοποιείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική και δεν έχει προτυποποιηθεί. Η
προσπάθεια προτυποποίησης οδήγησε στο πρότυπο SHDSL (ITU G.991.2), το
οποίο χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνική κωδικοποίησης TC-PAM. Αυτό
επιτρέπει μεγαλύτερες αποστάσεις με καλύτερη συμβατότητα με άλλες DSL
τεχνολογίες. Σε περιοχές όπως στην Ευρώπη, ο γενικός όρος «Symmetric»
DSL (SDSL) χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό το πρότυπο (ITU 991.2
SHDSL). Το SHDSL έχει επίσης προτυποποιηθεί και από τους οργανισμούς
ANSI (Β. Αμερική) και ETSI (Ευρώπη).

Τεχνολογία IDSL: Η τεχνολογία IDSL (ISDN-DSL) υποστηρίζει συμμετρική
μετάδοση μέχρι και 144 Kbps πάνω από τις τηλεφωνικές γραμμές. Διαφέρει
από το συγγενικό ISDN (Integrated Services Digital Network) στο ότι είναι
τεχνολογία «always-available», αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ίδιο τερ-
ματικό εξοπλισμό ή modem που χρησιμοποιεί το ISDN. Η διαφορά έγκειται
στο ότι ο πάροχος τερματίζει την IDSL σύνδεση και τη στέλνει σε έναν router
ή ένα switch.

Τεχνολογίες VDSL (ITU-T G.993.1) και VDSL2 (ITU-T G.993.2): Γενικά,
το VDSL (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line) είναι σχετικά νέα τε-
χνολογία και προσφέρει εντυπωσιακά μεγαλύτερες ταχύτητες που μπορεί να
φτάνουν τα 52 Mbps, με περιορισμό όμως τη μέγιστη απόσταση μεταξύ των
δύο άκρων του χάλκινου αγωγού. Ανάλογα με την υλοποίηση, το VDSL δεν
μπορεί να ξεπερνά το 1.5 km και οι ρυθμοί μετάδοσης κυμαίνονται για τη
λήψη από 13 έως 52 Mbps και για την αποστολή από 1.5 έως 2.3 Mbps. Η
δεύτερη γενιά της τεχνολογίας (VDSL2) χρησιμοποιεί 30 MHz φάσματος για
ταχύτητες μέχρι και 100 Mbps και στις δύο κατευθύνσεις για απόσταση 300
m, ενώ για μεγαλύτερες αποστάσεις ο ρυθμός φθίνει. Είναι ευαίσθητη σε πα-
ρεμβολές από γειτονικά κυκλώματα που μεταφέρουν ISDN ή DSL σήμα.

Το VDSL2 αποτελεί την πλέον πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη της οικογέ-
νειας xDSL και διαθέτει την απαραίτητη δυναμική, ώστε να υποκαταστήσει το
ADSL2+ ως κύρια επιλογή DSL. Το VDSL2 αντικατέστησε πλήρως το VDSL,
προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις σε μικρά καλωδιακά μήκη και προς τα
πίσω συμβατότητα με το ADSL2+ για καλωδιακά μήκη μεγαλύτερα από 1500
m (το VDSL δεν επέτρεπε λειτουργία για καλωδιακές αποστάσεις μεγαλύτερες
του 1 Km). Για το λόγο αυτό, το VDSL2 αποτελεί και διάδοχο της τεχνολογίας
ADSL2+, αφού λειτουργεί και στην περίπτωση που ο συνδρομητής διαθέτει
modem ADSL2+. Το VDSL2 διαθέτει οκτώ διαφορετικές κατανομές υλοποίη-
σης, προκειμένου να εξυπηρετήσει απαιτήσεις τόσο για συμμετρικές, όσο και
για ασύμμετρες υπηρεσίες.

Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας VDSL2, η μέγι-
στη καλωδιακή απόσταση μεταξύ DSLAM και συνδρομητή πρέπει να περιορί-
ζεται στα 500 m και κάτω. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με υλοποιήσεις FTTC/B,
όπου ένα μικρό DSLAM, εξοπλισμένο με θύρες VDSL2, τοποθετείται σε μια
καμπίνα ενεργού εξοπλισμού σε υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο, αξιοποιώντας
το μικρού μήκους δίκτυο διανομής ή την εσωτερική καλωδίωση ενός κτιρίου
για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ταχύτητες συγκρίσιμες με εκείνες
που παρέχονται από δίκτυα οπτικών ινών.

Το MSAN είναι ένα πλαίσιο όπως το DSLAM, το οποίο μπορεί να εξοπλιστεί
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με διαφορετικού τύπου κάρτες, ώστε να παρέχει υπηρεσίες στενής (POTS,
ISDN, μισθωμένα κυκλώματα TDM) και ευρείας ζώνης (ADSL2+, VDSL2, FE
κ.λπ.) Η τεχνολογία MSAN είναι σήμερα διαθέσιμη από πολλούς προμηθευτές.

2.2.2 Ευρυζωνικότητα μέσω γραμμών Ethernet

Η τεχνολογία Ethernet έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στην πλέον απο-
δεκτή δικτυακή τεχνολογία. Αν και ξεκίνησε σαν ένα πρωτόκολλο για την
διασύνδεση Η/Υ σε τοπικά δίκτυα (LAN), η χρήση της γρήγορα επεκτάθηκε
σε μητροπολιτικά δίκτυα (MAN) και σε δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN), με
αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα μια εγκατεστημένη βάση άνω των 500 εκα-
τομμυρίων θυρών Ethernet.

Τα υλικά του δικτύου Ethernet διακρίνονται επομένως από μεγάλη αξιο-
πιστία, χαμηλό κόστος και παγκόσμια αποδοχή. Με τη χρήση της τεχνολογίας
Ethernet στο δίκτυο πρόσβασης δημιουργείται μια ενιαία δομή δικτύου βα-
σισμένου εξ’ ολοκλήρου στην τεχνολογική πλατφόρμα IP, αποφεύγοντας το
αυξημένο κόστος και την πολυπλοκότητα μετατροπής μεταξύ πρωτοκόλλων
διαφορετικής μορφής.

Σχήμα 2.2: Διαφορετικές υλοποιήσεις EFM [47].

Η χρήση της τεχνολογίας Ethernet στο δίκτυο πρόσβασης είναι ευρέως γνω-
στή με τον όρο EFM, που σημαίνει ”Ethernet μέχρι το τελευταίο άκρο”, και
έχει τυποποιηθεί από την IEEE ως 802.3ah. Στο πρότυπο προβλέπονται τρεις
διαφορετικές υλοποιήσεις, όπως περιγράφονται στο σχήμα 2.2. Οι δύο από
αυτές βασίζονται σε point-to-point ζεύξεις Ethernet πάνω από χαλκό ή οπτική
ίνα, για άμεση σύνδεση του συνδρομητή με το οικείο αστικό κέντρο, ενώ η
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Επιλογές EFM Επιλογές Φυσικού Επιπέδου

EPON 10 km εμβέλεια, 1 Gbps, 1x32 διακλαδω-
τής και μια μονότροπη οπτική ίνα για αμ-
φίδρομη μετάδοση
20 km εμβέλεια, 1 Gbps, 1x16 διακλαδω-
τής και μια μονότροπη οπτική ίνα για αμ-
φίδρομη μετάδοση

P2P μέσω οπτικής ίνας 1000Base-X (10 km) ή LX (40 km), 100
Mbit/s ή 1 Gbps και ένα ζεύγος μονότρο-
πων οπτικών ινών
1000Base-X (10 km) ή LX (40 km), 100
Mbps ή 1 Gbps και ένα ζεύγος μονότροπων
οπτικών ινών

P2P μέσω χάλκινου ζεύγους 750 m εμβέλεια και 10 Mbps αμφίδρομη
μετάδοση ανά φωνόσυχνο ζεύγος χαλκού

Πίνακας 2.2: Κύρια χαρακτηριστικά φυσικού επιπέδου των επιλογών EFM.

τρίτη υλοπιεί μια point-to-multipoint διάταξη γνωστή ως EPON. Ο πίνακας 7
περιγράφει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των τριών υλοποιήσεων, σύμφωνα
με την τυποποίηση της ΙΕΕΕ.

Συμπληρωματικά της IEEE, η σύσταση της ITU-T G.985 προδιαγράφει μια
σύνδεση οπτικής πρόσβασης βασισμένη σε τοπολογία Ethernet P2P και ταχύ-
τητα 100 Mbps. Το βασικό σενάριο P2P ορίζει την αποκλειστική χρήση μιας
οπτικής ίνας ή ενός ζεύγους οπτικών ινών μεταξύ του αστικού κέντρου και
κάθε συνδρομητή. Το σενάριο αυτό, που προωθείται κυρίως από κατασκευα-
στές εξοπλισμού μεταγωγής, όπως η Cisco, απαιτεί ένα πολύ μεγάλο πλήθος
οπτικών ινών (αντίστοιχο με εκείνο των ζευγών χαλκού) και τον αντίστοιχο
εξοπλισμό πομποδέκτη σε κάθε άκρο. Έχει, επομένως, υψηλότερο κόστος υλο-
ποίησης και η υλοποίησή του ενδείκνυται μόνο σε επιχειρησιακούς πελάτες,
αξιοποιώντας την πλήρη χωρητικότητα της οπτικής ίνας (1GE).

Μια άλλη υλοποίηση, γνωστή ως ”ενεργή P2MP”, προβλέπει τη χρήση ενός
ζεύγους οπτικών ινών μεταξύ του αστικού κέντρου και του εξοπλισμού με-
ταγωγής Ethernet, εγκατεστημένου εντός υπαίθριας καμπίνας (FTTC). Κάθε
συνδρομητής συνδέεται στον εξοπλισμό μεταγωγής της καμπίνας με ανεξάρ-
τητο ζεύγος οπτικών ινών. Η επιλογή αυτή μειώνει σημαντικά το πλήθος των
αναγκαίων τερματισμών ΚΟΙ στο αστικό κέντρο, αλλά περιορίζει το διαθέσιμο
εύρος ζώνης κάθε συνδρομητή, αφού όλοι μοιράζονται από κοινού την οπτική
ζεύξη, που συνδέει το αστικό κέντρο με τον τοπικό εξοπλισμό μεταγωγής στην
υπαίθρια καμπίνα.

Μια τρίτη επιλογή είναι το EPON, που εξετάζεται σε επόμενο κεφάλαιο,
ως μέρος των τεχνολογιών PON.

2.2.3 Ευρυζωνικότητα μέσω γραμμών ρεύματος

Μια εναλλακτική λύση για την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης προ-
σφέρεται από την τεχνολογία CoPL (Communication over Power Line) ή PLC
(Power Line Communication), η οποία χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή
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του ηλεκτρικού δικτύου για τη μεταφορά δεδομένων. Κατά συνέπεια, για την
υλοποίηση των δικτύων CoPL, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για την τοποθέτηση
νέων καλωδίων επικοινωνιών. Με τον όρο Communication over Power Line εν-
νοούμε τη μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του
ηλεκτρικού δικτύου. Η ιδέα υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχει όμως,
υιοθετηθεί λόγω προβλημάτων, όπως το υψηλό κόστος και η χαμηλή ταχύ-
τητα. Πρόσφατες έρευνες φορέων που δραστηριοποιούνται γύρω από το θέμα,
δείχνουν ότι τα προβλήματα μπορούν να παρακαμφθούν και συγκεκριμένες
κατηγορίες εφαρμογών θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρικό
δίκτυο για να μεταφέρουν δεδομένα. Η τεχνολογία CoPL που είχε χρησιμο-
ποιηθεί στο παρελθόν, ήταν σε γενικές γραμμές περιορισμένης ζώνης. Ωστόσο,
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα ερευνητικά κέντρα σε συνεργα-
σία με κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αναπτύξει ευρυζωνικές επικοινωνίες
πάνω από καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, γεγονός που αλλάζει ολοκληρωτικά
την έννοια αυτών των δικτύων. Οι CoPL επικοινωνίες μπορούν πλέον να προ-
σφέρουν ευρυζωνική τεχνολογία πρόσβασης, όπου η χρήση της υπάρχουσας
υποδομής επιτρέπει την ταχύτατη εξάπλωση των δικτύων, θεωρώντας ότι η
τεχνολογία CoPL και η εγκατάσταση εξοπλισμού έχουν εξελιχθεί αρκετά κατά
τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Στη συγκεκριμένη περίοδο, αυτό απο-
τελεί μια ανταγωνιστική λύση που είναι σε θέση να παρέχει μια ευρεία σειρά
υπηρεσιών, όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλεφωνία, υπηρεσίες πολυμέσων
κλπ.

Η τεχνολογία CoPL (2.3) θεωρείται ως μια εναλλακτική τεχνολογία πρό-
σβασης, που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ή/και να συμπληρώσει τις υπάρ-
χουσες τεχνολογίες πρόσβασης στην αγορά και θα μπορούσε να βοηθήσει στην
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Εντούτοις, το περιθώριο επιτυχίας
είναι περιορισμένο και ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το αντα-
γωνιστικό περιβάλλον και την ευρυζωνική διείσδυση. Στο κοντινό μέλλον, τα
δίκτυα CoPL θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μητροπολιτικό IP δίκτυο κορ-
μού, συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, όπως τα WiFi hot
spots, ή να συνδέσουν τις UMTS κεραίες, ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξά-
νεται. Οι διαφορετικές CoPL τεχνολογίες, που αναπτύσσονται από διάφορους
προμηθευτές, επιτυγχάνουν, αυτήν την περίοδο, εύρος ζώνης μέχρι 45 Mbps,
παρέχοντας ταχύτητες που μπορούν να ανταγωνιστούν άλλες ευρυζωνικές τε-
χνολογίες πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του CoPL στα δίκτυα παροχής χαμηλής τάσης
φαίνεται να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για το «last mile». Τα δί-
κτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υψηλής ή μέσης τάσης θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν για να γεφυρώσουν μια μεγαλύτερη απόσταση, ώστε να
αποφευχθεί ένα επιπλέον δίκτυο επικοινωνιών. Οι CoPL επικοινωνίες μπορούν,
επίσης, να εφαρμοστούν μέσα σε κτίρια ή σπίτια, όπου η εσωτερική ηλεκτρική
εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των CoPL δικτύων
εσωτερικού χώρου. Τα εσωτερικά ηλεκτρικά δίκτυα χρησιμοποιούνται, συνή-
θως, για διάφορες υπηρεσίες αυτοματοποίησης. Η εφαρμογή των CoPL δικτύων
εσωτερικού χώρου καθιστά πιθανή τη διαχείριση των πολυάριθμων ηλεκτρικών
συσκευών μέσα σε ένα κτίριο ή σπίτι από μια κεντρική θέση ελέγχου, χωρίς
την εγκατάσταση ενός πρόσθετου δικτύου επικοινωνιών.

Σήμερα, οι συνδρομητές δικτύων χρησιμοποιούν τηλεπικοινωνιακές υπηρε-
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Σχήμα 2.3: Η τεχνολογία CoPL ως μια εναλλακτική τεχνολογία πρόσβασης.

σίες με υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και υψηλότερες απαιτή-
σεις QoS (ποιότητα της υπηρεσίας). Τα CoPL συστήματα που εφαρμόζονται
στην περιοχή πρόσβασης και εξασφαλίζουν την πραγματοποίηση των τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών με υψηλές απαιτήσεις QoS καλούνται «ευρυζωνικά
δίκτυα πρόσβασης CoPL».

Μεταξύ των σημαντικών πλεονεκτημάτων της CoPL τεχνολογίας, ιδιαίτερα
αξιοσημείωτα είναι τα εξής:

• Χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υποδομή (καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος),
η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη κάλυψη από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία
πρόσβασης.

• Επιτρέπει μια γρήγορη, απλή και επιλεκτική επέκταση.

• Η εσωτερική εγκατάσταση είναι γρήγορη και απλή.

• Οι επενδύσεις και το λειτουργικό κόστος είναι παρόμοιες με την xDSL.

• Ο υπάρχων εξοπλισμός CoPL προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες με ρυθ-
μούς μετάδοσης ισοδύναμους ή υψηλότερους από άλλες τεχνολογίες πρό-
σβασης.

• Η επόμενη γενιά εξοπλισμού θα είναι σε θέση να αυξήσει αρκετές φορές
το εύρος ζώνης και επομένως, να παρέχει νέες λειτουργίες.

Για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία σε ένα δίκτυο παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος, είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν τα αποκαλούμενα CoPL
modem, τα οποία εξασφαλίζουν τη μετάδοση των δεδομένων μέσω των κα-
λωδίων ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ρόλος του CoPL modem είναι να μετατρέπει
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ένα σήμα δεδομένων, που παραλαμβάνεται από τις συμβατικές συσκευές επι-
κοινωνιών (όπως οι υπολογιστές, τα τηλέφωνα, κτλ.), σε μια μορφή που είναι
κατάλληλη για μετάδοση μέσω των καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην αντίθετη κατεύθυνση μετάδοσης, το modem λαμβάνει ένα σήμα δεδο-
μένων από τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και μετά από τη μετατροπή του
το παραδίδει στις συσκευές επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, τα CoPL modems,
παρέχουν την απαραίτητη διεπαφή για τη διασύνδεση των διάφορων συσκευών
επικοινωνιών μέσω του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Με τη βοήθεια της υποδοχής ρεύματος (πρίζα), το modem λαμβάνει τα
τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, για
την εγκατάσταση του modem απαιτείται απλά η σύνδεσή του με μια υποδοχή
ρεύματος χωρίς να χρειάζεται κάποιο επιπλέον καλώδιο. Το modem χωρίζει
την κυκλοφορία φωνής και δεδομένων και την παραδίδει στις συγκεκριμένες
συσκευές του πελάτη, όπως οι προσωπικοί υπολογιστές και τα συμβατικά
τηλέφωνα. Υπάρχουν διάφορα είδη modem: μόνο για το διαδίκτυο (Ethernet
ή/και USB), modem για διαδίκτυο και τηλεφωνία (Ethernet ή/και USB και RJ-
11 υποδοχές) και modem μόνο για φωνή (RJ-11). Πρόσθετες λειτουργίες, όπως
ενσωματωμένο WiFi, έχουν αναπτυχθεί ήδη για τα CoPL modem.

Τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο, δεν έχουν σχεδιαστεί
για επικοινωνία. Κατά συνέπεια, το CoPL κανάλι μετάδοσης χαρακτηρίζεται
από μεγάλη και εξαρτώμενη από τη συχνότητα εξασθένιση, μεταβαλλόμενη
αντίσταση, καθώς επίσης, και από δυσμενείς συνθήκες θορύβου. Οι διάφορες
πηγές θορύβου, που πηγάζουν από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών συσκευών που συνδέονται με το δίκτυο,
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά ένα CoPL σύστημα προκαλώντας διαταρα-
χές σε μια χωρίς λάθη μετάδοση δεδομένων. Αφ’ ετέρου, για να παρέχουν
υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, τα CoPL δίκτυα πρέπει να λει-
τουργούν σε ένα φάσμα συχνότητας μέχρι 30 MHz, το οποίο χρησιμοποιείται
επίσης από διάφορες ραδιοφωνικές υπηρεσίες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα
CoPL δίκτυο ενεργεί ως κεραία, παράγοντας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
και επηρεάζοντας άλλες υπηρεσίες που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο ίδιο
φάσμα συχνότητας. Οι ρυθμιστικοί οργανισμοί επομένως, θα πρέπει να ορίσουν
πολύ ισχυρά όρια σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική εκπομπή από τα CoPL δί-
κτυα, με συνέπεια τα τελευταία να πρέπει να λειτουργούν με περιορισμένη
ισχύ. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του, προκαλεί μείωση των αποστάσεων του
δικτύου και των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων, ενώ παράλληλα αυξάνει την
ευαισθησία σε διαταραχές.

Η μείωση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων είναι ιδιαίτερα ασύμφορη,
λόγω του γεγονότος ότι τα CoPL δίκτυα πρόσβασης λειτουργούν σε ένα μέσο
μετάδοσης, στο οποίο ένας αριθμός συνδρομητών ανταγωνίζεται για να χρη-
σιμοποιήσει τους ίδιους πόρους μετάδοσης.

Το πρόβλημα των διαταραχών μπορεί επίσης να λυθεί από ήδη υπάρχοντες
μηχανισμούς (π.χ. forward error correction (FEC), Automatic Repeat request
(ARQ)). Εντούτοις, η εφαρμογή τέτοιων μηχανισμών καταναλώνει ένα ποσο-
στό της χωρητικότητας του CoPL δικτύου, εξαιτίας του overhead και των ανα-
μεταδόσεων.

Αφ’ ετέρου, ένα δίκτυο πρόσβασης CoPL πρέπει να είναι οικονομικά απο-
δοτικό, εξυπηρετώντας ενδεχομένως ένα μεγάλο αριθμό συνδρομητών. Αυτό
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μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με αποδοτική χρήση της περιορισμένης χωρητι-
κότητας των δικτύων. Ταυτόχρονα, τα συστήματα CoPL πρέπει να συναγωνι-
στούν άλλες τεχνολογίες πρόσβασης (π.χ. DSL, καλωδιακή τηλεόραση (CATV)
και να προσφέρουν διάφορες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με ικανοποιητικό
QoS. Τόσο η αποδοτική χρήση του δικτύου, όσο και η παροχή εγγυημένης QoS
μπορούν να επιτευχθούν με χρήση ενός αποδοτικού επιπέδου MAC. Ωστόσο,
σήμερα, δεν υπάρχουν κάποια πρότυπα ή προδιαγραφές σχετικά με το φυσικό
και το MAC επίπεδο για τα CoPL δίκτυα πρόσβασης.

2.3 Ασύρματες τεχνολογίες

2.3.1 Ευρυζωνικότητα μέσω σταθερών ασύρματων δικύων

2.3.1.1 Τεχνολογία WiFi

Το WiFi προέρχεται από τα αρχικά των «Wireless Fidelity» (Ψηφιακή Πι-
στότητα) και έχει επικρατήσει σαν όρος για το υψηλής συχνότητας ασύρματο
τοπικό δίκτυο (WLAN). Βασικά, αποτελεί έναν ασύρματο τρόπο διασύνδεσης,
ενώ παρέχει δυνατότητα σύνδεσης και με το διαδίκτυο. Οι ασύρματες τεχνολο-
γίες πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν ή να επεκτείνουν
ένα κοινό ενσύρματο δίκτυο (Ethernet) και επιτρέπουν στον κινητό χρήστη
την ασύρματη μετάδοση και λήψη δεδομένων. Τα Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα
(WLANs) ακολουθούν το πρότυπο IEEE 802.11.

Τα ασύρματα δίκτυα 802.11 αποτελούνται από τις κάτωθι τέσσερις βασικές
μονάδες:

• Σημείο πρόσβασης (Access Point - AP): Το AP είναι η μονάδα που παί-
ζει το ρόλο γέφυρας μεταξύ του ενσύρματου και του ασύρματου δικτύου,
μετατρέποντας κατάλληλα τα πλαίσια που ανταλλάσσονται μεταξύ αυ-
τών. Επιτελεί και πολλές άλλες λειτουργίες στο ασύρματο δίκτυο που
θα αναφερθούν στη συνέχεια.

• Σύστημα διανομής (Distribution System): Το σύστημα διανομής ενώνει
τα διάφορα AP του ίδιου δικτύου, επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν
πλαίσια. Το 802.11 δεν προσδιορίζει τον τρόπο που θα γίνεται αυτό.

• Ασύρματο μέσο μετάδοσης (Wireless Medium): Έχουν οριστεί διάφορα
φυσικά στρώματα που χρησιμοποιούν είτε ραδιοσυχνότητες είτε υπέρυ-
θρες ακτίνες για τη μετάδοση των πλαισίων μεταξύ των σταθμών του
ασύρματου δικτύου.

• Σταθμοί (Stations): Οι σταθμοί που ανταλλάσσουν πληροφορία μέσω του
ασυρμάτου δικτύου είναι, συνήθως, φορητές συσκευές (για παράδειγμα
laptops ή PDAs) χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο.

Η βασική δομική μονάδα κάθε 802.11 δικτύου αποκαλείται Basic Service Set
(BSS) και αποτελείται από μία ομάδα σταθμών που επικοινωνούν μεταξύ τους.
Τα όρια του BSS καθορίζονται από την περιοχή ραδιοκάλυψης, που ονομάζεται
Basic Service Area (BSA). Ένας σταθμός σε ένα BSS μπορεί να επικοινωνεί με
οποιονδήποτε άλλο σταθμό στο ίδιο BSS.
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Σχήμα 2.4: Η δομή ενός δικτύου WiFi.

Όσον αφορά στην τοπολογία τους τα δίκτυα αυτά εμφανίζονται με δύο
μορφές. Τη δομημένη (Infrastructure) και την τυχαία (Ad-hoc).

Τα πιο κοινά WLANs λειτουργούν στη μη αδειοδοτούμενη περιοχή συ-
χνοτήτων ISM (Industrial, Scientific and Medical) των 2.4 GHz και στην UNII
(Unlicensed National Information Infrastructure) μπάντα των 5 GHz.

Μία παρεμφερής τεχνολογία είναι η Ultra Wideband (UWB). Πρόκειται για
μία τεχνολογία, η οποία ενσωματώνει την ευχρηστία και την κινητικότητα των
ασύρματων επικοινωνιών και των δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Μέσω της τε-
χνολογίας UWB, οι διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές στο γραφείο ή στο σπίτι
θα μπορούν να συνδέονται πολύ γρήγορα και εύκολα προσφέροντας πολύ με-
γάλες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Αξίζει πάντως, να σημειωθεί ότι η
συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχεδιαστεί για σύνδεση συσκευών σε μικρές
αποστάσεις.

Συνολικά, ανάμεσα στα πλεονέκτημα της W-LAN τεχνολογίας ξεχωρίζουμε
την ευκολία υλοποίησης και το μικρό κόστος για το σταθμό βάσης καθώς και
για το χρήστη. Επίσης, είναι ελκυστική καθώς προσφέρει ένα σύνολο χαρακτη-
ριστικών, που εγγυώνται ασφάλεια πρόσβασης και μετάδοσης (ταυτοποίηση
χρήστη, κρυπτογραφημένη μετάδοση), αλλά και δυνατότητες για υπηρεσίες
περιαγωγής (roaming), όπου ένας συνδρομητής ενός τοπικού δικτύου μπορεί
να συνδεθεί σε ένα άλλο W-LAN (π.χ. η περίπτωση των W-LAN που έχουν
υλοποιηθεί σε αεροδρόμια). Όπως και στην περίπτωση των δικτύων κινητής
τηλεφωνίας, απαιτούνται για την υπηρεσία περιαγωγής συμφωνίες μεταξύ των
ιδιοκτητών τέτοιων δικτύων ή μέσω ειδικών εταιρειών περιαγωγής (roaming
brokers).
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2.3.1.2 Τεχνολογία LMDS

Μια άλλη εναλλακτική τεχνική για να πετύχουμε σχετικά υψηλούς ρυθμούς
μετάδοσης στο ακραίο δίκτυο είναι η ασύρματη ψηφιακή ζεύξη. Οι τεχνολογίες
WiMAX και LMDS, που περιγράφονται στη συνέχεια, εξυπηρετούν την ασύρ-
ματη σύνδεση του τελικού χρήστη με το κομβικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Το LMDS (Local Multipoint Distribution Services) είναι ένα ευρυζωνικό σύ-
στημα σταθερών ασύρματων τηλεπικοινωνιών P2P που λειτουργεί σε ζώνες
άνω των 20 GHz και μπορεί να παρέχει ψηφιακές επικοινωνίες φωνής, δεδο-
μένων, πρόσβαση στο διαδίκτυο και βίντεο. Στο σχήμα 2.5 φαίνεται η βασική
λειτουργία του συστήματος.

Σχήμα 2.5: Βασική λειτουργία του LMDS [46].

Τα αρχικά LMDS δηλώνουν και πολλά από τα χαρακτηριστικά της συγκε-
κριμένης τεχνολογίας:

• L (Local): δηλώνει ότι το σύστημα είναι τοπικής εμβέλειας.

• M (Multipoint): δηλώνει ότι το σύστημα απευθύνεται σε πολλούς δέκτες –
συνδρομητές από ένα πομπό – σταθμό βάσης (point-to-multipoint). Πρέ-
πει να σημειωθεί εδώ, ότι η ασύρματη επικοινωνία από το συνδρομητή
προς το σταθμό βάσης είναι point-to-point.

• D (Distribution): αναφέρεται στη διανομή των σημάτων ταυτόχρονης διέ-
λευσης φωνής, βίντεο, δεδομένων, ίντερνετ.

• S (Service): υποδηλώνει υπηρεσίες που παρέχονται από τη ζεύξη αυτή.
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Σε ένα σύστημα LMDS υπάρχει ένα δίκτυο κορμού (π.χ. από οπτικές ίνες ή
μικροκυματικό), στο οποίο συνδέονται οι σταθμοί βάσης, οι οποίοι με τη σειρά
τους συνδέονται ασύρματα μέσω μικροκυματικών ζεύξεων με τις εγκαταστά-
σεις του συνδρομητή.

Ο σταθμός βάσης είναι το σημείο επαφής του δικτύου κορμού με την ασύρ-
ματη ζεύξη. Τα συστήματα αυτά είναι κυψελωτά και η περιοχή κάλυψης ενός
σταθμού βάσης ονομάζεται κελί ή κυψέλη (cell).

Οι σταθμοί βάσης υλοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Αρκετοί διαθέ-
τουν και ενσωματωμένες τεχνικές μεταγωγής έτσι, που αν ένας συνδρομητής
επιθυμεί να επικοινωνήσει με έναν άλλο συνδρομητή που ανήκει στον ίδιο
σταθμό βάσης, αυτό πετυχαίνεται τοπικά στον ίδιο σταθμό βάσης. Επίσης,
μπορούν να εκτελούν λειτουργίες χρέωσης, εξουσιοδότησης κ.λπ.

Ο σταθμός βάσης αποτελείται από το σύστημα σύνδεσης με το δίκτυο κορ-
μού και το τμήμα RF το οποίο καταλήγει σε κεραίες που εκπέμπουν και δέχο-
νται η κάθε μια σε ένα δικό της τομέα (sector). Τυπικό παράδειγμα αποτελεί
η χρήση καναλιών εύρους 28 MHz με λειτουργία στη συχνότητα των 25 GHz.

Η ιδανική κυκλική κάλυψη μιας περιοχής από ένα σταθμό βάσης γίνεται
με 4, 8, 12, 16 ή 24 τομείς, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα κεραίες με άνοιγμα
(beamwidth) 90o, 45o, 30o, 22.5o ή 15o μοίρες.

Ο εξοπλισμός του χρήστη ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Βα-
σικά, όλες οι προσεγγίσεις προβλέπουν μια εξωτερική κεραία λήψης και μια
εσωτερική συσκευή που κάνει τη διαμόρφωση, αποδιαμόρφωση, κωδικοποίηση,
έλεγχο και διασύνδεση με τις τηλεπικοινωνιακές συσκευές του χρήστη.

Στις εγκαταστάσεις του χρήστη μπορούν να εξυπηρετηθούν όλων των ειδών
οι υπηρεσίες, όπως κοινό τηλέφωνο, σύνδεση Ethernet, Frame Relay, ATM κ.λπ.

Τρεις είναι οι βασικές τεχνικές πρόσβασης στα συστήματα LMDS, οι TDMA,
FDMA ή CDMA. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι τεχνικές
TDMA και FDMA.

Η χωρητικότητα ενός συστήματος LMDS προσδιορίζεται από το μέγιστο
ρυθμό μετάδοσης, καθώς, επίσης, και το μέγιστο αριθμό των συνδεόμενων
συνδρομητών. Η χωρητικότητα του κάθε κελιού ή ισοδύναμα του σταθμού
βάσης που εξυπηρετεί το κελί, είναι ίση με τον αριθμό των τομέων (sector) επί
την χωρητικότητα του κάθε τομέα.

Τα συστήματα LMDS έχουν προβλήματα του ίδιου τύπου με τις μικροκυ-
ματικές ζεύξεις. Στην περίπτωση βροχής εξασθενεί το σήμα λήψης, ενώ παράλ-
ληλα αυξάνονται οι παρεμβολές μεταξύ γειτονικών τομέων και κελιών σταθ-
μών βάσης.

2.3.1.3 Τεχνολογία WiMAX

Το WiMAX είναι σε θέση να ικανοποιήσει ποικίλες ανάγκες πρόσβασης,
ξεπερνώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το WiFi. Οι πιθανές εφαρμο-
γές του περιλαμβάνουν την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων προς τη μεριά
των συνδρομητών, την κάλυψη των κενών των ενσύρματων τεχνολογιών, όπως
της τεχνολογίας DSL, καθώς και τη χρήση του ως κυψελοειδή υποδομή του
”last mile”. Το WiMAX μπορεί να καλύψει ευρείες περιοχές και να προσφέρει
ποιότητα υπηρεσιών σε εφαρμογές που είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση,
όπως VoIP και streaming βίντεο, εξασφαλίζοντας ότι οι συνδρομητές θα λαμ-
βάνουν την αναμενόμενη ποιότητα για όλους τους τύπους επικοινωνίας. Είναι
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μια IP-based ασύρματη ευρυζωνική τεχνολογία που μπορεί να λειτουργήσει
παράλληλα με τα κινητά δίκτυα 3ης γενιάς, επιτρέποντας την αδιάλειπτη ευ-
ρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Το WiMAX υιοθετήθηκε το 2003 από την ΙΕΕΕ ως πρότυπο 802.16, ώστε να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για ασύρματη πρόσβαση (με σταθερούς ρυθμούς)
ευρείας ζώνης. Όπως συμβαίνει με τα πρότυπα της σειράς 802 για ασύρματα
τοπικά δίκτυα LAN, έτσι και το 802.16 καθορίζει μια οικογένεια προτύπων με
επιλογές για συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Το πρότυπο αυτό σχεδιάστηκε, ώστε
να λειτουργεί σε μια ευρεία μπάντα συχνοτήτων, η οποία εκτείνεται από 2
ως 66 GHz. Υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης ως και 70 Mbps στον αέρα,
ενώ η πραγματική ταχύτητα στο Ethernet υπολογίζεται στα 50 Mbps. Οι απο-
στάσεις που μπορεί να καλυφθούν ξεπερνούν τα 50 Km σε συνθήκες οπτικής
επαφής. Μια σημαντική διαφορά του προτύπου ΙΕΕΕ 802.16 σε σχέση με
το ΙΕΕΕ 802.11 είναι ότι το πρώτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνθή-
κες μη οπτικής επαφής, φυσικά με ρυθμούς μετάδοσης πολύ χαμηλότερους
των 50 Mbps. Το WiMΑΧ σχεδιάστηκε κατά βάση, ώστε να καλύπτει κυ-
ρίως point-to-multipoint συνδέσεις χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η χρήση
του για point-to-point (P2P) συνδέσεις. Η διαμόρφωση η οποία χρησιμοποιεί-
ται ονομάζεται OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Η χρήση
της διαμόρφωσης OFDM επιτρέπει στο πρότυπο να εξασφαλίζει σταθερές και
αξιόπιστες συνδέσεις, ακόμα και σε συνθήκες μη οπτικής επαφής (NLOS - Non
Line of Sight). Η τεχνική OFDM υποστηρίζει μετάδοση με πολλαπλές φέρου-
σες, προσδίδοντας στο πρότυπο ανθεκτικότητα στη μετάδοση των δεδομένων
και πολύ καλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά στο φαινόμενο της πολυδιόδευσης
(multipath fading). Επιπλέον, η χρήση κωδικών διόρθωσης σφαλμάτων, όπως
οι FEC (Forward Error Correction) και CRC (Cyclic Redundancy Check), προσ-
δίδει στο πρότυπο τη δυνατότητα αξιόπιστης μετάδοσης κρατώντας σε χαμηλά
επίπεδα την ισχύ εκπομπής και λήψης. Το OFDM είναι εξαιρετικά ανθεκτικό
στην παρεμβολή στενού φάσματος, διότι τέτοιου είδους παρεμβολή επηρεάζει
μόνο ένα μικρό ποσοστό των υποφερουσών. Τα συστήματα WiMAX συνδυά-
ζουν τεχνολογίες και αλγόριθμους, ώστε να επιτυγχάνουν απόδοση Bit Error
Rate (BER) των 10-9 (ΒER of 1-9) με διαθεσιμότητα ζεύξης 99,999%. Η αύξηση
της φασματικής απόδοσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει
απ’ ευθείας το αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα WiMAX προσφέ-
ρουν διπλής κατεύθυνσης προσαρμοστική διαμόρφωση (Adaptive Modulation)
που τα προσαρμόζει ανάμεσα σε έξι τύπους διαμόρφωσης (από QPSK σε 64
QAM). Έτσι, προσαρμόζουν τη ποιότητα διαβάθμισης της ζεύξης ενώ προ-
σφέρουν το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης για δεδομένα σενάρια ανάπτυξης. Σε
ό,τι αφορά στην προσαρμογή συνδέσεων, εάν ο σταθμός βάσης δεν μπορεί
να εγκαταστήσει μια σύνδεση με έναν απομακρυσμένο συνδρομητή χρησιμο-
ποιώντας το σχήμα διαμόρφωσης της υψηλότερης τάξης (64 QAM), η τάξη
της διαμόρφωσης μειώνεται σε 16 QAM ή QPSK. Το γεγονός αυτό μειώνει το
ρυθμό μετάδοσης, αλλά αυξάνει την εμβέλεια, με αποτέλεσμα να μπορεί να
εξυπηρετηθεί ο απομακρυσμένος συνδρομητής.

Λόγω των μεγάλων αποστάσεων που καλύπτει και ταυτόχρονα τους υψη-
λούς ρυθμούς μετάδοσης που μπορεί να παρέχει, το πρότυπο WiMAX βρίσκει
πολλές εφαρμογές, λύνοντας σημαντικά προβλήματα που απασχολούσαν του
τεχνικούς δικτύων μέχρι σήμερα. Τρείς είναι οι βασικότερες χρήσεις του:
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• Δίκτυο κορμού στα κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας: Η εισα-
γωγή του προτύπου αυτού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος
εξάπλωσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μιας και αποτελεί μια οι-
κονομικότερη πρόταση, αν συγκριθεί με την οπτική ίνα, για τις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα αξιοπιστία και υψηλούς
ρυθμούς μετάδοσης που απαιτούν τα δίκτυα κορμού των κινητών δι-
κτύων επικοινωνιών.

• Broadband on Demand: Παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης κάνοντας
εφικτή τη χρήση της τεχνολογίας για εφαρμογές πραγματικού χρόνου,
κάτι που με το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11 σε μεγάλες αποστάσεις δεν ήταν
εφικτό.

• Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο να καλυφθούν με
χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπλή-
ρωμα δικτύων οπτικών ινών σε τμήματα του εδάφους στα οποία το κό-
στος εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων οπτικών ινών είναι απαγο-
ρευτικό.

Σχήμα 2.6: Η δομή ενός δικτύου WiMAX.

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 παρέχει υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσίας.
Το επίπεδο MAC του προτύπου είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
παρέχει στους χρήστες, όταν οι ίδιοι το επιθυμούν, εγγυημένο ρυθμό μετάδο-
σης. Επίσης, εάν δύο χρήστες καλύπτονται από τον ίδιο σταθμό βάσης, είναι
δυνατό ο ένας χρήστης να έχει εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας και ο δεύτερος
χρήστης να δέχεται και να στέλνει απλή IP κίνηση, κάτι που με το πρότυπο
802.11 δεν ήταν δυνατό. Δηλαδή, χρήστες που βρίσκονταν στην κάλυψη του
ίδιου σταθμού βάσης είχαν την ίδια ποιότητα υπηρεσίας.

Την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων στο WiMAX αναλαμβάνει ο αλγόριθ-
μος κρυπτογράφησης DES (Data Encryption Standard, Πρότυπο Κωδικοποίη-
σης Δεδομένων) και συγκεκριμένα μια παραλλαγή του αλγόριθμου, ο Triple
DES. Το DES αναπτύχθηκε το 1970 από το Αμερικανικό Εθνικό Γραφείο Προ-
τύπων. Η βασική ιδέα ήταν η ανάπτυξη ενός αλγόριθμου κρυπτογράφησης που
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θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (και να βελτιωθεί) από διάφορες εταιρείες ή
οργανισμούς. Το DES ανήκει στην οικογένεια των συμμετρικών αλγόριθμων
και κάνει χρήση κλειδιών με μήκος 56 bit. Ο ”κλασικός” αλγόριθμος DES είναι
πλέον ξεπερασμένος, αφού με τη χρήση ενός σύγχρονου υπολογιστή μπορεί να
παραβιαστεί σχετικά εύκολα. Στο μεταξύ, εφαρμόζοντας διάφορες τεχνικές
επάνω στο DES, μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά την ασφάλειά του. Με τη
μέθοδο Triple - DES, για παράδειγμα, το μήνυμα κωδικοποιείται τρεις φορές,
με τρία διαφορετικά κλειδιά.

Η ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ σταθμών που δεν βρίσκονται σε οπτική
επαφή ήταν το κίνητρο για τη δημιουργία του υποπροτύπου ΙΕΕΕ 802.16a.
Τον Ιανουάριο του 2003 το πρότυπο επεκτάθηκε, ώστε να λειτουργεί και στις
συχνότητες από 2 - 11 GHz όπου ήταν δυνατή η δημιουργία συνδέσεων χω-
ρίς οπτική επαφή πομπού - δέκτη. Το υποπρότυπο, το οποίο περιγράφει τη
διαδικασία αυτή, ονομάστηκε ΙΕΕΕ 802.16a.

Καθώς η πολυπλοκότητα των εφαρμογών που διαδίδονται πάνω από ένα
ασύρματο δίκτυο ολοένα και αυξάνεται, η ποιότητα υπηρεσίας πάνω από τέ-
τοια δίκτυα γίνεται ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα της
επικοινωνίας. Για παράδειγμα, η μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο απαι-
τεί από το δίκτυο συνθήκες πολύ χαμηλής καθυστέρησης μετάδοσης. Για αυτόν
το λόγο, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για ποιότητα υπηρεσίας ορί-
στηκε το υποπρότυπο ΙΕΕΕ 802.16d. Η ένωση των υποπροτύπων ΙΕΕΕ 802.11
a, c, d όρισε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16-2004 το οποίο περιγράφει τη συνολική
λειτουργικότητα των επιμέρους υποπροτύπων που προαναφέρθηκαν για συ-
χνότητες λειτουργίας 2 - 66 GHz.

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.26-2004 ορίζει την επικοινωνία χρηστών οι οποίοι
βρίσκονται μέσα σε ένα κελί που καλύπτεται από ένα σταθμό βάσης. Όταν
κάποιος χρήστης κινηθεί σε περιοχή που βρίσκεται εκτός περιοχής κάλυψης του
σταθμού βάσης, η σύνδεση χάνεται. Το υποπρότυπο ΙΕΕΕ 802.16e εισάγει και
περιγράφει την έννοια της κινητικότητας των χρηστών από ένα σταθμό βάσης
σε άλλο. Στο υποπρότυπο αυτό ορίζεται ότι ένας κινητός χρήστης μπορεί να
συνεχίσει να εξυπηρετείται από το δίκτυο, ακόμα και αν κινείται με ταχύτητες
οι οποίες προσεγγίζουν τα 120 Km/h. Το Δεκέμβριο του 2005 καθιερώθηκε το
IEEE 802.16e-2005 που είναι τροποποίηση του ΙΕΕΕ 802.16-2004.

2.3.2 Ευρυζωνικότητα μέσω κινητών κυψελωτών δικτύων

2.3.2.1 Συστήματα 1ης γενιάς

Το 1980 είναι η εποχή όπου εισάγεται η κινητή τηλεφωνία, και έκτοτε οι κι-
νητές επικοινωνίες έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές και τεράστια ανάπτυξη.
Τα συστήματα πρώτης γενιάς χρησιμοποιούν αναλογική μετάδοση για υπηρε-
σίες ομιλίας. Το 1979, το πρώτο κυψελωτό σύστημα στον κόσμο, άρχισε να
λειτουργεί από την Nippon Telephone and Telegraph (NTT), στο Τόκυο. Δύο
χρόνια αργότερα, τα κυψελωτά συστήματα έφτασαν στην Ευρώπη. Τα δύο
πιο δημοφιλή αναλογικά συστήματα ήταν το Nordic Mobile Telephones (NMT)
και το Total Access Communication Systems (TACS). Την ίδια δεκαετία κά-
ποια ακόμα αναλογικά συστήματα εισήχθησαν σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά
τα συστήματα μπορούσαν να υποστηρίξουν μεταπομπή (handover) και είχαν
τη δυνατότητα περιαγωγής (roaming), αλλά δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν
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διαλειτουργικότητα μεταξύ των χωρών. Αυτή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα
μειονεκτήματα της πρώτης γενιάς κινητών δικτύων.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1982 αναπτύχθηκε το Advanced Mobile Phone
System (AMPS). Στο σύστημα ανατέθηκε εύρος ζώνης της τάξεως των 40 MHz
μέσα στο εύρος συχνοτήτων 800 - 900 MHz, από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Επικοινωνιών της Αμερικής (Federal Communications Commission - FCC). Το
1988, ένα πρόσθετο εύρος ζώνης 10 MHz, διατέθηκε στο AMPS. Το AMPS
λειτούργησε για πρώτη φορά στο Σικάγο, με μια περιοχή κάλυψης 2100 τε-
τραγωνικών μιλίων. Το AMPS προσέφερε 832 κανάλια, με ρυθμό μετάδοσης
δεδομένων 10 Kbps. Παρότι στις πρώτες εφαρμογές του AMPS χρησιμοποιήθη-
καν πολυκατευθυντικές κεραίες, στη συνέχεια έγινε αντιληπτό ότι η χρήση κα-
τευθυντικών κεραιών θα απέφερε καλύτερη επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων
στα κελιά. Στην πραγματικότητα, ο μικρότερος παράγοντας επαναχρησιμο-
ποίησης που είχε τη δυνατότητα να προσφέρει λόγο σήματος προς παρεμβολή
(Signal-to-Interference Ratio - SIR) ίσο με 18 dB χρησιμοποιώντας κατευθυντι-
κές κεραίες 120 μοιρών υπολογίστηκε ότι είναι 7. Ως εκ τούτου, υιοθετήθηκε
για το AMPS ένα μοτίβο επαναχρησιμοποίησης 7 κελιών. Οι μεταδόσεις από
τους σταθμούς βάσης προς τα κινητά πραγματοποιούνται μέσω του forward
channel χρησιμοποιώντας τις συχνότητες στο εύρος 869 - 894 MHz. Το reverse
channel χρησιμοποιείται για τις μεταδόσεις από τα κινητά προς το σταθμό
βάσης, χρησιμοποιώντας συχνότητες μεταξύ 824 - 849 MHz.

Τα συστήματα AMPS και TACS χρησιμοποιούν για την ασύρματη μετάδοση
την τεχνική διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Modulation - FM). Η κίνηση
πολυπλέκεται σε ένα σύστημα Frequency Division Multiple Access (FDMA).

2.3.2.2 Συστήματα 2ης γενιάς

Τα συστήματα δεύτερης γενιάς (2G) εισήχθησαν στο τέλος της δεκαε-
τίας του 1980. Εκτός από την παραδοσιακή υπηρεσία ομιλίας υποστηρίζονται
επίσης και υπηρεσίες δεδομένων χαμηλού ρυθμού μετάδοσης. Σε σύγκριση
με τα συστήματα πρώτης γενιάς, τα συστήματα δεύτερης γενιάς χρησιμο-
ποιούν ψηφιακή τεχνολογία πολλαπλής πρόσβασης, όπως η τεχνολογία Time
Division Multiple Access (TDMA) και η τεχνολογία Code Division Multiple
Access (CDMA). Κατά συνέπεια, σε σύγκριση με τα συστήματα 1G, τα συστή-
ματα 2G προσφέρουν υψηλότερη φασματική απόδοση, καλύτερες υπηρεσίες
δεδομένων και πιο προηγμένες υπηρεσίες περιαγωγής. Στην Ευρώπη αναπτύ-
χθηκε το σύστημα GSM για να παρέχει ένα ενιαίο πρότυπο. Αυτό επέτρεψε
την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών εντός της Ευρώπης μέσω της διεθνούς πε-
ριαγωγής. Το GSM, χρησιμοποιεί την τεχνολογία TDMA για την υποστήριξη
πολλαπλών χρηστών πάνω από 20 χρόνια και συνεχώς βελτιώνεται έτσι ώστε,
να προσφέρει συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες στην αγορά. Νέες τεχνολογίες
έχουν αναπτυχθεί με βάση το αρχικό σύστημα GSM, οι οποίες οδήγησαν σε
πιο προηγμένα συστήματα γνωστά και ως συστήματα 2.5 γενιάς (2.5 G).

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξαν τρεις διαφορετικές εκδόσεις συστημά-
των δεύτερης γενιάς. Το πρώτο ψηφιακό σύστημα, το οποίο εισήχθη το 1991,
ήταν το IS-54, ενώ μία νέα έκδοσή του που υποστηρίζει πρόσθετες υπηρεσίες
(IS-136) εισήχθη το 1996. Εν τω μεταξύ, το 1993 αναπτύχθηκε το σύστημα
IS-95 (CDMA One). Η επιτροπή FCC δημοπράτησε ένα νέο τμήμα του φάσμα-
τος στη ζώνη των 1900 MHz, επιτρέποντας στο σύστημα GSM1900 να εισέλθει
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στην αγορά των ΗΠΑ. Τέλος, στην Ιαπωνία, ορίστηκε το 1990 το σύστημα
Personal Digital Cellular (PDC).

Δεδομένου ότι τα πρώτα δίκτυα εμφανίστηκαν στις αρχές του 1991, η τεχνο-
λογία GSM σταδιακά εξελίχθηκε ώστε, να μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτή-
σεις της κίνησης των δεδομένων και των νέων υπηρεσιών που είχαν εμφανιστεί.
Τα βασικά στοιχεία του συστήματος αυτού είναι το Base Station Subsystem
(BSS), στο οποίο υπάρχουν τα Base Transceiver Station (BTS) και Base Station
Controllers (BSC) και το Network Switching Subsystem (NSS), στο οποίο βρίσκο-
νται τα: Mobile Switching Center (MSC), Visitor Location Register (VLR), Home
Location Register (HLR), Authentication Center (AC) και Equipment Identity
Register (EIR). Το δίκτυο είναι ικανό να παρέχει όλες τις βασικές υπηρεσίες
έως 9.6 Kbps, όπως fax κλπ. Αυτό το δίκτυο GSM έχει επίσης μια επέκταση για
το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Ένας νέος σχεδιασμός εισήχθη στο MSC των
συστημάτων δεύτερης γενιάς. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των BSCs απαλλάσ-
σει το MSC από το φορτίο με το οποίο επιβαρύνεται στα συστήματα πρώτης
γενιάς. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει τη σταθεροποίηση της διεπαφής μεταξύ
του MSC και του BSC. Ως εκ τούτου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη διαλειτουρ-
γικότητα και τη σταθεροποίηση στα συστήματα δεύτερης γενιάς, με αποτέλε-
σμα ο πάροχος να μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικούς κατασκευαστές
για το MSC και τα BSCs. Εκτός από τις βελτιώσεις στο σχεδιασμό του MSC,
εισήχθη ο υποβοηθούμενος από το κινητό μηχανισμός μετάβασης (handoff).
Λαμβάνοντας σήματα από γειτονικούς σταθμούς βάσης, ένα κινητό μπορεί να
προκαλέσει μετάβαση μέσω σηματοδότησης με το δίκτυο. Η επόμενη εξέλιξη
στο σύστημα GSM ήταν η προσθήκη δύο πλατφορμών, της πλατφόρμας Voice
Mail Service (VMS) και της Short Message Service Center (SMSC). Το SMSC απο-
τέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, μάλιστα τόσο πολύ έτσι ώστε, σε ορισμένα
δίκτυα η κίνηση των SMSs να αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής κίνησης.
Οι «έξυπνες» υπηρεσίες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στο σύστημα GSM, προ-
σφέροντας στους παρόχους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο
φάσμα νέων υπηρεσιών. Ένα αποτέλεσμα των «έξυπνων» υπηρεσιών είναι οι
«προπληρωμένες» υπηρεσίες.

Καθώς η απαίτηση για αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης διεπαφής
συνεχώς αυξανόταν, νέοι κόμβοι όπως ο Servicing General Packet Radio Services
(SGSN) και το Gateway GPRS (GGSN) προστέθηκαν στο υπάρχον GSM σύστημα.
Οι κόμβοι αυτοί κατέστησαν δυνατή την αποστολή πακέτων δεδομένων μέσω
της ασύρματης διεπαφής. Το μέρος του δικτύου το οποίο χειρίζεται τα πακέτα
δεδομένων ονομάζεται κύριο δίκτυο πακέτων. Εκτός από τους κόμβους SGSN
και GGSN, το κύριο δίκτυο πακέτων περιέχει επίσης τους δρομολογητές IP,
τους firewall servers και τους Domain Name Servers (DNS). Αυτές οι προσθή-
κες δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκυο με ρυθμό μετάδοσης που
φτάνει τα 150 Kbps υπό καλές συνθήκες.

Η μετάβαση στη γενιά 2.5G ξεκίνησε με το General Packet Radio Service
(GPRS). Το GPRS είναι μια ασύρματη τεχνολογία για τα GSM δίκτυα που προ-
σθέτει πρωτόκολλα μεταγωγής πακέτων, μικρότερο χρόνο εγκαθίδρυσης ISP
συνδέσεων, καθώς και δυνατότητα χρέωσης όγκου δεδομένων που αποστέλ-
λονται και όχι χρόνου σύνδεσης. Η μεταγωγή πακέτων είναι μια τεχνική με
την οποία η πληροφορία (φωνή ή δεδομένα) αποστέλλεται διαιρεμένη σε πα-
κέτα, το καθένα από τα οποία αποτελείται από λίγα Kbytes που στη συνέχεια
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δρομολογούνται από το δίκτυο σε διάφορους προορισμούς οι οποίοι επιλέγο-
νται με βάση κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που βρίσκονται μέσα σε κάθε
πακέτο. Η χρήση των πόρων του δικτύου έχει βελτιστοποιηθεί, καθώς οι πό-
ροι απασχολούνται μόνο κατά τη διάρκεια χειρισμού του κάθε πακέτου. Το
GPRS υποστηρίζει ευέλικτους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, καθώς και συ-
νεχή σύνδεση στο δίκτυο. Έτσι το GPRS αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα προς
την τρίτη γενιά κινητών δικτύων.

Από τη στιγμή που το σύστημα υποστηρίζει υπηρεσίες φωνής και δεδο-
μένων, παρουσιάστηκε η ανάγκη να αυξηθεί ο ρυθμός μετάδοσης. Αυτό έγινε
με τη χρήση πιο εξελιγμένων μεθόδων κωδικοποίησης μέσω του διαδικτύου,
αυξάνοντας έτσι το ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων έως τα 384 Kbps. Η
εφαρμογή του EDGE ήταν σχετικά ανώδυνη και απαιτούσε μικρές αλλαγές
στο υλικό και το λογισμικό του δικτύου, αφού χρησιμοποιείται και πάλι η ίδια
TDMA δομή του πλαισίου, τα ίδια κανάλια και φορείς εύρους ζώνης 200 ΚHz
όπως στα σημερινά δίκτυα GSM. Καθώς το EDGE εξελίσσεται συνυπάρχοντας
με το 3G Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), είναι διαθέσιμοι
ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων της τάξεως των 2 Mbps. Τα ψηφιακά κυψελωτά
συστήματα δεύτερης γενιάς εξακολουθούν να κυριαρχούν στη βιομηχανία της
κινητής τηλεφωνίας ακόμα και στις μέρες μας.

2.3.2.3 Συστήματα 3ης γενιάς

Στο EDGE, ήταν δυνατή η κίνηση υψηλού όγκου δεδομένων, αλλά η με-
τάδοση πακέτων στην ασύρματη διεπαφή εξακολουθούσε να συμπεριφέρεται
όπως στην μεταγωγή κυκλώματος. Επομένως, τμήμα της απόδοσης λόγω της
μεταγωγής πακέτων χανόταν εξαιτίας του περιβάλλοντος μεταγωγής κυκλώ-
ματος στην ασύρματη διεπαφή. Ένα ακόμη μειονέκτημα, ήταν πως τα πρότυπα
για την ανάπτυξη των δικτύων ήταν διαφορετικά σε διάφορα μέρη του κόσμου.
Ως εκ τούτου, γεννήθηκε η ανάγκη για ένα δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες ανε-
ξάρτητα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται και του οποίου τα πρότυπα
σχεδιασμού είναι ίδια σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, γεννήθηκε η
ανάγκη για την τρίτη γενιά κινητών δικτύων.

Ο οργανισμός ITU καθόρισε τις απαιτήσεις για τα κινητά δίκτυα 3G σύμ-
φωνα με το πρότυπο ΙΜΤ-2000. Το έργο αυτό, το συνέχισε ο οργανισμός 3GPP
καθορίζοντας ένα σύστημα που πληροί το πρότυπο ΙΜΤ-2000. Στην Ευρώπη,
το σύστημα αυτό είναι το UMTS. IMT-2000 είναι το όνομα που δόθηκε από
το ITU στα συστήματα τρίτης γενιάς, ενώ CDMA2000 είναι το όνομα της αμε-
ρικανικής παραλλαγής για τα 3G συστήματα. Η τεχνολογία για την ασύρματη
διεπαφή του UMTS είναι το WCDMA. Τα κύρια συστατικά του είναι ο σταθ-
μός βάσης ή αλλιώς NodeB, το Radio Network Controller (RNC), το Wideband
CDMA Mobile Switching Center (WMSC) και οι κόμβοι SGSN/GGSN. Τα δί-
κτυα 3ης γενιάς επιτρέπουν στους παρόχους να προσφέρουν ένα ευρύτερο
φάσμα προηγμένων υπηρεσιών και μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου μέσω
της βελτιωμένης φασματικής απόδοσης. Μεταξύ των προηγμένων υπηρεσιών
είναι οι ευρυζωνικές ασύρματες φωνητικές υπηρεσίες, οι βίντεο-κλήσεις, κα-
θώς και η ευρυζωνική μετάδοση δεδομένων. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του
συστήματος περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων με την τε-
χνολογία HSPA, η οποία είναι ικανή να προσφέρει ταχύτητες έως 14.4 Mbps
στο downlink και 5.8 Mbps στο uplink.
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Το πρώτο εμπορικό 3G δίκτυο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2001 από την
NTT DoCoMo στην Ιαπωνία με το όνομα FOMA και ήταν βασισμένο στην
τεχνολογία WCDMA. Το δεύτερο δίκτυο που λειτούργησε ήταν από την SK
Telecom στη Νότια Κορέα τον Ιανουάριο του 2002, ενώ ακολούθησε ένα ακόμη
3G δίκτυο στη Νότια Κορέα (το KTF) το Μάιο του 2002. Στην Ευρώπη, οι
υπηρεσίες 3G ξεκίνησαν να προσφέρονται το Μάρτιο του 2003 από την εται-
ρεία Three στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες
το πρώτο 3G δίκτυο δημιουργήθηκε από την εταιρεία Monet Mobile Networks,
βασισμένο στο CDMA2000, ενώ ο δεύτερος πάροχος 3G δικτύου ήταν η Verizon
Wireless τον Οκτώβριο του 2003. Το πρώτο εμπορικό δίκτυο 3G στο νότιο ημι-
σφαίριο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2003 από την Hutchison Telecommunications
με την επωνυμία «Three» χρησιμοποιώντας την τεχνολογία UMTS. Τέλος, στην
Αφρική η πρώτη υλοποίηση 3G δικτύου έγινε από την EMTEL στο Μαυρίκιο
χρησιμοποιώντας το πρότυπο WCDMA.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εγκατάσταση των 3G δικτύων καθυστέρησε σε
αρκετές χώρες λόγω του τεράστιου κόστους των αδειών φάσματος συχνοτήτων.
Σε πολλές χώρες, τα δίκτυα 3G δε χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες με τα
δίκτυα δεύτερης γενιάς και επομένως, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας έπρεπε
να υλοποιήσουν εντελώς νέα δίκτυα και να αποκτήσουν άδειες για εντελώς νέες
συχνότητες. Εξαίρεση αποτελούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα δίκτυα 3G
λειτουργούν στις ίδιες συχνότητες με άλλες υπηρεσίες. Άλλες καθυστερήσεις
οφείλονταν στα έξοδα αναβάθμισης του εξοπλισμού των νέων συστημάτων.
Τέλος, υπάρχουν χώρες, όπως η Ινδονησία, στις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί
ακόμα άδειες για 3G και επομένως, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η υλοποίηση των
δικτύων τρίτης γενιάς.

Με την εισαγωγή των 3G δικτύων και την εκτόξευση των υπηρεσιών από τις
εταιρείες κινητής, έγινε γρήγορα κοινώς αποδεκτό πως οι χρήστες θέλουν με-
γαλύτερη ταχύτητα και πιο αξιόπιστα δίκτυα για τη μεταφόρτωση πολυμέσων.
Η ανάγκη αυτή βρήκε αντίκρυσμα στην τεχνολογία HSDPA που επιτρέπει τη
σημαντική αύξηση του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων, καθώς και τη βελ-
τιστοποίηση της χωρητικότητας σε δίκτυα WCDMA. Εμπορικά και για λόγους
συντομίας, μπορεί να βρεθεί και ως ”3G+”, ενώ δεν αποτελεί μία εντελώς νέα
τεχνολογία, αλλά εξέλιξη της υπάρχουσας. Ουσιαστικά, όπως το EDGE ανα-
βάθμισε τα GSM δίκτυα, έτσι και τα HSDPA ήρθαν να καλύψουν το κενό μέχρι
τα δίκτυα 4ης Γενιάς. Λόγω του μεγάλου ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, η τε-
χνολγία αυτή από πολλούς θεωρήθηκε και ως ασύρματη έκδοση των γραμμών
ADSL, αφού οι ταχύτητές τους είναι παραπλήσιες.

Η ολοένα αυξανόμενη κατανάλωση πολυμεσικών υπηρεσιών από τους χρή-
στες έδωσε κίνητρο στην 3GPP να ασχοληθεί με την περαιτέρω αναβάθμιση
των κινητών δικτύων, φτάνοντας στα δίκτυα 4ης γενιάς.

2.3.2.4 Συστήματα 4ης γενιάς

Σε αντίθεση με την εναλλαγή από τα δίκτυα GSM στα δίκτυα 3ης γενιάς,
που ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία και με υπερμεγέθη κόστη για τις εται-
ρείες κινητής - αφού χρειάστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις η αλλαγή ολό-
κληρης της υποδομής και των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής - η μετάβαση στα
δίκτυα 4G ήταν πιο γρήγορη και άμεση. Η Qualcomm είχε αρχικά ως στόχο
την ανάπτυξη ενός διαδόχου 4G του cdma2000, µε την ονοµασία Ultra Mobile
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Broadband (UMB), το οποίο όμως απορρίφθηκε άμεσα από την ITU – R και
τις εταιρείες κινητής - αφού καμία παγκοσμίως δεν επιχείρησε να υιοθετήσει
την τεχνολογία της Qualcomm - αφήνοντας σε διαμάχη τα δύο πρότυπα, το
LTE και το WiMAX. Από αυτές, το LTE είχε µακράν τη µεγαλύτερη υποστή-
ριξη των εταιρειών κινητής και των κατασκευαστών εξοπλισµού και εν τέλει
επικράτησε έναντι του WiMax.

Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών στα συστήματα κινητών επικοινωνιών, κα-
θώς και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση οδήγησε σε αυτά της τέταρτης γενιάς
(4G). Τα συστήματα 4G αυξάνουν την ικανότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών
υπηρεσιών, ενσωματώνοντας όλες τις ασύρματες τεχνολογίες που υπάρχουν
(π.χ. το GSM, το GPRS, το IMT-2000, το WiFi, το Bluetooth) σε μία ”all-IP”
πλατφόρμα. Η μετάβαση στο ”all-IP” γίνεται προκειμένου να υπάρχει μία
κοινή πλατφόρμα για όλες τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα,
με αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει την ελευθερία και την ευελιξία να επιλέξει
οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί με γνώμονα την ποιότητα υπηρεσιών και την
τιμή, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Οι υπηρεσίες 4G ξεκίνησαν το 2010, ενώ
πλέον είναι ευρέως διαδεδομένες.

Τα δίκτυα 4G δεν προσφέρουν κάποια ουσιαστική αλλαγή στις τηλεπι-
κοινωνίες, ή στον τρόπο που μιλάμε. Το βασικό πλεονέκτημα των δικτύων
τέταρτης γενιάς είναι οι πολύ υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων που
προσφέρουν, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες των δικτύων 3G. Έτσι,
επιτρέπει υπηρεσίες που ήταν προσβάσιμες στο παρελθόν, αλλά τις προσφέρει
με μεγαλύτερη ποιότητα, αξιοπιστία και με σημαντικό περιορισμό των καθυ-
στερήσεων. Παράλληλα, υποστηρίζονται τα νέα πρωτόκολλα ίντερνετ, IPv6,
ενώ παρέχεται μεγαλύτερη πληρότητα κάλυψης. Παράλληλα, έχει δεχθεί ποι-
κίλες βελτιώσεις που του επιτρέπουν να έχει μέγιστη απόδοση, ακόμη κι αν ο
δέκτης (χρήστης) βρίσκεται εν κινήσει.

Το 4G δε φέρνει κάποια νέα και πρωτοποριακή τεχνολογία, οπότε δεν
υπάρχουν στην παρούσα φάση εφαρμογές που λειτουργούν αποκλειστικά μέσω
των δικτύων τέταρτης γενιάς. Ωστόσο, το 4G κατάφερε να αυξήσει σε μεγάλο
βαθμό τις ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, διευκολύνοντας πολλούς τομείς
της καθημερινότητας, αλλά και δίνοντας ένα νέο εργαλείο στα χέρια της επι-
στήμης.

Σύμφωνα με τον οργανισμό ITU, τα IMT-Advanced 4G εγκαινίασαν μια νέα
εποχή κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών με ταχύτερη πρόσβαση σε δεδομένα
και ενισχυμένες δυνατότητες περιαγωγής. Σύμφωνα, επίσης, με το ITU: ”Τα
ευρυζωνικά δίκτυα έχουν καταστεί ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές - όπως
ακριβώς και τα δίκτυα μεταφοράς, ενέργειας και ύδρευσης - και οι επιπτώσεις
τους μπορεί να είναι ακόμα πιο ισχυρές και πέρα από κάθε φιλοδοξία. Αυτές
οι βασικές βελτιώσεις στον τομέα των ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων
μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στην
επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων του
Ο.Η.Ε για τη Χιλιετία”. Οι συμφωνίες σχετικά με τις απαιτήσεις, όσον αφορά
στο IMT-Advanced είναι:

• Μέγιστος ρυθμός δεδομένων της τάξης του 1 Gbps για το downlink και
500 Mbps για το uplink.

• Όσον αφορά στην καθυστέρηση, ο χρόνος μετάβασης από την κατάσταση
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αδράνειας στην κατάσταση σύνδεσης πρέπει να είναι μικρότερος από
100 ms.

• Η μέγιστη φασματική απόδοση για το downlink πρέπει να είναι έως και
15 bps/Hz και για το uplink 6.75 bps/Hz, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα
μετάδοσης 4 x 4 (4 κεραίες στον πομπό και 4 στο δέκτη) ή μικρότερο
στο downlink και 2 x 4 ή μικρότερο στο uplink.

• Η μέση φασματική απόδοση των χρηστών στο downlink πρέπει να είναι
2.2 bps/Hz/κελί με τρόπο μετάδοσης MIMO 4 x 2, ενώ στο uplink ο στόχος
για τη μέση φασματική απόδοση είναι 1.4 bps/Hz/κελί με MIMO 2 x 4.

• Στο σενάριο με 10 χρήστες, η φασματική απόδοση για τους χρήστες στα
όρια των κελιών πρέπει να είναι 0.06 bps/Hz στο downlink με τρόπο
μετάδοσης MIMO 4 x 2. Στο uplink η αντίστοιχη φασματική απόδοση
πρέπει να είναι 0.03 με MIMO 2 x 4.

• Υποστήριξη κινητικότητας έως 350 km/h.

• Το σύστημα IMT-Advanced θα υποστηρίζει κλιμακωτό εύρος ζώνης και
συνάθροιση φάσματος με εύρος ζώνης μετάδοσης μεγαλύτερο από 40
MHz για το downlink και το uplink.

• Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με τα προηγούμενα συστήματα κι-
νητής τηλεφωνίας.

Μετά την ολοκλήρωση των προδιαγραφών της όγδοης έκδοσης, ο οργανι-
σμός 3GPP έχει ήδη προγραμματίσει εργασίες, ώστε το LTE-A να καλύψει τις
απαιτήσεις του IMT-Advanced για τα δίκτυα τέταρτης γενιάς. Παράλληλα, το
WiMAX Forum και ο οργανισμός IEEE εξελίσσουν το WiMAX μέσω του IEEE
802.16 m ή WiMAX-m προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 4G.

2.3.2.5 Τεχνολογία LTE έναντι τεχνολογίας WiMAX

Η τεχνολογία LTE – Long Term Evolution αναπτύχθηκε από το διεθνή ορ-
γανισμό 3GPP και προτάθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 2004, όταν,
δηλαδή άρχισαν να κάνουν την εμπορική τους εμφάνιση τα δίκτυα τρίτης γενιάς
στην Ευρώπη. Είναι μια νέα τεχνολογία η οποία βασίζεται στα προϋπάρχοντα
δίκτυα GSM/EDGE και HSPA, προσφέρει, όμως, μεγαλύτερες ταχύτητες μετά-
δοσης δεδομένων, καλύτερες τεχνικές διαμόρφωσης, αυξημένη χωρητικότητα
και εύρος ζώνης, καθώς και πληθώρα άλλων υπηρεσιών. Όπως προαναφέ-
ραμε οι απαιτήσεις των χρηστών για ολοένα και μεγαλύτερο εύρος ζώνης και
η αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες πολυμέσων ήταν αυτές που οδήγησαν στη
δημιουργία αυτής της νέας τεχνολογίας.

Το πρώτο δίκτυο LTE που εγκαταστάθηκε ήταν στο Όσλο και στη Στοκ-
χόλμη από την εταιρεία TeliaSonera λίγο πριν τα τέλη του 2008. Η πρώτη
έκδοση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η 8 (Release 8 του οργανισμού 3GPP), ακο-
λούθησαν, όμως, αργότερα και άλλες. Οι προδιαγραφές του LTE, αρχικά, ήταν
να παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 100 Mbps, ενώ άγ-
γιζαν τα 50 Mbps. Όμως, η απαίτηση αυτή ξεπεράστηκε γρήγορα και πλέον ο
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ρυθμός μεταφοράς δεδομένων είναι της τάξης των 300 Mbps για την κατερχό-
μενη ζεύξη και 75 Mbps για την ανερχόμενη ζεύξη. Ωστόσο, παρά τις εξωπραγ-
ματικές του ταχύτητες, το LTE δε συμβάδιζε με τις προδιαγραφές που είχε
ορίσει ο διεθνής οργανισμός ITU – R (International Telecommunication Union
– Radiocommunication Sector), προκειμένου να θεωρείται και τυπικά δίκτυο
τέταρτης γενιάς και έτσι, οδηγηθήκαμε στο LTE Advanced. Αξίζει να τονιστεί,
ότι αυτές οι μέγιστες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μπορούν να επιτευ-
χθούν µόνο σε ιδανικές συνθήκες. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο ITU – R έθεσε ως
κατώτατο όριο τα 600 Mbps για την κατερχόμενη ζεύξη και τα 270 Mbps για
την ανερχόμενη ζεύξη, προκειμένου να χαρακτηριστεί και τυπικά ως δίκτυο
4ης γενιάς.

Ο οργανισμός 3GPP μελετώντας τις νέες απαιτήσεις της ITU - R κατέληξε σε
ένα σύστηµα, γνωστό ως LTE-Advanced. Το LTE-Advanced ήταν σχεδιασμένο
να παραδώσει ένα μέγιστο ρυθμό δεδομένων 1000 Mbps στην κατερχόμενη
ζεύξη και 500 Mbps στην ανερχόμενη ζεύξη. Να σημειώσουμε, όπως και πριν,
ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακατόρθωτα σε οποιοδήποτε ρεαλιστικό σενάριο,
με τις ταχύτητες που θα φτάσουν εν τέλει στο χρήστη να είναι σαφώς πολύ μι-
κρότερες από τις θεωρητικές μέγιστες. Τέλος, το LTE-Advanced σχεδιάστηκε
να είναι συμβατό µε το LTE, ώστε ένα κινητό LTE να μπορεί να επικοινω-
νεί µε ένα σταθμό βάσης LTE-Advanced και αντίστροφα, ενώ παρουσιάζει
παράλληλα συμβατότητα με τα δίκτυα 3G και GSM/EDGE.

Πέρα από το μεγάλο εύρος ταχυτήτων, αξίζει να αναφέρουμε, ότι με τα
LTE και LTE-Advanced δίκτυα ο χρήστης επωφελείται από καλύτερη ποιό-
τητα κλήσεων. Συγκεκριμένα, με την τεχνολογία VoLTE (Voice over LTE), οι
χρήστες μπορούν να επικοινωνούν χωρίς καθυστερήσεις, διακοπές, αλλά και να
απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ήχου με το συνομιλητή τους. Συνοπτικά, η
τεχνολογία της μετάδοσης φωνής μέσω LTE βασίζεται στην ιδιαιτερότητα των
LTE δικτύων να είναι all-IP και να μην απαιτούν circuit-switched κυκλώματα
για την επικοινωνία δύο χρηστών. Για να επωφεληθεί ένας χρήστης από την
παρούσα τεχνολογία απαιτείται φυσικά η κάλυψη LTE, αλλά και η υποστήριξη
VoLTE από το κινητό δίκτυο και τη συσκευή του.

Παρ’ όλο που στην αγορά το LTE έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των εται-
ρειών με αποτέλεσμα στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα δίκτυα τέταρτης
γενιάς σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική να βασίζονται στα πρότυπα του LTE και
LTE-Advanced, το WiMAX συνεχίζει να υφίσταται.

Το WiMAX λειτουργεί παρόμοια με τα ασύρματα δίκτυα WiFi, που υπάρ-
χουν πλέον διαθέσιμα σε κάθε γωνιά των αναπτυγμένων χωρών, με βασική
διαφορά την πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια εκπομπής τους. Ενώ, ένα δίκτυο WiFi
μπορεί να δώσει ικανοποιητική πρόσβαση μέχρι μερικές εκατοντάδες μέτρα
(σε ιδανικές συνθήκες), ένα δίκτυο βασισμένο στην τεχνολογία WiMAX μπορεί
να ικανοποιήσει τις ανάγκες του δέκτη μέχρι και 35 χιλιόμετρα από το σημείο
εκπομπής. Ενώ η τεχνολογία αυτή μπορεί να τροφοδοτήσει με ευρυζωνικές
υπηρεσίες ολόκληρες πόλεις, ωστόσο, κρίθηκε ακατάλληλη από τις εταιρείες
κινητής τηλεφωνίας για ποικίλους λόγους.

Αρχικά, το WiMAX δεν είναι συμβατό με δίκτυα παλαιότερης τεχνολο-
γίας, όπως τα GSM/EDGE και τα δίκτυα τρίτης γενιάς, γεγονός που αποτελεί
ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με την ανταγωνιστική τεχνολογία LTE,
που ο 3GPP παρουσίασε. Για την υιοθέτηση του WiMAX από κάποιο μεγάλο
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πάροχο κινητής τηλεφωνίας απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση των εγκαταστά-
σεων εκπομπής, αφού οι χρήστες με συμβατή συσκευή WiMAX δεν θα είχαν
πρόσβαση σε δίκτυα παλαιότερης τεχνολογίας που πιθανώς να υπήρχαν ήδη
εγκατεστημένα στην περιοχή.

Επιπλέον, το WiMAX έχει σαφώς μικρότερη ταχύτητα αποστολής δεδομέ-
νων, ενώ από τα βασικά του μειονεκτήματα έναντι του LTE είναι ότι υποστη-
ρίζει πολύ μικρότερες ταχύτητες κίνησης του δέκτη. Συγκεκριμένα, ενώ το LTE
μπορεί να έχει μέγιστη απόδοση σε ταχύτητες μέχρι και 450 km/h, το πλαίσιο
μέγιστης απόδοσης του WiMAX είναι σημαντικά μικρότερο, μη ξεπερνώντας
τα 120 km/h, ταχύτητα που θα μπορούσε εύκολα να υπερβεί ένα συμβατικό
αυτοκίνητο ή ένας σύγχρονος συρμός μιας σιδηροδρομικής γραμμής.

Κλείνοντας με τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τους φορείς κινητής τη-
λεφωνίας στην επιλογή του LTE, αναφέρουμε και ότι η τεχνολογία του WiMAX
χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο διαμόρφωσης για το ρεύμα ανόδου και καθόδου
(SOFDMA), ενώ το LTE χρησιμοποιεί OFDMA διαμόρφωση στο ρεύμα καθό-
δου και SC-FDMA διαμόρφωση στο ρεύμα ανόδου. Σημαντική διαφορά στις
προαναφερθείσες τεχνολογίες είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που
προσφέρει η SC-FDMA, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των
συνδεδεμένων συσκευών στα LTE και LTE-Advanced δίκτυα.

Ωστόσο, η εγκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων του WiMAX εί-
ναι σημαντικά μικρότερη από τις αντίστοιχες των άλλων ασυρμάτων δικτύων,
γεγονός που το καθιστά ιδανικό για ασύρματη συνδεσιμότητα σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες. Μάλιστα, σε χώρες της Αφρικής τα δίκτυα WiMAX είναι όχι
απλώς ένα συχνό φαινόμενο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η μοναδική λύση για
ευρυζωνικές υπηρεσίες από τη στιγμή που στις περισσότερες χώρες δεν υπάρ-
χει υποδομή για DSL συνδέσεις. Τα κόστη εγκατάστασης και συντήρησης των
δικτύων WiMAX είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα των ενσύρματων
δικτύων. Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνες, το ποσοστό υπολογιστών και άλ-
λων συσκευών που διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χώρες της Αφρικής
ήταν μόλις 3.6% στα τέλη της περασμένης δεκαετίας, οπότε είναι φυσιολογικό
κανένας φορέας να μην έκρινε σκόπιμη την επένδυση για εγκαταστάσεις DSL
γραμμών και οπτικών ινών στις χώρες αυτές.

Επιπρόσθετα, παρόλο που το WiMAX δεν υιοθετήθηκε ως πρότυπο με-
τάδοσης για δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ως
εναλλακτική του WiFi, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων εταιρειών ή πόλεων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πόλης της Marquette στην πολιτεία
του Michigan όπου το WiMAX καλύπτει όλη την πόλη. Αποτελεί πρωτοβουλία
του ομώνυμου πανεπιστημίου, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει σε Main,
New Hampshire, Vermont και Watertown.

Και στη χώρα μας έχουμε υποστήριξη του WiMAX, σε διαφορετική κατη-
γορία φυσικά από την κινητή επικοινωνία. Πιλοτικά, το 2008 ο OTE ξεκίνησε
την υποστήριξη της τεχνολογίας στο Άγιο Όρος, στη συνέχεια στο Ηράκλειο
της Κρήτης, ενώ σήμερα παρέχει πρόσβαση σε όλο τον Δήμο Αθηνών, τη Θεσ-
σαλονίκη αλλά και την Πάτρα, ως μία εναλλακτική του ADSL για επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
19 εταιρείες έχουν πάρει άδεια για τη δοκιμή της τεχνολογίας του WiMAX.
Σήμερα, μόνο ο ΟΤΕ προσφέρει εμπορικά υπηρεσίες WiMAX, ενώ έχει γνω-
στοποιήσει πως όλες οι επικοινωνίες στο Άγιο Όρος πραγματοποιούνται μέσω
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της τεχνολογίας αυτής και συντηρούνται μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας.

2.3.2.6 Συστήματα 5ης γενιάς

Οι χρήστες χρησιμοποιούν πλέον όλο και πιο απαιτητικές εφαρμογές, γεγο-
νός που μεταφράζεται σε ανάγκη για αποστολή δεδομένων με μεγαλύτερους
ρυθμούς μετάδοσης σε επαρκές χρονικό διάστημα. Αν και τα συστήματα τέ-
ταρτης γενιάς ανταποκρίνονται προς το παρόν επαρκώς, η τάση για μετάβαση
στα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) και επομένως υποστήριξη ακόμα πιο απαι-
τητικών εφαρμογών, είναι ξεκάθαρη.

Κίνητρα ανάπτυξης των δικτύων 5G: Παρόλο που το σημερινό δίκτυο τέ-
ταρτης γενιάς καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό τις απαιτήσεις των χρηστών, υπάρ-
χει εμφανής τάση για πιο απαιτητικές υπηρεσίες που δε γίνεται να υποστηρι-
χθούν ικανοποιητικά από το παρόν δίκτυο.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα smartphones και τα tablets τείνουν τα επό-
μενα χρόνια να καταλάβουν σχεδόν εξολοκλήρου την αγορά κινητών συσκευών
(σχήμα 2.7). Σε συνδυασμό με τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνο-
λογίας είναι προφανές, πως οι χρήστες έχουν και θα έχουν ακόμα πιο ισχυρές
συσκευές στα χέρια τους. Φυσικό και επόμενο είναι να αποκτήσουν απαιτήσεις
για περισσότερες και πιο αναπτυγμένες υπηρεσίες, γι αυτό και αναμένουμε
νέες πολυμεσικές εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις σε μεγάλους ρυθμούς
μετάδοσης για μεγάλο όγκο δεδομένων έχοντας μηδενική ανεκτικότητα σε κα-
θυστερήσεις.

Σχήμα 2.7: Προβλέψεις για την κίνηση και τις συσκευές που θα χρησιμοποιούν
τα κινητά δίκτυα [21].

Όσον αφορά τη διαδικασία αύξησης της αποδοτικότητας και της χωρη-
τικότητας των ετερογενών δικτύων παρουσιάζονται τρία διακριτά στάδια, η
βελτίωση, η πύκνωση και η προσθήκη κόμβων χαμηλής ισχύος, όπως micro,
pico, WiFi. Η ζήτηση για κάλυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών οδηγεί στην
εξέλιξη του δικτύου. Η αύξηση των δεδομένων κίνησης και οι απαιτήσεις των
εφαρμογών έχουν σα συνέπεια την εξέλιξη των ετερογενών δικτύων. Λόγω
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του υψηλού ρυθμού της καινοτομίας στα smartphones και στις εφαρμογές, οι
απαιτήσεις για επαρκή κάλυψη και μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης αυξάνονται
αδιάκοπα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κίνηση των περισσότερων δεδομένων που
παράγεται σε εσωτερικούς χώρους από τους χρήστες, υποστηρίζεται είτε από
εσωτερικές λύσεις είτε μέσω πρόσβασης στο ραδιοφάσμα που παρέχεται από
εξωτερικές λύσεις. Στα κτίρια όμως, υπάρχει πολύ υψηλή πυκνότητα των χρη-
στών και υψηλή εξασθένιση των σημάτων, οπότε ωφέλιμο θα ήταν να δοθούν
κίνητρα για την κατασκευή ειδικών κυψελών που θα αναλαμβάνουν την εξυπη-
ρέτηση ενός κτιρίου. Μια πολύ καλή λύση για την αύξηση της χωρητικότητας
και της κάλυψης των δικτύων είναι να εξελιχθούν τα κινητά ευρυζωνικά δίκτυα
σε ετερογενή, φτιάχνοντας μεγάλες μακροκυψέλες που περιέχουν και πολλές
μικρότερες.

Πολύ σημαντικό επίσης, για τη σωστή λειτουργία των ετερογενών δικτύων
είναι να προσφέρουν στους χρήστες τους αδιάλειπτες υπηρεσίες. Για να είναι
αυτό εφικτό, πρέπει όλα τα επίπεδα και οι κόμβοι του δικτύου να λειτουρ-
γούν και να συνεργάζονται άψογα. Λειτουργίες, όπως ο συντονισμός μεταξύ
των μεγάλων και των μικρότερων κυψελών, η διαχείριση του δικτύου, της κίνη-
σης και της κινητικότητας, είναι ιδιαίτερης σημασίας για να πετύχουμε υψηλές
επιδόσεις και μεγάλη χωρητικότητα στα ετερογενή δίκτυα. Αντιμετωπίζοντας
ενοποιημένα τις κυψέλες κερδίζουμε τη διεκπεραίωση διπλάσιου όγκου δε-
δομένων. Αν αντιμετωπίζαμε τις κυψέλες ξεχωριστά θα χρειαζόμασταν 9 κυ-
ψέλες για κάθε μακροκυψέλη, ενώ με το συντονισμό των κυψελών αρκούν 3
με 5 σε κάθε μια. Έτσι, προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες στο χρήστη και
προκύπτουν λιγότερα έξοδα για τον πάροχο του δικτύου. Όσο πιο στενός συ-
ντονισμός επιτευχθεί στις λειτουργίες της κυψέλης, τόσο περισσότερα είναι και
τα οφέλη που θα πετύχουμε.

Για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των χρηστών και την αποδοτική λει-
τουργία του δικτύου πρέπει να παρθούν συντονισμένες αποφάσεις, ώστε τα
τερματικά να αξιοποιήσουν στο έπακρον τις Radio Access Technologies (RATs),
τις ζώνες των συχνοτήτων, τα επίπεδα της κυψέλης και τα WiFi σημεία πρό-
σβασης. Σήμερα, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα σε ένα WiFi και έχουν
πρόσβαση μόλις αυτό γίνει διαθέσιμο. Θα ήταν αποδοτικότερο να συνδέονται
σε αυτό μόνο, όταν προσφέρει πραγματικά μια καλύτερη εμπειρία στο χρή-
στη από την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται ότι οι
χρήστες συνδέονται πάντα με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Η διαχείριση του δικτύου που έχει πρωταρχικό στόχο την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του χρήστη, απαιτεί μια ενιαία αρχιτεκτονική με πλήρη πρόσβαση
στα KPIs του χρήστη και εργαλεία για να ληφθούν τα σωστά διορθωτικά μέ-
τρα, όταν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη
εμπειρία χρήστη για όλες τις Radio Access Technologies και τα στρώματα του
δικτύου. Επιπλέον, έχει μεγάλη σημασία η υποδομή του δικτύου κινητής ευ-
ρυζωνικότητας να βελτιστοποιείται αδιάλειπτα για να επιτευχθεί η αποδοτική
εξέλιξη του δικτύου.

Η μείωση του κόστους υποδομής είναι σημαντική για την επέκταση της
χωρητικότητας και της κάλυψης του δικτύου. Μπορούμε να έχουμε ένα κέρ-
δος σε χωρητικότητα 10 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με ένα δίκτυο HSPA
που έχει σχεδιαστεί μόνο για παρέχει τη βασική κάλυψη. Αυτό μπορεί να γί-
νει εφικτό με την προσθήκη νέων ζωνών χαμηλού φάσματος GSM στο mobile
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broadband, προσθέτοντας ακόμα και το LTE και αξιοποιώντας τις τελευταίες
τεχνικές για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Οι μακροκυψέλες μπορούν να γίνουν
πιο αποδοτικές μέσω της ανάπτυξης μικρότερων και πιο ευέλικτων σταθμών
βάσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι σύγχρονες κυψέλες προσφέρουν 12 φορές
μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σύγκριση με τα παλαιότερα και λιγότερο πυκνά
δίκτυα, με την κάλυψη πλέον των κυψελών να είναι 3,5 φορές μικρότερη και
να αφορά αποστάσεις 200 μέτρων αντί για 700 που ήταν πριν. Οι μικρές κυ-
ψέλες θα πρέπει πρώτα να τοποθετηθούν εκεί που οι χρήστες δεν έχουν καλή
κάλυψη από τις μακροκυψέλες και λαμβάνουν χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, βελτιώνοντας έτσι και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε χρήστες
που είναι μέσα σε κτίρια.

Στόχος είναι οι μικρές αυτές κυψέλες να καλύπτουν τόσο τους εξωτερικούς
χρήστες, όσο και αυτούς που βρίσκονται στα παρακείμενα κτίρια, συμπληρώ-
νοντας έτσι, με ένα αρκετά αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, την κάλυψη
των μακροκυψελών. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν είναι πάντα εφαρμόσιμο, αφού
τίθενται θέματα εύρεσης και απόκτησης του καλύτερου μέρους εγκατάστασης
για το σημείο πρόσβασης. Για σημεία πρόσβασης που καλύπτουν περιορισμένο
χώρο, όπως καφετέριες ή γραφεία επιχειρήσεων, μπορούν να εγκατασταθούν
μικροί εσωτερικοί σταθμοί βάσης, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμη θα ήταν και η σωστή
συνεργασία του υφιστάμενου WiFi με το δίκτυο της κινητής, προκειμένου έτσι
να πετύχουμε ένα ιδιαίτερα αποδοτικό δίκτυο. Στην περίπτωση τώρα, που θέ-
λουμε να καλύψουμε ολόκληρα κτίρια, εμπορικά κέντρα ή στάδια μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια μίξη κυψελών, ανάλογα βέβαια και από τη φύση του κτι-
ρίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία των οπτικών ινών επιτρέποντας
τη χρήση κατανεμημένων Remote Radio Units (RRU), ενώ και η επικοινωνία
των σταθμών βάσης και των Radio Dot Systems (RDS) μικρών κυψελών μπο-
ρεί να γίνεται πάνω σε LAN καλώδια. Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, οι
λύσεις των RRU και RDS μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για
μέγιστη απόδοση του δικτύου με ένα διαχειρίσιμο βαθμό κόστους. Για να
διευκολυνθεί η συνέχιση της βασικής κάλυψης από πολλούς παρόχους, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί το Distributed Antenna System (DAS), ώστε να επιτευχθεί
ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από κάθε πάροχο. Σε ένα κτίριο οχτώ ορόφων χρη-
σιμοποιώντας DAS μπορούμε να πετύχουμε κάλυψη με ταχύτητες 10 Mbps με
πιθανότητα 95%. Αυτό μεταφράζεται σε μηνιαία υποστήριξη 2.5 Gb κίνησης
δεδομένων ανά χρήστη. Αν σε αυτό προσθέσουμε και την RDS με υποστήριξη
μετάδοσης από πολλούς πομπούς, χωρίζοντας τις κυψέλες ώστε κάθε μια να
αντιστοιχεί σε 2 ορόφους, μπορούμε να πετύχουμε εξυπηρέτηση κίνησης δε-
δομένων 12 Gb ανά χρήστη κάθε μήνα. Αν ορίσουμε μία κυψέλη ανά όροφο,
τότε μπορούμε να φτάσουμε και τα 21 Gb μηνιαίως. Έτσι, μπορούμε να πετύ-
χουμε και τους στόχους για την προβλεπόμενη διεκπεραίωση της κίνησης των
δεδομένων που έχουν τεθεί για τα δίκτυα της πέμπτης γενιάς.

Δίκτυα 5G: Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να υποστηρι-
χθούν επαρκώς από τα δίκτυα τέταρτης γενιάς και επομένως, μια ακόμα εξέ-
λιξη των κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αναμενόμενη. Έχουν ήδη
αρχίσει έρευνες και μελέτες, ώστε στο άμεσο μέλλον οι χρήστες να εξυπη-
ρετούνται πλέον από τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πέμπτης γενιάς. Στόχοι αυτής
της γενιάς δικτύων είναι:
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• Ρυθμός δεδομένων (Data rate): Επίτευξη μεγαλύτερων ρυθμών μετάδο-
σης από αυτούς που δίνει το υπάρχον δίκτυο, και πιο συγκεκριμένα:

– Συνολικός αριθμός δεδομένων (Aggregate data rate): Αύξηση έως
και χίλιες φορές της ποσότητας των δεδομένων που μπορεί να εξυ-
πηρετήσει το δίκτυο. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στα bits πληροφο-
ρίας ανά μονάδα χρόνου που μπορεί να εξυπηρετήσει το δίκτυο σε
μια περιοχή.

– Μέσος ρυθμός μετάδοσης (Edge rate): Ρυθμοί μετάδοσης τουλά-
χιστον 100 Mbps για το 95% των χρηστών που χρησιμοποιούν το
δίκτυο μια δεδομένη χρονική στιγμή.

– Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης (Peak rate): Ο μεγαλύτερος ρυθμός
μετάδοσης που μπορεί να έχει ένας χρήστης να αγγίζει τα δεκάδες
Gbps.

• Χρόνος απόκρισης (Latency): Στα σημερινά δίκτυα ο χρόνος που καθυ-
στερεί ένα πλαίσιο για να πάει από την πηγή στο δέκτη αγγίζει τα 15
ms. Στόχος είναι, στα δίκτυα της νέας γενιάς, ο χρόνος αυτός να πέσει
στο 1 ms.

• Ενέργεια:Μείωση της καταναλούμενης ενέργειας, δηλαδή των joules που
χρειαζόμαστε για να στείλουμε ένα bit πληροφορίας, μέχρι και 100 φο-
ρές. Εφόσον προβλέπεται μείωση της έκτασης των κυψελών, είναι φυσικό
και επόμενο να μειωθεί και η ενέργεια που χρειάζεται μια κυψέλη για
να λειτουργήσει. Ένα άλλο θέμα, που βρίσκεται επί τάπητος, είναι οι κυ-
ψέλες να καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες μέσα από ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας, αξιοποιώντας για παράδειγμα την ηλιακή ενέργεια,
μειώνοντας έτσι τόσο το κόστος, όσο και την επιβάρυνση της ατμόσφαι-
ρας με ζημιογόνους ρύπους.

• Κόστος: Μείωση του κόστους λειτουργίας του δικτύου, που θα αγγίζει
έως και το 100%, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως mmWave, καθι-
στώντας τις μικρές κυψέλες οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικότερες
σε σχέση με τις μακροκυψέλες. Μικρές κυψέλες σημαίνει επίσης και μι-
κρότεροι σταθμοί βάσης. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ένας σταθμός βάσης
να κοστίζει περισσότερο από μια συσκευή του χρήστη ή από ένα κόμβο
WiFi. Μείωση του κόστους θα έχουμε και σε περίπτωση υιοθέτησης του
cloud-RAN, εφόσον η κεντρικοποίηση της βασικής ζώνης επεξεργασίας
σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Συμβατότητα:Μια μακροκυψέλη θα κληθεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα
μικρούς αλλά και μεγάλους ρυθμούς δεδομένων, γεγονός που απαιτεί αλ-
λαγές στο σταθμό βάσης και στο υπάρχον πλάνο διαχείρισης του δικτύου.
Επίσης, ο ερχομός της καινούργιας γενιάς δικτύων δε σηματοδοτεί την
παύση της χρήσης των προηγούμενων. Τα συστήματα της καινούργιας
γενιάς θα συνεργάζονται αρμονικά και με εκείνα των προηγούμενων γε-
νεών (3G,LTE) ενσωματώνοντας και την τεχνολογία του WiFi. Το δίκτυο,
επιπλέον, θα κληθεί να εξυπηρετήσει διαφόρων ειδών συσκευές, ενώ πε-
ριμένουμε επίσης και την ανάπτυξη των απευθείας επικοινωνιών μεταξύ
μηχανών (D2D communications).
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• Φασματική απόδοση: Επίτευξη καλύτερης φασματικής αποδοτικότητας
με τη χρήση διαφορετικών, πιο ενεργών κόμβων, ανά συσκευή, περιοχή
και συχνότητα. Σε αυτόν τον τομέα, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς μπορούν
να επωφεληθούν και από την MIMO τεχνολογία πετυχαίνοντας αύξηση
της μεταδιδόμενης ποσότητας πληροφορίας ανά κόμβο. Ένας ακόμα ση-
μαντικός παράγοντας στην αύξηση της φασματικής αποδοτικότητας είναι
η κυριαρχία του OFDMA σε συνδυασμό με TDMA στη χρήση των συχνο-
τήτων.

• Εύρος ζώνης και χωρητικότητα δικτύου: Ο χώρος των συχνοτήτων που
μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν στις επικοινωνίες είναι πολύ πε-
ριορισμένος. Εξετάζονται λοιπόν τεχνολογίες όπου θα χρησιμοποιούνται
και άλλες συχνότητες (mmWave) πέρα από τις υπάρχουσες αυξάνοντας
με αυτόν τον τρόπο το φάσμα που χρησιμοποιείται και κατ’ επέκταση,
το εύρος ζώνης και την ικανότητα του δικτύου να εξυπηρετήσει περισ-
σότερους χρήστες μια δεδομένη χρονική στιγμή. Επίσης, έχει τεθεί το
ζήτημα της αναθεώρησης της τοπολογίας των υποδομών του δικτύου και
της δημιουργίας μικρότερων σε έκταση, αλλά περισσότερων σε αριθμό
κυψελών. Πιο συγκεκριμένα, στόχος των δικτύων πέμπτης γενιάς είναι
οι σταθμοί βάσης να απέχουν λιγότερο από 100m σχηματίζοντας picocells
ή να βρίσκονται ακόμα πιο κοντά, σε απόσταση τέτοια, ώστε να μπορούν
να συνδεθούν χρησιμοποιώντας WiFi, σχηματίζοντας femtocells. Έτσι, αυ-
ξάνεται και ο αριθμός των συνδρομητών που μπορούν να εξυπηρετήσουν
μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Προτυποποίηση: Οι προβλέψεις τοποθετούν την ημερομηνία έναρξης χρήσης
του 5G για εμπορικούς σκοπούς γύρω στο 2020. Αφού γίνουν οι απαραίτητες
αξιολογήσεις, οι προδιαγραφές που θα εγκριθούν θα είναι ευρέως γνωστές με
το όνομα IMT-2020, εμπνευσμένο προφανώς από την παραπάνω προβλεπό-
μενη ημερομηνία. Η ITU-R αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει την αξιολό-
γηση των τεχνικών επιδόσεων, ώστε να καθορίσει τη μέθοδο και τα κριτήρια
αξιολόγησης των προδιαγραφών, καθώς και τη μορφή τους.

Σχήμα 2.8: Το πρόγραμμα της 3GPP για την τυποποίηση του 5G [32].

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ταχύτητες που αγγίζουν τα 10 Gbps,
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με ελάχιστες καθυστερήσεις στη μετάδοση πακέτων. Σύμφωνα με την Σου-
ηδική εταιρεία, μία ταινία υψηλής ευκρίνειας (High Definition με ανάλυση
1280x720) θα μπορούσε να ”κατέβει” σε μία συσκευή μέσα σε λίγα δευτε-
ρόλεπτα, ενώ μία Ultra HD ανάλυσης σε μόλις μερικά λεπτά.

Ωστόσο η μεγαλύτερη ταχύτητα απαιτεί και μεγαλύτερη συχνότητα μετά-
δοσης των ραδιοκυμάτων. Υψηλότερες ταχύτητες σημαίνει υψηλότερες συχνό-
τητες και εδώ εμφανίζονται οι ανυπέρβλητοι νόμοι της φυσικής. Όσο υψηλό-
τερη η συχνότητα μετάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, τόσο μικρότερη
η απόσταση που ταξιδεύει το σήμα και τόσο μειωμένη η ”ανοχή” του σε εμπό-
δια, όπως τοίχους ή φυσικό περιβάλλον. Έτσι, η πιθανή ημερομηνία που έχει
ορίσει η Nokia για την πρώτη εμπορική διάθεση του πρώτου δικτύου 5ης γε-
νιάς μέσα στο 2020, καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμη πρόβλημα, πέρα από τις
νέες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες που έχουν αρχίσει ήδη να αναπτύσσουν.

Η συνεργασία Next Generation Mobile Networks, μία οργάνωση από πολ-
λούς πάροχους κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστές φορητών συσκευών και
κινητών τηλεφώνων, αλλά και διαφόρων φορέων, έχει ορίσει ήδη τα χαρακτη-
ριστικά ενός δικτύου, προκειμένου να μπορέσει να θεωρηθεί δίκτυο 5ης γενιάς.
Μερικά εξ αυτών είναι:

• Μετάδοση δεδομένων δεκάδων Mbps για δεκάδες χιλιάδες χρήστες ταυ-
τόχρονα

• Μετάδοση δεδομένων της τάξης των 100 Mbps σε αστικές περιοχές

• Εύρος ζώνης 1 Gbps ταυτόχρονα για πολλούς εργαζόμενους στον ίδιο
όροφο εργασίας

• Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες από ένα σημείο εκπομπής ταυτό-
χρονα

• Μεγαλύτερη και πληρέστερη κάλυψη από ένα αντίστοιχο 4G δίκτυο

• Πιο αποδοτική χρήση σε συνθήκες χαμηλού σήματος

• 1 έως 10 msec καθυστέρηση (περιορίζεται από την ταχύτητα του φωτός)

• Μικρότερες καθυστερήσεις μετάδοσης πακέτων δεδομένων έναντι του
LTE-Advanced δικτύου

Η Next Generation Mobile Networks είναι πεπεισμένη, ότι μέχρι το 2020 τα
πρώτα δίκτυα πέμπτης γενιάς θα είναι εμπορικά διαθέσιμα, προκειμένου να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και αγοραστικού κοινού, αλλά και
του λεγόμενου Internet of Things των χιλιάδων διασυνδεδεμένων συσκευών
που θα επικοινωνούν και θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο η μία την
άλλη.

Η Ομοσπονδιακή Κομισιόν Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ (Federal Communi-
cations Commission) έχει ήδη ορίσει το εύρος συχνοτήτων για τα δίκτυα πέμ-
πτης γενιάς, το οποίο περιλαμβάνει τις συχνότητες των 28, 37 και 39 GHz.
Όπως προκύπτει εύκολα από τους αριθμούς, τα δίκτυα 5ης γενιάς όχι μόνο
θα εκπέμπουν σε μεγαλύτερες συχνότητες από τα εμπορικά 4G δίκτυα (ανα-
φορικά, ένα LTE δίκτυο εκπέμπει στα 800, 1800 ή 2600 MHz), αλλά και σε
συχνότητες πολλαπλάσιες τους!
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Τεχνολογίες 5ης γενίας 5G: Παρακάτω, παρουσιάζονται τα βασικά χαρα-
κτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις των πιο σημαντικών τεχνο-
λογιών, πάνω στις οποίες θα μπορούσαν να δομηθούν τα 5G δίκτυα. Κάποιες
λοιπόν από τις επικρατέστερες είναι:

• Πύκνωση του δικτύου και αποφόρτιση

• Millimeter Wave

• Massive MIMO

• Σηματοδοσία και πολλαπλή πρόσβαση (Signaling and multiple access)

• Ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy efficiency)

• NFV and SDN

2.3.3 Ευρυζωνικότητα μέσω δορυφόρου

Τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος (communications satellite) ονομάζεται ένας
μη επανδρωμένος τεχνητός δορυφόρος (unmanned artificial satellite), μέσω του
οποίου επιτυγχάνονται υπηρεσίες μεγάλων αποστάσεων, τηλεοπτικής μετάδο-
σης (television broadcasting), τηλεφωνικών επικοινωνιών (telephone commu-
nications) και συνδέσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer links). Οι δο-
ρυφόροι μπορούν να έχουν ενεργητικό ή παθητικό ρόλο. Ο δορυφόρος με ενερ-
γητικό ρόλο συλλέγει δεδομένα ή σήματα, τα επεξεργάζεται και τα επανεκ-
πέμπει στη γη. Αντίθετα, ένας παθητικός δορυφόρος, απλά, τα ανακλά.

Οι δορυφόροι εξυπηρετούν, κυρίως, τρεις σκοπούς: μελέτη του διαστήμα-
τος, εφαρμογές και τηλεπικοινωνίες. Για τη μελέτη του διαστήματος γίνονται
μετρήσεις, όπως του μαγνητικού πεδίου του ήλιου ή των διάφορων συχνοτήτων
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στο σύμπαν. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι
μετεωρολογικές ή μετρήσεις των φυσικών πόρων της γης. Τέλος, οι επικοινω-
νιακοί δορυφόροι μεταφέρουν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεοπτικά κανάλια
και πληροφορίες ελέγχου για τους δορυφόρους. Οι δορυφόροι χρησιμοποιού-
νται, κατά κύριο λόγο, για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές μεταφέροντας με-
γάλες ποσότητες φωνής και δεδομένων και παρέχοντας υπηρεσίες εύρεσης
θέσης και πλοήγησης. Σε αυτούς, μπορούμε να βρούμε χαρακτηριστικά που
δεν υπάρχουν σε άλλα συστήματα επικοινωνιών. Το γεγονός, ότι μπορούν και
καλύπτουν μεγάλες περιοχές της γήινης επιφάνειας, δίνει τη δυνατότητα επι-
κοινωνίας σε απομακρυσμένα σημεία ή σε ομάδες χρηστών που βρίσκονται
διασκορπισμένοι γεωγραφικά.

Η τεχνολογία DVB-RCS προσφέρει αμφίδρομες ευρυζωνικές υπηρεσίες με-
τάδοσης φωνής, δεδομένων, εικόνας και βίντεο μέσω του δορυφόρου. Το δί-
κτυο, το οποίο συνίσταται από το δορυφόρο, τον Κομβικό Σταθμό Εδάφους
(HUB) και τα τερματικά των χρηστών (σταθερών και κινητών), διατάσσεται
σε τοπολογία αστέρα και απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα 2.9:

Για τη μετάδοση της κίνησης υφίστανται δύο οδεύσεις, οι οποίες είναι:

• Το προωστικό κανάλι (forward channel) από τον κεντρικό δορυφορικό
σταθμό εδάφους στο δορυφόρο και στη συνέχεια προς το τερματικό.
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Σχήμα 2.9: Το δίκτυο αστέρα της δορυφορικής τεχνολογίας.

• Το κανάλι επιστροφής (return channel) από το τερματικό προς το δορυ-
φόρο και ύστερα στον κεντρικό δορυφορικό σταθμό εδάφους.

Το καινοτόμο σύστημα καναλιών επιστροφής διευκολύνει την αμφίδρομη
επικοινωνία υψηλού ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και δίνει πλέον τη δυνα-
τότητα να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς
και για τις μεγάλες ανταλλαγές δεδομένων. Το σύστημα DVB-RCS το οποίο
υποβλήθηκε στην τελική τυποποίηση από το ΕΤSI το 2000, περιλαμβάνει το
σύστημα δεδομένων DVB/MPEG-2 για την προωστική σύνδεση, καθώς και το
πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης MF-TDMA για τη σύνδεση επιστροφής.
Πιο συγκεκριμένα, το φέρον του σήματος μετάδοσης στην προωστική όδευση
χρησιμοποιεί τη διαμόρφωση QPSK, καθώς και συνδεδεμένους συνελικτικούς
κώδικες Reed Solomon. Επιπλέον, μηνύματα σηματοδοσίας μεταφέρονται στα
επιμέρους τερματικά, που αφορούν λάθη συχνότητας και συγχρονισμού, καθώς
και την κατανομή του εύρους ζώνης (θυρίδες χρόνου και συχνότητας). Αυτά τα
μηνύματα μεταφέρονται μέσω ενός ή περισσοτέρων πολυπλεγμένων καναλιών
ελέγχου του δικτύου. Επομένως, το κάθε δορυφορικό τερματικό δεν έχει στα-
θερή συχνότητα, ούτε σταθερό εύρος φάσματος εκπομπής για τη μετάδοσή του
στο κανάλι επιστροφής. Οι προαναφερθείσες παράμετροι καθορίζονται από
τον κεντρικό δορυφορικό σταθμό εδάφους. Τα τερματικά, λοιπόν, λαμβάνουν
πίνακες με πληροφορίες για την εύρεση των καναλιών ελέγχου τους, που είναι
παρόμοιοι με τον πίνακα πληροφοριών δικτύου (ΝΙΤ), περιγραφής υπηρεσιών
(SDT), και πληροφοριών γεγονότος (ΕΙΤ) στη μετάδοση DVB. Αναφορικά με
την πορεία επιστροφής από τον επιμέρους χρήστη μέσω ενός δορυφορικού
τερματικού, το τελευταίο λειτουργεί ως δρομολογητής - πολυπλέκτης για τις
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διάφορες πηγές δεδομένων, από το διαδραστικό κεντρικό υπολογιστή προς τον
κεντρικό δορυφορικό σταθμό εδάφους χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο πολλαπλής
πρόσβασης, MF-TDMA. Το MF-TDMA επιτρέπει σε μία ομάδα τερματικών να
επικοινωνεί με τον κεντρικό κόμβο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες θυρίδες
χρόνου/συχνότητας, που απορρέουν από τη δυναμική ανάθεση εύρους ζώνης
από τον κεντρικό σταθμό στα τερματικά με αποτέλεσμα το διαθέσιμο εύρος
ζώνης να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά.

Δορυφορικό Τερματικό (SIT): Αποτελείται τυπικά από τα παρακάτω στοι-
χεία:

• Εξωτερική μονάδα (ODU)

• Εσωτερική μονάδα (IDU)

Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από μία κεραία που μπορεί να λειτουρ-
γεί στην Ku μπάντα συχνοτήτων. Τα μεγέθη που μπορεί να υποστηρίξει το
προτεινόμενο μοντέλο, εκτείνονται από 0.96 m ως 1.8 m. Οι συχνότητες λή-
ψης βρίσκονται στην μπάντα 10.95 ως 12.75 GHz. Η λήψη πραγματοποιείται
με τη χρήση ενός LNB, που λειτουργεί επίσης στην ίδια μπάντα συχνοτήτων.
Η μονάδα αυτή διαθέτει διεπαφή L-band, η οποία συνδέεται απευθείας στην
εσωτερική μονάδα μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Η μετάδοση πραγματοποιεί-
ται με τη χρήση ενός High Power Block Up Converter, που λειτουργεί επίσης
στην Ku μπάντα συχνοτήτων. Στις περισσότερες των περιπτώσεων μετάδοσης
χρησιμοποιείται ένας 2-Watt ενισχυτής. Οι συχνότητες μετάδοσης βρίσκονται
στην μπάντα 14 ως 14.5 GHz. Όμοια με τη λήψη, η έξοδος του συστήματος
μετάδοσης μέσω ομοαξονικού καλωδίου συνδέεται με την εσωτερική μονάδα.

2.4 Οπτικές τεχνολογίες

2.4.1 Γενιές οπτικών δικτύων

Σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή οπτικών δικτύων επόμενης γενιάς (next
generation networks). Η κάθε γενιά προσδιορίζεται από ένα σύνολο χαρακτη-
ριστικών – κριτηρίων, που την κάνουν να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες ή
τις επόμενες. Με βάση το κριτήριο της μετάδοσης χωρητικότητας (transmission
capacity) και των εφαρμοσμένων τεχνολογιών, τα οπτικά δίκτυα διακρίνονται
σε 5 γενιές.

Η πρώτη γενιά οπτικών συστημάτων αναπτύχθηκε το 1975. Χρησιμοποίησε
GaAs ημιαγωγό Laser και λειτούργησε σε μήκος κύματος 0.8 μm, σε ρυθμό
μετάδοσης (bit rate) των 45 Μbps και επαναλήπτες κάθε 10 Km.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αναπτύχθηκε η δεύτερη γενιά. Χρησιμο-
ποίησε InGaAsP ημιαγωγούς Laser και λειτούργησε σε μήκος κύματος 1.3 μm.
Μέχρι το 1987 αυτά τα συστήματα οπτικών ινών λειτουργούσαν σε bit rate
μέχρι 1.7 Gbps, σε μονότροπη ίνα και με επαναλήπτη στα 50 Km.

Η τρίτη γενιά, η οποία λειτούργησε σε μήκος κύματος 1.55 μm, αναπτύ-
χθηκε το 1990. Αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν με bit rate 2.5Gbps και με
επαναλήπτη στα 100 Km.
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Σχήμα 2.10: Η εξέλιξη του εύρους ζώνης.

Η τέταρτη γενιά αντικατέστησε τους επαναλήπτες με οπτικούς ενισχυτές
(optical amplifiers) και έκανε χρήση πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος
(WDM), ώστε να αυξήσει το ρυθμό μετάδοσης πληροφορίας (data rate). Μέχρι
το 1996 τα υποθαλάσσια καλώδια ξεπέρασαν τα 11.300 km με ρυθμό μετά-
δοσης 5 Gbps.

Η πέμπτη γενιά χρησιμοποιεί DWDM (Dense Wave Division Multiplexing)
για περαιτέρω αύξηση του ρυθμού μετάδοσης. Επίσης, διερευνάται η χρήση
των οπτικών σολιτονίων, τα οποία είναι οπτικοί παλμοί, που μπορούν να δια-
τηρήσουν το σχήμα τους κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δρώντας ενάντια
στις αρνητικές επιδράσεις της διασποράς.

Γενιές οπτικών δικτύων (βάσει αρχιτεκτονικής): Με βάση το κριτήριο της
πολυπλοκότητας των λειτουργιών που επιτελούνται σε οπτικό επίπεδο, τα
οπτικά δίκτυα εξελίχθηκαν σε τρεις γενιές:

• Στα δίκτυα πρώτης γενιάς, που αποτελούνται από σημείο προς σημείο
οπτικές ζεύξεις και η χρήση της οπτικής ίνας περιορίζεται μόνο στη φυ-
σική σύνδεση δύο κόμβων.

• Στα οπτικά δίκτυα δεύτερης γενιάς WDM (Wavelength Division Multi-
plexing) καθιερωμένα ως οπτικά δίκτυα πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους.

• Στα οπτικά δίκτυα τρίτης γενιάς καθιερωμένα ως οπτικά δίκτυα μετα-
γωγής πακέτων (All- Optical Packet Switched Networks-OPS).

Αυτή η εξέλιξη, γενικά, των οπτικών επικοινωνιών και των δικτύων πραγ-
ματοποιήθηκε, σε επίπεδο εφαρμογής, χάρη στις ιδιότητες της οπτικής ίνας, η
οποία είναι ευέλικτη και μπορεί να ομαδοποιείται. Είναι, ιδιαίτερα, επωφελής
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για επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων, επειδή το φως διαδίδεται μέσα από
την ίνα με μικρότερη εξασθένιση από αυτήν των ηλεκτρικών καλωδίων. Αυτό
επιτρέπει να εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις με λίγους επαναλήπτες ανα-
μετάδοσης. Τέλος, καθώς το φως μπορεί να επιμεριστεί, κάθε ίνα μπορεί να
μεταφέρει πολλά ανεξάρτητα κανάλια με διαφορετική το καθένα πολυπλεξία
(wavelength division multiplexing).

Ιστορική εξέλιξη των οπτικών δικτύων επικοινωνιών: Το 1977 εγκαθίστα-
ται το πρώτο οπτικό δίκτυο επικοινωνιών στο Chicago - USA από την ΒELL
Labs. Η ίνα έχει συνολικό μήκος 2.4 km και υποστηρίζει 672 κανάλια ταυτό-
χρονα. Το 1978 εγκαθίσταται το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο οπτικών ινών
με μήκος 5066 km και δυνατότητα εξυπηρέτησης 120000 κλήσεων. Το 1980 η
Bell Telephone Systems ανακοινώνει σχέδια για την κατασκευή του TAT – 8,
του πρώτου διατλαντικού δικτύου. Η οπτική ίνα χρησιμοποιείται για πρώτη
φορά ως γραμμή μεταφοράς στο δίκτυο ΤΑΤ - 8 των υπεραστικών και υπε-
ρατλαντικών τηλεφωνικών σημάτων με ρυθμό μετάδοσης 560 Μbps. Το 1987
επιδεικνύονται ενισχυτές ίνας ερβίου (EDFA) και το 1990 γίνονται εμπορικά
διαθέσιμοι. Το 1992 γίνεται χρήση της τεχνολογίας της πολυπλεξίας μήκους
κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM), η οποία επιτρέπει την
ταυτόχρονη μετάδοση πολλαπλών καναλιών μέσω της οπτικής ίνας. Η διείσ-
δυση των οπτικών ινών στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κορμού επιταχύνθηκε
μετά την υλοποίηση των πρώτων οπτικών ενισχυτών με ίνες ερβίου (ΕDFA), οι
οποίες επέτρεψαν την ενίσχυση σήματος απευθείας στο οπτικό επίπεδο χωρίς
τη χρήση οπτικο-ηλεκτρονικών μετατροπών, παρέχοντας τη δυνατότητα για
την κατασκευή μεγαλύτερου μήκους οπτικών δικτύων.

Από το 1996 - 1999 σχεδιάζεται και υλοποιείται το διατλαντικό οπτικό
δίκτυο ΤΑΤ - 12/13, το οποίο διαχειρίζεται κίνηση με ρυθμό μετάδοσης 10
GBps, το υποθαλάσσιο δίκτυο FlagAtlantic - 1, που έχει παρόμοιες δυνατότητες
και βάση τη σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία SDH. Η διέλευσή του φτάνει τα 5
Tbps και περιλαμβάνει 297 επαναλήπτες. Και, τέλος, το παναφρικανικό δίκτυο
AFRICA ONE.

Το 2000 ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο δίκτυο SEA - MEWE3 (South East
Asia – Middle East West Europe) (Ευρώπη – Ασία - Αυστραλία) με συνολική
διέλευση 10 Gbps. Ξεκινά από τη δυτική Ευρώπη (Γερμανία – Αγγλία), περνά
από το Γιβραλτάρ στη Μεσόγειο (Ιταλία – Ελλάδα – Κύπρος) συνεχίζει μέσω
του Σουέζ για Ασία (Ινδία – Σιγκαπούρη) και στο τέλος χωρίζεται στα δύο
καταλήγοντας στην Ιαπωνία και την Αυστραλία. Ταυτόχρονα, ανακοινώνεται
και η έναρξη των δικτύων FlagAtlantic - 1 (Fiber - Optic Link Around the Globe)
και FlagPacific - 1 με διέλευση 5 και 10 Tbps και βάση το SDH. Συνολικά,
θα μεταφέρει 10.24 Tbps δεδομένα σε ένα μήκος 24000 Km αποτελούμενο
από 447 επαναλήπτες. Παράλληλα, έκαναν και τα πρώτα εμπορικά διαθέσιμα
συστήματα μετάδοσης κάθε καναλιού στα 40 Gbps. Το 2001 ανακοινώνεται η
έναρξη του έργου Apollo, μήκους 13000 Km που ένωσε ΗΠΑ, Αγγλία Γαλλία
μεταφέροντας 3.2 Tbps. Είναι WDM δίκτυο που χρησιμοποιεί 80 κανάλια των
10 Gbps. Τα FlagPacific - 1 και Apollo είναι εμπορικά διαθέσιμα από το 2002.
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Σχήμα 2.11: Η εξέλιξη των οπτικών δικτύων επικοινωνίας.

2.4.2 Σημείο προς σημείο Οπτικά δίκτυα

Τα οπτικά δίκτυα 1ης γενιάς αποτελούνται από σημείο-προς-σημείο οπτι-
κές ζεύξεις, καθώς η χρήση της ίνας περιορίζεται μόνο στη φυσική σύνδεση
δύο κόμβων. Σε αυτή την περίπτωση, δύο είναι οι πιθανές εναλλακτικές για
την επίτευξη μεγαλύτερου προσφερόμενου εύρους ζώνης μετάδοσης κατά την
σημείο-προς-σημείο ζεύξη δύο κόμβων: η εγκατάσταση επιπρόσθετων οπτικών
ινών και τερματικού εξοπλισμού στη μεταξύ τους σύνδεση ή η χρήση της πολυ-
πλεξίας WDM (Wavelength Division Multiplexing), η οποία περιγράφεται στο
επόμενο κεφάλαιο, για τη μετάδοση πολλαπλών καναλιών διαφορετικής συ-
χνότητας μέσα από την ήδη υπάρχουσα ίνα. Μελέτες έχουν αναδείξει τη λύση
των πολλών ινών ως την πιο συμφέρουσα για τη σύνδεση δύο κόμβων που βρί-
σκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 Km, ενώ προτιμάται η εκμετάλλευση
της WDM τεχνικής για μεγαλύτερες φυσικές ζεύξεις.

Βασικό μειονέκτημα της 1ης γενιάς οπτικών δικτύων αποτελεί η αναπό-
φευκτη εμφάνιση υψηλού επίβαρου (overhead), λόγω της οπτικο-ηλεκτρονικής
μετατροπής των δεδομένων που πραγματοποιείται σε όλους τους κόμβους
του δικτύου. Οι σχετικές με τη μετάδοση της πληροφορίας λειτουργίες, όπως
η μεταγωγή (switching), η δρομολόγηση (routing), η μετατροπή του μήκους
κύματος (wavelength conversion), η αναγέννηση των οπτικών παλμών (pulse
regeneration) και η ανάκτηση ρολογιού (clock recovery) πραγματοποιούνται
στην ηλεκτρονική περιοχή με χρήση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών διατάξεων
στους κόμβους του δικτύου.

Είναι, επομένως, αναγκαία η ηλεκτρονική μετατροπή των οπτικών σημά-
των, που όχι μόνο ξεκινούν ή τερματίζουν σε ένα κόμβο, αλλά και που απλά τον
διαπερνούν,χωρίς να προστίθενται ή να αφαιρούνται δεδομένα σε ένα μήκος
κύματος (διερχόμενη κίνηση - bypass traffic). Η επεξεργασία των δεδομένων
στους κόμβους πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακών κατανεμητών (Digital
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Σχήμα 2.12: Οπτικό δίκτυο 1ης γενιάς σημείο-προς-σημείο με N κανάλια.

Cross - Connectors - DXCs), ενώ λύση στο πρόβλημα της μακρινής σύνδεσης
δύο κόμβων δόθηκε με τη χρήση αναγεννητών (regenators), οι οποίοι αργότερα
αντικαταστάθηκαν από οπτικούς ενισχυτές (Optical AMPlifiers - OAMPs), δη-
λαδή ενισχυτές που λειτουργούν στην περιοχή του οπτικού φάσματος.

Όπως, λοιπόν, διαπιστώνουμε, η 1η γενιά οπτικών δικτύων χαρακτηρίζεται
από την αδυναμία πλήρους εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προσφέ-
ρει η οπτική ίνα, καθώς η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων περιορίζεται
από τη σαφώς μικρότερη ταχύτητα λειτουργίας των ηλεκτρονικών στοιχείων
των κόμβων (ηλεκτρονική συμφόρηση - electronic bottleneck), ενώ σημειώνε-
ται και αύξηση του ρυθμού εμφάνισης σφαλμάτων. Η επιτακτική ανάγκη για
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων οδήγησε στα οπτικά δίκτυα 2ης γενιάς.

2.4.3 Ενεργά Οπτικά Δίκτυα

Τα ενεργά Ethernet δίκτυα χρησιμοποιούν εξοπλισμό, που τροφοδοτείται
από παροχή ρεύματος, όπως switches και routers (συσκευές που συναντώνται
στον απομακρυσμένο κόμβο του δικτύου), για τη μετάδοση του οπτικού σή-
ματος. Αυτό, επιτρέπει στους παρόχους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να
έχουν τον πλήρη έλεγχο των δομών τους, παρέχοντας έτσι στους πελάτες τους
εγγυημένης ποιότητας υπηρεσίες.

Όπως και στα point-to-point δίκτυα, τα ενεργά Ethernet δίκτυα έχουν
τη δυνατότητα να παρέχουν στον κάθε πελάτη τους αποκλειστική σύνδεση
Ethernet. Αυτό σημαίνει, ότι το εύρος ζώνης είναι ικανό να εξυπηρετήσει υπη-
ρεσίες triple play, καθώς και άλλες πιο απαιτητικές υπηρεσίες. Επίσης, τα
καλώδια των οπτικών ινών μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν, ενώ και ο προ-
ϋπολογισμός ισχύος μπορεί να υπολογιστεί το ίδιο εύκολα. Παράλληλα, αφού
το ενεργό Ethernet δίκτυο είναι point-point, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
στο λόγο της απόστασης μεταξύ του κέντρου σύνδεσης και του απομακρυ-
σμένου κόμβου, προς την απόσταση μεταξύ του απομακρυσμένου κόμβου και
των εγκαταστάσεων του πελάτη. Επιπρόσθετα, επειδή το εύρος ζώνης είναι
αποκλειστικό για τον κάθε χρήστη του δικτύου, οι πάροχοι έχουν τον πλήρη
έλεγχο του εύρους ζώνης που μπορούν να διαθέσουν στον κάθε χρήστη, καθώς
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επίσης, και της ποιότητας των υπηρεσιών.
Η μορφή ενός ενεργού Ethernet δικτύου μπορεί να μειώσει δραματικά τον

αριθμό των καλωδίων οπτικών ινών που τερματίζουν στο κέντρο σύνδεσης του
παρόχου, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα προνόμια ενός δικτύου point-
to-point. Ωστόσο, απαιτεί σημαντική επένδυση για την ανάπτυξη του δικτύου
από το κέντρο σύνδεσης ως τον πελάτη. Για τη συνένωση των σημάτων των
οπτικών ινών που έρχονται από τις εγκαταστάσεις των πελατών, απαιτείται
οι ενεργές συσκευές (switches, routers) του δικτύου να εγκατασταθούν σε ει-
δικές καμπίνες, που παρεμβάλλονται ανάμεσα στο κέντρο σύνδεσης και τους
χρήστες του δικτύου.

2η γενιά οπτικών δικτύων: Στη 2η γενιά δικτύων οπτικών επικοινωνιών,
η ύπαρξη οπτικών διατάξεων προσθαφαίρεσης μήκους κύματος (Wavelength
Add - Drop Multiplexers - WADMs) περιορίζει την οπτικο-ηλεκτρονική μετα-
τροπή μόνο στα δεδομένα που ξεκινούν από ένα κόμβο προσθέτοντάς τα σε
ένα μήκος κύματος ή τερματίζουν σε ένα κόμβο αφαιρώντας τα από ένα μήκος
κύματος. Δεν απαιτείται επομένως η επεξεργασία των δεδομένων στους ενδιά-
μεσους κόμβους (που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της διαχειριζόμενης
κίνησης, κυρίως σε τοπολογίες δακτυλίου), με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται
σημαντικά κέρδη εξαιτίας της μείωσης του υψηλού επίβαρου και της καλύ-
τερης αξιοποίησης της χωρητικότητας της οπτικής ίνας (υπενθυμίζεται ότι το
υψηλό επίβαρο χαρακτηρίζει τα δίκτυα 1ης γενιάς).

Η εισαγωγή των WADMs συμβάλλει, κυρίως, στη δημιουργία τοπολογιών
δακτυλίου, που στελεχώνουν κατά κύριο λόγο μητροπολιτικά δίκτυα.

Σχήμα 2.13: Ένας οπτικός πολυπλέκτης προσθαφαίρεσης.

Επιπρόσθετα, οι κόμβοι ενός οπτικού δικτύου 2ης γενιάς διαθέτουν και
οπτικούς κατανεμητές (Optical Cross - connectors - OXCs), που είναι υπεύ-
θυνοι για τη μεταγωγή ενός μήκους κύματος από μία θύρα εισόδου σε άλλο
μήκος κύματος σε μία από τις θύρες εξόδου, ενώ αν είναι εφοδιασμένοι και
με διακόπτες μετατροπής μήκους κύματος (Wavelength - Convertible Switches
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- WCSs) παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής ενός μήκους κύματος πριν από
την είσοδό του στον πολυπλέκτη της ίνας εξόδου.

Η εξέλιξη των οπτικών δικτύων 2ης γενιάς με τη χρήση της τεχνολογίας
των WADMs και OXCs οδήγησε στην ανάπτυξη των οπτικών δικτύων δρομο-
λόγησης μήκους κύματος ευρείας περιοχής (Wavelength - Routed (wide - area)
Optical Networks), που χαρακτηρίζονται από την εγκαθίδρυση συνδεσιστρεφών
(connection - oriented) οπτικών διαδρομών, των lightpaths, για τη σύνδεση δύο
κόμβων του δικτύου.

Υπάρχουν δύο πιθανές μέθοδοι ανάθεσης των lightpaths, που επιλέγονται
με βάση τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης κίνησης: στη στατική ανάθεση
το σύνολο των συνδέσεων είναι εξαρχής γνωστό, ενώ στη δυναμική οι συνδέ-
σεις διαμορφώνονται κατάλληλα κατά την άφιξη των κλήσεων. Και στις δύο
περιπτώσεις, το βασικό πρόβλημα που προκύπτει αφορά στην εύρεση ενός μή-
κους κύματος κατά μήκος ενός lightpath (Routing and Wavelength Assignment
- RWA) λαμβάνοντας ως δεδομένη την κατάσταση του δικτύου.

2.4.4 Παθητικά Οπτικά Δίκτυα

Η αντικατάσταση των δικτύων χαλκού με δίκτυα οπτικών ινών στις αστι-
κές περιοχές έχει σημαντικό κόστος, στο οποίο το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν
τα έργα εκσκαφής και αποκατάστασης που απαιτούνται για την εγκατάσταση
των νέων οπτικών καλωδίων. Το υψηλό αυτό κόστος οδηγεί συχνά στην υιοθέ-
τηση συμβιβαστικών μικτών λύσεων οπτικής ίνας και χαλκού, όπως το FTTH
(Fiber To The Home), που μπορεί ταυτόχρονα να εκτείνεται σε μεγάλες απο-
στάσεις έως 20 Km. Ως ενδιάμεση μεταβατική λύση χαμηλότερου κόστους, συ-
χνά, υλοποιούνται μικτά δίκτυα χαλκού και ίνας FTTC (Fiber To The Cabinet
- Fiber To The Curb). Σε αυτήν την περίπτωση οι καμπίνες συνδέονται μέσω
ίνας με τα κομβικά κέντρα, ενώ οι συνδρομητές γύρω από την καμπίνα συνδέ-
ονται σε αυτή με VDSL πάνω από τα χάλκινα καλώδια, με ταχύτητες 30 έως
100 Mbps.

Συχνά, συναντάμε και τον όρο NGA (New Generation Access) με τον οποίο
αναφερόμαστε κυρίως στα νέα οπτικά δίκτυα πρόσβασης υψηλής ταχύτητας,
που χαρακτηρίζουν τη «μετά χαλκό» εποχή. Τα δίκτυα πρόσβασης νέας γε-
νιάς αποτελούν μια νέα προσέγγιση στην αρχιτεκτονική ενός μελλοντικού δι-
κτύου πρόσβασης, που θα άρει τους περιορισμούς του παραδοσιακού χάλκινου
δικτύου σε εύρος ζώνης, προσφέροντας στους συνδρομητές του τη δυνατό-
τητα για ταχύτητες αρκετά υψηλές, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους για
τα επόμενα πενήντα έτη. Σχετίζεται στενά με τον όρο NGN (New Generation
Network), που αναφέρεται στη γενική δομή του δικτύου νέας γενιάς, και ανα-
μένεται, μελλοντικά, να μετατρέψει την πολύπλοκη δικτυακή δομή του υφι-
στάμενου παραδοσιακού TDM δικτύου, σε ένα ενιαίο δίκτυο βασισμένο στο
πρωτόκολλο IP (Internet Protocol).

Η 3η γενιά δικτύων αφορά ασυνδεσμικά (connectionless) οπτικά δίκτυα,
στα οποία η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω οπτικών δικτύων πρόσβασης (π.χ.
Passive Optical Networks - PONs) και η οπτική μεταγωγή (Optical X Switching
- OXS) μπορεί να αφορά πακέτα (packets), ριπές (bursts) ή ετικέτες (labels),
οπότε X = P, B ή L.

Η ανάπτυξη των αμιγώς οπτικών δικτύων (All - optical Networks) βασίζεται
στη χρήση αμιγώς οπτικών διατάξεων/διακοπτών (all - optical devices), όπου
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όλες οι σχετικές με την πληροφορία λειτουργίες όπως η μεταγωγή, η δρομολό-
γηση κ.τ.λ. εκτελούνται πλέον, μόνο στο οπτικό επίπεδο, χωρίς οποιαδήποτε
οπτικο-ηλεκτρονική μετατροπή πέρα από τους κόμβους παρυφής (edge nodes).
Οι διατάξεις αυτές υπάγονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: τους συζεύκτες πα-
θητικού αστέρα (passive star couplers), τους παθητικούς δρομολογητές (passive
routers) και τους ενεργούς διακόπτες (active switches).

Ο παθητικός αστέρας είναι μία διάταξη ευρείας εκπομπής, που ισοκατανέ-
μει την ενέργεια ενός σήματος μήκους κύματος λ το οποίο φθάνει σε μία θύρα
εισόδου και εξέρχεται από τις θύρες εξόδου με τη χρήση του ίδιου μήκους
κύματος. Πρόβλημα, επομένως, προκύπτει με την ταυτόχρονη εμφάνιση του-
λάχιστον δύο σημάτων του ίδιου μήκους κύματος στις θύρες εισόδου, οπότε
και σημειώνεται σύγκρουση (collision).

Ο παθητικός δρομολογητής αναλαμβάνει τη δρομολόγηση των δεδομένων
καθενός από τα μήκη κύματος που εμφανίζονται στις θύρες εισόδου στα αντί-
στοιχα μήκη κύματος των θυρών εξόδου της διάταξης. Πρόκειται για ένα στα-
τικό δρομολογητή, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναδιαμόρφωσης του
πίνακα δρομολόγησης, σύμφωνα με τον οποίο γίνονται οι μεταγωγές των μη-
κών κύματος. Αντίθετα, ο ενεργός διακόπτης μπορεί να προσαρμόζει δυναμικά
το περιεχόμενο του πίνακα δρομολόγησής του στις μεταβολές της διεκπεραιω-
θείσας κίνησης, μεταβάλλοντας τη σχέση εισερχόμενων και εξερχόμενων μηκών
κύματος στις θύρες του.

Με χρήση των παραπάνω διατάξεων επιτυγχάνεται η πλήρης απουσία
οπτικο-ηλεκτρονικών μετατροπών στα δεδομένα που διακινούνται στον πυ-
ρήνα του δικτύου, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της τοποθέτησης και
της διαχείρισης των μετατροπέων (που περιορίζονται πλέον μόνο στους κόμ-
βους εισόδου/εξόδου), καθώς και την υψηλή εκμετάλλευση του εύρους ζώνης
της οπτικής ίνας με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης ισχύος. Δίκαια, λοι-
πόν, τα αμιγώς οπτικά δίκτυα αποτελούν την πρόκληση του μέλλοντος στον
τομέα της δικτύωσης (networking).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην κατηγορία των οπτικών δικτύων 3ης
γενιάς ανήκουν τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων (Optical Packet Switched - OPS
Networks) και μεταγωγής ριπών (Optical Burst Switched - OBS Networks),
που προσδοκούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη
λειτουργία των δικτύων δρομολόγησης μήκους κύματος. Πιο συγκεκριμένα,
στόχος τους είναι να περιορίσουν το μεγάλο αριθμό μηκών κύματος που χρη-
σιμοποιούνται από τα οπτικά δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος για την
πραγματοποίηση των συνδέσεων. Επιπλέον, στοχεύουν στο να αυξήσουν το
βαθμό εκμετάλλευσης των πόρων του δικτύου, που παραμένει ιδιαίτερα χαμη-
λός στα δίκτυα 2ης γενιάς λόγω του σταθερού ρυθμού μετάδοσης, διατηρώντας
παράλληλα τα πλεονεκτήματα της απουσίας οπτικο-ηλεκτρονικών μετατρο-
πών.

Στα OPS δίκτυα, η μεταγωγή των πακέτων των δεδομένων, καθώς και
όλες οι άλλες διεργασίες σχετικά με τη μετάδοση της πληροφορίας γίνονται
αποκλειστικά στο οπτικό πεδίο, χωρίς οποιαδήποτε οπτικο-ηλεκτρονική με-
τατροπή, ενώ παράλληλα γίνεται χρήση της οπτικής πολυπλεξίας με διαίρεση
χρόνου (OTDM τεχνική). Σαν αποτέλεσμα, απαιτούνται χρόνοι μεταγωγής της
τάξης των nanoseconds, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η χρήση των
δικτύων. Κάθε πακέτο, που μπορεί να έχει σταθερό ή μεταβλητό μέγεθος,
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δρομολογείται ανεξάρτητα από τα άλλα στο εσωτερικό των OPS δικτύων, με
χρήση της οπτικής του επικεφαλίδας, που καθορίζει τις μεταγωγές στους εν-
διάμεσους κόμβους.

Όμως, παρά τις προσδοκίες που δημιουργεί η OPS τεχνολογία σε σχέση
με την αυξημένη χωρητικότητα και τη διαφάνεια των δεδομένων, υπάρχουν
περιορισμοί που παρεμποδίζουν την πρακτική εφαρμογή της πέραν του χώρου
του εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, η έλλειψη οπτικής μνήμης μεγάλου βάθους
και υψηλής ταχύτητας, καθώς και η αδυναμία επίτευξης γρήγορης μεταγωγής
με επιτρεπτό κόστος, αποτελούν δύο από τους κυρίαρχους παράγοντες, που
δεν επιτρέπουν την εκμετάλλευση των OPS δικτύων στη σημερινή αγορά των
επικοινωνιών.

Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα μέσα από τα
πολλά υποσχόμενα OBS δίκτυα, που μπορούν να θεωρηθούν σαν OPS δίκτυα,
στο εσωτερικό των οποίων διακινούνται μεγάλα αθροιστικά πακέτα, οι ριπές
(bursts). Η επιστημονική έρευνα οδηγήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση από τα
χαρακτηριστικά της τηλεπικοινωνιακής κίνησης στα σύγχρονα δίκτυα επικοι-
νωνιών, που περιλαμβάνουν μεγάλες περιόδους σιγής και μέγιστης ζήτησης,
καθιστώντας έτσι ζημιογόνα την ύπαρξη σταθερού ρυθμού μετάδοσης. Μία
οπτική ριπή αποτελείται από ένα σύνολο από πακέτα πληροφορίας και σχη-
ματίζεται στους κόμβους παρυφής, όταν δεδομένα από πολλούς χρήστες που
έχουν τον ίδιο κόμβο προορισμού και με ίδιες απαιτήσεις μετάδοσης, αθροί-
ζονται σε μεγαλύτερες οντότητες μεταβλητού ή σταθερού μεγέθους.

Οι κόμβοι παρυφής είναι, επίσης, αυτοί που προγραμματίζουν την αμιγώς
οπτική μετάδοση των ριπών που συνθέτουν (κόμβος παρυφής εισόδου) και
αποσυνθέτουν (κόμβος παρυφής εξόδου), ενώ οι κόμβοι πυρήνα (core nodes)
του OBS δικτύου αναλαμβάνουν τη διαχείριση των συνδέσεων και τη μεταγωγή
των ριπών σύμφωνα με την επικεφαλίδα που αυτές διαθέτουν.

Πριν από κάθε οπτική ριπή, ο κόμβος προέλευσης αποστέλλει ένα πακέτο
ελέγχου (Burst Header Packet-BHP), το οποίο μεταδίδεται εντελώς ανεξάρτητα
από τη ριπή, με στόχο να δεσμευθούν για ένα προκαθορισμένο μικρό χρονικό
διάστημα οι απαραίτητοι πόροι στους κόμβους του πυρήνα του δικτύου.

Οι ενδιάμεσοι κόμβοι επεξεργάζονται ηλεκτρονικά το BHP που λαμβάνουν,
οπότε και διαμορφώνονται κατάλληλα για να ακολουθήσει η μετάδοση της
ριπής. Δεν είναι, επομένως, αναγκαία η παρουσία μέσων αποθήκευσης στους
κόμβους πυρήνα ενός OBS δικτύου, ενώ κατά μήκος όλης της διαδρομής με-
τάδοσης της ριπής δεσμεύεται το ίδιο μήκος κύματος, εκτός αν υπάρχει και η
δυνατότητα μετατροπής των μηκών κύματος με χρήση κατάλληλων διακοπτών.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή της OBS τεχνολογίας, δεν
απαιτείται πλέον η ύπαρξη των ταχύτατων οπτικών μεταγωγέων και των
διατάξεων αποθήκευσης που συναντούμε στα OPS δίκτυα τα οποία αποτε-
λούν περιοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω εξέλιξή τους. Αντίθετα, τα
OBS δίκτυα περιορίζουν τον αριθμό των πομποδεκτών (transceivers) και των
lightpaths, που εγκαθίστανται για την αποκατάσταση των συνδέσεων, βελτιώ-
νοντας έτσι το ποσοστό εκμετάλλευσης του διαθέσιμου εύρους ζώνης και τη
συνολική απόδοση του συστήματος. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα OBS
δίκτυα αποτελούν την πρόκληση του μέλλοντος για τα αμιγώς οπτικά δίκτυα
νέας γενιάς.

78 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



Κεφάλαιο 3

Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα

3.1 Τεχνολογία οπτικών ινών

3.1.1 Οπτική ίνα

Οι οπτικές ίνες είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, με διάμετρο
μικρότερη των 8μm, όπου από μέσα τους μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα
υπό μορφή φωτός. Συνήθως, τις συναντάμε συγκεντρωμένες σε δέσμες, που
σχηματίζουν τα λεγόμενα οπτικά καλώδια. Ένα καλώδιο οπτικών ινών περιέχει
μέσα του δεκάδες ή και εκατοντάδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες με
διάμετρο μικρότερη και από μία τρίχα. Με τις ακτίνες λέιζερ, ένα σήμα μπορεί
να μεταδοθεί δια μέσου οπτικών ινών σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 km.

Σχήμα 3.1: Φάσμα οπτικών ινών.

Οι οπτικές ίνες σήμερα χρησιμοποιούνται, ευρέως, σε δίκτυα επικοινωνιών
και επιτρέπουν τη μετάδοση φωτεινών σημάτων σε μεγαλύτερες αποστάσεις
και σε υψηλότερο εύρος ζώνης (ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων) σε σχέση με
άλλες μορφές μετάδοσης σημάτων (όπως ο χαλκός), ενώ η ταχύτητα μετάδοσης
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πλησιάζει αυτή με την οποία διαδίδεται το φως. Ακόμη, χρησιμοποιούνται αντί
των μεταλλικών καλωδίων, διότι τα σήματα ταξιδεύουν μαζί τους με μικρότερη
απώλεια και δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται και για φωτισμό. Επίσης, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εικόνων, επιτρέποντας, έτσι, την προβολή
σε στενούς χώρους. Ειδικά σχεδιασμένες οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται και
για πολλές άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων λέιζερ.

Η βασική ιδέα είναι η χρήση της οπτικής ίνας ως μέσου μετάδοσης και
του φωτός ως φορέα της πληροφορίας αντί για το ρεύμα ή την τάση που
χρησιμοποιούμε στα ενσύρματα χάλκινα μέσα. Ο τρόπος που αποστέλλεται η
ψηφιακή πληροφορία, είναι η μετατροπή των bit 1 και 0 από ηλεκτρικό σήμα σε
φωτεινούς παλμούς μέσω πηγών led ή laser. Στην απλούστερη περίπτωση χρη-
σιμοποιείται διαμόρφωση πλάτους on/off του φωτός, δηλαδή φωτεινός παλμός
για το bit 1 και έλλειψη φωτός για το bit 0.

Το μέσο μετάδοσης στις οπτικές ίνες είναι μια πολύ λεπτή κυλινδρική ίνα
(fiber) γυαλιού (ή ενίοτε πλαστικού για πολύ μικρές αποστάσεις), που έχει την
ιδιότητα μέσω πολλαπλών εσωτερικών ανακλάσεων να εγκλωβίζει τις φωτεινές
ακτίνες του πομπού από τη μια άκρη της ίνας μέχρι το τέρμα της.

Η ιδέα της χρήσης ενός πολύ διαφανούς υλικού ως κυματοδηγού φωτός
είναι σχετικά πρόσφατη. Το 1854 ο Ιρλανδός φυσικός John Tyndall κατόρθωσε
για πρώτη φορά να επιδείξει πειραματικά τη δυνατότητα κάμψης των φωτει-
νών ακτινών, ώστε να ακολουθούν την καμπύλη ροής του νερού, όπως φαίνεται
στο σχήμα 3.2. Έκτοτε, τα πράγματα εξελίχθηκαν αργά μέχρι τη δεκαετία του
1970, οπότε αρχίσαμε να έχουμε τις πρώτες εμπορικά εκμεταλλεύσιμες σύγ-
χρονες οπτικές ίνες.

Σχήμα 3.2: Το πείραμα του John Tyndall [46].

3.1.2 Δομή οπτικών ινών

Η οπτική μετάδοση γίνεται ψηφιακά. Κάθε σύστημα οπτικής μετάδοσης,
όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3, απαρτίζεται από τρία βασικά μέρη, τη φω-
τεινή πηγή, την οπτική ίνα και το φωτοδέκτη. Στη μία άκρη της οπτικής ίνας
προσαρμόζεται ο πομπός των φωτεινών παλμών, που μετατρέπει το ψηφιακό
ηλεκτρικό σήμα σε φως, ενώ στο τέρμα της βρίσκεται ένας φωτοδέκτης που
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ανιχνεύει την έλευση του φωτός και μετατρέπει πάλι τους φωτεινούς παλμούς
σε ψηφιακά ηλεκτρικά σήματα.

Σχήμα 3.3: Μια τυπική οπτική ίνα [46].

Το σύστημα που περιγράψαμε είναι μονής κατεύθυνσης και επομένως,
χρειάζονται δύο ίνες για να δημιουργηθεί ένα απλό κανάλι αμφίδρομης επικοι-
νωνίας. Έχουμε, όμως, και τη δυνατότητα οπτικής πολυπλεξίας που επιτρέπει
την ταυτόχρονη πολλαπλή μετάδοση διαφορετικών οπτικών σημάτων ή χρω-
μάτων πάνω από την ίδια οπτική ίνα.

Οι οπτικές ίνες αποτελούνται από τρεις ομόκεντρες κυλινδρικές οντότητες
διηλεκτρικού υλικού, που είναι η κεντρική ίνα ή πυρήνας (core), η επίστρωση ή
μανδύας (cladding) και το προστατευτικό κάλυμμα, όπως φαίνεται στο σχήμα
3.3.

Ο πυρήνας είναι το κεντρικό μέρος της ίνας, από πολύ λεπτό, συμπαγές
γυαλί. Το γυαλί είναι φτιαγμένο από ένα συνδυασμό διοξειδίου του πυριτίου
(SiO2). Εκτός από το γυαλί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πολυμερές. Οι πο-
λυμερείς οπτικές ίνες, όμως, παρουσιάζουν μεγαλύτερες απώλειες (>10db/km)
και είναι κατάλληλες για ζεύξεις μικρών αποστάσεων. Άλλα είδη οπτικών ινών
ενσωματώνουν χαλαζία ή καθαρή τηγμένη σιλικόνη και πλαστικό, αυτές, όμως,
δε χρησιμοποιούνται στις κοινά αποδεκτές υψηλής ποιότητας εφαρμογές. Η
φωτεινή δέσμη που μεταφέρει την πληροφορία, μεταδίδεται μέσω αυτού του
πυρήνα, οδεύοντας απευθείας ή με διαδοχικές ανακλάσεις στα τοιχώματά του,
προς το άλλο άκρο της ίνας, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.3. Η διάμετρος του
πυρήνα είναι το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό στις ίνες. Αντίθετα από τα
χάλκινα καλώδια, στις οπτικές ίνες, όσο μικρότερη είναι η διάμετρος του πυ-
ρήνα, τόσο μικρότερη είναι η απόσβεση, τόσο μεγαλύτερη η καθαρότητα του
σήματος στο δέκτη και τόσο υψηλότερες οι επιτεύξιμες ταχύτητες λειτουργίας.

Η επίστρωση ή μανδύας της ίνας είναι, επίσης, από γυαλί που κατασκευά-
ζεται και εκχύνεται ταυτόχρονα με τον πυρήνα, αλλά έχει ελαφρώς μικρότερο
δείκτη διάθλασης. Η επίστρωση μπορεί να μεταφέρει φως, αλλά δε θέλουμε
να συμμετέχει στην ωφέλιμη οπτική μετάδοση, παρά μόνο για τη δημιουργία
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ολικής ανάκλασης στη διαχωριστική επιφάνεια με τον πυρήνα, έτσι, ώστε το
φως να εγκλωβίζεται στον πυρήνα.

Το προστατευτικό κάλυμμα είναι ο πρώτος εξωτερικός μανδύας από πολυ-
μερές πλαστικό που εκχύνεται ταυτόχρονα με την κατασκευή της ίνας, ώστε να
προστατεύσει την πολύ ευαίσθητη ίνα από τριβές και μηχανικές φθορές, πριν
αυτή έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με άλλο υλικό, και για να ισχυροποιήσει τη
δομή και την αντοχή της. Σημειώνουμε, ότι η κυματοδήγηση του οπτικού σή-
ματος επιτυγχάνεται και χωρίς την ύπαρξη απομονωτή, που χρησιμοποιείται
για να ελαττώσει τις απώλειες λόγω κατασκευαστικών ατελειών της κεντρικής
ίνας και για να της προσδώσει μηχανική αντοχή.

Εξωτερικά του πρώτου αυτού βασικού προστατευτικού καλύμματος τοπο-
θετούνται και πρόσθετα άλλα στρώματα ενίσχυσης και προστασίας, ανάλογα
με τον τύπο του τελικού καλωδίου και το περιβάλλον εγκατάστασης.

Στο σχήμα 3.3 φαίνονται, επίσης, σε τομή οι διαστάσεις σε μικρόμετρα
(μm) μιας τυπικής ίνας. Οι διάμετροι πυρήνα στις διαφορετικές οπτικές ίνες
είναι πολύ μικρές, από 5 έως 100 μm, ενώ μαζί με την επίστρωση η ίνα φθάνει
τα 125 μm. Ο πρώτος μανδύας προστασίας έχει διάμετρο 250 μm, ενώ συχνά
ένας δεύτερος μανδύας φθάνει τα 900 μm. Πρακτικά, δηλαδή, η οπτική ίνα
μαζί με την επίστρωσή της έχει πάχος αντίστοιχο με μια τρίχα. Ο πυρήνας
μιας μονότροπης ίνας (8 - 9 μm) είναι κατά πολύ λεπτότερος από τη λεπτό-
τερη τρίχα. Αυτό που βλέπουμε, συνήθως, σε δείγματα οπτικών καλωδίων και
συχνά εκλαμβάνουμε λανθασμένα ως οπτική ίνα, είναι κάτι αρκετά παχύτερο
επειδή περιλαμβάνει και εξωτερικούς προστατευτικούς μανδύες γύρω από τη
δύσκολα διακριτή στο κέντρο ίνα.

3.1.3 Χαρακτηριστικά μετάδοσης

Η οπτική ίνα μεταδίδει μια δέσμη φωτός με κωδικοποιημένο σήμα (bits 0
ή 1) με τη βοήθεια της συνολικής εσωτερικής ανάκλασης. Η ολική εσωτερική
ανάκλαση αποτελεί τη βασική αρχή λειτουργίας ενός οπτικού καλωδίου και
βασίζεται στο γεγονός, ότι, όταν το φως αντανακλάται εξολοκλήρου σε έναν
εσωτερικό χώρο, μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις χωρίς να μειωθεί η
έντασή του. Συνολική εσωτερική ανάκλαση μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε
διαφανές μέσο, που έχει έναν υψηλότερο δείκτη διάθλασης από το μέσο που το
περιβάλλει. Στην πραγματικότητα, η οπτική ίνα ενεργεί ως κυματοδηγός για
τις συχνότητες της περιοχής περίπου από 1014 έως 1015 Ηz. Αυτό το φάσμα
καλύπτει τμήματα του υπέρυθρου και του ορατού φάσματος.

Η διάδοση του φωτός μέσα σ’ ένα μέσο καθορίζεται από τον δείκτη διά-
θλασης του μέσου n. Αν το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα c0 = 3x108
m/s, τότε σ’ ένα υλικό μέσο θα διαδίδεται με ταχύτητα c = c0/n. Ο δείκτης διά-
θλασης του πυρήνα πρέπει να είναι υψηλότερος από τον δείκτη διάθλασης του
μανδύα. Μπορεί να έχει σταθερή τιμή ή να μεταβάλλεται και, συγκεκριμένα,
να μειώνεται ακτινικά καθώς πλησιάζουμε στο όριο με τον μανδύα. Τυπικές
τιμές για τους δείκτες διάθλασης είναι από 1.50 έως 1.40.

3.1.4 Είδη οπτικών ινών

Με την πάροδο των χρόνων έχουν αναπτυχθεί πολλοί τύποι οπτικών ινών,
που ο κάθε ένας υποστηρίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις διάφορων τηλεπικοινω-
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Σχήμα 3.4: Το οπτικό φάσμα.

νιακών εφαρμογών. Για όλους τους τύπους των οπτικών ινών υπάρχουν διεθνή
πρότυπα, στα οποία προδιαγράφονται τα χαρακτηριστικά μετάδοσης, καθώς
και τα γεωμετρικά, μηχανικά και άλλα χαρακτηριστικά τους.

Οι οπτικές ίνες, ανάλογα με τον τρόπο που μεταδίδεται το σήμα σ’ αυτές,
διακρίνονται σε μονότροπες και πολύτροπες.

• Απλού τύπου (Single mode): Οι οπτικές ίνες απλού τύπου ή μονοτροπι-
κές έχουν διαστάσεις μέχρι 10 μm. Στη μονότροπη ίνα η φωτεινή ακτίνα
διαδίδεται μόνο κατά μήκος του άξονα του πυρήνα. Οι φωτεινές ακτίνες
ακολουθούν πολλές διαδρομές. Η διάμετρος της κεντρικής ίνας είναι πολύ
μικρή και πλησιάζει το επίπεδο του μήκους κύματος του εκπεμπόμενου
σήματος. Σ’ αυτή την περίπτωση έχουμε ένα δυνατό τρόπο μετάδοσης
του οπτικού σήματος, τον αξονικό. Η κεντρική ίνα έχει διάμετρο από 5
μm έως 10 μm, με συνηθέστερη τιμή 8.3 μm.

• Πολλαπλού τύπου (Multi-mode): Οι οπτικές ίνες πολλαπλού τύπου ή
πολυτροπικές ίνες έχουν διαστάσεις από 50 − 100 μm, είναι πιο ”χο-
ντρές” από τις απλού τύπου, αλλά μπορούν να στείλουν παράλληλα, σε
ξεχωριστό μονοπάτι, πολλά κύματα φωτός. Το κάθε κύμα φωτός, εισέρ-
χεται στην οπτική ίνα υπό ελαφρώς διαφορετική γωνία σε σχέση με τα
άλλα, και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι μέσα της, μέσω των διαδοχι-
κών ανακλάσεων στο περίβλημα. Αυτό, συμβαίνει παράλληλα με πολλά
κύματα φωτός (όλα σε διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα) κι έτσι,
μπορούμε να στείλουμε παράλληλα τεράστιο όγκο δεδομένων. Στις πο-
λύτροπες ίνες η ολική διάμετρος συμπεριλαμβανομένων, των ενισχυτικών
συνθετικών ινών και του εξωτερικού περιβλήματος, φτάνει τα 900 μm.

Οι μονότροπες οπτικές ίνες είναι δύσχρηστες λόγω των μικρών διαστάσεών
τους, αλλά το μέλλον ανήκει σε αυτές. Οι πολύτροπες χρειάζονται επαναλή-
πτες κάθε λίγα χιλιόμετρα, οπότε θεωρούνται ξεπερασμένες. Η μονότροπη
χρειάζεται επαναλήπτη κάθε 8 - 150 km. Καταβάλλεται προσπάθεια για την
κατασκευή υπερπόντιας οπτικής ίνας χωρίς χρήση επαναλήπτη. Οι τελευταίες
εξελίξεις αναφέρονται στην κατασκευή συνδέσεων 60 – 300 Km χωρίς ανα-
γεννητή ή επαναλήπτη. Επαναλήπτες ή αναγεννητές είναι διατάξεις, οι οποίες
τοποθετούνται κατά διαστήματα, για να ενισχύσουν το σήμα, το οποίο έχει
εξασθενήσει λόγω της απόσβεσης.
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Οι οπτικές ίνες διακρίνονται επίσης ανάλογα με τον τρόπο μεταβολής του
δείκτη διάθλασης του πυρήνα, κατά μήκος μιας διαμέτρου του.

• Κλιμακωτός δείκτης διάθλασης (step index). Ο πυρήνας έχει σταθερό
δείκτη διάθλασης (nπ) και η επένδυση nε < nπ.

• Βαθμιαίας κατανομής δείκτης διάθλασης. Ο δείκτης διάθλασης της επέν-
δυσης είναι σταθερός (nε), ενώ στον πυρήνα ελαττώνεται από το κέντρο
προς την περιφέρεια.

Σχήμα 3.5: Τρόποι μετάδοσης στις οπτικές ίνες [46].

Στο σχήμα 3.5 φαίνεται η αρχή μετάδοσης των οπτικών ινών. Το φως από
μια πηγή εισέρχεται στο κυλινδρικό γυαλί ή στον πλαστικό πυρήνα. Οι ακτί-
νες με μικρές γωνίες ανακλώνται και διαδίδονται κατά μήκος της ίνας. Άλλες
ακτίνες απορροφώνται από το γύρω υλικό. Έχουμε, έτσι, πολύτροπη διάδοση
κλιμακωτού δείκτη λόγω των ποικίλων γωνιών ανάκλασης. Με την πολύτροπη
μετάδοση υπάρχουν πολλαπλά μονοπάτια διάδοσης, κάθε ένα με διαφορετικό
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μήκος και, συνεπώς, χρόνο να διαπεράσει την ίνα. Αυτό κάνει τα στοιχεία του
σήματος (παλμοί φωτός) να απλώνονται στο χρόνο, γεγονός που περιορίζει το
ρυθμό στον οποίο τα δεδομένα μπορούν με ακρίβεια να ληφθούν. Διαφορετικά,
η ανάγκη να αφεθεί χώρος μεταξύ των παλμών περιορίζει το ρυθμό δεδομέ-
νων. Αυτός ο τύπος ίνας είναι κατάλληλος για μετάδοση σε σχετικά σύντομες
αποστάσεις. Όταν μειώνεται η διάμετρος του πυρήνα της ίνας, υπάρχουν λιγό-
τερες γωνίες ανάκλασης. Μειώνοντας τη διάμετρο του πυρήνα κατά ένα μήκος
κύματος, μόνο μια γωνία ή ένας τρόπος (mode) μπορεί να περάσει: η αξονική
ακτίνα. Η μονότροπη διάδοση (single-mode) παρέχει καλύτερη απόδοση για
τον ακόλουθο λόγο. Επειδή με τη μονότροπη μετάδοση υπάρχει μια μονα-
δική πορεία μετάδοσης, η παραμόρφωση που εμφανίζεται στην πολύτροπη
ίνα δεν μπορεί να συμβεί. Η μονότροπη χρησιμοποιείται, συνήθως, για εφαρ-
μογές μεγάλων αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων της τηλεφωνίας και της
καλωδιακής τηλεόρασης. Τέλος, αλλάζοντας το δείκτη διάθλασης του πυρήνα
επιτυγχάνεται ο τρίτος τύπος μετάδοσης, αυτός της πολύτροπης βαθμιαίου
δείκτη, ο οποίος είναι ενδιάμεσος των άλλων δύο, όσον αφορά στα χαρακτη-
ριστικά. Ο υψηλότερος δείκτης διάθλασης στο κέντρο κάνει τις ακτίνες φωτός
που κινούνται κατά μήκος του άξονα, να προχωρούν πιο αργά από εκείνες
κοντά στην περιένδυση. Αντί να έχουμε ζικ-ζακ ανάκλαση στην περιένδυση, το
φως στον πυρήνα κάμπτεται με ελικοειδή τρόπο λόγω του βαθμιαίου δείκτη,
μειώνοντας την απόσταση του ταξιδιού του. Το συντομότερο μονοπάτι και η
υψηλότερη ταχύτητα επιτρέπουν το φως στην περιφέρεια να φτάσει στο δέκτη
στον ίδιο σχεδόν χρόνο με τις ευθείες ακτίνες στον άξονα του πυρήνα. Οι ίνες
βαθμιαίου δείκτη χρησιμοποιούνται συχνά στα τοπικά δίκτυα.

Δύο διαφορετικοί τύποι πηγών φωτός χρησιμοποιούνται στα συστήματα
οπτικών ινών: η δίοδος εκπομπής φωτός (light emitting diode - LED) και η
δίοδος λέιζερ (injection laser diode - ILD). Και οι δύο είναι συσκευές ημιαγω-
γού, που εκπέμπουν μια δέσμη φωτός όταν εφαρμόζεται μια τάση. Το LED
είναι λιγότερο δαπανηρό, λειτουργεί σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας και
έχει μακρύτερη ζωή λειτουργίας. Το ILD, που λειτουργεί με την αρχή του λέι-
ζερ, είναι αποδοτικότερο και μπορεί να υποστηρίξει μεγαλύτερους ρυθμούς
δεδομένων.

Υπάρχει μια σχέση μεταξύ του μήκους κύματος που χρησιμοποιείται, του
είδους μετάδοσης και του επιτεύξιμου ρυθμού δεδομένων. Τόσο οι μονότρο-
πες, όσο και οι πολύτροπες ίνες μπορούν να υποστηρίξουν αρκετά διαφορετικά
μήκη κύματος φωτός και να χρησιμοποιήσουν λέιζερ ή LED. Στις οπτικές επι-
κοινωνίες χρησιμοποιούνται τρεις ζώνες μηκών κύματος. Τα κέντρα τους είναι
στα 0.85, 1.30 και 1.55 micron αντίστοιχα. Οι δύο τελευταίες ζώνες έχουν κα-
λές ιδιότητες εξασθένισης (απώλειες κάτω από 5% ανά χιλιόμετρο). Η ζώνη
των 0,85 micron έχει υψηλότερη εξασθένιση, αλλά σε αυτό το μήκος κύματος
και τα λέιζερ και τα ηλεκτρονικά μπορούν να κατασκευαστούν από το ίδιο
υλικό (αρσενικούχο γάλλιο). Και οι τρεις ζώνες έχουν εύρος από 25000 ως
30000 GHz.

3.1.5 Εφαρμογές οπτικών ινών

Οι οπτικές ίνες έχουν πάρα πολλές εφαρμογές στην καθημερινότητά μας.
Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη φωταγώγηση καταστημάτων αλλά και έργων
τέχνης, για τον φωτισμό πισίνων, σε συστήματα αρχιτεκτονικού φωτισμού, κα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 85



3.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

θώς επίσης και για βιομηχανικό έλεγχο. Μεγάλη εφαρμογή, επίσης, βρίσκουν
και σε συστήματα οικονομικών υπηρεσιών, σε τοπικά και μητροπολιτικά δί-
κτυα, αλλά κυρίως στην ιατρική και στις τηλεπικοινωνίες.

Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι οπτικές ίνες στην ιατρική είναι:

• Υιοθέτηση ταυτόχρονα με τη χρήση των λέιζερ.

• Εφαρμογές λέιζερ στις εγχειρήσεις, καυτηριασμούς, φυσιοθεραπείες κ.ά.

• Μεταφορά της φωτεινής δέσμης λέιζερ από την πηγή μέχρι τη λαβή, την
οποία χειρίζεται ο γιατρός δίπλα στον ασθενή.

• Χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε ενδοσκοπήσεις (φωταγωγή) δίνοντας
οπτική εικόνα από τον περιορισμένο χώρο των εσωτερικών οργάνων του
ανθρώπινου σώματος.

• Μεταδίδουν εικόνα ακόμα και χωρίς τη χρήση άλλων οπτικών συστημά-
των (π.χ. φακών), επειδή η διάσταση του πυρήνα τους είναι μικρή.

Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι οπτικές ίνες στις τηλεπικοινωνίες:

• Με τη βοήθεια μιας ίνας μπορούμε να μεταφέρουμε ταυτόχρονα και χω-
ρίς παρεμβολές χιλιάδες τηλεφωνήματα και δεκάδες εκπομπές τηλεοπτι-
κών καναλιών.

• Ένα καλώδιο οπτικών ινών μπορεί να αντικαταστήσει χάλκινο καλώδιο
δεκαπλάσιας διαμέτρου και τριακονταπλάσιου βάρους.

• Κατά τη διάρκεια μετάδοσης της πληροφορίας δεν υπάρχουν παράσιτα.

• Είναι δύσκολη η υποκλοπή των δεδομένων (τοποθέτηση κοριών).

• Δυνατότητα παραγωγής από κάθε χώρα με αποτέλεσμα την απεξάρτηση
από τις χώρες που παράγουν χαλκό.

3.1.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα οπτικών ινών

Μια σειρά πλεονεκτημάτων έχουν κάνει τις οπτικές ίνες να πρωταγωνι-
στούν στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Αυτά είναι:

• Μικρό κόστος. Πράγματι το γυαλί είναι πολύ φθηνότερο από το χαλκό και
τα αποθέματά του ανεξάντλητα. Ακόμη, η μικρή εξασθένιση των οπτικών
ινών μειώνει τον αριθμό αναμεταδοτών/ενισχυτών σε μια ζεύξη μειώνο-
ντας ακόμη περισσότερο το κόστος αλλά και το πλήθος των σφαλμάτων.

• Χαμηλό βάρος και μικρό μέγεθος της οπτικής ίνας. Ένα καλώδιο οπτι-
κών ινών ζυγίζει τέσσερις φορές λιγότερο από ένα συμβατικό και έχει
περίπου τη μισή διάμετρο απελευθερώνοντας τους ασφυκτικά γεμάτους
από καλώδια σωλήνες στα κτίρια και στα υπόγεια. Το πλεονέκτημα του
μικρού μεγέθους είναι ιδιαίτερα υπολογίσιμο. Η αντίστοιχη μείωση σε
βάρος μειώνει τις δομικές απαιτήσεις στήριξης.

• Χαμηλή εξασθένηση σήματος και συνεπώς χαμηλές απαιτήσεις ισχύος.
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• Μεγάλη χωρητικότητα πληροφορίας. Οφείλεται στη χρήση της οπτικής
περιοχής του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

• Είναι πολύ πιο λεπτές και ελαφριές από τα χάλκινα καλώδια.

• Τεράστιο εύρος ζώνης.

• Αναισθησία στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, που έχει σαν αποτέλε-
σμα την καλύτερη ποιότητα του σήματος. Το γυαλί είναι διηλεκτρικό και
δεν παρουσιάζει φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Κατά συνέ-
πεια, δεν είναι ευάλωτα στην παρεμβολή, στον κρουστικό θόρυβο ή στη
συνακρόαση.

• Ασφάλεια. Είναι αδύνατο να γίνει υποκλοπή του οπτικού σήματος. Επί-
σης, επειδή δεν έχουμε μεταφορά ηλεκτρικού σήματος, τα οπτικά συστή-
ματα προτιμώνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκρήξεων λόγω σπινθή-
ρων (χώροι καυσίμων, εύφλεκτων αερίων κ.λπ.).

• Σχεδόν καθόλου απώλειες δεδομένων.

• Δεν παράγονται στο εσωτερικό τους ηλεκτρικοί θόρυβοι.

• Αντοχή σε δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος (υψηλές θερμοκρασίες).

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που έχουν οι οπτικές ίνες, παρουσιάζουν
και κάποια μειονεκτήματα:

• Είναι πιο ακριβές από τα χάλκινα καλώδια.

• Το κόστος των ηλεκτρονικών και οπτικοηλεκτρονικών διατάξεων μπορεί
να είναι μεγάλο.

• Είναι πολύ εύθραυστες.

• Δεν πρέπει να λυγίζουν πολύ, γιατί, διαφορετικά, θα υπάρχει απώλεια
δεδομένων.

Βέβαια, με το πέρασμα των χρόνων, αυτά τα λίγα μειονεκτήματα τείνουν
να εξαλειφθούν. Είναι, πλέον, φανερό, ότι τα έμφυτα πλεονεκτήματα της οπτι-
κής ίνας έναντι των χάλκινων καλωδίων, οποιασδήποτε μορφής, την καθιστούν
όλο και περισσότερο ελκυστική. Γι’ αυτό η ζήτηση για όλους τους τύπους
πληροφορίας (φωνή, δεδομένα, εικόνα, βίντεο) αυξάνει. Η οπτική ίνα ήδη χρη-
σιμοποιείται σε μεγάλης απόστασης επικοινωνίες και εφαρμογές και εκτός
αυτών σε πολλές βιομηχανίες, αλλά και επιστήμες, συμπεριλαμβανομένης της
ιατρικής, στις στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες, στην αποθήκευση δεδομένων, στη
δικτύωση και στις βιομηχανίες μετάδοσης, όπου είναι σε θέση να εφαρμόζουν
και να χρησιμοποιούν τεχνολογία οπτικών ινών σε μια ποικιλία εφαρμογών.
Εν κατακλείδι, είναι η μόνη τεχνολογία που μπορεί να προσφέρει λύση ικανο-
ποιώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για εύρος ζώνης.
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3.1.7 Απώλειες και περιορισμοί εύρους ζώνης

Οι παράγοντες που σχετίζονται με το εύρος ζώνης της οπτικής ίνας και την
εξασθένιση, που επιφέρει το οπτικό σήμα, είναι σημαντικοί και δε πρέπει να
παραλειφθούν, καθώς το εύρος ζώνης συσχετίζεται άμεσα με το ρυθμό πληρο-
φορίας που μπορεί να μεταδοθεί μέσω της ίνας, ενώ η εξασθένιση καθορίζει
τον αριθμό επαναληπτών, που θα τοποθετηθούν μεταξύ πομπού και δέκτη σε
μια οπτική ζεύξη.

Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφοράς σήματος μέσα από κάθε
είδους γραμμές, έτσι και στην οπτική ίνα μπορεί να έχουμε απώλεια σήματος.
Όταν το φως ταξιδεύει μέσω της ίνας, μερική από την ενέργειά του χάνεται.
Η αποδυνάμωση της έντασης σήματος ή η απώλεια ισχύος του φωτός, συμ-
βαίνει καθώς οι παλμοί του φωτός διαδίδονται κατά μήκος της ίνας. Όσο πιο
μακριά ταξιδεύει το φως μέσα στην ίνα, τόσο περισσότερη ενέργεια χάνει το
σήμα. Αυτή η εξασθένιση (attenuation) του σήματος συμβαίνει για διάφορους
λόγους περιλαμβάνοντας και την ίδια τη φύση της ίνας. Ο πιο σημαντικός λό-
γος, πάντως, είναι η σκέδαση (scattering). Ο διασκορπισμός τους φωτός μέσα
στην ίνα συμβαίνει εξαιτίας των μικροσκοπικών ανομοιομορφιών μέσα στην
ίνα, που αντανακλούν και διασκορπίζουν μερική από την ενέργεια του φωτός.
Η απορρόφηση (absorption) αποτελεί μία ακόμα αιτία για την αποδυνάμωση
της ενέργειας του φωτός. Τα ηλεκτρόνια ξένων προσμίξεων που υπάρχουν στο
γυαλί της ίνας, απορροφούν μέρος της μεταδιδόμενης οπτικής ισχύος. Ιδιαίτερα
τα ιόντα ΟΗ- ευθύνονται για τις μεγάλες απώλειες των οπτικών ινών. Αυτή
η ενέργεια φωτός μετατρέπεται σε ένα μικρό σύνολο θερμικής ενέργειας. Η
απορρόφηση κάνει το σήμα του φωτός πιο αδύναμο.

Η διασπορά (dispersion) του φωτός, επίσης, μειώνει τις αποστάσεις με-
τάδοσης σε μια ίνα. Είναι ο τεχνικός όρος του διασκορπισμού των φωτεινών
παλμών, καθώς ταξιδεύουν μέσω της ίνας. Περιορίζει το εύρος ζώνης στην
οπτική ίνα, ελαττώνοντας την ποσότητα των πληροφοριών που μπορεί αυτή να
μεταφέρει. Υπάρχουν διάφορες αιτίες της διασποράς στις ίνες.

Η χρωματική διασπορά αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι διαφορετικά χρώ-
ματα ή μήκη κύματος διάδοσης, μεταδίδονται με διαφορετικές ταχύτητες
ακόμη και με τον ίδιο τρόπο. Αυτό συμβαίνει, γιατί ένα πρίσμα διαχωρίζει
τα μήκη κύματος του φωτός.

Η ισχύς ενός παλμού, ενόσω αυτός κυματοδηγείται σε οπτική ίνα με σταθε-
ρούς δείκτες διάθλασης, διαμοιράζεται ανάλογα με τις διαστάσεις του πυρήνα
της σε περισσότερους από έναν τρόπους (πολύτροπη διασπορά). Η ταχύτητα
διάδοσης όμως κάθε τρόπου είναι διαφορετική, με αποτέλεσμα ο φωτεινός
παλμός στην έξοδο της ίνας να διαπλατύνεται. Η διασπορά τόπων εξαλείφε-
ται πλήρως με τη χρήση οπτικών ινών, που μπορούν να μεταδώσουν μόνο έναν
τρόπο (μονότροπες ίνες). Χαρακτηριστικό τους είναι η πολύ μικρή διάμετρος
του πυρήνα. Έτσι η διασπορά τρόπων εξαλείφεται πλήρως με αποτέλεσμα την
αύξηση του εύρους ζώνης.

3.2 Οπτικά στοιχεία δικτύου WDM

Τα βασικά δομικά στοιχεία που απαιτούνται για να γίνει η υλοποίηση της
νέας τεχνολογίας είναι:
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• Οι οπτικοί, πομποί ή αλλιώς τα lasers.

• Ο πολυπλέκτης/αποπλέκτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πολυπλε-
ξία/αποπλεξία των διαφορετικών μηκών κύματος και το διαχωρισμό των
διαφορετικών ροών δεδομένων.

• Ο οπτικός ενισχυτής, που απλά ενισχύει το οπτικό σήμα σε ένα και μόνο
βήμα, προκειμένου αυτό να διανύσει μεγάλες αποστάσεις.

• Ο οπτικός δέκτης ή ανιχνευτής.

Οπτικός εκπομπός: Τα συστήματα WDM κάνουν χρήση υψηλής ανάλυσης,
μικρού εύρους εκπομπής lasers και, συνήθως, λειτουργούν σε μήκη κύματος
κοντά στα 1550 nm για την επίτευξη της ελάχιστης εξασθένισης του σήματος,
όταν αυτό ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν.
Είναι σημαντικό, τα χρησιμοποιούμενα lasers να είναι μικρού εύρους εκπο-
μπής, γιατί αυτό επιτρέπει το διαχωρισμό του διαθέσιμου φάσματος σε πε-
ρισσότερα κανάλια και, άρα, τη δημιουργία πολλαπλών ροών δεδομένων πολ-
λαπλασιάζοντας έτσι, το παρεχόμενο εύρος ζώνης. Ακόμα, το χαρακτηριστικό
αυτό τείνει να περιορίζει το δυσάρεστο φαινόμενο της χρωματικής διασποράς,
γεγονός που επιτρέπει στο σήμα να ταξιδεύει μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς
να χρειάζεται ενίσχυση.

Ο διεθνής οργανισμός ITU (International Telecommunications Unit) έχει κά-
νει αρκετές προσπάθειες για την προτυποποίηση της απόστασης μεταξύ των
διαφορετικών μηκών κύματος έτσι, ώστε συσκευές διαφορετικών κατασκευα-
στών να μπορούν να συνεργαστούν.

Οπτικός πολυπλέκτης/αποπλέκτης: Ο οπτικός πολυπλέκτης (Multiplexer)
είναι η συσκευή εκείνη που συνδυάζει τα διαφορετικά σήματα, το καθένα
με διαφορετικό μήκος κύματος στην ίδια οπτική ίνα, και αντίστοιχα ο απο-
πλέκτης (Demultiplexer) ξεχωρίζει τα πολυπλεγμένα σήματα σε διαφορετικές
ροές και τα οδηγεί στους οπτικούς δέκτες. Συνήθως, οι παραπάνω λειτουργίες
συνδυάζονται σε μία συσκευή, στην οποία, κατά κύριο λόγο, γίνεται εφαρμογή
των οπτικών δικτυωμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Πολλές συσκευές
πολυπλεξίας – αποπλεξίας λειτουργούν χωρίς ηλεκτρική παροχή, δηλαδή, εί-
ναι εντελώς παθητικά στοιχεία και συμπεριφέρονται σαν πρίσματα υψηλής
ακρίβειας, που συνδυάζουν και διαχωρίζουν οπτικά σήματα και σαν τέτοια
μπορούν να λειτουργήσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οπτικός δέκτης: Είναι υπεύθυνος για την ανίχνευση του οπτικού σήματος
που έρχεται από τον αποπολυπλέκτη και τη μετατροπή του σε ηλεκτρικό σήμα,
προκειμένου να οδηγηθεί σε άλλες συσκευές. Οι οπτικοί δέκτες είναι συσκευές
που ανιχνεύουν οπτικά σήματα σε ένα μεγάλο παράθυρο του φάσματος, που
κυμαίνεται από 1280 nm ως 1580 nm.

Οπτικός ενισχυτής: Είναι η συσκευή που υλοποιεί τη διαδικασία, που περι-
γράφτηκε πιο πάνω. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πως πρόκειται για πολύ
μικρή σε μέγεθος συσκευή και με ελάχιστες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ισχύ, κάτι
που αποτελεί πολύ σημαντικό πλεονέκτημα.
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Αρχιτεκτονική DWDM συστημάτων: Είναι μια τεχνολογία που ακολουθεί
δύο διαφορετικούς αρχιτεκτονικές. Η μία είναι η αρχιτεκτονική ανοικτών συ-
στημάτων DWDM, στην οποία ο εξοπλισμός που υλοποιεί την τεχνολογία είναι
ανεξάρτητος από τον υπόλοιπο δικτυακό εξοπλισμό και μιλώντας αφαιρετικά,
αυτό που προσφέρει είναι η παροχή μιας ροής δεδομένων (2.5 - 10 Gbps) σε
οποιονδήποτε κόμβο απαιτεί αυτό το εύρος ζώνης με την αφιέρωση ενός μή-
κους κύματος. Οι έξοδοι του WDM συστήματος είναι τυποποιημένες οπτικές
διεπαφές (interfaces) και έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε
εξοπλισμό. Το πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η μεγάλη ευελιξία,
που παρέχει στους διαχειριστές, μιας και μπορεί να γίνει επιλογή και επένδυση
σε εξοπλισμό και εύρος ζώνης που είναι απαραίτητο και όχι καθοδηγούμενο
από τον υπάρχοντα εξοπλισμό και την εταιρεία κατασκευής.

Η δεύτερη αρχιτεκτονική είναι η ολοκλήρωση της τεχνολογίας με άλλες
ενεργές δικτυακές συσκευές, όπως ATM switches, SONET/SDH Add Drop
Multiplexers και IP routers. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εξοπλισμός που απαι-
τείται παρέχεται σαν modules για τις συσκευές που αναφέρθηκαν. Στόχος εί-
ναι, η διαχειριστική απλότητα και η αποφυγή δυσλειτουργιών σε περιπτώσεις
που γίνεται προσπάθεια συνεργασίας εξοπλισμού από διαφορετικούς κατα-
σκευαστές.

Φυσικά, η επιλογή για το ποια από τις δύο αρχιτεκτονικές θα ακολουθή-
σει κάθε ενδιαφερόμενος οργανισμός – εταιρεία, είναι, σαφώς, υποκειμενική
και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που διαφοροποιούνται για κάθε έναν
από αυτούς. Πάντως, φαίνεται να υπερισχύει ο κανόνας, ότι, όταν πρόκειται
για συνδέσεις σε μεγάλη απόσταση (π.χ. υπερωκεάνιες συνδέσεις), τότε επι-
λέγεται, κατά κύριο λόγο, η ανοιχτή αρχιτεκτονική, ενώ τείνει να γίνεται η
ολοκλήρωση της νέας τεχνολογίας με άλλες δικτυακές συσκευές, όταν πρόκει-
ται για συνδέσεις μικρότερες των 65 km.

3.3 Πολυπλεξία διαχωρισμού μήκους κύματος

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της οπτικής ίνας είναι το τεράστιο
εύρος ζώνης, με αποτέλεσμα να αποτελεί ιδανικό μέσο για τα σύγχρονα τηλε-
πικοινωνιακά δίκτυα, που χαρακτηρίζονται από την έκρηξη του Ίντερνετ και
τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για προσφορά πολυμεσικής πληροφορίας.

Συγκεκριμένα, η μεγάλη συχνότητα του οπτικού φέροντος στα οπτικά συ-
στήματα επικοινωνίας δημιουργεί ένα τεράστιο διαθέσιμο εύρος ζώνης, που
μπορεί να φθάσει τα 50 THz και το οποίο, όμως, στην πράξη δεν αξιοποιείται
πλήρως. Τα φαινόμενα της διασποράς και της μη γραμμικότητας στην οπτική
ίνα, καθώς και η ταχύτητα των ηλεκτρονικών διατάξεων, όπου οι λειτουργίες
όπως η μεταγωγή (switching), η δρομολόγηση (routing) και η αναγέννηση των
οπτικών παλμών (pulse regeneration) πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική
περιοχή, περιορίζουν το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης με τον οποίο ένας τελικός
χρήστης αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο σε μερικά μόλις Gbps.

Λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης εκμετάλλευσης του διαθέσιμου εύ-
ρους ζώνης των οπτικών ινών δίνεται με τη μετάδοση πολλαπλών οπτικών
καναλιών μέσω της ίδιας ίνας.

Οι τεχνικές πολυπλεξίας καναλιών , που επιτυγχάνουν μεγαλύτερη χωρητι-
κότητα ενός οπτικού δικτύου επικοινωνιών χωρίς την εγκατάσταση νέων ινών
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και οι οποίες θα μελετηθούν στη συνέχεια, είναι οι εξής: πολυπλεξία με διαί-
ρεση μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM), οπτική πο-
λυπλεξία με διαίρεση χρόνου (Optical Time Division Multiplexing - OTDM)
και η νέα τεχνική της οπτικής πολυπλεξίας με διαίρεση κώδικα (Optical Code
Division Multiplexing - OCDM). Τα οπτικά συστήματα, που κάνουν χρήση αυ-
τών των τεχνικών οπτικής πολυπλεξίας (πολυπλεξία στην οπτική περιοχή),
ονομάζονται πολυκαναλικά συστήματα επικοινωνίας και προκάλεσαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον κατά τη δεκαετία του 1990.

Μια στρατηγική για τη δημιουργία δικτύων, που θα μπορούν να υποστηρί-
ξουν τις νέες πολύ ενδιαφέρουσες και απαιτητικές για εύρος ζώνης εφαρμογές,
είναι η τεχνολογία πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος (WDM).

Η πολυπλεξία, γενικά, είναι ο διαμοιρασμός της χωρητικότητας ενός συν-
δέσμου επικοινωνίας μεταξύ πολλών σταθμών, ο οποίος αποσκοπεί στην οι-
κονομικά αποδοτική χρήση και εκμετάλλευση της διαθέσιμης χωρητικότητας.
Στην πραγματικότητα, η πολυπλεξία είναι βαρύνουσας σημασίας για τα οπτικά
δίκτυα, διότι ο «σύνδεσμος επικοινωνίας» είναι στην πράξη μια σύνδεση οπτι-
κής ίνας, η οποία έχει τεράστια χωρητικότητα. Η πραγματική δυνατότητα της
οπτικής ίνας αξιοποιείται πλήρως, όταν πολλαπλές δέσμες φωτός με διαφορε-
τικές συχνότητες μεταδίδονται στην ίδια ίνα. Αυτό είναι μια μορφή πολυπλε-
ξίας διαίρεσης συχνότητας (FDM), αλλά, συνήθως, αναφέρεται ως πολυπλεξία
διαίρεσης μήκους κύματος (WDM).

Ο όρος μήκος κύματος χρησιμοποιείται αντί του όρου συχνότητα, προς απο-
φυγή συγχύσεων με άλλες χρήσεις του όρου frequency. Ο όρος μήκος, κύματος
πολλές φορές, εμφανίζεται και ως όρος lambda ή channel.

Σχήμα 3.6: Πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος.

Η WDM είναι ουσιαστικά ακριβώς ίδια με την FDM, αλλά ο όρος WDM
έχει επικρατήσει, όταν θεωρείται διαίρεση του οπτικού φάσματος συχνοτήτων
σε κανάλια (ή μήκη κύματος). Τα μήκη κύματος που αποτελούν τα κανάλια,
πρέπει να διαχωρίζονται επαρκώς το ένα από το άλλο, ώστε να αποφεύγονται
οι παρεμβολές. Στην WDM πολυπλεξία, το φως που ρέει μέσα στην ίνα αποτε-
λείται από πολλά χρώματα ή μήκη κυμάτων και καθένα από αυτά μεταφέρει
ένα ξεχωριστό κανάλι δεδομένων.

Η τεχνική WDM γεφυρώνει το τεράστιο χάσμα μεταξύ ηλεκτρονικού και
οπτικού ρυθμού μετάδοσης, πολυπλέκοντας διάφορα WDM κανάλια στην ίδια
οπτική ίνα και επιτρέποντας σε κάθε τελικό χρήστη να μεταδίδει ανεξάρ-
τητα από τους άλλους. Όπως παρατηρούμε στο 3.6, οι έξοδοι των πομπών,
που ο καθένας λειτουργεί στη δική του φέρουσα συχνότητα (μήκος κύματος)
και μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης, διαμορφώνο-
νται χρησιμοποιώντας ανεξάρτητα ηλεκτρικά ρεύματα bit και στη συνέχεια,
πολυπλέκονται για να μεταδοθούν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα μέσα από την
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ίδια οπτική ίνα. Κάθε κανάλι, λοιπόν, λειτουργεί σε διαφορετική περιοχή του
οπτικού φάσματος με αποτέλεσμα την αποφυγή των μεταξύ τους παρεμβολών.

Στο άλλο άκρο της οπτικής ίνας εκτελείται η αποποπλυπλεξία του οπτικού
σήματος σε ξεχωριστά κανάλια με τον αποπολυπλέκτη να κατευθύνει κάθε
κανάλι στον προορισμό του, δηλαδή στον αντίστοιχο δέκτη. Σαν αποτέλεσμα,
όταν N κανάλια, που λειτουργούν σε ρυθμούς μετάδοσης bit B1, B2,...,BN αντί-
στοιχα, πολυπλέκονται σε μία οπτική ίνα μήκους L, το ολικό γινόμενο ρυθμού
μετάδοσης bit επί την απόσταση γίνεται:

BL = (B1 +B2 + ...+BN)L (3.1)

Τα σύγχρονα οπτικά δίκτυα με χρήση της τεχνικής WDM υποστηρίζουν
δεκάδες έως εκατοντάδες διαφορετικά μήκη κύματος για την ταυτόχρονη με-
τάδοση καναλιών των 10, 20 ή και 40 Gbps που απέχουν μεταξύ τους 40 - 50
GHz. Ωστόσο, παρά το προφανές πλεονέκτημα της αποτελεσματικής εκμετάλ-
λευσης του τεράστιου διαθέσιμου εύρους ζώνης της οπτικής ίνας, η πολυπλεξία
με διαίρεση μήκους κύματος παρουσιάζει και σημαντικά μειονεκτήματα.

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των πολυπλεγμένων καναλιών, αυξάνεται και
ο βαθμός δυσκολίας της διαχείρισης και του ελέγχου των δικτύων, ενώ η εμφά-
νιση μη γραμμικών φαινομένων (όπως η μίξη τεσσάρων κυμάτων) συνεπάγεται
μείωση της απόδοσής τους και θέτει ένα άνω όριο στον τελικό αριθμό των κα-
ναλιών. Έτσι, η χωρητικότητα των WDM ζεύξεων οπτικών ινών καθορίζεται
τελικά από την ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ των καναλιών. Μία τυ-
πική τιμή αυτής της απόστασης, που περιορίζεται από τις παρατηρούμενες
παρεμβολές μεταξύ των καναλιών, θα πρέπει να υπερβαίνει το τετραπλάσιο
του ρυθμού μετάδοσης bit.

Επιπρόσθετα, ο αριθμός των καναλιών, που μπορούν τελικά να υποστηρι-
χθούν από ένα WDM δίκτυο σε συνδυασμό με τον χρησιμοποιούμενο ρυθμό
μετάδοσης, καθορίζουν την απόσταση πομπού - δέκτη, καθώς είναι σημαντικές
οι απώλειες που εμφανίζονται σε οπτικές ίνες μεγάλου μήκους. Οι απώλειες
αυτές αντισταθμίζονται με τη χρήση αναγεννητών ή οπτικών ενισχυτών (π.χ. οι
ενισχυτές ίνας με προσμείξεις ερβίου (Erbium Doped Fiber Amplifier - EDFA),
που λόγω της μη γραμμικής απολαβής τους περιορίζουν τον αριθμό των κα-
ναλιών, ώστε στο προκύπτον εύρος ζώνης να παρέχεται ομοιόμορφη ενίσχυση
σε όλα τα μήκη κύματος που το απαρτίζουν.

Οι παραπάνω περιορισμοί, που τίθενται από την τεχνική WDM, σε συν-
δυασμό με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για προσφορά χωρητικότητας,
οδήγησαν στην εξέλιξη των νέων ειδών οπτικής πολυπλεξίας που εξετάζονται
στη συνέχεια.

3.3.1 Πυκνή πολυπλεξία διαχωρισμού μήκους κύματος

Η πυκνή πολυπλεξία διαχωρισμού μήκους κύματος (DWDM) είναι μια τε-
χνολογία οπτικών δικτύων, η οποία χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η χωρητι-
κότητα του μέσου μεταφοράς των δεδομένων (οπτικές ίνες). Η DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing) λειτουργεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο
σε σχέση με την Πολυπλεξία Διαχωρισμού Χρόνου.

Η TDM χρησιμοποιεί ένα μήκος κύματος, το οποίο διαχωρίζει σε διακρι-
τές χρονοθυρίδες (time slots) ίσου μεγέθους τις οποίες χρησιμοποιεί για να
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μεταδώσει τα εισερχόμενα σήματα χρησιμοποιώντας κυκλική δειγματοληψία
(round – robin).

Σχήμα 3.7: Οπτική πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου.

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα 3.7, αν και δίκαια ως προς τον
τρόπο που μεταχειρίζεται τα προς μετάδοση σήματα, αυτή η μέθοδος πολυπλε-
ξίας είναι αναποτελεσματική, διότι οι χρονοθυρίδες παραμένουν δεσμευμένες
για τα συγκεκριμένα κανάλια, ακόμα και αν δεν υπάρχουν δεδομένα προς
μετάδοση. Η WDM, αντίθετα, διαμορφώνει τα εισερχόμενα οπτικά σήματα
σε συγκεκριμένες συχνότητες φωτός (μήκη κύματος, ή λάμδα) μέσα σε ένα
συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων (3.8).

Σχήμα 3.8: Οπτική πολυπλεξία διαίρεση κύματος.

Αυτός ο τρόπος μετάδοσης είναι όμοιος με τον τρόπο μετάδοσης ραδιο-
φωνικού σήματος με διαμόρφωση συχνότητας (FM), όπου κάθε κανάλι έχει τη
δική του συχνότητα και μπορούμε λάβουμε το περιεχόμενό του συντονίζοντας
το δέκτη στη συχνότητα αυτή. Αντί για τη λέξη «λάμδα», πολλές φορέ,ς χρη-
σιμοποιείται η λέξη «χρώμα», για να περιγράψει τα διακριτά κανάλια ενός
WDM διαμορφωμένου σήματος, αφού διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός
αντιστοιχούν σε διαφορετικά χρώματα.

Η διαφορά μεταξύ του WDM και του DWDM είναι απλώς διαφορά με-
γέθους. Το DWDM τοποθετεί τα μήκη κύματος πιο κοντά μεταξύ τους από
το WDM, και επομένως, έχει μεγαλύτερη συνολική χωρητικότητα. Η τεχνική
πυκνής πολυπλεξίας μήκους κύματος λειτουργεί με τη διαφορά ότι οι απο-
στάσεις μεταξύ των καναλιών στο οπτικό φάσμα είναι μικρότερες (0.8 nm)
και το συνολικό εύρος της περιοχής επίσης μικρότερο (60 nm). Η πυκνή πολυ-
πλεξία αυξάνει κατά πολύ τη συνολική χωρητικότητα της γραμμής, αλλά είναι
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Περιοχή Όνομα Μήκος κύματος (nm)
O - Band Original 1260 - 1360
E - Band Extended 1360 - 1460
S - Band Short 1460 - 1530
C - Band Conventional 1530 - 1565
L - Band Long 1565 - 1625
U - Band Ultra Long 1625 - 1675

Πίνακας 3.1: Οπτικές περιοχές στις μονότροπες ίνες.

ακριβότερη διότι απαιτεί θερμικά σταθεροποιημένα laser μικρού φασματικού
εύρους και πολύ στενά φίλτρα διαχωρισμού.

Η πυκνή πολυπλεξία εφαρμόζεται σε μονότροπες ίνες, που λειτουργούν
στην ευρύτερη περιοχή των 1520 – 1580 nm, γνωστή και ως Conventional
ή C – band, όπου στην περιοχή αυτή εμφανίζεται η χαμηλότερη εξασθένιση.
Γενικότερα, το οπτικό φάσμα στις μονότροπες ίνες χωρίζεται σε έξι μεγάλες
περιοχές (O, E, S, C, L, και U), όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα 3.1.

Οι αποστάσεις των συχνοτήτων των καναλιών είναι 100 GHz (περίπου 0.8
nm). Επίσης, προβλέπεται και στενότερη καναλοποίηση με ακόμα μικρότερη
απόσταση 50 GHz, που διπλασιάζει τον αριθμό των καναλιών, ή και 25 GHz
που τον τετραπλασιάζει.

Η πυκνή πολυπλεξία χωρίς ενδιάμεσους ενισχυτές έχει τυπικά εμβέλεια έως
60 Km και γενικά, χρησιμοποιείται στις μεγαλύτερες αποστάσεις, επειδή έχει
και υψηλότερο κόστος οπτικών. Με ενδιάμεσους, βεβαίως, οπτικούς ενισχυτές
μπορεί εύκολα να καλύψει πάνω από 500 Km χωρίς να χρειαστεί αναγέννηση
του σήματος.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην DWDM είναι τα μη γραμ-
μικά προβλήματα μετάδοσης, τα οποία δημιουργούν παρεμβολές μεταξύ των
καναλιών ιδίως σε εγκατεστημένες ίνες DSF. Το φαινόμενο μειώνεται με εκ-
πομπή χαμηλότερης ισχύος ή με αντικατάσταση της ίνας, εφόσον αυτό είναι
δυνατό, με ίνες μειωμένης ευαισθησίας σε μη γραμμικά φαινόμενα, όπως οι
ίνες τύπου NZ-DSF.

Το DWDM έχει και διάφορα άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Αυτά περι-
λαμβάνουν τη δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης όλων των μηκών κύματος χωρίς
να μεσολαβήσει η μετατροπή τους σε ηλεκτρικά σήματα, και τη δυνατότητα
μεταφοράς σημάτων διαφορετικών ταχυτήτων και είδους διαφανώς πάνω από
μία ίνα (ανεξαρτησία στο είδος πρωτοκόλλου και στο ρυθμό μετάδοσης).

Τα οπτικά σήματα αποσβένονται, καθώς ταξιδεύουν μέσω της ίνας και
πρέπει να αναπαραχθούν περιοδικά στα δίκτυα κορμού. Στα οπτικά δίκτυα
SONET/SDH που χρησιμοποιούνταν ευρέως πριν από την εισαγωγή του
DWDM, κάθε ξεχωριστή ίνα που μεταφέρει ένα μοναδικό οπτικό σήμα - τυ-
πικά στα 2.5 Gbps - απαιτεί ένα χωριστό αναγεννητή ηλεκτρικού σήματος
κάθε 60 έως 100 km.

Η τεχνολογία που επιτρέπει την άμεση ενίσχυση ενός σήματος WDDM, είναι
οι οπτικοί ενισχυτές. Ένας μοναδικός οπτικός ενισχυτής μπορεί να ενισχύσει
όλα τα κανάλια σε μια ίνα DWDM χωρίς να αποπολυπλέξει και να επεξεργα-
στεί το καθένα ξεχωριστά, με ένα κόστος που πλησιάζει αυτό ενός αναγεννητή.
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Ο οπτικός ενισχυτής ενισχύει μόνο τα σήματα - δεν τα αναδιαμορφώνει, δεν
τα επαναχρονίζει και δεν τα αναμεταδίδει, όπως ένας αναγεννητής - έτσι, τα
σήματα μπορούν ακόμα να χρειάζονται περιοδική αναγέννηση. Όμως, ανάλογα
με το σχεδιασμό του δικτύου, τα σήματα μπορούν τώρα να διαβιβαστούν από
600 km μέχρι χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς αναγέννηση. Οι οικονομίες κλίμακας
που προκύπτουν από την μη ανάγκη χρήσης αναγεννητών, είναι παραπάνω
από προφανείς.

Έχουν γίνει επιδείξεις με ενισχυτές οπτικών-ινών εξαιρετικά ευρείας ζώνης,
που μπορούν να ενισχύσουν σήματα που μεταφέρουν πάνω από 100 κανάλια
(ή μήκη κύματος) φωτός. Ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί έναν τέτοιο ενισχυτή,
θα μπορούσε εύκολα να χειριστεί ένα terabit πληροφορίας. Με αυτό το ρυθμό
μετάδοσης, θα ήταν δυνατό να διαβιβαστούν τα σήματα των τηλεοπτικών κα-
ναλιών όλου του κόσμου ταυτόχρονα, ή περίπου μισό εκατομμύριο κινηματο-
γραφικές ταινίες συγχρόνως.

Ένα ακόμα πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι αυτό της υλοποίησης πολ-
λών διαφορετικών τεχνολογιών πάνω σ’ ένα δίκτυο. Οι ανάγκες των χρηστών
καθιστούν απαραίτητο οι πάροχοι να διαθέτουν διάφορες οικονομικές τεχνο-
λογίες εξαπλωμένες σ’ όλο τους το δίκτυο. Η χρήση του DWDM επιτρέπει
στους παροχείς υπηρεσιών να προσφέρουν ηλεκτρονικό ταχυδρομίο, βίντεο και
πολυμέσα που να μεταφέρονται σαν δεδομένα Internet Protocol (IP), με ασύγ-
χρονο τρόπο μεταφοράς (ΑΤΜ), καθώς και φωνή που να μεταφέρεται πάνω
σε SONET/SDH. Παρόλο που αυτά τα διαφορετικού είδους δεδομένα (IP, ATM
και SONET/SDH) προσφέτουν μοναδικές δυνατότητες διαχείρισης του εύρους
ζώνης, μπορούν και τα τρία να μεταφερθούν πάνω στο οπτικό στρώμα, χρησι-
μοποιώντας DWMD. Έτσι οι πάροχοι, έχουν την ευελιξία μέσω ενός δικτύου
να απαντούν στις απαιτήσεις των χρηστών.

Αρχίζοντας με την τεχνολογία DWDM, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου
μπορούν να εγκαταστήσουν μια επεκτάσιμη υποδομή, που τους επιτρέπει να
προσθέσουν νέα συστήματα TDM για σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες επέ-
κτασης. Το DWMD δίνει επίσης την ευελιξία να αυξηθεί η χωρητικότητα σε
οποιοδήποτε μέρος του δικτύου, κάτι που δεν προσφέρει καμία άλλη τεχνολο-
γία. Έτσι, οι πάροχοι μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένες προβληματικές
περιοχές που έχουν υπερφορτωθεί λόγω υψηλών αναγκών σε εύρος ζώνης.

Οι πάροχοι που ψάχνουν νέους και δημιουργικούς τρόπους κέρδους αλλά
και εξυπηρέτησης των διαφορετικών αναγκών των χρηστών τους, μπορούν επί-
σης να ωφεληθούν από την υποδομή του DWMD. Αυτό συμβαίνει, γιατί μπο-
ρούν να διαχωρίσουν το δίκτυό τους, διατηρώντας διαφορετικά μήκη κύματος
για διαφορετικούς χρήστες. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να νοικιάσουν
κάποια μήκη κύματος (αντί για ολόκληρη ίνα) σε πελάτες με υψηλές ανάγκες.

Η τεχνολογία DWDM είναι σχεδιασμένη για να δίνει τη δυνατότητα στους
πάροχους να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών τους για εύρος ζώνης.
Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι είναι επεκτάσιμη, την καθιστούν ως τον καλύτερο
τρόπο σχεδιασμού ενός δικτύου. Μάλιστα, οι συνεχείς εξελίξεις και επεκτάσεις
του δικτύου, ρίχνουν σημαντικά το αρχικό κόστος, ενώ αναπτύσσουν και την
υποδομή που θα τους υποστηρίξει μακροχρόνια. Πολλοί αναλυτές έκριναν ότι
το DWDM είναι η τέλεια επιλογή για δίκτυα με συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες
εύρους ζώνης. Όμως, για να ισχύσει αυτό πρέπει το σύστημα DWDΜ να έχει
δυνατότητα κλιμάκωσης.
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3.3.2 Αραιή πολυπλεξία διαχωρισμού μήκους κύματος

Η τεχνολογία αραιής πολυπλεξίας διαχωρισμού μήκους κύματος (CWDM)
αντιπροσωπεύει μια τέλεια οικονομική τεχνολογία, τόσο σε πρόσβαση, όσο και
στην αγορά δικτύων κορμού και ειδικά σε σχετικά μικρές αποστάσεις. Πα-
ραδίδει τα πολλαπλάσια μήκη κύματος μέσω μιας οπτικής ίνας με μικρότερο
κόστος και πολυπλοκότητα από αυτή των συστημάτων DWDM. Ένας ακρι-
βέστερος ορισμός της CWDM είναι μια μορφή διαίρεσης και πολυπλεξίας μή-
κους κύματος, που έχει ευρύτερα διαστήματα μεταξύ των μηκών κύματος από
αυτά που χρησιμοποιούνται στην DWDM. Επίσης, αντίθετα από άλλες μορφές
WDM, χρησιμοποιεί ένα πολύ ευρύτερο φωτονιακό φάσμα ζωνών από άλλα
τέτοια συστήματα, τα οποία συχνά είναι περιορισμένα σε μια ή δύο ζώνες.

Η CWDM αποτελεί την απλούστερη μορφή της WDM και πολυπλέκει έως
18 διαφορετικά σήματα (λάμδα) που απέχουν μεταξύ τους 20 nm στην πε-
ριοχή 1270 – 1610 nm βάσει των προδιαγραφών ITU-T G694.2. Στο σχήμα 3.9
φαίνεται μια τυπική αραιή πολυπλεξία CWDM για 8 κανάλια (8λ).

Σχήμα 3.9: Αραιή πολυπλεξία διαχωρισμού μήκους κύματος [46].

Οι πολυπλέκτες CWDM επειδή λειτουργούν σε οπτικό φυσικό επίπεδο, προ-
σφέρουν διαχωρισμένα κανάλια που είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και μπο-
ρούν να μεταφέρουν δεδομένα με διαφορετικές ταχύτητες και πρωτόκολλα
επικοινωνίας. Τα συνηθέστερα εμπορικά προϊόντα προσφέρουν έτσι, 16 κανά-
λια σε ταχύτητες έως 10 Gbps έκαστο, που όλα μαζί μεταφέρονται από την
ίδια οπτική ίνα. Μια δεύτερη οπτική ίνα στη ζεύξη μπορεί να εξυπηρετεί την
αντίθετη κατεύθυνση μετάδοσης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πολυπλεξίας.

Το μειονέκτημα της CWDM είναι το μεγάλο φασματικό εύρος που απαι-
τεί, ιδίως σε εφαρμογές με πολλά κανάλια. Με 18 κανάλια καταλαμβάνεται
πλήρως όλη η χρήσιμη υπέρυθρη περιοχή από 1270 – 1610 nm.

Με την CWDM καλύπτονται αποστάσεις λίγων δεκάδων χιλιομέτρων, ενώ
για μεγαλύτερη εμβέλεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρης αναγέννηση (ηλε-
κτρική-οπτική) των σημάτων ή πολλαπλοί οπτικοί ενισχυτές καθώς δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν απλοί οπτικοί ενισχυτές λόγω του μεγάλου εύρους
της φασματικής περιοχής.
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Επίσης, λόγω του μεγάλου αυτού εύρους του φάσματος θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται «ξηρές ίνες» επίπεδου φάσματος, ώστε να αποφεύγεται η αυ-
ξημένη απορρόφηση του νερού στην περιοχή των 1380 nm που εμφανίζεται
στη μέση περίπου της χρήσιμης μονότροπης περιοχής. Το μεγάλο εύρος και η
αυξημένη απόσταση μεταξύ των καναλιών έχει βέβαια και το πλεονέκτημα, ότι
τόσο τα laser του πομπού όσο, και τα φίλτρα διαχωρισμού των καναλιών στο
δέκτη είναι απλούστερα και οι πολυπλέκτες αυτοί υλοποιούνται με χαμηλό
κόστος. Έτσι η CWDM είναι προτιμητέα ως απλή λύση χαμηλού κόστους και
μικρών αποστάσεων λίγων χιλιομέτρων.

Τυπικά, το οπτικό laser που χρησιμοποιείται για μετάδοση ενός σήματος
και ο αντίστοιχος δέκτης που χρησιμοποιείται για να λάβει το σήμα στο ίδιο
μήκος κύματος στο οποίο μεταδόθηκε, συνενώνονται σε έναν ενιαίο πομπο-
δέκτη. Η πραγματική ποσότητα πληροφορίας που μεταδίδεται σε ένα μήκος
κύματος, αποφασίζεται από το bit rate του laser. Τα DWMD lasers, έχουν τυ-
πικό bit rate μέχρι και 10 Gbps, ενώ τα CWDM lasers φτάνουν τα 2.5 Gbps.
Η τιμή ενός DWDM πομποδέκτη είναι τυπικά 4 με 5 φορές μεγαλύτερη από
ενός αντίστοιχου CWDM πομποδέκτη. Ακόμα, οι DWDM πομποδέκτες τείνουν
να αυξάνουν τα λειτουργικά τους έξοδα, μιας και καταναλώνουν περισσότερη
ενέργεια και αποβάλλουν περισσότερη θερμότητα από τους CWDM.

Σχήμα 3.10: Σύγκριση οπτικής της αραιής με την πυκνή πολυπλεξία διαχωρι-
σμού μήκους κύματος [46].

Το τελευταίο κύριο συστατικό είναι ο add/drop πολυπλέκτης (OADM), που
χρησιμοποιείται για να προσθέτει και να αφαιρεί μήκη κύματος σε ένα WDM
δίκτυο. Για να μεταφέρει δεδομένα ο OADM, δέχεται ως είσοδο πολλά δεδο-
μένα, μετατρέπει το κάθε κανάλι δεδομένων σε διαφορετικό μήκος κύματος
και το προσθέτει στο δίκτυο WDM. Όταν λαμβάνει δεδομένα, ο OADM κάνει
ακριβώς την αντίστροφη λειτουργία για να αποπλέξει τα μήκη κύματος στα
αρχικά κανάλια δεδομένων. Το κόστος ενός OADM σε ένα σύστημα DWDM εί-
ναι τυπικά 2 με 3 φορές μεγαλύτερο από το κόστος ενός μεγαλύτερου εύρους
OADM σε CWDM. Αυτό συμβαίνει, επειδή το περιβάλλον DWDM έχει ένα
σημαντικά μικρότερο διάστημα μεταξύ μηκών κύματος (π.χ. 100 GHz) από
αυτό που χρησιμοποιείται στα συστήματα CWDM (2500 GHz). Πλησιέστερα
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μήκη κύματος προκαλούν μεγαλύτερη θερμότητα. Έτσι, η κατασκευή αυτών
των μονάδων είναι ακριβότερη και πολυπλοκότερη.

3.3.3 Οπτική πολυπλεξία διαχωρισμού χρόνου

Η τεχνική οπτικής πολυπλεξίας διαχωρισμού χρόνου (OTDM), που απο-
τέλεσε αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1990, προσφέρει ικανοποιητικές λύσεις στα προβλήματα της WDM τεχνικής,
υποστηρίζοντας παράλληλα υπερυψηλές χωρητικότητες. Συγκεκριμένα, σε ένα
κανάλι που λειτουργεί σε μία ορισμένη φέρουσα συχνότητα παρέχεται η δυ-
νατότητα επίτευξης ρυθμού μετάδοσης bit έως και 1 Tbps.

Με χρήση της OTDM, N οπτικά σήματα με ρυθμό μετάδοσης B χρησιμο-
ποιούν την ίδια φέρουσα συχνότητα (μήκος κύματος) και πολυπλέκονται σχη-
ματίζοντας ένα οπτικό σήμα με ρυθμό μετάδοσης NB. Στο σχήμα που ακολου-
θεί, παρουσιάζεται ένας πομπός OTDM, ο οποίος χρησιμοποιεί αμιγώς οπτικές
τεχνικές πολυπλεξίας.

Σχήμα 3.11: Ένας πομπός με οπτική πολυπλεξία διαχωρισμού χρόνου, ικανός
να πολυπλέξει N κανάλια.

Ένα laser παράγει περιοδικούς παλμούς με ρυθμό επανάληψης ίσο προς το
ρυθμό μετάδοσης bit του κάθε καναλιού, B. Το πλάτος κάθε παλμού ισούται
με Tp, όπου Tp < (NB)−1 και N ο αριθμός των πολυπλεγμένων καναλιών, με
αποτέλεσμα κάθε παλμός της εξόδου του laser να ταιριάζει στη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Η έξοδος του laser διαιρείται εξίσου σε N βραχίονες (προη-
γείται ενίσχυση, όπου χρειάζεται) και ένας διαμορφωτής παρεμποδίζει τον
αντίστοιχο παλμό για κάθε bit 0 (κατάσταση off), οπότε τελικά παράγονται N
ανεξάρτητες ηλεκτρικές ροές bit με ρυθμό μετάδοσης B, που πολυπλέκονται
και δίνουν το σύνθετο οπτικό σήμα με ρυθμό μετάδοσης NB.

Η πολυπλεξία επιτυγχάνεται με μία τεχνική καθυστέρησης, όπου η διαμορ-
φωμένη ροή bit στον n βραχίονα (n=1,2,...,N) καθυστερεί κατά (n-1)/(NB), και
το σύνθετο οπτικό σήμα που δημιουργείται από το συνδυασμό των εξόδων
των N βραχιόνων έχει διάρκεια χρονοθυρίδας bit ίση με TB = (NB)−1.
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Απαραίτητη για τη χρησιμοποίηση συστημάτων που χρησιμοποιούν την
OTDM τεχνική, είναι και η ανάπτυξη οπτικών δεκτών νέου τύπου, όπου η
αποπολυπλεξία πραγματοποιείται ηλεκτρο-οπτικά ή καθαρά οπτικά. Κοινό
χαρακτηριστικό όλων των τεχνικών αποπολυπλεξίας αποτελεί η ύπαρξη ενός
σήματος χρονισμού, δηλαδή μίας σειράς περιοδικών παλμών (ηλεκτρικών ή
οπτικών) με ρυθμό μετάδοσης ίσο με αυτόν ενός απλού καναλιού.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, αιτία της ανάπτυξης της τεχνικής
OTDM αποτέλεσε η ανάγκη για αντιμετώπιση των προβλημάτων της WDM.
Πράγματι, η OTDM παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται
με τη δυνατότητα απλούστερης διαχείρισης του δικτύου και τη μεγαλύτερη
προσφορά χωρητικότητας, δηλαδή την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του
εύρους ζώνης της οπτικής ίνας.

Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται μείωση των προβλημάτων που προκαλούνται,
εξαιτίας των μη γραμμικών φαινομένων, καθώς πλέον γίνεται χρήση ενός μόνο
μήκους κύματος από τα πολυπλεγμένα οπτικά σήματα, ενώ παράλληλα η
απαίτηση για μία μόνο ζεύξη μεταξύ πομπού και δέκτη καθιστά την τεχνική
OTDM πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

Η OTDM βρίσκεται ακόμα σε εργαστηριακό επίπεδο με άμεσο στόχο την
επίτευξη της εμπορικής εκμετάλλευσής της, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να τονισθεί
πως οι τεχνικές WDM και OTDM αποτελούν δύο συμπληρωματικά και όχι
ανταγωνιστικά είδη πολυπλεξίας, που ο συνδυασμός τους αποτελεί τη βέλτι-
στη λύση των σύγχρονων οπτικών συστημάτων επικοινωνίας για αύξηση της
απόδοσής τους μέσα από τη χρήση λίγων οπτικών καναλιών με υψηλές ταχύ-
τητες μετάδοσης.

3.3.4 Οπτική πολυπλεξία διαχωρισμού κώδικα

Μία νέα τεχνική οπτικής πολυπλεξίας, με αυξανόμενο ενδιαφέρον από τη
δεκαετία του 1990 έως και σήμερα, αποτελεί η οπτική πολυπλεξία διαχω-
ρισμού κώδικα (OCDM), η οποία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν τυχαία
προσπέλαση σε οποιοδήποτε κανάλι και σε αυθαίρετο χρόνο. Το σήμα (δεδο-
μένα) κάθε καναλιού κωδικοποιείται με τη χρήση ενός οπτικού κώδικα (optical
code), ανεξάρτητου από το ίδιο το σήμα, οπότε και προκαλείται επέκταση του
φάσματος του οπτικού σήματος σε μία σχετικά μεγάλη περιοχή συγκριτικά με
το ελάχιστο εύρος ζώνης που απαιτείται για τη μετάδοση.

Η τεχνική OCDM παρέχει τη δυνατότητα κωδικοποίησης των bit των δεδο-
μένων ενός καναλιού είτε στο πεδίο του χρόνου, είτε στο πεδίο του μήκους
κύματος (συχνότητας) ή σε συνδυασμό και των δύο. Στην εικόνα που ακο-
λουθεί (3.12), παρουσιάζονται οι τρεις αντίστοιχες λειτουργίες κωδικοποίησης
ενός bit του αρχικού σήματος.

Κατά την κωδικοποίηση στο πεδίο του χρόνου, κάθε bit των δεδομένων
χωρίζεται με βάση το χρησιμοποιούμενο οπτικό κώδικα σε μικρότερες χρο-
νικές μονάδες, τα chips, με αποτέλεσμα ο ενεργός ρυθμός μετάδοσης bit να
αυξάνεται κατά Μ, όπου Μ το μήκος του κώδικα σε bits. Κατά τη δεύτερη
μέθοδο κωδικοποίησης, στο πεδίο του μήκους κύματος, το μεταδιδόμενο bit
αντιστοιχίζεται σε μία μοναδική ομάδα από μήκη κύματος που αποτελούν τον
αντίστοιχο κώδικα, ενώ με χρήση ενός συνδυασμού των δύο παραπάνω τε-
χνικών, το bit κωδικοποιείται σε μία διαδοχή από chips με διαφορετικά μήκη
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Σχήμα 3.12: Tρεις διαφορετικές λειτουργίες κωδικοποίησης οπτικής πολυπλε-
ξίας διαχωρισμού κώδικα.

κύματος.
Όπως έχει γίνει σαφές, κοινό στοιχείο όλων των μεθόδων κωδικοποίησης

είναι το «άπλωμα» του οπτικού φάσματος του σήματος. Στο δέκτη πραγματο-
ποιείται η συμπίεση του φάσματος και η ανάκτηση του αρχικά μεταδιδόμενου
σήματος μέσα από την αντίστροφη διαδικασία της αποκωδικοποίησης, η οποία
και βασίζεται στον οπτικό κώδικα της αντίστοιχης κωδικοποίησης. Με χρήση,
λοιπόν, της τεχνικής OCDM εξασφαλίζεται άμεσα η ασφάλεια των δεδομένων
και αποφεύγεται η ανάμειξη των σημάτων, καθώς δεδομένου ενός κωδικοποι-
ητή που μεταδίδει ένα σήμα με βάση έναν ορισμένο οπτικό κώδικα, μόνο ένας
αποκωδικοποιητής εφοδιασμένος με τον ίδιο κώδικα μπορεί να ανακτήσει το
αρχικό σήμα σωστά. Για το λόγο αυτό, ο κώδικας ονομάζεται και ακολουθία
υπογραφής ή κλειδί, αφού εξασφαλίζει ένα είδος «ταυτότητας» για το σήμα.

Επιπλέον, δεν καταχωρείται μία συγκεκριμένη φέρουσα συχνότητα σε κάθε
κανάλι (όπως ισχύει στην περίπτωση της WDM τεχνικής), αλλά όλα τα κανάλια
έχουν στη διάθεσή τους (μοιράζονται) όλο το εύρος ζώνης χρησιμοποιώντας,
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ανάλογα με τον οπτικό κώδικα, διαφορετικές φέρουσες σε διαφορετικές χρο-
νικές στιγμές. Αντίθετα, μειονέκτημα της τεχνικής OCDM αποτελεί ο σχετικά
υψηλός ρυθμός σφαλμάτων BER (με τυπική τιμή που ξεπερνά τα 10−6, που
όμως δεν αποκλείει την χρήση της σε μερικές εφαρμογές που διαθέτουν τεχνι-
κές απευθείας διόρθωσης σφάλματος.

3.4 Τεχνολογίες δικτύου πρόσβασης

Η διείσδυση των οπτικών ινών στο δίκτυο πρόσβασης εξυπηρετείται από
μια ομάδα δικτυακών τεχνολογιών, που είναι γνωστές ως FTTx (Fiber To The
x), όπου η παράμετρος x υπονοεί τον βαθμό διείσδυσης της οπτικής ίνας στο
δίκτυο. Αν και οι δυνατές τιμές δεν έχουν τυποποιηθεί, οι περισσότερο κοινές
παραλλαγές περιλαμβάνουν:

• Fiber to the cabinet or curb (ίνα μέχρι την υπαίθρια καμπίνα, FTTC)

• Fiber to the building (ίνα μέχρι την είσοδο του κτιρίου, FTTB)

• Fiber to the home (ίνα μέχρι το διαμέρισμα του συνδρομητή, FTTH)
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Άλλες παραλλαγές περιλαμβάνουν: FTTN (fiber to the neighbourhood -ίνα
μέχρι τη γειτονιά), FTTO (fiber-to-the-office - ίνα μέχρι το γραφείο), FTTP
(fiber-to-the-premises - ίνα μέχρι το χώρο του συνδρομητή), FTTU (fiber-to-
the-user - ίνα μέχρι το χρήστη) και FTTD (fiber-to-the-desk - ίνα μέχρι τη
θέση εργασίας).

3.4.1 Ίνα μέχρι την υπαίθρια καμπίνα

Η FTTC προβλέπει τη χρήση της οπτικής ίνας μέχρι μια υπαίθρια καμπίνα
εγκατάστασης ενεργού εξοπλισμού, η οποία τοποθετείται πάνω στο πεζοδρό-
μιο και εξυπηρετεί μια ομάδα συνδρομητών (από 50 έως 500) μέσω του υφι-
στάμενου απερχόμενου δικτύου χαλκού. Με δεδομένη την τοπολογία του δι-
κτύου πρόσβασης, η πλέον κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση του ενεργού
εξοπλισμού είναι ο χώρος του υφιστάμενου υπαίθριου κατανεμητή (KV). Με
τον τρόπο αυτό η οπτική ίνα αντικαθιστά το καλώδιο του κύριου δικτύου, που
συνδέει το KV με το αστικό κέντρο, ενώ το απερχόμενο δίκτυο διατηρείται για
την πρόσβαση στο χώρο του συνδρομητή, όπως περιγράφεται στο σχήμα 3.13.

Σχήμα 3.13: Δίκτυο με υπαίθρια καμπίνα ενεργού εξοπλισμού σε θέση υφι-
στάμενου κατανεμητή [47].

Η ανάπτυξη ενός δικτύου FTTC προϋποθέτει την εγκατάσταση υπαίθριας
καμπίνας για την εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού. Η καμπίνα πρέπει να έχει
κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να φιλοξενεί και να προστατεύει τον ενεργό εξο-
πλισμό από το εξωτερικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες
λειτουργίας. Αν και κατά καιρούς, έχουν εξετασθεί διάφορα σενάρια υλοποίη-
σης, στη γενικότερη περίπτωση, ο ενεργός εξοπλισμός που εγκαθίσταται εντός
της καμπίνας, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του συνόλου των
συνδρομητών σε υπηρεσίες POTS, VoIP, ISDN, DSL (γρήγορο ίντερνετ, IPTV,
VoD), μισθωμένα κυκλώματα κ.λπ.

Μια υπαίθρια καμπίνα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη διαρρύθμιση, ώστε
να στεγάζει τον ακόλουθο ενεργό και παθητικό εξοπλισμό τους (σχήμα 3.14):

Ενεργό εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώ-
νης: Στη γενικότερη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιούνται δύο διακριτά
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είδη πλαισίων, ένα πλαίσιο πολυπλέκτη TDM V5.2 για την παροχή υπηρεσιών
POTS και ISDN και ένα πλαίσιο DSLAM για την παροχή υπηρεσιών xDSL
(συνήθως VDSL2). Σε πιο πρόσφατες υλοποιήσεις χρησιμοποιείται ένα ενιαίο
πλαίσιο, γνωστό ως MSAN, για την παροχή υπηρεσιών τόσο στενής όσο και
ευρείας ζώνης. Σε κάθε περίπτωση, ο ενεργός εξοπλισμός της καμπίνας πρέ-
πει να είναι ανθεκτικός σε ”θερμοκρασιακή γήρανση”, ώστε να αντέχει υψηλές
θερμοκρασίες περιβάλλοντος λειτουργίας μέχρι και 60C κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού χωρίς ανάγκες κλιματισμού, καθώς και χαμηλές θερμοκρασίες
μέχρι −60C κατά τη διάρκεια του χειμώνα επί σειρά ετών.

Εξοπλισμό μετάδοσης για όλα τα είδη πλαισίων: Τα πλαίσια DSLAM,
MSAN, μεταγωγέα ή ONU/ONT διαθέτουν συνήθως σύνδεση Ethernet (FE ή
GE) προς τον μεταγωγέα πρόσβασης του οικείου αστικού κέντρου, που εξυ-
πηρετείται μέσω ζεύγους διαθέσιμων οπτικών ινών, χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό
μετάδοσης. Αντίθετα, οι πολυπλέκτες TDM συνδέονται σε κεντρική μονάδα
OLT στο αστικό κέντρο με NxE1 (πρωτόκολλο V5.2), και για την σύνδεσή
τους απαιτείται η εγκατάσταση στην καμπίνα οπτικού modem ”widelink” ή
εξοπλισμού μετάδοσης SDH.

Μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας: Μπορεί να είναι τοπική ή απομακρυ-
σμένη, κατάλληλης ισχύος για τη λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού. Απαι-
τείται η εγκατάσταση μιας τερματικής μονάδας ισχύος, η οποία συνδέεται
με την αντίστοιχη κεντρική μονάδα μέσω χάλκινων τηλεφωνικών ζευγών. Η
επιλογή μεταξύ τοπικής ή απομακρυσμένης τροφοδοσίας εξαρτάται από τις
απαιτήσεις ισχύος του ενεργού εξοπλισμού, το κόστος, τη διαθεσιμότητα και
τους περιορισμούς ασφαλείας κάθε χώρας.

Πλαίσιο του τοπικού κατανεμητή καλωδίων LDF: Χρησιμοποιείται για
την παροχή υπηρεσιών στους συνδρομητές, μέσω πρόσβασης στο υφιστάμενο
χάλκινο δίκτυο διανομής. Ο χώρος που απαιτείται για την εγκατάστασή του
επηρεάζει σημαντικά τις διαστάσεις της καμπίνας και τη διάταξη του ενεργού
εξοπλισμού εντός αυτής. Η καμπίνα γενικά, πρέπει να διαθέτει τον απαιτού-
μενο χώρο για τον τερματισμό των πλαισίων παροχής υπηρεσιών στενής και
ευρείας ζώνης και την υποδοχή των μονάδων διαμερισμού (MDF splitter) για
την υπέρθεση υπηρεσιών DSL.

Πλαίσιο οπτικού κατανεμητή ODF: Απαιτείται για τον τερματισμό του κα-
λωδίου οπτικών ινών, που συνδέει την υπαίθρια καμπίνα με το αστικό κέντρο.

Μονάδα για το θερμοκρασιακό έλεγχο: του ενεργού εξοπλισμού στο εσω-
τερικό της καμπίνας, το είδος και οι δυνατότητες της οποίας εξαρτώνται από
τις συνολικές απαιτήσεις κατανάλωσης ισχύος του ενεργού εξοπλισμού. Για
την ψύξη του ενεργού εξοπλισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετι-
κές τεχνικές, όπως εξαερισμός με ανεμιστήρες και φίλτρα σκόνης, απαγωγείς
θερμότητας διαφόρων μεγεθών κ.λπ. Για υπαίθριες καμπίνες μικρών διαστά-
σεων, η χρήση ανεμιστήρων και φίλτρων σκόνης αποτελεί μια επιλογή χαμηλού
κόστους, με αυξημένο όμως κόστος συντήρησης για τα φίλτρα και τους ανεμι-
στήρες. Η χρήση απαγωγέα θερμότητας φαίνεται περισσότερο κατάλληλη για
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Σχήμα 3.14: Κεντρικό διαμέρισμα μια υπαίθριας καμπίνας με τυπική διάταξη
[47].

υπαίθριες καμπίνες μεγαλύτερων διαστάσεων, ενώ η τεχνολογία των απαγω-
γέων παρουσιάζει συνεχείς βελτιώσεις σε απόδοση και μείωση θορύβου.

Ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης: για τον έλεγχο των συνθηκών λειτουρ-
γίας στο εσωτερικό της καμπίνας. Χρησιμοποιείται ομάδα ανιχνευτών για την
ελεγχόμενη πρόσβαση στην καμπίνα και την παρακολούθηση των τιμών της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος, της υγρασίας και του καπνού, καθώς και αισθη-
τήρες για τον έλεγχο της λειτουργίας των ανεμιστήρων, του τροφοδοτικού και
των μπαταριών.

Αν και έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την τυποποίηση μιας υπαίθριας
καμπίνας για την εγκατάσταση ευρυζωνικού εξοπλισμού, το αποτέλεσμα ήταν
μόνο η καταγραφή των βασικών απαιτήσεων, ώστε κάθε τηλεπικοινωνιακή
εταιρεία να σχεδιάζει καμπίνες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις
της.
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3.4.2 Ίνα μέχρι την είσοδο του κτιρίου

Το FTTB αποτελεί το επόμενο μεταβατικό στάδιο στη διαδικασία εξέλιξης
προς ένα εξ’ ολοκλήρου οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Με τον όρο ”κτίριο” ανα-
φερόμαστε συνήθως, σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων ή πολυκατοικία και
όχι σε μεμονωμένες κατοικίες, όπου το FTTB γίνεται ταυτόσημο με το FTTH.
Αν και το μέσο πλήθος των διαμερισμάτων ανά κτίριο δεν είναι ίδιο σε όλες
τις χώρες, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ένα τυπικό μέγεθος κτιρίου
περιλαμβάνει δέκα έως δώδεκα διαμερίσματα.

Στην υλοποίηση FTTB, κάθε κτίριο συνδέεται μέσω καλωδίου οπτικών ινών
στο αστικό κέντρο, όπως περιγράφεται στο σχήμα 3.15.

Σχήμα 3.15: Δίκτυο FTTB με υλοποιήσεις P2P και P2MP [47].

Μπορεί να χρησιμοποιούνται point-to-point (P2P) ή και point-to-multipoint
(P2MP) τοπολογίες, με 2 ή 3 ζεύγη ινών σε κάθε κτίριο για λόγους εφεδρείας.
Οι οπτικές ίνες εισέρχονται στο κτίριο και τερματίζονται σε ένα μικρό οπτικό
κατανεμητή (B-ODF), κοντά στο κουτί τερματισμού του χάλκινου συμβατι-
κού δικτύου (εσκαλίτ). Για την πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου
απαιτείται η έγκριση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών.

Ο εξοπλισμός που τοποθετείται στο εσωτερικό του κτιρίου μπορεί να πε-
ριλαμβάνει ένα μικρής χωρητικότητας DSLAM, MSAN, ένα μεταγωγέα ή άλλο
ενεργό εξοπλισμό για την παροχή όλων των υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών στους συνδρομητές του κτιρίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται
POTS, ISDN, DSL (γρήγορο ίντερνετ, IPTV, VoID), μισθωμένα κυκλώματα κ.λπ.
Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να εγκαθίσταται σε μια μικρή καμπίνα-κουτί εσω-
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τερικού χώρου, σε κατάλληλη θέση εντός του κτιρίου, κοντά στον B-ODF και
στο ”εσκαλίτ”, όπου τερματίζεται η εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου, που
παρέχει πρόσβαση στα επιμέρους διαμερίσματα. Η ηλεκτρική τροφοδοσία του
ενεργού εξοπλισμού θα παρέχεται τοπικά (χρησιμοποιώντας κοινόχρηστο ή
ανεξάρτητο μετρητή).

Η υλοποίηση FTTB παρουσιάζει ρυθμιστικές και πρακτικές δυσκολίες, όταν
η εξυπηρέτηση των συνδρομητών του κτιρίου γίνεται από περισσότερους τη-
λεπικοινωνιακούς παρόχους. Στην περίπτωση αυτή, υφίσταται ανάγκη για φυ-
σική συνεγκατάσταση του εξοπλισμού περισσότερων παρόχων εντός του κτι-
ρίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε χώρο και ηλεκτρική τροφοδοσία, καθώς
και την δυσκολία διασφάλισής τους. Επιπλέον, προκύπτουν προβλήματα επι-
μερισμού κόστους μεταξύ υφιστάμενων παρόχων, ενώ το πρόβλημα της εμ-
φάνισης μελλοντικού παρόχου φαντάζει άλυτο, όσον αφορά στον καταμερισμό
δαπανών. Επίσης, σε περίπτωση διακοπής, ζημιάς ή παράβασης απορρήτου σε
κύκλωμα ενός εκ των παρόχων προκύπτει αδιέξοδο.

Η βασική διαμόρφωση της εσωτερικής καμπίνας και ο τρόπος διασύνδεσής
της με την εσωτερική καλωδίωση του κτιρίου απεικονίζονται στο σχήμα 3.16.

Σχήμα 3.16: Δομή και διασύνδεση του FTTB εξοπλισμού [47].

Ο ενεργός εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει οπτική διεπαφή FE/GE για σύν-
δεση με το σημείο συγκέντρωσης (αστικό κέντρο) μέσω οπτικής ίνας, χωρίς να
απαιτείται άλλος εξοπλισμός μετάδοσης.

Συνδέεται στον MB-ODF μέσω ζευγών κορδονιών διασύνδεσης. Τα κορ-
δόνια αυτά, που συνδέουν την καμπίνα με τον MB-ODF του κτιρίου πρέπει
να είναι μικρού μήκους και η διαδρομή τους δεν πρέπει να είναι έκθετη σε
εξωτερικές επεμβάσεις.

Στον ενεργό εξοπλισμό παρέχεται τοπική τροφοδοσία με την άδεια του
ιδιοκτήτη του κτιρίου, μέσω κοινόχρηστου ή ανεξάρτητου μετρητή. Για λόγους
εφεδρείας σε περίπτωση διακοπών ηλεκτροδότησης, προτιμάται η χρήση εξο-
πλισμού UPS αντί μπαταριών. Εντός της καμπίνας τοποθετείται επίσης μονάδα
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PDF με ασφάλειες.
Για τη σύνδεση των θυρών του ενεργού εξοπλισμού με το ”εσκαλίτ” του κτι-

ρίου χρησιμοποιείται συνήθως μικρός τοπικός κατανεμητής LDF, κατάλληλου
μεγέθους.

Εφόσον ο ενεργός εξοπλισμός εγκαθίσταται στον εσωτερικό χώρο του κτι-
ρίου, δεν απαιτείται μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας.

Για λόγους ασφάλειας θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ενός στοιχειώδους
συστήματος διαχείρισης με ανιχνευτές και αισθητήρα για τον έλεγχο του ενερ-
γού εξοπλισμού και των συνθηκών λειτουργίας του στο εσωτερικό της κα-
μπίνας. Η λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού ελέγχεται επίσης από το
αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης NMS.

Πολλά νέα κτίρια διαθέτουν τυποποιημένη υποδομή, παρά ταύτα η πο-
λυπλοκότητα παραμένει σε περίπτωση, που, για ρυθμιστικούς ή πρακτικούς
λόγους, απαιτείται η φυσική παρουσία εξοπλισμού περισσότερων παρόχων
εντός του ίδιου κτιρίου.

Από άποψη κόστους, οι υλοποιήσεις FTTB χαρακτηρίζονται από μεγαλύ-
τερο CAPEX και OPEX σε σύγκριση με τις FTTC. Η μικρότερη χωρητικότητα
του ενεργού εξοπλισμού σε θύρες, αυξάνει το κόστος ανά θύρα, ενώ το μι-
κρό πλήθος των εν δυνάμει χρηστών δεν αξιοποιεί πλήρως την εγκατεστημένη
βάση των θυρών. Επίσης, η δημιουργία περισσότερων ενεργών κόμβων (ένας
σε κάθε κτίριο) αυξάνει το OPEX, τόσο για την παροχή της υπηρεσίας, όσο
και για τη συντήρηση του εξοπλισμού.

3.4.3 Ίνα μέχρι το διαμέρισμα του συνδρομητή

Το FTTH αποτελεί τον τελευταίο σταθμό στην εξελικτική διαδικασία προς
ένα αμιγώς οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Με τον όρο ”σπίτι” υπονοείται, συνήθως
ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία και όχι μονοκατοικία, η οποία μπορεί να
θεωρηθεί ως κτίριο.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.17, στην υλοποίηση FTTH κάθε διαμέρισμα
ενός κτιρίου συνδέεται με το αστικό του κέντρο μέσω ενός ζεύγους οπτικών
ινών. Για τη σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθούν τοπολογίες P2P ή P2MP.
Ένα οπτικό καλώδιο, κατάλληλης χωρητικότητας σε οπτικές ίνες, εισάγεται
στο κτίριο και τερματίζεται στον κύριο οπτικό κατανεμητή κτιρίου (MB-ODF),
που αποτελεί το σημείο διεπαφής μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού οπτικού
δικτύου.

Δύο διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου περιγράφο-
νται στο σχήμα 3.18. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει μία σαφής διαφοροποί-
ηση μεταξύ της καλωδίωσης κορμού, που ξεκινά από τον MB-ODF και τερμα-
τίζει στον ανεξάρτητο κατανεμητή κάθε ορόφου (F-ODF), και της οριζόντιας
καλωδίωσης, που ξεκινά από κάθε F-ODF και τερματίζει στην τηλεπικοινω-
νιακή υποδοχή (TY) κάθε διαμερίσματος σε τοπολογία αστέρα.

Στο εσωτερικό δίκτυο μιας πολυκατοικίας προτιμάται συνήθως η κεντρο-
ποιημένη καλωδίωση, με κατάργηση των F-ODF κάθε ορόφου και απ’ ευθείας
σύνδεση όλων των διαμερισμάτων (TY) στον MB-ODF.

Μια περισσότερο ελκυστική προσέγγιση χρησιμοποιεί, αντί καλωδίου, ”δέ-
σμη μικρο-σωληνώσεων” σε όλη τη διαδρομή από το αστικό κέντρο μέχρι τα
διαμερίσματα των συνδρομητών, αφήνοντας εφεδρεία σωληνίσκων σε κάθε εν-
διάμεσο κουτί διασύνδεσης ή τερματισμού για μελλοντικές συνδέσεις.
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Σχήμα 3.17: Δίκτυο FTTH με υλοποιήσεις P2P και P2MP [47].

Σε πολλά νέα κτίρια υφίσταται εσωτερική καλωδίωση οπτικών ινών, ή δια-
τίθεται υποδομή από σωληνώσεις και καλωδιο-διαδρομές για μελλοντική εγκα-
τάσταση καλωδίων οπτικών ινών από τον MB-ODF μέχρι τα διαμερίσματα των
συνδρομητών.

Η κατάσταση γίνεται περισσότερο δύσκολη σε υφιστάμενα κτίρια, που δεν
διαθέτουν ελεύθερες σωληνώσεις για την εγκατάσταση KOI μέχρι τα διαμε-
ρίσματα, και απαιτείται κατασκευαστικό έργο στον κοινόχρηστο χώρο της
πολυκατοικίας, με χρήση επιτοίχιων σωληνώσεων ή καλωδιο-διαδρομών.

Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου οπτικών ινών σε υφιστάμενα κτί-
ρια πολυκατοικιών έχει υψηλό κόστος και η υλοποίησή του εμφανίζει συχνά
δυσκολίες και καθυστερήσεις. Δεν είναι, επίσης, προφανές, ποιόν θα επιβα-
ρύνει οικονομικά η κατασκευή του νέου αυτού δικτύου και ποιο θα είναι το
ιδιοκτησιακό καθεστώς του.

Ο ενεργός εξοπλισμός (ONT) σε υλοποιήσεις FTTH λαμβάνει τη μορφή ενός
οπτικού modem (με εξοπλισμό μεταγωγής και δρομολόγησης), με κατάλληλες
ενσύρματες και ασύρματες (Wi-Fi) διεπαφές για την παροχή όλων των διαθέσι-
μων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως POTS, πιθανόν ISDN, VoIP, γρήγορο
ίντερνετ και IPTV/VoD. Ο εξοπλισμός λειτουργεί με τοπική τροφοδοσία, ενώ
απαιτείται και κάποιας μορφής εφεδρική τροφοδοσία για τη διασφάλιση των
κρίσιμων υπηρεσιών (τηλέφωνο) σε περίπτωση ηλεκτρικής διακοπής.

Υπάρχει, συνήθως, δυνατότητα για κεντρική διαχείριση του ONY, ανάλογα
με την επιθυμία του συνδρομητή. Το ONT τοποθετείται κοντά στην οπτική TY
του διαμερίσματος και συνδέεται με αυτή με διπλό οπτικό κορδόνι μικρού μή-
κους, το οποίο θα προστατεύεται από απότομες κάμψεις και καταπονήσεις. Η
σύνδεση των διεπαφών του ONT με τις υπόλοιπες συσκευές του διαμερίσματος
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Σχήμα 3.18: Διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου κτιρίων
σε υλοποιήσεις FTTH [47].

γίνεται μέσω του ενδο-οικιακού δικτύου διανομής.
Στο CAPEX μιας υλοποίησης FTTH, το βασικό κόστος είναι κυρίως δι-

κτυακό, ενώ το κόστος του ενεργού εξοπλισμού είναι μικρό και αφορά μόνο
στο αστικό κέντρο, αφού για το κόστος του τερματικού εξοπλισμού επιβαρύ-
νεται ο συνδρομητής.

Σε σχέση με το OPEX, οι υποστηρικτές του FTTH θεωρούν ότι θα είναι
το ελάχιστο δυνατό, αφού η τερματική συσκευή ONT αποτελεί εξοπλισμό του
συνδρομητή. Όμως, οι συσκευές ONT δε διαθέτουν ακόμα στιβαρότητα και
λειτουργική συμπεριφορά αντίστοιχη των DSL modem, επομένως, θα πρέπει
να παρέχεται κάποια μορφή υποστήριξης στους συνδρομητές. Έτσι, για μια
μεγάλη συνδρομητική βάση το OPEX αναμένεται να είναι αυξημένο.

Επίσης, συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την άρση καλωδιακών βλαβών σε
συμβατικά δίκτυα πρόσβασης και υλοποιήσεις FTTH δείχνουν ότι, με τα ση-
μερινά δεδομένα, το OPEX ενός δικτύου FTTH είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

3.5 Οπτικά δίκτυα πρόσβασης

Με την αλματώδη ανάπτυξη του διαδικτύου και των εφαρμογών πολυμέ-
σων αυξάνονται και οι απαιτήσεις των συνδρομητών για δίκτυα πρόσβασης
υψηλών ταχυτήτων. Η ανάγκη σταθερής πρόσβασης στο Ίντερνετ καλύφθηκε
σε πρώτη φάση με τη χρήση των διαφόρων τεχνολογιών ADSL πάνω στα δί-
κτυα χαλκού με περιορισμένους ρυθμούς μετάδοσης 2 - 25 Mbps(σε απόσταση
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έως 5 περίπου χιλιόμετρα από τα κέντρα μεταγωγής των παρόχων). Στη συ-
νέχεια, με τις τεχνολογίες VDSL και VDSL2 δόθηκαν αυξημένες ταχύτητες 50
και 100 Mbps, αλλά για περιορισμένες αποστάσεις λίγων εκατοντάδων μέ-
τρων. Οι καλπάζουσες ανάγκες για ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες οδήγησαν
στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης (Passive Optical Networks - PONs).

Το γρήγορο δίκτυο πρόσβασης είναι καθοριστικής σημασίας υποδομή για
την ποιοτική εξυπηρέτηση των συνδρομητών και πρέπει να προσφέρει υψηλή
χωρητικότητα, αξιοπιστία, κάλυψη μεγάλων αποστάσεων και ανθεκτικότητα
σε περιβαλλοντικές συνθήκες όπως υγρασία, θερμοκρασία, κεραυνούς κ.λπ.
Η τάση για τα σύγχρονα δίκτυα πρόσβασης είναι να βασίζονται όλο και πε-
ρισσότερο σε μονότροπες ίνες, που καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις, ενώ
το κόστος των καλωδίων, των οπτικών εξαρτημάτων και των τερματικών συ-
σκευών μειώνεται συνεχώς.

3.5.1 Η παραδοσιακή δομή των δικτύων πρόσβασης

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης
(European Telecommunications Standards Institute – ETSI), ως δίκτυο πρό-
σβασης ορίζεται το ακραίο χάλκινο τμήμα του ενσύρματου δικτύου, που συν-
δέει τους συνδρομητές με το αστικό κέντρο, μέσω του οποίου παρέχεται το
σύνολο των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και το μεγαλύτερο μέρος των
ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Το δίκτυο πρόσβασης σχεδιάστηκε αρχικά και κατασκευάστηκε σταδιακά,
σε μια διάρκεια πενήντα και πλέον ετών, για την παροχή υπηρεσιών κοινής
τηλεφωνίας σε συνδρομητές. Χρησιμοποιεί αθωράκιστα καλώδια συνεστραμ-
μένων ζευγών ή τετράδων, που ξεκινούν από τον κύριο κατανεμητή του αστι-
κού κέντρου και τερματίζουν στην υποδοχή τερματισμού δικτύου, στο χώρο
του συνδρομητή. Σε κάθε συνδρομητή αντιστοιχεί ένα ζεύγος συνεστραμμένων
αγωγών, που τον συνδέει με το οικείο αστικό κέντρο.

Το δίκτυο πρόσβασης ακολούθησε την ιστορική εξέλιξη της τηλεφωνίας από
τις αρχές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα, και συνεχίζει ακόμη να αναπτύσ-
σεται για την τηλεφωνοδότητη νέων οικιστικών περιοχών, αφού τα βασικά
διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά εμπορικά προϊόντα τηλεφωνίας και ευρυζωνικό-
τητας παρέχονται μόνο μέσω του δικτύου χαλκού.

3.5.2 Τοπολογίες οπτικών δικτύων πρόσβασης

Τα κομβικά κέντρα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων μπορούν να συνδέο-
νται με τους συνδρομητές τους μέσω ινών με τον κλασικό αστεροειδή τρόπο,
όπως συνέβαινε και με τα χάλκινα καλώδια. Η ανάγκη όμως για χαμηλού
κόστους δίκτυα πρόσβασης ευνόησε την τεχνολογία των παθητικών οπτικών
δικτύων (PON – Passive Optical Networks), δηλαδή των δικτύων που διαμοι-
ράζουν το οπτικό σήμα σε πολλαπλούς χρήστες με παθητικούς διακλαδωτές,
χωρίς να απαιτούν πρόσθετο ενεργό εξοπλισμό μεταξύ κομβικού κέντρου και
ακραίων συνδρομητών. Η βασική ιδέα εδώ είναι ο απλός διαμοιρασμός μιας
οπτικής διαδρομής σε περισσότερους συνδρομητές.

Οι σημαντικότερες από πλευράς τοπολογίας υλοποιήσεις οπτικών δικτύων
πρόσβασης φαίνονται στο σχήμα 3.19 και είναι τα δίκτυα αστέρα, σημείο-
προς-σημείο, ενεργού αστέρα (Active Star) και τα διαφόρων τύπων παθητικά
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οπτικά δίκτυα PON. Τα δίκτυα αυτά θα τα εξετάσουμε παρακάτω.

Σχήμα 3.19: Αρχιτεκτονική Οπτικών Δικτύων [46].

Οι σύγχρονες εμπορικές τάσεις απαιτούν λειτουργικό διαχωρισμό μεταξύ
της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, όπως είναι το δίκτυο πρόσβασης, και των
προσφερόμενων υπηρεσιών. Έτσι, γίνεται προσπάθεια κατασκευής των δι-
κτύων με τρόπο που τεχνολογικά να επιτρέπουν τον διαμοιρασμό της χρήσης
τους σε περισσότερους του ενός παρόχους, ώστε να διευκολύνεται η συνύ-
παρξη και ο ελεύθερος ανταγωνισμός τους στην παροχή υπηρεσιών διαφόρων
επιπέδων προς τους συνδρομητές μιας γεωγραφικής περιοχής.

Τα δίκτυα με αρχιτεκτονική ενεργού αστέρα και PON δεν υποστηρίζουν
ελεύθερο ανταγωνισμό μέχρι το 2ο επίπεδο (Data Link Layer), παρά μόνο σε
υπηρεσίες υψηλότερων επιπέδων. Η αιτία είναι, ότι λόγω της χρήσης πολυπλε-
ξίας TDMA για την πρόσβαση στην κοινόχρηστη ίνα, οι τερματικές συσκευές
ONU και το OLT στον κόμβο που τις εξυπηρετεί απαιτείται να έχουν κοινό
πρωτόκολλο και ενιαία διαχείριση από ένα πάροχο. Μπορεί πάντως, ακόμα
και στην περίπτωση αυτή, στο κομβικό κέντρο του παρόχου να έχουν συνε-
γκατασταθεί δρομολογητές άλλων παρόχων, ώστε να γίνεται εφικτός ο αντα-
γωνισμός σε προσφορά υπηρεσιών 3ου και άνω επιπέδου, όπως πρόσβαση IP,
VoIP τηλεφωνία, υπηρεσίες βίντεο κ.α.

Με δίκτυα τοπολογίας αστέρα σημείο-προς-σημείο και WDM PON είναι
εφικτός ο ανταγωνισμός μεταξύ παρόχων ακόμη και στο φυσικό (οπτικό) ή στο
Data Link Layer, καθώς τα δίκτυα αυτά προσφέρουν στους παρόχους είτε απλή
ίνα, είτε οπτικές ζεύξεις μέσω ανεξάρτητων «λάμδα» και έτσι, επιτρέπουν τη
γεωγραφική μίξη διαφορετικών παρόχων με διαφορετικές δικτυακές υπηρεσίες
και πρωτόκολλα ανά συνδρομητή.

Τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης έχουν άριστες επιδόσεις ταχύτητας, επεκτα-
σιμότητας, εύκολη επισκευή και απεριόριστη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων
περιοχών. Ανάλογα με την απόσταση τερματισμού τους από τον ακραίο συν-
δρομητή, δηλαδή από τη θέση της ONU, τα οπτικά δίκτυα κατατάσσονται σε
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διάφορους τύπους τοπολογίας.
Τα συστήματα επικοινωνίας γενικά, συνδέουν κόμβους (nodes), που μπορεί

να είναι μεταγωγείς, τηλέφωνα, τερματικά, υπολογιστές, θέσεις εργασίας κ.λπ.

3.5.2.1 Δίκτυα απλού αστέρα

Είναι το απλούστερο οπτικό δίκτυο και απαιτεί μια αφιερωμένη ίνα από το
κομβικό κέντρο προς κάθε συνδρομητή όπως φαίνεται στο σχήμα 3.20. Κάθε
γραμμή είναι ανεξάρτητη και μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετική ταχύτητα
και με διαφορετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας αναλόγως της προσφερόμενης
υπηρεσίας, οικιακής, επιχειρηματικής κ.λπ.

Πλεονεκτήματα των δικτύων αυτών είναι η απλότητα, η απεριόριστη χω-
ρητικότητα, η ευελιξία για διαφορετικές υπηρεσίες και ταχύτητες ανά συν-
δρομητή, και η δυνατότητα ανταγωνισμού πολλών παρόχων ανά γεωγραφική
περιοχή.

Μειονεκτήματά τους είναι το μεγαλύτερο αρχικό κόστος, η απαίτηση για
περισσότερη ίνα και το μεγάλο πλήθος θυρών OLT στο κομβικό κέντρο.

Σχήμα 3.20: Οπτικά δίκτυα αστέρα σημείο-προς-σημείο.

3.5.2.2 Δίκτυα ενεργού αστέρα

Ονομάζονται και διπλού αστέρα καθώς μετά από μια πρώτη αστεροειδή
επέκταση από το κομβικό κέντρο προς την περιφέρεια ακολουθεί μια δεύτερη,
που βασίζεται σε έναν ενεργό απομακρυσμένο κόμβο, ο οποίος εγκαθίστανται
πλησίον της προς εξυπηρέτηση περιοχής και συνδέει ακτινωτά τους τοπικούς
συνδρομητές, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.21. Θεωρείται πολυσημειακό δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, καθένας από τους Ν κόμβους μπορεί να επικοινωνήσει
με όλους τους υπόλοιπους είτε απευθείας είτε μέσω κάποιου τρίτου κόμβου.
Για να αποκτήσει τη μέγιστη χρησιμότητά του, το δίκτυο πρέπει να μπορεί να
παρέχει την από οποιονδήποτε – σε – οποιονδήποτε διασύνδεση και να μην
περιορίζεται σε καταστάσεις όπου μερικοί κόμβοι μπορούν να επικοινωνούν
μόνο με ένα υποσύνολο από τους Ν-1 άλλους. Αυτή η ικανότητα θα πρέπει να
είναι η βασική απαίτηση.

Πλεονεκτήματα του ενεργού αστέρα είναι η μεγάλη εξοικονόμηση οπτικής
ίνας λόγω των μικρού μήκους τοπικών διασυνδέσεων. Το πλήθος των οπτι-
κών θυρών, βέβαια, δε διαφοροποιείται σε σχέση με την προηγούμενη σημείο-
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προς-σημείο αρχιτεκτονική αστέρα, απλώς οι θύρες αποκεντρώνονται στους
μικρότερους τοπικούς κόμβους.

Λόγω της παρουσίας του ενεργού τοπικού κόμβου αυξάνεται σημαντικά το
κόστος και επιπλέον μειώνεται η ανά συνδρομητή χωρητικότητα, καθώς και η
ευελιξία και η δυνατότητα ταυτόχρονης παρουσίας και ανταγωνισμού μεταξύ
πολλαπλών παρόχων.

Μειονέκτημα, επίσης, θεωρείται το ότι ο τοπικός κόμβος είναι ενεργός με
αποτέλεσμα να υπάρχει απαίτηση τροφοδοσίας, που συχνά δεν είναι εφικτή. Η
αξιοπιστία, επίσης, μειώνεται λόγω πιθανών προβλημάτων στον ενεργό κόμβο,
διακοπών τροφοδοσίας, βανδαλισμών κ.λπ.

Σχήμα 3.21: Οπτικό δίκτυο ενεργού αστέρα [46].

Στα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις και το ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο
των οπτικών επικοινωνιών, έχουν μετατοπιστεί από τις ζεύξεις από σημείο σε
σημείο που ήταν παλιότερα, προς αυτές από ένα σημείο προς πολλά σημεία
και στα δίκτυα. Η έρευνα πλέον, εστιάζεται λιγότερο στο πώς θα αυξηθεί ο
ρυθμός bit και η απόσταση των επαναληπτών σε μια απλή ζεύξη και περισ-
σότερο στη δυνατότητα διασύνδεσης, στο πόσες δέσμες bits σε διάφορα μήκη
κύματος (συχνότητες) μπορεί το σύστημα να υποστηρίξει, στο πόσο αποδο-
τικά μπορούν να λειτουργήσουν τα επιμέρους στοιχεία που βρίσκονται στην
πορεία του σήματος (πομποί, δέκτες, ενισχυτές), στο πόσο γρήγορα μπορεί
να λειτουργήσει ένα πρωτόκολλο και πόσο ”αποδοτικά” και ”διαφανή” για το
χρήστη μπορούν να γίνουν τα επικοινωνιακά μέσα.

3.6 Σύγχρονη ψηφιακή μεδάδοση

Οι πλησιόχρονες ψηφιακές ιεραρχίες (PDH – Plesiochronous Digital Hiera-
rchy) βασίζονται καθαρά στην TDM πολυπλεξία με διαδοχικές τάξεις ή βή-
ματα. Το γεγονός αυτό έχει σα μειονέκτημα, ότι για να προστεθεί ή να αφαι-
ρεθεί μια ψηφιακή παροχή χαμηλότερης ταχύτητας από ένα ψηφιακό σήμα
υψηλότερης τάξης, θα πρέπει, πρώτα, να γίνει αποπολυπλεξία σε όλα τα δια-
δοχικά επίπεδα από την ανώτερη έως την κατώτερη στάθμη. Η διαδικασία
αυτή έχει εξαιρετικά υψηλό κόστος και επιπλέον, είναι πολύπλοκη και χρονο-
βόρα.

Τη λύση σε τέτοιου είδους προβλήματα δίνει η λεγόμενη σύγχρονη ψη-
φιακή ιεραρχία SDH (Synchronous Digital Hierarchy) και SONET (Synchronous
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Optical Networking), που είναι συστήματα μετάδοσης υψηλής τάξης και αποτε-
λούν διεθνή πρότυτα για τέτοια δίκτυα μεταφοράς υψηλών ταχυτήτων έχοντας
πλέον αντικαταστήσει τις συσκευές της παλαιότερης πλησιόχρονης ιεραρχίας.

Σχήμα 3.22: Τεχνικές απομάστευσης καναλιών σε PDH-SDH [46].

Η βασική ιδέα SONET και SDH είναι η δυνατότητα μεταγωγής ή απομά-
στευσης καναλιών (switching και cross connection) οποιασδήποτε τάξης, μέσα
στο δίκτυο, χωρίς την ανάγκη πολυπλεξίας ή αποπολυπλεξίας όλου του σήμα-
τος (3.22).

Χρονικά προηγήθηκε η ανάπτυξη του SONET στις ΗΠΑ για επικοινωνίες
μέσω οπτικών ινών, ενώ ακολούθησε το SDH που είναι η διεθνής τυποποίηση
κατά ITU-T.

3.6.1 SDH

Το SDH γεννήθηκε από το SONET των ΗΠΑ και θεσμοθετήθηκε από την
ITU-T για να μπορεί να βοηθήσει την πολυπλεξία των Ευρωπαϊκών συστημά-
των από 2 Mbps έως 140 Mbps σε συστήματα ανώτερων τάξεων.

Στην ουσία η ITU-T και ο ETSI έδωσαν ένα στάνταρντ ώστε οι ρυθμοί 1.5,
2-, 6-, 34-, 45- και 140- Mbps να μπορούν να πολυπλεχθούν σε ένα νέο ρυθμό
των 155.52 Mbps. Το σύμβολο «2-» σημαίνει 2.048.

Τα 155.2 Mbps είναι πλέον γνωστά και ως σήμα STM-1. Υψηλότεροι ρυθμοί,
βέβαια, καλύπτονται από τα STM-4, STM-16 κ.λπ.

Οι τυποποιήσεις της ITU-T για το SDH είναι:

• G.707 «ρυθμοί μετάδοσης SDH»

• G.708 «διεπαφές κόμβων δικτύων για SDH»

• G.709 «δομή σύγχρονης πολυπλεξίας»
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Containers Ρυθμός μετάδοσης PDH
C11 1.5 Mbps T1
C12 2 Mbps E1
C21 6 Mbps T2
C22 8 Mbps E2
C31 34 Mbps E3
C32 45 Mbps T3
C4 140 Mbps E4

Πίνακας 3.2: Οι ρυθμοί μετάδοσης της δομής PDH.

Το SDH στάνταρντ έχει 4 σημαντικές λειτουργίες:

• Είναι σύγχρονο.

• Είναι «οπτικό» στάνταρντ, επιτρέποντας όμως τη χρήση και διαφορετι-
κών μέσων.

• Προβλέπει κανάλια για διαχείριση δικτύου.

• Συμπτύσσει Βορειοαμερικανικά και Ευρωπαϊκά υπάρχοντα δίκτυα.

Οι οπτικές ίνες περισσότερο και λιγότερο οι μικροκυματικές ραδιοζεύξεις,
είναι τα στοιχεία του κορμού ενός δικτύου SDH. Παρέχουν τυπικά πάνω από
2.5 Gbps (= 16 x 155 Mbps), αλλά υποστηρίζουν και μεγαλύτερους ρυθμούς
π.χ. 13.22 Gbps, ενώ οι μικροκυματικές ραδιοζεύξεις περιορίζονται μέχρι τα 2
x 155 Mbps.

Η φιλοσοφία που διέπει το πρότυπο αυτό, είναι ότι τα δεδομένα για κάθε
έναν από τους ρυθμούς μετάδοσης μπορούν να πακεταριστούν σε ένα πλαίσιο
σταθερού μεγέθους, που ονομάζεται κοντέινερ και να τοποθετηθούν σε μια
εύκολα προσδιορίσιμη θέση μέσα σε ένα πολυπλεγμένο πλαίσιο υψηλότερης
ταχύτητας ή ανώτερης τάξης.

Όλοι οι ρυθμοί της PDH μπορούν να περιληφθούν σε κοντέινερ (βλέπε πί-
νακα 3.2). Με αυτόν τον τρόπο η δομή SDH μπορεί να μεταδώσει τα Ευρω-
παϊκά 2, 8, 34 και 140 Mbps ή τα αμερκάνικα 1, 5, 6, 45 Mbps. Τα κοντέινερ
μπορούν εύκολα να αναμειχθούν, δίνοντας το δικαίωμα σε ρυθμούς 1, 5 και 2
Mbps να συνυπάρχουν.

Η τεχνολογία αυτή έχει την ευελιξία να υποστηρίξει όλη τη σημερινή PDH
υποδομή αλλά και συστήματα όπως Ethernet, Token ring, FDDI, B-ISDN. Η
είσοδος στο δίκτυο SDH γίνεται με τερματικούς πολυπλέκτες, μέσω διεπαφών
όπως τα G.703 για 2 Mbps ή το FDDI για δεδομένα, μέσω κατάλληλης γέφυρας.

Τα πλεονεκτήματα της SDH είναι:

• Απλοποιημένες τεχνικές πολυπλεξίας / αποπολυπλεξίας.

• Ενσωμάτωση / απομάστευση καναλιών χαμηλότερου ρυθμού μετάδοσης
χωρίς τη συνολική πολυπλεξία / αποπολυπλεξία του κύριου σήματος υψη-
λής ταχύτητας.

• Βελτιωμένες τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου του δικτύου.
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• Εύκολα επεκτάσιμη δομή σε υψηλότερες ταχύτητες και στάδια πολυπλε-
ξίας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πέραν των σημερινών επιπέδων.

• Άνετη χρήση των υπαρχόντων συστημάτων ψηφιακών μεταδόσεων (συμ-
βατότητα διασύνδεσης).

• Ενοποίηση των δύο τεχνολογιών (Ευρωπαϊκής και Βορειοαμερικανικής)
σε μια παγκόσμια τυποποίηση.

Η παραδοσιακή τοπολογία των δικτύων μετάδοσης είναι, ως γνωστόν, ακτι-
νωτή, με συνδέσεις σε διάταξη αστέρα σημείο-προς-σημείο. Η τοπολογία του
SDH, όμως, είναι δακτυλίου (ring), όπου το κάθε σημείο είναι συνδεδεμένο
με δύο άλλα σημεία, ενώ η κυκλοφορία μπορεί να γίνει και προς τις δύο κα-
τευθύνσεις. Στο σχήμα 3.23 φαίνεται η τοπολογία ενός δικτύου SDH και οι
συσκευές του δικτύου.

Σχήμα 3.23: Τοπολογία δικτύου SDH [46].

Οι βασικές συσκευές του SDH είναι οι εξής:

• STM-1 TM (terminal multiplexer), γνωστοί και ως τερματικοί σταθμοί.
Στην πράξη οι συσκευές αυτές λαμβάνουν εισερχόμενα σήματα π.χ. E1
μέσω G.703 και τα συνθέτουν σε STM-1 σήματα, αλλά και το αντίστροφο.

• STM-N terminals, που λαμβάνουν STM-1 ή B-ISDN H4 σήματα και τα
προωθούν σε ένα STM-N σήμα.

• TM-N ADM (Add/Drop Multiplexer), που λαμβάνουν STM-N σήματα και
εξάγουν STM-1 σήματα.

• TU-12 (Tributary Units), που λειτουργούν στα STM-1 και κάνουν cross-
connection στα Ε1.
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SONET SDH
OC-1 51.84 Mbps
OC-3 155.52 Mbps STM-1 155.52 Mbps
OC-9 466.56 Mbps STM-3 466.56 Mbps
OC-12 622.08 Mbps STM-4 622.08 Mbps
OC-18 933.12 Mbps STM-6 933.12 Mbps
OC-24 1244.16 Mbps STM-8 1244.16 Mbps
OC-48 2488.32 Mbps STM-16 1244.16 Mbps

Πίνακας 3.3: Η ιεράρχηση των OC επιπέδων των SONET και SDH.

• FOTS (Fiber optic Transmission System), που λειτουργούν στα STM-4 και
STM-16.

3.6.2 SONET

Η νέα αυτή τεχνική ψηφιακής ιεράρχησης ταχυτήτων εμφανίσθηκε αρχικά
στις ΗΠΑ, με σκοπό τη μετάδοση σημάτων μικρών και μεσαίων ταχυτήτων
(από 64 Kbps και πάνω), μέσω δικτύων οπτικών ινών μεγάλου εύρους ζώνης.
Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως Synchronous Optical NETwork – SONET. Το
SONET δε χρησιμοποιείται στην Ευρώπη.

Η ιεράρχηση των ρυθμών μετάδοσης στο SONET αρχίζει από τα 51.840
Mbps και φθάνει μέχρι σήμερα στα 2.48832 Gbps στοχεύοντας να επεκταθεί
στα 9.953 Gbps.

Ο βασικός ρυθμός 51.840 Mbps είναι γνωστός και ως Synchronous Trans-
port Signal-level 1 (STS-1). Το SONET ορίζει το βασικό σήμα STS-1 και μια
δομή πολυπλεξίας, τέτοια, που να δημιουργεί τα πολλαπλάσια αυτού από 1
έως 255, δηλαδή STS-1, STS-4 κ.λπ. Το STS-3 ισοδυναμεί με το STM1 της SDH.

Το βασικό δομικό στοιχείο του SONET είναι ένα πλαίσιο 810 byte που
εκπέμπεται κάθε 125 μsec, για να δημιουργήσει ένα σήμα 51.840 Mbps που
είναι το STS-1. Για μετάδοση μέσω οπτικών ινών το οπτικό υποκατάστατο του
STS-1 σήματος καλείται OC-1 (Optical Carrier-level 1). Ο πίνακας 3.3 περιέχει
την ιεράρχηση των OC επιπέδων.

3.7 Τεχνολογίες PON

Ο όρος PON (Passive Optical Network) σημαίνει «Παθητικό Οπτικό Δίκτυο»
και αναφέρεται σε μια τοπολογία διασύνδεσης P2MP, που χρησιμοποιεί έναν
παθητικό διακλαδωτή οπτικής ισχύος, προκειμένου να συνδέσει τον τηλεπι-
κοινωνιακό εξοπλισμό του αστικού κέντρου με ένα πλήθος συνδρομητών. Αν
και αρχικά, ο όρος PON αναφερόταν γενικόλογα στη συγκεκριμένη δικτυακή
τοπολογία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους (παραλ-
λαγές με βάση το πλήθος των χρησιμοποιούμενων ινών, την τεχνική πολυπλε-
ξίας και τα διαφορετικά μήκη κύματος λειτουργίας), η ανάγκη για τυποποίηση
του ενεργού εξοπλισμού μετάδοσης οδήγησε στις συγκεκριμένες τεχνολογίες
xPON, που περιγράφονται παρακάτω.

Η βασική αρχιτεκτονική ενός τυπικού παθητικού οπτικού δικτύου PON πε-
ριλαμβάνει μια οπτική ίνα, η οποία ξεκινώντας από το αστικό κέντρο συνδέεται
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σε κατάλληλη θέση με τον οπτικό διακλαδωτή, ο οποίος απλά υποδιαιρεί και
κατανέμει την ισχύ του εισερχόμενου σήματος σε Ν εξόδους. Ο λόγος διαμε-
ρισμού μπορεί να παίρνει τιμές από 2 μέχρι 64, με συνηθέστερες τιμές 8, 16
και 32. Οι έξοδοι του οπτικού διακλαδωτή συνδέονται μέσω οπτικών ινών με
τον εξοπλισμό κάθε συνδρομητή. Η μέγιστη διαδρομή από το αστικό κέντρο
μέχρι τον συνδρομητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 km.

Η λειτουργία του PON βασίζεται στην ταυτόχρονη μετάδοση διαφορετικού
τύπου υπηρεσιών μέσω της ίδιας οπτικής ίνας και επιτυγχάνεται με τη χρήση
διαφορετικού μήκους κύματος σε κάθε κατεύθυνση. Για την κατερχόμενη κί-
νηση το PON χρησιμοποιεί μήκος κύματος 1490 nm για τη μετάδοση φωνής
(VoIP) και δεδομένων και 1550 nm για τη διανομή υπηρεσιών βίντεο. Η ανερ-
χόμενη κίνηση φωνής και δεδομένων εξυπηρετείται από μήκος κύματος στα
1310 nm. Η συνένωση και ο διαχωρισμός των διαφορετικών μηκών κύματος
επιτυγχάνεται με χρήση διατάξεων πολυπλεξίας WDM χαμηλού κόστους. Ανά-
λογα με την συγκεκριμένη υλοποίηση, η λειτουργία του PON μπορεί να είναι
συμμετρική ή ασύμμετρη, ενώ για τη μετάδοση σήματος βίντεο στα 1550 nm
μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μορφές μετάδοσης.

Ο ενεργός εξοπλισμός ενός δικτύου PON που εγκαθίσταται στο αστικό
κέντρο, είναι γνωστός ως ”τερματικό οπτικής γραμμής” OLT, ενώ ο αντίστοιχος
εξοπλισμός στο χώρο του συνδρομητή ως ”μονάδα οπτικού δικτύου” ONU
ή ”τερματικό οπτικού δικτύου” ONT. Ο όρος ONT χρησιμοποιείται, κυρίως,
όταν η οπτική ίνα εξυπηρετεί ένα νοικοκυριό σε υλοποιήσεις FTTH, ενώ ο
όρος ONU προτιμάται για την περιγραφή εξοπλισμού που εγκαθίσταται σε
υπαίθριες καμπίνες ή καμπίνες εσωτερικού χώρου σε υλοποιήσεις FTTC/B.
Οι συνδέσεις μεταξύ ONU και συνδρομητών γίνονται μέσω του υφιστάμενου
δικτύου διανομής.

Το OLT βρίσκεται συνήθως εγκατεστημένο στο αστικό κέντρο και ελέγχει
την αμφίδρομη ροή της κίνησης στο δίκτυο PON. Στην κατερχόμενη διαδρομή
το OLT πολυπλέκει κίνηση υπηρεσιών POTS, δεδομένων και βίντεο από δια-
φορετικά δίκτυα σε ένα κοινό σήμα και το διανέμει σε όλες τις μονάδες ONU
και ONT, που είναι συνδεδεμένες στο συγκεκριμένο PON. Στην ανερχόμενη
διαδρομή, το OLT λαμβάνει πολλαπλά διαφορετικά είδη σημάτων από τους
συνδεδεμένους χρήστες μέσω τεχνικής πολυπλεξίας TDMA, τα διαχωρίζει και
οδηγεί το κάθε είδος στην κατάλληλη δικτυακή διεπαφή. Μια τυπική μονάδα
OLT σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί περισσότερα από ένα PON. Οι κατασκευα-
στές εξοπλισμού PON διαθέτουν πλαίσια OLT, με χωρητικότητα άνω των 56
PON ανά πλαίσιο. Ο εξοπλισμός OLT είναι τυποποιημένος, ώστε να επιτρέπει
τη χρήση κατάλληλου τερματικού εξοπλισμού ONT και ONU.

Ο τερματικός εξοπλισμός ONT περιλαμβάνει ένα οπτικό modem, που εγκα-
θίσταται στο χώρο του συνδρομητή και συνδέεται με το OLT του οικείου αστι-
κού κέντρου μέσω του δικτύου PON, παρέχοντας στο συνδρομητή μια ποικιλία
ηλεκτρικών διεπαφών σύνδεσης με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του. Ανάλογα
με τις απαιτήσεις του συνδρομητή, μια τυπική μονάδα ONT παρέχει, συνή-
θως, ένα μείγμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων POTS,
συνδέσεις γρήγορου ίντερνετ μέσω FE/GE, συνδέσεις ψηφιακού ή αναλογικού
βίντεο, μισθωμένα κυκλώματα E1 κ.λπ. Τα ONT έχουν, συνήθως, μικρό μέγε-
θος και καλοσχεδιασμένη εμφάνιση και λειτουργούν με τροφοδοσία AC για
οικιακή χρήση.
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Τύπος Παθητικού Οπτικού Δικτύου (PON)
Είδος BPON EPON GPON

Τυποποίηση ITU-T G.983 IEEE 802.3ah ITU-T G.984
Πρωτόκολλο ATM Ethernet ATM and Ethernet

Κατερχόμενη ροή 622/1.244 Mbps 1.244 Mbps 1.244/2.488 Mbps
Ανερχόμενη ροή 155/622 Mbps 1.244 Mbps 155 έως 2.488 Mbps

Εμβέλεια 20 km 10 km 20 km

Λόγος Διαμερισμού 1/32 1/16 ονομαστικός 1/641/32 επιτρεπτός

Πίνακας 3.4: Κύρια χαρακτηριστικά των τεχνολογιών PON.

Ο τερματικός εξοπλισμός ONU είναι ουσιαστικά μια μεγαλύτερης χωρητι-
κότητας μονάδα ONT υπό την μορφή ενός πλαισίου DSLAM/MSAN, που εγκα-
θίσταται σε καμπίνα υπαίθρια ή εσωτερικού χώρου και χρησιμοποιείται σε
υλοποιήσεις FTTC/B με χρήση PON για την εξυπηρέτηση μιας μεγαλύτερης
ομάδας συνδρομητών. Ηλεκτροδοτείται, συνήθως, με DC και εξοπλίζεται με
διαφορετικές συνδρομητικές κάρτες για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών.

Η τεχνολογία PON αποτελεί τη βασική επιλογή μεγάλων τηλεπικοινωνια-
κών οργανισμών στην προσέγγιση των τεχνολογιών FTTx, κυρίως, λόγω των
πλεονεκτημάτων που προσφέρει ως προς την απαιτούμενη υποδομή. Ήδη, από
την περίοδο 1990-98, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι κυρίαρχες τη-
λεπικοινωνιακές εταιρείες προχώρησαν σε μεγάλης έκτασης πιλοτικά έργα,
που όλα βασίζονταν, κυρίως, στη χρήση της τοπολογίας PON αξιοποιώντας
τις δυνατότητές της για εκπομπή αναλογικού βίντεο ώστε να προσφέρουν τη-
λεφωνία μαζί με υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης. Σε κάθε περίπτωση, τα
αποτελέσματα δεν ήταν επιτυχή και τα έργα αυτά εγκαταλείφθηκαν, αφού
προηγουμένως δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά, κυρίως, διότι η τεχνολογία PON
δε διέθετε την απαιτούμενη τυποποίηση, ενώ και οι διαθέσιμες τότε υπηρεσίες
δε δικαιολογούσαν το απαιτούμενο ύψος επενδύσεων για υλοποιήσεις FTTx.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει τρεις βασικές τυποποιήσεις της τεχνο-
λογίας PON: Broadband PON ή BPON, Ethernet PON ή EPON, και Gigabit PON
ή GPON. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε τυποποίησης αναφέρονται στον
πίνακα 3.4.

Το GPON εμφανίζεται σήμερα ως η κυρίαρχη διεθνής τυποποίηση PON,
παρέχοντας μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης και βελτιωμένους μηχανισμούς
ασφάλειας, ενώ διατηρούνται οι δυνατότητες των άλλων τυποποιήσεων σε θέ-
ματα δυναμικής κατανομής εύρους ζώνης (DBA - Dynamic Bandwidth Assign-
ment) και χρήσης μηνυμάτων λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης (OAM
- Operations, Administration and Maintenance). Παρά ταύτα, η τυποποίηση
EPON θεωρείται απλούστερη και περισσότερο τεχνολογικά ώριμη από τις τη-
λεπικοινωνιακές εταιρείες στις ΗΠΑ και σε πολλές Ασιατικές χώρες.

Το PON (GPON ή EPON) αποτελεί την προτιμώμενη τοπολογία υλοποίησης
FTTx των κυρίαρχων Telco (ILEC) και των μεγαλύτερων κατασκευαστών τηλε-
πικοινωνιακού εξοπλισμού. Είναι σημαντικά οικονομικότερο από αντίστοιχες
υλοποιήσεις P2P Ethernet σε θέματα δικτυακής υποδομής και λιγότερο απαι-
τητικό σε χώρους και ενεργό εξοπλισμό. Την τοπολογία PON αντιστρατεύονται
οι τοπικές Ρυθμιστικές Αρχές και οι κατασκευαστές εξοπλισμού Ethernet, με
το επιχείρημα, ότι οδηγεί σε «κλειστά δίκτυα» και ως εκ τούτου, είναι αντίθετη
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με τους κανόνες ανταγωνισμού της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.
Το κύριο συγκριτικό λειτουργικό μειονέκτημα της τεχνολογίας PON είναι

ο εγγενής περιορισμός στο διαθέσιμο εύρος ζώνης ανά συνδρομητή, που προ-
έρχεται από το γεγονός, ότι το σύνολο των συνδρομητών εξυπηρετείται από
την ίδια οπτική ζεύξη στη διαδρομή από τον οπτικό διακλαδωτή μέχρι την
κεντρική μονάδα OLT στο αστικό κέντρο. Επομένως, το PON ενδεχομένως, θα
δυσκολευτεί να ανταποκριθεί σε μελλοντική σημαντική αύξηση των απαιτή-
σεων σε εύρος ζώνης με συμμετρικές υπηρεσίες ανά συνδρομητή, ιδιαίτερα, αν
εξυπηρετεί ένα μεγάλο πλήθος συνδρομητικών ONT ή πλαίσια DSLAM/MSAN
με ικανό αριθμό συνδρομητών VDSL2.

Ως αποτέλεσμα, οι μελλοντικές βελτιώσεις της τεχνολογίας PON στοχεύουν
στην αύξηση του διαθέσιμου ρυθμού μετάδοσης ανά συνδρομητή. Τόσο η IEEE
με το 10GEPON, όσο και η ITU με το 10GPON οδηγούνται σε αντίστοιχες
τυποποιήσεις, που θα αναβαθμίσουν την ανερχόμενη ταχύτητα σε 10 Gbps, ενώ
ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στο διαθέσιμο ρυθμό μετάδοσης ανά συνδρομητή
αναμένεται να επιτευχθεί με την εφαρμογή της τεχνολογίας DWDM σε ένα
δίκτυο PON και τη δημιουργία ενός WDM PON, στο οποίο σε κάθε συνδρομητή
(σε επίπεδο ONT ή ONU) θα διατίθενται δύο μήκη κύματος αποκλειστικής
χρήσης, αξιοποιώντας πλήρως το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

Οι επιδράσεις της τεχνολογίας DWDM στη μελλοντική εξέλιξη της τοπο-
λογίας PON, καθώς και παραλλαγές - βελτιώσεις της βασικής αρχιτεκτονικής,
που ενσωματώνουν δυνατότητες για αυξημένη εμβέλεια και προστασία μέσω
εναλλακτικής όδευσης, έχουν επίσης εξετασθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, μέσω
πληθώρας χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων και δοκιμών πε-
δίου.
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Κεφάλαιο 4

Παθητικά Οπτικά Δίκτυα

4.1 Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία η ζήτηση για εύρος ζώνης και δικτυακές υπηρε-
σίες τόσο από τους οικιακούς χρήστες, όσο και από τους επιχειρησιακούς
πελάτες αυξάνεται, διαρκώς. Σ’ αυτό το διάστημα, τα παθητικά οπτικά δί-
κτυα έχουν αναδειχθεί ως μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία πρόσβασης που
προσφέρει ευελιξία, δυνατότητες ευρείας κάλυψης και οικονομικώς αποδοτικό
διαμοιρασμό των ακριβών οπτικών ζεύξεων συγκριτικά με τις συμβατικές λύ-
σεις σημείου-προς-σημείο. Αυτά τα πλεονεκτήματα των Παθητικών Οπτικών
Δικτύων έχουν πυροδοτήσει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική εμπορική δρα-
στηριότητα, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις εργασίες κάποιων αρχών προ-
τυποποίησης.

Η πρώτη σχετική πρόταση ήρθε το 1995 και δημοσιεύτηκε το 1998 από
τον τομέα προτυποποίησης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Η πρόταση
αυτή αφορούσε τις πρώτες συστάσεις της σειράς G.983.x, οι οποίες αναφέρο-
νται συχνά ως πρωτόκολλο ΑTM-PON και είχαν συνταχθεί από την ομάδα Full
Service Access Network (FSAN). Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί το ΑΤΜ ως
στρώμα μεταφοράς και επιδεικνύει ορισμένα ισχυρά χαρακτηριστικά, γεγονός
που επαληθεύεται από το εύρος των υλοποιήσεων που έχουν πραγματοποιη-
θεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, τα πολλά μειονεκτήματα της τεχνολογίας ATM δεν
την καθιστούσαν κατάλληλη για την υλοποίηση PONs που μεταφέρουν κυρίως
κίνηση IP και αυτό έγινε αμέσως εμφανές. Έτσι, η πρόταση γρήγορα αντικα-
ταστάθηκε από το Broadband PON (B-PON) και στη συνέχεια από το Gigabit
PON (G-PON), το οποίο έχει καθιερωθεί ως πρότυπο ITU-T G.984. Από το
2010, έχει ξεκινήσει η προτυποποίηση της επόμενης γενιάς G-PON, 10G-PON
ή XG-PON.

Παράλληλα με την ITU-T, το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονι-
κών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) εξέ-
δωσε το 2004 το πρότυπο 802.3ah, σαν κομμάτι του προγράμματος ‘Ethernet
στο πρώτο μίλι’ (Ethernet in the First Mile – EFM), το οποίο περιγράφει το
Ethernet Παθητικό Οπτικό Δίκτυο (E-PON). Όπως υποδηλώνει και το όνομά
του, βασίζεται στην ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία του Ethernet.

Οι διαφορές μεταξύ των προτύπων αφορούν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο
ενθυλακώνονται τα πακέτα σε αυτά άλλων επιπέδων. Τα πρότυπα προσδιορί-
ζουν την κωδικοποίηση, τους ρυθμούς μετάδοσης, τις μορφές και τα μεγέθη των
πακέτων δεδομένων και ελέγχου και τα μηνύματα που μπορούν να ανταλλάσ-
σουν οι ONUs με το OLT (Optical Line Termination, αναφέρθηκε προηγουμένως
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ως hub) και αντίστροφα. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο ανατίθεται το εύρος
ζώνης για μετάδοση, δεν καθορίζεται αυστηρά. Για το λόγο αυτό, το πρόβλημα
της δυναμικής ανάθεσης εύρους ζώνης (dynamic bandwidth allocation – DBA)
αποτελεί μια ερευνητική περιοχή με μεγάλο ενδιαφέρον.

Σε ένα δίκτυο G-PON, τα πακέτα ενθυλακώνονται με χρήση της μεθόδου
GEM (Gigabit Encapsulation Method) και υπάρχει δυνατότητα κατάτμησης
των πακέτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στην ικανοποί-
ηση αυστηρών απαιτήσεων σε ποιότητα υπηρεσίας (Quality of service - QoS)
που θέτουν διάφορες εφαρμογές. Ωστόσο, αυτό απαιτεί την επανένωση των
κατετμημένων πακέτων στον προορισμό τους, πράγμα που αυξάνει την πολυ-
πλοκότητα. Στα E-PONs δε γίνεται κατάτμηση και συνένωση πακέτων, συνε-
πώς, το μέγεθος του πλαισίου μετάδοσης δεν είναι σταθερό. Το γεγονός, όμως,
ότι σε ένα E-PON το μικρότερο μέγεθος πακέτου που υποστηρίζεται είναι 64
bytes (ελάχιστο πλαίσιο Ethernet), προσδίδει μεγάλη επιβάρυνση στα μηνύ-
ματα ελέγχου. Το βασικό πλεονέκτημα των E-PONs είναι η συμβατότητα με
τον υπάρχοντα Ethernet εξοπλισμό.

4.2 Γενικά Χαρακτηριστικά

Τα δίκτυα PON είναι τα χαμηλότερου κόστους πολυσημειακά δίκτυα οπτι-
κής πρόσβασης και έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία από κάθε άλλο
είδος οπτικού δικτύου. Συνδέουν μια θύρα του κομβικού κέντρου με πολλούς
συνδρομητές, μέσω οπτικής ίνας, μειώνοντας έτσι το απαιτούμενο πλήθος των
οπτικών ινών, αλλά και των οπτικών θυρών του κομβικού κέντρου. Βασίζονται
σε μια απλή μονότροπη οπτική ίνα και χρησιμοποιούν διαφορετική συχνότητα
εκπομπής – λήψης (πολύπλεξη WDM) για το διαχωρισμό της ανερχόμενης
από την κατερχόμενη μετάδοση, διατηρώντας μια χρωματική απόσταση 180
nm μεταξύ των σημάτων εκπομπής και λήψης. Η μετάδοση του ανερχόμενου
σήματος (upload) γίνεται στα 1310 nm ενώ του κατερχόμενου (download) στα
1490 nm. Προαιρετικά, προβλέπεται και η πρόσθετη δυνατότητα μονόδρομης
μετάδοσης κατερχόμενων τηλεοπτικών σημάτων στην περιοχή των 1550 nm.
Επίσης, είναι εφικτή και η χρήση δύο ινών, μια για εκπομπή και μια για λήψη,
αλλά αυτό αποφεύγεται λόγω του αυξημένου κόστους.

Η κεντρική ίνα τροφοδοσίας ξεκινά, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1, από το
κομβικό κέντρο του παρόχου (OLT), οδεύει προς την περιοχή των συνδρομητών
και εκεί σε επιλεγμένα σημεία όπως καμπίνες γειτονιάς, μέσω ενός παθητικού
διακλαδωτή διαμοιράζεται με ίνες διανομής στους τελικούς συνδρομητές. Η ίνα
τροφοδοσίας και οι ίνες διανομής είναι ίδιου ακριβώς τύπου, μονότροπες, με
κοινά χαρακτηριστικά, όπως ITU-T G.652. Είναι, επίσης, δυνατή και η χρήση
περισσότερων μικρών διακλαδωτών, αντί ενός, ανάλογα με τη γεωγραφική
διασπορά των συνδρομητών.

Οι θύρες OLT του κομβικού κέντρου εκπέμπουν σε μια μόνο συχνότητα ή
«λάμδα» στα 1490 nm και το οπτικό αυτό σήμα οδεύει στην αρχική αρτηρία
και εν συνεχεία, μοιράζεται στις μετέπειτα διακλαδώσεις μέσω παθητικών
διακλαδωτών για να καταλήξει στους ακραίους συνδρομητές.

Το δίκτυο PON στην κατερχόμενη διαδρομή λειτουργεί, όπως φαίνεται στο
σχήμα 4.2, ως δίκτυο ακρόασης. Τα κατερχόμενα δηλαδή πακέτα δεδομένων
μέσω του διακλαδωτή οδηγούνται ταυτόχρονα σε όλους ανεξαιρέτως τους συν-
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Σχήμα 4.1: Παθητικά οπτικά δίκτυα PON [46].

δρομητές (broadcast) και επομένως για λόγους ασφαλείας τα πακέτα είναι
κρυπτογραφημένα με αλγόριθμους, όπως AES 128, έτσι, ώστε ο κάθε συνδρο-
μητής να μπορεί να αποκωδικοποιήσει μόνο τα πακέτα που αφορούν τη δική
του διεύθυνση.

Σχήμα 4.2: Κατερχόμενο Broadcast στο PON [46].

Στην ανερχόμενη κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3, η εκπομπή
των πακέτων από όλα τα συνδρομητικά modem (ONU) γίνεται πάλι σε ένα
κοινό «λάμδα» στα 1310 nm και για το διαχωρισμό των ανερχόμενων σημά-
των χρησιμοποιείται πολυπλεξία TDMA βάσει της οποίας κάθε συσκευή ONU
εκπέμπει συγχρονισμένα μόνο στις χρονοθυρίδες που της έχουν διατεθεί. Έτσι
αποφεύγονται ταυτόχρονες εκπομπές από τις ONU των συνδρομητών και συ-
γκρούσεις πακέτων. Ο παθητικός διακλαδωτής χωρίς να επεμβαίνει, απλώς
οδηγεί πάλι όλα τα επιστρεφόμενα σήματα προς την κοινή οπτική αρτηρία
που καταλήγει στο OLT. Η ανάγκη αυτή ύπαρξης μηχανισμού συγχρονισμένης
εκπομπής της ανερχόμενης κίνησης, που συναντάμε στα δίκτυα PON, είναι ου-
σιαστικά ένας TDMA μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης προς το κοινό μέσο που
υλοποιείται στις ONU. Τα δίκτυα PON χαρακτηρίζονται για το λόγο αυτό και
ως TDM-PON και είναι το ουσιαστικότερο μειονέκτημα σε σχέση με τα δίκτυα
αστέρα, σημείο-προς-σημείο και τα WDM-PON. Προφανώς, η συνολική διαθέ-
σιμη χωρητικότητα μοιράζεται μεταξύ όλων των συνδρομητών της ίνας. Όσο
περισσότεροι οι συνδρομητές ανά ίνα, τόσο μικρότερη η διαθέσιμη χωρητικό-
τητα ανά συνδρομητή τόσο στην κατερχόμενη όσο και στην ανερχόμενη κίνηση.
Σε συνηθισμένες υλοποιήσεις συναντάμε 16 ή 32 συνδρομητές ανά γραμμή.
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Σχήμα 4.3: Ανερχόμενο TDMA στο PON [46].

4.3 Αρχιτεκτονική

Κατά το σχεδιασμό ενός δικτύου πρόσβασης που βασίζεται σε PON, πρέπει
να αντιμετωπιστούν διάφορες προκλήσεις. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή του
πρωτοκόλλου που θα χρησιμοποιηθεί για το στρώμα δεδομένων. Υπάρχουν
τρεις διαφορετικές επιλογές: SONET, ATM και Ethernet.

Το πρωτόκολλο SONET, αν και χρησιμοποιείται ευρέως, κυρίως γιατί έχει
μεγάλη ανοχή στα λάθη, απαιτεί εγκατάσταση μεγάλου κόστους για ένα τοπικό
βρόγχο και δεν είναι καθόλου αποδοτικό σε υψηλή κίνηση δεδομένων.

Από την άλλη μεριά, το πρωτόκολλο ATM διακρίνεται για την εύκολη αντι-
μετώπιση διαφορετικών QoS και για τη δυνατότητα παροχής εγγυημένου εύ-
ρους ζώνης, ώστε να είναι εφικτή η μετάδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου.
Καθώς, όμως, τα δεδομένα τόσο στο OLT, όσο και στις ONUs είναι σε πακέτα
IP, για τη μεταφορά μέσω PON είναι απαραίτητος ο τεμαχισμός των πακέτων
και η επανασυναρμολόγησή τους στο άλλο άκρο. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετο
κόστος και πολυπλοκότητα στο δίκτυο.

Τέλος, το διαδεδομένο πρωτόκολλο Ethernet είναι αποδοτικό στη μεταφορά
πακέτων IP και υποστηρίζει διάφορους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων (100
Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps).

Τα ATM και Ethernet πρωτόκολλα απαιτούν την ανάπτυξη τεχνικών QoS
για τη μεταφορά δεδομένων πραγματικού χρόνου.

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ο διαχωρισμός των καναλιών της ροής ανόδου
(δηλαδή από τις ONUs προς το OLT), ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση στην
περίπτωση που δύο ή περισσότερες ONUs θέλουν να μεταδώσουν ταυτόχρονα.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να γίνει αυτό: η πολυπλεξία μήκους
κύματος, η πολυπλεξία χρόνου και η πολυπλεξία κώδικα.

Η WDM πολυπλεξία είναι εύκολη στην υλοποίηση της, ενώ παρέχει και
υψηλότερο εύρος ζώνης, όμως, το κόστος είναι αρκετά μεγάλο, καθώς κάθε
ONU πρέπει να έχει ένα διαχωριστή μήκους κύματος. Ταυτόχρονα, υπάρχουν
δυσκολίες στην αναβάθμιση, γιατί το OLT έχει έναν πίνακα αντιστοίχισης για
κάθε μήκος κύματος με κάθε ONU. Για το λόγο αυτό, καθιστάται δύσκολη η
προσθήκη επιπλέον ONU.

Στην περίπτωση της TDM πολυπλεξίας επιτρέπεται σε κάθε ONU να χρη-
σιμοποιεί ένα κλάσμα της χωρητικότητας του δικτύου, ενώ το OLT απαιτεί
μόνο ένα μεταδότη ανεξαρτήτως του αριθμού των ONUs. Σε αντίθεση με την
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WDM πολυπλεξία, η TDM χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πολυπλοκότητα
και απαιτεί το συγχρονισμό των ONUs.

Τέλος, η CDM πολυπλεξία δεν περιορίζει τον αριθμό των χρηστών, ενώ
ταυτόχρονα παρέχει καλύτερη ασφάλεια. Όμως, όσο αυξάνεται ο αριθμός των
χρηστών, αυξάνονται και οι παρεμβολές μεταξύ των διαφορετικών καναλιών.
Επίσης, απαιτούνται υλικά κατασκευής τέτοια, ώστε να μπορούν να χειριστούν
ρυθμούς δεδομένων πολύ υψηλότερους από αυτούς των χρηστών.

4.4 Πλεονεκτήματα χρήσης PONs στο δίκτυο πρόσβασης

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης πα-
θητικών οπτικών δικτύων στα δίκτυα πρόσβασης:

• Επιτρέπουν την αποδοτική λειτουργία του δικτύου σε αποστάσεις έως
και 20 km μεταξύ του κέντρου σύνδεσης (CO) και της ONU. Ισχυρό πλε-
ονέκτημα σε σχέση με τα 5.5 km που μπορεί να φτάσει μια γραμμή DSL
με χρήση καλωδίων χαλκού.

• Λόγω της πολυσημειακής μορφής τους, επιτρέπουν την παροχή υπηρε-
σιών μεγάλου εύρους ζώνης σε μεμονωμένους χρήστες ή μικρές επιχειρή-
σεις χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για αυτούς. Αυτό, γιατί μέσω
μιας μόνο οπτικής ίνας είναι δυνατόν να διαμοιράζεται το σήμα σε πολ-
λούς χρήστες χωρίς μάλιστα απώλειες στο ρυθμό μετάδοσης. Έτσι, λοιπόν
έχουμε εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συνδρομητών με τη
χρήση ελάχιστου δυνατού αριθμού οπτικών ινών.

• Περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη χρήση μεγάλου αριθμού καλωδίων
οπτικών ινών, εξοικονομώντας χώρο τόσο στο κέντρο σύνδεσης, όσο και
στον απομακρυσμένο βρόγχο του δικτύου.

• Παρέχουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης στο δίκτυο, κάτι το οποίο μεταφράζε-
ται σε ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σημαντικά μεγαλύτερων από Gbps.

• Μπορούν να μεταδίδουν υπηρεσίες βίντεο (broadcasting) παράλληλα με
υπηρεσίες φωνής ή δεδομένων, εκμεταλλευόμενα συγκεκριμένη περιοχή
μήκους κύματος στη ροή καθόδου.

• Απαλλάσσουν τον πάροχο από το κόστος συντήρησης και λειτουργίας
ενεργών στοιχείων πολυπλεξίας στα σημεία διαχωρισμού του σήματος.
Αντί για αυτά χρησιμοποιούνται, μικροί σε μέγεθος, παθητικοί οπτικοί
διαχωριστές που δεν απαιτούν παροχή ρεύματος, ενώ, επίσης, δεν χρειά-
ζονται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση. Αυτό έχει αντίκτυπο και στο κόστος
υπηρεσιών για τους τερματικούς χρήστες, το οποίο περιορίζεται σημα-
ντικά.

• Αφήνουν μεγάλα περιθώρια για αναβάθμιση του δικτύου στο μέλλον (δί-
κτυα PONs νέας γενιάς) και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, επιτυγ-
χάνοντας υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων με την αξιοποίηση
και άλλων περιοχών μήκους κύματος.
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4.5 Υλοποιήσεις PONs

Ξεκινώντας από το 1998, οι δύο µεγαλύτεροι οργανισµοί δηµιουργίας προ-
τύπων, η ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication
Standardization Sector) και η IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers) έχουν προτείνει αρκετές διαφορετικές υλοποιήσεις για τα Παθητικά
Οπτικά ∆ίκτυα. Οι επικρατέστερες από αυτές, οι οποίες αναφέρονται στην
παρούσα εργασία, είναι αυτές των APON/BPON (ATM-PON/Broadband-PON),
EPON (Ethernet-PON), GPON (Gigabit-PON) και WDM-PON (Wavelength
Division Multiplexed-PON).

4.5.1 ATM PON / Broadband PON

Τα APON (ATM-PON) και BPON (Broadband-PON) δίκτυα στην ουσία απο-
τελούν διαφορετικές ονοµασίες για την ίδια οικογένεια παθητικών οπτικών
δικτύων, η οποία βασίζεται πάνω στη σειρά συστάσεων G.983 της ITU-T.

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας των ΡΟΝs με τον ασύγχρονο τρόπο μετα-
φοράς (ΑΤΜ) αναπτύχθηκε το 1995 από την FSAN, διότι θεωρήθηκε τότε ως
η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που
είχαν οι χρήστες όσον αφορά στις υπηρεσίες. Έτσι, δημιουργήθηκαν τα A-PON,
τα οποία υποστήριζαν διάφορες αρχιτεκτονικές (FTTH, FTTB και FTTC). Η
θεώρηση αυτή βασίστηκε στο γεγονός, ότι εκείνη την εποχή, οι λογικότερες και
πιο συμφέρουσες επιλογές ήταν, για τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων το ΑΤΜ
και για την τοπολογία των δικτύων πρόσβασης τα ΡΟΝs. Το ΑΤΜ υπήρξε το
καταλληλότερο για να υποστηρίξει πολλαπλά πρωτόκολλα και τα ΡΟΝs η οικο-
νομικότερη ευρυζωνική οπτική λύση. Η πρόταση της FSAN έγινε αποδεκτή ως
πρότυπο από την ITU και περιγράφεται στο ITU-T Rec.G.983, όπου δίνονται
οι προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική, τον εξοπλισμό και τη διαστρωμάτωση
του A-PON.

Asynchronous Transfer Mode (ATM): Η ασύγχρονη µέθοδος µετάδοσης
(Asynchronous Transfer Mode, ATM) είναι µια µέθοδος, που χρησιµοποιείται
στις τηλεπικοινωνίες για τη µεταφορά σηµάτων φωνής, δεδοµένων και βίντεο.
Σκοπός της σχεδίασης της µεθόδου ATM ήταν η σύνδεση των τηλεπικοινωνια-
κών δικτύων µε τα δίκτυα υπολογιστών. Σχεδιάστηκε, λοιπόν, για να υποστη-
ρίζει ένα δίκτυο που διαθέτει τόσο υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων, όσο και
υπηρεσίες µεταφοράς φωνής και βίντεο πραγµατικού χρόνου (real-time video).

Η ATM µέθοδος χρησιµοποιεί ασύγχρονη πολυπλεξία µε διαίρεση χρόνου
(asynchronous time - division multiplexing) και κωδικοποιεί τα δεδοµένα σε
µικρά, σταθερού µήκους πακέτα, τα οποία αναφέρονται ως κελιά ATM. Αυτή
είναι και η κύρια διαφορά της σε σχέση µε το πρωτόκολλο διαδικτύου IP,
καθώς και το Ethernet, όπου χρησιµοποιούνται µεταβλητού µήκους πακέτα
και πλαίσια, αντίστοιχα. Τα κελιά ATM έχουν σταθερό µήκος 53 bytes. Αυτό
το µήκος επιλέχθηκε αρχικά για να µην «κολλούν» τα µικρού µήκους πακέτα
φωνής σε ουρές αναµονής πίσω από πακέτα δεδοµένων µεγάλου µήκους, έτσι,
ώστε οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις να πραγµατοποιούνται χωρίς προβλήµατα.

Στο επόµενο σχέδιο 4.4 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα για το πώς µια
ροή δεδοµένων φωνής αποτελούµενη από µικρού µήκους πακέτα (1,2,3 κτλ)
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πολυπλέκεται µε µια ροή δεδοµένων µεγάλου µήκους (Α,Β κτλ). Αν πραγµα-
τοποιείται απλή TDM πολυπλεξία, µεσολαβεί πολύς χρόνος µεταξύ των πα-
κέτων φωνής 1 και 2, αφού παρεµβάλλεται ανάµεσά τους το µεγάλου µήκους
πακέτο Α. Αντιθέτως, µε τη χρήση της ATM µεθόδου, τόσο τα πακέτα φωνής,
όσο και τα πακέτα δεδοµένων κωδικοποιούνται σε σταθερού µήκους κελιά
ATM. Στη συνέχεια, τα κελιά αυτά παρεµβάλλονται µεταξύ τους και µεταδί-
δονται στο µέσο µεταφοράς. Επιπλέον, επειδή η ATM µέθοδος χρησιµοποιεί
µεγάλης ταχύτητας συνδέσεις µετάδοσης, τα µήκους 53-bytes κελιά καταφθά-
νουν στον προορισµό τους µε τον ίδιο γρήγορο ρυθµό που εισέρχονται και
στον πολυπλέκτη. Ο ATM εξοπλισµός, που βρίσκεται στα σηµεία προορισµού,
επανασυναρµολογεί τα κελιά ATM στα αρχικά πακέτα µεγάλου µήκους. Έτσι,
λοιπόν, ένα δίκτυο ATM µπορεί να µεταφέρει κίνηση ευαίσθητη στον χρόνο,
όπως βίντεο πραγµατικού χρόνου, και απλή κίνηση δεδοµένων, µη ευαίσθητη
στο χρόνο, χωρίς να γίνεται εµφανής στους χρήστες ο κατακερµατισµός των
πακέτων σε κελιά ATM, καθώς και η επανασυναρµολόγησή τους.

Σχήμα 4.4: Σύγκριση TDM και ATM πολυπλεξίας.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της ATM µεθόδου είναι, ότι για να ξεκινήσει
η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δύο τερµατικών συσκευών ενός δικτύου µε
ATM υποστήριξη, θα πρέπει πρώτα να δηµιουργηθεί ένα εικονικό κύκλωµα
(virtual circuit) µεταξύ των δύο συσκευών. Αυτό το εικονικό κύκλωµα µπορεί
είτε να τερµατίζεται µετά το τέλος της ανταλλαγής δεδοµένων είτε να παρα-
µένει µόνιµα στο δίκτυο.
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∆οµή κελιού ATM: Ένα κελί ATM αποτελείται από την επικεφαλίδα
(overhead), µήκους 5 bytes, και το ωφέλιµο φορτίο (payload), µήκους 48 bytes.
Ανάλογα µε την διεπαφή (interface) του δικτύου, τα πρώτα 4 bits της επι-
κεφαλίδας χρησιµοποιούνται είτε για Generic Flow Control (για user-network
interface), είτε αποτελούν και αυτά µέρος του πεδίου Virtual Path Identifier (για
network-network interface). Έτσι λοιπόν το µήκος του Virtual Path Identifier
(VPI) είναι είτε 8, είτε 12 bits, αντίστοιχα. Αµέσως µετά, το VPI ακολουθεί το
πεδίο Virtual Channel Identifier (VCI), µήκους 16 bits. Τα VPI και VCI χρησιµο-
ποιούνται για να ορίσουν τον επόµενο προορισµό του κελιού ATM, καθώς αυτό
περνάει µια σειρά από ATM switches µέχρι να φτάσει στον τελικό προορισµό
του. Το πεδίο Payload Type Identifier (PTI), που ακολουθεί τα VPI και VCI,
είναι αυτό που δηλώνει ποιο είναι το περιεχόµενο του payload. Αν, δηλαδή, το
κελί περιέχει πληροφορίες για το χρήστη ή πληροφορίες σχετικές µε την οργά-
νωση, διαχείριση και συντήρηση του δικτύου. Το πεδίο Cell Loss Priority (CLP)
που ακολουθεί, είναι ένα bit σηµαία που, ανάλογα µε την τιµή του, ορίζει αν
το κελί αυτό µπορεί να απορριφθεί από το δίκτυο σε περίπτωση συµφόρησης
(CLP=1) ή όχι (CLP=0). Το πεδίο ελέγχου Header Error Check (HEC) χρησι-
µοποιεί έναν 8-bit CRC αλγόριθµο για την εύρεση και διόρθωση λαθών στην
επικεφαλίδα των ATM κελιών. Στη περίπτωση που υπάρχει λάθος µόνο σε ένα
bit, τότε αυτό διορθώνεται, αλλιώς, όταν τα λάθη είναι περισσότερα του ενός
bit, τότε το κελί αυτό απορρίπτεται.

Σχήμα 4.5: Δομή κελιού ATM.
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Αρχιτεκτονική και λειτουργία: Στο Α-ΡΟΝ, με κριτήρια την απλότητα, αλλά
και το κόστος, επιλέχθηκε η τεχνική TDM για την προς τα κάτω (downstream)
ροή και για την πολλαπλή προσπέλαση στο μέσο. Για την προς τα πάνω
(upstream) ροή επιλέχτηκε η τεχνική TDMA. Στα σχήματα 4.6, 4.7 φαίνονται
τα βασικά στοιχεία του δικτύου: OLT, ONUs και ο παθητικός οπτικός διαι-
ρέτης/συνδυαστής. Στο Α-ΡΟΝ μία οπτική ίνα διαιρείται παθητικά μέχρι και
64 φορές, με αποτέλεσμα 64 ΟΝUs να διαμοιράζονται τη χωρητικότητά της. Η
παθητική διαίρεση επιτρέπει στους χρήστες να διαμοιράζονται το εύρος ζώνης
και κατ’ επέκταση το κόστος. Αυτό μειώνεται ακόμα περισσότερο με τη μεί-
ωση του αριθμού των οπτο-ηλεκτρονικών στοιχείων που απαιτούνται για το
OLT, δεδομένου ότι περισσότερες της μίας ΟΝU διαμοιράζονται μια διεπαφή.

Σχήμα 4.6: Ρεύμα καθόδου του A-PON.

Σχήμα 4.7: Ρεύμα ανόδου του A-PON.

Το Α-ΡΟΝ χρησιμοποιεί τοπολογία διπλού αστέρα. Ο πρώτος αστέρας βρί-
σκεται στο OLT, όπου η διεπαφή του δικτύου ευρείας ζώνης για τις υπηρεσίες,
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διαιρείται λογικά και οδηγείται στη διεπαφή ΑΤΜ-ΡΟΝ. Ο δεύτερος αστέρας
υλοποιείται στο διαιρέτη, όπου η πληροφορία διαιρείται παθητικά και οδηγεί-
ται σε κάθε ΟΝU. Το OLT, που τοποθετείται στο κέντρο μεταγωγής, είναι το
σημείο διασύνδεσης μεταξύ του δικτύου πρόσβασης και των σημείων υπηρε-
σιών στο δίκτυο κορμού (backbone). Όταν δεδομένα από το δίκτυο φθάνουν
στο OLT, οδηγούνται στον παθητικό διαιρέτη χρησιμοποιώντας την τεχνική
TDM. Το OLT λειτουργεί ως ΑΤΜ τελικός μεταγωγέας με ΑΤΜ-σύγχρονη
οπτική (SONET) διεπαφή από την πλευρά του δικτύου κορμού και ΑΤΜ-ΡΟΝ
διεπαφή από την πλευρά του συνδρομητή.

Η κάθε ΟΝU φιλτράρει τα κελιά που φθάνουν και ανακτά μόνο εκείνα που
προορίζονται για αυτή. Κάθε κελί έχει ένα πεδίο των 28 bits, που καθορίζει τις
τιμές οι οποίες αφορούν τη νοητή διαδρομή και το νοητό δίαυλο και αναφέρο-
νται ως VPI/VCI. Κάθε OLT αρχικά, στέλνει ένα μήνυμα στην ΟΝU για να την
προετοιμάσει ούτως, ώστε να δεχτεί κελιά με συγκεκριμένες τιμές VPI/VCI.
Τα πεδία VPI/VCI της επικεφαλίδας του πακέτου ΑΤΜ, χρησιμοποιούνται για
την επίτευξη της πολυπλεξίας πακέτων σε μια κοινή ζεύξη.

Δεδομένου ότι στο upstream κανάλι χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο TDMA,
κάθε ΟΝU πρέπει να είναι συγχρονισμένη με όλες τις άλλες. Ο συγχρονισμός
αυτός πραγματοποιείται με μία διαδικασία που ονομάζεται αποστασιομέ-
τρηση (ranging) των ONUs και βασίζεται στη λογική, ότι το OLT πρέπει να
καθορίσει πόσο μακριά βρίσκεται η κάθε ΟΝU από αυτό, έτσι, ώστε να της
παραχωρήσει τη βέλτιστη χρονική σχισμή, μέσα στην οποία θα πρέπει να εκ-
πέμψει για να αποφευχθούν προβλήματα συγκρούσεων μετάδοσης.

Στο Α-ΡΟΝ χρησιμοποιείται μία οπτική ίνα, τόσο για το upstream όσο και
για το downstream κανάλι, οπότε χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μήκη
κύματος: 1550 nm για το downstream και 1310 nm για το upstream. Τα κε-
λιά ΑΤΜ μετατρέπονται απευθείας σε οπτικό κύμα και στέλνονται στο δίκτυο
PON. Αυτό επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο ηλεκτροοπτικό εξοπλισμό, ειδικό
για τη μετάδοση κίνησης σε ταχύτητες Mbps. Επιπλέον, δεδομένου ότι υπάρ-
χουν καθοδικά κανάλια κοινοποίησης (broadcast channels) στα ΡΟΝs, χρησιμο-
ποιούνται διάφορες τεχνικές κρυπτογράφησης για να επιτευχθεί μεγαλύτερη
ασφάλεια.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στον όρο Broadband PON (B-PON), που
με την πάροδο του χρόνου εισήχθη και χρησιμοποιείται. Είναι ταυτόσημος με
τον όρο Α-ΡΟΝ με τη μοναδική διαφορά ότι περιγράφονται δίκτυα, που έχουν
τη δυνατότητα να υποστηρίζουν επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως π.χ.
υπηρεσίες βίντεο.

B-PON: Το Broadband παθητικό οπτικό δίκτυο (BPON) είναι ένα πολυση-
μειακό οπτικό δίκτυο πρόσβασης, το οποίο χρησιµοποιεί κελιά ATM για να
παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικότητας (broadband) ανάµεσα στο OLT, στο κέ-
ντρο σύνδεσης του παρόχου και πολλαπλές ONUs (ή ONTs), διασκορπισµένες
µέσα στα όρια κάλυψης του κέντρου (σε µέγιστη απόσταση 20 km).

Τα δεδοµένα που φτάνουν στο OLT από το δίκτυο κορµού, µε σκοπό να
κινηθούν στη ροή καθόδου του δικτύου πρόσβασης, ενθυλακώνονται σε κελιά
ATM και δροµολογούνται προς τον παθητικό διαιρέτη µέσω της µεθόδου TDM
(Time Division Multiplexing). Η κάθε ONU φιλτράρει τα εισερχόµενα δεδοµένα
και κρατά µόνο αυτά που προορίζονται για εκείνη. Το ποια δεδοµένα θα κρα-
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τηθούν και ποια δεδοµένα θα απορριφθούν από την ONU προκύπτει από την
ανάγνωση των πεδίων GFC-VPI-VCI της επικεφαλίδας του κάθε κελιού ATM.

Για την κατεύθυνση της ροής ανόδου χρησιµοποιείται η µέθοδος TDMA
(Time Division Multiple Access), στην οποία κάθε ONU πρέπει να συγχρονίσει
τις υπόλοιπες του δικτύου, ώστε να χρησιµοποιούν το συνολικό εύρος ζώνης
εναλλάξ, ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Ο συγχρονισµός αυτός επι-
τυγχάνεται µέσω της διαδικασίας ranging του OLT. Πιο συγκεκριµένα, το OLT
θα πρέπει να προσδιορίσει το πόσο µακριά βρίσκεται η κάθε ONU από αυ-
τόν και να της παραχωρήσει µια όσο το δυνατόν καλύτερη χρονική θυρίδα,
µέσα στην οποία θα µπορεί να στείλει τα προς αποστολή δεδοµένα της, χω-
ρίς να παρεµβάλλονται εκποµπές από άλλες ONUs. Μόλις το OLT καθορίσει
αυτούς τους χρόνους, τότε µέσω µηνυµάτων λειτουργίας, διαχείρισης και συ-
ντήρησης του φυσικού στρώµατος (Physical Layer Operation, Administration
and Maintenance, PLOAM), ενηµερώνει την κάθε ONU για τους χρόνους αυ-
τούς.

Σε ένα δίκτυο BPON µπορούν να συνδεθούν µέχρι και 64 ONUs (λόγος
διαχωρισµού 1:64) και να µοιραστούν το εύρος ζώνης µιας µόνο οπτικής ίνας
χρησιµοποιώντας την ATM µέθοδο µετάδοσης και µια σειρά από παθητικούς
διαιρέτες (splitters) και συνδυαστές (combiners). Η χρήση αυτής της αρχιτε-
κτονικής επιτυγχάνει τη σηµαντική µείωση του κόστους των υπηρεσιών για τον
τελικό χρήστη.

Όπως σε όλα τα είδη των παθητικών οπτικών δικτύων µπορούµε να έχουµε
υλοποιήσεις που χρησιµοποιούν είτε δύο καλώδια οπτικών ινών (ένα για κάθε
κατεύθυνση), είτε ένα καλώδιο που να µεταφέρει και τα δυο ρεύµατα. Στη
δεύτερη περίπτωση, έχει επιλεχθεί η περιοχή των 1310 nm για εκποµπή στη
ροή ανόδου, και η περιοχή των 1490 nm για εκποµπή στη ροή καθόδου.

Στο ρεύµα καθόδου χρησιµοποιείται η περιοχή µήκους κύµατος των 1490
nm για µεταφορά δεδοµένων και φωνής µαζί, τα οποία ενθυλακώνονται σε
κελιά ATM από τον εξοπλισµό που βρίσκεται στο OLT. Όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω, τα κελιά ATM είναι πακέτα µήκους 53 bytes, τα οποία περιέχουν
48 bytes πληροφορίας και 5 bytes επικεφαλίδας. Το πρότυπο G.983 προσφέρει
ένα μέγιστο εύρος ζώνης των 1.2 Gbps για τη µεταφορά δεδοµένων στη ροή
καθόδου. Η περιοχή των 1310 nm χρησιµοποιείται για την ταυτόχρονη µετα-
φορά υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων στο ρεύµα ανόδου. Το µήκος κύµατος
της ροής ανόδου χρησιµοποιεί την ίδια οπτική ίνα που µεταφέρει και τα σή-
µατα της ροής καθόδου. Για την άνοδο ο ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων φτάνει
τα 622 Mbps.

Μια τρίτη περιοχή µήκους κύµατος, αυτή των 1550 nm, χρησιµοποιείται
για τη µετάδοση υπηρεσιών βίντεο στο ρεύµα καθόδου του δικτύου, από το
OLT προς τις ONUs. Οι υπηρεσίες βίντεο εκπέµπονται ανεξάρτητα από τις
ενθυλακωµένες σε κελιά υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων. Τα σήµατα βίντεο
µπορεί να είναι είτε αναλογικά, είτε ψηφιακά, ενώ και τα δυο αυτά δεδομένα
µπορούν επίσης να εκπέµπονται και ταυτόχρονα σαν ανεξάρτητα κανάλια βί-
ντεο σε διαφορετικές συχνότητες. Επιπρόσθετα, τόσο standard definition όσο
και high definition τηλεοπτικά προγράµµατα µπορούν επίσης να µεταδίδονται
ταυτοχρόνως µέσω της ίδιας οπτικής ίνας στην περιοχή των 1550 nm.

Η πολυπλεξία και ο διαχωρισµός των τριών ανεξάρτητων περιοχών του
µήκους κύµατος στο OLT και τις ONUs πραγµατοποιούνται µε τη χρήση CWDM
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πολυπλεκτών (Coarse Wavelength Division Multiplexers).
Οι υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων στη περιοχή των 1490 nm του ρεύµατος

καθόδου µεταδίδονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο time-division multiplexing
(TDM) σε κελιά ATM. Για το ρεύµα ανόδου και την περιοχή των 1310 nm, οι
υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων (µε τη µορφή κελιών ATM) µεταδίδονται µε
την εφαρµογή του πρωτοκόλλου time-division multiple access (TDMA).

Χαρακτηριστικά λειτουργίας: Σηµαντικές παράµετροι για τη διατήρηση της
υψηλής ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε ένα BPON αποτελούν η
αποτελεσµατική χρήση του διαθέσιµου εύρους ζώνης, η αποδοτική διαχείριση
των περιεχοµένων των buffer της κάθε ONU, καθώς, επίσης, και ο κατάλληλος
συγχρονισµός της κίνησης στο ρεύµα ανόδου κατά µήκος του µέσου µεταφοράς
(οπτική ίνα) του PON.

Ροή κίνησης φωνής και δεδοµένων: Στο σχέδιο 4.8 που ακολουθεί, απει-
κονίζεται η βασική αρχιτεκτονική και δοµή λειτουργίας ενός BPON δικτύου.
Να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα µεταδίδονται µέσω κωδικοποιηµένης ροής NRZ
(Non Return to Zero).

Σχήμα 4.8: Αρχιτεκτονική και δομή λειτουργίας B-PON.

Το OLT στο κέντρο σύνδεσης (central office) αποτελεί τη διεπαφή ανάµεσα
στο δίκτυο κορµού του παρόχου και στους χρήστες του BPON. Όταν από το
δίκτυο κορµού καταφθάνουν στο OLT πακέτα φωνής και δεδοµένων, το OLT
µεταφέρει αυτά τα πακέτα, µε τη µορφή κελιών ATM, προς τις ONUs του BPON
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της πολυπλεξίας µε βάση τον χρόνο. Οι επιλογές
για τον ρυθµό µετάδοσης στο ρεύµα καθόδου ενός BPON είναι 155.52 Mbps,
622.08 Mbps και 1244.16 Mbps.

Ένα ειδικό πλαίσιο µεταφοράς και µια δοµή χρονοθυρίδων χρησιµοποιού-
νται για την αποστολή και λήψη κελιών. Όπως παρουσιάζεται στο επόµενο
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σχέδιο, για ένα ρυθµό µετάδοσης 155.52 Mbps, το πλαίσιο αυτό για το ρεύµα
καθόδου αποτελείται από 56 κελιά ATM µε µήκος 53 bytes το καθένα. Υπάρ-
χουν δύο είδη κελιών για το ρεύµα καθόδου. Το πρώτο είδος είναι τα κελιά
δεδοµένων, τα οποία µεταφέρουν πληροφορίες σηµατοδότησης, πληροφορίες
σχετικές µε την ATM λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση, καθώς επίσης και
δεδοµένα των χρηστών. Το δεύτερο είδος είναι τα κελιά λειτουργίας, διαχείρι-
σης και συντήρησης του φυσικού στρώµατος (Physical Layer OAM – PLOAM).
Αυτά τα κελιά είναι υπεύθυνα για το συγχρονισµό του PON, τον έλεγχο λαθών,
την προστασία, τη συντήρηση, αλλά και την κατανοµή του διαθέσιµου εύρους
ζώνης.

Ένα πλαίσιο ρεύµατος καθόδου (4.9) µε ρυθµό µετάδοσης 155.52 Mbps
περιέχει δύο PLOAM κελιά, ένα στην αρχή του πλαισίου και ένα στη µέση
του, καθώς, επίσης και 54 κελιά δεδοµένων. Αφού, λοιπόν µόνο 54 από τα 56
κελιά µεταφέρουν πληροφορίες, ο πραγµατικός ρυθµός µετάδοσης είναι 54/56
x 155.52 Mbps = 149.97 Mbps. Σε ένα ρυθµό µετάδοσης των 155.52 Mbps η
χρονική διάρκεια του κάθε πλαισίου είναι 152.67 µs. Το µέγεθος του πλαισίου
καθόδου φτάνει τα 224 κελιά για ρυθµό µετάδοσης 622.08 Mbps, και τα 448
κελιά για ρυθµό µετάδοσης 1244.16 Mbps. Ο αριθµός των κελιών PLOAM που
περιέχονται σε αυτά τα πλαίσια είναι 8 και 16 αντίστοιχα.

Σχήμα 4.9: Δομή B-PON πλαισίου μεταφοράς ροής καθόδου.

Στο σχέδιο 4.10 που ακολουθεί, παρατίθεται η δοµή του πλαισίου µεταφο-
ράς του ρεύµατος ανόδου µε ρυθµό µετάδοσης τα 155.52 Mbps. Σε αυτήν την
περίπτωση υπάρχουν 53 κελιά, καθένα από τα οποία έχει µήκος 56 bytes. Τα
3 επιπλέον bytes του κάθε κελιού αποτελούν την επικεφαλίδα, την οποία το
OLT µπορεί να διαχειριστεί για διάφορες λειτουργίες. Τα 3 bytes της επικεφα-
λίδας περιέχουν το λιγότερο 4 bits χρόνου ασφαλείας, ένα πεδίο προοιµίου και
ένα πεδίο οριοθέτησης. Ο χρόνος ασφαλείας (guard time) παρέχει µια απα-
ραίτητη χρονική απόσταση ανάµεσα στα κελιά από διαφορετικές ONUs, ώστε
να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο πεδίο
του προοιµίου χρησιµοποιούνται για να υπολογιστεί η διαφορά φάσης των
εισερχοµένων κελιών ATM σε σχέση µε το τοπικό ρολόι στο OLT, ενώ µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν και για τη δηµιουργία bit συγχρονισµού. Το πεδίο
οριοθέτησης είναι ένα µοναδικό µοτίβο από bits που υποδεικνύουν την έναρξη
ενός εισερχόµενου κελιού και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για το συγχρονι-
σµό bytes. Η κίνηση στη ροή ανόδου περιέχει επίσης PLOAM κελιά, τα οποία
προέρχονται από την κάθε ONU. Το OLT είναι αυτός που καθορίζει τον ρυ-
θµό µετάδοσης των κελιών PLOAM της κάθε ONU. Ο µικρότερος ρυθµός είναι
αυτός του ενός PLOAM κελιού κάθε 100 ms.

Αφού οι ONUs χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο TDMA για την αποστολή
πληροφοριών στο OLT, κάθε ONU θα πρέπει να συγχρονιστεί µε τις υπόλοιπες.
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Σχήμα 4.10: Δομή B-PON πλαισίου μεταφοράς ροής ανόδου.

Για να το επιτύχει αυτό το OLT χρησιµοποιεί τη διαδικασία ranging, η οποία
µπορεί και προσδιορίζει την απόσταση που βρίσκεται η κάθε ONU από το
OLT. Μόλις αυτή η απόσταση γίνει γνωστή, το OLT αναθέτει σε κάθε ONU
µια ειδική χρονοθυρίδα µέσα στην οποία µπορεί να µεταδώσει χωρίς να έχει
παρεµβολές από άλλες ONUs. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της ένταξης εγκρίσεων
µετάδοσης µήκους ενός bit µέσα στα PLOAM κελιά της ροής καθόδου. Κάθε
PLOAM κελί περιέχει 27 εγκρίσεις, τις οποίες µπορούν και διαβάζουν όλες οι
ONUs. Ωστόσο, κάθε πλαίσιο της ροής ανόδου χρειάζεται µόνο 53 εγκρίσεις
(όσες και τα κελιά που µεταφέρει), οι οποίες µεταφέρονται µέσα στα δύο
κελιά PLOAM του πλαισίου καθόδου µε ρυθµό µετάδοσης τα 155.52 Mbps.
Αυτό συνεπάγεται, πως η τελευταία έγκριση του δεύτερου PLOAM κελιού
είναι ανενεργή. Στην περίπτωση της ασύµµετρης µετάδοσης (π.χ. 622 Mbps
για τη ροή καθόδου και 155 Mbps για τη ροή ανόδου), οι εγκρίσεις 3 έως
8 του κάθε κελιού PLOAM είναι ανενεργές και δε χρησιµοποιούνται από τις
ONUs. Όταν µια ONU θέλει να στείλει πληροφορίες, ελέγχει τους αριθµούς των
εγκρίσεων στα δυο πρώτα PLOAM κελιά και τους συγκρίνει µε το δικό της
αριθµό. Αν ταιριάζουν, τότε η ONU µπορεί να στείλει τις πληροφορίες της.

Προστασία των εγκρίσεων: Ένας κυκλικός έλεγχος πλεονασµού (Cyclic
Redundancy Check – CRC) χρησιµοποιείται για την προστασία της ακεραιότη-
τας μιας ομάδας επτά εγκρίσεων µετάδοσης. Η µέθοδος CRC είναι ένας πο-
λυωνυµικός κώδικας, που βασίζεται σε µια διαδικασία διωνυµικής διαίρεσης.
Η διαδικασία κωδικοποίησης χρησιµοποιεί ένα µπλοκ από bits πληροφοριών
και µια ακολουθία περιττών bits για να ελέγξει για σφάλµατα στο µπλοκ πλη-
ροφοριών. Για το ρεύµα καθόδου µιας σύνδεσης BPON δικτύου, η µέθοδος CRC
προστατεύει μια ομάδα επτά εγκρίσεων µετάδοσης ενός PLOAM κελιού. Το
πολυώνυµο - γεννήτρια της CRC µεθόδου είναι το g(x)=x8+x2+x+1. Ένα πο-
λυώνυµο σαν αυτό µπορεί να προστατέψει µέχρι και 15 bytes και είναι ικανό
να εντοπίσει µέχρι 3 bits λαθών. Στο δεύτερο PLOAM κελί, η έβδοµη, ανενεργή
έγκριση, η οποία προστίθεται στις έξι πραγµατικές εγκρίσεις, χρησιµοποιείται
και αυτή σαν ένα µέρος του γκρουπ των εγκρίσεων που συµµετέχουν στον
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υπολογισµό της µεθόδου CRC. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί, ότι σε ένα σύ-
στηµα BPON είναι δυνατός µόνο ο εντοπισµός των λαθών και όχι η διόρθωσή
τους. Έτσι, όταν ένας δέκτης λαµβάνει από την CRC µέθοδο ότι ένα µπλοκ
πληροφοριών περιέχει λάθη, τότε απορρίπτεται όλο το µπλοκ.

Ροή κίνησης βίντεο: Όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 4.11 που ακολουθεί, η
περιοχή των 1550 nm χρησιµοποιείται από τα BPON για τη µετάδοση υπηρε-
σιών βίντεο προς τους χρήστες του δικτύου. Ο εξοπλισµός του κέντρου σύν-
δεσης που σχετίζεται µε τη µετάδοση βίντεο, περιλαµβάνει έναν headend ανα-
µεταδότη, ο οποίος λαµβάνει περιεχόµενο από διάφορες αναλογικές και ψη-
φιακές εκποµπές βίντεο. Ο αναµεταδότης µεταδίδει αυτές τις υπηρεσίες προς
τους συνδροµητές του δικτύου µε τη χρήση του ίδιου πρότυπου συστήµατος
πολυπλεξίας που χρησιµοποιείται και στην καλωδιακή τηλεόραση (Cable TV).

∆εδοµένου ότι για τη ροή καθόδου οι υπηρεσίες βίντεο µεταδίδονται σε
διαφορετική περιοχή µήκους κύµατος από ότι τα πακέτα φωνής και δεδοµέ-
νων (1550 nm και 1490 nm αντίστοιχα), οι δυο µεταδόσεις είναι ανεξάρτητες
µεταξύ τους. Έτσι, λοιπόν, είναι δυνατή η χρήση οποιουδήποτε συστήµατος
κωδικοποίησης στο βίντεο.

Σχήμα 4.11: Δομή λειτουργίας B-PON με υποστήριξη βίντεο.

Αµέσως µετά τον αναµεταδότη βίντεο συναντάµε τον οπτικό ενισχυτή σή-
µατος, ο οποίος ενισχύει το οπτικό σήµα πριν αυτό σταλθεί στην ίνα τροφοδο-
σίας του BPON δικτύου. Αυτή η ενίσχυση του σήµατος είναι απαραίτητη για
να έχουµε έναν επαρκή λόγο σήµατος προς θόρυβο για το βίντεο στις εγκατα-
στάσεις του συνδροµητή.

Έλεγχος κίνησης: Οι χρήστες που εξυπηρετούνται από µια ONU, έχουν ένα
ευρύ φάσµα από ανάγκες σε υπηρεσίες και σε χρήση εύρους ζώνης. Έτσι,
λοιπόν, οι πάροχοι υπηρεσιών πωλούν ξεχωριστά πακέτα συνδροµών σε κάθε
χρήστη, προσαρµοσµένα στις ανάγκες του καθενός. Παλιότερα το διαθέσιµο
εύρος ζώνης για κάθε χρήστη ήταν σταθερό και εγγυηµένο. Αυτό, είχε ως
αποτέλεσµα, µεγάλες ποσότητές του να παραµένουν αχρησιµοποίητες, από τη
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στιγµή που οι χρήστες δεν είχαν πληροφορίες προς αποστολή στις χρονοθυρί-
δες που τους παραχωρούσε το δίκτυο. Ένας πιο αποδοτικός τρόπος κατανοµής
του εύρους ζώνης σε κάθε χρήστη είναι ο δυναµικός, ο οποίος συνυπολογίζει
τις ανάγκες των χρηστών σε κάθε δεδοµένη στιγµή.

Ανάθεση σταθερού εύρους ζώνης: Στο πιο απλοϊκό σενάριο ανάθεσης εύ-
ρους ζώνης, οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον κάθε πελάτη περιλαµβάνουν
συγκεκριµένη, σταθερή τιµή εύρους ζώνης, µε την τιµή αυτή να διαφέρει ανά-
λογα µε το κόστος, το οποίο είναι διατεθειµένος να πληρώσει ο πελάτης. Η
σταθερή κατανοµή δεν είναι αποτελεσµατική ως προς τη χρήση του εύρους
ζώνης. Αν ένας συνδροµητής δεν έχει πληροφορίες προς αποστολή κατά τη
διάρκεια µιας χρονοθυρίδας, αυτό το ανεκµετάλλευτο κοµµάτι του εύρους ζώ-
νης δεν µπορεί να διατεθεί σε άλλους συνδροµητές που το έχουν ανάγκη. Στο
παρακάτω σχέδιο 4.12 απεικονίζεται ένα σενάριο ανάθεσης σταθερού εύρους
ζώνης.

Σχήμα 4.12: Σενάριο ανάθεσης σταθερού εύρους ζώνης.

Στο σενάριο του σχεδίου, ας δεχτούµε ότι σε κάθε µία ONU έχει ανατεθεί
σταθερό εύρος ζώνης ύψους 5 Mbps. Ας υποθέσουµε, επίσης ότι η ONU 2 έχει
ένα µεγάλο όγκο από δεδοµένα που περιµένουν στην ουρά ενώ η ONU 3 δεν
έχει δεδοµένα προς αποστολή. Σε αυτή τη περίπτωση, ένα µικρό µόνο κοµµάτι
του εύρους ζώνης της ONU 3 χρησιµοποιείται για την αποστολή ανενεργών
κελιών, µε σκοπό τη διατήρηση του συγχρονισµού στη σύνδεση µε το OLT.
Από τη στιγµή που η κατανοµή του εύρους ζώνης είναι σταθερή, η ONU 2
δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα κενά κοµµάτια του εύρους ζώνης που έχουν
ανατεθεί στην ONU 3. Έτσι, λοιπόν, ένα µεγάλο µέρος του εύρους ζώνης του
BPON παραµένει αχρησιµοποίητο.

∆υναµική ανάθεση εύρους ζώνης: Όταν χρησιµοποιείται ανάθεση σταθερού
εύρους ζώνης, τα buffers σε µια ONU αρχίζουν και γεµίζουν µε πληροφορίες,
οι οποίες πρέπει να σταλθούν µε τη µορφή µετάδοσης εκρηκτικής ροής. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα µικρές καθυστερήσεις και αυξοµειώσεις στην κίνηση των
κελιών, με συνέπεια την υποβάθµιση της ποιότητας του σήµατος. Επιπλέον,
όταν τα buffers γεµίζουν πλήρως, η κυκλοφοριακή συµφόρηση µπορεί να προ-
καλέσει την απόρριψη κελιών. Αυτή η κατάσταση µπορεί να αντιµετωπιστεί,
σε µεγάλο βαθµό, µε τη χρήση της δυναµικής ανάθεσης εύρους ζώνης.
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Η δυναµική ανάθεση εύρους ζώνης (Dynamic Bandwidth Allocation, DBA),
είναι µια µεθοδολογία, που επιτρέπει την ταχύτατη ανακατανοµή του εύρους
ζώνης στο PON, ανάλογα µε τις απαιτήσεις σε κίνηση. Η µέθοδος αυτή ελέγχε-
ται από το OLT, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις εγκρίσεις που επιτρέπουν σε
κάθε ONU να εκπέµψει σε συγκεκριµένες χρονοθυρίδες. Ο έλεγχος της κίνη-
σης για το ρεύµα της ανόδου γίνεται µε την απονοµή εγκρίσεων σε ξεχωριστά
δοχεία µεταφοράς (Traffic Containers, TCONTs). Τα δοχεία µεταφοράς αποτε-
λούν διαφορετικές κατηγορίες χειρισµού της κίνησης για το ρεύµα ανόδου, που
ορίζονται µέσα σε µια ONU.

Για να προσδιορίσει ένα OLT τον αριθµό των εγκρίσεων που πρέπει να
αναθέσει σε µια ONU, θα πρέπει να ξέρει την κατάσταση της κίνησης των
δοχείων µεταφοράς που σχετίζονται µε αυτήν την ONU. ∆ύο πιθανοί τρόποι
για να γνωρίζει το OLT την κατάσταση αυτή είναι η µέθοδος αναφοράς κατά-
στασης και η διαδικασία παρακολούθησης των ανενεργών κελιών. Στη µέθοδο
αναφοράς κατάστασης, το κάθε δοχείο µεταφοράς υποδεικνύει τον αριθµό των
πακέτων που περιµένουν για µετάδοση στα buffers του. Μόλις το OLT λάβει
αυτές τις πληροφορίες, τότε ανακατανέµει τις εγκρίσεις του στις διάφορες
ONUs αναλόγως. Αντιθέτως, η διαδικασία παρακολούθησης ανενεργών κελιών
συντελείται µόνο στο OLT. Όταν µια ONU δεν έχει πληροφορίες σε αναµονή
προς αποστολή, µόλις λάβει µια έγκριση στέλνει στη ροή ανόδου ένα ανενεργό
κελί, δηλώνοντας έτσι ότι το buffer της είναι κενό. Με αυτόν τον τρόπο, το
OLT ενηµερώνεται ότι οι εγκρίσεις για αυτό το δοχείο µεταφοράς µπορούν να
ανατεθούν σε άλλα δοχεία.

Αν µια ONU έχει µεγάλη ουρά αναµονής στα buffers της, τότε το OLT
µπορεί να αναθέσει πολλαπλά δοχεία µεταφοράς σε αυτήν. Επιπρόσθετα, τα
δοχεία µεταφοράς µπορούν να διακριθούν σε πέντε διαφορετικούς τύπους,
ανάλογα µε τις παραµέτρους χειρισµού της κάθε ONU από το δίκτυο, όπως
αυτές έχουν συµφωνηθεί ανάµεσα στον πάροχο και στον κάθε χρήστη, όπως
π.χ. η προτεραιότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών. Η προτεραιότητα αυτή
έχει να κάνει µε την τιµή του παρεχόµενου εύρους ζώνης και εκτείνεται από
χαµηλή έως υψηλή προτεραιότητα, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήμα 4.13.

Σχήμα 4.13: Βαθμίδες προτεραιοτήτων των υπηρεσιών.

Το fixed bandwidth είναι εγγυηµένο, σταθερό bandwidth και δεν µπορεί
να ελεγχθεί δυναµικά. Ωστόσο, επειδή η τιµή του είναι σταθερή, είτε υπάρχει
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µετάδοση δεδοµένων, είτε όχι, έχει τη µεγαλύτερη προτεραιότητα. Το assured
bandwidth είναι επίσης εγγυηµένο, αλλά ανατίθεται δυναµικά µόνο κατά τη
διάρκεια πραγµατικής µετάδοσης δεδοµένων. Έτσι, είναι και αυτό υψηλής προ-
τεραιότητας. Τα non-assured bandwidth και best-effort bandwidth ανατίθενται
δυναµικά, υπό τον έλεγχο της συνάρτησης δυναµικής κατανοµής εύρους ζώνης.
Το επόµενο σχήμα 4.14 συνοψίζει τους τύπους των δοχείων µεταφοράς και τις
συναφείς παραµέτρους διαχείρισής τους.

Σχήμα 4.14: Παράμετροι διαχείρισης δοχείων μεταφοράς.

Η εγκατάλειψη του BPON: Τα BPON αποτέλεσαν τον πρόδροµο όλων των
παθητικών οπτικών δικτύων που κυριαρχούν στις µέρες µας. Στα χρόνια που
αποτελούσαν τη µοναδική πρόταση για το δίκτυο πρόσβασης, είχαν να του προ-
σφέρουν πρωτοφανή πλεονεκτήµατα. Ταχύτητες µετάδοσης 1244 Mbps για τη
ροή καθόδου και 622 Mbps για τη ροή ανόδου. Μέγιστη εµβέλεια του δικτύου
τα 20 km, απόσταση πολύ µεγαλύτερη από τα 5.5 Km που προσέφεραν οι
γραµµές DSL των καλωδίων χαλκού. Ο λόγος διαχωρισµού του οπτικού σήµα-
τος 1:64 είναι το χαρακτηριστικό που επέτρεπε στους παρόχους να µειώσουν
σηµαντικά τις τιµές των προσφερόµενων υπηρεσιών τους αφού πολλοί χρήστες
µοιράζονταν την ίδια οπτική ίνα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα αποτέλεσαν κλη-
ρονοµιά και για τις επόµενες γενιές των TDM παθητικών οπτικών δικτύων.

Ωστόσο, η πρόοδος της τεχνολογίας και η συνεχής ανάγκη για την εύρεση
της βέλτιστης λύσης δεν άργησε να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της χρήσης των
BPON δικτύων, σε αρκετά µεγάλο ποσοστό, και τη στροφή σε πιο σύγχρονα
TDM PONs. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι τα BPON περιορίζονταν
στη µετάδοση συγκεκριµένου µήκους ATM κελιών, γεγονός που οδηγούσε σε
πολύ µεγάλο κατακερµατισµό των δεδοµένων. Βέβαια, το πιο µεγάλο πλεονέ-
κτηµα των EPON και GPON, που ακολούθησαν, είναι φυσικά οι µεγαλύτερες
ταχύτητες µετάδοσης και για τα δύο ρεύµατα της κίνησης. Έτσι, λοιπόν, οι
πάροχοι στράφηκαν προς τα πιο σύγχρονα TDM PONs.

4.5.2 Ethernet PON

Το Ethernet έχει εξελιχθεί στο πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας
στα τοπικά δίκτυα (LANs), ενώ έχει προεκταθεί τόσο στα µητροπολιτικά δί-

138 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



4.5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PONS

κτυα (MANs), όσο και στα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs). Η χρήση του
ως τεχνολογία µετάδοσης στο πρώτο µίλι, επιτρέπει την ανάπτυξη δικτύων
πρόσβασης µε IP και Ethernet δυνατότητες, όπου τα δεδοµένα µεταφέρονται
ενθυλακωµένα µέσα σε Ethernet MAC πλαίσια. Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα,
την αποφυγή του κόστους και της πολυπλοκότητας της µετατροπής ανάµεσα
σε διαφορετικά πρωτόκολλα, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει µε τις υλοποιήσεις
BPON. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση Ethernet στο πρώτο µίλι επιτρέπει στους
διαχειριστές του δικτύου να εκµεταλλευτούν τα υπάρχοντα και γνώριµα σε
αυτούς, εργαλεία διαχείρισης και ανάλυσης του δικτύου, τα οποία έχουν σχε-
διαστεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενός απλού δικτύου Ethernet.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για την υλοποίηση Ethernet στο πρώτο
µίλι. Όπως φαίνεται στο σχήµα 4.15 που ακολουθεί, ο ένας αφορά στην ανά-
πτυξη δικτύων EPON (γνωστά και ως GEPON, Gigabit Ethernet PON), ενώ
οι άλλοι δύο χρησιµοποιούν σημείο-προς-σημείο συνδέσεις, είτε µέσω καλω-
δίων χαλκών, είτε µέσω οπτικών ινών, ανάµεσα στους χρήστες και στο κέντρο
σύνδεσης.

Σχήμα 4.15: Διαφορετικές υλοποιήσεις του E-PON.

Αρχιτεκτονική EPON: Στο επόµενο σχήµα 4.16 απεικονίζεται η βασική αρ-
χιτεκτονική ενός δικτύου EPON και η δοµή λειτουργίας του. Η αρχιτεκτονική
ακολουθεί την τυπική αρχιτεκτονική ενός PON, όπως έχει περιγραφτεί παρα-
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πάνω. Συγκεκριµένα, µια οπτική ίνα οδηγείται από το κέντρο σύνδεσης του
παρόχου προς έναν οπτικό διαιρέτη. Από εκεί αποχωρούν πολλαπλές ίνες (συ-
νήθως 64 ή 32) προς τις διάφορες ONUs (ή ONTs). Όπως αναφέρεται στο πρό-
τυπο 802.3ah-2004 της IEEE, η µέγιστη απόσταση µετάδοσης ανάµεσα στο
OLT και σε µια ONU είναι είτε 10 km, είτε 20 km. Η απόσταση αυτή εξαρτά-
ται από το µέγεθος του οπτικού διαιρέτη (αν ο λόγος διαχωρισµού είναι 1:32,
ή 1:64), αλλά και από το αν χρησιµοποιούνται οπτικά καλώδια κλάσης B (για
τη µικρότερη απόσταση), ή κλάσης C (για τη µεγαλύτερη απόσταση). Ανεξάρ-
τητα από τη µέγιστη απόσταση µετάδοσης, η µικρότερη δυνατή απόσταση µιας
ONU από το OLT ορίζεται στα 0.5 km.

Σχήμα 4.16: Αρχιτεκτονική και δομή λειτουργίας E-PON.

Όπως στα δίκτυα BPON, έτσι και στα EPON χρησιµοποιείται η περιοχή
µήκους κύµατος των 1490 nm για µετάδοση κίνησης φωνής και δεδοµένων
στη ροή καθόδου, ενώ για τη ροή ανόδου χρησιµοποιείται η περιοχή των 1310
nm. Το παράθυρο των 1550 nm είναι διαθέσιµο για άλλες υπηρεσίες, όπως
µετάδοση βίντεο από το OLT προς τους χρήστες.

Αφού βασίζεται στο Gigabit Ethernet πρωτόκολλο, ένα EPON δίκτυο έχει
ονοµαστικό ρυθµό µετάδοσης τα 1250 Mbps, τα οποία µεταδίδονται µε τη
χρήση κωδικοποίησης 8Β10Β. Σε αυτή την κωδικοποίηση, δύο επιπλέον πε-
ριττά bits ενσωµατώνονται σε κάθε 8-bit µπλοκ δεδοµένων, µε σκοπό να πα-
ρέχουν επαρκή χρόνο για την ανάκτηση του σήµατος, αλλά και να διαθέτουν
υπηρεσίες παρακολούθησης λαθών στη µετάδοση. Λόγω αυτής της κωδικοποί-
ησης, µπορούµε να πούµε, ότι ο πραγµατικός ρυθµός µετάδοσης είναι ίσος µε
1 Gbps.

Λειτουργίες OLT και ONU: Παρόµοια µε τις άλλες αρχιτεκτονικές δικτύων
PON, το OLT σε ένα EPON συµπεριφέρεται σαν ελεγκτής-διαχειριστής του
δικτύου. Όλες οι επικοινωνίες συντελούνται ανάµεσα στο OLT και τις ONUs,
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οπότε δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία ανάµεσα στις ONUs. Μερικές από
τις βασικές λειτουργίες του OLT περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

• Προσδιορίζει αδιαλείπτως αν υπάρχει κάποια ONU που να έχει προστε-
θεί, ή να έχει αποχωρήσει, από το δίκτυο. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή
ως λειτουργία αναγνώρισης.

• Ελέγχει τη διαδικασία εγγραφής των νέων ONUs στο δίκτυο.

• Αναθέτει διαφορετικές τιµές εύρους ζώνης στην κατεύθυνση της ροής
ανόδου για την κάθε ONU ξεχωριστά.

• Πραγµατοποιεί τη διαδικασία ranging για να υπολογίσει το χρόνο καθυ-
στέρησης µετάδοσης ανάµεσα στο OLT και στην κάθε ΟΝU.

• Παράγει µηνύµατα µε χρονοσήµανση για να συγχρονίζει τις ONUs µε την
καθολική ώρα του EPON.

Ροή κίνησης EPON: Τα δεδοµένα που κινούνται µέσα σε ένα δίκτυο EPON,
µεταφέρονται µέσα σε πλαίσια Ethernet. Στο σχέδιο 4.17 που ακολουθεί, πα-
ρουσιάζεται ένα βασικό Ethernet MAC πλαίσιο, το οποίο µπορεί να ποικίλλει
σε µήκος από 72 µέχρι 1526 bytes.

Σχήμα 4.17: Βασικό Ethernet MAC πλαίσιο.

Οι λειτουργίες των οκτώ πεδίων του πλαισίου είναι οι εξής:

• Προοίµιο (Preamble): Το πλαίσιο ξεκινά µε ένα προοίµιο µήκους 7 bytes,
το οποίο επαναλαµβάνει 7 φορές το 8-bit µοτίβο 01010101 (0x55). Αυτό
το µοτίβο ενηµερώνειμ ότι ακολουθεί ένα πλαίσιο και ενεργοποιεί τον
δέκτη για να συγχρονιστεί µε την αρχή του πλαισίου αυτού.

• Οριοθέτηση έναρξης πλαισίου (Start Frame Delimiter, SFD): Αυτό το
1-byte πεδίο έχει τη µορφή 11010101 (0xd5), όπου τα δύο συνεχόµενα 1
σηµατοδοτούν την έναρξη του πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται
ο δέκτης, ώστε να εντοπίσει το πρώτο bit του πλαισίου.

• ∆ιεύθυνση προορισµού (Destination Address, DA): Αυτό το 6-byte πε-
δίο περιέχει τη φυσική διεύθυνση του επόµενου προορισµού του πακέτου.
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Το πρώτο bit της DA κάνει διάκριση για τον αν το πλαίσιο απευθύνεται
µόνο σε ένα χρήστη ή είναι εκποµπή προς πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.
Το δεύτερο bit προσδιορίζει αν η διεύθυνση προορισµού είναι µια διεύ-
θυνση του τοπικού δικτύου ή µια παγκόσµια διεύθυνση.

• ∆ιεύθυνση πηγής (Source Address, SA): Αυτό το 6-byte πεδίο περιέχει τη
φυσική διεύθυνση της τελευταίας συσκευής του δικτύου που προώθησε
το πακέτο. Αυτή η συσκευή θα µπορούσε να είναι αυτή, από την οποία
ξεκίνησε τη διαδροµή του το πακέτο, ή κάποιος ενδιάµεσος διακοµιστής
που το παρέλαβε και το προώθησε.

• Μήκος πεδίου PDU: Αυτό το πεδίο, µήκους 2 bytes, προσδιορίζει τον
αριθµό των bytes του πεδίου Protocol Data Unit (PDU), το οποίο αποτελεί
το πεδίο που µεταφέρει όλα τα δεδοµένα προς τους χρήστες. Αφού το
µέγιστο επιτρεπτό µήκος ενός πλαισίου Ethernet είναι 1526 bytes, το PDU
µπορεί να έχει µέγιστο µήκος τα 1520 bytes.

• Protocol Data Unit (PDU): Το πεδίο PDU περιέχει δεδοµένα του Logical
Link Control (LLC) υποστρώµατος και είναι ένα µεταβλητού µήκους πε-
δίο πληροφοριών. Η λειτουργία του LLC έγκειται στην παροχή διευθύν-
σεων και µηχανισµών ελέγχου για την ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα σε
χρήστες του δικτύου.

• Γέµισµα (Pad): Το πεδίο γεµίσµατος περιέχει bytes τα οποία προστί-
θενται στο τέλος του πλαισίου, ώστε να διασφαλίσουν ότι το µήκος του
είναι τουλάχιστον 64 bytes. Το µήκος αυτό είναι το ελάχιστο απαραίτητο,
ώστε να λειτουργεί ο µηχανισµός εντοπισµού συγκρούσεων πλαισίων.

• Frame Check Sequence (FCS): Το πεδίο αυτό περιέχει πληροφορίες για
τον εντοπισµό λαθών µέσα στο πλαίσιο. Βασίζεται πάνω σε έναν 32-bit
µηχανισµό CRC. Ο CRC χρησιµοποιεί τα bits των πεδίων DA, SA, µήκος
PDU, PDU για να πραγµατοποιήσει µια δυαδική διαίρεση στο σταθµό
εκκίνησης του πλαισίου. Το αποτέλεσµα αυτής της διαίρεσης προστίθεται
στο πλαίσιο και επανελέγχεται µόλις αυτό φτάσει στον προορισµό του.
Αν υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσµα, τότε έχει συµβεί κάποιο λάθος στη
µετάδοση του πλαισίου, οπότε αυτό απορρίπτεται.

Σε ένα EPON, το προοίµιο δεν είναι απαραίτητο λόγω της full-duplex φύσης
λειτουργίας του δικτύου. Αυτό είναι καλό, γιατί επιτρέπει την ενσωµάτωση της
διεύθυνσης της ONU µέσα στο πλαίσιο Ethernet. Έτσι, αντί να αυξάνεται το
µήκος της επικεφαλίδας του Ethernet πλαισίου, ώστε να ορίζεται ποια ONU
είναι η παραλήπτης του πλαισίου, αυτή η πληροφορία αντικαθιστά κάποια
από τα bits του προοιµίου του βασικού Ethernet πλαισίου. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσµα, το µήκος ενός πλαισίου EPON να είναι ίσο µε το µήκος ενός βασικού
Ethernet πλαισίου. Το πεδίο του προοιµίου αντικαθίσταται κατά σειρά µε τα
ακόλουθα, σχετικά µε το EPON, πεδία (σχήμα 4.18):

• Ένα 1-byte πεδίο οριοθέτησης έναρξης πακέτου (Start Packet Delimiter,
SPD), το οποίο περιέχει πληροφορίες συγχρονισµού. Αυτό το byte συγ-
χρονισµού αποστέλλεται κάθε 2 ms για να κρατά συγχρονισµένες τις
ONUs µε το OLT.
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• Τρία bytes κρατηµένα για µελλοντική χρήση.

• Ένα 2-byte πεδίο µε ονοµασία Logical Link Identifier (LLID).

• Ένα 2-byte πεδίο FCS που περιέχει πληροφορίες για τον εντοπισµό λαθών
στο πλαίσιο EPON.

Σχήμα 4.18: Πλαίσιο E-PON.

Στην κατεύθυνση της ροής καθόδου, το OLT εκπέµπει Ethernet πλαίσια
προς τις ONUs. Αυτό είναι συµβατό µε την εν γένει φύση της µετάδοσης του
πρωτόκολλου Ethernet. Η κάθε ONU λαµβάνει και φιλτράρει τα EPON πλαίσια
βασιζόµενη στην ετικέτα LLID, που προστίθεται στο κάθε πλαίσιο από το
OLT. Για παράδειγµα, µια ONU θα απορρίψει πλαίσια που προορίζονται για
άλλες ONUs, καθώς επίσης και πλαίσια που η ίδια έχει εκπέµψει µε µορφή
broadcasting προς το δίκτυο. Όταν µια ONU στέλνει δεδοµένα προς το OLT,
προσθέτει στο πλαίσιο το δικό της, µοναδικό, LLID που της έχει ανατεθεί από
το OLT κατά τη φάση εγγραφής της διαδικασίας ανίχνευσης νέων ONUs στο
δίκτυο. Να σηµειωθεί, ότι αυτό το LLID έχει ισχύ µόνο µέσα στο EPON, αφού
η ONU αφαιρεί το LLID πριν στείλει τα πακέτα στον εξοπλισµό του χρήστη.

Σε αντίθεση µε το πεδίο LLID, που είναι µοναδικό για κάθε ONU, όλες οι
ONUs ανταποκρίνονται στο Single Copy Broadcast (SCB) LLID. Το SCB παρέχει
έναν αποδοτικό µηχανισµό στο OLT για να µεταδίδει πληροφορίες προς όλες
τις ONUs µε τη µέθοδο broadcasting και όχι ξεχωριστά για κάθε µία.

Για την κατεύθυνση της ροής ανόδου, µια ειδική διαδικασία πρέπει να ακο-
λουθηθεί, ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις µεταξύ πακέτων που εκπέµπο-
νται ταυτοχρόνως από διαφορετικές ONUs. Η διαδικασία αυτή ελέγχεται από
το ειδικά για αυτόν τον σκοπό Multipoint Control Protocol (MPCP). Το πρωτό-
κολλο αυτό διαιτητεύει την πρόσβαση στο κανάλι επικοινωνίας ανάµεσα στο
κέντρο σύνδεσης και τους χρήστες του EPON δικτύου. Μια από τις λειτουργίες
που εκτελεί το πρωτόκολλο MPCP, είναι να αναθέτει το εύρος ζώνης της ροής
ανόδου δυναµικά στους διάφορους συνδροµητές του δικτύου.
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Επίπεδα ισχύος οπτικής δέσµης: Είναι στη φύση ενός PON δικτύου τα πα-
κέτα να καταφθάνουν στο OLT µε εκρηκτική ροή, µε αποτέλεσµα να έχουµε
µεγάλες διακυµάνσεις τόσο στην ισχύ του σήµατος, όσο και στη φάση του,
σε διαδοχικές χρονοθυρίδες. Αυτή η µεγάλη διακύµανση συµβαίνει, γιατί είναι
πολύ πιθανό διαδοχικά πακέτα να προέρχονται από διαφορετικές ONUs. Αυ-
τές οι ONUs µπορεί να βρίσκονται σε σηµαντικά µεγαλύτερες αποστάσεις από
το OLT. Από τη στιγµή που οι τυπικοί οπτικοί δέκτες είναι σχεδιασµένοι να
λαµβάνουν οπτικά σήµατα µε σταθερό πλάτος και φάση, δεν είναι κατάλληλοι
για τη µετάδοση εκρηκτικής ροής των PONs. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η χρησι-
µοποίηση δεκτών λήψης εκρηκτικής ροής, ώστε να προσαρµόζονται άµεσα στις
διακυµάνσεις ισχύος και φάσεως του οπτικού σήµατος για διαδοχικά πακέτα.

Να σηµειωθεί, ότι οι διακυµάνσεις στην ισχύ δεν είναι πρόβληµα για τις
ONUs, από τη στιγµή που το σήµα σε αυτές προέρχεται µόνο από το OLT.
Ωστόσο, όπως συµβαίνει και σε άλλα PONs, τα lasers των ONUs θα πρέπει να
κλείνουν, όταν δεν χρησιµοποιούνται. Έτσι λοιπόν, ενώ οι ONUs ενός EPON
χρησιµοποιούν οπτικούς ποµπούς εκρηκτικής ροής για το ρεύµα ανόδου, για
το ρεύµα καθόδου αρκούνται σε απλούς οπτικούς δέκτες.

Λειτουργίες MPCP: Μια υλοποίηση EPON χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο
MPCP (Multi-Point Control Protocol) για να ρυθµίζει την κίνηση τόσο στη ροή
καθόδου, όσο και στη ροή ανόδου. Οι διαδικασίες, τις οποίες επιτελεί το MPCP,
αφορούν τον αυτόµατο εντοπισµό νέων ONUs, την εγγραφή τους στο δίκτυο,
τον µηχανισµό ranging, τον προσδιορισµό των αναγκών σε εύρος ζώνης και
την ανάθεσή του σε κάθε ONU. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιµοποιούνται τα
ακόλουθα 64-byte µηνύµατα ελέγχου:

• Τα µηνύµατα GATE και REPORT χρησιµοποιούνται για την ανάθεση και
απαίτηση σε εύρος ζώνης, αντίστοιχα.

• Τα µηνύµατα REGISTER - REQUEST, REGISTER, και REGISTER - ACK
χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της αυτόµατης ανίχνευσης ONU, την
εγγραφή ΟΝU, και το µηχανισµό ranging, αντίστοιχα.

∆ιαδικασία ανίχνευσης: Το OLT περιοδικά ανοίγει ένα χρονικό παράθυρο
ανίχνευσης, µε σκοπό να επιτρέψει σε νέες ONUs να δηλώσουν την παρουσία
τους στο δίκτυο. Το παράθυρο αυτό ανοίγει µε τη µετάδοση ενός µηνύµατος
ανίχνευσης GATE, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το µήκος του χρονικού
παράθυρου, καθώς και το χρόνο έναρξής του. Όπως είναι λογικό, οι ONUs που
είναι ήδη γραµµένες στο δίκτυο, αγνοούν το µήνυµα ανίχνευσης GATE.

Οι ONUs που δεν έχουν εγγραφεί στο δίκτυο, ανταποκρίνονται στο µήνυµα
ανίχνευσης GATE µεταδίδοντας πίσω ένα µήνυµα REGISTER-REQ. Το µήνυµα
αυτό περιέχει την MAC διεύθυνση της ONU, καθώς επίσης και τον αριθµό των
εγκρίσεων που έχει την δυνατότητα να λάβει από το OLT. Ένας ειδικός αλ-
γόριθµος χρησιµοποιείται για να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να έχουµε
συγκρούσεις µηνυµάτων στην προσπάθεια πολλών ONUs να εγγραφούν στο
δίκτυο κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού παράθυρου ανίχνευσης. Ο αλγό-
ριθµος σε γενικές γραµµές, λειτουργεί έτσι, ώστε κάθε ONU να καθυστερεί την
µετάδοσή της κατά ένα τυχαίο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την έναρξη του
χρονικού παράθυρου ανίχνευσης.
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Όταν το OLT λάβει το µήνυµα REQUEST-REQ από µια ONU, της αναθέτει
ένα LLID, σχετίζοντας το συγκεκριµένο LLID µε τη διεύθυνση MAC της ONU.
Στη συνέχεια, το OLT στέλνει ένα µήνυµα REGISTER στην ONU, µε σκοπό να
την ενηµερώσει για το LLID της, τον χρόνο που απαιτεί το OLT για συγχρονι-
σµό και να επιβεβαιώσει το µέγιστο αριθµό των εγκρίσεων που µπορεί η ONU
να διαχειριστεί. Ο χρόνος συγχρονισµού του OLT είναι ο χρόνος που απαιτεί
το OLT, ώστε να συγχρονιστεί µε την εκρηκτική ροή του ρεύµατος ανόδου
της ONU. Ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται µε τη µετάδοση πολλαπλών 16-bit
όµοιων πακέτων δεδοµένων, που στέλνει η ONU ως µη ενεργά ζεύγη κώδικα
στο ξεκίνηµα της εκρηκτικής ροής.

Αφού η ONU επεξεργαστεί το µήνυµα REGISTER, στέλνει πίσω ένα µήνυµα
REGISTER-ACK ως απάντηση σε ένα µήνυµα GATE του OLT. Τυπικά, µια ONU
εγγράφεται σε χρόνο µικρότερο του ενός δευτερολέπτου.

Να σηµειωθεί, ότι το πρωτόκολλο διαθέτει µηχανισµούς για τη διαγραφή
µιας ONU από το δίκτυο (αν π.χ. παρέλθει ένα χρονικό διάστηµα χωρίς η ONU
να έχει επικοινωνήσει µε το OLT), καθώς επίσης και για την επανεγγραφή της.

Ανάθεση εύρους ζώνης: Σε ένα δίκτυο πρόσβασης, οι χρήστες του, συνήθως,
αποστέλλουν την κίνησή τους προς το δίκτυο µε εκρηκτική ροή. Αυτό έρχεται
σε αντίθεση µε τα µητροπολιτικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής, όπου η
ροή της κίνησης, συνήθως, είναι σχετικά οµαλή, ως συνέπεια της συνάθροισης
και αποστολής κίνησης από πολλές πηγές. Για να διαχειριστεί σωστά αυτή την
κατάσταση ένα PON, το εύρος ζώνης του ρεύµατος ανόδου διαιρείται σε χρο-
νοθυρίδες. Το OLT ελέγχει και αναθέτει αυτές τις µονάδες µέτρησης χρόνου
στις διάφορες ONUs, ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους σε εύρος ζώνης. Αυτές οι
χρονοθυρίδες µπορούν να ανατεθούν δυναµικά, τη στιγµή που απαιτείται από
την κάθε ONU, ή µπορούν να κρατηθούν εξαρχής για την κάθε ONU. Χρησιµο-
ποιώντας δυναµική ανάθεση εύρους ζώνης, κάθε κρατηµένες χρονοθυρίδες ή
αχρησιµοποίητα κοµµάτια χρονοθυρίδων, µπορούν να κατανεµηθούν δυναµικά
από το OLT προς τις ONUs που τις έχουν ανάγκη.

Το πρωτόκολλο MPCP για να βοηθήσει στην ανάθεση και αναφορά του
απαιτούµενου εύρους ζώνης µέσα σε ένα EPON, δηµιουργεί τα µηνύµατα ελέγ-
χου REPORT και GATE, µήκους 64 bytes το καθένα. Η ONU χρησιµοποιεί το
µήνυµα REPORT ως αγγελιοφόρο απαίτησης εύρους ζώνης από το OLT. Τυ-
πικά, αυτό γίνεται µε την αναφορά της κατάστασης των ουρών αποστολής
της ONU, αφού η κάθε ONU έχει µια σειρά από buffers, όπου αποθηκεύονται
προσωρινά τα Ethernet πλαίσια που περιµένουν για αποστολή. Ένα µήνυµα
REPORT µπορεί να αναφέρει στο OLT την κατάσταση µέχρι οκτώ ουρών απο-
στολής, µε την κάθε ουρά να µπορεί να έχει πολλαπλά κατώφλια. Μια ONU
που αναφέρει την κατάσταση οκτώ ουρών αναµονής, µπορεί να έχει µέχρι δύο
κατώφλια για την κάθε ουρά. Αν η ONU έχει µόνο µια ουρά, τότε επιτρέπεται
να αναφέρει µέχρι 13 κατώφλια. Όταν το OLT λάβει ένα µήνυµα REPORT,
τότε το προωθεί στον αλγόριθµό δυναµικής κατανοµής εύρους ζώνης. Αυτός
ο αλγόριθµος καταρτίζει το πρόγραµµα χρήσης της ροής ανόδου για όλες τις
ONUs. Όταν ο προγραµµατισµός χρήσης της ροής ανόδου ολοκληρωθεί από τον
DBA, τότε το OLT µεταδίδει µηνύµατα GATE προς τις ONUs για να εκχωρή-
σει σε αυτές εγκρίσεις για χρήση του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Κάθε µήνυµα
GATE µπορεί να υποστηρίξει µέχρι τέσσερις εγκρίσεις µετάδοσης δεδοµένων.
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Μηχανισµός ranging: Για να µπορέσει µια ONU να εκπέµψει σε συγκεκρι-
µένες χρονοθυρίδες, θα πρέπει πρώτα να συγχρονιστεί µε το OLT και τις
υπόλοιπες ONUs. Αυτός ο συγχρονισµός επιτυγχάνεται µέσω µιας ανταλλα-
γής µηνυµάτων ελέγχου συγχρονισµού µε χρονοσήµανση ανάµεσα στο OLT και
την ONU. Ως εκ τούτου, µια έγκριση για µετάδοση προς µια ONU καθορίζει
επίσης, την έναρξη µετάδοσης, αλλά και τη διάρκειά της για τη συγκεκρι-
µένη ONU. Κάθε ONU ενηµερώνει το ρολόι της διαβάζοντας τη χρονοσήµανση,
που περιέχεται σε κάθε µήνυµα έγκρισης µετάδοσης που λαµβάνει. Με αυτή
την διαδικασία, κάθε ONU αποκτά και διατηρεί συγχρονισµό µε τα υπόλοιπα
στοιχεία του EPON.

Σχήμα 4.19: Διαδικασία συγχρονισμού OLT με ONU.

Στο παραπάνω σχήµα 4.19, απεικονίζεται η διαδικασία απόκτησης συγχρο-
νισµού µε το υπόλοιπο EPON. Πρώτα το OLT αποστέλλει ένα µήνυµα GATE
τη χρονική στιγµή T1, η οποία βασίζεται στo καθολικό ρολόι που βρίσκεται σε
αυτόν. Μια ONU λαµβάνει το µήνυµα GATE σε τοπική ώρα TU2 και επαναφέρει
το ρολόι της στη χρονική στιγµή Τ1. Στη συνέχεια, η ONU στέλνει ένα µήνυµα
REPORT προς το OLT, τη χρονική στιγµή TU3 , η οποία είναι τώρα η ίδια µε
την καθολική ώρα Τ2. Έτσι, η χρονοσήµανση στο µήνυµα REPORT αναφέρει
τη χρονική στιγµή Τ2. Το OLT λαµβάνει το µήνυµα REPORT την καθολική ώρα
Τ3. Ο χρόνος της round-trip καθυστέρησης µπορεί τώρα να υπολογιστεί από
το OLT από τη παρακάτω εξίσωση:

RTT = (T3–T1)–(T2–T1) = T3–T2 (4.1)

Η round-trip καθυστέρηση λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της σχε-
τικής απόστασης της ONU από το OLT και τον ορισµό του χρόνου έναρξης της
εκρηκτικής ροής της ONU στο ρεύµα ανόδου.

146 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



4.5. ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PONS

Πολλές φορές, ο χρόνος round-trip καθυστέρησης µπορεί να παρουσιάσει
απόκλιση κατά τη διάρκεια επικοινωνίας µεταξύ ONU και OLT. Όταν αυτή η
απόκλιση ξεπεράσει µια συγκεκριµένη προκαθορισµένη τιµή, τότε αυτή απο-
τυπώνεται και δηλώνεται ως κατάσταση απόκλισης χρόνου round-trip καθυ-
στέρησης. Η απόκλιση αυτή µπορεί να δηλωθεί είτε από το OLT, είτε από την
ONU, ανάλογα µε το ποιο στοιχείο του δικτύου θα την εντοπίσει πρώτο.

10G-EPON: Το 2006 η IEEE δηµιούργησε µια οµάδα εργασίας µε σκοπό
τη δηµιουργία ενός νέου προτύπου. Τελικά, το 2009 εγκρίθηκε το πρότυπο
802.3av-2009 για τα δίκτυα 10G-EPON. Όπως φανερώνεται και από την ονο-
µασία αυτών των παθητικών οπτικών δικτύων, βασίζονται στο προϋπάρχον
EPON και µπορούν να υποστηρίζουν ρυθµούς µετάδοσης της τάξης των 10
Gbps για συµµετρική µετάδοση, και των 10 Gbps - 1Gbps για ασύµµετρη µετά-
δοση. Τα νέα αυτά δίκτυα υιοθετούν το µηχανισµό Forward Error Correction
(FEC) για προστασία από λάθη στη µετάδοση και συγκεκριµένα τον αλγόριθµο
Reed-Solomon (255,223) για τη µετάδοση στα 10 Gbps και τον Reed-Solomon
(255,239) για τη µετάδοση στα 1 Gbps. Σε σχέση µε τα απλά EPON δίκτυα,
που εκπέµπουν στα 1490 nm για το ρεύµα καθόδου και 1310 nm για το ρεύµα
ανόδου, τα 10G-EPONs χρησιµοποιούν την περιοχή των 1260-1280 nm για το
ρεύµα καθόδου και την περιοχή των 1575- 1580 nm για το ρεύµα ανόδου.

Τα 10G-EPONs αποτελούν απόγονο των EPONs και ο λόγος δηµιουργίας
τους είναι η αντικατάσταση των EPONs µε σκοπό να ανταποκρίνονται στις
αυξηµένες ανάγκες των συνδροµητών, όπως αυτές διαµορφώνονται µε το πέ-
ρασµα του χρόνου.

4.5.3 Gigabit PON

Το 2001 η FSAN (Full Service Access Network Group) στράφηκε στη σχε-
δίαση του GPON (Gigabit Passive Optical Network) µε σκοπό την ανάπτυξη
παθητικών οπτικών δικτύων µε ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων µεγαλύτερους
του ενός gigabit. ∆υο χρόνια αργότερα η ITU-T προχώρησε στην προτυποποί-
ηση του πρωτοκόλλου GPON µέσω της σειράς συστάσεων G.984. Πολλά από
τα χαρακτηριστικά προγενέστερων προτύπων διατηρήθηκαν και στο GPON,
ώστε να είναι συµβατό µε τις τεχνολογίες που είχαν ήδη αναπτυχθεί. Εξαιτίας
του µεγάλου ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων, τα GPONs παρέχουν πλήρη υπο-
στήριξη υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών φωνής, Ethernet, ATM,
µισθωµένες γραµµές και επεκτάσεις χωρίς καλώδιο, αξιοποιώντας το στρώµα
σύγκλισης µετάδοσης (Transmission Convergence Layer, GTC Layer), που ανα-
πτύχθηκε βασιζόµενο στη µέθοδο Generic Framing Procedure (GFP) της ITU-T
G.7041.

Αρχιτεκτονική GPON: Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο 4.20, η διάταξη
ενός GPON δικτύου ακολουθεί τα χνάρια της κλασικής µορφής ενός PON, όπως
αυτό έχει περιγραφεί σε προηγούµενα κεφάλαια. Παράλληλα, διατηρεί ένα
µεγάλο αριθµό από λειτουργίες, που έχουν χρησιµοποιηθεί σε BPON και EPON
δίκτυα, όπως για παράδειγµα, η δυναµική ανάθεση εύρους ζώνης και η χρήση
µηνυµάτων οργάνωσης, διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου.
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Σχήμα 4.20: Αρχιτεκτονική και δομή λειτουργίας G-PON.

Παράµετροι Προδιαγραφές
Υπηρεσίες Full-service: 10/100 BASE-T Ethernet, αναλογική τηλεφωνία, SONET/SDH TDM, ATM

Ρυθµός µετάδοσης Ροή καθόδου: 1.244 και 2.448 Gbps
Ροή ανόδου: 155 Mbps, 622 Mbps, 1.244 Gbps, 2.488 Gbps

Φυσική εµβέλεια 10 ή 20 km maximum
Λόγος διαχωρισµού 1:64 (µέγιστος αριθµός 64 ONUs)

Μήκη κύµατος
Φωνή/δεδοµένα ροής καθόδου: 1480 nm µε 1500 nm
Φωνή/δεδοµένα ροής ανόδου: 1260 nm µε 1360 nm

βίντεο ροής καθόδου: 1550 nm µε 1560 nm

Πίνακας 4.1: Προδιαγραφές GPON

Ωστόσο, σε αντίθεση µε την αρχιτεκτονική των BPON και EPON, τα οποία
είχαν αναπτυχθεί από την οπτική σκοπιά των προµηθευτών εξοπλισµού, ο τρό-
πος λειτουργίας και σχεδίασης των GPON καθοδηγείται από τις ανάγκες του
πελάτη. Αυτό αντικατοπτρίζεται στις απαιτούµενες προδιαγραφές των υπη-
ρεσιών GPON, οι οποίες περιγράφονται στη σύσταση G984.1. Αυτή η σύσταση
λαµβάνει υπόψη τις συλλογικές απαιτήσεις των κορυφαίων παρόχων υπηρε-
σιών επικοινωνίας στον κόσµο.

Προδιαγραφές GPON (GPON G.984.1): Στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί,
αναφέρονται οι σηµαντικότερες των προδιαγραφών ενός GPON δικτύου:

Πρώτα από όλα, ένα GPON θα πρέπει να είναι full-service δίκτυο. Κάτι που
σηµαίνει, ότι θα πρέπει να είναι ικανό να παρέχει στους συνδροµητές του όλων
των ειδών τις υπηρεσίες. Αυτό συµπεριλαµβάνει 10 και 100 Mbps Ethernet,
αναλογική τηλεφωνία, συνδέσεις Τ1/Ε1 (δηλαδή 1.544 και 2.448 Mbps), ΑΤΜ
συνδέσεις των 155 Mbps, καθώς επίσης και υψηλού εύρους ζώνης µισθωµένες
γραµµές.

Οι ονοµαστικές τιµές ρυθµού µετάδοσης για το ρεύµα καθόδου είναι 1.25
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Gbps και 2.5 Gbps, ενώ για το ρεύµα ανόδου οι τιµές είναι 155 Mbps, 622
Mbps, 1.25 Gbps και 2.5 Gbps. Οι ρυθµοί µετάδοσης µπορούν να είναι είτε συ-
µµετρικοί (ίδιος ρυθµός µετάδοσης και για τα δύο ρεύµατα), είτε ασύµµετροι,
µε τους υψηλότερους ρυθµούς να χρησιµοποιούνται στην κατεύθυνση από το
OLT προς τις ONUs.

Τα µήκη κύµατος ορίζονται στην περιοχή των 1480 nm µε 1500 nm για
υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων της ροής καθόδου, ενώ, αντίστοιχα, για τη ροή
ανόδου ορίζονται στην περιοχή των 1260 nm µε 1360 nm. Εποµένως, οι µέσες
τιµές των 1490 nm και 1310 nm είναι οι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται
στα BPON και EPON δίκτυα. Επιπρόσθετα, η περιοχή των 1550 nm µε 1560
nm χρησιµοποιείται για µετάδοση βίντεο στο ρεύµα καθόδου.

Ανάλογα µε τις προδιαγραφές των οπτικών ποµποδεκτών, η φυσική εµβέ-
λεια ενός GPON δικτύου φθάνει maximum τα 10 ή 20 km. Παράλληλα, ο λόγος
διαχωρισµού φτάνει το 1:64, εξυπηρετώντας έτσι µέγιστο αριθµό 64 ONUs.

Να σηµειωθεί, ότι τα δεδοµένα µεταδίδονται µέσω κωδικοποιηµένης ροής
NRZ (Non Return to Zero).

Μεταγωγές προστασίας του GPON: Το GPON υποστηρίζει µεταγωγές προ-
στασίας µε τη χρήση πλεοναζουσών οπτικών ινών. Η διαδικασία των µετα-
γωγών προστασίας, είτε στο OLT, είτε στην ONU, ενεργοποιείται από τον
εντοπισµό κατάστασης απώλειας σήµατος (Loss of Signal, LOS) ή απώλειας
πλαισίου (Loss of Frame, LOF). Οι µεταγωγές µπορούν να συµβαίνουν είτε
αυτόµατα, είτε χειροκίνητα από κάποιον αρµόδιο τεχνικό. Το πρωτόκολλο της
διαδικασίας αυτής είναι πολύ πιο πολύπλοκο για πολυσημειακά συστήµατα
από ότι για σημείο-προς-σημείο.

Υπάρχουν, κυρίως, δύο ειδών διαµορφώσεις µεταγωγών προστασίας στα
PON δίκτυα:

• Διαµόρφωση τύπου Β, στην οποία υπάρχουν πλεονάζουσες οπτικές ίνες
µόνο στη διαδροµή από το OLT µέχρι τον παθητικό διαιρέτη. Αυτή η
διαµόρφωση κρατάει χαµηλά το κόστος υλοποίησης ενός τέτοιου δικτύου,
αλλά προσφέρει προστασία µόνο στην πλευρά από τον παθητικό διαιρέτη
προς το OLT.

• Διαµόρφωση τύπου C, στην οποία υπάρχουν πλεονάζουσες οπτικές ίνες
τόσο στην πλευρά του OLT, όσο και σε αυτήν των ONUs. Σε αυτή την
διαµόρφωση, είναι δυνατή η ανάκαµψη από απώλειες σε οποιοδήποτε
σηµείο του δικτύου. Εποµένως, µπορεί το κόστος να είναι υψηλό, ωστόσο
το δίκτυο διακρίνεται για τη µέγιστη αξιοπιστία του.

Η διαµόρφωση τύπου Β προστατεύει από απώλειες που οφείλονται στο
OLT, καθώς και στην ίνα που τον συνδέει µε τον παθητικό διαιρέτη. Σε αντί-
θεση, η διαµόρφωση τύπου C προστατεύει από απώλειες που οφείλονται στις
ONUs και στις οπτικές ίνες του δικτύου. Παράλληλα, στην διαµόρφωση τύπου
C είναι δυνατό να µεταφέρεται πρόσθετη κίνηση µέσω των οπτικών συνδέσεων,
που αποτελούν εναλλακτικούς δρόµους προστασίας.

Με τη χρήση και των δύο διαµορφώσεων, το OLT καταφέρνει να προστα-
τεύει το δίκτυο απέναντι σε απώλειες, που εντοπίζονται τόσο από τον ίδιο,
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όσο και από τις ONUs. Να σηµειωθεί, ότι είναι δυνατή η παρουσία τόσο προ-
στατευόµενων, όσο και απροστάτευτων ONUs στο ίδιο PON δίκτυο. Μπορούν,
επίσης, να δηµιουργηθούν συστήµατα όπου X προστατευόµενα PONs µπορούν
να προστατεύουν Ν αριθµό από ενεργά PONs (αρχιτεκτονική X:N, µε X να
είναι ανάµεσα στο 1 και στο N). Με την X:N αρχιτεκτονική, οι ONUs σε ένα
PON µπορούν επίσης να προστατεύονται χρησιµοποιώντας ως εναλλακτική
διαδροµή µια σύνδεση στην ενεργή οπτική ίνα ενός άλλου PON.

Το GPON χρησιµοποιεί µια POPUP διεργασία για την εφαρµογή των µετα-
γωγών προστασίας. Η διεργασία POPUP επιτρέπει στο σύστηµα να αποφεύγει
περιττές µεταγωγές στην προσπάθεια του να ανακτήσει τα απολεσθέντα δεδο-
µένα. Όταν µια ONU εντοπίζει LOS ή LOF, µπαίνει σε µια κατάσταση POPUP
και ενηµερώνει το OLT µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια,
είτε το OLT µεταγάγει όλους τις ONUs σε εφεδρικές διαδροµές οπτικών ινών,
είτε η ONU µετάγεται από µόνη της σε εφεδρική διαδροµή προστασίας. Και οι
δυο επιλογές περιλαµβάνουν την ανταλλαγή POPUP µηνυµάτων µεταξύ OLT
και ONUs, ενώ αν είναι απαραίτητο οι ONUs ξαναπερνούν από διαδικασία
ranging.

GPON G.984.2: Η σύσταση G.984.2 της ITU-T περιγράφει τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές για το φυσικό στρώµα του GPON, το οποίο ισοδυναµεί µε το
αντίστοιχο φυσικό στρώµα του µοντέλου αναφοράς OSI. Οι προδιαγραφές συ-
µπεριλαµβάνουν µετατροπές σήµατος από ηλεκτρικό σε οπτικό, από οπτικό σε
ηλεκτρικό, καθώς επίσης ανάκτηση χρόνου και µηχανισµούς διόρθωσης λαθών.

Απόδοση οπτικής ισχύος: Κύριο µέληµα της G.984.2 ήταν να ορίσει λεπτο-
µερώς την απόδοση των οπτικών ποµποδεκτών στις αποστάσεις µετάδοσης
των 10 και 20 km. Για υπολογισµούς κόστους ισχύος, το GPON χρησιµοποιεί
τις ίδιες κλάσεις οπτικών, που έχουν οριστεί και στα BPON δίκτυα. Οι κλάσεις
αυτές είναι οι εξής:

• Κλάση A: 5 έως 20 dB

• Κλάση Β: 10 έως 25 dB

• Κλάση C: 15 έως 30 dB

Σε αυτές τις τιµές εξασθένισης σήµατος εµπεριέχονται απώλειες, που προ-
κύπτουν από την οπτική ίνα, από συναρµογές, συνδέσµους, καθώς και οπτι-
κούς διαχωρισµούς. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πιθανή εµφά-
νιση πρόσθετων υποβαθµίσεων σήµατος, οι οποίες προκύπτουν από πρόσθετες
συναρµογές, ή και πρόσθετα µήκη ινών, λόγω επισκευής οπτικών καλωδίων,
επιδράσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς επίσης και απρόβλεπτες
φθορές στη λειτουργία των παθητικών στοιχείων του δικτύου.

Συγχρονισµός και διαχείριση οπτικής ισχύος: Ένα σηµαντικό σκέλος της
G.984.2 αφορά στις προδιαγραφές των χρονικών παραµέτρων της µετάδοσης
εκρηκτικής ροής (ισοδύναµα, της µετάδοσης της ONU προς το OLT στο ρεύµα
ανόδου). Αν και το GPON είναι ένα σύγχρονο δίκτυο, στο οποίο το OLT ενη-
µερώνει τις ONUs για το πότε µπορούν να µεταδώσουν, αυτή η διαδικασία
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περιλαµβάνει µια χρονική αβεβαιότητα. Παρόλο που αυτό συµβαίνει και στα
BPON και EPON δίκτυα, οι υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης (που αντιστοιχούν σε συ-
ντοµότερους παλµούς στη µετάδοση εκρηκτικής ροής) µετατρέπουν αυτή την
αβεβαιότητα σε πολύ κρίσιµη παράµετρο ενός GPON δικτύου.

Από τη στιγµή που η διαδικασία ranging έχει περιορισµένη ακρίβεια, ένας
χρόνος ασφαλείας προστίθεται ανάµεσα σε διαδοχικές εκρηκτικές µεταδόσεις
από ONUs µε σκοπό να αποφευχθούν οι συγκρούσεις ανεξάρτητων πακέτων.
Αυτός ο τρόπος διευθέτησης παρουσιάζεται στο σχήµα 4.21 που ακολουθεί.

Σχήμα 4.21: Χρόνος ασφαλείας ανάµεσα στις εκρηκτικές ροές του GPON.

Ο χρόνος ασφαλείας εξαρτάται από παράγοντες, όπως η καθυστέρηση του
χρόνου ανοίγµατος του laser της επόµενης µετάδοσης εκρηκτικής ροής, η κα-
θυστέρηση του χρόνου κλεισίµατος του laser και το αποµένον ρεύµα ουράς
της προηγούµενης εκρηκτικής ροής, που οφείλεται στους χρόνους εκφόρτισης
των στοιχείων του δέκτη στο OLT, και τη διασπορά στις τιµές του χρόνου
ισοστάθµισης καθυστέρησης (Equalization Delay, EqD) της κάθε ONU.

Αν µια ONU βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το OLT, υπάρχει µεγάλη
πιθανότητα ο αισθητήρας φωτός του OLT να ανιχνεύσει µια σχετικά µεγάλης
οπτικής ισχύος δέσµη φωτός από τη συγκεκριµένη ONU. Για να αποφευχθεί
η υπερφόρτωση του αισθητήρα φωτός του OLT, η σύσταση G984.2 επιτρέπει
στον ποµπό της ONU να ελέγχει την οπτική ισχύ του σήµατός της, επιλέγοντας
να εφαρµόσει πάνω του µια από τις τρεις διαθέσιµες λειτουργίες ισχύος. Στη
λειτουργία 1, ο ποµπός της ONU λειτουργεί στο κανονικό επίπεδο οπτικής
ισχύος του. Στις λειτουργίες 2 και 3, η οπτική ισχύς περιορίζεται κατά 3 και
6 dB αντίστοιχα σε σχέση µε την τιµή της στην λειτουργία 1. Έτσι, αν το
OLT λάβει ένα δυνατής ισχύος σήµα, µπορεί να δώσει εντολή στην ONU να
ελαττώσει την ισχύ του σήµατός της.

Forward Error Correction (FEC): Η σύσταση G.984.2, στοχεύοντας στη συ-
γκράτηση του κόστους των οπτικών ποµποδεκτών σε χαµηλά επίπεδα, χωρίς
όµως αυτό να επηρεάζει την ακεραιότητα των µεταδιδόµενων δεδοµένων, ορί-
ζει τη χρήση της τεχνικής ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών. Η χρησιµοποίηση
της FEC στα GPON δίκτυα είναι απαραίτητη, εξαιτίας των υψηλών ρυθµών
µετάδοσης δεδοµένων που µειώνουν την οπτική ισχύ του σήµατος µε δυο τρό-
πους. Ο πρώτος τρόπος είναι µέσω της µείωσης της ευαισθησίας του δέκτη
λόγω των υψηλών ρυθµών µετάδοσης. Αυτό συµβαίνει, γιατί η χρησιµοποίηση
ευρύτερου εύρους ζώνης προσθέτει περισσότερο θόρυβο στο δέκτη. Ο δεύτερος
τρόπος είναι µέσω της χρωµατικής διασποράς, η οποία αυξάνεται ανάλογα µε
τους ρυθµούς µετάδοσης και επηρεάζει αρνητικά την ισχύ του οπτικού σήµα-
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τος. Έτσι, µε την χρησιµοποίηση της FEC επιτυγχάνεται η διατήρηση 3 έως 6
dB παραπάνω ισχύος.

Η FEC είναι µια τεχνική µαθηµατικής επεξεργασίας σήµατος, που κωδι-
κοποιεί τα δεδοµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να εντοπίζει και να
διορθώνει λάθη στη µετάδοση. Αυτό που συµβαίνει µε την χρησιµοποίηση της
FEC είναι, ότι µεταδίδονται επιπλέον πληροφορίες παράλληλα µε τα προς µε-
τάδοση δεδοµένα. Αν κάποια από αυτά τα δεδοµένα χαθούν στην πορεία, ή
φθάσουν µε λάθη στον προορισµό τους, οι επιπρόσθετες πληροφορίες χρησι-
µοποιούνται για να επανασυναρµολογηθούν τα δεδοµένα που µεταδόθηκαν.
Συνήθως, το µέγεθος των επιπλέον πληροφοριών είναι µικρό, οπότε η χρήση
FEC κωδικών δε δεσµεύει µεγάλο µέρος του διαθέσιµου εύρους ζώνης.

Οι πιο γνωστοί κώδικες διόρθωσης λαθών είναι οι κυκλικοί κώδικες. Αυτοί
χαρακτηρίζονται από τη χρήση των συµβόλων (n,m), όπου το n ισοδυναµεί
µε τον αριθµό που προκύπτει από την άθροιση των m bits των δεδοµένων
προς αποστολή µε τα bits των επιπλέον πληροφοριών, που είναι απαραίτητα
για τη λειτουργία του κώδικα. Παρόλο που µε τη πάροδο των χρόνων έχουν
αναπτυχθεί πολλοί τύποι κυκλικών κωδικών, οι Reed - Solomon (RS) FEC κώ-
δικες είναι από αυτούς που ταιριάζουν καλύτερα στα οπτικά σήµατα. Έχουν
µικρού µήκους επικεφαλίδα, µεγάλο κέρδος κωδικοποίησης, ενώ µπορούν να
διορθώσουν λάθη σε µεταδόσεις εκρηκτικής ροής. O κώδικας RS (255,239) χρη-
σιµοποιείται ευρέως σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Αυτός ο κώδικας µετατρέπει
239 bits δεδοµένων σε 255 bits προς µετάδοση, προσθέτοντας έτσι ένα 7% σε
επικεφαλίδα.

Στρώµα σύγκλισης µετάδοσης GPON (GPON G.984.3): Η σύσταση G.984.3
της ITU-T περιγράφει το στρώµα σύγκλισης µετάδοσης του GPON (GPON
Transmission Convergence layer, GTC layer), το οποίο ισοδυναµεί µε το στρώµα
2 (στρώµα ζεύξης δεδοµένων) του µοντέλου αναφοράς OSI. Προσδιορίζει τη
δοµή του πλαισίου ενός GPON δικτύου, το πρωτόκολλο MAC (Media Access
Control protocol), το µηχανισµό ranging, τις λειτουργίες διαχείρισης και συ-
ντήρησης του δικτύου, και τη µέθοδο κρυπτογράφησης των πληροφοριών που
µεταδίδονται.

Πλαίσιο GPON ρεύµατος καθόδου: Για να µπορούν στο πλαίσιο µεταφοράς
ενός GPON δικτύου να φιλοξενούνται, µε αποδοτικό τρόπο, όλοι οι τύποι υπη-
ρεσιών (π.χ. ATM, TDM, Ethernet), είναι απαραίτητη η χρήση της µεθόδου εν-
θυλάκωσης GPON Encapsulation Method (GEM). Αυτή η µέθοδος βασίζεται σε
µια παραλλαγή της µεθόδου Generic Framing Procedure της σύστασης G.7041
της ITU-T, η οποία παρέχει τις προδιαγραφές για την αποστολή πακέτων IP
σε δίκτυα SONET ή SDH.

Στο σχήµα 4.22 που ακολουθεί, απεικονίζεται η δοµή ενός πλαισίου GPON,
το οποίο έχει σταθερή διάρκεια 125µs. Το πλαίσιο αποτελείται από ένα πε-
δίο PCB (Physical Control Block) και ένα πεδίο payload (ωφέλιµο φορτίο),
το οποίο περιλαµβάνει ένα κοµµάτι αµιγώς ATM δεδοµένων και ένα κοµµάτι
GEM δεδοµένων.

Ο τοµέας του PCB µεταφέρει πληροφορίες επικεφαλίδας φυσικού στρώµα-
τος, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο και τη διαχείριση του δικτύου.
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Σχήμα 4.22: Πλαίσιο GPON ροής καθόδου.

Για την κατεύθυνση της ροής καθόδου, το πεδίο PCB περιέχει τις ακόλουθες
πληροφορίες:

• Ένα µήκους 4 bytes πεδίο συγχρονισµού πλαισίου (Psync).

• Ένα µήκους 4 bytes πεδίο Ident, το οποίο περιέχει ένα µετρητή των 8
kHz, ένα bit κατάστασης της FEC για τη ροή καθόδου, ένα bit µετάβασης
του κλειδιού κρυπτογράφησης, και 8 bits κατάστασης δεσµευµένα για
περαιτέρω χρήση.

• Ένα µήκους 13 bytes πεδίο µε ονοµασία Physical Layer OAM (PLOAM),
το οποίο χειρίζεται λειτουργίες, όπως ειδοποιήσεις σχετικές µε OAΜ.

• Ένα 1-byte πεδίο Bit Interleaved Parity (BIP), το οποίο περιέχει την ισό-
τητα των διαστρωµένων bits όλων των bytes που έχουν µεταδοθεί από
τη στιγµή που µεταδόθηκε το προηγούµενο πεδίο BIP, χωρίς όµως να
λαµβάνεται υπόψη η ισότητα του FEC πεδίου (εφόσον αυτό υπάρχει).

• Ένα µήκους 4 bytes πεδίο µε ονοµασία Payload Length Indicator (PLend),
το οποίο περιέχει το µήκος του πεδίου χαρτογράφησης εύρους ζώνης του
ρεύµατος ανόδου και το µήκος του τµήµατος ATM. Το περιεχόµενο του
πεδίου αυτού αποστέλλεται δύο φορές για επιβεβαίωση. Η ONU επιλέγει
την εκποµπή µε τα λιγότερα λάθη.

• Ένα Nx8-byte πεδίο χαρτογράφησης εύρους ζώνης του ρεύµατος ανόδου
(US BWmap), το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάθεση Ν χρονοθυρίδων
εκποµπής προς τις ONUs.

Το US BW map πεδίο περιέχει N οντότητες συνυφασµένες µε Ν χρονοθυ-
ρίδες προορισµένες για τις ONUs. Κάθε 8-byte πεδίο αποτελείται από τα εξής
υποπεδία:

• Ένα 12-bit πεδίο µε ονοµασία Allocation Identifier (AllocID), το οποίο
ανατίθεται σε κάθε ONU.
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• 12 bits σηµαίες που επιτρέπουν τη µετάδοση διαφόρων µπλοκ επικεφαλί-
δας φυσικού στρώµατος στη ροή ανόδου για κάποια καθορισµένη ONU.

• Ένα 2-byte πεδίο Start Pointer (SStart), το οποίο καθορίζει το χρόνο έναρ-
ξης του παραθύρου, µέσα στο οποίο επιτρέπεται η µετάδοση στο ρεύµα
ανόδου. Ο χρόνος αυτός µετράται σε bytes.

• Ένα 2-byte πεδίο Stop Pointer (SStop), το οποίο δηλώνει τη χρονική στιγµή
που κλείνει το παράθυρο µέσα στο οποίο επιτρέπεται η µετάδοση στο
ρεύµα ανόδου.

• Ένα 1-byte πεδίο CRC, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για εντοπισµό
µέχρι 2 bits λάθους στο US BW Map, καθώς επίσης και τη διόρθωση ενός
bit λάθους.

Σχήμα 4.23: Δοµή πεδίου US BW Map.

Στο σχήµα 4.24 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα παράδειγµα κατανοµής
χρονοθυρίδων για τρεις διαφορετικές ONUs. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα
περιέχονται τρεις οντότητες στο US BW Map. Παράλληλα, απεικονίζεται και η
ροή ανόδου που περιέχει τις εκποµπές των ONUs µαζί µε τους απαραίτητους
χρόνους ασφαλείας.

Πλαίσιο GPON ρεύµατος ανόδου: Η κίνηση του ρεύµατος ανόδου ενός GPON
δικτύου αφορά στη συνεχόµενη µετάδοση πληροφοριών από µια ή περισσότε-
ρες ONUs. Η σειρά µε την οποία τα πλαίσια φτάνουν στο OLT, βασίζεται στην
κατανοµή χρονοθυρίδων,όπως αυτή έχει απονεµηθεί από το OLT. Για να εί-
ναι επιτυχής η λήψη πλαισίων εκρηκτικής ροής, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
µια επικεφαλίδας, συγκεκριµένου µεγέθους, στην αρχή της κάθε εκρηκτικής
ροής. Στο σχήµα 4.25 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η δοµή ενός πλαισίου
του ρεύµατος ανόδου, το οποίο αποτελείται από έως και τέσσερις τύπους πε-
δίων επικεφαλίδας, και ένα µεταβλητού µεγέθους πεδίο ωφέλιµου φορτίου, το
οποίο περιέχει την εκρηκτική ροή.
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Σχήμα 4.24: Συσχετισµός US BW Map µε κατανοµή χρονοθυρίδων στη ροή
ανόδου.

Η επικεφαλίδα του πλαισίου αποτελείται από τα εξής πεδία:

• Το πεδίο Physical Layer Overhead (PLO) στην έναρξη της εκρηκτικής
ροής περιέχει το προοίµιο, το οποίο διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία
του φυσικού στρώµατος.

• Στη συνέχεια, το πεδίο Physical Layer Operation, Administration, and
Management (PLOAM) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση µηχανισµών
όπως το ranging, η ενεργοποίηση των ONUs και οι ειδοποιήσεις OAM.
Αυτό το µήκους 13 bytes πεδίο περιέχει τα µηνύµατα PLOAM, όπως
αυτά περιγράφονται στη σύσταση G.983.1 και προστατεύεται από λάθη
σε bits µέσω ενός CRC ελέγχου, που χρησιµοποιεί ένα στάνταρντ πολυώ-
νυµο εντοπισµού και διόρθωσης λαθών.

• Το πεδίο Power Leveling Sequence (PLS) περιέχει πληροφορίες για το
ύψος της ισχύος των lasers των ONUs, όπως αυτό το αντιλαµβάνεται το
OLT. Με τις πληροφορίες αυτές, το OLT µπορεί να χρησιµοποιεί το πεδίο
PLS για να ρυθµίσει το ύψος της ισχύος των lasers.

• Το πεδίο Dynamic Bandwidth Report (DBR) ενηµερώνει το OLT για το
µήκος των ουρών αναµονής του κάθε AllocID σε µια ONU. Αυτό επιτρέπει
στο OLT να κατανέµει το διαθέσιµο εύρος ζώνης µε τον καλύτερο τρόπο.
Το DBR πεδίο προστατεύεται από λάθη σε bits µε τη χρήση ενός CRC
ελέγχου.

Η µετάδοση των PLOAM, PLS, DBR πεδίων είναι προαιρετική, ανάλογα µε
την τιµή των σηµατοφόρων του ρεύµατος καθόδου στο πεδίο US BW Map.
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Σχήμα 4.25: Δομή πλαισίου GPON ροής ανόδου.

Το payload του ρεύµατος ανόδου ακολουθεί τα πεδία της PLO. Το payload
αποτελείται από δεδοµένα, στα οποία έχουν ανατεθεί χρονικές θυρίδες, για τη
δροµολόγησή τους από το OLT στο πεδίο US BW Map του ρεύµατος καθόδου.
Οι αναθέσεις στο πεδίο US BW Map γίνονται για κάθε ένα Alloc-ID. Οπότε, σε
µια συγκεκριµένη ONU µπορεί να έχουν δοθεί πολλαπλές κατανοµές εύρους
ζώνης µέσα στο ίδιο πλαίσιο ρεύµατος ανόδου. Οι κατανοµές αυτές µπορούν
να στέλνονται µέσα στην ίδια εκρηκτική ροή, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη
της PLO ανάµεσα στις κατανοµές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αρκεί η µετάδοση
της PLO µόνο µια φορά, στην έναρξη της εκρηκτικής ροής. Το πεδίο US BWMap
από το OLT αναθέτει συνεχόµενες κατανοµές θέτοντας το χρόνο τερµατισµού
της µιας κατά µια µονάδα µικρότερο από το χρόνο έναρξης της επόµενης.
Παρόλα αυτά, η αποστολή πολλαπλών κατανοµών εύρους ζώνης προσθέτει
πολυπλοκότητα στο πλαίσιο της ροής ανόδου.

Η περιοχή payload του ρεύµατος ανόδου µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή
από τις τρεις που περιγράφονται στο επόµενο σχεδιάγραµµα 4.26:

Στο (α) η περιοχή payload αποτελείται από ATM κελιά, στο (β) αποτελείται
από πλαίσια GEM, ενώ στο (γ) παρουσιάζεται το παράδειγµα ενός ολόκλη-
ρου µηνύµατος αναφοράς δυναµικής ανάθεσης µιας ONU (ONU DBA report
message). Στο (β) το payload ξεκινά µε το τελευταίο κοµµάτι ενός τεµαχισµέ-
νου πλαισίου GEM, ακολουθούµενο από ένα πλαίσιο GEM που ενθυλακώνει
πλήρως ένα πλαίσιο ωφέλιµης πληροφορίας και τελειώνει µε το πρώτο κοµµάτι
ενός νέου τεµαχισµένου πλαισίου GEM. Αφού κάθε µία ONU µπορεί να λάβει
αναθέσεις εύρους ζώνης για πολλαπλά Alloc-IDs, είναι δυνατόν η εκρηκτική
ροή του ρεύµατος ανόδου µιας ONU να περιέχει συνδυασµό από ATM και
GEM δεδοµένα.
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Σχήμα 4.26: Μορφές του πεδίου payload της ροής ανόδου.

Τµήµα GEM: Η µέθοδος ενθυλάκωσης του GPON λειτουργεί παρόµοια µε την
ATM. Η διαφορά έγκειται στο µεταβλητό µήκος των πλαισίων, σε αντίθεση µε
το σταθερό µήκος των κελιών ATM. Έτσι, η GEM µέθοδος προσφέρει ένα γενικό
µέσο για την αποστολή διαφόρων υπηρεσιών πάνω σε ένα GPON δίκτυο. Το
µήκος του ενθυλακωµένου ωφέλιµου φορτίου µπορεί να φτάνει τα 1500 bytes.
Αν µια ONU έχει ένα πακέτο προς αποστολή, το οποίο είναι µεγαλύτερο από
1500 bytes, τότε θα πρέπει να το κατακερµατίσει σε µικρότερα κοµµάτια, ώστε
να είναι µέσα στα επιτρεπτά όρια. Τα κοµµάτια αυτά επανασυναρµολογούνται
στην αρχική τους µορφή, όταν φτάσουν στον προορισµό τους.

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η δοµή του τµήµατος GEM, η οποία απο-
τελείται από τέσσερα πεδία επικεφαλίδας και ένα πεδίο ωφέλιµου φορτίου
µήκους L bytes.

Τα πεδία επικεφαλίδας είναι τα εξής:

• Το 12-bit πεδίο Payload Length Indicator (PLI), το οποίο µεταφέρει το
µήκος σε bytes του ενθυλακωµένου ωφέλιµου φορτίου.

• Το 12-bit πεδίο Port Identification Number, το οποίο ενηµερώνει σε ποια
ροή κίνησης ανήκει το ενθυλακωµένο κοµµάτι.
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Σχήμα 4.27: Δομή τμήματος GEM.

• Το 3-bit πεδίο Payload Type Indicator (PTI), το οποίο διευκρινίζει αν
το κοµµάτι αυτό είναι το τελευταίο µιας ροής κίνησης ενός χρήστη, αν
η ροή κίνησης είναι κορεσµένη, ή αν το ωφέλιµο φορτίο περιέχει OAM
πληροφορίες.

• Το 13-bit πεδίο Cyclic Redundancy Check (CRC) για έλεγχο λαθών στην
επικεφαλίδα, το οποίο επιτρέπει τη διόρθωση δύο εσφαλµένων bits και
την ανίχνευση τριών λαθών σε bits επικεφαλίδας.

Να σηµειωθεί, ότι πριν την εκποµπή ενός GEM πλαισίου, εφαρµόζεται πάνω
στην επικεφαλίδα του η συνάρτηση του αποκλειστικού OR µε δεύτερο όρισµα
το µοτίβο 0x0XB6AB31E055.

Ένα βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου GEM είναι, ότι παρέχει ένα αποδο-
τικό τρόπο για την ενθυλάκωση και τον κατακερµατισµό των πακέτων πλη-
ροφορίας των χρηστών του δικτύου. Ο λόγος για τη χρήση της ενθυλάκωσης
στα GPON δίκτυα είναι, ότι επιτρέπει τη σωστή διαχείριση των πολλαπλών
ροών κίνησης από διαφορετικές ONUs που µοιράζονται µία κοινή οπτική σύν-
δεση. Ο σκοπός του κατακερµατισµού είναι η αποτελεσµατική αποστολή των
πακέτων ενός χρήστη, ανεξάρτητα από το µέγεθος τους, καθώς επίσης και
η επιτυχής ανάκτηση των πακέτων αυτών από τα παράθυρα µετάδοσης του
φυσικού στρώµατος του GPON στην αρχική µορφή τους.

Ανενεργά πλαίσια GEM: Υπάρχουν περιπτώσεις που η ONU ή το OLT δεν
έχουν δεδοµένα προς αποστολή κατά τη διάρκεια µετάδοσης του πλαισίου
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ανεκµετάλλευτο εύρος ζώνης γεµίζεται
µε ανενεργά GEM πλαίσια. Ένα ανενεργό GEM πλαίσιο έχει µηδενικό µήκος
payload, ενώ η επικεφαλίδα του απαρτίζεται µόνο από µηδενικά bits. Αφού
στην επικεφαλίδα εφαρµόζεται η συνάρτηση αποκλειστικού OR µε το µοτίβο
0x0xB6AB31E055, αυτή είναι και η τιµή των επικεφαλίδων των µεταδιδόµενων
ανενεργών πλαισίων GEM.

Είναι πιθανόν, στο τέλος ενός τοµέα, ή του payload, να υπάρχει διαθέσιµο
εύρος ζώνης που να θέλει γέµισµα µε ανενεργά bits, αλλά το µήκος του να
είναι µικρότερο από τα 5 bytes ενός ανενεργού πλαισίου GEM. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, µεταδίδεται ένα µέρος από το ανενεργό πλαίσιο το οποίο χωράει
στα διαθέσιµα bytes. Ο δέκτης µπορεί να αναγνωρίσει την επικεφαλίδα του
ανενεργού κοµµατιού και να το απορρίψει. Αφού κάθε κοµµάτι πληροφορίας
ή payload ξεκινά µε επικεφαλίδα GEM, η οριοθέτηση των πλαισίων GEM θα
κλονιστεί µόνο για λίγο και θα επανέλθει αµέσως στο ξεκίνηµα του επόµενου
τοµέα ή ωφέλιµου φορτίου.
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Κατακερµατισµός (Fragmentation): Προκειµένου να εξυπηρετηθεί κίνηση
από πολλαπλές ONUs, είναι, συνήθως, προτιµότερο να κατακερµατιστεί ένα
πλαίσιο Ethernet σε µικρότερα. Κατακερµατίζοντας ένα µεγάλο πακέτο δε-
δοµένων σε µικρότερα, µας επιτρέπεται η αποστολή ενός έκτακτου πλαισίου
κατά τη διάρκεια µετάδοσης του µεγαλύτερου, µικρότερης προτεραιότητας
πλαισίου. Επιπρόσθετα, αφού το 12-bit PLI επιτρέπει µήκος payload µέχρι
4096 bytes, ο κατακερµατισµός είναι απαραίτητος για µεγαλύτερου µεγέθους
πλαίσια, όπως τα 9600-byte «jumbo» Ethernet πλαίσια. Όπως φαίνεται στο
επόµενο σχήµα 4.28, τα κοµµάτια στέλνονται µέσα σε µικρότερα GEM πλαί-
σια κατά µήκος πολλαπλών πλαισίων GTC. Παρόλο που αυτού του είδους ο
κατακερµατισµός µπορεί να πραγµατοποιείται και στα δυο ρεύµατα µεταφο-
ράς, χρησιµοποιείται, κυρίως, για αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του εύρους
ζώνης του ρεύµατος ανόδου.

Σχήμα 4.28: Παράδειγµα κατακερµατισµού για τη ροή ανόδου.

Κάθε GEM payload πρέπει να ξεκινά µε µια επικεφαλίδα GEM. Πιο συ-
γκεκριµένα, ένα κατακερµατισµένο πλαίσιο δεν επιτρέπεται να κινείται κατά
µήκος GTC πλαισίων χωρίς επικεφαλίδα GEM στην αρχή κάθε payload. Όπως
φαίνεται στο παραπάνω σχήµα 4.28, τα πρώτα και τα ενδιάµεσα κοµµάτια
(αν υπάρχουν) µεταδίδονται µε τη χρήση ενός PTI κωδικού που δηλώνει, ότι
το GEM πλαίσιο δεν περιέχει το τέλος των πλαισίου δεδοµένων του πελάτη.
Το δίκτυο PON παραδίδει τα κοµµάτια µε τη σειρά που αυτά µεταδόθηκαν. Το
OLT θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα PTI, Alloc-ID και Port-ID για την επα-
νασυναρµολόγηση του πλαισίου δεδοµένων του πελάτη. Κάθε Alloc-ID µπορεί
να έχει µέχρι δύο ανοιχτά κοµµάτια.

Τα περισσότερα υψηλής προτεραιότητας πραγµατικού χρόνου δεδοµένα δε
χρειάζεται να σταλθούν πιο συχνά από κάθε 125 µs. Έτσι, λοιπόν, αυτό επι-
τρέπει την απλοποίηση της διαδικασίας εισόδου έκτακτων δεδοµένων πραγµα-
τικού χρόνου. Από το να εισάγονται στη µέση µιας µετάδοσης του ρεύµατος
ανόδου, είναι προτιμότερο να στέλνονται στο ξεκίνηµα κάθε payload, όπως
φαίνεται στο παραπάνω σχήµα 4.28. Τυπικά, ωστόσο, η TDM κίνηση έχει δικό
της Alloc-ID και µεταδίδεται σε ξεχωριστές µεταδόσεις εκρηκτικής ροής.

Ασφάλεια πληροφοριών σε ένα GPON δίκτυο: Όπως συµβαίνει και σε άλλης
µορφής παθητικά δίκτυα, η κίνηση της ροής καθόδου µεταδίδεται από το OLT
προς τις ONUs µε τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε µήνυµα να µπορεί να ληφθεί από
όλες τις ONUs του GPON. Έτσι, το GPON πρότυπο περιγράφει τη χρήση ενός
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µηχανισµού ασφαλείας για να διαφυλάξει ότι όλοι οι χρήστες επιτρέπεται να
έχουν πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που προορίζονται για αυτούς. Επιπλέον,
ένας τέτοιος µηχανισµός διασφαλίζει ότι δεν είναι πιθανή η απειλή από κα-
κόβουλες υποκλοπές. Ένα παράδειγµα ενός σημείο-προς-σημείο µηχανισµού
κρυπτογράφησης είναι το Advanced Encryption Standard (AES), το οποίο χρη-
σιµοποιείται για να προστατεύει τις πληροφορίες που περιέχονται στο πεδίο
του ωφέλιµου φορτίου ενός πλαισίου GPON. Η κρυπτογράφηση είναι µια µέθο-
δος στην οποία τα δεδοµένα µετατρέπονται σε µια ασαφή µορφή, στο σηµείο
εκκίνησης της αποστολής τους, για να προστατευθούν από µη εξουσιοδοτη-
µένη ανάγνωση, τροποποίηση, χρήση, ή καταστροφή, καθώς αυτά ταξιδεύουν
στο δίκτυο.

Ο αλγόριθµος AES κρυπτογραφεί και αποκρυπτογραφεί µπλοκ δεδοµένων
µήκους 128 bits το καθένα. Τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης των δεδοµένων
έχουν µήκη 128, 192, ή 256 bits, γεγονός που κάνει την κρυπτογράφηση εξαι-
ρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί. Ένα τέτοιο κλειδί µπορεί να αλλάζει περιοδικά
(π.χ. κάθε ώρα), χωρίς αυτό να επηρεάζει τη ροή της κίνησης στο δίκτυο.

∆υναµική ανάθεση εύρους ζώνης (Dynamic Bandwidth Allocation, DBA):
Η πιο βασική µέθοδος ανάθεσης στη ροή ανόδου είναι η ισοµερής διάθεση του
εύρους ζώνης σε όλες τις ONUs. Αυτή η µέθοδος δεν είναι καθόλου αποδο-
τική, ειδικά στη µετάδοση πακέτων, αφού οι ανάγκες για εύρος ζώνης από τις
ONUs σπάνια είναι οι ίδιες για µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Σηµαντική
αξιοποίηση του εύρους ζώνης µπορεί να γίνει, αν η ανάθεση στη ροή ανόδου
γίνεται δυναµικά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε ONU. Αν και η ITU-T
δε διευκρινίζει κάποιο συγκεκριµένο αλγόριθµο δυναµικής ανάθεσης, ωστόσο
στην G983.4 ορίζει το πλαίσιο και το µηχανισµό για την ενσωµάτωση δυναµι-
κής ανάθεσης στα BPON και GPON δίκτυα. Συγκεκριµένα η G983.4 ορίζει δυο
διαφορετικούς µηχανισµούς DBA.

Στην πρώτη µέθοδο, οι ONUs έχουν έναν παθητικό ρόλο. Το OLT είναι αυτός
που παρακολουθεί πόσο εύρος ζώνης χρησιµοποιεί η κάθε ONU, βασιζόµενος
πάνω στον αριθµό των ανενεργών κελιών ATM ή πλαισίων GEM που λαµβάνει
στα πλαίσια GTC του ρεύµατος ανόδου. Για το λόγο αυτό, η µέθοδος αυτή
αναφέρεται και ως «καθορισµός µε βάση τα ανενεργά κελιά». Μια άλλη ονο-
µασία της µεθόδου αυτής είναι η «στρατηγική µη αναφοράς κατάστασης». Σε
µια ONU δίνεται περισσότερο εύρος ζώνης, όταν η αξιοποίηση του ξεπερνά ένα
συγκεκριµένο κατώφλι. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι, ότι επικε-
ντρώνεται στην απλότητα και αποφεύγει τη χρησιµοποίηση εύρους ζώνης της
ροής ανόδου για αναφορά αναγκών σε εύρος ζώνης από τις ONUs. Ωστόσο, το
µειονέκτηµά της είναι η αργή ανταπόκριση από το OLT στις ανάγκες εύρους
ζώνης των ONUs.

Στη δεύτερη µέθοδο, οι ONUs αναφέρουν την κατάσταση του buffer τους στο
OLT. Γι’ αυτό το λόγο, η µέθοδος αυτή αναφέρεται ως «αναφορά κατάστασης
buffer» ή «στρατηγική αναφοράς κατάστασης». Μια άµεση έκκληση για εύρος
ζώνης σε έναν τύπο T-CONT, αποστέλλεται µέσω του πεδίου Indicator της
PLOu. Η πιο λεπτοµερής αναφορά για την κατάσταση του buffer για κάθε
ένα T-CONT µεταφέρεται µέσω του πεδίου DBRu. Το OLT χρησιµοποιεί όλες
αυτές τις πληροφορίες για να καθορίσει ποιο είναι το κατάλληλο εύρος ζώνης
για το κάθε Alloc-ID.
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Να σηµειωθεί, πως το κάθε OLT µπορεί να χρησιµοποιεί παράλληλα και
τους δυο µηχανισµούς δυναµικής ανάθεσης εύρους ζώνης.

Η DBA µπορεί να χειρίζεται πολλαπλά Alloc-IDs για µια ONU, µε το κάθε
Alloc-ID να λειτουργεί ξεχωριστά. Οι τύποι T-CONT χρησιµοποιούνται για τον
καθορισµό των εγκρίσεων εύρους ζώνης για το κάθε Alloc-ID.

Η σειρά προτεραιότητας για τους τύπους εύρους ζώνης, από την υψηλό-
τερη στη χαµηλότερη προτεραιότητα, είναι (α) το σταθερό εύρος ζώνης, (β) το
εγγυηµένο εύρος ζώνης, (γ) το µη εγγυηµένο εύρος ζώνης και (δ) το µέγιστο
διαθέσιµο εύρος ζώνης. Οι πρώτοι δυο τύποι είναι τύποι εγγυηµένου εύρους
ζώνης, ενώ οι δυο τελευταίοι αναφέρονται και ως τύποι «επιπλέον εύρους ζώ-
νης». Το «πλεονάζον εύρος ζώνης» είναι ίσο µε το «επιπλέον εύρος ζώνης»
µείον αυτό που κρατείται για άλλες χρήσεις, όπως αυτές της οργάνωσης, δια-
χείρισης και συντήρησης του δικτύου. ∆ιαθέσιµο για τη δυναµική ανάθεση είναι
φυσικά το «πλεονάζον εύρος ζώνης».

Μετάδοση µηνυµάτων οργάνωσης, διαχείρισης και συντήρησης (OAM): Το
GPON έχει τρεις διαφορετικούς µηχανισµούς για την επικοινωνία OAM πληρο-
φοριών. Τα ενσωµατωµένα OAM κανάλια, καθώς και τα πεδία PLOAM απο-
στέλλονται σαν ένα µέρος των πλαισίων και των δύο κατευθύνσεων. Τα εν-
σωµατωµένα OAM κανάλια είναι πεδία δεδοµένων πραγµατικού χρόνου, που
µεταδίδουν πληροφορίες, όπως λάθη στη µετάδοση bits, αναφορές RDI και
αναφορές της DBA κατάστασης.

Τα πεδία PLOAM παρέχουν έναν αποδοτικό µηχανισµό για τη µετάδοση
πρόσθετων OAM πληροφοριών. Ένα PLOAM πεδίο έχει µήκος 13 bytes, συµπε-
ριλαµβανοµένων του ενός byte για το ONU-ID, ενός byte για το Message-ID,
δέκα bytes για τα OAM δεδοµένα, και ένα byte για τον έλεγχο λαθών CRC-
8. Για καλύτερη αξιοποίηση του εύρους ζώνης, τα PLOAM µηνύµατα της ροής
ανόδου αποστέλλονται µόνον, όταν τα ζητήσει το OLT. Συγκεκριµένα, ένας από
τους σηµατοφόρους, µήκους 1 bit, της επικεφαλίδας φυσικού στρώµατος της
ροής ανόδου (PLOu) επιτρέπει στην ONU να ενηµερώσει το OLT ότι υπάρχει
ένα OAM µήνυµα που αναµένει για αποστολή.

Ο τρίτος OAM µηχανισµός είναι η χρησιµοποίηση των OAM ATM κελιών,
όπως ορίζεται από την ITU-T I.610. Παρόµοια, τα OAM GEM πλαίσια εί-
ναι ανάλογα µε τα OAM ATM κελιά και επίσης, χρησιµοποιούν 48-byte I.610
µηνύµατα.

4.5.4 10G-PON

Το 2010, η ITU-T, µέσω της σειράς συστάσεων G.987, πρότεινε τη δηµιουρ-
γία ενός εξελιγµένου GPON δικτύου, το οποίο µπορεί να λειτουργεί σε ρυθµούς
µετάδοσης της τάξεως των 10 Gbps. Το δίκτυο αυτό φέρει την ονοµασία 10G-
PON. Πιο συγκεκριµένα, για την ασύµµετρη µετάδοση, το δίκτυο (µε την ειδική
ονοµασία XG-PON1) λειτουργεί σε ρυθµούς 10 Gbps για τη ροή καθόδου και
2.5 Gbps για τη ροή ανόδου. Παρόµοια, για τη συµµετρική µετάδοση, το δί-
κτυο αυτό (µε την ειδική ονοµασία XG-PON2) λειτουργεί σε ρυθµό 10 Gbps
και για τα δύο ρεύµατα. Στην περίπτωση ωστόσο της συµµετρικής µετάδοσης,
θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ONUs εξοπλίζονται µε πιο ακριβά lasers µετά-
δοσης εκρηκτικής ροής, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
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σε εύρος ζώνης της ροής ανόδου. Σε σχέση µε τα απλά GPON δίκτυα, που
εκπέµπουν στα 1490 nm για το ρεύµα καθόδου και 1310 nm για το ρεύµα
ανόδου, τα 10G-PONs χρησιµοποιούν την περιοχή των 1260 - 1280 nm για το
ρεύµα καθόδου και την περιοχή των 1575-1580 nm για το ρεύµα ανόδου.

Το XG-PON (επίσης γνωστό και ως 10G-PON) είναι η επόμενη, εξαιρετικά
γρήγορης ταχύτητας, γενιά για τους παρόχους G-PON, σχεδιασμένη να συνυ-
πάρχει με τον ήδη εγκατεστημένο G-PON εξοπλισμό στο ίδιο δίκτυο..

Η αρχιτεκτονική του φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 4.29.

Σχήμα 4.29: Αρχιτεκτονική δικτύου XG-PON.

Η οπτική ίνα που χρησιμοποιείται στα XG-PON διαμοιράζεται ανάμεσα
σε πολλούς συνδρομητές, σε ένα δίκτυο γνωστό ως FTTx, με έναν τρόπο ο
οποίος επικεντρώνεται, κυρίως, στον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, με αποτέλε-
σμα συχνά να εκτοπίζονται οι τηλεφωνικές γραμμές χαλκού, που συνδέουν τις
διάφορες εγκαταστάσεις για τις ανταλλαγές τηλεφωνημάτων. Η αρχιτεκτονική
των παθητικών οπτικών δικτύων έχει, πλέον, γίνει ένας οικονομικά αποδοτι-
κός τρόπος ούτως, ώστε τα δίκτυα πρόσβασης να μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις απόδοσης με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα.

Έτσι, λοιπόν, η ταχύτητα των 10 Gbps που έχει τη δυνατότητα να παρέχει
το XG-PON, διαμοιράζεται σε όλους τους χρήστες, που είναι συνδεδεμένοι στο
ίδιο παθητικό οπτικό δίκτυο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το πρότυπο G-PON,
αλλά και το B-PON. Επίσης, ενσωματώνονται διάφορες τεχνικές πολυπλεξίας,
οι οποίες εμποδίζουν τα πλαίσια δεδομένων από το να συγκρούονται μεταξύ
τους. Τέλος, οι χρήστες έχουν μια συσκευή δικτύου, που μετατρέπει τα οπτικά
σήματα σε σήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στην καλωδίωση του κτιρίου,
όπως γίνεται και στην περίπτωση του Ethernet ή στην παλιά, απλή, ενσύρματη
και αναλογική τηλεφωνική υπηρεσία.

Τέλος, το πρότυπο XG-PON περιλαμβάνει μια ασύμμετρη και μια συμ-
μετρική παραλλαγή. Στην ασύμμετρη περίπτωση, το πρότυπο προσφέρει τα-
χύτητα 10 Gbps για τη ροή καθόδου και 2.5 Gbps για τη ροή ανόδου. Στη
συμμετρική περίπτωση (γνωστή και με την ονομασία XG-PON2) προσφέρεται
μεγαλύτερη ταχύτητα: 10 Gbps και για τις δύο ροές. Όμως, ένα πιθανό μειο-
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νέκτημα της συμμετρικής παραλλαγής είναι η ανάγκη ακριβότερων λέιζερ για
τις ONUs ούτως, ώστε να επιτευχθούν οι υψηλότερες ταχύτητες.

4.5.5 WDM-PONs

Στις δύο βασικές κατηγορίες παθητικών οπτικών δικτυών που περιγράφη-
καν, παραπάνω, χρησιμοποιείται ένα μήκος κύματος ανά κατεύθυνση για τη
μετάδοση πληροφοριών ελέγχου και δεδομένων. Στην upstream κατεύθυνση,
οι ONUs μοιράζονται το μοναδικό διαθέσιμο μήκος κύματος με χρήση TDM
υπό τις οδηγίες του σχήματος ανάθεσης εύρους ζώνης.

Προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος σε ένα δίκτυο
με ένα μήκος κύματος ανά κατεύθυνση (μονοκαναλικό), για να υποστηριχθούν
περισσότεροι χρήστες ή πιο απαιτητικές εφαρμογές, θα πρέπει να αυξηθεί ο
ρυθμός μετάδοσης, κάτι που αφενός δεν είναι πρακτικό, γιατί απαιτεί μεγάλες
αλλαγές στον εξοπλισμό του δικτύου και αφετέρου έχει υψηλό κόστος (αντι-
κατάσταση πομποδεκτών). Επίσης, υπάρχουν όρια στις χωρητικότητες που
μπορούν να επιτευχθούν με τέτοιου τύπου αναβαθμίσεις.

Μια εναλλακτική προσέγγιση στην αναβάθμιση είναι να χρησιμοποιηθούν
πολλαπλά μήκη κύματος στην υπάρχουσα οπτική ίνα. Αυτού του τύπου η πολυ-
πλεξία με διαίρεση μήκους κύματος (περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο)
θα δημιουργήσει ένα WDM παθητικό οπτικό δίκτυο.

Σε ένα WDM PON δεν είναι απαραίτητο το πλήθος των μηκών κύματος να
ισούται με το πλήθος των ONUs και η κάθε μία να χρησιμοποιεί το δικό της
μήκος κύματος για μετάδοση. Μια τέτοια λύση θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρή.
Στην πράξη, το σενάριο που προτιμάται, είναι να επεκτείνεται η χωρητικότητα
του συστήματος με πολλαπλά μήκη κύματος τα οποία χρησιμοποιούν από
κοινού οι ONUs με χρήση κάποιου είδους πολυπλεξίας (π.χ. πολυπλεξία με
διαίρεση χρόνου TDM). Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι κόμβοι
του δικτύου τον ίδιο αριθμό μηκών κύματος. Οι αναβαθμίσεις μπορούν να
γίνονται σταδιακά και μόνο σε ONUs που έχουν μεγάλο φόρτο.

Σε αντίθεση με τα EPONs και τα GPONs, δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρό-
τυπα για τα WDM PONs και υπάρχει μεγάλη ελευθερία στον ορισμό και τη
συγκεκριμένη διαμόρφωσή τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τον εξοπλισμό
του παρόχου. Ένα παράδειγμα WDM παθητικού οπτικού δικτύου φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα 4.30.

Σχήμα 4.30: Αρχιτεκτονική δικτύου WDM-PON [46].
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Τέλος, σε ότι αφορά στην ανάθεση εύρους ζώνης στις ONUs σε ένα WDM
PON, προστίθεται μια επιπλέον διάσταση στο πρόβλημα, αυτή του μήκους
κύματος. Οι αποφάσεις χρονοδρομολόγησης εκτός από το πότε και για πόσο
θα μεταδώσει μια ONU, περιλαμβάνουν και το μήκος κύματος το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί. Αυτό συνιστά το πρόβλημα της δυναμικής ανάθεσης μήκους
κύματος (dynamic wavelength allocation DWA). Εδώ, υπάρχει η επιλογή για
online ή offline DWA, που αντίστοιχα, αναθέτει μήκη κύματος ξεχωριστά για
κάθε αίτημα που λαμβάνει από κάθε ONU ή που αναμένει μέχρι να λάβει
τα αιτήματα από όλες τις ONUs και μετά αποφασίζει ποια θα μεταδώσει
και πού. Αν και οι αποφάσεις ανάθεσης στη δεύτερη περίπτωση βασίζονται σε
περισσότερα δεδομένα, τα online DWA σχήματα τείνουν, γενικά, να οδηγούν σε
χαμηλότερες καθυστερήσεις πακέτων σε σύγκριση με τα offline DWA σχήματα
για μέσους έως υψηλούς φόρτους.
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Κεφάλαιο 5

Προτεινόμενο Σύστημα - ARES

5.1 Εισαγωγή

Το XG-PON αποτελεί μία νέα πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η οποία προ-
σφέρει ένα κοινόχρηστο κανάλι 2.5 Gbps στους χρήστες για το ρεύμα ανόδου.
Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι σε πυκνοκατοικημένες
αστικές περιοχές ο αριθμός των χρηστών είναι αρκετά μεγάλος, δημιουργούν
την ανάγκη ύπαρξης ενός έξυπνου αλγόρθμου δυναμικής ανάθεσης εύρους ζώ-
νης (DBA), ο οποίος θα εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
χωρίς κανένα εμπόδιο.

Τα ANs θα αποτελούν πάντα ένα πεδίο υψηλού ανταγωνισμού μεταξύ των
ασύρματων δικτύων 4G, της παλιάς αλλά οικονομικής χάλκινης τηλεφωνικής
υποδομής και της φιλόδοξης οπτικής τεχνολογίας. Για να προσελκύσουν, επο-
μένως, τα PONs τους πελάτες-χρήστες των ανταγωνιστών τους, θα πρέπει να
υποστηρίζουν παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (QoS) και αποτελεσματική
μεταφορά δεδομένων με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Καθώς το κόστος εξαρτάται άμεσα από τον συνολικό αριθμό των συνδέ-
σεων σε ένα δίκτυο PON, ο αλγόριθμος δυναμικού εύρους ζώνης που θα ενσω-
ματωθεί, θα πρέπει να καταστήσει το δίκτυο αποδοτικό, ώστε να υποστηρίζει
τη σύνδεση όλο και περισσότερων χρηστών.

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, προτείνεται ένα προηγμένο μοντέλο μηχανι-
κής μάθησης το οποίο θα συντονίζει τις ONUs με βάση το μοτίβο κίνησης που
παρουσιάζει η κάθε μία. Το προτεινόμενο μοντέλο ARES (Adaptive Resilent
Estimation Scheme) συνεισφέρει στα εξής δύο σημεία:

• Προσφέρει κατανεμημένο διαμοιρασμό πόρων, κάτω από συνθήκες υψη-
λού φόρτου του δικτύου, απομονώνοντας αδρανείς ONUs.

• Προσαρμόζει αποτελεσματικά το μέγεθος του σταθερού εύρους ζώνης
που διανέμεται σε κάθε Alloc-ID, με βάση το μοτίβο κίνησής του.

5.2 Υπόβαθρο XG-PON

Στο XG-PON το OLT αποτελεί το ρυθμιστή της κίνησης του δικτύου. Αυτό
καθορίζει τα δεδομένα που θα προωθηθούν στις ONUs, καθώς και το χρόνο,
αλλά και την ποσότητα των δεδομένων που θα αποσταλούν από αυτές.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι, πως τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω πλαι-
σίων (frames) συγκεκριμένης διάρκειας (125 μs). Στο ρεύμα ανόδου, όλες οι
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ONUs λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο πλαίσιο ενώ η πληροφορία από τα Alloc-IDs
που βρίσκονται στις επικεφαλίδες, προσδιορίζουν μοναδικά τις ουρές (χρή-
στες) των ONUs.

Κατά το ρεύμα ανόδου τα δεδομένα κάθε ONU πολυπλέκονται χρονικά,
ώστε κάθε ONU να μεταδίδει σε διαφορετική χρονοθυρίδα, έτσι ώστε να απο-
φεύγονται οι συγκρούσεις.

Σχήμα 5.1: Βασική λειτουργία XG-PON.

5.2.1 Δομή πλαισίων

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.2, στο ρεύμα καθόδου το OLT μεταδίδει
συνεχώς ένα πλαίσιο δεδομένων (downstream PHY frame) στο οποίο, είναι
ενθυλακωμένα τα πακέτα που προορίζονται για τις ONUs. Το πλαίσιο αυτό
ξεκινάει με ένα μπλοκ συγχρονισμού (PSBd), με το οποίο οι ONUs στοιχίζονται
χρονικά. Σχετικές επικεφαλίδες επισυνάπτονται σε κάθε επίπεδο πακέτων,
ώστε αυτά να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αλλά και να μεταφέρονται πακέτα
διαφορετικών πρωτοκόλλων άθικτα. Το συνολικό μέγεθός του είναι αυστηρά
155520 bytes.

Σχήμα 5.2: PHY πλαίσιο δεδομένων κατά την κάθοδο.

Από την άλλη μεριά, στο σχήμα 5.3, οι ONUs μεταδίδουν δεδομένα σε
πλαίσια μεταβλητού μεγέθους (upstream PHY burst) χρησιμοποιώντας διαφο-
ρετικές χρονοθυρίδες. Τα δεδομένα που προέχρονται από τις ουρές αναμονής
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των επιμέρους Alloc-IDs της κάθε ONU μπορούν να τμηματοποιηθούν ώστε τα
δεδομένα να μεταδίδονται με μκρότερη καθυστέρηση.

Σχήμα 5.3: PHY πλαίσιο δεδομένων κατά την άνοδο.

Τα δύο πλαίσια διαφέρουν κυρίως, ως προς τη δομή και την έννοια των
επικεφαλίδων που μεταφέρουν.

Σε ένα πλαίσιο καθόδου, εάν αφαιρέσουμε το PSBd πλαίσιο συγχρονισμού,
έχουμε το πλαίσιο με την ουσιαστική πληροφορία (downstream XGTC frame).
Αποτελείται από την επικεφαλίδα (XGTC header) και τα πακέτα δεδομένων
για όλες τις ONUs (XGTC payload).

Η επκεφαλίδα αποτελείται από 3 σημαντικά πεδία, που καθορίζουν τη
λειτουργία του δικτύου.

• HLend: Μια δομή 4 bytes που ελέγχει το μέγεθος των τμημάτων μετα-
βλητού μεγέθους μέσα στην επικεφαλίδα XGTC.

• BWmap (Bandwidth Map): Μια σειρά από δομές ανάθεσης (allocation
structures) των 8 bytes. Ο αριθμός των δομών ανάθεσης στο BWmap δί-
νεται στο πεδίο BWmap length της δομής HLend. Το μήκος του τμήματος
BWmap είναι 8 * Ν bytes.

• PLOAM: Μπορεί να περιέχει κανένα, ένα ή περισσότερα μηνύματα τύπου
PLOAM. Το μήκος κάθε μηνύματος PLOAM είναι 48 bytes. Ο αριθμός των
μηνυμάτων PLOAM στο τμήμα PLOAMd δίνεται από το πεδίο PLOAM
count της δομής HLend.

Σε ένα πλαίσιο καθόδου εάν αφαιρέσουμε το PSBu πλαίσιο συγχρονισμού,
ξεχωρίζουμε τις ριπές XGTC. Η ριπή XGTC, που κατευθύνεται στην άνω ζεύξη
και εκπέμπεται από μια δεδομένη ONU, έχει μέγεθος που καθορίζεται δυνα-
μικά και αποτελείται από την επικεφαλίδα ριπής XGTC, ένα ή περισσότερα
διαστήματα χορήγησης εύρους ζώνης (bandwidth allocation interval), κάθε ένα
από τα οποία συνδέεται με ένα συγκεκριμένο Alloc-ID, ένα πεδίο DBRu ανα-
φοράς κατάστασης μνήμης, καθώς και το πεδίο εξόδου XGTC (trailer).

Η XGTC επικεφαλίδα περιλαμβάνει:

• Το πεδίο ONU-ID, που καθορίζει τον αποστολέα.
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Σχήμα 5.4: XGTC πλαίσιο δεδομένων κατά την κάθοδο.

• Το πεδίο ind (9 bits), που παρέχει γρήγορη αυτόκλητη σηματοδότηση της
κατάστασης της ONU.

• Το πεδίο PLOAMu (48 bytes), το οποίο περιέχει κανένα ή ένα μήνυμα
τύπου PLOAM. Η παρουσία του ελέγχεται από το OLT με τη σημαία
PLOAMu της πρώτης δομής χορήγησης στη σειρά χορήγησης ριπής.

Σχήμα 5.5: XGTC πλαίσιο δεδομένων κατά την άνοδο.

Εάν υπάρχει η επιβάρυνση χορήγησης αποτελείται από τη δομή DBRu. Η
παρουσία του DBRu ελέγχεται από το OLT με τη σημαία DBRu της αντίστοιχης
δομής χορήγησης εντός της δομής BWmap. Η δομή DBRu μήκους 4 bytes φέρει
μια αναφορά κατάστασης μνήμης της ουράς αναμονής, που σχετίζεται με ένα
συγκεκριμένο Alloc-ID.

Το πεδίο εξόδου ριπής XGTC περιέχει ένα πεδίο εύρους 4 bytes πολυ-
πλεγμένου σε πεδίο bit με άρτια ισοτιμία BIP (Bit Interleaved even Parity)
υπολογισμένο σε ολόκληρη τη ριπή. Ο δέκτης στο OLT επαληθεύει τη BIP για
να εκτιμήσει το ρυθμό σφαλμάτων BER στην οπτική άνω ζεύξη.

Το τμήμα ωφέλιμου φορτίου XGTC μεταφέρεται στα πλαίσια κάτω ζεύξης
XGTC και στις ριπές άνω ζεύξης XGTC. Το μέγεθος του ωφέλιμου φορτίου
XGTC σε ένα δεδομένο πλαίσιο κάτω ζεύξης είναι ίσο με το μέγεθος του πλαι-
σίου (το οποίο είναι σταθερό και ίσο με 135432 bytes) μείον το μέγεθος του
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δεδομένου πλαισίου επικεφαλίδας XGTC. Το μέγεθος του κάθε τμήματος ωφέ-
λιμου φορτίου XGTC σε μια δεδομένη ριπή άνω ζεύξης είναι ίσο με το μέγεθος
της αντίστοιχης χορήγησης μείον την επιβάρυνση χορήγησης. Το ωφέλιμο φορ-
τίο XGTC περιέχει ένα ή περισσότερα πλαίσια XGEM. Κάθε πλαίσιο XGEM
περιέχει μια επικεφαλίδα XGEM σταθερού μεγέθους και ένα πεδίο ωφέλιμου
φορτίου XGEM μεταβλητού μεγέθους.

Σχήμα 5.6: Πλαίσιο XGEM.

Το μέγεθος της επικεφαλίδας XGEM είναι 8 bytes και περιέχει κατάλληλα
πεδία καθορισμού του αποστολέα, του μεγέθους πακέτου και εύρεσης σφαλ-
μάτων.

Σε ένα σύστημα XG-PON, η πρόσβαση μέσου για την κυκλοφορία άνω
ζεύξης ελέγχεται από το OLT. Το OLT δίνει εντολή σε κάθε ONU πότε να
μεταδώσει στην κατεύθυνση άνω ζεύξης μέσω της δομής χάρτη εύρους ζώνης
(BWmap) σε κάθε πλαίσιο PHY κάτω ζεύξης. Μεταδόσεις στην κατεύθυνση
άνω ζεύξης συνδέονται με τη λήψη του πλαισίου PHY κάτω ζεύξης, που μετα-
δίδεται από το OLT κάθε 125 μs.

Κάθε δομή ανάθεσης (Allocation structure) προδιαγράφει μία ανάθεση εύ-
ρους ζώνης σε ένα συγκεκριμένο Alloc-ID. Μία σειρά από μιά ή περισσότερες
δομές ανάθεσης, που σχετίζονται με τα Alloc-IDs τα οποία ανήκουν στην ίδια
ONU και προορίζονται για συνεχόμενη ανοδική μετάδοση, σχηματίζουν μία
σειρά ανάθεσης ριπής (burst allocation series).

Το πεδίο Allocation ID περιέχει τον αριθμό 14 bit, που δείχνει τον αποδέκτη
της ανάθεσης εύρους ζώνης, δηλαδή, ένα συγκεκριμένο T-CONT (Transmission
Container) ή ένα ανοδικό OMCC (ONT Management and Control Channel) μέσα
σε μία ONU.

Το πεδίο StartTime περιέχει έναν αριθμό μήκους 16 bit, που υποδεικνύει
τη θέση του πρώτου byte της ανοδικής ριπής XGTC μέσα στο ανοδικό PHY
πλαίσιο. Το StartTime μετριέται από την αρχή του ανοδικού πλαισίου κα έχει
ακρίβεια 4 bytes. Η τιμή μηδέν για το πεδίο StartTime αντιστοιχεί στα πρώτα
4 bytes του ανοδικού PHY πλαισίου, ενώ η τιμή 9719 στα τελευταία 4 bytes.

Το πεδίο GrantSize περιέχει έναν αριθμό μήκους 16 bit που προσδιορίζει
το συνδυασμένο μήκος δεδομένων ωφέλιμου φορτίου (payload) XGTC με την
επιβάρυνση (overhead) DBRu που έχει εκπεμφθεί μέσα στη δεδομένη ανάθεση
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(σημειώνεται ότι το GrantSize δε περιλαμβάνει την επικεφαλίδα XGTC, το
πεδίο εξόδου (trailer) XGTC ή την επιβάρυνση FEC).

Προκειμένου το OLT να εκτιμήσει το εύρος ζώνης που απαιτείται από κάθε
ONU, θα πρέπει κάθε ONU να αναφέρει την κατάσταση της ουράς αναμονής
της. Η αντίστοιχη τιμή προστίθεται στο πεδίο BuffOcc του DBRu.

Κατά τη διαδικασία ανάθεσης εύρους ζώνης, κάθε παραλήπτης αντιστοι-
χείται με ένα Alloc-ID. Σε κάθε Alloc-ID χορηγούνται 2 διαφορετικά τμήματα
εύρους ζώνης. Το πρώτο τμήμα (guaranteed bandwidth) περιλαμβάνει ένα στα-
θερό ποσό Rf (fixed bandwidth), το οποίο παραχωρείται ανεξάρτητα από τις
ανάγκες που παρουσιάζει ένα Alloc-ID σε εύρος ζώνης, και ένα εγγυημένο
ποσό Ra (assured bandwidth), το οποίο παραχωρείται σίγουρα, εάν υπάρχει
ακόμα ανάγκη σε εύρος ζώνης μετά την παροχή του Rf . Το δεύτερο τμήμα
παρέχεται σε περίπτωση ύπαρξης υπόλοιπου εύρους ζώνης και αφού, πρώτα
διανεμηθεί σε όλες τις ONU το αντίστοιχο εγγυημένο εύρος ζώνης (Rf και
Ra). Η παράμετρος Rm ορίζει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα εύρους ζώνης που
μπορεί να διαθέσει το OLT σε ένα συγκεκριμένο Alloc-ID.

5.2.2 Ανάθεση εύρους ζώνης

Τα δίκτυα PONs παρουσιάζουν ορισμένες δομικές αδυναμίες, οι οποίες
κρίνουν αναγκαία την ανάπτυξη αλγορίθμων δυναμικής ανάθεσης του εύρους
ζώνης (DBA).

Το κοινό μέσο μετάδοσης μπορεί να διαθέσει πολλά μήκη κύματος για το
ρεύμα καθόδου, αλλά μόνο ένα μήκος κύματος για το ρεύμα ανόδου. Από την
άλλη μεριά οι εγγενείς καθυστερήσεις απαιτούν ακριβή χρονοπρογραμματι-
σμό των μεταδόσεων από τις ONUs προ το OLT με ασφαλή εναλλαγή μεταξύ
διαδοχικών ONUs.

Τέλος, η αυθαίρετη άφιξη πακέτων στις ουρές αναμονής των ONUs δημιουρ-
γούν την ανάγκη ύπαρξης στατιστικής πολυπλεξίας ώστε να προσαρμόζεται,
το δίκτυο στις στιγμιαίες απαιτήσεις.

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο DBA, το OLT καθορίζει εικονικούς
κύκλους εξυπηρέτησης. Κάθε ONU γνωστοποιεί στο OLT τις απαιτήσεις της
από τον προηγούμενο κύκλο και ο αλγόριθμος ανάθεσης εύρους ζώνης κα-
θορίζει, πότε θα στείλει κάθε ONU (grant scheduling) και για πόσο χρονικό
διάστημα (grant size) εξασφαλίζοντας πάντα μετάδοση χωρίς συγκρούσεις.

Ο μηχανισμός κατανομής των διαθέσιμων πόρων του δικτύου, κυρίως του
ρεύματος ανόδου, σύμφωνα με τη διεθνή τηλεπικοινωνιακή αρχή (ITU-T), θα
πρέπει να προσαρμόζεται σε ετερογενείς συνθήκες κίνησης του δικτύου, χωρίς
παράλληλα να υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών.

Ο προγραμματισμός των χρονοθυρίδων πρέπει να είναι δυναμικός και ευέ-
λικτος, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος ζώνης που αιτείται η ONU, την απόστασή
της από το OLT, καθώς και τη διαθεσιμότητα του καναλιού.

Αλγόριθμοι δυναμικής ανάθεσης:

• TDM - Time Division Multiplexing

• IPACT - Interleaved Polling with Adaptive Cycle time

• WDM - Wavelength Division Multiplexing
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• OCDMA - Optical Code Division Multiplexing

5.2.3 Τεχνικές Polling

Στους polling αλγόρθμους το OLT γνωρίζει τις απαιτήσεις κάθε ONU και
αφού αποφασίσει πότε θα στείλει μια ONU, της αναθέτει μια χρονοθυρίδα
στέλνοντας το αντίστοιχο GrantSize που ορίζει το μέγεθος του παραθύρου.

Όταν η ONU το λάβει, αρχίζει να στέλνει τόσα δεδομένα, όσα ορίζει το
GrantSize και τελειώνει την αποστολή με ένα Report μήνυμα, στο οποίο ανα-
φέρει το μέγεθος των δεδομένων που έχει στην ουρά.

Σε ένα κύκλο μεταδόσεων πρέπει να εξυπηρετηθούν διαδοχικά όλες οι
ONU, ενώ, παράλληλα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.7, πρέπει να υπάρχει
κενό διάστημα ασφαλείας μεταξύ διαδοχικών μεταδόσεων.

Σχήμα 5.7: Διαδικασία ανάθεσης εύρους ζώνης.

5.3 Περιγραφή ARES

Από τη μια μεριά ο ARES υιοθετεί το μηχανισμό απομόνωσης HYRA
(Hybrid Reporting Allocation), με τον οποίο όλες οι αναξιοποίητες ONU εξαι-
ρούνται από το μηχανισμό κατανομής του διαθέσιμου εύρους ζώνης για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται καλύτερα
οι απαιτήσεις των υπόλοιπων ONUs.

Από την άλλη, παρακολουθεί την κίνηση της κάθε ONU και χρησιμοποιώ-
ντας ένα μηχανισμό εκτίμησης του ελάχιστου εύρους ζώνης, υπολογίζει το στα-
θερό εύρος ζώνης που θα διαθέσει σε κάθε ONU ανεξαρτήτως του ποσού που
αιτήθηκε από αυτήν. Αυτή η διαδικασία έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση
της σπατάλης των διαθέσιμων πόρων και επομένως, την κάλυψη μεγαλύτερων
απαιτήσεων.

Απώτερος στόχος είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δικτύου αυξά-
νοντας την χωρητικότητά του και μειώνοντας το κόστος.

5.3.1 Στόχοι

Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους σπατάλης του εύρους ζώνης κατά
τη διαδικασία του διαμοιρασμού είναι η ύπαρξη αδρανών ή υποχρησιμοποιού-
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μενων ONUs. Επομένως, ο αλγόριθμος που προτείνεται, θα πρέπει να έχει ως
βασικό στόχο τον εντοπισμό τους και στη συνέχεια την αναδιανομή του εύ-
ρους ζώνης που εξοικονόμησε, σε άλλες ONUs που παρουσιάζουν μεγαλύτερες
ανάγκες.

Για να χαρακτηριστεί μία ONU ως αδρανής ή υποχρησιμοποιούμενη, ένας
μηχανισμός μηχανικής μάθησης θα καταγράφει το εύρος ζώνης που αναθέτει
σε κάθε Alloc-ID και θα το συγκρίνει με το ποσοστό που τελικά αξιοποιήθηκε
από το συγκεκριμένο Alloc-ID.

Στη συνέχεια, ο μηχανισμός αυτός θα έχει ως επιπλέον στόχο τον υπο-
λογισμό του σταθερού ποσού εύρους ζώνης (Rf ), που θα διαθέσει σε κάθε
Alloc-ID.

Ο όρος μηχανική μάθηση (Machine Learning) αναφέρεται ως μια αυτομα-
τοποιημένη τεχνική, κατά την οποία γίνονται προβλέψεις μελλοντικών αποτε-
λεσμάτων βάσει των προηγούμενων τιμών τους (feedback). Η συγκεκριμένη
τεχνική μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε άγνωστα περιβάλ-
λοντα. Τα περιβάλλοντα αυτά εξαρτώνται από το χρόνο, ο οποίος αποτελεί
το δραστικό παράγοντα που επηρεάζει τα δίκτυα πρόσβασης ως προς την
ετερογένεια της κίνησης και της χρήσης τους από τους τελικούς χρήστες.

Τελικά το OLT αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση ένα δίκτυο XG-PON, αξιοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο μηχανισμό
μάθησης δύο επιπέδων. Επομένως, οι αποφάσεις που μπορεί να πάρει, αφο-
ρούν δύο μεταβλητές και επηρεάζονται από δύο διαφορετικά feedback τα
οποία λαμβάνει από το περιβάλλον. Το ένα είναι η μετάδοση άδειου πλαι-
σίου XGEM από την ONU και το άλλο το ποσοστό του εύρους ζώνης που
καταναλώθηκε από ένα Alloc-ID.

5.3.2 Δυναμική ανάθεση εύρους ζώνης

Σχήμα 5.8: Διάγραμμα καταστάσεων του μηχανισμού ARES

Στο σχήμα 5.8 παρουσιάζονται οι τέσσερις καταστάσεις λειτουργίας του
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ARES που εκτελούνται από το OLT, καθώς αυτό είναι υπεύθυνο για το διαμοι-
ρασμό του εύρους ζώνης. Αρχικά, το OLT παρακολουθεί την κίνηση δεδομένων
που δέχεται από όλες τις ONUs. Όταν το πλαίσιο XGEM που λάβει είναι κενό,
τότε ενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός απομόνωσης αυτής της ONU από
την επικείμενη διαδικασία διαμοιρασμού του εύρους ζώνης μέχρι να λήξει αυτή
η περίοδος απομόνωσης. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης η συγκεκριμένη
ONU ούτε δέχεται εύρος ζώνης, ούτε τα πακέτα που στέλνει γίνονται αποδε-
κτά. Το ποσό του εύρους ζώνης που δεν παρέχεται σε αυτήν την ONU διαμοι-
ράζεται σε άλλες ενεργές ONUs. Με την πάροδο της περιόδου απομόνωσης, η
ONU επιστρέφει στην αρχική κατάσταση παρακολούθησης της κίνησης, ώστε
να ελεγχθεί εκ νέου το πλαίσιο XGEM που θα στείλει. Εάν το πλαίσιο είναι
πάλι κενό, τότε εισέρχεται εκ νέου σε μια περίοδο απομόνωσης, το χρόνο της
οποίας υπολογίζει ο μηχανισμός μάθησης. Από την άλλη μεριά, εάν το πλαίσιο
XGEM είναι ενεργό, τότε η ONU επανέρχεται στη διαδικασία αναφοράς της
κατάστασής της και επομένως θα λάβει μέρος στην επερχόμενη διαδικασία
διαμοιρασμού του εύρους ζώνης. Την ίδια στιγμή, γίνεται η προσαρμογή του
σταθερού εύρους ζώνης για κάθε Alloc-ID αυτής της ONU συγκρίνοντας το πο-
σοστό αξιοποίησης του προηγούμενου σταθερού εύρους ζώνης, που διατέθηκε
σε κάθε Alloc-ID.

5.3.3 Μηχανισμός απομόνωσης

Σχήμα 5.9: Οι διαφορετικές καταστάσεις των χρονικών περιόδων απομόνωσης.

Ο μηχανισμός απομόνωσης λαμβάνει αποφάσεις παρακολουθώντας την κί-
νηση δεδομένων, που δέχεται από κάθε ONU. Υπάρχουν 401 διαφορετικές χρο-
νικές περίοδοι απομόνωσης, στις οποίες μία ONU μπορεί να εισέλθει. Όπως
φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα 5.9, το σύνολο Α αυτών των διαφορετικών
ενεργειών είναι ίσο με:

A =
{
a0, a1, a2, ..., a400

}
(5.1)

Κάθε μία διαφορετική ενέργεια στη διαδικασία υπολογισμού της χρονικής
περιόδου απομόνωσης αντιστοιχεί σε πολλαπλάσια των 125 μsec. Ως ελάχιστη
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τιμή ορίζεται το μηδέν, ενώ ως μέγιστη τα 50 msec, σύμφωνα με το μέγιστο
χρονικό διάστημα στο οποίο μια ONU μπορεί να τεθεί σε αδρανή κατάσταση
βάσει του προτύπου ITU-T. Επομένως, δημιουργήθηκαν 400 (50000/125) δια-
φορετικές καταστάσεις, με την κατάσταση μηδενικού χρόνου να προστίθεται
στην αρχή.

Εάν Ν είναι το σύνολο των ONUs του δικτύου μας, τότε το διάνυσμα των
πιθανοτήτων των 401 διαφορετικών χρονικών περιόδων απομόνωσης για το
πλαίσιο άνω ζεύξης f περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση:

P i(f) =
{
pi0(f), p

i
1(f), p

i
2(f), ..., p

i
400(f)

}
,∀i ∈ N (5.2)

Κάθε διαφορετική πιθανότητα δείχνει, πόσο πιθανόν είναι η αντοίστιχη κα-
τάσταση να είναι η βέλτιστη. Όπως αναμένεται:

400∑
j=0

pij(f) = 1,∀i ∈ N (5.3)

Αρχικά, όλες οι πιθανότητες είναι ίσες με:

pij(f) = 1/401, 0 ≤ j ≤ 400,∀i ∈ N (5.4)

Οι πιθανότητες ανανεώνονται, κάθε φορά που το OLT λαμβάνει νέα δεδο-
μένα από τις ONUs. Όταν λάβει ένα κενό πλαίσιο XGEM, τότε καταγράφει
τη χρονική διαφορά μεταξύ του τελευταίου ενεργού πλαισίου XGEM που είχε
λάβει (t2) και του κενού πλαισίου που μόλις έλαβε (t1). Στη συνέχεια, γίνεται
αντιστοίχιση μεταξύ αυτής της χρονικής στιγμής και μιας εκ των πιθανών κα-
ταστάσεων του συνόλου A από την προηγούμενη εξίσωση 5.1. O υπολογισμός
του ακέραιου πολλαπλάσιου των 125 μsec γίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

ak =
[t2 − t1

125

]
, 0 ≤ i ≤ 401 (5.5)

Λαμβάνοντας ένα νέο πλαίσιο f από την ith ONU, ο μηχανισμός ανανεώνει
τις πιθανότητες του συνόλου των καταστάσεων Α της ith ONU για το επόμενο
πλαίσιo, αυξάνοντας την πιθανότητα της κατάστασης που βρέθηκε από την
εξίσωση 5.5 και μειώνοντας τις πιθανότητες όλων των υπολοίπων, σύμφωνα
με τις δύο παρακάτω εξισώσεις:

pik(f + 1) = pik(f) +
400∑

j=0,j ̸=k

L(pij(f)− a),∀i ∈ N (5.6)

Ο δείκτης k υποδηλώνει την ενέργεια της αντίστοιχης περιόδου απομόνω-
σης που επιλέχθηκε. Η μεταβλητή L αντιστοιχεί στην ταχύτητα σύγκλισης, όπου
όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της μεταβλητής, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η σύ-
γκλιση. Η σταθερά a είναι ένας σχετικά μικρός αριθμός, που χρησιμοποιείται
για την αποφυγή μηδενικής τιμής των πιθανοτήτων.

Για να αυξηθεί η πιθανότητα της συγκεκριμένης περιόδου απομόνωσης, θα
πρέπει να μειωθούν ισόποσα όλες οι πιθανότητες των υπόλοιπων καταστάσεων
ως εξής:

pij(f + 1) = pij(f)− L(pij(f)− a),∀j ̸= k, 0 ≤ j ≤ 400,∀i ∈ N (5.7)
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Εν ολίγοις, ο μηχανισμός απομόνωσης επιλέγει την ενέργεια με τη μεγαλύ-
τερη πιθανότητα προσαρμόζοντας με αυτήν, τη χρονική περίοδο απομόνωσης
μιας αδρανής ONU. Παράλληλα, αυξάνει την πιθανότητα της ενέργεια, με τη
μεγαλύτερη συχνότητα κρίνοντάς την ως την καταλληλότερη, σχεδιάζοντας το
μοτίβο κίνησης της ONU.

5.3.4 Μηχανισμός ανάθεσης σταθερού εύρους ζώνης

Σχήμα 5.10: Οι καταστάσεις FBA του σταθερού εύρους ζώνης

Βασική προϋπόθεση εκτέλεσης αυτού του μηχανισμού για τα Alloc-IDs μιας
ONU είναι η ONU να βρίσκεται σε κατάσταση αναφοράς (σχήμα 5.8). Εφόσον,
λοιπόν, η συγκεκριμένη ONU μεταδίδει δεδομένα και δε βρίσκεται σε περίοδο
απομόνωσης, εκτελείται ο μηχανισμός υπολογισμού του εύρους ζώνης που θα
διατεθεί σε κάθε Alloc-ID αυτής της ONU. Υπάρχουν τρεις πιθανές ενέργειες,
το σύνολο των οποίων εκφράζεται ως εξής:

B =
{
b0, b1, b2

}
(5.8)

Το σχεδιάγραμμα 5.10 αφορά αυτές τις τρεις πιθανές καταστάσεις. Το
σταθερό εύρος ζώνης RF μπορεί, είτε να αυξηθεί ή μειωθεί, είτε να παραμείνει
το ίδιο με εκείνο που διατέθηκε στο ίδιο Alloc-ID στο προηγούμενο πλαίσιο
δεδομένων που μετέδωσε.

Έστω, ότι θέτουμε ως μέγιστο όριο αύξησης του RF την τιμή της μεταβλητής
RU

F και ως ελάχιστο όριο μείωσης την τιμή της μεταβλητής RL
F .

Στην περίπτωση αύξησης της τιμής της μεταβλητής(b0), θα πρέπει να ισχύει
ο παρακάτω κανόνας:

RF (f) =

{
2 ∗RF (f − 1), εάν 2 ∗RF (f − 1)

RF (f − 1) + 1, αλλιώς
(5.9)

Στην περίπτωση που η τιμή της μεταβλητής RF δεν θα αλλάξει (b1), θα
ισχύει:

RF (f) = RF (f − 1) (5.10)
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Ενώ, τέλος, στην περίπτωση μείωσης της τιμής (b2), θα πρέπει να ισχύει ο
παρακάτω κανόνας:

RF (f) =

{
RF (f−1)

2
, εάν RF (f−1)

2
≥ RL

F

RF (f − 1)− 1, αλλιώς
(5.11)

Εάν θέσουμε ως O ένα σύνολο από Alloc-IDs, τότε οι πιθανότητες των τριών
καταστάσεων του FBA για ένα πλαίσιο f ορίζονται ως εξής:

Gq(f) =
{
gq0(f), g

q
1(f), g

q
2(f)

}
,∀q ∈ O (5.12)

Είναι φανερό ότι το σύνολο αυτών των πιθανοτήτων θα ισούται κάθε φορά
με:

2∑
j=0

gqj (f) = 1,∀q ∈ O (5.13)

Αρχικά, όλες οι πιθανότητες είναι ίσες με:

gqj (f) = 1/3, 0 ≤ j ≤ 2,∀q ∈ O (5.14)

Σε αντίθεση με το μηχανισμό απομόνωσης, ο μηχανισμός FBA εκτελείται
για κάθε Alloc-ID χωριστά και εξαρτάται από το εύρος ζώνης, που δήλωσε
το κάθε Alloc-ID στο προηγούμενο πλαίσιο. Η πληροφορία αυτή είναι αποθη-
κευμένη στο πεδίο BuffOcc του πλαισίου άνω ζεύξης. Ο μηχανισμός συγκρίνει
το ποσό εύρους ζώνης που αιτήθηκε από το Alloc-ID, με το ποσό που κατα-
ναλώθηκε. Εάν E(f) είναι το ποσό εύρους ζώνης που χρησιμοποιήθηκε από το
Alloc-ID για το πλαίσιο f, τότε η επιλογή της ενέργειας γίνεται σύμφωνα με
τους παρακάτω ελέγχους:

bk =


b0, εάν E(f) < RF (f)

b1, εάν E(f) = RF (f)

b2, αλλιώς
(5.15)

Συγκεκριμένα, για το Alloc-ID q, ο μηχανισμός ανανεώνει την πιθανότητα
της κατάστασης bk ,που έχει επιλεχθεί σύμφωνα με τους προηγούμενους ελέγ-
χους, χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση:

gqk(f + 1) = gqk(f) +
2∑

j = 0, j ̸= kL(gqj (f)− a), ∀q ∈ O (5.16)

Οι δύο υπόλοιπες πιθανότητες των ενεργειών που δεν επιλέχθηκαν, μειώ-
νονται σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

gqj (f + 1) = gqj (f)− L(gqj (f)− a),∀j ̸= k, 0 ≤ j ≤ 2,∀q ∈ O (5.17)

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, o μηχανισμός μπορεί να
αναγνωρίσει αδρανή ή υποχρησιμοποιούμενα Alloc-IDs και να μειώσει στα-
διακά το σταθερό εύρος ζώνης RF που τους διαθέτει, μέχρις ότου αυτά να
εμφανίσουν ξανά μεγαλύτερη ζήτηση σε εύρος ζώνης.
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5.4 Ανάλυση Κώδικα Προσομοίωσης

Για την υλοποίηση της προσομοίωσης ενός 10G-PON (XGPON) παθητικού
οπτικού δικτύου επιλέχθηκε ως περιβάλλον προγραμματισμού το MATLAB,
μια γλώσσα υψηλού επιπέδου κατάλληλη για τεχνικούς υπολογισμούς. Εν-
σωματώνει τον υπολογισμό, την απεικόνιση και τον προγραμματισμό σε ένα
εύχρηστο περιβάλλον, όπου τα προβλήματα και οι λύσεις εκφράζονται με γνω-
στές μαθηματικές εκφράσεις. Η φιλοσοφία του κώδικα αναπαράστασης που
χρησιμοποιήθηκε, βασίστηκε στον γεγονοδοτούμενο προγραμματισμό (Event
- Driven). O προγραμματισμός αυτός που βασίζεται σε γεγονότα, είναι ένα
παράδειγμα προγραμματισμού, στο οποίο η ροή του προγράμματος καθορί-
ζεται από γεγονότα τα οποία εισάγονται σε μια ουρά αναμονής (FIFO) και
εκτελούνται σειριακά με βάση το χρόνο προσομοίωσης που δημιουργήθηκαν
και την αντίστοιχη βαρύτητα που τα χαρακτηρίζει.

Αρχικά, υλοποιήθηκε ένα δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο της σειράς G.987
της ITU-T και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν ο μηχανισμός απομόνωσης (Isolation
Automaton) και ο μηχανισμός δυναμικής ανάθεσης εύρους ζώνης (DBA Auto-
maton).

Τα βασικά γεγονότα που δημιουργήθηκαν είναι τα παρακάτω:

OLT Core: Περικλείει το βασικό κομμάτι του κώδικα της προσομοίωσης, που
εκτελείται από πλευράς OLT. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της κίνησης
του δικτύου, την απομόνωση των ONUs που βρίσκονται σε κατάσταση ”λήθαρ-
γου”, τον υπολογισμό του σταθερού εύρους ζώνης και στη συνέχεια, τον δια-
μοιρασμό του συνολικού διαθέσιμου εύρους ζώνης στις ενεργές ONUs. Επίσης,
είναι υπεύθυνο για το χρονοπρογραμματισμό των χρονοθυρίδων, στις οποίες
μεταδίδουν οι ONUs που λαμβάνουν εύρος ζώνης έτσι, ώστε να μην υπάρχουν
συγκρούσεις. Ένα τέτοιο γεγονός εισάγεται στην ουρά αναμονής της προσο-
μοίωσης κάθε 125 μseconds και ουσιαστικά αποτελεί το κέντρο ελέγχου του
δικτύου.

ONU Core: Ο κώδικας αυτού του γεγονότος εκτελείται κάθε φορά που μία
ONU λαμβάνει μήνυμα από το OLT. Το συγκεκριμένο τμήμα του αλγόριθ-
μου προγραμματίζει την αποστολή των πακέτων βάσει του εύρους ζώνης που
του έχει διαθέσει ο OLΤ. Σε περίπτωση που το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι
μηδενικό, δε προγραμματίζει κάποια νέα αποστολή, ενώ σε κάθε περίπτωση
ενημερώνει το OLT για το μέγεθος της ουράς αναμονής των πακέτων που
κατέχει.

XGEM Received: Κάθε φορά που το OLT λαμβάνει ένα πλαίσιο XGEM από
μια ONU, τίθεται σε λειτουργία ο αλγόριθμος αυτού του γεγονότος. Βασική
λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος κώδικα είναι ο έλεγχος του χρόνου
άφιξης ενός πλαισίου και το μέγεθος των δεδομένων που στέλνει η κάθε ONU
σε αυτό το πλαίσιο. Με βάση τη διαφορά μεταξύ του χρόνου λήψης ενός ανε-
νεργού πλαισίου και του πιο πρόσφατου χρόνου λήψης ενός ενεργού πλαισίου,
ανανεώνονται οι πιθανότητες των καταστάσεων των χρόνων απομόνωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ARES 177



5.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Τermination Proccess: Το γεγονός αυτό εκτελείται μία φορά, τη χρονική
στιγμή που έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της προσομοίωσης και ως
σκοπό έχει την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που καταγράφηκαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης. Στο τέλος, εξάγονται τα αποτελέ-
σματα από τον υπολογισμό των μετρικών που του έχουν ζητηθεί. Οι μετρικές
αυτές είναι: η μέση καθυστέρηση των πακέτων στο ρεύμα ανόδου, η μέση
χρησιμοποίηση του δικτύου και το ποσοστό σταθερού εύρους ζώνης που σπα-
ταλήθηκε.

Παρακάτω, γίνεται περαιτέρω ανάλυση των βασικών τμημάτων του αλγόρ-
θμου βελτιστοποίησης, που αφορούν τη χρονική απομόνωση και τη δυναμική
ανάθεση εύρους ζώνης.

Algorithm 1: Οι βασικές λειτουργίες που εκτελούνται από πλευράς OLT.
1 foreach ONU in Total −ONUs do
2 CheckIsolationTable(ONU);
3 if IsIsolated(ONU) then
4 Exclude(ONU);
5 else
6 if IsEmpty(Frame) then
7 ExtractFeedback(ak);
8 CalculateIsolationTime(ONU);
9 Exclude(ONU);

10 else
11 foreach AllocID in Total − AllocIDs do
12 CalculateFeedback(bk);
13 UpdateProbabilities(FBAPool);
14 CalculateFixedBandwidth(AllocID);
15 end
16 end
17 end
18 end

Περιγραφή: Ο παραπάνω ψευδοκώδικας περιγράφει το κομμάτι του αλγόρ-
θμου, που εκτελείται κάθε 125 μseconds για όλες τις ONUs του δικτύου ταυ-
τόχρονα. Αρχικά ελέγχεται ο πίνακας των χρόνων απομόνωσης για κάθε ONU
και όποια ONU βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση δεν λαμβάνει μέρος στην
παρακάτω διαδικασία. Όταν ξεκινάει η προσομοίωση, καμία ONU δε βρίσκε-
ται σε κατάσταση απομόνωσης. Στη συνέχεια, στην περίπτωση που η ONU
θεωρείται ενεργή, ελέγχονται τα δεδομένα που έχει στείλει κάθε AllocID της
συγκεκριμένης ONU. Εάν το σύνολο των δεδομένων είναι μηδενικό, τότε επι-
λέγεται ο χρόνος απομόνωσης αυτής της ONU που προτείνει ο μηχανισμός του
αλγόρθμου 21, που περιγράφεται παρακάτω. Στην αντίθετη περίπτωση που,
έστω και ένα AllocID έχει στείλει ένα πακέτο ή τμήμα ενός πακέτου, το OLT
ενεργοποιεί το μηχανισμό ανάθεσης σταθερού εύρους ζώνης. Ο μηχανισμός αυ-
τός συγκρίνει το σταθερό εύρος ζώνης που είχε δοθεί σε αυτήν την ONU στο
προηγούμενο πλαίσιο με το ποσό που καταναλώθηκε. Υπολογίζοντας αυτήν τη
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διαφορά προσπαθεί να προβλέψει το κατάλληλο ποσό σταθερού εύρους ζώνης,
που πρέπει να της διαθέσει στο επόμενο πλαίσιο.

Algorithm 2: Οι ενέργειες που εκτελούνται κατά την άφιξη ενός πλαισίου
μιας ONUs.
1 ReadONUID;
2 CheckFrame(ONU);
3 if IsNotEmpty(Frame) then
4 UpdateLastActiveFrame(Time);
5 else
6 CalculateFeedback(ak);
7 end
8 ExtractFeedback(ak);
9 UpdateProbabilities(IsolationPool);

10 CheckPreviousFrameArrival(Time);
11 if PropagationDelay(True) then
12 if IsEmpty(Frame) then
13 InitializeFeedback(ak);
14 UpdateProbabilities(IsolationPool);
15 CheckIsolationTable(ONU);
16 if IsIsolated(ONU) then
17 InitializeIsolation(ONU);
18 end
19 end
20 end
21 UpdateArrivalTime(ONU);

Περιγραφή: Στον παραπάνω αλγόριθμο, που περιγράφεται σε ψευδογλώσσα,
εκτελούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για την πρόβλεψη του
χρόνου απομόνωσης μίας ONU. Ο κώδικας ενεργοποιείται, κάθε φορά που το
OLT λαμβάνει ένα πλαίσιο από μία ONU. Στην αρχή, ελέγχεται εάν το πλαίσιο
είναι ενεργό ή όχι. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο του μεγέθους των δεδο-
μένων που έστειλε το κάθε AllocID της συγκεκριμένης ONU στο συγκεκριμένο
αυτό πλαίσιο. Εάν έστω και ένα AllocID έχει χρησιμοποιήσει κάποιο μέρος
του εύρους ζώνης, τότε καταγράφεται ο χρόνος λήψης αυτού του πλαισίου και
το πλαίσιο χαρακτηρίζεται ως ενεργό. Στην αντίθετη περίπτωση, ενεργοποιεί-
ται ο μηχανισμός υπολογισμού του χρόνου απομόνωσης που προβλέπει μια
χρονική τιμή. Στη συνέχεια, ελέγχεται η περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου
πλαισίου από την ίδια ONU, το οποίο δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τον αλγό-
ριθμο 18 λόγω καθυστέρησης της κίνησης (Propagation Delay). Εάν ισχύει αυτό,
και το νέο πλαίσιο είναι ανενεργό τότε αρχικοποιείται η χρονική κατάσταση
απομόνωσης (θέτουμε δηλαδή μηδενικό χρόνο απομόνωσης) και εάν η συγκε-
κριμένη ONU βρίσκεται σε απομόνωση, επαναφέρεται σε κανονική κατάσταση
λειτουργίας.
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5.5 Περιβάλλον Προσομοίωσης

Το περιβάλλον στο MATLAB έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδια-
γραφές XG-PON. Όμως, διερευνάται μόνο η κίνηση των δεδομένων στο ρεύμα
ανόδου, καθώς σε αυτό γίνεται η εφαρμογή του μηχανισμού δυναμικής ανά-
θεσης εύρους ζώνης (DBA).

Η διαδικασία εξαγωγής των συμπερασμάτων πραγματοποιείται μετά από
μια σειρά εκτελέσεων του απλού συστήματος XGPON και της βελτιστοποιη-
μένης εκδοχής του (ARES). Σε κάθε διαφορετική εκτέλεση το δίκτυο παραμε-
τροποιείται διαφορετικά και στο τέλος κάθε εκτέλεσης γίνεται σύγκριση των
αποτελεσμάτων των δύο συστημάτων.

Οι παράμετροι της προσομοίωσης, που παραμένουν σταθεροί σε όλους τους
κύκλους, εκτελέσεων είναι οι εξής (σχήμα 5.1):

• Upstream Rate: Ο ρυθμός μετάδοσης για το ρεύμα ανόδου τέθηκε στα
2.48832 Gbps.

• Downstream Rate: Ο ρυθμός μετάδοσης για το ρεύμα καθόδου τέθηκε
στα 9.95328 Gbps.

• Alloc-IDs: Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών που βρίσκονται συν-
δεδεμένοι σε μία ONU τέθηκε σε 10.

• ONU Buffer Size: Η χωρητικότητα της ουράς αναμονής αφίξεων των
πακέτων του κάθε συνδρομητή τέθηκε στα 2 KB.

• Fixed Bandwidth (RF ): Το αρχικό μέγεθος του σταθερού εύρους ζώνης
που διατίθεται σε κάθε συνδρομητή τέθηκε στα 75 bytes.

• Upper Threshold (RU
F ): Το ελάχιστο ποσό του σταθερού εύρους ζώνης

που μπορεί να διατεθεί σε ένα συνδρομητή τέθηκε στα 2 bytes.

• Lower Threshold (RL
F ): Το μέγιστο ποσό του σταθερού εύρους ζώνης

που μπορεί να διατεθεί σε ένα συνδρομητή τέθηκε στα 75 bytes.

• Assured Bandwidth (RA): Το μέγεθος του εγγυημένου εύρους ζώνης που
μπορεί να διατεθεί σε ένα συνδρομητή τέθηκε στα 25 bytes.

• Maximum Bandwidth (RM ): To συνολικό ποσό του εύρους ζώνης που
μπορεί να διατεθεί σε ένα συνδρομητή τέθηκε στα 150 bytes.

• Downstream Frame Period: Το OLT στέλνει ένα πλαίσιο καθόδου κάθε
125 μsec.

• Guard Time: Ένας χρόνος προστασίας 64 bits παρεμβάλλεται μεταξύ
των μεταδόσεων των ONU, ώστε να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις.

• Παράμετρος L: Στη μεταβλητή που αφορά την ταχύτητα εκμάθησης του
μηχανισμού τέθηκε η τιμή 0.1.

• Παράμετρος a: Στη μεταβλητή προστασίας για μηδενικές τιμές των πι-
θανοτήτων τέθηκε η τιμή 10−5.
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Παράμετρος Τιμή
Upstream Rate 2.48832 Gbps
Downstream Rate 9.95328 Gbps

Alloc-IDs 10 σε κάθε ONU
ONU Buffer Size 2 KB για κάθε Alloc-ID
Fixed Bandwidth 75 bytes

Lower Threshold (RL
F ) 2 bytes

Upper Threshold (RU
F ) 75 bytes

Assured Bandwidth 25 bytes
Maximum Bandwidth 150 bytes

Downstream Frame Period 125 μsec
Guard Time 64 bits

Simulation Time 60 sec
L 0.1
a 10(−5)

Πίνακας 5.1: Σταθεροί παράμετροι προσομοίωσης.

Το σκεπτικό πίσω από την επιλογή των τιμών των δύο αντίστοιχων κατω-
φλίων δίνεται ως εξής: Το ανώτερο όριο είναι ίσο με την προεπιλεγμένη τιμή
του RF, επομένως το RU

F θα ισούται με 75 bytes. Με αυτόν τον τρόπο, ένα
ενεργό Alloc-ID θα λάβει τουλάχιστον 75 bytes σε κάθε ρεύμα καθόδου. Αντί-
θετα, σε ένα αδρανές Alloc-ID θα δοθεί ένα ελάχιστο εύρος ζώνης 2 bytes. Αυτή
η ελάχιστη τιμή στη χωρητικότητα έχει ως αποτέλεσμα μια ροή δεδομένων 2.8
bits / 125 μsec ≈ 128 Kbps, η οποία καλύπτει πλήρως μια υψηλής ποιότη-
τας συνεδρία VoIP. Έτσι, αυτό το ελάχιστο σταθερό εύρος ζώνης είναι αρκετά
υψηλό για να καλύψει μια απλή κλήση ενός χρήστη, μέχρι να επαναφερθεί
πλήρως το εύρος ζώνης που έχει αποδοθεί σε αυτόν.

Οι μεταβλητές παράμετροι της προσομοίωσης, από τις οποίες εξαρτάται η
δομή και το μέγεθος του δικτύου είναι οι εξής:

• Ο συνολικός αριθμός των ONUs: Η προσομοίωση εκτελείται για 8 δια-
φορετικά σύνολα από ONUs. Από 4 έως 32 με βήμα 4, δηλαδή για τα
αντίστοιχα σύνολα: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Επομένως και ο συνολικός
αριθμός των συνδρομητών θα αντιστοιχεί σε: 40 ,80, 120, 160, 200, 240,
280, 320.

• Η απόσταση της ONU από το OLT: Για κάθε παραπάνω σύνολο από
διαφορετικό αριθμό ONUs εκτελούνται τρεις προσομοιώσεις με διαφορε-
τικές αποστάσεις μεταξύ των ONUs και του OLT. Οι αποστάσεις αυτές
είναι κάθε φορά ίσες για όλες τις ONUs στην εκάστοτε προσομοίωση.
Αρχικά, η απόσταση θέτεται στα 20 km, στη συνέχεια, στα 30 km και
τέλος, στα 40 km αντίστοιχα.

Ο αριθμός των ONUs επιλέχθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διερευνηθεί η
συμπεριφορά του εφαρμοζόμενου αλγόριθμου DBA, όταν η κλίμακα κυκλοφο-
ρίας γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Με άλλα λόγια, είναι ενδιαφέρον, να διερευ-
νηθεί η απόδοση του αλγόριθμου κατανομής, όταν πιέζεται από περισσότερα
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αιτήματα δεδομένων στο ρεύμα ανόδου. Επιπλέον, είναι σημαντικό, να συνα-
χθεί το συμπέρασμα σχετικά με την απόδοση του προτεινόμενου συστήματος,
όταν η κυκλοφοριακή πίεση είναι υψηλή. Ένα από τα πιο κρίσιμα ευρήματα
είναι η ικανότητα του συστήματος να αντιμετωπίζει την υψηλή κυκλοφοριακή
πίεση, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι για την καλύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων
κάθε προσομοίωση με τον αντίστοιχο διαφορετικό συνδυασμό συνολικού αριθ-
μού ONUs και απόστασης εκτελέσθηκε 5 συνεχόμενες φορές και επιλέχθηκε ο
μέσος όρος των στατιστικών μετρήσεων.

5.6 Ροές και Σενάρια Κίνησης

Προκειμένου να αξιολογηθεί η απόδοση των δύο συστημάτων υπό ρεαλι-
στικές συνθήκες, έχει ληφθεί πραγματική κίνηση δεδομένων. Καταγράφηκαν
λοιπόν ροές δεδομένων από ρεύματα ανόδου, οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσε-
ρις τύπους κίνησης:

Κίνηση από συνεδρίες VoIP (Voice over IP) στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το
πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol) και συνεδρίες μέσω της εφαρμογής
Skype. Οι VoIP συνεδρίες δεσμεύουν μια μέση ποσότητα εύρους ζώνης περίπου
0.02 Mbps, ενώ το μέσο μέγεθος πακέτου είναι ίσο περίπου με 238 bytes (με
μέγιστη τιμή τα 282 bytes και ελάχιστη τα 45 bytes).

Ροή δεδομένων από πραγματικές πολυμεσικές εφαρμογές (Real Media
Streaming) στις οποίες χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης
TCP (Transmission Control Protocol) και το UDP. Η ροή δεδομένων από πραγ-
ματικές εφαρμογές, που χρησιμοποίησαν το πρωτόκολλο TCP δημιούργησε μια
ροή δεδομένων περίπου στα 0.2 Kbps με μέσο μέγεθος πακέτου τα 68 bytes
(με μέγιστη τιμή τα 591 bytes και ελάχιστη τα 54 bytes). Αντίστοιχα, η ροή
δεδομένων από πραγματικές εφαρμογές, που χρησιμοποίησαν το πρωτόκολλο
UDP, δημιούργησε μια ροή δεδομένων περίπου στα 0.3 Kbps με μέσο μέγεθος
πακέτου τα 78 bytes (με μέγιστη τιμή τα 663 bytes και ελάχιστη τα 60 bytes).

Κίνηση δεδομένων ζωντανής ροής (Live Streaming). Τέτοιου είδους ροές
παρήγαγαν ένα μέσο ρυθμό κίνησης περίπου στα 0,04 Kbps με μέσο μέγεθος
πακέτου τα 87 bytes (με μέγιστη τιμή τα 402 bytes και ελάχιστη τα 54 bytes).

Αυτά τα ίχνη έχουν χρησιμοποιηθεί είτε αποκλειστικά, όταν για παρά-
δειγμα, ένας χρήστης που αντιστοιχεί από ένα Alloc-ID, χρησιμοποιεί μια
εφαρμογή VoIP, είτε με ένα συνδυασμένο τρόπο, δηλαδή, όταν ένας χρήστης
χρησιμοποιεί μια εφαρμογή VoIP και παρακολουθεί παράλληλα ένα πραγμα-
τικό βίντεο streaming media.

Αυτές οι διαφορετικές ροές κίνησης προσομοίωσαν τις κινήσεις των συνδρο-
μητών (AllocIDs) του δικτύου, που υλοποιήθηκε είτε μεμονωμένα (όταν δηλαδή
ένας συνδρομητής δημιουργεί μία μόνο τύπου ροή κίνησης π.χ. Real Media
Streaming), είτε σε συνδυασμό. Για παράδειγμα, ένας συνδρομητής χρησιμο-
ποιεί μια εφαρμογή VoIP και παρακολουθεί παράλληλα ένα Live Streaming
γεγονός.
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Επιπρόσθετα, για να αυξηθεί ο φόρτος δεδομένων του ρεύματος ανόδου του
δικτύου προσομοίωσης ανά συνδρομητή, προστέθηκε ροή δεδομένων σταθερού
ρυθμού (CBR - Constant Bit Rate) σε κάθε ουρά αναμονής των συνδρομητών,
ανεξαρτήτως του τύπου κίνησης που επιλέχθηκε προηγουμένως από τις πα-
ραπάνω ροές. Μετά από αρκετές προσομοιώσεις η ροή αυτή επιλέχθηκε να
ανέρχεται στα 4 Kbps με σταθερό μέγεθος πακέτου στα 200 bytes.

Στη συνέχεια, περιγράφεται το τελικό σενάριο κίνησης που δημιουργήθηκε
και χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των στατιστικών ελέγχου αποδοτικότη-
τας του αλγόρθμου, που θα σχολιασθούν στην παρακάτω ενότητα.

Το σενάριο αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να μελετηθεί η επίδοση του προτεινό-
μενου συστήματος υπό συνθήκες υψηλής κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκαν
οι ακόλουθες παραδοχές:

Οι συνδρομητές (Alloc-IDs) χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες.
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι συνδρομητές που χρησιμοποιούν μόνο μία

εφαρμογή. Ως εκ τούτου, η πρώτη ομάδα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσύ-
νολα: α) 10% των Alloc-IDs παίρνουν μέρος αποκλειστικά σε VoIP συνεδρίες,
β) 10% των Alloc-IDs παρακολουθούν ροές πραγματικών πολυμεσικών εφαρ-
μογών (Real Media Streaming) και γ) 10% των Alloc-IDs χρησιμοποιούν απο-
κλειστικά εφαρμογές παρακολούθησης ζωντανών ροών (Live Media Streaming).

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους συνδρομητές που συνδυάζουν πολ-
λαπλές υπηρεσίες, συνεπώς α) το 10% των Alloc-IDs χρησιμοποιούν το εύρος
ζώνης για VoIP συνεδρίες σε συνδυασμό με την παρακολούθηση ροών πραγμα-
τικών πολυμεσικών εφαρμογών (Real Media Streaming), β) το 10% των Alloc-
IDs χρησιμοποιούν το εύρος ζώνης για VoIP συνεδρίες σε συνδυασμό με την
παρακολούθηση ζωντανών ροών (Live Media Streaming) και γ) το 10% των
συνδρομητών χρησιμοποιεί ταυτόχρονα όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές.

Η τρίτη ομάδα αποτελείται από συνδρομητές που παρουσιάζουν κάποια
πιθανότητα να χρησιμοποιήσουν μια από τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Έτσι, το
30% των συνολικών Alloc-IDs έχει 50% πιθανότητα να χρησιμοποιήσει μία
από τις διαθέσιμες υπηρεσίες με ίσες πιθανότητες, δηλαδή 33% για VoIP συ-
νεδρίες, 33% για εφαρμογές Real Media Streaming και 33% για εφαρμογές
παρακολούθησης Live Media Streaming.

Τέλος, υπάρχει μια ομάδα 10% των Alloc-ID που αποτελείται, από συν-
δρομητές που παραμένουν αδρανείς κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προσο-
μοίωσης. Δηλαδή, η κίνηση που παράγουν είναι μηδενική και επομένως, δεν
επιβαρύνουν το δίκτυο με επιπλέον φόρτο. Κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, ώστε
το δίκτυο μας να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα και επι-
πλέον για να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα μία ONU να θεωρηθεί αδρανής
για κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να ελεγχθεί η αποδοτικότητα του μηχανι-
σμού απομόνωσης.

Επιπλέον, εκτός από την περίπτωση του τύπου κίνησης που θα παραχθεί
για την ουρά αναμονής ενός συνδρομητή, προστίθενται και 4Kbps σταθερής
κίνησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

5.7 Στατιστικά Ελέγχου Αποδοτικότητας του αλγόρθμου

Παρακάτω, παρατίθενται τα γραφήματα που προέκυψαν μετά το πέρας
της προσομοίωσης, τα οποία παρουσιάζουν τα στατιστικά αποτελέσματα της
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αποδοτικότητας του προτεινόμενου συστήματος XG-PON ARES σε σύγκριση
με εκείνη του κλασικού XG-PON.

Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συσχετισμού της συνολι-
κής κίνησης των δεδομένων (Throughput), όσον αφορά στο ρεύμα ανόδου των
δύο αλγορίθμων. Επειδή ο συνολικός όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται
η προσομοίωση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του ενός λεπτού, δεν
εξαρτάται από την απόσταση των ONUs από το OLT, τα αποτελέσματα πα-
ρουσιάζουν ομοιομορφία. Επομένως, παρατίθεται μόνο ένα γράφημα και για
τις τρεις διαφορετικές αποστάσεις των ONUs από το OLT.

5.7.1 Ρυθμός διεκπεραιωτικότητας δεδομένων
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το παραπάνω γράφημα, κατά τη
λειτουργία του ARES αποστέλλονται συνολικά και σε κάθε περίπτωση περισ-
σότερα δεδομένα. Με άλλα λόγια, ο ARES παρουσιάζει καλύτερη αξιοποίηση
του εύρους ζώνης στο ρεύμα ανόδου. Επίσης, παρατηρούμε, ότι όσο μεγαλώνει
το δίκτυο ως προς το συνολικό αριθμό των συνδρομητών, δηλαδή, όσο αυξά-
νονται οι απαιτήσεις του δικτύου, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η διαφορά της
αποδοτικότητας του ARES σε σχέση με εκείνη του κλασικού XG-PON.

Στην ουσία, αυτή η μετρική εκφράζει την καλή απόδοση του δικτύου, δη-
λαδή, την ταχύτητα που δέχονται οι ONUs δεδομένα, χρησιμοποιώντας το
ρεύμα ανόδου. Το ARES παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό στη λήψη κίνησης.
Για μια ακόμη φορά, η απόδοση του XG-PON υποβαθμίζεται, όταν ο αριθμός
των ONUs είναι υψηλός. Στην πραγματικότητα, αυτή η υποβάθμιση οφείλεται
στην αναποτελεσματικότητα του XG-PON, να αντιμετωπίσει τις απαιτητικές
αιτήσεις κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου, ένα μέρος των δεδομένων που περιμένουν

184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ARES



5.7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΘΜΟΥ

στις ουρές αναμονής των ONUs και πρέπει να παραδοθούν στο OLT, παραμέ-
νουν στις ουρές περισσότερο από μία περίοδο καθόδου (downstream period).
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει το παραπάνω φαινόμενο.

Η αποδοτικότητα αυτή προέρχεται κυρίως, από το γεγονός της καλύτερης
διάθεσης του εύρους ζώνης από τη μεριά του OLT. Πιο συγκεκριμένα, κα-
θώς εξοικονομείται εύρος ζώνης από τις απομονωμένες ONUs, καλύπτονται
ταχύτερα οι ανάγκες σε εύρος ζώνης άλλων συνδρομητών. Επομένως, στον
ίδιο χρόνο θα ”πεταχτούν” λιγότερα πακέτα (drop ratio) από μια ουρά ανα-
μονής ενός συνδρομητή, εξαιτίας της υπερχείλισης (buffer overflow) και άρα,
θα μεταδοθεί περισσότερος όγκος δεδομένων. Άρα, η αποτελεσματικότητα του
αυτοματισμού FBA, έγκειται στο γεγονός, ότι το OLT είναι σε θέση να προ-
σαρμόσει το επίπεδο του RF ώστε περισσότερα δεδομένα (δεδομένα χρήστη
και όχι πληροφορίες ελέγχου) να παραδοθούν έγκαιρα.

5.7.2 Μέση καθυστέρηση πακέτων
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Τα τρία παραπάνω γραφήματα αφορούν τη μέση χρονική καθυστέρηση που
παρουσιάζουν τα πακέτα στις ουρές αναμονής των συνδρομητών. Η διαφορά
έγκειται στη διαφορετική απόσταση μεταξύ του OLT από τις ONUs. Σε κάθε
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περίπτωση, το προτεινόμενο σύστημα ARES έχει σημαντικά καλύτερη αποδο-
τικότητα με αισθητά μικρότερη μέση καθυστέρηση.

Στο γράφημα απόστασης των 20 km παρατηρούμε περίπου διπλάσια τιμή
καθυστέρησης στο κλασικό XG-PON, διαφορά που γίνεται πιο σταθερή από
τις 12 ONUs και έπειτα.

Στην απόσταση των 30 km η διαφορά αυτή είναι μικρότερη, περίπου στα
0.4 msecond, αλλά σταθερή στο σύνολο των διαφορετικών αριθμών ONUs.

Τέλος, στα 40 km απόσταση παρατηρείται αύξηση αυτής της σταθερής
χρονικής διαφοράς από τις 28 ONUs και πάνω. Γεγονός, που μας οδηγεί στην
υπόθεση, ότι σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ONUs ο ARES θα παρουσιάζει πολύ
μεγαλύτερη απόδοση.

5.7.3 Διακύμανση καθυστέρησης πακέτων
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Προηγήθηκαν τα γραφήματα της διακύμανσης της καθυστέρησης των πα-
κέτων στις ουρές αναμονής των συνδρομητών για τις αντίστοιχες αποστάσεις
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των 20, 30 και 40 km. Η χρονική διακύμανση ορίζεται από τη μέση τιμή της
διαφοράς μεταξύ των καθυστερήσεων των πακέτων που μεταδόθηκαν από ένα
συνδρομητή.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι και στους δύο αλγόρθμους γίνεται τμηματοποί-
ηση (fragmentation) των πακέτων, ώστε να μπορούν να μεταδοθούν πακέτα
μεγαλύτερου μεγέθους από το μέγιστο εύρος ζώνης που μπορεί να διαθέσει
το OLT σε ένα συνδρομητή. Επομένως, ο υπολογισμός των καθυστερήσεων
των πακέτων γίνεται για κάθε τμήμα ξεχωριστά και το κάθε τμήμα θεωρείται
διαφορετικό πακέτο.

Στην περίπτωση της μικρότερης απόστασης των 20 km ο XG-PON παρου-
σίασε καλύτερη απόδοση στο δίκτυο με τις τέσσερις ONUs. Όμως, αποτέλεσε
τη μοναδική εξαίρεση για όλες τις υπόλοιπες προσομοιώσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν. Όπως φάνηκε στη συνέχεια, ο ARES αντιμετώπισε το μεγαλύτερο
φόρτο δικτύου πολύ πιο αποτελεσματικά, δημιουργώντας όχι μόνο αρκετά πιο
μικρή, αλλά και πιο ομοιόμορφη καθυστέρηση στα πακέτα των συνδρομητών.
Μάλιστα, παρά το γεγονός, ότι η διακύμανση καθυστέρησης παρέμεινε περί-
που στις ίδιες τιμές για το σύστημα XG-PON από τις 16 έως και τις 32 ONUs,
ο ARES παρουσίασε σχεδόν γραμμική μείωση της διακύμανσης της καθυστέ-
ρησης για τον ίδιο φόρτο του δικτύου.

Στην περίπτωση της απόστασης των 30 km, τα δύο συστήματα παρουσία-
σαν, βέβαια, σχεδόν παρόμοιου ρυθμού βελτίωσης της διακύμανσης της καθυ-
στέρησης, αλλά σε γενικές γραμμές ο ARES ήταν και σε αυτήν την περίπτωση
αποδοτικότερος.

Τέλος, από το γράφημα των 40 km απόστασης μπορούμε να προβλέψουμε
με αρκετή ασφάλεια, πως όσο μεγαλώνει η απόσταση και ο φόρτος του δι-
κτύου, το σύστημα ARES προσαρμόζεται πολύ καλύτερα. Πράγματι, ενώ η
διακύμανση του XG-PON από τα 0.016 msecond στις 24 ONUs εκτοξεύτηκε
περίπου στα 0.027 msecond στις 32 ONU, ο ARES κατάφερε να μειώσει την
αντίστοιχη διακύμανση από τα 0.014 msecond στα 0.0135 περίπου.

Εν κατακλείδι, όσον αφορά στην καθυστέρηση κίνησης, γενικότερα μπο-
ρούμε να πούμε, ότι το προτεινόμενο σύστημα καταφέρνει να μειώσει την
καθυστέρηση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί,
ότι η μείωση καθυστέρησης είναι πολύ καλύτερη, όταν η κυκλοφορία γίνεται
υψηλότερη.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του ARES που μπορεί να παρατηρηθεί,
είναι η ικανότητά του να επιβάλλει χαμηλή καθυστέρηση σε κυκλοφορία υψη-
λής πίεσης. Είναι σαφές, ότι μια τέτοια αποδοτικότητα επιτρέπει στο δίκτυο
να κλιμακωθεί περισσότερο, για να συμπεριλάβει περισσότερους συνδρομη-
τές. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας παροχή κίνησης με την
ίδια υποδομή σε περισσότερους χρήστες, με αποτέλεσμα το κέρδος για τις
εταιρείες τηλεπικοινωνιών να γίνεται μεγαλύτερο. Ακόμη, δημιουργείται ένα
ισχυρό κίνητρο για τις ίδιες να δαπανήσουν και να εγκαταστήσουν οπτικά
δίκτυα πρόσβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ARES 189



5.7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΘΜΟΥ

5.7.4 Σπατάλη σταθερού εύρους ζώνης

4 8 12 16 20 24 28 32
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Συνολικός αριθμός ONUs

Π
οσ
οσ
τό
στ
αθ
ερ
ού
εύ
ρο
υς
ζώ
νη
ς
(%
)

Σύγκριση της σπατάλης σταθερού εύρους ζώνης στο ρεύμα ανόδου

ARES XG-PON 20km
Pure XG-PON 20km

4 8 12 16 20 24 28 32
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Συνολικός αριθμός ONUs

Π
οσ
οσ
τό
στ
αθ
ερ
ού
εύ
ρο
υς
ζώ
νη
ς
(%
)

Σύγκριση της σπατάλης σταθερού εύρους ζώνης στο ρεύμα ανόδου

ARES XG-PON 30km
Pure XG-PON 30km

190 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ARES



5.7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΘΜΟΥ

4 8 12 16 20 24 28 32
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Συνολικός αριθμός ONUs

Π
οσ
οσ
τό
στ
αθ
ερ
ού
εύ
ρο
υς
ζώ
νη
ς
(%
)

Σύγκριση της σπατάλης σταθερού εύρους ζώνης στο ρεύμα ανόδου

ARES XG-PON 40km
Pure XG-PON 40km

Στην τελευταία ομάδα γραφημάτων παρουσιάζονται τα ποσοστά του στα-
θερού εύρους ζώνης που διέθεσαν τα δύο συστήματα και παρέμειναν ανεκμε-
τάλλευτα.

Για παράδειγμα, μια σπατάλη 30% σημαίνει, ότι ένας συνδρομητής χρη-
σιμοποίησε το 70% του σταθερού εύρους ζώνης που χορήγησε το OLT. Ως
εκ τούτου, όσο μικρότερο είναι το ποσοστό του σταθερού εύρους ζώνης που
παρέμεινε αχρησιμοποίητο, τόσο πιο αποδοτική είναι η κατανομή του εύρους
ζώνης. Παρατηρώντας και τα δύο στοιχεία, είναι προφανές, ότι η αποτελεσμα-
τικότητα του αυτόματου συστήματος FBA είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Αξίζει να τονίσουμε, πως από τη μια μεριά το σύστημα XG-PON διέθετε σε
κάθε ενεργή ONU ένα σταθερό τμήμα του εύρους ζώνης, ενώ από την άλλη το
ARES με τη βοήθεια του αλγόρθμου DBA ανέθετε δυναμικά το σταθερό εύρος
ζώνης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε συνδρομητή μίας ενεργής ONU.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει με βεβαιότητα η υπεροχή του προτεινό-
μενου συστήματος. Επίσης, γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως το ποσοστό σπα-
τάλης του σταθερού εύρους ζώνης επηρεάζεται ελάχιστα από το μέγεθος του
δικτύου, δηλαδή από το συνολικό αριθμό των ONUs και από την απόσταση
που έχουν οι ONUs από το OLT. Έτσι, και στις τρεις περιπτώσεις, το ποσοστό
του σταθερού εύρους ζώνης που σπαταλήθηκε από το ARES είναι πολύ μικρό-
τερο από εκείνο, που σπατάλησε το XG-PON. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται
σταθερά στο 15% για το ARES, ενώ αντίθετα το XG-PON σπατάλησε σχεδόν
ολόκληρο το σταθερό εύρος ζώνης που διέθεσε.
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και Περαιτέρω Ερ-
γασία

Συμπεράσματα: Είναι αναμφισβήτητο, πως οι απαιτήσεις των σύγχρονων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων έχουν ως βασική συνισταμένη την παροχή υψηλών
ταχυτήτων μετάδοσης. Με το πέρασμα των χρόνων, ο παγκόσμιος ιστός γι-
γαντώνεται, οι χρήστες του αυξάνονται, ενώ συνεχώς, νέες υπηρεσίες γίνονται
διαθέσιμες προς αυτούς. Επομένως, οι απαιτήσεις για επιπλέον εύρος ζώνης
γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Για να ανταπεξέλθει το δίκτυο πρόσβασης στις
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των
χάλκινων καλωδίων με οπτικές ίνες.

Όπως έχει επισημανθεί, η αντικατάσταση των δικτύων χαλκού με δίκτυα
οπτικών ινών στις αστικές περιοχές έχει σημαντικό κόστος, το μεγαλύτερο
μέρος του οποίου αφορά τα έργα εκσκαφής και αποκατάστασης, που απαι-
τούνται για την εγκατάσταση των νέων οπτικών καλωδίων. Το υψηλό αυτό
κόστος οδηγεί, συχνά, στην υιοθέτηση συμβιβαστικών μικτών λύσεων οπτικής
ίνας και χαλκού, όπως το FTTH (Fiber To The Home), ενώ ενδιάμεση μεταβα-
τική λύση χαμηλότερου κόστους αποτελεί η υλοποίηση μικτών δικτύων χαλκού
και ίνας FTTC (Fiber To The Cabinet - Fiber To The Curb).

Το δυναμικό, προσαρμοστικό σύστημα κατανομής εύρους ζώνης που προ-
τάθηκε, αποτελεί βελτιστοποίηση του προτύπου XG-PON που χρησιμοποιείται
κατά κόρον στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης των FTTx τεχνολογιών. Στο νέο
αυτό σύστημα, το OLT ενισχύεται με ένα μηχανισμό μάθησης ο οποίος κατα-
νοεί την κίνηση που παράγει το δίκτυο αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά μοτίβα
κίνησης των συνδρομητών του. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση ως εμπειρία,
στη συνέχεια αποφασίζει για την κατανομή των πόρων που διαθέτει.

Το σύστημα αυτόματης μάθησης είναι δύο επιπέδων και σχεδιάστηκε για
να παρέχει στο OLT τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να μπορεί να κάνει μια
διπλή εκτίμηση. Πρώτον, εντοπίζει ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενες ONUs και
στο επόμενο βήμα τις απομονώνει από τη διαδικασία κατανομής εύρους ζώ-
νης για μια χρονική περίοδο που προβλέπεται από το μηχανισμό. Παράλληλα,
το ποσό σταθερού εύρους ζώνης που κατανέμεται στους συνδρομητές κάθε
ONU, ρυθμίζεται με βάση ένα δεύτερο μηχανισμό. Και οι δύο εκτιμήσεις σκο-
πεύουν να περιορίσουν το χαμένο εύρος ζώνης που διατίθεται στις ONUs (ή
στα Alloc-IDs) που παραμένουν αδρανείς. Συνεπώς, οι εξοικονομήσεις εύρους
ζώνης προσφέρονται εκ νέου σε ONUs, που εξακολουθούν να έχουν ανικανο-
ποίητες απαιτήσεις για εύρος ζώνης.

Με την εφαρμογή της προτεινόμενης προσαρμοστικής βελτίωσης δύο επι-
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πέδων, τα συστήματα XG-PON παρουσιάζουν αξιοσημείωτες βελτιώσεις, όσον
αφορά στην καθυστέρηση και στην κυκλοφορία που λαμβάνουν, ενώ η διαδι-
κασία εκτίμησης αποδεικνύεται αρκετά ακριβής βάσει των παρεχόμενων απο-
τελεσμάτων προσομοίωσης.

Τα αποτελέσματα των μετρικών, μετά το πέρας των προσομοιώσεων, είναι
ενθαρρυντικά. Το σύστημα ARES, με τη δυνατότητα δυναμικής διανομής των
πόρων του δικτύου που διαθέτει, μπορεί και εξοικονομεί ένα μεγάλο ποσοστό
εύρους ζώνης, ενώ, παράλληλα, δεν υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών
ευρυζωνικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος του εύρους ζώνης που εξοικονομείται, εί-
ναι τεράστιο σε σύγκριση με το κλασικό πρότυπο. Οι διαθέσιμοι αυτοί πόροι
μπορούν να διατεθούν πλέον, είτε για την αναβάθμιση του δικτύου πρόσβα-
σης (αύξηση, δηλαδή, του αριθμού των συνδρομητών), είτε για την καλύτερη
αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού φόρτου κίνησης.

Ακόμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που η προσομοίωση μας έδωσε τη δυ-
νατότητα να κάνουμε, με αρκετά μεγάλη ασφάλεια, θα ήταν πιθανό να υποστη-
ριχθεί κλιμάκωση του δικτύου χωρίς να υπάρχει πιθανότητα υποβάθμισης της
ποιότητας των υπηρεσιών και μάλιστα, ανεξάρτητα του μεγέθους του φόρτου
του δικτύου. Έτσι, όλοι οι χρήστες της υποδομής θα απολαμβάνουν τις αγαπη-
μένες τους υπηρεσίες στην καλύτερή τους μορφή και χωρίς καμία απολύτως
καθυστέρηση.

Από την άλλη μεριά, το κέρδος για τις εταιρείες θα είναι αξιοσημείωτο.
Καθώς το μέγεθος του όγκου δεδομένων και ο αριθμός των συνδρομητών συ-
νεχώς αυξάνονται, οι εταιρείες καλούνται να ανταποκριθούν ανάλογα και να
παρέχουν ποιότητα υπηρεσιών σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό συνδρομητών.

Όμως, το κόστος του εξοπλισμού και της εγκατάστασης μιας νέας σύνδε-
σης οπτικών ινών είναι αρκετά μεγάλο. Ακόμη, όλο και περισσότερες έρευνες
αποδεικνύουν, πως τα υπάρχοντα δίκτυα οπτικών ινών έχουν τεράστιες δυνα-
τότητες, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ακόμα περισσότερων χρηστών.

Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες αναζητούν οικονομικότερες λύσεις, επεν-
δύοντας στην έρευνα για τη δημιουργία νέων προτύπων δρομολόγησης και
διαχείρισης της ήδη υπάρχουσας υποδομής.

Μέχρι και σήμερα, όμως, τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται, κατά κύριο
λόγο, δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες
που προσφέρουν οι υπάρχουσες υποδομές.

Με στόχο την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων, προτείνεται το σύστημα
ARES, το οποίο είναι σε θέση να δώσει μια οικονομικότερη λύση, διαμοιρά-
ζοντας έξυπνα ένα μεγάλο ποσοστό των διαθέσιμων πόρων του δικτύου, που
εξοικονομεί, χωρίς παράλληλα να απαιτεί την αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Έτσι, ο εκάστοτε πάροχος ευρυζωνικών υπηρεσιών, μπορεί να εξοικονο-
μήσει ένα μεγάλο ποσοστό πόρων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν οι μηχανισμοί εκτίμησης του ARES. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να
αυξήσει τον αριθμό των συνδρομητών του, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα
εγκατάσταση σε εξοπλισμό δικτύου και διατηρώντας παράλληλα, την αξιο-
πιστία του ως προς την ποιότητα της σύνδεσης που παρέχει. Με αυτόν τον
τρόπο, το κέρδος του θα αυξηθεί, χωρίς να διαθέσει επιπλέον κεφάλαιο για
αναβάθμιση και κλιμάκωση του δικτύου.

Ένας από τους βασικούς κανόνες, με τον οποίο βαθμολογείται η ποιότητα
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μιας σύνδεσης, είναι η καθυστέρηση των πακέτων φωνής και των δεδομένων
των εφαρμογών πολυμέσων στη συσκευή του χρήστη.

Εκτός από την υπεροχή που παρουσιάζει στην αποδοτικότερη διαχείριση
του διαθέσιμου εύρους ζώνης, ο ARES διατηρεί σταθερή την ποιότητα των
υπηρεσιών τηλεφωνίας και ίντερνετ.

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, διαπιστώνουμε, ότι
η μέση καθυστέρηση των πακέτων στο σύστημα ARES, είναι σημαντικά μικρό-
τερη από εκείνη που παρουσιάζουν τα πακέτα στο κλασικό XG-PON. Επι-
πλέον, διαπιστώνουμε εύκολα, ότι η καθυστέρηση στο σύστημα ARES δεν
εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου. Συνεπώς, ο πάροχος που θα αξιο-
ποιήσει το σύστημα ARES θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Γενικά, τα δίκτυα πρόσβασης οπτικών ινών έχουν τεράστιες δυνατότητες
στη μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων, αλλά τα υπάρχοντα συστήματα δεν
καταφέρνουν να αξιοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητες αυτές.

Το προτεινόμενο σύστημα παρουσιάζει μεγαλύτερη ρυθμοαπόδοση σε σχέση
με το κλασικό σύστημα XG-PON, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των μο-
νάδων του οπτικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον ίδιο όγκο δεδομένων, στο σύστημα ARES
μεταδόθηκε μεγαλύτερο μέρος του όγκου αυτού, στον ίδιο χρόνο. Επομένως,
μπορούμε να πούμε πως η λειτουργία του ARES θα δώσει τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα δίκτυα οπτικών ινών, σε
ένα μεγαλύτερο βαθμό.

Εν κατακλείδι, το σύστημα ARES αποτελεί, αναμφισβήτητα, μια καλή επι-
λογή αναβάθμισης ενός υπάρχοντος δικτύου πρόσβασης χωρίς μεγάλο κόστος
και με δυνατότητα μελλοντικής αύξησης των συνδρομητών, χωρίς απώλειες
στο επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών, που οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών προ-
σφέρουν.

Μελλοντικές Επεκτάσεις: Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της αποδοτι-
κότητας του προτεινόμενου συστήματος, θα μπορούσε να αυξηθεί το μέγεθος
του δικτύου, ο όγκος των δεδομένων, καθώς επίσης και ο συνολικός χρόνος της
προσομοίωσης. Όμως, ήδη με τις υπάρχουσες τιμές των παραμέτρων του πε-
ριβάλλοντος της προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν, για το συνολικό χρόνο
του ενός λεπτού προσομοίωσης απαιτήθηκαν περίπου πέντε εικοσιτετράωρα
πραγματικού χρόνου. Η χρήση λοιπόν, του MATLAB ως εργαλείου προσομοί-
ωσης, δεν είναι η ιδανικότερη λύση, ειδικά, εάν θέλουμε να αυξήσουμε το μέγε-
θος του δικτύου και τον όγκο των δεδομένων ακόμα περισσότερο. Επομένως,
μια μελλοντική εργασία θα μπορούσε να ήταν η υλοποίηση του συγκεκριμένου
συστήματος με τη βοήθεια κάποιας άλλης πιο γρήγορης γλώσσας προγραμμα-
τισμού (π.χ. C++).

Όσον αφορά στον ίδιο τον αλγόριθμο, μια σημαντική επέκταση θα ήταν η
προσθήκη μιας χρονικής περιόδου εκμάθησης του αλγόρθμου, κατά την οποία
ο ARES απλώς, θα παρακολουθεί την κίνηση δεδομένων που λαμβάνει από
τον εκάστοτε συνδρομητή και θα προσπαθεί να αναγνωρίσει το μοτίβο κίνησης
του, χωρίς να λαμβάνει μέρος στη διαδικασία διαμοιρασμού του εύρους ζώνης.
Μετά το πέρας αυτής της περιόδου θα ήταν σε θέση να παίρνει πιο αποδοτικές
αποφάσεις παρουσιάζοντας, ίσως, ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
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Τέλος, η δημιουργία μιας διαδικασίας δυναμικής επιλογής του ελάχιστου
και μέγιστου σταθερού εύρους ζώνης που μπορεί να διαθέσει ο DBA σε κάθε
συνδρομητή, είναι πολύ πιθανό, να εξοικονομήσει ακόμα περισσότερο εύρος
ζώνης και να αυξήσει τη δυνατότητα κλιμάκωσης του δικτύου.
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