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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αύτη η εργασία ασχολείται με το σχε διασμό των μητροπολιτικών ευρυζωνικώ ν

δικτύων οπτικών ινών και ειδικότερα αυτών  που δημιουργούνται στην Ελλάδα .

Γίνεται η ανάλυση των τεχνολογιών και τεχνικών υλοποίησης τους. Στη συνέχεια

παρουσιάζονται τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ( GIS) που αποτελούν ένα

ισχυρό εργαλείο στη σχεδίαση, μελέτη και επέκταση των δικτύων. Επιλύεται το

πρόβλημα υπολογισμού αποστάσεων από σημείο σε σημεί ο μιας οπτικής ίνας στο

GIS που θα διευκολύνει τη μελέτη και το σχεδιασμό του δικτύου. Με τη χρήση του

GIS συστήματος arcgis γίνεται η ψηφιακή χαρτογράφηση του μητροπολιτικού

δικτύου οπτικών ινών της Πάτρας όπως αυτό πρόκειται ν α υλοποιηθεί στα επόμενα

χρονιά. Παρουσιάζεται μια μελέτη που θα κάνει αυτόματη τη διαδικασία σχεδίασης

των υποδομών του δικτύου και τη συνεχή επέκταση του με το μικρότερο δυνατό

κόστος με τη βοήθεια των γεω γραφικών συστημάτων πληροφορίας . Στη συνέχεια

υλοποιείται ξανά η ψηφιακή χαρτογράφηση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών

ινών της Πάτρας αυτή τη φορά με το μοντέλο αυτόματης σχεδίασης δικτύου που

παρουσιάστηκε και γίνεται η σύγκριση του με το πραγματικό δίκτυο που υλοποιείται

στην Πάτρα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στον τομέα των δικτύων τα τελευταία χρόνια

είναι η ραγδαία αύξηση των απαιτήσεων σε εύρος ζώνης τόσο στα εσωτερικά δίκτυα

των επιχειρήσεων όσο και στα δίκτυα των ISPs. Οι μεγάλες απαιτήσεις σε εύρος

ζώνης προήλθαν όχι μόνο από τη συνεχή αύξηση του αριθμού των χρηστών του

Internet, αλλά και από τις αυξανόμενες απαιτήσε ις των δικτυακών εφαρμογών, οι

οποίες αλλάζουν την συμπεριφορά των χρηστών, καθιστώντας τους ολοένα και πιο

απαιτητικούς. Παράλληλα, το κόστος για τη μετάδοση αυτού του συνεχώς

αυξανόμενου όγκου δεδομένων πρέπει να διατηρείται σε λογικά επίπεδα και η

προσφορά του απαιτούμενου εύρους ζώνης να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε

εύλογο χρονικό διάστημα.

Έτσι λοιπόν από πολύ νωρίς η πλειοψηφία των εταιριών – οργανισμών είχε μόνο μια

απάντηση στο πρόβλημα της εύρεσης bandwidth, την χρησιμοποίηση οπτικών ινών

για την υλοποίηση των μεγάλων δικτύων κορμού. Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο

εύρος ζώνης, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 10Gbps, και μεταφέρουν το σήμα σε

αρκετά μεγάλη απόσταση χωρίς σημαντικές απώλειες λόγω εξασθένησης. Η

απόσταση κυμαίνεται μεταξύ 70 -100Km ανάλογα με τον τύπο της οπτικής ίνας και το

σήμα που μεταφέρεται. Συνεπώς, περιορίζουν τον αριθμό των ενδιάμεσων

ενισχύσεων που απαιτούνται για να διασχίσει το σήμα μια μεγάλη απόσταση, και έχει

σημαντική ανοχή στον θόρυβο.

Για το λόγο αυτό η χρήση των ο πτικών ινών για την μεταφορά της ολοένα και

αυξανόμενης πληροφορίας στα δίκτυα κορμού και όχι μόνο, ήταν καθολική. Αυτό

όμως αποτελούσε την απάντηση μόνο για το πρώτο επίπεδο του μοντέλου OSI. Για τα

ανώτερα επίπεδα οι διάφοροι παροχείς χρησιμοποιούν μια π ληθώρα τεχνολογιών για

να διανείμουν δεδομένα. Γίνεται χρήση μιας ολόκληρης στοίβας τεχνολογιών για την

επίτευξη του στόχου, στην οποία στοίβα κάθε τεχνολογία προσδίδει και ένα

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό στο δίκτυο προκειμένου να εξασφαλιστούν κάποια

πρότυπα.

Σήμερα σχεδόν όλα τα δίκτυα κορμού βασίζονται κυρίως  σε οπτικές ίνες και

μπορούν να έχουν ουσιαστικά απεριόριστο εύρος ζώνης αναβαθμίζοντας μονό τον

ηλεκτρονικό τους εξοπλισμό. Από την άλλη τα δίκτυα πρόσβασης αποτελούνται
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ακόμη από τα συμβατικά καλώδια χαλκού. Αν και υπάρχουν διάφορες ευ ρυζωνικές

τεχνολογίες βασισμένες στο χαλκό καμιά από αυτές δεν υπόσχεται μια

μακροπρόθεσμη λύση για τις αυξανόμενες σε απαιτήσεις εφαρμογές του σήμερα και

του αύριο. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση μέχρι σήμερα είναι η προ σέγγιση των

οπτικών ινών μέχρι τους χρήστες, τεχνολογία γνωστή και ως fiber to the home

(FTTH).

Η μελέτη και ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη νέων υποδομών για τα δίκτυα οπτικών

ινών αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του όλου έργου. Ο σωστός σχεδιασμός

μπορεί να μειώσει το κόστος του έργου  αλλά  και να αυξήσει τη βιωσιμότητα του με

το πέρασμα του χρόνου, αφού θα του δίνει τη δυνατότητα για την επέκταση και

αναβάθμιση του. Επίσης η ψηφιακή καταχώρηση των αλφαριθμητικών και

γεωγραφικών δεδομένων της υποδομής θα βοηθήσουν στην διαχείριση,

εκμετάλλευση και συντήρηση του δικτύου. Όλα αυτά κάνουν απαραίτητη τη χρήση

των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών  ( GIS).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 _ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

1. Οπτικές ίνες στο φυσικό επίπεδο δικτύων

Οι οπτικές ίνες αφορούν το πρώτο επίπεδο του δικτυακού μοντέλου OSI. Με βάση

την εξέλιξη των τεχνολογιών του φυσικού επίπεδου είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση

των δικτύων σε τρεις γενιές:

α.Δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούν καλώδια χαλκού ή τεχνολογίες μικροκυμάτων (π.χ.

Ethernet, Δορυφόροι κ.α.) .

β.Δίκτυα που χρησιμοποιούν συνδυασμό καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών.

Χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι λειτουργίες δρομολόγησης γίνονται σε ηλεκτρονική

μορφή και η μεταφορά των δεδομένων με τη χρήση οπτικών σημάτων.

γ.Τέλος έχουμε τα δίκτυα τρίτης γενιάς όπου χρησιμοποιούνται οπτικές ίνες, ενώ οι

λειτουργίες δρομολόγησης και μεταφοράς δεδομένων γίνονται με βάση την οπτική

τεχνολογία, χωρίς καμία ενδιάμεση μετατροπή των σημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του παραχωμένου bandwidth.

Ένα οπτικό σύστημα μετάδοσης έχει τρία στοιχεία: την πηγή φωτός, το μέσο

μετάδοσης και τον ανιχνευτή. Συμβατικά , ένας παλμός φωτός αντιστοιχεί στο bit 1,

ενώ η απουσία φωτός στο bit 0. Το μέσο μετάδοσης είναι μία εξαιρετικά λεπτή ίνα

γυαλιού. Ο ανιχνευτής δημιουργεί έναν ηλεκτρικό παλμό όταν πέφτει πάνω του φως.

Συνδέοντας μια πηγή φωτός στο ένα άκρο οπτικής ίνας και έναν ανιχνευτή στο άλλο,

έχουμε ένα μονοκατευθυντικό σύστημα μετάδοσης, που δέχεται ένα ηλεκτρικό σ ήμα,

το μετατρέπει σε παλμούς φωτός και το μεταδίδει, ενώ στο τέλος το μετατρέπει σε

ηλεκτρικό σήμα στη λήψη.

Σχήμα 1: Εκπομπή δέσμης φωτός διαμέσου οπτικής ίνας
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Τα οπτικά σήματα εσωτερικά ανακλώμενα μπορούν να ταξιδέψουν μεγάλες

αποστάσεις αφού ισχύει η αρχή της φυσικής: «Όταν μία ακτίνα φωτός περνά από το

ένα μέσο σε άλλο, π.χ. από γυαλί σε αέρα η ακτίνα διαθλάται στη διαχωριστική

επιφάνεια γυαλιού/αέρας» [Σχήμα 1]. Η ποσότητα διάθλασης εξαρτάται από τις

ιδιότητες των δύο μέσων. Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από μία συγκεκριμένη

κρίσιμη τιμή, το φως διαθλάται πίσω στο γυαλί δεν διαφεύγει στον αέρα. Συνεπώς

μια ακτίνα φωτός προσπίπτουσα με γωνία ίση ή μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής

παγιδεύεται εντός της ίνας. Με αυτό τον τρόπο η ακτίνα μπορεί να διαδοθε ί για

πολλά χιλιόμετρα, με σχεδόν μηδενική απώλεια. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να

διαδίδονται πολλές διαφορετικές ακτίνες αρκεί να στέλνονται με διαφορετικές γωνίες

πρόσπτωσης και η γωνία αυτή να είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης. Μια οπτική ίνα

αποτελείται από μία δέσμη γυάλινων νημάτων (fibers), κάθε μία από τις οποίες είναι

ικανή να μεταδίδει μηνύματα διαμορφωμένα σε κύματα φωτός. Οι οπτικές ίνες έχουν

αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά τηλεπικοινωνιακά μέσα, όπως

είναι το μεγαλύτερο εύρος ζών ης (bandwidth) και κατά συνέπεια να μπορούν να

μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες, επηρεάζονται λιγότερο από παρεμβολές από

ότι τα μεταλλικά καλώδια, είναι πιο λεπτές και πιο ελαφρές και μπορούν να

μεταδώσουν δεδομένα σε ψηφιακή αντί για αναλογική μορφή.

Οι οπτικές ίνες έχουν στο κέντρο τους τον πυρήνα μέσου του οποίου μεταδίδεται το

οπτικό σήμα. Ο πυρήνας εγκλωβίζει τις ακτίνες φωτός και τις οδηγεί στο τέρμα. Τα

κύματα μεταφέρονται από τον πυρήνα της οπτικής ίνας. Όσο πιο στενός είναι ο

πυρήνας, τόσο πιο γρήγορα μεταφέρεται το κύμα φωτός. Ο οπτικός πυρήνας

περιβάλλεται από στρώμα γυάλινης επικάλυψης Η επικάλυψη (cladding), η οποία

περιβάλλει την οπτική ίνα κρατάει το φως στον πυρήνα, εμποδίζοντας το σήμα να

διασκορπιστεί και να χάσει την ισχύ του. Η επικά λυψη με τη σειρά της περιβάλλεται

από το εξωτερικό προστατευτικό υλικό, η οποία προστατεύει την ίνα από τους

περιβαλλοντολογικούς κινδύνους.

Η δέσμη φωτός εκπέμπεται στον πυρήνα της οπτικής ίνας και προσπίπτει με τέτοια

γωνία στην επικάλυψη ώστε να υπάρχε ι ολική ανάκλαση και να μεταδίδεται σε όλο

το μήκος της οπτικής ίνας. Η οπτική ίνα εγκλωβίζει όλη την ενέργεια της ακτίνας του

φωτός.
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1.2. Τύποι οπτικών ινών

Υπάρχουν πολλές γωνίες με τις οποίες το φως μπορεί να εισέλθει σε μία οπτική ίνα

και να δημιουργήσει διαφορετικές γωνίες προσβολής της επικάλυψης οι οποίες

αναφέρονται και ως τρόποι (modes).

Σχήμα 2: Οπτικές ίνες

Ο αριθμός των τρόπων (modes) αυξάνει καθώς αυξάνει η διάμετρος του πυρήνα. Οι

μονότροπες (single-mode) οπτικές ίνες έχουν συνήθως διάμετρο πυρήνα περίπου

10μm ενώ οι πολύτροπες 50-100μm [Σχήμα 2]. Οι μονότροπες οπτικές ίνες, σε

αντίθεση με τις πολύτροπες δεν διαχέουν τη δέσμη φωτός αλλά απαιτούν

συγκέντρωση φωτός μεγάλης έντασης σε πυρήνα μικρής διαμέτρου, γεγονός που

απαιτεί τη χρήση Laser. Η διάμετρος δηλαδή του πυρήνα να είναι στο επίπεδο του

μήκους κύματος του εκπεμπόμενου οπτικού σήματος. Αναφέρεται και σαν

ομοαξονική μετάδοση.

Επιπλέον, για τις πολύτροπες ίνες υπάρχει ένας επιπλέον διαχωρισμός ανάλογα με

τον τρόπο κατασκευής τους και π ιο συγκεκριμένα με το αν η μεταβολή του δείκτη

διαθλάσεως μεταξύ του πυρήνα και της επικάλυψης είναι απότομη (step index) ή

είναι βαθμιαία όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο του πυρήνα της ίνας (graded

index). Οι τρόποι διάδοσης του οπτικού σήματος σε κάθε μια από τις παραπάνω

περιπτώσεις φαίνονται στο [Σχήμα 3].
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Σχήμα 3: Τύποι οπτικών ινών

1.3Σηματοδότηση

Για τη δημιουργία της φωτεινής δέσμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο είδη

πηγών, οι Δίοδοι Εκπομπής Φωτός LED (Light Emittin g Diodes) και τα Laser

ημιαγωγών. Οι Δίοδοι Εκπομπής Φωτός LED παράγουν δεδομένα με χαμηλό ρυθμό

και χρησιμοποιούνται για μετάδοση δεδομένω ν σε μικρές αποστάσεις. Αποτελούν

σχετικά αργές συσκευές, κατάλληλες για εφαρμογές με ταχύτητες χαμηλότερες από

1Gbps, ενώ εμφανίζουν ένα σχετικά ευρύ πλάτος φάσματος. Οι διατάξεις αυτές

χρησιμοποιούνται συνήθως σε επικοινωνιακές εφαρμογές πολύτροπων οπτικ ών ινών.

Ωστόσο, παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα όπως είναι η μεγάλη δίαρκεια ζωής, η

μικρή ευαισθησία σε μεταβολές της θερμοκρασίας και το χαμηλό κόστος.

Από την άλλη πλευρά οι συσκευές Laser (Light Amplification by Stimulated

Emission of Radiation) παράγουν δέσμες φωτονίων μέσω της διέγερσης με ηλεκτρικό

ρεύμα ιονισμένων υλικών. Οι δέσμες φωτονίων ενισχύονται με σύστημα καθρεπτών
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και στη συνέχεια εξέρχονται με τη μορφή εξαιρετικά εστιασμένων ακτίνων. Τα

Lasers μπορούν να συντονιστούν, όσον αφορά το μήκ ος κύματος τους, με χρήση

μεθόδων συντονισμού όπως είναι ο μηχανικός συντονισμός, ο ακουστοπτικός

συντονισμός, ο ηλεκτροπτικός συντονισμός και ο injection -current-based

συντονισμός. Τα μηχανικά συντονιζόμενα Lasers μπορούν να συντονιστούν σε όλο το

ωφέλιμο φάσμα (τάξεως των 100nm), αλλά ο χρόνος εναλλαγής καναλιών είναι της

τάξης msec εξ’αιτίας των μηχανικών στοιχείων μέσω των οποίων γίνεται ο

συντονισμός. Τα ακουστοπτικά Lasers συνδυάζουν μέσο εύρος και μέσο χρόνο

συντονισμού (τάξεως των 10μsec). Οι μικρότεροι χρόνοι εναλλαγής καναλιών

μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση Laser ημιαγωγών όπως τα Distributed -Feedback

Laser (DFB) και Distributed-Bragg-Reflector (DBR) που έχουν χρόνο συντονισμού

μικρότερο των 10nsec αλλά έχουν περιορισμένο εύρος μήκους κύματος (της τάξεως

μερικών καναλιών). Διαθέτουν χαρακτηριστικά και απόδοση που τους καθιστά

καταλληλότερους για εφαρμογές μονότροπης οπτικής ίνας .

1.4 Οπτικοί Δέκτες

Το άκρο λήψης μιας οπτικής ίνας αποτελείται από μία φωτοδί oδο η οποία με

κατάλληλους καθρέπτες δέχ εται τη δέσμη φωτός από την οπτική ίνα και

συντονίζονται σε συγκεκριμένο μήκος κύματος ανάλογα με την απόσταση των

καθρεπτών μεταξύ τους. Οι οπτικοί δέκτες μπορεί να είναι παθητικοί (passive),

ενεργοί (active) και διόδου Laser (Laser-diode-amplifier-based). Tο πλεονέκτημα των

παθητικών δεκτών είναι ότι ότι μπορούν να πετύχουν υψηλή ανάλυση. Το

μειονέκτημα τους είναι οι σημαντικές απώλειες και ο μεγάλος χρόνος συντονισμού

(της τάξεως msec) καθώς στην κατασκευή τους περιλαμβάνουν μηχανικά στοιχεία.

Οι ενεργοί και οι διόδου Laser δέκτες, μπορούν να συντονιστούν με μεγαλύτερες

ταχύτητες (της τάξεως nsec) έχοντας όμως μικρότερη ανάλυση με αποτέλεσμα να

μπορούν να συντονιστούν σε λιγότερα κανάλια.

1.5 Οπτικοί Ενισχυτές

Με τους εκπομπούς (Lasers) και τους δέκτες (f ilters), οι οπτικοί ενισχυτές (optical

amplifiers) είναι από τα βασικά στοιχεία στη σχεδίαση οπτικών δικτύων. Οι οπτικοί

ενισχυτές παρέχουν το μέσο στα οπτικά σήματα ώστε να αναγεννιόνται χωρίς την

ανάγκη χρήσης οπτικο-ηλεκτρονικών μεταλλακτών. Οι οπτικοί ενισχυτές τύπου

Erbium-doped (Erbium-doped fiber amplifiers (EDFA)) που λειτουργούν σε οπτικό
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μήκος κύματος 1.5μm χρησιμοποιούνται στο πεδίο των επικοινωνιών μεγάλων

αποστάσεων και είναι από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις. Με τη χρήση των παραπάνω

οπτικών ενισχυτών EDFA είναι δυνατή η εκπομπή σημάτων σε μεγάλες αποστάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2_ ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2.1   Η αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας WDM

Μια στρατηγική για τη δημιουργία δικτύων που θα μπορούν να υπ οστηρίξουν τις νέες

πολύ ενδιαφέροντες, και απαιτητικές για εύρος ζώνης εφαρμογές είναι η τεχνολογία

πολυπλεξίας μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing).

Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχτηκε η νέα τεχνολογία ήταν η εξής: σε κάθε

οπτική ίνα το οπτικό σήμα που διαδίδεται έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, είναι

δυνατόν από την ίδια ίνα να περάσουν περισσότερα του ενός διαφορετικά σήματα

διαφορετικής συχνότητας (λ) ή αλλιώς διαφορετικού χρώματος μιας και μιλάμε για

οπτικά σήματα, τα οποία το καθένα να αντιπροσωπεύει και μία ροή δεδομένων

[Σχήμα 4]. Αυτή η ιδέα δεν ήταν καινούρια, άλλωστε η πολυπλεξία στο ίδιο μέσο

παραπάνω του ενός σήματος με διαφορετικές συχνότητες, συνεπώς και διαφορετικά

μήκη κύματος χρησιμοποιείται από πολύ παλιά στις εκπομπές ρ αδιοφώνου αλλά και

σε πολλές άλλες εφαρμογές, αλλά έγινε τελευταία εφικτή η υλοποίηση της και στα

οπτικά δίκτυα.

Σχήμα 4: Η τεχνολογία WDM

Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό έγινε δυνατή η παράλληλη μετάδοση σήματος και

στις οπτικές ίνες. Η πολυπλεξία μήκους κύματος είναι η τεχνική μετάδοσης

πληροφορίας μέσα από οπτική ίνα η οποία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση bits ή

αλλιώς τη σειριακή μετάδοση χαρακτήρων.

Το μέρος του φάσματος που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία WDM είναι δυο

παράθυρα στις περιοχές γύρω α πό τα 1300nm, στο οποίο παράθυρο έχουμε την

ελάχιστη διασπορά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέρος του φάσματος και το άλλο

είναι στην περιοχή των 1550 nm στο οποίο αντίστοιχα έχουμε την ελάχιστη

εξασθένιση. Σε καθένα από τα δύο παράθυρα μπορεί να χρησιμοποι ηθεί ένα εύρος

ζώνης γύρω στα 15.000 Ghz, με άλλα λόγια το εύρος των παραθύρων είναι γύρω στα

100nm. Θεωρητικά σ’ αυτό το εύρος είναι δυνατόν να οριστούν γύρω στα 3000

διαφορετικά κανάλια με διαφορά μεταξύ τους 0.03 nm.
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2.2 Η τεχνολογία DWDM

Τα συστήματα WDM μπορούν να μεταδώσουν μέχρι 24 κανάλια αλλά στο μέλλον

όλα δείχνουν ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί στα 128 και παραπάνω μέσα από μια

ίνα. Σήμερα η τεχνική DWDM (Dense Wave Division Multiplexing = Πυκνή

Πολυπλεξία στο πεδίο του Μήκους Κύματος) έχει ενταχ θεί στην τεχνική WDM.

Τεχνικά είναι η ίδια μεθοδολογία αλλά όπως φαίνεται και από το όνομα η DWDM

εμπεριέχει περισσότερα κανάλια και μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εύρος ζώνης.

Συχνά οι δύο αυτές τεχνικές αναφέρονται σαν μια, WDM, χωρίς να διακρίνεται η

ειδοποιός διαφορά. Η τεχνολογία DWDM είναι η περισσότερα υποσχόμενη

τεχνολογία για μεταφορά δεδομένων μέσα από οπτικές ίνες και αποτελεί σίγουρα

μονόδρομο για την υλοποίηση σχεδίων όπως το Gigabit Internet. Η τεχνολογία αυτή

συνίσταται στην πολυπλεξία (multiplex ing) σημάτων διαφορετικού μήκους κύματος

(wavelength) και στην μετάδοσή τους μέσω μιας μόνο οπτικής ίνας. Το αποτέλεσμα

αυτής της διαδικασίας είναι η αύξηση του συνολικού ρυθμού μεταφοράς δεδομένων

ανά οπτική ίνα, που προκύπτει από την άθροιση των ρυθμών μ εταφοράς κάθε

σήματος διαφορετικού μήκους κύματος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι με τα σημερινά

δεδομένα είναι δυνατή η πολυπλεξία σαράντα τέτοιων σημάτων σε μια και μόνο

οπτική ίνα, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με ρυθμό 10 Gb/s,

κάτι που οδηγεί σε συνολικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων ίσο με 400 Gb/s. Σε

πειραματικό, μάλιστα, επίπεδο έχουν επιτευχθεί ρυθμοί μεταφοράς δεδομένων της

τάξης των Tb/s.

Στα αρχικά στάδια η τεχνολογία αυτή είχε την ονομασία WDM (wavelength division

multiplexing) και ήταν δυνατόν να πολυπλεχθούν λιγότερα από σαράντα σήματα

διαφορετικού μήκους κύματος. Αργότερα έγινε εφικτή η πολύπλεξη περισσότερων

τέτοιων σημάτων. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφορά

πληροφορίας μέσω οπτικών καναλιών (optical channels ), τα οποία έχουν ένα κοινό

μέσο μεταφοράς, την οπτική ίνα. Έτσι είναι δυνατή η αύξηση και η καλύτερη

διαχείριση της χωρητικότητας των ήδη υπαρχόντων οπτικών ινών, χωρίς να είναι

απαραίτητη η εγκατάσταση νέων (που έχει μεγαλο κόστος).

Στα DWDM συστήματα τα μήκη κύματος του φωτός βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ

τους, συνήθως 100GHz ή περίπου 0,75nm χωριστά. Τα DWDM συστήματα, μέσω

διεθνών καθορισμένων κριτηρίων, χρησιμοποιούν DFB laser επικεντρωμένα σε
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συγκεκριμένα μήκη κύματος και διαχωρισμένα μεταξύ τους σε 1 00, 200 ή 50GHz

σχετισμένα στα 1,5nm, 0,75nm ή 0,38nm αντίστοιχα. Το κεντρικό μήκος κύματος

μιας τυπικής DFB laser εφαρμογής κατευθύνεται με 0,08nm/oC. Σε διάταξη 100GHz

μια αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος λειτουργίας κατά 10οC θα

τοποθετούσε το μήκος κύματος του laser σε μια γειτονική μπάντα. Σε ένα DWDM

laser ,το chip είναι τοποθετημένο σε ένα θερμοηλεκτρικό ψύκτη ώστε να ελέγχεται η

θερμοκρασία και έτσι να ελέγχεται το μήκος του κύματος.

Η τεχνολογία WDM αναφέρεται στο physical layer των δικτύω ν και εδραιώθηκε

λόγω τις βελτίωσης των φυσικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις καλωδιώσεις.

Έτσι αρχικά με την βελτίωση της τεχνολογίας των lasers και στη συνέχεια με την

εμφάνιση των οπτικών ενισχυτών έγινε δυνατή η παράλληλη μετάδοση σημάτων

μέσα από τις ήδη υπάρχουσες οπτικές ίνες. Επομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί

εύκολη η μετάβαση σε αυτή την τεχνολογία. Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν γίνει μια τέτοια αναβάθμιση όπως το κόστος

και η ανταγωνιστικότητα απέναντι σε άλλ ες τεχνολογίες.

2.3 Η τεχνολογία CWDM

Η τραχύς μήκους κύματος διαίρεση πολυπλεξία (CWDM – Coarse Wevelength

Division Multiplexing) είναι μια τεχνολογία μεταφοράς πολυπρωτοκόλλων, που

παρουσίαζει σημαντική ανάπτυξη στην αγορά λόγω των ιδιοτήτων χαμηλότερου

κόστους και της απλότητας στον σχεδιασμό της. Η CWDM τεχνολογία

αντιπροσωπεύει μια τέλεια οικονομική τεχνολογία τόσο σε πρόσβαση όσο και στην

αγορά δικτύων κορμού και ειδικά σε σχετικά μικρές αποστάσεις (έως 31 μίλια).

Παραδίδει τα πολλαπλάσια μήκη κύματος μέσω μιας οπτικής ίνας σε ένα μέρος του

κόστους και πολυπλοκότητας των συστημάτων DWDM. Ένας ακριβέστερος ορισμός

του CWDM είναι «μια μορφή διαίρεσης και πολυπλεξίας μήκους κύματος που έχει

ευρύτερα διαστήματα μεταξύ των μηκών κύματος από αυτά που χρησιμο ποιούνται στο

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» . (Μέχρι 18 μήκη κύματος μπορούν να σταλούν

χρησιμοποιώντας μερικά σχέδια CWDM). Η CWDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω

από πολύτροπες και μονότροπες ίνες αν και οι αποστάσεις του σήματος είναι γενικά

πιο σύντομες από το DWDM.
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2.4 Τεχνολογία SONET/SDH

Η τεχνολογία αυτή παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αφ ορούσε

μια μεγάλη ομάδα προτύπων που άπτονται των οπτικών επικοινωνιών. Στις Ηνωμένες

Πολιτείες και στην Ιαπωνία, οι τυποποιήσεις αυτές είναι γνωστές ως SONET

(Synchronous Optical Network). Αντίθετα, στη Ευρώπη ονομάζονται SDH

(Synchronous Digital Hierarch y). Το πρότυπο SONET δημιουργήθηκε από τη

Bellcore ενώ το SDH αρχικά τυποποιήθηκε από τον ETSI και στη συνέχεια έγινε

διεθνές πρότυπο με κάποιες τροποποιήσεις από την ITU -T.

Το πρότυπο SONET (και στη συνέχεια το SDH), προσπάθησε να αποτελέσει πρότυπο

οπτικής διασύνδεσης με στόχο τη διαλειτουργικότητα συστημάτων διαφορετικών

κατασκευαστών. Χωρίς το SONET, η διασύνδεση γίνεται μόνο με αποπολυπλεξία

στο ηλεκτρικό επίπεδο, κάτι που επιβαρύνει πολύ τη μεταφορά δεδομένων μιας και η

μετατροπή του σήματος από οπτικ ό σε ηλεκτρικό και το αντίστροφο είναι μια

χρονοβόρα διαδικασία. Τα πρότυπα SONET/SDH ορίζουν μια νέα ψηφιακή ιεραρχία

πολυπλεξίας που είναι κατάλληλη για τον χειρισμό σημάτων που βασίζουν τη

μεταφορά τους σε οπτικές ίνες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την εύκ ολη εξαγωγή από

ένα πολυπλεγμένο σήμα των διαφόρων σημάτων χαμηλότερων ρυθμών.

Το βασικό δομικό στοιχείο του SONET είναι ένα πλαίσιο 810 bytes, διάρκειας 125

μsec. Αποτελείται από μια περιοχή με μέγεθος 774 bytes στην οποία μεταφέρεται το

payload (ωφέλιμο φορτίο) και μια περιοχή overhead (επιβάρυνσης μετάδοσης). Η

περιοχή ωφέλιμου φορτίου ορίζεται και σαν «Φάκελος Σύγχρονου Φορτίου» (SPE –

Synchronous Payload Envelope) και περιλαμβάνει και την επιβάρυνση

μονοπατιού/διαδρομής (path overhead - POH). Το overhead έχει μέγεθος 36 bytes και

χωρίζεται σε δύο τμήματα, την επιβάρυνση τμήματος και την επιβάρυνση γραμμής

που αναφέρονται σαν SOH (Section Overhead) και LOH (Line Overhead) αντίστοιχα.

Το πλαίσιο του SONET μεταδίδεται σχηματίζοντας ένα σήμα 51,840 Mbps, γν ωστό

ως «Σήμα Σύγχρονης Μεταφοράς -1ου επιπέδου» (STS-1 Synchronous Transport

Signal-level 1). Η λειτουργικότητα του SONET επιτυγχάνεται ορίζοντας το βασικό

STS-1 σήμα και δημιουργώντας στη συνέχεια μια πολλαπλάσια δομή η οποία

προκύπτει από την πολυπλεξία σημάτων STS-1 με τη μέθοδο της παρεμβολής

οκτάδων. Έτσι ανάλογα με το βαθμό πολυπλεξίας δημιουργούνται σήματα με
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ρυθμούς Ν φορές μεγαλύτερους από το βασικό ρυθμό του STS -1 που είναι 51,840

Mbps. Επί του παρόντος οι τιμές του Ν είναι 1,3,9,12,18,24,36,48.

Σχήμα 5: πρότυπα ρυθμών μεταφοράς

Όταν η μετάδοση γίνεται χρησιμοποιώντας οπτική ίνα, ορίζεται ένα οπτικό

αντίστοιχο του σήματος STS-1 που ονομάζεται «Οπτικός Φορέας – 1ου επιπέδου»

(OC-1 Optical Carrier- level 1). Το OC-1 είναι το σήμα που λαμβάνεται στη ν έξοδο

ενός ηλεκτρικό-οπτικού μετατροπέα, όταν στην είσοδό του εισάγεται το σήμα STS -1.

Το OC-1 αποτελεί το βασικό δομικό στοιχείο μετάδοσης στο SONET και από αυτό

μπορούν να παραχθούν σήματα υψηλότερης ιεραρχίας. Για παράδειγμα το OC -3

μεταφέρει πληροφορία με ρυθμό 3x51,84 δηλαδή 155,42 Mbps. Ο αριθμός που

συνοδεύει το πρόθεμα OC δείχνει το πλήθος των σημάτων ψηφιακού ρεύματος

(DS3), που το τοπικό σήμα μπορεί να μεταφέρει. Έτσι έχουν δημιουργηθεί διάφορα

πρότυπα ρυθμών μεταφοράς δεδομένων πάνω από οπτικές ίνες τα οποία

αντιστοιχίζονται με τους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων από ηλεκτρικά σήματα

[Σχήμα 5].

Για την μεταφορά μικρότερων ρυθμών δεδομένων από το βασικό STS -1 ο Φάκελος

Σύγχρονου Φορτίου (SPE) ενός πλαισίου STS -1 μπορεί να διαιρεθεί σε συνιστώσες

χαμηλότερων ρυθμών. Αυτές οι συνιστώσες είναι ειδικές δομές που ονομάζονται
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«νοητές μερικές ροές» (VT-Virtual Tributary) και επιτρέπουν τη μεταφορά ωφέλιμων

φορτίων, που είναι μικρότερα από το ωφέλιμο φορτίο του STS -1. Για παράδειγμα η

νοητή ροή VT1.5 μπορεί να μεταφέρει σήμα 1,544 Mbps (Τ1).

Το πρότυπο SDH βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο SONET και μάλιστα επεκτείνει

κάποια στοιχεία του έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει διεθνές standard. Παρά τη

μεγάλη ομοιότητα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Η πιο βασική ε ίναι η

διαφορά στον βασικό ρυθμό. Στο SDH ο ρυθμός αυτός είναι περίπου 150Mbps, ενώ

στο SONET είναι 50Mbps. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η συνένωση (concatenation)

τριών βασικών σημάτων STS-1 του SONET για να προκύψει το STM -1 του SDH.

Επίσης τα SONET και SDH διαφέρουν στο πλήθος και την πυκνότητα των ρυθμών

μετάδοσης που υποστηρίζουν. Επειδή η τιμή του βασικού πλαισίου του SDH είναι

155,520 Mbps, με την πολυπλεξία π.χ. τεσσάρων καναλιών θα προκύψει ροή

πληροφορίας με ρυθμό 622,080Mbps (STM -4) και αν πολυπλεχθούν 16, ο ρυθμός

που θα προκύψει ισούται με 2488,320 (STM -16). Επιπλέον, όσον αφορά το πλαίσιο

μετάδοσης, το πλαίσιο του SONET μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι το ένα τρίτο του

SDH. To πλαίσιο του SDH αποτελείται από 9 γραμμές των 270 bytes, ενώ του

SONET από 9 γραμμές των 90 bytes.

Τέλος, επειδή στο SDH ορίζεται πολύ υψηλός βασικός ρυθμός, υπάρχει μια

μεγαλύτερη δυσκολία για τη μεταφορά των σημάτων μικρότερου ρυθμού. Έτσι

ορίζονται επιπλέον ρεύματα μικρότερου ρυθμού από τα VT όπως π.χ. τα C

(container) και TU (tributary unit).

2.5 WDM ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την τεχνική με την οποία συνδυάζεται η τεχνολογία

WDM με αρχιτεκτονικές δικτύου υψηλότερων επιπέδων ώστε να καταστεί δυνατή η

χρήση των μεγάλων ρυθμών μετάδοσης. Αυτή η «συνεργασία» του WDM με τις

αρχιτεκτονικές υψηλότερων επιπέδων δημιουργεί προβλήματα λόγω της μεγάλης

πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα οπτικά δίκτυα. Τα προβλήματα αυτά

συνίστανται κυρίως στο μεγάλο κόστος υλοποίησης και στην δυσκολία επέκτασης

ενός οπτικού δικτύου.
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Η χρήση της οπτικής μετάδοσης σε backbone δίκτυα στα οποία συνδέονται πελάτες

με διαφορετικές ανάγκες σε ταχύτητες πρόσβασης και διαφορετικού τύπου εξοπλισμό

ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην δημιουργία προτύπων περιγραφής του

τρόπου μεταφοράς δεδομένων πάνω από ένα οπτικό δίκτυο και κυρίως του τρόπου

διασύνδεσης πάνω σε ένα οπτικό δίκτυο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι αρχιτεκτονικές

SONET και SDH που καθορίζουν πρότυπα για τους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων

πάνω από οπτικά δίκτυα καθώς και τους τρόπους ομαδοποίη σης και μετάδοσης των

δεδομένων σε πλαίσια.

Πριν την εφαρμογή του WDM, οι αρχιτεκτονικές SONET/SDH υπέθεταν ότι η

μετάδοση των δεδομένων γίνεται με χρήση ενός μόνο μήκους κύματος πάνω από μια

οπτική ίνα. Τα πρότυπά τους όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν χω ρίς αλλαγές και

για μετάδοση πάνω από ένα σύστημα WDM. Ουσιαστικά οι αρχιτεκτονικές

SONET/SDH αποτελούν ένα επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο των

οπτικών ινών και του ακριβούς τρόπου μετάδοσης του οπτικού σήματος μέσα από

αυτές. Παρόλα αυτά όμως τον τελευταίο καιρό αρχίζει μια έντονη αμφισβήτηση της

χρησιμότητας ύπαρξης του επιπέδου SONET/SDH η οποία έχει οδηγήσει στην

υλοποίηση συστημάτων WDM που δεν απαιτούν την ύπαρξη συστήματος

SONET/SDH για την παροχή υπηρεσιών σε αρχιτεκτονικές υψηλότερων επιπ έδων.

2.5.1 Η τεχνολογία «IP over SONET/SDH» και «IP over SONET/SDH over
WDM»

Ο όρος «IP over SONET/SDH», ή αλλιώς «Packet over SONET/SDH», αναφέρεται

ουσιαστικά στην προσθήκη SONET/SDH διασυνδέσεων με κάποιον δρομολογητή

που αποτελεί τερματικό στοιχείο για τη διακίνηση δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου

από-σημείο-σε-σημείο (Point-to-Point Protocol-PPP). Το πρωτόκολλο PPP αποτελεί

το ευρύτερα αποδεκτό πρωτόκολλο μορφοποίησης για την κυκλοφορία δεδομένων

στο διαδίκτυο (Internet Protocol -IP traffic). Στην πραγματικότητα, η IP κυκλοφορία

μέσω ενός SONET/SDH δρομολογητή προσομοιάζεται ως μια σειριακή ροή

δεδομένων (datastream) που μετακινείται κατά μήκος του δικτύου, χρησιμοποιώντας

το PPP πρωτόκολλο για τις λειτουργίες μορφοποίησης και συμπύκνωσής της. Αυτές

οι ροές δεδομένων χαρτογραφούνται σε καθορισμένα STS πλαίσια, όπως

προβλέπεται από το RFC 1619. Τα πλαίσια μπορούν να έχουν τυπικό ρυθμό

μετάδοσης OC-3/STM-1, OC-12/STM-4 και OC-48/STM-16. Σε κάθε κόμβο του
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δικτύου το IP πακέτο δεδομένων απομονώνεται από το P PP πλαίσιό του, εξετάζεται η

διεύθυνση προορισμού του και τελικά αυτό εντάσσεται σε ένα νέο PPP πλαίσιο για

να συνεχιστεί η μεταφορά του. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσέφερε η

τεχνολογία “IP over SONET/SDH” συνοψίζονται στα εξής

• Η αποτελεσματική από-σημείο-σε-σημείο μεταφορά της IP κυκλοφορίας.

• Η πρόβλεψη σχετικά υψηλών ευρών ζώνης για την παροχή μη διαφοροποιημένων

υπηρεσιών (nondifferentiated services). Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση

της κυκλοφορίας δεδομένων στο διαδίκτυο είναι εκρηκτ ική. Κάθε χρόνο ο όγκος της

διακινουμένης πληροφορίας υπερδιπλασιάζεται και αυτό αναμένεται να διατηρηθεί

και κατά τα επόμενα έτη.

Σχήμα 6: Η αρχή λειτουργίας του transponder

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εύρους ζώνης, κρίθηκε

αναγκαία η ενσωμάτωση της τεχνολογίας πολυπλεξίας στο πεδίο του μήκους κύματος

(WDM) στην υπάρχουσα «IP over SONET/SDH» τεχνολογία. Έτσι, προέκυψε μια

νέα βελτιωμένη μέθοδος μετάδοσης IP δεδομένων η οποία αναφέρεται ως «IP over

SONET/SDH over WDM». Σε ένα τέτοιο σύστημα, καθοριστικό ρόλο έχει μια

εξειδικευμένη διάταξη εκπομπής (transponder - Σχήμα 6), η οποία αναλαμβάνει τη

μετατροπή του συμβατού με το πρότυπο SONET/SDH οπτικού σήματος, που περιέχει

τις πληροφορίες του IP πακέτου, σε ηλεκτρικό σήμα.
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Σχήμα 7: IP over SONET/SDH over WDM

Αυτό το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται ως οδηγός μιας «WDM laser διάταξης», η

οποία είναι εξαιρετικής ακρίβειας και λειτουργεί σε περιοχή μήκους κύματος γύρω

από τα 1550nm. Ένα σύστημα «IP over SONET/SDH over WDM» (Σχήμα 7)

περιλαμβάνει πολλές διατάξεις τύπου transponder, καθεμιά από τις οποίες μετατρέπει

τις πληροφορίες του πακέτου που δέχεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό μήκος

κύματος. Στη συνέχεια, τα μήκη κύματος όλων των transponders του συστήματος

πολυπλέκονται οπτικά και μεταφ έρονται διαμέσου της οπτικής ίνας. Στο άκρο λήψης,

λαμβάνει χώρα η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή τα μήκη κύματος διαχωρίζονται

(διαδικασία οπτικής αποπολύπλεξης) και καθένα από αυτά τροφοδοτείται σε έναν

transponder. Έτσι, το σήμα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό και μέσω μιας

προτυποποιημένης SONET/SDH διασύνδεσης, τα IP πακέτα αποκαλύπτονται. Η

προσθήκη της WDM τεχνολογίας στα τυπικά «IP over SONET» συστήματα

προσφέρει μια σειρά από σημαντικότατα πλεονεκτήματα όπως:

• Η αύξηση της χωρητικότητας της υπάρχουσας οπ τικής ίνας, δίχως να απαιτείται η

εγκατάσταση επιπλέον οπτικών ινών.

• Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών αναγεννητών (electrical regenerators), που

αποτελούν διατάξεις υψηλού κόστους και είναι πολύπλοκες, με αυτές των οπτικών

ενισχυτών (optical amplifiers). Έ τσι, δεν απαιτείται η πρότερη μετατροπή του

σήματος σε ηλεκτρικό προκειμένου να ενισχυθεί ενώ όλα τα κανάλια ενισχύονται

ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι οπτικοί ενισχυτές τοποθετούνται κάθε περίπου 1000 km, σε
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αντίθεση με τους ηλεκτρικούς αναγεννητές του «IP over SONET» συστήματος που

τοποθετούνται κάθε 60-100km.

• H διαδικασία προσθήκης νέων καναλιών στο δίκτυο απλοποιείται σημαντικά. Η

μοναδική απαίτηση είναι η εγκατάσταση του κατάλληλου αριθμού transponders στο

σύστημα, στα δύο άκρα του WDM υποσυστήματος. Οι οπ τικοί ενισχυτές

αναλαμβάνουν την ενίσχυση των επιπλέον καναλιών, ταυτόχρονα με τα

προϋπάρχοντα, δίχως την απαίτηση επιπλέον αναγεννητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι

τα προαναφερθέντα οφέλη για τα WAN δίκτυα υποσκελίζουν, σχεδόν πάντοτε, σε

μεγάλο βαθμό το κόστος εγκατάστασης του WDM υποσυστήματος στο υπάρχον «IP

over SONET» σύστημα και για αυτό το λόγο η συντριπτική πλειοψηφία των δικτύων

αυτής της κατηγορίας έχει ενσωματώσει την τεχνολογία της πολύπλεξης στο πεδίο

του μήκους κύματος.

2.5.2 Η τεχνολογία IP over WDM

Η τεχνολογία μεταφοράς IP πακέτων απευθείας μέσω του WDM οπτικού επιπέδου

(IP over WDM), δίχως τη μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου επιπέδου, αποτελεί τη

μελλοντική δικτυακή υλοποίηση που θα εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός ουσιαστικά

απεριόριστου εύρους ζώνης . Η τεχνολογία αυτή, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα

σε σχέση με την IP over SONET/SDH over WDM υλοποίηση και προβλέπει την

εξολοκλήρου απαλοιφή του παραδοσιακού SONET/SDH στρώματος. Έτσι, τα IP

πακέτα δεδομένων μετατρέπονται απευθείας σε οπτικό σήμα και ακο λουθεί η

διαδικασία της πολύπλεξης στο πεδίο του μήκους κύματος. Όπως γίνεται αντιληπτό,

η απουσία της ενδιάμεσης μετατροπής των πακέτων σε προτυποποιημένα

SONET/SDH πλαίσια απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία. Σημαντικό ρόλο για την

επίτευξη μιας τέτοιας υλοποίησης, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, αποτελεί η

ύπαρξη ενός καινοτόμου δρομολογητή που θα ενσωματώνει ορισμένες βασικές

WDM λειτουργίες.
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Σχήμα 8: IP over WDM σύστημα

Το σημείο-κλειδί που θα επιτρέψει την αποτελεσματική λειτουργία και την πλήρη

εκμετάλλευση των σημαντικών δυνατοτήτων ενός IP over WDM δικτύου είναι ο

ξεκάθαρος ορισμός των υπηρεσιών και της λειτουργικότητας που καθένα από τα IP

και WDM στρώματα θα προσφέρουν. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει σύγκρουση

αλλά συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων. Ως παράδειγμα

αναφέρονται τα θέματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αναδιαμόρφωσης των

οπτικών μονοπατιών και της IP δρομολόγησης ή της αλληλεπίδρασης μεταξύ της IP

αποκατάστασης (IP restoration) και της προστασίας στο οπτικό επίπεδο. Ε πιπλέον, η

διαμόρφωση του IP στρώματος θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι

δυνατή η μέγιστη εκμετάλλευση των προσφερόμενων από το WDM στρώμα

υπηρεσιών. Για παράδειγμα, εφόσον το IP στρώμα θα μπορούσε να παρέχει

υπηρεσίες σε ότι αφορά στον τύ πο της κυκλοφορίας και τις απαιτήσεις των πακέτων

σε ποιότητα υπηρεσιών (QoS), τότε και το WDM στρώμα θα μπορούσε να δίνει τη

δυνατότητα για κατά απαίτηση οπτικά μονοπάτια (on -demand lightpaths)

συγκεκριμένης υψηλού όγκου IP κυκλοφορίας. Η υλοποίηση ενός ε ξολοκλήρου

οπτικού (all-optical) και από-άκρο-σε-άκρο WDM δικτύου έχει προσελκύσει

σημαντικότατες ερευνητικές προσπάθειες καθώς πλέον έχουν αντιληφθεί τα

σημαντικά πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης μιας τέτοιας υλοποίησης.
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2.5.3 Σύγκριση IP over WDM και IP over SONET/SDH over WDM
τεχνολογίας

Σχήμα9: Σύγκριση IP over SONET/SDH over WDM – IP over WDM

Η ενδεχόμενη απαλοιφή του SONET/SDH στρώματος από την όλη διαμόρφωση ενός

οπτικού δικτύου θα μπορούσε να προσφέρει μια σειρά από σημαντικότατα

πλεονεκτήματα όπως:

• Ευνοείται η ταχύτερη κλιμάκωση μεγέθους και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη μείωση

του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας

• Περιορισμός σε υψηλό βαθμό του πλεονασμού που εισάγει η ύπαρξη του επιπλέον

SONET/SDH στρώματος. Έτσι, παύει πλέον η αναγκαιότητα χρήση ς ενός σοβαρού

ποσοστού των πόρων του δικτύου που απορρέουν από τις μη βελτιστοποιημένες

λειτουργίες διαχείρισης που διεξάγονται από το SONET/SDH στρώμα.

• Ο χαμηλός βαθμός πολυπλοκότητας της IP over WDM υλοποίησης. Μετά πλέον και

τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, πολλοί θεωρούν ότι το SONET/SDH επίπεδο

παύει να προσφέρει λειτουργικότητα στο δίκτυο, γεγονός που έως τώρα αποτελούσε

το βασικό πλεονέκτημά του.

• Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας που προσφέρει η απλή υλοποίηση δύο στρωμάτων, για

την υλοποίηση και διαχείριση δικτύων υψηλής χωρητικότητας.

• Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες -πελάτες

του δικτύου, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανομένης κυκλοφορίας IP δεδομένων

(bandwidth on demand με χρήση lightpaths). Ωστόσο, στα παραπάνω θα πρέπει να

συνυπολογιστεί ότι η SONET/SDH τεχνολογία διαθέτει υψηλό επίπεδο ωριμότητας

και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την WDM λύση στο χαμηλότερο στρώμα,

μέσω μιας IP over SONET/SDH over WDM υλοποίησης, μπορεί να προσφέρει

επιπλέον αξιοπιστία στο δίκτυο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 _ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ FTTX
Αυτή η ενότητα ασχολείται  με τα θέματα εγκατάστασης οπτικών ινών μέχρι τούς

τελικούς συνδρομητές .Γίνονται κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής

της οπτικής ίνας στη διαμόρφωση του τοπικού βρόχου(π.χ., FTTH. FTTC, FTTN,

FTTB, των διαφορετικών τοπολογιών στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης (π.χ., P2P,

P2MP) αλλά και της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί (π. x., PON, AON).

3.1 Κατηγοριοποίηση ως προς τη συμμετοχή του οπτικού σκέλους
Με το γενικό όρο «Fiber to the x (FTTX)», αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε

αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί οπτική ίνα για την αντικατάσταση μέρους ή όλου του

χαλκού ή άλλων τεχνολογιών στον τοπικό βρόχο. Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής

της οπτικής ίνας στη διαμόρφωση του τοπικού βρόχου, διακρίνουμε τέσσερις

υποπεριπτώσεις όπως αυτές απεικονίζονται στο σχήμα 6 :

Σχήμα 6: Αρχιτεκτονικές FTTX

3.1.1 FTTΗ
Σύμφωνα με τον ορισμό  του FTTH Council, ως «Fiber to the Home (FTTH)»

ορίζεται η τηλεπικοινωνιακή αρχιτεκτονική σύμφωνα με την οποία μ ία επικοινωνιακή

οδός εκτείνεται με χρήση αποκλειστικά οπτικού μέσου από τον εξοπλισμό μεταγωγής

ενός δικτυακού παρόχου έως το χώρο διαμονής ή εργασίας κάθε χρήστη. Η οπτική

ίνα τερματίζεται εντός του καθαυτού χώρου διαμονής ή εργασίας του καθενός από

τους παραπάνω χρήστες.
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Η προαναφερθείσα επικοινωνιακή οδός παρέχεται με σκοπό την εξυπηρέτηση

τηλεπικοινωνιακής κίνησης από και προς ένα η περισσότερους χρήστες, για μία ή

περισσότερες υπηρεσίες και από ή προς ένα ν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών.

Ο παραπάνω ορισμός δεν συμπεριλαμβάνει αρχιτεκτονικές σύμφωνα με τις οποίες το

οπτικό μέσο τερματίζεται εκτός του χώρου διαμονής ή εργασίας του χρήστη.

3.1.2 FTTB
Σύμφωνα με τον ορισμό  του FTTH Council, ω ς «Fiber to the Building (FTTB)»

ορίζεται η τηλεπικοινωνιακή αρχιτεκτονική σύμφωνα με την οποία επικοινωνιακή

οδός εκτείνεται με χρήση αποκλειστικά οπτικού καλωδίου από τον εξοπλισμό

μεταγωγής ενός δικτυακού παρόχου έως τουλάχιστον το όριο της ιδιοκτησίας που

περιβάλλει το χώρο διαμονής ή εργασίας ενός  ή περισσ οτέρων χρηστών και

τερματίζεται πριν από τον καθαυτό χώρο διαμονής ή εργασίας του καθενός από τους

παραπάνω χρήστες. Το επικοινωνιακό μονοπάτι προς τον ή τους χρήστες

ολοκληρώνεται με χρήση άλλου μέσου, όπως ομοαξονικό καλώδιο, συνεστραμμένα

ζεύγη χαλκού ή ασύρματη ζεύξη.

Η προαναφερθείσα επικοινωνιακή οδός παρέχεται με σκοπό την εξυπηρέτηση

τηλεπικοινωνιακής κίνησης από και προς ένα η περισσότερους χρήστες, για μία ή

περισσότερες υπηρεσίες και από ή προς ένα ν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών.

Ο παραπάνω ορισμός δεν συμπεριλαμβάνει αρχιτεκτονικές σύμφωνα με τις οποίες το

οπτικό μέσο τερματίζεται σε δημόσιο χώρο όπως καμπίνα εξωτερικού χώρου.

Είναι προφανές ότι η FFTB αποτελεί μια μεταβατική αρχιτεκτονική για την παροχή

υπηρεσιών σε υπάρχοντα κτίρια και μπορεί να είναι συμπληρωματική ω ς πρός την

FFTH η οποία αναπτύσσεται κυρίως σε νέα κτίρια. Βέβαια, με εισαγωγή, σε δεύτερη

φάση, οπτικών καλωδίων εντός του κτιρίου, η αρχιτεκτονική FFTB μπορεί να

μετεξελιχθεί σε πλήρη αρχιτεκτονική FFTH.

3.1.3 FTTP
Με τον όρο «Fiber to the Premises (FTTP)» είθισται να γίνεται γενική αναφορά στις

δύο προαναφερθείσες αρχιτεκτονικές, σε αντιπαραβολή συνήθως με αυτές που

αναφέρονται στη συνέχεια, λόγω των ουσιωδών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων.
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3.1.4 FTTΝ/FTTCab- FTTC/FTTK
Ως «Fiber to the Node» ή αλλιώς «Fiber to the Neighborhood (FTTN)» και με

σύνηθες συνώνυμο το «Fiber to the Cabinet (FTTC ab)» ορίζεται η τηλεπικοινωνιακή

αρχιτεκτονική σύμφωνα με την οποία η επικοινωνιακή οδός εκτείνεται με χρήση

αποκλειστικά οπτικού καλωδίου από τον κεντρικό εξοπλισμό του δικτυακού παρόχου

μέχρι τουλάχιστον μία καμπίνα εξωτερικού χώρου η οποία υποστηρίζει ολόκληρη

περιοχή (γειτονιά). Η ολοκλήρωση της επικοινωνιακής οδού έως τους χρήστες

υλοποιείται με άλλα μέσα πλην του οπτικού καλωδίου, με πι ο συνηθισμένη

τεχνολογία, κάποια μορφή DSL.

Η προαναφερθείσα επικοινωνιακή οδός παρέχεται με σκοπό την εξυπηρέτηση

τηλεπικοινωνιακής κίνησης από και προς πολλούς χρήστες, συνήθως για μία έως δύο

υπηρεσίες (fast internet ή/και voice/VoiP), συνήθως από ένα π άροχο υπηρεσιών

(αυτόν που κατέχει το οπτικό τμήμα της επικοινωνιακής οδού) .

Η τυπική ακτίνα της εξυπηρετούμενης περιοχή ς είναι μικρότερη από 1500m και

καλύπτει αρκετές εκατοντάδες χρήστες. Εάν η καμπίνα εξυπηρετεί περιοχή

μικρότερη απο 300m τότε η αρχιτε κτονική αυτή αποκαλείται στην Αμερικάνικη

ορολογία «Fiber to the Curb (FFTC)» και στην Αγγλική ορολογία «Fiber to the Kurb

(FFTK)».

Είναι προφανές ότι η αρχιτεκτονική FFTN παρουσιάζει θεωρητικά μικρότερο

δυναμικό εύρους ζώνης από την FFTC και ουσιωδώς μικ ρότερο δυναμικό από τις

αρχιτεκτονικές FFTP (δηλαδή FFTB και FFTH).

3.2 Κατηγοριοποίηση ως προς την τοπολογία της υποδομής πρόσβασης
Η υποδομή συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών, σωληνώσεων και οπτικών

καλωδίων μπορεί να αναπτυχθεί είτε ως γενική υποδομή δικ τυώματος (mesh) είτε ως

δακτύλιος (ring) είτε ως αστέρας/δένδρο  (star/tree):

Σχήμα 1: Τοπολογία υποδομών πρόσβασης
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Είναι προφανές ότι η πρώτη περίπτωση είναι υπερσύνολο των άλλων καθώς η

τοπολογία των ενεργών ινών στην πρώτη περίπτωση μπορεί να πάρει τη μορφή

αστέρα, δένδρου ή δακτυλίου. Είναι όμως συγχρόνως κατανοητό, ότι το κόστος

γενίκευσης μιας τέτοιας υποδομής σε ήδη δομημένους αστικούς χώρους είναι

ιδιαίτερα υψηλό γι’ αυτό αναμένεται η συνολικ ή υποδομή (εκσκαφές, σωληνώσεις,

καλώδια) να αναπτύσσεται έτσι ώστε να εξυπ ηρετεί καλύτερα ή φθηνότερα την (τις)

επιδιωκόμενη(ες) τοπολογία(ες) των οπτικών ινών.

Γενικώς η υποδομή μεταξύ του CO (Central Office) και των CP (Customer Premises)

μπορεί και πρέπει να επιτρέπει να αναπτυχθούν οι πλέον συνήθ εις τοπολογίες

αστέρα, δένδρου και δακτυλίου. Η γενική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τα

παραπάνω περιγράφεται στις επόμενες υπο ενότητες.

3.2.1 “Point-to-Point” (P2P)
Με την προσέγγιση “P2P” η υποδομή παρέχει στο φυσικό επίπεδο, αστεροειδώς,

διακριτές οπτικές οδούς από το απομακρυσμένο σημείο παρουσίας του παρόχου προς

κάθε υποστηριζόμενο από το σημείο αυτό, χρήστη. Είναι σαφές ότι η «διακριτότητα»

της κάθε σύνδεσης όσο απομακρυνόμαστε από τον παραπάνω κόμβο προς τ ο

εσωτερικό του δικτύου, μπορεί να εξασφαλίζεται όχι στο φυσικό επίπεδο αλλά σε

ανώτερα επίπεδα (λ, L2, L3).

Σχήμα 2: Συνδέσεις σημείου προς σημείο (P2P)

Πρακτικά, με τον όρο P2P αναφερόμαστε στον αστέρα πρόσβασης Ενεργών Οπτικώ ν

Δικτύων  (ΑΟΝ) από το ενεργό στοιχείο (L2 ή L3) του ακραίου κόμβου πρόσβασης

έως το ενεργό στοιχείο (L2 ή L3) του κτιρίου (FFTB) ή του χρήστη (FFTH).

3.2.2 “Point-to-Multipoint” (PMP)
Με την προσέγγιση “PΜP”  η οπτική υποδομή αναπτύσσεται με τρόπο ώστε να δίνει

τη δυνατότητα δενδροειδούς διακλάδωσης οπτικών μονοπατιών, χωρίς ενδιάμεσους
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κόμβους, μέσω διακλαδωτήρων από το σημείο παρουσίας του παρόχου, προς

διαδοχικές ομάδες γειτνιαζόντων χρηστών. Οι οπτικές οδοί από τον πάροχο προς τον

διακλαδωτή, εξυπηρετούν την κίνηση από και προς πολλούς χρήστες, η οποία

μεταφέρεται αυτούσια σε όλες τις ακτίνες του αστέρα. Ουσιαστικά οι χρήστες στα

άκρα του αστέρα μοιράζονται το εύρος ζώνης μιας οπτικής οδού με επιπλέον

απώλειες και αυξημένη πολυπλοκότητα για την απομόν ωση των κινήσεων των

χρηστών.

Σχήμα 3: Συνδέσεις σημείου προς πολλαπλά σημεία (PΜP)

Αν και τοπολογίες PMP μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε Ενεργά (ΑΟΝ) όσο και σε

Παθητικά Οπτικά Δίκτυα (PON), πρακτικά ο όρος PMP τείνει να αναφέ ρεται

περισσότερο στον τρόπο ανάπτυξης των παθητικών δικτύων (PON), από το Κεντρικό

Σημείο του Παρόχου (Central Office – CO) έως το χρήστη. Το ισοδύναμο για την

περίπτωση των ενεργών δικτύων είναι η σύνδεση του ακραίου μεταγωγού πρόσβασης

(Switch) με το χρήστη το οποίο είναι τοπολογίας P2P και όχι PMP.

3.2.3 “Ring”
Η τοπολογία δακτυλίου επιτρέπει την κοινή χρήση οπτικού μέσου το οποίο, υπό τη

μορφή δακτυλίου, συνδέει χρήστες ή/και παρόχους ή/και εσωτερικούς κόμβους του

δικτύου. Ο διαχωρισμός των κινήσεων μπορεί να γίνει είτε με παθητικές διατάξεις

πολυπλεξίας στο φυσικό επίπεδο όπως WDM , είτε με ενεργά στοιχεία (L2 ή L3).

Σχήμα 4: Τοπολογία δακτυλίου
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Παράδειγμα χρήσης τοπολογίας δακτυλίου και υποδακτυλίων με πλήρη αξιοποίηση

της τεχνολογίας CWDM απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Σχήμα 5: Τοπολογία δακτυλίου με αξιοποίηση CWDM

3.3 Κατηγοριοποίηση ως προς τις τεχνολογίες πρόσβασης (PON vs AON)
Η βασικότερη διάκριση των δικτύων FTTx βασίζεται στη χρήσ η ή μη ενεργών

στοιχείων Ethernet/IP. Αν και η διάκριση αυτή φαίνεται καθαρά τεχνολογική, στην

ουσία αντικατοπτρίζει δύο σχολές σκέψης και διαφορετικές πολιτικές ανάπτυξης των

δικτύων, η εκτενής ανάλυση των οποίων εκφεύγει του παρόντος. Οι δύο κατηγορίες

είναι:

α.Τα παθητικά οπτικά δίκτυα πρόσβασης (Passive optical Networks – PON) και

β.Τα Ενεργά Οπτικά Δίκτυα (Active Optical Networks – AON) ή κοινώς P2P

Ethernet όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Σχήμα 6: Τεχνολογίες δικτύων πρόσβασης
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Η τεχνολογία PON απαρτίζεται από το κεντρικό σημείο (Central Office) όπου

βρίσκεται ο κεντρικός τερματισμός των οπτικών ινών (Optical Line Termination), την

οπτική υποδομή ανεπτυγμένη στη μορφή δένδρων (PMP) με παθητικούς

διαχωριστήρες (splitters) η οποία καλείται Optical Distribution Network (ODN) και

τις τερματικές πύλες (Optical Network Terminal - ONΤ κατά ITU ή εναλλακτικά το

συνδυασμό Optical Network Unit – ONU και Network Termination Equipment - ΝΤ

κατά ΙΕΕΕ). Στίς περιπτώσεις όπου μία σύνδεση υπο στηρίζει πολλαπλούς χρήστες

(Multiple Tennant Units – MTU) (βλ. FFTB ή και FFTN), οι τερματικές μονάδες

γεφυρώνουν το οπτικό δίκτυο με τεχνολογίες  Ethernet ή DSL στην πλευρά των

χρηστών.

Σχήμα 7: Αρχιτεκτονική PON

To PON είναι δίκτυο μοιραζόμενου μέσου, δεδομένου οτι η  OLT αποστέλλει το ίδιο

συρμό κίνησης σε όλα τα ONT με τρόπο παρόμοιο ενός ασύρματου σταθμού βάσης.

Κάθε ONT διαβάζει μόνο τα πακέτα που αναφέρονται σε αυτό.  Για την αποφυγή

λαθρανάγνωσης χρησιμοποιείται κρυπτογρ άφηση.

Η τεχνολογία PON παρουσιάζεται λεπτομερέστερα στις επόμενες ενότητες.

Αντίθετα η τεχνολογία AON, κοινώς P2P Ethernet, χρησιμοποιεί ενεργούς

μεταγωγείς επιπέδου L2 ή και L3 αντί για διαχωριστές/συνδυαστές στο χρήστη και
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στον κόμβο πρόσβασης με δυνατό τητα μεταγωγέων – συγκεντρωτών (aggregators)

πρός το εσωτερικό του δικτύου .

Ενώ οι τεχνολογίες PON ευδοκιμούν στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Ασία όπου

υπάρχει προιστορία και μεγάλη εγκατεστημένη βάση, στην Ευρώπη η τεχνολογία

PON έχει ουσιαστικά υποστηρικτές μόνο στο χώρο μερικών κάθετα οργανωμένων

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Αντίθετα , στην Ευρώπη η τεχνολογία Ethernet

κερδίζει συνεχώς έδαφος δεδομένης της Ευρωπαϊκής κατεύθυνσης για δίκτυα

ανοικτής πρόσβασης, αλλά και της εμπλοκής ανταγωνιστικών τηλεπικο ινωνιακών

παρόχων, αλλά και φορέων πέραν των τηλεπικοινωνιακών όπως των Δημοτικων

Επιχειρήσεων και των οργανισμων κοινής ωφελείας στην ανάπτυξη υποδομών που

επιτρέπουν την αποδοτική υλοποίηση ενεργών τεχνολογιών.

Αποφεύγοντας την εμπλοκή στην έντονη αντιπ αράθεση μεταξύ των υποστηρικτών

της μίας ή της άλλης τεχνολογίας, ιδίως όταν αυτές γίνονται με επιχειρήματα

κόστους, να τονιστεί οτι για περιοχές χωρίς κατάλληλες επαναχρησιμοποιήσιμες

υποδομές, όπως η Ελλάδα, το κόστος δημιουργίας νέων κατάλληλων υποδομώ ν

(εκσκαφές, σωληνώσεις, φρεάτια) - ανεξαρτήτως της επιδιωκόμενης τεχνολογίας -

επισκιάζει κατά πολύ το κόστος του τελικού οπτικού δικτύου πρόσβασης.

Αρκούμαστε να επισημάνουμε οτι η σχετική απόφαση επιλογής είναι περισσότερο

θέμα πολιτικής σχετικά με τον «κλειστό» (συνήθως σε PON) ή «ανοικτό» (συνήθως

σε ΑΟΝ) χαρακτήρα της πρόσβασης χρηστών και παρόχων υπηρεσιών στις

υποδομές, παρά θέμα κόστους.

3.3.1 Τεχνολογίες PON
H βασική προετοιμασία για την ανάπτυξη παθητικών αρχιτεκτονικών έγινε τη

δεκαετία του 1990 από την ομάδα εργασίας Full Service Access Network (FSAN)

απαρτιζόμενη από εκπροσώπους τηλεπικοινωνιακών φορέων και κατασκευαστικών

οίκων και συνεχίστηκε με προτυποποίηση δύο διαδοχικών γενεών PON από την

International Telecommunications Union (ITU).

Οι πρώτες εκδοχές των PON βασίστηκαν αποκλειστικά στην τεχνολο γία ATM ενώ η

εξέλιξη οδήγησε σταδιακά στην προτυποποίηση του BPON (broadband PON), και

στη συνέχεια του (Gigabit PON) GPON από την ITU.
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Τα σχετικά πλεονεκτήματα της γενικευμένης χρήσης και σύγκλισης των εφαρμογών

σε Ethernet και IP και η σταδιακή απομάκρυ νση από το ΑΤΜ ως αποκλειστικό

πρωτόκολλο ή ως πρωτόκολλο προτίμησης, οδήγησαν στην υλοποίηση του EPON το

οποίο έγινε η τεχνολογία επιλογής στις πλέον προωθημένες από άποψη τεχνολογίας

PON Ασιατικές χώρες.

Η τεχνολογία PON χρησιμοποιεί Nonzero Dispersion Shifted Fiber (ITU-T G.652)

και κάνει χρήση της WDM για διαχωρισμό της upstream και downstream κίνησης.

BPON, GPON και ΕPON χρησιμοποιούν το ί διο πλάνο συχνοτήτων για το

διαχωρισμό αυτό: (1490 nanometer για κίνηση downstream και 1310nm για κίνηση

upstream. Τα 1550nm διατηρούνται για άλλες υπηρεσίες με χαρακτηριστικότερο

παράδειγμα το αναλογικό RF video.

Τα πρωτόκολλα πρόσβασης τα οποία χρησιμοπο ιούνται για την υλοποίηση FFTx  με

χρήση παθητικών δικτύων PON είναι :

 ITU-T G.983 APON (ATM Passive Optical Network). Το αρχικό πρωτόκολλο για

PON. Αναπτύχτηκε κυρίως για εφαρμογές επιχειρήσεων, όχι για γενική χρήση και

βασίζεται σε ATM.

 ITU-T G.983 BPON (Broadband PON) είναι η μετεξέλιξη του APON.

Προσθέτει υποστήριξη για WDM, υψηλότερη ρυθμαπόδοση, δυναμική απόδοση

χωρητικότητας και επιβιωσιμότητα. Συνοδεύεται από το πρότυπο OMCI για

διαχείριση των στοιχείων μεταξύ OLT και ΟΝU/ΟΝΤ, επιτρέποντας την ανάμιξη

συσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές. Μία τυπική αρχιτεκτονική BPON

παρέχει 622 Mbps (OC-12) downstream και 155 Mbps (OC-3) of upstream traffic,

αν και το πρότυπο υποστηρίζει θεωρητικά και μεγαλύτερες ταχύτητες.

 ITU-T G.984 GPON (Gigabit PON) είναι η μετεξέλιξη του προτύπου BPON .

Επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες, αυξημένη ασφάλεια, και επιλογή του

πρωτοκόλλου επιπέδου 2 (L2) (ATM, GEM, Ethernet). Η τυπική ταχύτητα είναι

2.488 Gbps downstream και 1.244 Gbps upstream. Η μέθοδος ενθυλάκωσης

GPON (GPON Encapsulation Method - GEM) επιτρέπει αποδοτική πακετοποίηση

με κατακερματισμό πλαισίου, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες για παροχή

ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) σε φωνή και  video. Σήμερ α η
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GPON είναι το πρότυπο επιλογής μεγάλων τηλεπικοινωνιακών φορέων κυρίως της

Αμερικής.

Σχήμα 8: Αρχιτεκτονική GPON

 ΙΕΕΕ 802.3ah EPON or GEPON (Ethernet PON). Είναι ένα πρότυπο της

IEEE με χρήση αποκλειστικά Ethernet για την ενθυλάκωση των πακέτων

δεδομένων. Το 802.3ah είναι πλέον μέρος του πρωτύπου IEEE 802.3.

Ολοκληρώθηκε το ώς μέρος του Ethernet First Mile (EFM) project.

Χρησιμοποιεί απλοποιημένα πλαίσια κατά 802.3 Ethernet με συμμετρικές

ταχύτητες 1 Gbps και στις δύο κατευθύνσεις.

Σχήμα 9: Αρχιτεκτονική EPON
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Έχει απεριόριστο θεωρητικό splitting rate και πρακτικά μπορεί να υποστηρίξει

1:64 (με FEC) με φθηνότερο εξοπλισμό απ’ ότι η GPON. Το EPON είναι

κατάλληλο τόσο για εφαρμογές data αλλά και για πλήρεις υπηρεσίες φωνής και

video. Σήμερα είναι εγκατεστημένες π ερίπου 15 εκατομμύρια θύρες EPON. Με

την εμπλοκή της Κίνας στην εντατική ανάπτυξη δικτύων EPON, η

εγκατεστημένη βάση αναμένεται να ανέβει στα 20 εκατομμύρια θύρες έως το

τέλος του 2008.

 IEEE 802.3av 10G-EPON (10 Gigabit Ethernet PON ). Είναι ένα πρότυπο

της IEEE Task Force για υποστήριξη αυξημένων απαιτήσεων έως 10 Gbps και

είναι συμβατό με το 802.3ah EPON. Το 10GigEPON χρησιμοποιεί διακριτά

μήκη κύματος για  10G και 1G downstream, ενώ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί

κοινό μήκος κύματος και για 10G και 1G upstream με διαχωρισμό ATDMA .

Προδιαγράφεται τόσο η άμεση χρήση του α πό τις ασιατικές χώρες όσο και ο

μελλοντικός συνδυασμός του με κάποια μορφή WDM -PON στα άκρα,

δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών μηκών κύματος και στις

δύο κατευθύνσεις.

 “WDM-PON” Wavelength Division Multiplexing PON . Είναι ένας τύπος

PON ο οποίος προωθείται τελευταία από διάφορους κατασκευαστές με το

επιχείρημα της εκτεταμένης χρήσης διακριτών μηκών κύματος ώστε να μπορεί

να ικανοποιηθεί η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για upstream και downstream

bandwidth αλλά και για την προστασία κάθε ιδιαί τερης ζεύξης. Η τεχνολογία

αυτή ποντάρει στη  μελλοντική αύξηση της ζήτησης, μείωση του σχετικού

κόστους και ευκολία μαζικής παραγωγής. Η WDM -PON υπόσχεται

πολλαπλάσιο εύρος ζώνης σε μεγαλύτερες αποστάσεις αυξάνοντας το περιθώριο

απωλειών ισχύος, με αποφυγ ή των ευαίσθητων σε απώλειες διαχωριστών. Τα

πολλαπλά μήκη κύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη δημιουργία

εικονικών (virtual) PON εγκατεστημένων στην ίδια συσκευή, είτε για την

εκμετάλλευση με στατιστική πολυπλεξία χαμηλότερων καθυστερήσεων και

μεγαλύτερης ρυθμαπόδοσης. Δεν υπάρχει πρότυπο για την WDM -PON ούτε

συμφωνία για τον ορισμό της.
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Σχήμα 10: Αρχιτεκτονική WDM-PON

Σύμφωνα με κάποιες προσεγγίσεις  η WDM -PON δεν είναι παρά ένα

αφιερωμένο μήκος κύματος για κάθε ONU. Άλλες προσεγγίσεις προτείνουν

τη χρήση του όρου για οποιαδήποτε χρήση WDM ακόμη και στη μία

διεύθυνση ενός συστήματος PON. Μία προτεινόμενη αρχιτεκτονική

απεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα.

3.3.2 Τεχνολογίες Ethernet AON (L2 και L3)
Τo πρωτόκολλο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση FFTP  με χρήση

ενεργών δικτύων (ΑON) είναι:

 “EP2P” οριζόμενο ως Ethernet over P2P 100baseFX, 100baseLX, 100baseBX,

1000baseLX και 1000baseBX κατά IEEE 802.3ah

Η ιεραρχική ονοματολογία (Central Node ή Head End, Optical Distribution Network,

ONT κλπ) που συνεπάγεται από την κεντροβαρή δενδροειδή τοπολογία ενός δικτύου

PON, χάνει ουσιαστικά τη σημασία της σε ένα ενεργό δίκτυο Ethernet. Στην

πραγματικότητα δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή ορολογία για να περιγράψει τους

πιθανούς τρόπους ανάπτυξης ενός ενεργού δικτύου.

Σχηματικά, οι κεντρικοί κόμβοι (ισχυροί μεταγωγείς ή δρομολογητές) συνδέονται με

το δίκτυο κορμού. Έως το χρήστη μεσολαβούν κόμβοι -συγκεντρωτές (aggregation

nodes) ή αλλιώς κόμβοι διανομής (distribution nodes). Με τη σειρά τους οι κόμβοι

διανομής εξυπηρετούν κόμβους πρόσβασης ( access nodes) απ’ όπου εξυπηρετούνται

τα τοπικά δίκτυα των χρηστών.
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Σχήμα 11: Διασύνδεση κόμβων σε Τεχνολογίες Ethernet AON

Υπηρεσίες βασισμένες στο πρωτόκολλο IP μεταφέρονται ενθυλακωμένες

αποκλειστικά σε πλαίσια Ethernet. Για σύγκριση, στο παραδοσιακό DSL η κίνηση IP

μεταφέρεται πάνω από ΑΤΜ, και ο αντίστοιχος κόμβος πρόσβασης είναι ένα

DSLAM.  Αναλόγως με την περίπτωση, στα ενεργά δίκτυα απαντώνται διαφορετικές

λύσεις ως προς τη χρήση συσκευών επιπέδου L2 ή/και L3. Συνήθως οι κεντρικοί

κόμβοι είναι δρομολογητές IP συνδεδεμένοι σε δίκτυο κορμού η μεταγωγείς ικανοί

να παρέχουν multipoint-to-multipoint Transparent LAN services (TLS). Στους

ενδιάμεσους κόμβους βρίσκουμε ισχυρούς μεταγωγείς (1-10 Gbps ανά θύρα) και

στους κόμβους πρόσβασης μεταγωγείς ή δρομολογητές (100 Mbps – 1Gbps ανά

θύρα). Τυπικά οι χρήστες συνδέονται με ταχύτητες 10 -100 Mbps μέσω των μονάδων

CPE, χωρίς να αποκλείεται τεχνολογικά η σύνδεση με υψηλότερε ς ταχύτητες

(1Gbps).

Με αυξανόμενες απαιτήσεις για πλεονάζουσες συνδέσεις, και μεγαλύτερο εύρος

ζώνης, τίποτε δεν εμποδίζει, αντίθετα πολλά συνηγορούν, στην πολλαπλή σύνδεση

κόμβων (ή ακόμη και χρηστών) μεταξύ τους και η πιθανότερη εξέλιξη των ενεργών

δικτύων για υποστήριξη πλειάδας εφαρμογών συγκλινουσών ως προς τη χρήση IP,

είναι αυτή του δικτυώματος (mesh) όπως αυτή του παρακάτω διαγράμματος:
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Σχήμα 12: Διασύνδεση δικτυώματος (mesh)

Η επιλογή μεταξύ ενός δικτύου πρόσβασης βασισμ ένου σε μεταγωγή (L2) ή

δρομολόγηση (L3) καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως το πόσο ασφαλές σε

μελλοντικές μεταβολές (future proof) επιδιώκεται να είναι το δίκτυο, την επιδίωξη

τυποποίησης των διεπαφών του, τον προϋπολογισμό του, το είδος των υπηρεσιώ ν που

θα αναπτυχθούν στο δίκτυο και την πολιτική νομής, χρήσης και πρόσβασης σε αυτό.

Επίσης οι απαιτήσεις διαχείρισης, πολυπλοκότητας και αυτοματοποίησης επεκτάσεων

και επικαιροποίησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Αποφεύγοντας να εισέλθουμε σε τεχνική συζήτηση, και δεδομένου ότι το θέμα είναι

εν μέρει τεχνικό,  θα θέλαμε να τονίσουμε ότι παρά τις όποιες διαφορές, για τις

περιπτώσεις ενεργών δικτύων που αναπτύσσονται , τα παρακάτω σημεία φαίνεται να

είναι κοινά στην ανάπτυξή τους:

 Η χρήση P2P Ethernet.

 Οι υπηρεσίες είναι βασισμένες σε IP και ως τεχνολογία μεταφοράς από τον
χρήστη (CPE), εντός του δικτύου και έως και τους κεντρικούς κόμβους
χρησιμοποιείται αποκλειστικά Ethernet.

 Στους κεντρικούς κόμβους, ή σε χώρους συνεγκατάστασης  τοποθετούν ται
δρομολογητές IP .

 Στους ενδιάμεσους κόμβους πρόσβασης τοποθετούνται είτε δρομολογητές είτε
μεταγωγείς με λειτουργικότητα L3.

 Ο εξοπλισμός τερματισμού ινών, τοποθετείται εντός κτιρίων ( FFTB) ή
διαμερισμάτων (FFTH).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚ ΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

4.1 Εισαγωγή

Η παρουσίαση που γίνεται αφορά στην κατασκευή, σε τοπικό επίπεδο, βασικού

ολοκληρωμένου και ενιαίου μέρους φυσικής δικτυακής υποδομής μητροπολιτικών

οπτικών ινών σε Δήμους της χώρας, με πρόβλεψη της ενσωμάτωσης, της

συμπληρωματικότητας και της διαλειτουργικότητας του με ευρύτερες οπτικές

δικτυακές υποδομές στο τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό από τα έργα αυτά να προκύψουν ουδέτερες φυσικές

υποδομές επί των οποίων θα μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη λ ειτουργικών δικτύων

των οποίων η χωρητικότητα θα μπορεί να αυξάνει για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό

διάστημα με την εισαγωγή των κατάλληλων οπτικών καλωδίων στους κενούς

σωλήνες, με αναβάθμιση των ενεργών δικτυακών συσκευών επικοινωνίας στα άκρα

του δικτύου, χωρίς  αλλαγή της φυσικής υποδομής αυτής, και με το ελάχιστο δυνατό

λειτουργικό κόστος. Οι υποδομές δεν θα πρέπει να δομηθούν στη βάση κάποιας

συγκεκριμένης σημερινής εφαρμογής ή υπηρεσίας, αλλά θα πρέπει να επιτρέπουν

πληθώρα εναλλακτικών εφαρμογών και υπη ρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Επειδή το αρχικό κόστος του έργου για κάθε Δήμο είναι αρκετά υπολογίσιμο, είναι

ιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη της βαθμιαίας επέκτασης των υποδομών αυτών για

την υποστήριξη περισσότερων χρηστών με το ελάχιστο δυνατό κ όστος.

4.4 Ορισμοί

Κατ’ αρχάς αποσαφηνίζονται ορισμοί οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τον προσδιορισμό

του εύρους των έργων στα οποία αναφέρεται ο παρών οδηγός και των σχέσεων

μεταξύ υποδομών διαφορετικού εύρους:

WAN (Wide Area Network_Δίκτυα ευρείας περιοχής): Όσον αφορά τον παρόντα

οδηγό ως δίκτυο ευρείας περιοχής εννοούμε τα υπάρχοντα η μελλοντικά δίκτυα

εθνικού ή και υπερεθνικού επιπέδου που συνήθως έχουν τη μορφή αραιού πλέγματος

με κόμβους σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Τα έργα στα οποία αναφέρεται ο

παρών οδηγός δεν αφορούν τα δίκτυα ευρείας περιοχής αλλά πρέπει να λαμβάνουν

υπ’ όψη τους υπάρχοντες και μελλοντικούς κόμβους τους.



Page 43 of 123

RAN (Regional Area Networks_ Περιφερειακά δίκτυα): Ο όρος είναι αδόκιμος,

αλλά χρησιμοποιείται ευρέως τελευταία λόγω του μεγά λου ενδιαφέροντος που έχουν

οι δικτυακές υποδομές στο περιφερειακό επίπεδο και της σημασίας για την

οικονομική ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών από τα δίκτυα αυτά. Όσον αφορά τον

παρόντα οδηγό ως περιφερειακά δίκτυα εννοούμε υπάρχοντα η μελλοντικά δίκτυα

στο επίπεδο π.χ μιας διοικητικής περιφέρειας, που συνήθως έχουν τη μορφή

πυκνότερου  πλέγματος ή διασυνδεδεμένων δακτυλίων με κόμβους τοποθετημένους

σε μεγάλους δήμους της περιφέρειας. Κατά μία έννοια τα RAN ανήκουν στην

κατηγορία των δικτύων ευρείας περιοχής, αλλά οι εξελίξεις της τεχνολογίας των

οπτικών ινών, έχουν καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη δικτύων «διαμέτρου» πολλών

δεκάδων χιλιομέτρων με πρότυπα που προσιδιάζουν σε μικρότερης έκτασης δίκτυα.

Τα έργα στα οποία αναφέρεται ο παρών οδηγός δεν αφορούν τα πε ριφερειακά δίκτυα

αλλά πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους υπάρχοντες και μελλοντικούς κόμβους τους

οι οποίοι μπορεί και πρέπει να ταυτίζονται με τους κύριους κόμβους του υπό

κατασκευή δικτύου.

ΜΑΝ (Metropolitan Area Networks_ Μητροπολιτικά δίκτυα): Ο όρος

παρουσιάζει μια ελαστικότητα όσον αφορά το εύρος της περιοχής που

καταλαμβάνουν τα δίκτυα αυτά. Για την Ελλάδα, ένα τυπικό (από άποψη μεγέθους

για ευρωπαϊκή χώρα) μητροπολιτικό δίκτυο (100 -300 km) θα μπορούσε να καλύψει

ένα ολόκληρο νομό ή ακόμη και μία περ ιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά, όσον αφορά τον

παρόντα οδηγό ως Μητροπολιτικά δίκτυα εννοούμε εφ’ εξής υπάρχοντα η

μελλοντικά δίκτυα  στο επίπεδο ενός μεγάλου αστικού κέντρου, ή ενός συνόλου

μικρότερων δήμων που συνήθως έχουν τη μορφή ενός ή πολλαπλών δακτυλίων κα ι

συμπληρωματικών υποδομών πρόσβασης. Τα έργα στα οποία αναφέρεται ο παρών

οδηγός αφορούν μέρος ή όλο ενός μητροπολιτικού δικτύου στο επίπεδο ενός δήμου,

με έμφαση στην πρόσβαση στους κύριους κόμβους του δικτύου αυτού.

Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει σχη ματικά  τη σχέση μεταξύ των

προαναφερθέντων επιπέδων και  προσδιορίζει το εύρος του έργου στο οποίο

αναφερόμαστε.

.
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WAN
W ide Area

Network

MAN
Metropolitan

Area Network

RAN

Regional Area
Network

Αντικείμενο
του έργου

Από το παραπάνω σχήμα, φαίνεται ότι μέρος του έργου (οι κόμβοι των WAN και

RAN καθώς και οι συνδετήριες οδεύσεις μεταξύ των κόμβων αυτώ ν εντός των ορίων

του παρόντος έργου, μπορεί και συνήθως είναι καθοριστικοί παράγοντες για το

σχεδιασμό του μητροπολιτικού δικτύου το οποίο μεταξύ άλλων θα πρέπει να

εξασφαλίζει και την πρόσβαση στους κόμβους αυτούς οι οποίοι στη συνέχεια

αναφέρονται ως κύριοι κόμβοι.

Στη συνέχεια δίδεται η αρχική γενική ορολογία αναφοράς που προτείνεται να

υιοθετηθεί στα συναφή έργα. (Οι ορισμοί αυτοί θα αναλυθούν λεπτομερέστερα στη

συνέχεια).

Κύριος κόμβος: Κύριο σημείο διασύνδεσης οπτικών αγωγών και καλωδίων του

περιφερειακού ιστού για κάλυψη των συναθροισμένων επικοινωνιακών αναγκών ενός

μεγάλου δήμου ή μιας ευρύτερης αλλά πλέον αραιοκατοικημένης περιοχής  η μέρους

ενός μεγάλου αστικού κέντρου.  Για λόγους διαθεσιμότητας της υποδομής,

επιδιώκεται κάθε κύριος κόμβος να είναι άμεσα συνδεδεμένος με παραπάνω του ενός

ομότιμους κύριους κόμβους. Στους κύριους κόμβους εγκαθίσταται ενεργός
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εξοπλισμός, πέραν των παθητικών διατάξεων μικτονόμησης οπτικών ινών και

προβλέπεται συν-εγκατάσταση ή πρόσβαση διαχειριστών και παρόχων υπηρ εσιών και

εφαρμογών.

Κύριο δίκτυο: Το δίκτυο υποδομών και οπτικών καλωδίων για τη διασύνδεση

μεταξύ των κυρίων κόμβων με την έννοια που ορίστηκαν παραπάνω ( regional

network, trunk network κλπ).  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδρομές μεταξύ

των κύριων κόμβων γειτνιάζουν ή ταυτίζονται με εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα

υποδομών άλλου τύπου (όπως οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, δίκτυα

άρδευσης ή ύδρευσης).

Κόμβος διανομής: Το σημείο διασύνδεσης οπτικών αγωγών και καλωδίων του κατ’

εξοχήν μητροπολιτικού δικτύου (δικτύου διανομής) για συγκέντρωση των

συναθροισμένων επικοινωνιακών αναγκών μιας γεωγραφικής περιοχής ιδίως στις

περιπτώσεις όπου α) δεν συντρέχουν λόγοι για τοποθέτηση κόμβο υ κορμού όπως

στην περίπτωση ενός μικρού Δήμου, η β) για την εξυπηρέτηση ενός τμήματος

μεγάλου αστικού κέντρου και την διευκόλυνση της σύνδεσης των κόμβων

χαμηλότερου επιπέδου προς το κύριο δίκτυο. Ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης των

λειτουργικών δικτύων, στους κόμβους διανομής μπορεί να μην εγκατασταθεί ενεργός

εξοπλισμός, αλλά μόνο διατάξεις μικτονόμησης οπτικών ινών. Για διάφορους λόγους

όμως, όπως η μεγάλη απόσταση από τον πλησιέστερο κύριο κόμβο ή η έλλειψη

κύριου κόμβου ή η στενότητα στον αριθμό οπτικ ών ινών ή η επιθυμία

πολλαπλασιασμού του εύρους ζώνης ή άλλες εξωγενείς αιτίες, στον κόμβο διανομής

μπορεί να τοποθετηθεί παθητικός ή/και ενεργός εξοπλισμός για πολυπλεξία.

Δίκτυο διανομής: Το πυκνότερο δίκτυο για τη διασύνδεση μεταξύ των κόμβων

διανομής ή/και μεταξύ κόμβων διανομής και κύριων κόμβων.  Στις περισσότερες

περιπτώσεις οι διαδρομές (χάνδακες) μεταξύ κόμβων διανομής ταυτίζονται με

διαδρομές του δικτύου κορμού, του δικτύου πρόσβασης και «τρέχουν» παράλληλα με

δίκτυα άλλων υποδομών (οδικό δίκτυο, δίκτυο αποχέτευσης, κλπ).  Για λόγους

διαθεσιμότητας της υποδομής, επιδιώκεται η έμμεση σύνδεση κάθε κόμβου διανομής

με περισσότερους του ενός κύριους κόμβους είτε απ’ ευθείας είτε εμμέσως ή/και

μέσω ενδιάμεσων συνδέσεων με άλλους κόμβους διανομής (π.χ με τη μορφή φυσικών

δακτυλίων).
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Κόμβος πρόσβασης: Το σημείο διασύνδεσης μεμονωμένων κτιριακών

εγκαταστάσεων ή συγκροτημάτων προς το δίκτυο πρόσβασης.  Αποτελεί και σημείο

τοποθέτησης ενεργού εξοπλισμού για παροχή δικτυακών υπηρεσιών προς τους

τελικούς χρήστες.

Δίκτυο πρόσβασης: Το πυκνό δίκτυο σύνδεσης των κόμβων πρόσβασης με το

δίκτυο διανομής.  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδρομές μεταξύ κόμβων

πρόσβασης γειτνιάζουν ή ταυτίζονται και με δίκτυα άλλων υποδομών σε τοπικό

επίπεδο π.χ. μιας γειτονιάς.  Για λόγους διαθεσιμότητας και ασφάλειας της υποδομής,

αποτελεί λογική επιδίωξη ή έμμεση σύνδεση κάθε κόμβου πρόσβασης με

περισσότερους του ενός κόμβους διανομής (π.χ με την τοποθέτησή τους σε φυσικό

δακτύλιο), αν και αυτό λόγω της πυκνότητας της υποδομής, του συνεπαγόμενου

μεγάλου κόστους εναλλακτικών οδεύσεων, της μικρής σχετικά σημασίας των βλαβών

στο επίπεδο μεμονωμένων χρηστών, και της παραδοσιακής πρακτικής ακτινοειδούς

ανάπτυξης του τοπικού βρόχου, μπορεί να μην είναι καθολικά υλοποιήσιμο. Η δομή

του δικτύου πρόσβασης διαφοροποιείται ως προς την πυκνότητα και την τοπολογία

ανάλογα με την περίπτωση της εξυπηρετούμενης περιοχής (αστική, βιομηχανική,

αγροτική).



Page 47 of 123

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται για αναφορά, η γενική δομή ενός φυσικού

δικτύου οπτικών υποδομών.

Κ

κ
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Δ ΔΔίκτυο
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Οι απαιτήσεις της επιδιωκόμενης τεχνικής λύσης μπορούν επιγραμματικά να
εκφρασθούν ως εξής:

4.3 Ειδικές απαιτήσεις οπτικής υποδομής

4.3.1 Απαιτήσεις για το κύριο δίκτυο

Μεταξύ των κυρίων κόμβων του δικτύου, πρέπει να γίνει κάθε προσπάθ εια ώστε το

καλώδιο να είναι διακριτό και ενιαίο χωρίς ενδιάμεσες μικτονομήσεις ή, αν αυτό δεν

είναι δυνατόν, το κύριο δίκτυο θα μπορεί να μοιράζεται καλώδιο από το δίκτυο

διανομής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει τον ελάχιστο αριθμό συγκολλήσεων,

οι οποίες στη δεύτερη αναφερόμενη παραπάνω περίπτωση θα γίνουν κατά προτίμηση

εντός των κόμβων διανομής, χωρίς όμως δυνατότητα τερματισμού και μικτονόμησης,

δηλαδή λειτουργικά/λογικά ένας συγκεκριμένος αριθμός ινών θα πρέπει να ενώνει
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κύριο κόμβο με κύριο κόμβο. Τα ενιαία τμήματα μεταξύ συγκολλήσεων σε καμία

περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερα των 2 χιλιομέτρων (εκτός προφανώς των

τερματικών τμημάτων που απομένουν μετά την τελευταία συγκόλληση στην

κατεύθυνση εγκατάστασης της ίνας προς τον επόμενο κεντρικό κόμβο). Συνήθως

μόνο ένα οπτικό καλώδιο εντός ιδιαίτερης υπο -σωλήνωσης απαιτείται για τη σύνδεση

δύο κυρίων κόμβων προς τη μία κατεύθυνση ενός κεντρικού δακτυλίου με την

προϋπόθεση οτι αυτό είναι επαρκώς διαστασιολογημένο. Η αντίστροφη κατεύθυνση

προφανώς θα έχει άλλη διαδρομή. Προβλέποντας την επέκταση του κυρίου δικτύου

σε περιφερειακό επίπεδο, και τις συνδέσεις π.χ μεταξύ δήμων ή κοινοτήτων ή

δημοτικών διαμερισμάτων, θα χρειαστεί χώρος για ίνες και συνεπώς για καλώδιο και

σωληνώσεις στο μέλλον. Για το κ ύριο δίκτυο, η απόλυτη ελάχιστη προτεινόμενη

ποσότητα είναι τρεις (3) εγκατεστημένες υπο -σωληνώσεις κατά μήκος της διαδρομής

του κυρίου δικτύου, ασχέτως αν θα χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φάση. Γενικότερα, θα

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον Κ+1 υποσωληνώσεις όπ ου Κ είναι ο αριθμός των

προβλεπόμενων κυρίων κόμβων στους οποίους θα συνδεθούν οι κόμβοι διανομής των

συγκεκριμένων έργων. Επιπλέον σωληνώσεις/υπο -σωληνώσεις θα απαιτηθούν εάν

ληφθούν υπ’ όψη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Προφανώς πρέπει να γίνει

προσπάθεια για την εκμετάλλευση της εκσκαφής της συγκεκριμένης διόδευσης για

τις σωληνώσεις και καλώδια διανομής και της πρόσβασης.

Σημειώνεται οτι στους κύριους κόμβους προβλέπεται να τοποθετηθούν ενεργά και

παθητικά στοιχεία πολυπλεξίας και απο -πολυπλεξίας. Έτσι ακόμη και η ανάγκη

πλεονασματικής υποστήριξης όλων των χρηστών από περισσότερους του ενός

κύριους κόμβους, θα μπορεί να ικανοποιηθεί με μειωμένο αριθμό ινών στο κύριο

δίκτυο έως και μία τάξη μεγέθους μικρότερο από αυτόν που καταλήγει τελικά στους

κόμβους πρόσβασης μέσω των δικτύων διανομής και πρόσβασης (βλ. παρακάτω).

4.3.2 Απαιτήσεις για το δίκτυο διανομής

Δεδομένου ότι κάθε κόμβος διανομής συνδέεται τυπικά με δύο κεντρικούς κόμβους ή

με ένα κεντρικό κόμβο μέσω δύο διαδρομών, μία (1) υπο –σωλήνωση προς κάθε

κατεύθυνση ή δύο (2) υπο-σωληνώσεις προς τη μία κατεύθυνση απαιτούνται για το

σκοπό αυτό (ανάλογα με το εάν ο κόμβος διανομής είναι ανάμεσα από τους κυρίους

κόμβους ή από την ίδια πλευρά αντιστοίχως), για κάθε κόμβο διανομής. Για το δίκτυο

διανομής, η απόλυτη ελάχιστη προτεινόμενη ποσότητα είναι πέντε (5)
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εγκατεστημένες υπο-σωληνώσεις ή μικροσωληνώσεις. Συνήθως, σωληνώσεις για

περισσότερους του ενός κόμβους διανομής, καθώς και σωληνώσεις του δικτύου

πρόσβασης θα συνυπάρχουν στην ίδια διόδευση. Συνεπώς πρ έπει να υπάρχει

πρόβλεψη για περισσότερες υπο -σωληνώσεις.

Το καλώδιο από κύριο κόμβο προς κάθε κόμβο διανομής στη βέλτιστη περίπτωση

πρέπει είναι διακριτό και ενιαίο.

Σημειώνεται οτι οι κόμβοι διανομής μπορεί αρχικά (για λόγους απλότητας και μικρού

κόστους διαχείρισης) να μην είναι τίποτε παραπάνω απο διατάξεις μικτονόμησης

(cross-connect) οι οποίες υλοποιούν κατά περίπτωση μία ή παραπάνω φυσικές

συνδέσεις (χωρίς πλεονασμό ή με πλεονασμό αντίστοιχα) μεταξύ ενός κόμβου

πρόσβασης και ενός κυρίου κόμβου. Αυτό όμως σημαίνει οτι  σε πλήρη ανάπτυξη,

και με ανάγκη πλεονασματικής σύνδεσης κάθε σημείου πρόσβασης προς δύο

κεντρικούς κόμβους, ο αριθμός των ινών που πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει ο

κόμβος διανομής είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Η πρόβλεψη ενεργών ή παθητικώ ν

στοιχείων πολυπλεξίας και απο-πολυπλεξίας στους κόμβους διανομής, καθώς και της

σύνδεσης εν σειρά κόμβων για υλοποίηση τοπικών δακτυλίων ή αρτηριών με ένα ή

περισσότερα σημεία εξόδου, μπορεί να μειώσει κατά πολύ τις παραπάνω απαιτήσεις

σε αριθμό εγκατεστημένων ινών.

Στα παρόντα έργα, θα υπάρχει πρόβλεψη για απ’ ευθείας σύνδεση μεταξύ κόμβων

διανομής εν σειρά, για αντιμετώπιση μελλοντικής ζήτησης σε ίνες κυρίου δικτύου,

για την περίπτωση ανυπαρξίας κυρίου δικτύου, και για την ικανοποίηση λειτουργικών

δακτυλίων χωρίς τη διαμεσολάβηση κυρίου κόμβου .

4.3.3 Απαιτήσεις για το δίκτυο πρόσβασης

Το δίκτυο πρόσβασης ενώνει τους κόμβους πρόσβασης με τους κόμβους διανομής

μέσω του καλωδίου πρόσβασης το οποίο με τη μορφή βρόχου διατρέχει φρεάτια

διακλάδωσης και συγκόλλησης. Σημειώνεται ότι στον κόμβο πρόσβασης, θα

υπάρχουν ενεργά στοιχεία μεταγωγής ή/και ενεργά ή παθητικά στοιχεία πολυπλεξίας

για την υποστήριξη των χρηστών, οπότε ο αριθμός των ινών που αντιστοιχούν σε

συνδέσεις με χρήστες μπορεί τελικά να ικανοποιηθε ί από πολύ μικρότερο αριθμό

ινών μεταξύ κόμβου πρόσβασης και κύριου κόμβου. Από τον κόμβο πρόσβασης

αναχωρούν ζεύξεις για διακριτούς χρήστες της περιοχής. Ο αριθμός των σωλήνων,
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υπο-σωλήνων, κλπ. που θα τοποθετηθεί στο χάνδακα που ενώνει τα φρεάτια

πρόσβασης θα εξαρτηθεί από το εάν κοινοί χάνδακες και σωληνώσεις εξυπηρετούν

κατά μήκος της διαδρομής τους και άλλους χρήστες .

4.3.4 Απαιτήσεις για το δίκτυο συγκέντρωσης (τελικών χρηστών)

Τυπικά κάθε χρήστης (κτίριο) εξυπηρετείται από έν αν κόμβο πρόσβασης, μέσω

φρεατίων και διαδρομών οι οποίες στο φυσικό επίπεδο μπορούν να έχουν μικτή

τοπολογία απαρτιζόμενη από αστέρα, αρτηρία ή και δακτύλιο. Κάθε χρήστης θα

πρέπει να έχει τη δυνατότητα πλεονασματικών συνδέσεων (εντός της ίδιας όδευσης)

προς τον οικείο κόμβο πρόσβασης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται

εκμετάλλευση κοινών διοδεύσεων όπου αυτό είναι δυνατόν. Δεδομένου του ότι, όπως

αναφέρθηκε παραπάνω, για το συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει και πρόβλεψη για απ’

ευθείας φυσική εν σειρά ζεύξη των κόμβων πρόσβασης που ανήκουν στον ίδιο βρόχο,

θα υπάρχει δυνατότητα πολλών τρόπων διασύνδεσης μεταξύ ομοειδών χρηστών.

Αυτό μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των αφιερωμένων απαιτούμενων ινών και

συνδέσεων στους ενδιάμεσους κόμβους όλων των επιπέδω ν.

4.3.5 Υλικά

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα οπτικά δίκτυα συμπεριλαμβάνουν φρεάτια,

σωληνώσεις, καλώδια, μούφες συγκόλλησης, κιβώτια συγκολλήσεων, υπαίθρια

κιβώτια ή κιβώτια εσωτερικού χώρου με ερμάρια συγκόλλησης η/και διατάξεις

μικτονόμησης (cross-connect) τερματισμού και σύνδεσης με ενεργό εξοπλισμό, χώρο

οργάνωσης πλεονάζοντος καλωδίου, τα ικριώματα παθητικού και ενεργού

εξοπλισμού και όλες τις βοηθητικές διατάξεις και εξαρτήματα για ένωση και

διακλάδωση σωληνώσεων και υπό -σωληνώσεων, για τη στήριξη, τη δρομολόγηση

και την οργάνωση μεγάλου αριθμού καλωδίων. Δεδομένου οτι υπάρχει μεγάλος

αριθμός από επιλογές και διαδικασίες για την τοποθέτηση των παραπάνω υλικών, η

επιλογή υλικών και διαδικασιών πρέπει να παίρνει υπ’ όψη, τους τοπικούς

περιορισμούς και ιδιομορφίες, την συγκεκριμένη διαβάθμιση τεχνογνωσίας μεταξύ

των διαφόρων μεθόδων, τους συγκεκριμένους τεχνοοικονομικούς στόχους κλπ. Σε

κάθε περίπτωση όμως είναι προφανής η ανάγκη ανάπτυξης των δικτύων με συνεπή

και δομημένο τρόπο λαμβάνοντας υπ’ όψη το κόστος της συντήρησης και της

επέκτασης μετά την αρχική λειτουργία του.

Το δίκτυο αγωγών (ducting) περιλαμβάνει φρεάτια (ή εναλλακτικά υπαίθρια κιβώτια)

και σωληνώσεις.
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4.3.6 Φρεάτια

Τα φρεάτια χρησιμοποιούνται για τρεις κυρίως σκοπούς: α) για τοπ οθέτηση

πλεονασματικού καλωδίου ( looping cable), β) για συγκόλληση/διακλάδωση

καλωδίων και φιλοξενία των διατάξεων συγκόλλησης (cable splicing) ή

διακλαδωτήρων μικροσωληνώσεων (microtube branching) και γ) ως σημεία για την

υποβοήθηση της έλξης ή της εμφύση σης καλωδίου. Για ομοιομορφία, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί ένας τύπος φρεατίου (με μεταβλητές διαστάσεις ανάλογα με τη

λειτουργία του και τους εκάστοτε περιορισμούς). Σε περιπτώσεις που ο υπόγειος

χώρος είναι περιορισμένος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπαίθρια κιβώτια

καλωδίων.

Στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, τα φρεάτια συγκόλλησης ή διακλάδωσης

συστήνεται να τοποθετούνται σε αποστάσεις από 200 έως 300m ενώ για διαδρομές

καλωδίων σε αραιοκατοικημένες περιοχές οι αντίστοιχες αποστάσεις  μπορούν να

φτάνουν τα 500 μέτρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων

που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση του περάσματος ίνας με έλξη ή

εμφύσηση, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να υποστηρίζονται απρόσκοπτα όλες οι

προβλεπόμενες τεχνικές περάσματος τ ου καλωδίου για τον προβλεπόμενο τύπο και

αριθμό καλωδίων και τον υπάρχοντα ή προβλεπόμενο τύπο σωληνώσεων, υπο -

σωληνώσεων ή μικρο-σωληνώσεων.

Φρεάτια για τοποθέτηση πλεονασματικού καλωδίου συστήνεται να τοποθετούνται σε

τακτά διαστήματα ιδιαίτερα σε περι οχές όπου προβλέπονται μελλοντικές μικρο -

μετατοπίσεις της διόδευσης. Πρέπει να δοθεί προσοχή στον προσδιορισμό της θέσης

των φρεατίων ώστε να μπορούν να προστεθούν εύκολα χρήστες στο μέλλον

4.3.7 Σωληνώσεις

Αναφερόμαστε στο σύστημα σωλήνων και υπο -σωλήνων HDPE (High-density

polyethylene) ή και συστοιχιών μικρο -σωληνώσεων που θα εγκατασταθούν για την

υποδοχή των οπτικών καλωδίων. Ένα σημαντικό κόστος της υποδομής αποτελούν οι

εκσκαφές και η τοποθέτηση των σωληνώσεων αυτών. Αυτό αυξάνει τις απαιτήσεις

για καλό σχεδιασμό και πρόβλεψη.

Σχετικά με τον προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών, η εμπειρία δείχνει,

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ανάλογες υποδομές αναπτύχθηκαν από
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τηλεπικοινωνιακούς φορείς με σκοπούς την κάλυψη άμεσων αναγκών και την

ελαχιστοποίηση του κόστους, ότι αυτά ήταν υπο -διαστασιολογημένα όσον αφορά

σωληνώσεις, καλώδια, μέγεθος και πυκνότητα φρεατίων.

Στην επιλογή της διόδευσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στη μελλοντική δομή του

πλήρως ανεπτυγμένου δικτύου. Οι σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο

διανομής και το δίκτυο πρόσβασης διαστασιολογούνται χωριστά, αλλά είναι

επιθυμητό να εμπερικλείονται στην ίδια διόδευση (χάνδακα και φρεάτια) όπου αυτό

είναι εφικτό. Ο αριθμός των σωλήνων (ή υπο -σωλήνων ή συστοιχιών μικροσωλήνων

εντός ενός κοινού σωλήνα) εξαρτάται από τον αριθμό των απαιτούμενων οπτικών

καλωδίων. Η τοποθέτηση ενός (και μόνο) καλωδίου ανά υπο -σωλήνωση ή

μικροσωλήνα πρέπει να θεωρείται γενικός κανόνας και να αποφεύγονται οι

παρεκκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός κύριου δικτύου, δικτύου διανομής,

και δικτύου πρόσβασης, πρέπει να προβλέπει την άμεση τοποθέτηση κενών σωλήνων

ή συστοιχιών μικροσωληνώσεων και τη μελλοντική εισαγωγή υπο -σωλήνων και

οπτικών καλωδίων για την ικανοποίηση της μελλοντικής ζήτησης. Η θεώρηση των

αναπτυξιακών και ρυμοτομικών σχεδίων της περιοχής είναι απαραίτητη ώστε η

πιθανότητα να προκύψει ανάγκη αχρήστευσης ή μετακίνησης μεγάλου μέρους της

υποδομής να ελαχιστοποιηθεί.

Γενικά διακρίνουμε 2 προσεγγίσεις όσον αφορά τις σωληνώσεις:

• Χρήση συμβατικών σωληνώσεω ν για τις κύριες αρτηρίες ή/και τις αρτηρίες

διανομής εάν μεσολαβούν μεγάλες αποστάσεις και υπάρχει η ανάγκη για μεγάλο

αριθμό ινών ανά καλώδιο και συγκολλήσεις σε φρεάτια συγκόλλησης.

• Χρήση συστοιχιών μικροσωληνώσεων οι οποίες και προτείνονται να

χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τις συνδέσεις των χρηστών, το δίκτυο πρόσβασης

ή/και τις αρτηρίες διανομής (ακόμη και του κυρίου δικτύου εάν αυτό είναι εφικτό).

4.3.7.1 Συμβατική προσέγγιση με χρήση συγκολλήσεων και Σωληνώσεων

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να ακολο υθηθεί για το κύριο δίκτυο στην περίπτωση

μεγάλων αποστάσεων και επίσης πρέπει να εξετασθεί η καταλληλότητα της χρήσης

της για το δίκτυο διανομής και πρόσβασης καθώς και για τις συνδέσεις προς τους

χρήστες, ανάλογα με την περίπτωση, και σύμφωνα με όσα αναφ έρθηκαν παραπάνω.
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Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή την οποία εφ’ εξής αποκαλούμε «συμβατική»

ισχύουν τα παρακάτω:

Κάθε καλώδιο του κυρίου δικτύου τοποθετείται εντός ιδιαίτερης υπο -σωλήνωσης και

οδεύει χωρίς διακοπές από κύριο κόμβο σε κύριο κόμβο με προσπάθε ια για

μεγιστοποίηση των τμημάτων τα οποία μεσολαβούν μεταξύ συγκολλήσεων. Οι

συγκολλήσεις όλων των ινών του καλωδίου ασφαλίζονται και προστατεύονται από

την υγρασία εντός ειδικής διάταξης (μούφας), Το δίκτυο διανομής, δηλαδή οι

συνδέσεις από τους κύριους κόμβους προς τους κόμβους διανομής αναπτύσσεται με

τον ίδιο τρόπο εφ’ όσον αυτό είναι δυνατόν. Η πρόβλεψη πλεονασματικής απ’

ευθείας σύνδεσης ενός κόμβου διανομής προς δεύτερο κύριο κόμβ ο, απαιτεί την

ύπαρξη κενής υπο-σωλήνωσης καθ’ όλο το μήκος τ ης σχετικής διαδρομής. Έτσι για

ένα τμήμα με Ν κόμβους διανομής μεταξύ δύο κυρίων κόμβων απαιτούνται Ν υπο -

σωλήνες.

Για τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού καλωδίων και υπο -σωληνώσεων, μπορούν

να χρησιμοποιηθούν καλώδια μεγαλύτερου αριθμού ινών και στο πέρασμά τους από

τους κόμβους διανομής να εξέρχονται μέσω διάταξης συγκόλλησης μόνο οι

απαιτούμενες για το συγκεκριμένο κόμβο ίνες από τον κατάντη της διαδρομής κύριο

κόμβο και να εισέρχονται οι ίνες που προορίζονται για τον ανάντη της διαδρομής

κύριο κόμβο.

Το δίκτυο πρόσβασης αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε στην

παραπάνω παράγραφο για το δίκτυο διανομής.

Οι χρήστες γενικά υποστηρίζονται με διακριτά καλώδια από τον κόμβο πρόσβασης

χωρίς να αποκλείεται η προαναφερθείσα τεχνική με καλώδιο που εκκινεί από κόμβο

πρόσβασης και «ξεφλουδίζεται» τμηματικά παρέχοντας συγκεκριμένο αριθμό ινών

ανά χρήστη. Η διαμεσολάβηση χρήστη στο δίκτυο πρόσβασης δεν αποκλείεται σε

περιπτώσεις μεγάλου χρήστη ισοδύναμου από άποψη απαίτησης ινών με κόμβο

πρόσβασης.

Η μέθοδος παρουσιάζει μερικά μειονεκτήματα:

• Μεγάλος αριθμός και μέγεθος καλωδίων συνεπάγονται αυξημένες διαστάσεις

σωλήνων οι οποίοι απαιτούν μεγάλες εκσκαφές, και παρουσιάζουν προβλήματα
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τοποθέτησης λόγω της αυξημένης ακαμψίας τους και του μικρότερου διαθέσιμου

μήκους σε στροφεία.

• Ο αριθμός ινών που αναχωρεί και εισέρχεται στο καλώδιο μέσω διάταξης

συγκόλλησης είναι ίσος με τον αριθμό των ινών που αντιστοιχούν στο χαμηλότερο

επίπεδο οργάνωσης των καλωδίων (θάλαμος -tube ή ταινία-ribbon), καθιστώντας

προβληματική την εξυπηρέτηση κόμβων διαφορετικής δυναμικότητας με

μεταβαλλόμενο αριθμό ινών.

• Για την εισαγωγή νέου κόμβου σε υπάρχον φρεάτιο απαιτείται α) να υπάρχει

διαθέσιμο καλώδιο, β) να έχει πλεόνασμα μήκους γ) να υπάρχουν διαθέσιμες ίνες στο

καλώδιο, δ) να γίνει προσεκτική τομή του εξωτερικού φλοιού του καλωδίου, ε) να

απομονωθεί ο ελεύθερος θάλαμος, στ) να γίνουν προσεκτικά οι συγκολλήσεις και να

διευθετηθούν οι υπόλοιποι θάλαμοι στον προσδιορισμένο για το σκοπό αυτό χώρο

εντός της διάταξης συγκόλλησης.

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται καλώδια μεγάλου αριθμού ινών, για την

εξυπηρέτηση ενδιάμεσων υπαρχόντων ή μελλοντικών κόμβων ή χρηστών, πέραν των

προβλημάτων που επιφέρει η αύξηση βάρους, ακαμψίας, απαιτήσεων χώρου και

κόστους, πιθανή βλάβη σε ολόκληρο το καλώδιο επιφέρει προβλήματα στη

λειτουργία πολλών χρηστών συγχρόνως.

• Η υλοποίηση εν σειρά συνδέσεων μεταξύ επιλεγμένων κόμβων α) είναι δύσκολη και

απαιτεί προγραμματισμό (αριθμό ινών, ποιος με ποιόν κλπ.).

• Ο αριθμός των συγκολλήσεων μεταξύ δύο απομακρυσμένων σημείων είναι

ιδιαίτερα αυξημένος με αποτέλεσμα την εξασθένιση του οπτικού σήματος.

4.3.7.2 Χρήση συστοιχιών μικροσωληνώσεων

Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν συστοιχίες

μικροσωληνώσεων για τις συνδέσεις των χρηστών, το δίκτ υο πρόσβασης ή/και τις

αρτηρίες διανομής.Οι μικροσωληνώσεις είτε έχουν τη μορφή μίας ολοκληρωμένης

συστοιχίας σωληνίσκων με εξωτερικό περιβάλλοντα προστατευτικό μανδύα

(κατάλληλο για άμεσο ενταφιασμό πχ. από HDPE), είτε μπορούν να τοποθετηθούν

τμηματικά κατά δέσμες, εφόσον προκύπτει ανάγκη, εντός υπάρχοντος

προστατευτικού σωλήνα με ειδικές διατάξεις προώθησης.

Αν και εκ πρώτης όψεως το σύστημα φαίνεται παρόμοιο με αυτό των συμβατικών

υπο-σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται στη συμβατική προσέγγιση, η διαφορά
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έγκειται στο εξής: Αντί της δρομολόγησης οπτικών ινών μέσω συγκόλλησης μεταξύ

διαφορετικών καλωδίων και χρήσης διατάξεων συγκόλλησης, αυτά που

δρομολογούνται είναι οι μικροσωληνώσεις μέσω κατάλληλων διακλαδωτήρων και

συνδέσμων (βλ. τεχνικές προδιαγραφές). Μ ε τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ένα λείο

φυσικό κανάλι από επιλεγμένο σημείο προς επιλεγμένο σημείο, με τη δυνατότητα το

κανάλι αυτό να ενώνει κόμβους διαφορετικών επιπέδων, κόμβους ίδιου επιπέδου ή

χρήστες με κόμβους πρόσβασης. Τα άκρα των κενών μικροσωλή νων σφραγίζονται με

υδατοστεγή πώματα στα σημεία που αυτές καταλήγουν (κατά τεκμήριο σε

κόμβους).Το μικρο-καλώδιο εμφυσάται με κατάλληλες συσκευές σε ύστερο χρόνο,

όταν απαιτείται, και με τον απαιτούμενο αριθμό ινών ο οποίος με την τρέχουσα

τεχνολογία μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 96 ίνες με την μέγιστη εξωτερική

διάμετρο του μικρο-καλωδίου να παραμένει στο επίπεδο των 4 -6mm, ανάλογα με τον

αριθμό των ινών.

Η διάμετρος και το βάρος του μικρο -καλωδίου είναι δυνατό να παραμένει σε χαμηλά

επίπεδα επειδή λόγω της μεθόδου τοποθέτησης και λόγω της προστασίας από τη

μικροσωλήνωση και το εξωτερικό περίβλημα της συστοιχίας, δεν αναπτύσσονται

δυνάμεις ελκυσμού ή θλίψης οπότε εκλείπει η ανάγκη για ενισχυτικούς μανδύες στο

ίδιο το καλώδιο. Βεβαίως η απαιτούμενη αντοχή του μικροκαλωδίου πρέπει να είναι

τέτοια ώστε να αντέχει τα συνήθη φορτία κρούσης και θλίψης τα οποία μπορούν να

αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του καλωδίου καθ’ όσο διάστημα

αυτό βρίσκεται εκτεθειμένο εκτός των μικροσωληνώσεων.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια γενικευμένη χρ ήση συστοιχιών

μικροσωληνώσεων.
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Όπως γίνεται φανερό, απουσιάζουν οι διατάξεις συγκόλλησης οι οποίες πλέον

περιορίζονται στο εσωτερικό των κόμβων και στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων

των χρηστών. Οι συνδέσεις με τον απαιτούμενο αριθμό ινών γίνονται όταν προκύψει

ανάγκη. Δεν τοποθετείται μικρο -καλώδιο εάν αυτό δεν χρειάζεται άμεσα ή

μεσοπρόθεσμα.

Για μεγάλες αποστάσεις, η εμφύσηση του καλωδίου μπορεί να γίνει από ενδιάμεσο

σημείο προς τα υπο σύνδεση άκρα ή ακόμη και ν α επαναληφθεί σε σειρά. Το

καλώδιο μπορεί να παραγγελθεί σε στροφεία μεγάλου μήκους αλλά εάν
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παρουσιασθεί η ανάγκη συγκόλλησης μεταξύ δύο τμημάτων μεγάλου μήκους, αυτό

μπορεί να γίνει με διακλάδωση των σχετικών μικροσωληνώσεων προς κιβώτιο

συγκόλλησης (βλ. σημείο (1) στο παραπάνω σχήμα).

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα αρχικά τοποθετημένα καλώδια μπορεί να

είναι τα άκρως απαραίτητα, με τον απαιτούμενο αριθμό ινών (βλ. σημείο 2, συνεχείς

γραμμές). Οι δρομολογήσεις για εναλλακτικές οδεύσεις μπορούν να πρ οετοιμασθούν

σε οποιαδήποτε στιγμή (διακεκομμένες γραμμές) και νέο μικρο -καλώδιο μπορεί να

εμφυσηθεί όταν προκύψει ανάγκη.

Η μέθοδος παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία αναφέρονται

παρακάτω:

1. Ο αριθμός των συγκολλήσεων μεταξύ δύο απομακρυσμ ένων σημείων  είναι

μειωμένος με αποτέλεσμα την μείωση της απόσβεσης του οπτικού σήματος

αλλά και τη μείωση του κόστους εγκατάστασης

2. Η εξυπηρέτηση κόμβων διαφορετικής δυναμικότητας με μεταβαλλόμενο

αριθμό ινών είναι εφικτή.

3. Για την εισαγωγή νέου κόμβου σε υπάρχον φρεάτιο απαιτείται να υπάρχει

μόνο διαθέσιμη μικροσωλήνωση

4. Με τη χρήση διακριτών καλωδίων μικρού αριθμού ινών, η βλάβη ενός

καλωδίου δεν επηρεάζει τη λειτουργία πολλών χρηστών.

5. Η υλοποίηση εν σειρά συνδέσεων μεταξύ επιλεγμένων κόμβων είναι πολύ

εύκολη χωρίς να απαιτεί προγραμματισμό και υπερ -διαστασιολόγηση κοινού

καλωδίου.

6. Το αρχικό κόστος μειώνεται κατά πολύ

7. Οι υποχρεώσεις του δήμου μπορούν να περιοριστούν ουσιαστικά στην

υποστήριξη μιας υποδομής σωληνώσεων παρά ενός τηλεπικοινωνιακού

δικτύου.

Επιπλέον των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων θα πρέπει να τονισθεί ότι η χρήση

μικροσωληνώσεων ευνοεί το δομικό διαχωρισμό μεταξύ αυτών οι οποίοι τελικά

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών σε ένα Δήμο. Ο
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ρόλος των Δήμων, μέσω του Επιχειρ ηματικού Σχήματος, περιορίζεται στο να παρέχει

μόνο τις απαραίτητες υποδομές οι οποίες ευνοούν τον υγιή ανταγωνισμό. Η

τοποθέτηση μικροσωληνώσεων ειδικά για τις συνδέσεις χρηστών αποτελεί το

υψηλότερο επίπεδο ανοιχτής πρόσβασης, και ανάλογα με το Επιχειρημ ατικό Σχήμα

που θα υιοθετηθεί μπορεί να δώσει την ευκαιρία και την ελευθερία σε χρήστες να

επιλέξουν τον πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αυτή η προσέγγιση απομακρύνει

κάθε πιθανότητα οι τελευταίες εκατοντάδες μέτρων της υποδομής να

χρησιμοποιηθούν ως στενωπός μη ελεγχόμενος από το χρήστη, όπως συνήθως είναι η

περίπτωση με την έως τώρα παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Η χρήση μικροσωληνώσεων επιτρέπει το μερισμό και την ανοιχτή πρόσβαση στο

επίπεδο της μικροσωλήνωσης. Καθώς αναπτύσσεται η υποδομή, δημόσιοι κόμβοι

πρόσβασης μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με ακόμη πιο πυκνές διατάξεις

μικτονόμησης και παθητικής ή ενεργούς πολυπλεξίας και να δίνουν τη δυνατότητα

σύνδεσης πολύ περισσότερων χρηστών απ’ ότι προβλέπεται στο παρόν έργο με

πληθώρα ευρυζωνικών υπηρεσιώ ν σε κεντρικούς κόμβους του μητροπολιτικού

δακτυλίου.

4.3.8 Κύριος κόμβος
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Ο απαιτούμενος χώρος για τον κύριο κόμβο (όπου θα υπάρχει σημείο παρουσίας PoP

ενός ή πολλών παρόχων) πρέπει να εξασφαλίζει την ικανοποίηση ιδιαίτερων

λειτουργικών απαιτήσεων.

Το μέγεθος του χώρου πρέπει να είναι ικανό να φιλοξενήσει όλες τις διατάξεις για

συγκόλληση ινών, διασύνδεση ινών (interconnection) μικτονόμηση ινών (cross -

connection), και σύνδεση ενεργού εξοπλισμού μετάδοσης από διαφορετικούς

(ανταγωνιστικούς ή μη) παρόχου ς. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει χώρος για μελλοντική

επέκταση.
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Ο χώρος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις κλιματισμού, μηχανική

προστασία από κλοπή, κοινή διάταξη αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής με χρόνο

αυτόνομης κάλυψης τουλάχιστον 30 λεπτά. Παράλλη λα, εάν δεν υπάρχει, πρέπει να

μπει στο σχεδιασμό και να υλοποιηθεί δευτερεύουσα πηγή ηλεκτρικής ενέργειας

(ηλεκτρο-παραγωγό ζεύγος).

Επιπλέον, είναι επιθυμητό ο χώρος να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονικό σύστημα

ταυτοποίησης με ιδιαίτερα επιθυμητή τη δυν ατότητα καταγραφής (logging).

Τα βασικά παθητικά στοιχεία απαρτίζονται από μονάδες συγκόλλησης, τερματισμού

και μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα ( Optical

Distribution Frames - ODF).

Τα ενεργά στοιχεία, καθώς και παθητικές διατάξεις πολυπλεξίας, απο-πολυπλεξίας

αφορούσες συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένων παρόχων, τοποθετούνται σε

ικριώματα παράπλευρου χώρου ο οποίος, σε πλήρη ανάπτυξη, μπορεί να έχει

διαφορετική πολιτική πρόσβασης και διαφορετικό μηχανισμό ταυτοποίησης .

4.3.9 Κόμβος διανομής

Ο κόμβος διανομής απαρτίζεται απλά από παθητικές διατάξεις cross-connect, και

είναι προετοιμασμένος να δεχθεί παθητικά στοιχεία πολυπλεξίας/απο -πολυπλεξίας

ή/και ενεργό εξοπλισμό.

Έτσι ο κόμβος διανομής μπορεί να υλοποιηθεί με έν α κιβώτιο εξωτερικού ή

εσωτερικού χώρου εφοδιασμένου με ερμάρια συγκόλλησης, τερματισμού,

αποθήκευσης καλωδίου και μικτονόμησης από την εμπρόσθια πλευρά. Για την
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περίπτωση μελλοντικής επέκτασης και εγκατάστασης και υποστήριξης παθητικών ή

ενεργών στοιχείων πολυπλεξίας (π.χ. CWDM OADM, PON Splitters και Couplers

κλπ) απαιτείται επαρκής επιπλέον χώρος. Για τις περιπτώσεις προγραμματισμού

παθητικού εξοπλισμού δεν απαιτείται ηλεκτρική παροχή.

4.3.10 Κόμβος Πρόσβασης

cc cc cc

s

s

s

s

Cross Connects for
Distribution/Access

Cables

Splicing
Boxes

cc

s U
PSR R

Ο κόμβος πρόσβασης, είναι το σημείο απ’ όπο υ υλοποιούνται οι ζεύξεις προς κάθε

ιδιαίτερο χρήστη και συμπεριλαμβάνει παθητικές διατάξεις (συγκόλλησης,

τερματισμού) οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται από διακριτές μονάδες ή να

συστεγάζονται σε κοινά ικριώματα ( FDFs), Η διαμόρφωση του χώρου εξαρτάται απ ό

τον αριθμό των υποστηριζόμενων χρηστών. Οι διαστάσεις του απαιτούμενου χώρου

εξαρτώνται από των αριθμό των υποστηριζόμενων χρηστών, το είδος των χρηστών

(εάν ανήκουν π.χ. σε ομογενές κλειστό group ή όχι) κλπ. Για μικρό αριθμό χρηστών,

ο κόμβος πρόσβασης μπορεί να περιορίζεται σε ένα κλειστό ικρίωμα εντός

στεγασμένου χώρου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει παθητικά και ενεργά στοιχεία, με

πιθανά απομακρυσμένο το κιβώτιο εισόδου του καλωδίου και συγκόλλησης των

εισερχόμενων (OSP) προς τις ενδοκτιριακές ίνες (IFC ) ή θα περιορίζεται σε ένα

κιβώτιο εξωτερικού χώρου εφοδιασμένου με ερμάρια συγκόλλησης, τερματισμού,

αποθήκευσης καλωδίου και μικτονόμησης από την εμπρόσθια πλευρά, μπαταρίες,

UPS, και ικρίωμα ανάρτησης ενεργών στοιχείων κατάλληλων για χρήση σε

εξωτερικό περιβάλλον. Για μεγάλο αριθμό χρηστών, το μέγεθος και ο τύπος του

κόμβου πρόσβασης μπορεί να είναι συγκρίσιμος με αυτά του κεντρικού κόμβου.

Σημειώνεται οτι κόμβοι διανομής και πρόσβασης μπορούν να συστεγασθούν στον

ίδιο χώρο, ιδιαίτερα στο έργο αυτό, πλην όμως, οι διατάξεις του κόμβου διανομής θα

είναι διακριτές από αυτές του κόμβου πρόσβασης.



Page 61 of 123

Ο κόμβος πρόσβασης πρέπει να προβλέπει και τη δυνατότητα για μελλοντική

εγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς

χρήστες.

4.3.11 Τελικός Χρήστης

Κατά τεκμήριο, οι τελικοί χρήστες εξυπηρετούνται από επιτοίχιο οπτικό κιβώτιο

συγκόλλησης όπου καταλήγει το καλώδιο εξωτερικού χώρου (ή η μικροσωλήνωση).

Ο τερματισμός μπορεί να γίνει στο κιβώτιο αυτό, ή εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί

καλώδιο εσωτερικού χώρου του οποίου οι ίνες, μετά τη συγκόλληση στο ένα άκρο με

τις αντίστοιχες ίνες του εξωτερικού καλωδίου θα τερματισθούν σε δεύτερο οπτικό

κατανεμητή, πλησίον των ενεργών στοιχείων του χρήστη (π.χ. στο ίδιο ικρίωμα 19’’).

Άξιες ιδιαίτερης προσοχής είναι λύσεις οι οποίες συνδυάζουν σε ένα επιτοίχιο

κιβώτιο εξωτερικού χώρου, τη φιλοξενία ενός μεταγωγέα, διάταξης εισόδου και

στεγανοποίησης των καλωδίων οπτικών ινών και χαλκού για τον πάροχο και το

χρήστη αντίστοιχα, UPS, μπαταρίας και μηχανισμού ασφαλείας για περιορισμό της

πρόσβασης. Η λύση αυτή συμβάλει στον περιορισμό διαδικαστικών προβλημάτων

που θα προκαλούσε η ανάγκη συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών σε μη εργάσιμες

ώρες.

4.3.12 Ελάχιστες Απαιτήσεις Παθητικού Εξοπλισμού Κόμβων

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ελάχιστες ενδεικτικές

απαιτήσεις σε καλώδια, ίνες, συγκολλήσεις ( splices), προ-τερματισμένα pig-tails,

οπτικά patch-panels των 12 τερματικών συνδέσμων τύπου <LC/UPC ή LC/APC> και

συνδετικών χορδών με συνδέσμους <LC/UPC ή LC/APC αντίστοιχα> και στα δύο

άκρα για μικτονόμηση στα ODFs, καθώς και συνδετικών χορδών με συνδέσμους

<LC/UPC ή LC/APC αντίστοιχα> στο ένα άκρο τους, για σύνδεση προς την πλευρά

των ενεργών ή παθητικών στοιχείων πολυπλεξίας (με κατάλληλους συν δέσμους στο

άλλο άκρο τους οι οποίες θα αντιστοιχούν στις διεπαφές των συσκευών). Σε

περιπτώσεις όπου η αναμενόμενη ζήτηση είναι μεγάλη, οι προτεινόμενες ελάχιστες

τιμές πρέπει να αυξηθούν κατάλληλα.
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4.3.13 Άλλες γενικές απαιτήσεις

Ασφάλεια: Ένα οπτικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται εξ αρχής με τρόπο τέτοιο

ώστε να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό λε ιτουργικής διαθεσιμότητας, ώστε

οποιεσδήποτε διακοπές εξ’ αιτίας βλαβών να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο

αντιληπτές από το χρήστη.  Οι βλάβες πρ έπει να είναι αναγνωρίσιμες και

επιδιορθώσιμες σε μικρό σχετικά χρόνο.

Για να επιτευχθεί αυτό, το δίκτυο πρέπει να έχει:

 Ενιαία δομή.

 Προστασία από φθορές, φωτιά και κλοπή .

 Πλεονασματικότητα σε ίνες.

 Δυνατότητα άμεσης ανα-δρομολόγησης στο φυσικό ή λειτουργικό επίπε δο.

Πρέπει να προδιαγραφούν και να συμφωνηθούν:

 Ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας.

 Απαιτήσεις διαθεσιμότητας.

 Ειδικές απαιτήσεις αφορούσες πλεονάζουσες και εναλλακτικές συνδέσεις για

ειδικές περιπτώσεις.

Ομοιόμορφη Δομή: Η ομοιόμορφη δομή καθιστά εύκολη την επέκταση, τη

συντήρηση και την αποκατάσταση. Οι επιδιορθώσεις βλαβών μπορεί να εκτελεστούν

γρήγορα επειδή όλα τα μέρη έχουν κατασκευαστεί με ομοιόμορφο τρόπο.

Προστασία απέναντι σε φθορές, απόπειρες κλοπής και φωτιές : Το επίπεδο των

προστατευτικών μέτρων που πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση φθοράς,

κλοπής και φωτιάς θα πρέπει να καθορίζεται πιθανά σε συνεργασία με μια

ασφαλιστική εταιρία που θα καλύπτει τον εξοπλισμό.

Τα διαφορετικά μέρη του δικτύου θα πρέπει να προστατεύονται απέναντι σε φθορέ ς

και εισβολές. Στα κομβικά σημεία υπάρχει ένα προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείας

απέναντι σε απόπειρες κλοπής, αλλά θα πρέπει και τα φρεάτια, τα καλώδια τα

κιβώτια, και οι σωλήνες όδευσης να είναι επίσης προστατευμένα. Τα κιβώτια θα

πρέπει να ασφαλίζονται από πόρτες με κλειδαριές. Οι σωλήνες θα πρέπει να

επιλεγούν ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία.
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Μετρήσεις και δοκιμασίες : Μετρήσεις και δοκιμασίες γίνονται για να επιτευχθεί το

σωστό επίπεδο ποιότητας, και για να επιβεβαιωθεί ότι οι απαιτήσεις μετά δοσης που

ορίζονται για ένα δίκτυο, ικανοποιούνται από το οπτικό καλώδιο, τις συγκολλήσεις

και τις επαφές.

Οι μετρήσεις και οι δοκιμές βασίζονται κυρίως σε δύο διαδικασίες, την ονομαζόμενη

OTDR και την μέτρηση εξασθένισης σήματος (μέτρηση dB). Η μέτρηση OTDR μας

προμηθεύει με γνώση σχετικά με το αν κάθε κομμάτι της οπτικής επαφής είναι χωρίς

προβλήματα. Η μέτρηση εξασθένισης σήματος δίνει την πιο ακριβή τιμή για την

συνολική εξασθένιση της οπτικής επαφής από άκρο σε άκρο.

Για κάθε διαδικασία μέτρησης, υπ άρχουν διαφορετικές μέθοδοι. Για τη συμβατότητα

και συγκρισιμότητα μεταξύ των μετρήσεων που λαμβάνονται σε διαφορετικές

περιστάσεις, είναι σημαντικό η μέθοδος μέτρησης να περιγράφεται επακριβώς και να

υπάρχει σχετική τεκμηρίωση.

Οι προδιαγραφές και οι συμβατές προς αυτές τεχνική προσφορά του αναδόχου θα

πρέπει να αναφέρει αναμενόμενες τιμές  από τις μετρήσεις στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Με τον τρόπο αυτό ταυτόσημες απαιτήσεις  εφαρμόζονται σε διαφορετικά σημεία του

δικτύου ανεξάρτητα από το πότε αυτά σχεδιάστη καν ή δημιουργήθηκαν.

Η σύμβαση θα πρέπει να ορίζει:

 Τα όρια των τιμών εξασθένισης και ανάκλασης στα καλώδια, στις

συγκολλήσεις και στους συνδέσμους.

 Τους τύπους των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν στις μετρήσεις.

 Τις μεθόδους μέτρησης που θα χρησιμοποιηθο ύν σε διαφορετικές μετρήσεις.

 Την διαδικασία τεκμηρίωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων των

μετρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5_ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ως Σύστημα Πληροφοριών (Information System) μπορεί να οριστεί μια «αλυσίδα

λειτουργιών συλλογής, αποθήκευσης, και ανάλυσης δεδομένων» (Calkins και

Tomlinson, 1977). Κατ' επέκταση, ως Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ)

μπορεί να οριστεί συνοπτικά ένα σύνολο εργαλείων συλλογής, αποθήκευσης,

ανάκτησης, ανάλυσης και εμφάνισης χωρικών δεδομένων.

Σε σύγκριση με τους απλούς χάρτες που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε όλοι, ένα

σύστημα GIS έχει το σημαντικότατο πλεονέκτημα ότι η αποθήκευση των δεδομένων

γίνεται χωριστά από την αναπαράστασή τους, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα ί δια

δεδομένα να μπορούν να αναπαρασταθούν με διαφορετικούς τρόπους. Π.χ. μπορούμε

να μεγεθύνουμε τον (ψηφιακό πλέον) χάρτη, να εμφανίσουμε συγκεκριμένες μόνο

περιοχές, να κάνουμε υπολογισμούς αποστάσεων μεταξύ τοποθεσιών, να

δημιουργήσουμε πίνακες που να δ είχνουν τα διάφορα χαρακτηριστικά του χάρτη, να

υπερθέσουμε επιπλέον πληροφορία πάνω στο χάρτη, ακόμα και να αναζητήσουμε

ποιές είναι οι καλύτερες τοποθεσίες για να δημιουργήσουμε τα επόμενα σημεία της

επιχείρησής μας. Φυσικά, επιπλέον όλων αυτών, ένα σύστ ημα GIS έχει όλα τα

πλεονεκτήματα από τη χρήση των υπολογιστών, όπως διαχείριση μεγάλων

ποσοτήτων δεδομένων εύκολα και γρήγορα κ.λπ. Σήμερα, πλέον, με τις τεράστιες

δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονοι, εξελιγμένοι υπολογιστές, η χαρτογράφηση

περνά σε μια νέα εποχή. Τα υπολογιστικά δίκτυα, οι εξομοιωτές, ακόμη και η

εικονική πραγματικότητα αποτελούν τη τελευταία «μόδα» στην εξέλιξη των

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τα εμπλουτίζουν και τα βελτιώνουν

σημαντικά.

5.1 Πώς λειτουργεί ένα GIS

Όλα τα δεδομένα σε ένα ΓΣΠ είναι «γεωκαταχωρισμένα», βρίσκονται δηλαδή άμεσα

συνδεδεμένα με μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία της επιφάνειας της Γης

μέσω ενός συστήματος συντεταγμένων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα συστήματα

γεωγραφικών συντεταγμένων είναι αυτό του γεω γραφικού μήκους και γεωγραφικού

πλάτους. Σ' αυτό το σύστημα συντεταγμένων, κάθε τοποθεσία προσδιορίζεται

σχετικά με τον Ισημερινό και τη γραμμή μηδενικού γεωγραφικού μήκους που περνά

από το φημισμένο αστεροσκοπείο Γκρίνουιτς, στο Λονδίνο. Υπάρχουν, όμως, κ αι

πολλά άλλα γεωγραφικά συστήματα συντεταγμένων, συνεπώς κάθε GIS σύστημα θα
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πρέπει να είναι σε θέση να μετατρέπει τις συντεταγμένες από το ένα σύστημα στο

άλλο. H χωρική πληροφορία αναπαρίσταται με δυο τρόπους: ως διανυσματικά

δεδομένα με τη μορφή σημείω ν, γραμμών και πολυγώνων, ή ως δικτυωτά (raster)

δεδομένα, οργανωμένα συστηματικά σε κελιά (όπως π.χ. μια ψηφιακή εικόνα).

Από όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα, είναι προφανές ότι βασικό χαρακτηριστικό

γνώρισμα ενός ΓΣΠ είναι ότι χρησιμοποιεί τη γεωγραφ ία (το χώρο) ως κοινό στοιχείο

μεταξύ των διαφόρων ομάδων δεδομένων, συνδυάζοντας ισότιμα τη γεωγραφική

(χαρτογραφική) και την αναλυτική (στατιστική) πληροφορία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα διάφορα συστήματα σχεδίασης (Αυτόματη

Χαρτογράφηση (Automated Mapping), Χαρτογράφηση με τη Βοήθεια Υπολογιστή

(Computer Assisted Mapping), Σχεδίαση με τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer

Aided Design)) μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη σχεδίαση ενός χάρτη είτε ως

υπόβαθρο ενός πληροφοριακού συστήματος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν

αποτελούν τα ίδια ένα GIS.

Οι 5 βασικές συνιστώσες ενός ΓΣΠ είναι:

 Αναγνώριση και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη συγκεκριμένη

εφαρμογή (Data Acquisition)

 Προεπεξεργασία, δηλ. προετοιμασία των συλλεχθέντων στοιχείων, έτσ ι ώστε να

μπορούν να εισαχθούν στον υπολογιστή, και εισαγωγή τους σ'αυτόν

(Preprocessing)

 Διαχείριση Δεδομένων με τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων (Data

Management)

 Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων (Manipulation and Analysis) με διάφορες

μεθόδους

 Παραγωγή Αποτελεσμάτων σε έντυπη (hard copy) ή μη έντυπη (soft copy) μορφή

(Product Generation)

5.2 Περιγραφικά και Γεωγραφικά Δεδομένα

Τα χωρικά δεδομένα ενός ΓΣΠ μπορούν να χωριστούν σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

Περιγραφικά (Στατιστικά) Δεδομένα (Attribute Data) κ αι Γεωγραφικά

(Χαρτογραφικά) Δεδομένα (Chartographic Data).
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Ως Περιγραφικά (Στατιστικά) Δεδομένα μπορούν να οριστούν αυτά που περιγράφουν

φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στο χώρο ή παραμέτρους, οι οποίες χαρακτηρίζουν

το χώρο (π.χ. χρήση γης, ή κατάσταση ενό ς κτιρίου κ.λπ.). Τα δεδομένα αυτά

κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται σε Βάσεις Δεδομένων (Data Bases) και αποτελούν

ένα πληροφοριακό σύστημα για το χώρο, με τη βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η

στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων καθώς και η Μη Χωρική

Αναζήτηση Πληροφοριών (Aspatial Query) (π.χ. πόσος είναι ο πληθυσμός ηλικίας

12-18 χρόνων σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από ένα σχολείο).

Ως Γεωγραφικά (Χαρτογραφικά) Δεδομένα μπορούν να οριστούν αυτά, που

προσφέρουν τη δυνατότητα μιας υπό κλίμακα απεικόνισης του χώρου πάνω σε ένα

επίπεδο (την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή το χαρτί σχεδίασης). Τα

δεδομένα αυτά μπορούν να αποθηκευτούν με δύο τρόπους (Τεχνολογία Διανύσματος

(Vector) ή Τεχνολογία Πλέγματος (Raster)) και μπορούν να χωριστούν σε δύο

κατηγορίες: σε αυτά, που περιγράφουν τη Γεωμετρία (Geometry) του χώρου και σε

αυτά, που περιγράφουν την Τοπολογία (Topology) του χώρου, δηλ. τη σχέση που

χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει τη σύνδεση, τη συνέχεια και τη γειτνίαση των

δομικών στοιχείων ενός χάρτη.

Τα δεδομένα που περιγράφουν τη Γεωμετρία του χώρου είναι αυτά τα οποία

παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού ενός φαινομένου στο έδαφος και ταυτόχρονα

προσδιορισμού του σχήματός του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια

Σημειακών (Σημείων (Points)), Γραμμικών (Γραμμών ή Τόξων (Arcs ή Lines)) ή

Επιφανειακών (Πολυγώνων ή Επιφανειών (Polygons ή Areas)) Στοιχείων.

Βασική έννοια για την οργάνωση ενός ΓΣΠ είναι η Διαστρωμάτωση της

Πληροφορίας (Layers of Information, Overlay Technique). Ως Διαστρωμάτ ωση

μπορεί να οριστεί η λογική οργάνωση της Πληροφορίας σε Επίπεδα (Layers)

ομοιογενών πληροφοριών. Κατ' αυτό τον τρόπο ένας χάρτης μπορεί να χωριστεί σε

πολλά επίπεδα, καθένα από τα οποία δίνει ένα είδος πληροφορίας, περιλαμβάνοντας

τα απαραίτητα, για το σκοπό αυτό, στοιχεία (π.χ. οικοδομικές γραμμές, δίκτυα

υποδομής κ.λπ.).

Τα συστήματα GIS αποτελούν μια καθ’ όλα ενεργό περιοχή της σύγχρονης, ψηφιακής

τεχνολογίας με ετήσια ανάπτυξη 20% και τζίρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Η
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ικανότητα των συστημάτων αυ τών να αποθηκεύουν σχέσεις ανάμεσα στα

χαρακτηριστικά, πέρα από τα ίδια τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, είναι ένα

από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ισχύος και ευελιξίας αυτής της τεχνολογίας.

5.3 Εφαρμογές των ΓΣΠ

Τα ΓΣΠ έχουν πολλές και ενδιαφ έρουσες εφαρμογές στην ανάλυση του χώρου και

την επεξεργασία γεωγραφικά προσδιορισμένων πληροφοριών. Με τη βοήθεια

τεχνικών, όπως: Περιγραφική Χωροθέτηση, Αναλυτική Χωροθέτηση, Οριοθέτηση,

Βελτιστοποίηση, Ανάλυση Γειτνίασης, Υπολογισμός Ελάχιστης Διαδρομής ,

Τοπογραφική Ανάλυση και Ανάλυση Διαδρόμου ή Παραθύρου, τα ΓΣΠ αποτελούν

σήμερα το βασικό εργαλείο μελέτης σε πάρα πολλούς τομείς, όπως: Κτηματολόγιο,

Μεταφορές, Κινητή Τηλεφωνία, Δίκτυο Διανομών κ.ά.

Τυπικές εφαρμογές των συστημάτων GIS βρίσκονται στη διαχείριση του

περιβάλλοντος και των πόρων του, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέας υποδομής για

οικισμούς, στις θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές, στην ασφάλεια στη θάλασσα, στις

βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών, ύδατος και ηλεκτρικού (όπου η έμφαση δίνεται στη

συντήρηση και λειτουργία των δικτύων τους), ακόμα και για στρατιωτικές

εφαρμογές. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

συνεργάζονται άψογα με το σύστημα GPS γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες τους

στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομέν ων.

5.4 Εισαγωγή στο ARCMAP

5.4.1 Γενικά

Το ArcMap σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη μεριά

του χαρτογράφου, για την παραγωγή θεματικών χαρτών κάθε μορφής και

περιεχομένου, όπως και εφαρμογών G.I.S. Αποτελεί μια εκ των τριών διεπαφών του

G.I.S. πακέτου ArcGis. Οι επιμέρους δύο διεπαφές του είναι : το ArcGatalog και το

ArcToolbox [Εικόνα 1]. Αναπτύχθηκε από την εταιρία ESRI ( Environmental Systems

Research Institute), και η έκδοση του λογισμικού που περιγράφεται στην παρούσα

εργασία είναι η 9.2.
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Εικόνα 1: οι τρεις διεπαφές του ArcGis

Έτσι το ArcMap είναι ένα desktop G.I.S. πακέτο που δίνει τη δυνατότητα να

δημιουργηθούν χάρτες από επίπεδα χωρικής πληροφορίας, να αναλυθούν χωρικές

σχέσεις και να επιλεγούν μέσα από αναζητήσεις, χωρικά και μη χωρικά στοιχεία.

Επίσης μπορούν να σχεδιαστούν και να δημιουργηθούν διαφορετικές απεικονίσεις

ενός χάρτη, αλλάζοντας χρώματα και συμβολισμούς. Παρέχει ένα περιβάλλον για την

εύκολη διαχείριση και τον ορισμό σχέσεων μεταξύ πινάκων και χαρτών και την όποια

επεξεργασία, βάσει αυτών των σχέσεων.

Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή του λογισμικού πακέτου του ArcMap, θα

περιγράψουμε συνοπτικά τις επιμέρους εφαρμογές ArcGatalog και ArcToolbox:

ArcGatalog: Το ArcGatalog [Εικόνα 2] είναι ένα εργαλείο παρόμοιο με τον

Windows Explorer, με την βοήθεια του οποίου, ο χρήστης πλοηγείται στα δεδομένα.

Επιτρέπει δηλαδή σε αυτόν την εύκολη μετάβαση και διαχείριση της γεωγραφικής

πληροφορίας, που είναι αποθηκευμένη σε φακέλους στους τοπικούς δίσκους, ή και

σχεσιακών βάσεων δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο χρήστη. Τα δεδομένα

μπορούν να αντιγραφούν, να μετακινηθούν, να διαγραφούν και να οπτικοποιηθούν,

πριν «προστεθούν» σε ένα χάρτη. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα χωρικά δεδομένα
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και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. Επιπλέο ν με το ArcGatalog τα μεταδεδομένα

(metadata), μπορούν να διαβαστούν είτε να δημιουργηθούν.

Εικόνα 2: Το περιβάλλον του ArcCatalog

ArcToolbox: Το ArcToolbox [Εικόνα 3] είναι η τρίτη εφαρμογή του ArcGis.

Περιέχει διάφορα εργαλεία γεωεπεξεργασίας. Με τη ν εφαρμογή αυτή, ο χρήστης έχει

την δυνατότητα, μέσω κάποιων εργαλείων, να μετατρέψει χωρικά δεδομένα από μια

μορφή (data format), σε άλλη και να αλλάξει το προβολικό σύστημα των δεδομένων

του. Το ArcToolbox διανέμεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση είναι η πλήρης και

περιλαμβάνει περίπου 150 εργαλεία για γεωεπεξεργασία, μετατροπή δεδομένων,

διαχείριση χαρτογραφικών φύλλων, χαρτογραφικών προβολών κτλ και γενικά

εργαλεία για χωρική ανάλυση. Η δεύτερη έκδοση, περιέχει πολύ λιγότερα εργαλεία

και είναι αυτά που φαίνονται στην [Εικόνα 3].
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Εικόνα 3: Το περιβάλλον του ArcToolbox

5.4.2 Τα δεδομένα

Το ArcMap, όπως και οποιοδήπ οτε άλλο πακέτο G.I.S., για να λειτουργήσει

παραγωγικά απαιτεί, δεδομένα που θα εισαχθούν στο περιβάλλον του. Τα δεδομένα

αυτά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α.Τα χωρικά δεδομένα [Εικόνα 4], τα οποία χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από τη

θέση τους στο χώρο σε σχέση με κάποιο σύστημα συντεταγμένων, διακρίνονται σε

τέσσερις βασικές κατηγορίες:

Σημειακά δεδομένα, π.χ. θέσεις τριγωνομετρι κών σημείων.

Γραμμικά δεδομένα, π.χ. οδικό δίκτυο, ποτάμια.

Επιφανειακά δεδομένα τα οποία καταλαμβάνουν μια κλειστή έκταση, π.χ. νομός,

λίμνες.

Ογκομετρικά τα οποία καταλαμβάνουν όχι μόνο μια συγκεκριμένη επιφάνεια, αλλά

εκτείνονται και στο χώρο (τρίτη δι άσταση). Τέτοια περίπτωση είναι τρισδιάστατη

εμφάνιση του ανάγλυφου.



Page 72 of 123

β.Τα «μη χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα », τα οποία σχετίζονται ή περιγράφουν τα

χαρακτηριστικά ή τις ιδιότητες της υπόψη χωρικής θέσης , π.χ μια βάση δεδομένων

στην Access, η οποία μας δίνει πληροφορίες για τον πληθυσμό, την έκταση κτλ ενός

νομού (επιφανειακό χωρικό δεδομένο).

Εικόνα 4: Τύποι χωρικών δεδομένων

Τα χωρικά δεδομένα, μπορούν να εισαχθούν στο ArcMap, είτε είναι σε διανυσματική

μορφή (vector), είτε σε ψηφιδωτή μορφή (raster). Κατά βάση θα ασχοληθούμε

μεδεδομένα διανυσματικής μορφής (στην εικόνα 4 όλα τα δεδομένα είναι

διανυσματικά). Η εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων ψηφιδωτής μορφής (π.χ η

εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος μια αεροφωτογραφίας, μιας jpeg/tiff

φωτογραφίας κτλ) δεν έγκειται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Η όλη λογική του ArcMap, στην σύνθεση ενός θεματικού χάρτη, είναι μεταξύ άλλων,

η απόδοση των πληροφοριών, (περιγραφική βάση – μη χωρικά δεδομένα), στο

χαρτογραφικό υπόβαθρο, (χωρική βάση – χωρικά δεδομένα), με σημειακά, γραμμικά

και επιφανειακά σύμβολα (εικόνα 5).
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Εικόνα 5: Σύνθεση θεματικού χάρτη μέσω ArcMap

5.4.3Τύποι αποθηκευόμενων αρχείων

Στο ArcMap, το χαρτογραφικό υπόβαθρο (χωρικά δεδομένα), απο θηκεύεται στην

μορφή των καλούμενων shapefiles με την κατάληξη αρχείου .shp. Συνήθως

υπάρχουν τρία ή και περισσότερα αρχεία που συνδέονται με ένα shapefile. Αναλυτικά

έχουμε τους ακόλουθους τύπους αρχείων, αρχεία στη μορφή των οποίων

αποθηκεύεται η χωρική μας πληροφορία:

• .shp:Είναι το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται όλη η γεωμετρία του χάρτη.

•.shx:Είναι το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται το ευρετήριο των γεωμετρικών

χαρακτηριστικών.

•.dbf:Είναι το αρχείο του πίνακα δεδομένων σε format dbase στο οποίο αποθηκε ύεται

όλη η πληροφορία των χαρακτηριστικών του χάρτη.

•.sbn:Είναι τα αρχεία στα οποία αποθηκεύεται όλη πληροφορία. για τις γεωμετρικές

και χωρικές σχέσεις μεταξύ των αρχείων .shp.
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•.sbx:

•.prj:Είναι το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται όλη πληροφορία όσο αφορά το

προβολικό σύστημα του χαρτογραφικού υποβάθρου.

•.mxd:Είναι το project file του ArcMap, το αρχείο στο οποίο αποθηκεύεται όλη η

πληροφορία για την τοποθεσία όλων των αρχείων. Πρέπει να τονιστεί, πως το project

file είναι ένα «αρχείο οδηγός», στο οποίο δεν αποθηκεύεται η χωρική πληροφορία,

αλλά μόνο οι θέσεις των αρχείων, που συνθέτουν τον θεματικό χάρτη, στον σκληρό

δίσκο του υπολογιστή. Γι’ αυτό το λόγο τα αρχεία .mxd έχουν και μικρό μέγεθος της

τάξης των μερικών δεκάδων kilobytes. Με την παραπάνω λογική, όταν

αποθηκεύουμε ένα θεματικό χάρτη στον υπολογιστή, δημιουργείται αυτόματα το

αρχείο «..onoma…».mxd. Σε περίπτωση που θέλουμε να μεταφέρουμε τον ψηφιακό

χάρτη σε άλλο υπολογιστή, δεν αρκεί μόνο να μεταφέρουμε το αρχείο

«..onoma…».mxd, αλλά και όλα τα α ρχεία που συνθέτουν τον χάρτη αυτό (.shp, .shx,

.dbf κτλ), χωρίς φυσικά να έχουμε αλλάξει την τοποθεσία τους στον σκληρό δίσκο

(data source). Απαραίτητο κρίνεται, όλα τα αρχεία να αποθηκεύονται σε ένα φάκελο

(π.χ my_project), και η θέση τους να μην αλλάζει μέσα στον φάκελο αυτό. Τέλος , τα

ονόματα των αρχείων υποχρεωτικά πρέπει να δίδονται με λατινικούς χαρακτήρες και

χωρίς κενά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6_ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ARCGIS

6.1 Τεμαχισμός polyline layer

Για την σχεδίαση και ανάλυση του δικτύου οπτικών ινών είναι χρησιμη η ικανότητα

να μπορούμε να μετρούμε το μήκος  ανάμεσα σε δυο οποιοδήποτε σημεία της οπτικής

ίνας .

Στο arcgis κάθε οπτική ίνα είναι μια polyline (  πολυγωνική γραμμή η οποία

αποτελείται από διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν ευθεία

γραμμή).Τα ευθύγραμμα τμήματα που αποτελείται μια polyline είναι μετρήσιμα, έτσι

μπορούμε να τα επιλέξουμε είτε όλα μαζί για να βρούμε το συνολικό μήκος της

polyline (οπτικής ίνας) ,είτε μερικά από αυτά για να βρούμε το μήκος της οπτικής

ίνας από ένα σημειο της σε ένα άλλο σημειο της.

Η ακρίβεια υπολογισμού των διαφόρων αποστάσεων που κάνουμε εξαρτάτε από το

μήκος του πρώτου και τελευταίου ευθύγραμμου τμήματος του συνόλου των

ευθύγραμμων τμημάτων της polyline που επιλεγούμε, όσο μικρότερα σε μήκος είναι

τα ευθύγραμμα τμήματα τόσο καλύτερη ακρίβεια έχουμε, και επειδή για λογούς

ευκολίας σχεδίασης τα διαδοχικά τμήματα έχουν μεγάλο μήκος αντιμετωπίζουμε

πρόβλημα ακριβείας στις μετρήσεις μας.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται τεμαχίζοντας την polyline σε μικρότερα

τμήματα.

Ο τεμαχισμός της polyline γίνεται εφικτός με το ET GeoWizards ένα εργαλείο που

βρίσκουμε στην ιστοσελίδα http://www.ian-ko.com.

Η διαδικασία εγκατάστασης του στο arcgis έχει ως εξής:

Στο ArcMap

 Κλικ στο Tools menu και click Customize.
 Πάμε στο φάκελο που είναι το ETGeoWizardsXX.dll, το επιλεγούμε και κάνουμε

κλικ open.
 Στο added objects dialog box βρίσκουμε το - ETGeoWizards. Κλικ OK.
 Κλικ στο Commands Tab.
 Θα υπάρχει τώρα μια νεα κατηγορία - ET GeoWizards – την επιλεγούμε.
 Τοποθετούμε το ET GeoWizards command σε οποιοδήποτε tool bar.
 Κάνουμε κλικ στο νέο εργαλείο (που είναι τοποθετημένο στο m.enu) για να

ανοίξει το παράθυρο του ET GeoWizards.
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Τώρα είμαστε σε θέση να τεμαχίσουμε την polyline σε μικρότερα τμήματα

 Κλικ στο polyline > split polyline>go [εικόνα 6].

 Επιλογή polyline layer που θέλουμε να τεμαχίσουμε και επιλογή φάκελου
αποθήκευσης καθώς και ονόματος του νέου τεμαχισμένου αρχείου> next [εικονα
7].

 Επιλογή segments length στο select split method και επιλογή ένα μέτρο να είναι το
μήκος κάθε τμήματος [εικόνα 8].

Εικόνα 6: Επιλογή split polyline

ΕΤ Geo Wizards tool
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Εικόνα 7: Επιλογή polyline layer που θα γίνει split

Εικονα 8: Επιλογή τρόπου τεμαχισμού

Έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα καινούργιο layer το οποίο φαίνεται στον πίνακα των

δεδομένων που συνθέτουν τον χάρτη ( Table Of Contents).

6.2 Υπολογισμος αποστασεων στο τεμαχισμενο polyline layer

Η διαδικασια  υπολογισμου των διαφορων αποστασεων στο polyline layer και

συνεπως του μηκους οπτικης ινας αναμεσα σε δυο σημεια εχει ως εξης :
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 Κλικ στο Selection>Set Selectable Layers και επιλογη του νεου τεμαχισμενου
layer [Εικόνα 9].

 Κλικ στο εργαλείο Select Features και επιλογή του κομματιού οπτικής ίνας που
θέλουμε να μάθουμε το μήκος του. Παρατηρούμε ότι το επιλεγμένο κο μμάτι
εμφανίζεται με άλλο χρώμα, στην εικόνα μας γαλάζιο [Εικόνα 10].

 Κλικ στο Selection >Statistics οπου παρατηρούμε το μήκος του κομματιού που

έχουμε επιλέξει με το εργαλείο Select Features [Εικόνα 11].

Εικόνα 9: Επιλογή Selectable layer
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Εικόνα 10: Χρήση εργαλείου Select Features

Select Features tool
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Εικόνα 11: Μήκος επιλεγμένου τμήματος

Μήκος επιλεγμένου τμήματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7_ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο σχεδιασμός των υποδομών του δικτύου  αντιστοιχεί σ το φυσικό επίπεδο

σχεδιασμού του δικτύου. Σε αυτό το επίπεδο γίνετε διερεύνηση για τις θέσεις των

κόμβων του δικτύου αλλά και των διαδρομών που θα γίνουν οι ζεύξεις του δικτύου.

Οι διάφορες τεχνολογίες υλοποίησης έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα. Στο

σχεδιασμό του δικτύου είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων αλλά και οι αρχικές

οδηγίες (guidelines) που θα δοθούν. Προσεγγίσεις που θα γίνουν θα

αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία σχεδίασης του δικτύου και ίσως  μας δώσουν και

την ευχέρεια για την επιλογή διαφορετικών σεναρίων υλοποίησης του δικ τύου.

7.1 Συλλογή δεδομένων

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ( GIS) θα αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο

στην ανάλυση και συλλογή δεδομένων. Αρχικά τα απαραίτητα δεδομένα για τη

σχεδίαση είναι οι πινάκες με τα τμήματα (segment) του οδικού δικτύου και τα

αντίστοιχα σημεία τους (segment points). Αυτά θα αποτελέσουν και τα πιθανά σημεία

του δικτύου. Επιπλέων, πιθανά σημεία του δικτύου μπορούν να είναι σιδηρογραμες,

γέφυρες, μονοπάτια κτλ.

7.2 Θέσεις κόμβων

Γνωρίζοντας τις τοποθεσίες  των τελικών χρηστών του δικτύου μπορούμε κάνοντας

κάποιες προσεγγίσεις να βρούμε  τις  πιθανές θέσεις  των κόμβων του δικτύου.

Μια προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσουμε ενα πλέγμα που θα περιέχει τις θέσεις

των τελικών χρηστων.

Τα πλέγματα με τη μεγαλύτερη κατανομή τελικών χρηστών μπορούν να είναι οι

πιθανές τοποθεσίες των κόμβων.

Στο [Σχήμα 1] η Εικόνα a παρουσιάζει τις θέσεις των τελικών χρηστών στο χάρτη

και η Εικόνα b παρουσιάζει το χάρτη με το πλέγμα . Τα πλέγματα με τις πιθανές

θέσεις των κόμβων τονίζονται στη Εικόνα b. Εντούτοις, ακόμα δεν μπορούμε να

είμαστε σίγουροι για τη θέση των κόμβων μέσα στο πλέγμα, αλλά τουλάχιστον

έχουμε  μια πρώτη προσέγγιση.
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Σχήμα 1: Χρησιμοποίηση του πλέγματος για να αποφασιστεί η θέση των κόμβων.

Θεωρητικά μια βέλτιστη θέση είναι εκείνη όπου η απόσταση από τούς

συνδεδεμένους τελικούς χρηστές  γίνεται  μικρότερη . Στην πράξη  όμως για την

επιλογή της βέλτιστης θέσης  λαμβάνουμε υπόψη τυχόν επαναχρησιμοποίηση της

υπάρχουσας υποδομής, τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικ ής ενεργείας (αν και οπου

χρειάζεται) και διαφόρων άλλων αρχικών οδηγιών που δίνονται για τη σχεδίαση του

δικτύου.

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πλέγματος μπορούμε διαδοχικά να προσεγγίσουμε

τις θέσεις των κόμβων πρόσβασης , διανομής και κύριων κόμβων του δ ικτύου.

7.3 Αριθμός κύριων κόμβων

Αφού βρούμε τις πιθανές θέσεις των κόμβων έχουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα για

το ποιος θα είναι και ο αριθμός τους. Προκειμένου να αποφασιστεί ο αριθμός των

κύριων κόμβων απαιτείτε λεπτομερής ανάλυση. Πάρα πολλοί κόμβοι θ α αυξήσουν το

κόστος υλοποίησης του δικτύου και λίγοι κόμβοι θα επηρεάσουν την απόδοση του.

Ένα άλλο ζήτημα είναι το όριο απόστασης όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία Passive

Optical Network (PON). Συνιστάται μια απόσταση μεταξύ τελικών χρηστών και του

κύριου κόμβου να μην υπερβαίνει τα 10χλμ. Σε απόσταση 10χλμ το οπτικό σήμα

μπορεί να μεταδοθεί  χωρίς να μεσολαβεί οποιοσδήποτε ηλεκτρικός εξοπλισμός.
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Επίσης πρέπει  να αναλυθεί ο αριθμός των χρηστών που αναλογεί σε κάθε κόμβο σε

σχέση με τη προσφερόμενη χωρητικό τητα. Επιπλέον οι ίνες ανά καλώδιο αυξάνονται

σε περίπτωση μικρού αριθμού κόμβων.

Γενικά οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν για να αποφασίσουμε τον αριθμό των

κόμβων είναι:

Ο Περιορισμός του μήκους ινών σε αρχιτεχτονικη PON.
Το συνολικό μήκος οπτικών ινών και χανδάκων.
Ο πλεονασμός γραμμών και κόμβων.
Ο αριθμός ινών ανά αγωγό.
Το κόστος των κόμβων.
Ο αριθμός χρηστών ανά κόμβο.
Η χωρητικότητα του κόμβου.

7.4 Εύρεση διαδρομών ζεύξεων δικτύου

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μπορούν να  παρασταθούν μαθηματικά απ ό ένα γράφο

G = (V, E). Ένας γράφος G χαρακτηρίζεται από δύο σύνολα V και E. Το σύνολο V

είναι ένα πεπερασμένο διάφορο του κενού σύνολο, που περιέχει ως στοιχεία τις

κορυφές (vertices) ή κόμβους (nodes) ή σημεία (points) του γράφου. Το σύνολο Ε

έχει ως στοιχεία τα ζεύγη κορυφών του γράφου, τα οποία ορίζουν τις ακμές (edges) ή

τόξα (arcs) ή συνδέσμους (links).

Παριστάνοντας τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα από γράφους G = (V, E) μπορούμε

χρησιμοποιώντας αλγορίθμους  γράφων να βρούμε τις διαδρομές ελάχιστου κόστους

των ζεύξεων του δικτύου .

Παρακάτω δίνεται ο ψευδοκωδικας του αλγορίθμου του prim που βρίσκει τις

διαδρομές ελάχιστου κόστους (minimum spanning tree) και η γραφική παρουσίαση

του, που δείχνει πως ο αλγόριθμος βρίσκει τις διαδρομές ελάχιστου κόστους.
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Given a graph, G, with edges E of the form (v1, v2) and vertices V

dist : array of distances from the source to each vertex
edges: array indicating, for a given vertex, which vertex in the tree
it

is closest to
i    : loop index
F    : list of finished vertices
U    : list or heap unfinished vertices

/* Initialization: set every distance to INFINITY until we discover a
way to
link a vertex to the spanning tree */
for i = 0 to |V| - 1

dist[i] = INFINITY
edge[i] = NULL

end

pick a vertex, s, to be the seed for the minimum spanning tree

/* Since no edge is needed to add s to the minimum spanning tree, its
distance
from the tree is 0 */
dist[s] = 0

while(F is missing a vertex)
pick the vertex, v, in U with the shortest edge to the group of

vertices in
the spanning tree add v to F

/* this loop looks through every neighbor of v and checks to see
if that

* neighbor could reach the minimum spanning tree more cheaply
through v

* than by linking through a previous vertex */
for each edge of v, (v1, v2)

if(length(v1, v2) < dist[v2])
dist[v2] = length(v1, v2)
edges[v2] = v1
possibly update U, depending on implementation

end if
end for

end while
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Σχήμα: Γραφική παρουσίαση αλγορίθμου του prim.
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7.5 Εύρεση πίνακα γειτνίασης

Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο του prim που θα μας βρει

τις διαδρομές που θα συνδεθούν οι οπτικές ζεύξεις του δικτύου , χρειάζεται να βρούμε

τον πινάκα γειτνίασης των κόμβων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του GIS με

τον τρόπο που περιγράφηκε στην ενότητα «Μέθοδος υπολογισμού αποστάσεων από

σημείο σε σημείο» όπου θα χρησιμοποιήσουμε  στη μέθοδο μας το polyline layer με

το οδικό δίκτυο. Βρίσκοντας τον πινάκα γειτνίασης των κόμβων τον εισάγουμε στο

πρόγραμμα του παραρτήματος Β που είναι γραμμένο σε γλωσσά προγραμματισμού

c.

Στην ανάλυση και το σχεδιασμό μας λαμβάνουμε υπόψη αρχικές οδηγίες όπως:

 Μέγιστη απόσταση κόμβων πρόσβασης –κόμβων διανομής

 Μέγιστη απόσταση κόμβων διανομής –κύριων κόμβων

 Μέγιστη απόσταση κόμβων πρόσβασης –κύριων κόμβων

 Ανεξάρτητα μονοπάτια κόμβων διανομής –κύριων κόμβων

 Ανεξάρτητα μονοπάτια κύριων κόμβων -κυριων κόμβων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 _ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΤΡΑΣ

Το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών της Πάτρας αποτελείται από 4 κύριους

κόμβους, 6 κόμβους διανομής, 20 κόμβους πρόσβασης ενώ 25 φορείς συνολικά

συνδέονται ασύρματα στον ΜΑΝ από 3 βάσεις ασύρματης πρόσβασης που

τοποθετούνται σε δύο φορείς του δήμ ου. Τα παραπάνω παρουσιάζονται και στον

πίνακα που ακολουθεί. Τέλος, ο συνολικός αριθμός διασυνδεόμενων σημείων είναι

177 (152 χρήστες συνδέονται με οπτική ίνα και 25 ασύρματα).

ΜΑΝ
Πατρέων -

Ρίου

Κύριοι

Κόμβοι

Κόμβοι

Διανομής

Κόμβοι

Πρόσβασης

Σύνολο σημείων που συνδέονται
με ασύρματη ζεύξη

4 6 20 25

8.1 Εκσκαφές
Θα γίνουν εκσκαφές με χάνδακες 2 τύπων: X1 ο οποίος  θα κατασκευαστεί με

διαστάσεις 10 εκ πλάτος και 40 εκ βάθος στον οποίο θα τοποθετηθούν 2 κενοί

σωλήνες Φ40 HDPE (χωρίς διηλεκτρικό), 3 συστο ιχίες μικροσωληνώσεων Μ1 Χ 7

(10/8) και 1 συστοιχία μικροσωληνώσεων Μ2 Χ 12 (5/3,5). και Χ3 σύμφωνα με τις

προδιαγραφές.

Ο τύπος Χ1 αφορά τα περιμετρικά τμήματα του δικτύου όπου συνυπάρχουν

σωληνώσεις για το κύριο δίκτυο, το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσ βασης καθώς και

τμήματα συνδέσεων προς τελικούς χρήστες, καθώς και τα τμήματα του δικτύου όπου

συνυπάρχουν σωληνώσεις για το δίκτυο διανομής, το δίκτυο πρόσβασης καθώς και

τμήματα συνδέσεων με τελικούς χρήστες.

Ο τύπος Χ3 αφορά τα τμήματα για την σύνδεση π ρος τελικούς χρήστες, από φρεάτιο

του δικτύου πρόσβασης ή/και μεταξύ κτιρίων που ανήκουν σε κτιριακά

συγκροτήματα υποστηριζόμενα από τον ίδιο κόμβο πρόσβασης.

Όσον αφορά το προβλεπόμενο ελάχιστο μήκος των εκσκαφών (το οποίο πρέπει να

αυξηθεί με ένα συντελεστή ασφαλείας τουλάχιστον 10%) αυτό έχει ως εξής:

Το συνολικό ελάχιστο μήκος των εκσκαφών για το MAN Πάτρας και Ρίου

προβλέπεται να είναι 37688&520m (Ψ.Αλώνια), 575m σε πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα
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(δεν συμπεριλαμβάνονται η Όδευση στην Περιμετρική – 2492m, καθώς και η όδευση

σε σωληνώσεις του Δήμου – 2600m). Η χαρτογράφηση των εκσκαφών για όλους

τους χάνδακες που έχουν γίνει στο arc map φαίνονται στην [Εικόνα 1].

Εικόνα 1: Χάνδακας Χ1 (κόκκινο), χάνδακας Χ3(μπλε), υπάρχουσες υποδομές (κίτρινο).
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8.2 Κόμβοι Μητροπολιτικού Δικτύου

Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζονται οι κόμβοι του μητροπολιτικού δικτύου.

Εικόνα 2: Κύριοι κόμβοι

Εικόνα 3: Κόμβοι διανομής
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Εικόνα 4: Κόμβοι πρόσβασης

Αναλυτικά οι κόμβοι του δικτύου καθώς και ο χώρος στον ο ποίο θα εγκαθίσταται ο

εξοπλισμός τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κωδικός
Κόμβου

Τύπος
Κόμβου

Συνδεόμενο
Σημείο

Εγκατάστασης
κόμβου

Α/Α
Σημείου Διεύθυνση

Χώρος
Εγκατάστασης

C90 Κύριος Πανεπιστήμιο Σ90
Πανεπιστήμιο
Πατρών / Κτήριο
Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ)

Νέος χώρος στο
ισόγειο της ΒΥΠ
που θα παραχωρηθεί
από Πανεπιστήμιο

C113 Κύριος Αρσάκειο Σ113 Κορίνθου

Εσωτερικός Χωρος
στο υπόγειο από την
πλευρά της
Κορίνθου

C220 Κύριος Σκαγιοπούλειο Σ220 Σολωμού Χώρος στο υπόγειο
του κτηρίου

C96 Κύριος ΑΤΕΙ Σ96 Κουκούλι

Το Ίδρυμα ανέλαβε
την ανέγερση
εξωτερικού
οικίσκου για τη
στέγση του κόμβου,
λόγω περιορισμένου
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χώρου στο ΚΕΔΔ

D84 Διανομής ΟΑΕΔ Σ84 Πατρών - Ρίου 89

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
στην πλευρά της
Πατρών - Ρίου

D144 Διανομής 21ο Γυμνάσιο Σ144
Θερμοπυλών και
Ανθεμίου

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου στην
πλευρά της
Θερμοπυλών

D120 Διανομής
6ο και 11ο
Γυμνάσιο Σ120 Νόρμαν 57

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου στο
Parking επί της οδού
Νόρμαν μετά το
σπίτι που εισέρχεται
στο προαύλιο του
σχολείου.

D197 Διανομής
3ο Ειδικό
Σχολείο ΠΙΚΠΑ Σ197 Μιαούλη 42

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου επί της
Μιαούλη.

D117 Διανομής
3ο Λύκειο και
3ο ΤΕΕ Σ117

Αγίου Ιωάννη
Πράτσικα 2

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου επί της
Ελευθερίου
Βενιζέλου
(Βενιζέλου και
Πράτσικα).

D2 Διανομής
Νοσοκομείο
Άγιος Ανδρέας Σ2

Καλαβρύτων και
Φλέμιγκ

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
στην πλευρά της
Καλαβρύτων

A96 Πρόσβασης ΑΤΕΙ Σ96 Κουκούλι

Εσωτερικός Χώρος
σε κτήριο κοντά στη
διασταύρωση
Κουκούλι. (ομοίως
με C96)

A141 Πρόσβασης
17ο Δημοτικό
Σχολείο Σ141

Παρασκευοπούλου
3

Εξωτερικός χώρος
στο προαύλιο του
σχολείου στην
πλευρά της
Παρασκευοπούλου

A2 Πρόσβασης
Νοσοκομείο
Άγιος Ανδρέας Σ2

Καλαβρύτων και
Φλέμιγκ

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
στην πλευρά της
Καλαβρύτων
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A117 Πρόσβασης
3ο Λύκειο και
3ο ΤΕΕ Σ117

Αγίου Ιωάννη
Πράτσικα 2

Εξωτερικός χώρος
στον προάυλιο χώρο
του σχολείου επί της
Ελευθερίου
Βενιζέλου
(Βενιζέλου και
Πράτσικα).

A63 Πρόσβασης
Δήμος Πατρέων
(ΑΔΕΠ) Σ63 Βενιζέλου 38

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
επί της Βενιζέλου.

Α220 Πρόσβασης Σκαγιοπούλειο Σ220 Σολωμού Χώρος στο υπόγειο
του κτηρίου

A127 Πρόσβασης
Εσπερινό Ενιαίο
Λύκειο, 3ο και
7ο Γυμνάσιο

Σ127
Ασημάκη Φωτήλα
32

Εσωτερικός χώρος
στο υπόγειο του
σχολείου στην
πλευρά της
Ασημάκη Φωτήλα ή
εναλλακτικά
εξωτερικός στον
προαύλιο χώρο του
σχολείου.

AA1 Πρόσβασης
Κοραή και
Ευμήλου
(Γωνία)

_ Κοραή και Ευμήλου

Εξωτερικός χώρος
στη γωνία των οδών
Κοραή και Ευμήλου
στο Parking των
αυτοκινήτων

A197 Πρόσβασης
3ο Ειδικό
Σχολείο ΠΙΚΠΑ Σ197 Μιαούλη 42

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου επί της
Μιαούλη.

A224 Πρόσβασης ΙΚΑ Σ224
Κορίνθου και
Κανάρη

Εσωτερικός χώρος
στο υπόγειο

AA2 Πρόσβασης Βρεφοκομείο Σ221 Σωτηριάδου Χώρος του
Βρεφοκομείου

A61 Πρόσβασης Δήμος Πατρέων Σ61 Παντανάσσης 30
Εσωτερικός χώρος
που θα υποδειχτεί
από το Δήμο

Α113 Πρόσβασης Αρσάκειο Σ113 Κορίνθου

Εσωτερικός Χωρος
στο υπόγειο από την
πλευρά της
Κορίνθου

A154 Πρόσβασης
11ο Δημοτικό
Σχολείο Σ154

Ρήγα Φεραίου και
Σατωμβριάνδου

Εξωτερικός στον
προαύλιο χώρο στην
πλευρά της
Σατωβριάνδου
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A120 Πρόσβασης
6ο και 11ο
Γυμνάσιο Σ120 Νόρμαν 57

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου στο
Parking επί της οδού
Νόρμαν μετά το
σπίτι που εισέρχεται
στο προαύλιο του
σχολείου.

A135 Πρόσβασης
1ο και 6ο
Γυμνάσιο Σ135

Ελλ. Στρατιώτου
και Αγίας Σοφίας

Εξωτερικός χώρος
στο Parking του
Σχολείου επί της
Ηπείρου.

A144 Πρόσβασης 21ο Γυμνάσιο Σ144
Θερμοπυλών και
Ανθεμίου

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του σχολείου στην
πλευρά της
Θερμοπυλών

A43 Πρόσβασης
Διεύθυνση
Γεωργίας Σ43

Εξωτερικός χώρος
στην είσοδο
(Πανεπιστημίου)

A84 Πρόσβασης ΟΑΕΔ Σ84 Αθηνών Ρίου 89

Εξωτερικός χώρος
στον προαύλιο χώρο
του ΟΑΕΔ στην
πλευρά της Αθηνών
Ρίου

A90 Πρόσβασης Πανεπιστήμιο Σ90
Πανεπιστήμιο
Πατρών / Κτήριο
Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ)

Συνεγκατάσταση με
τον εξοπλισμό του
Πανεπιστημίου
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8.3 Σχεδίαση κύριου δικτύου διανομής και πρό σβασης

8.3.1 Κύριο Δίκτυο

Το κύριο δίκτυο [Εικόνα 5] συνδέει τους κύριους κόμβους του δικτύου ( C90, C220,
C96 και C113).

Εικόνα 5: Κύριο δίκτυο

Πιο κάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι οδοί από τις οποίες περνά η όδευση σύνδεσης

των κύριων κόμβων του ΜΑΝ Πάτρας – Ρίου ανά διαδρομή [εικόνα 5].

Η διαδρομή 1 (C90 – C96) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

Πανεπιστήμιο (Από ΒΥΠ μέχρι χείμαρρο Χάραδρο),  Πανεπιστημίου, Μίλιχος,

Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής, Περιμετρικη, Παράδρομος Περιμετρικής,

Αριστοτέλους, Πατρών Κλάους, Κουκούλι (Κύριος Κόμβος C96).

Η διαδρομή 2 (C90 – C113) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

ΒΥΠ, Νοσοκομείο, Αθηνών – Ρίου, Νέα Εθνική Οδός(είσοδος λίγο πριν τον

Χάραδρο)Τυρταίου, Θερμοπυλών,Νέα Εθνική Οδός, Λευκωσίας, Έλληνως

Στρατιώτου, Αγίας Σοφίας, Ηπείρου, Γιαννιτσών, Έλληνως Στρατιώτου, Μουρούζη,

Νόρμαν, Μπιζανίου, Κορίνθου (κύριος κόμβος C113).

Η διαδρομή 3 (C113-C220) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

Κορίνθου Ζαΐμη, Κανακάρη, Τσαμαδού, Αγίου Ανδρέου (από Τσαμαδού μέχρι

Κοραή), Κοραή, Ευμήλου, Παπαφλέσσα, Κορίνθου (από Παπαφλέσσα μέχρι Δημ.

Υψηλάντου), Δημητρίου Υψηλάντου, Σολωμού (Κύριος Κόμβος C220).
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Η διαδρομή 4 (C220 – C96) διέρχεται από τις παρακάτω οδούς:

Σολωμού, Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγίας Τριάδος, Σμύρνης, Καλαβρύτων, Πατρών

Κλάους μέχρι Κουκούλι (Κύριος Κόμβος C96).

Στην [εικόνα 6] φαίνεται το attributes table του κυρίου δικτύου που μας δίνει την

πληροφορία για το  μήκος και το είδος καλωδίων που χρησιμοποιείτε σε κάθε

διαδρομή .Η περιγραφή των υλικών που εμφανίζονται στο attributes table δίνονται

στο παράρτημα Α.

Εικόνα 6: Attributes table κυρίου δικτύου

8.3.2 Δίκτυο Διανομής

Οι κόμβοι διανομής συνδέονται σε 2 κύριους κόμβους για λόγους πλεονασμού και

ορθής λειτουργίας σε περίπτωση απώλειας κάποιας σύνδεσης. Ειδικότερα οι

συνδέσεις είναι οι ακόλουθες:

 D84 (ΟΑΕΔ – Ρίο):
o Διαδρομή 1: C90 (μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, νοσοκομείο, ΒΥΠ)
o Διαδρομή 2: C96 (μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, MACRO, Νέα

Εθνική Οδός, Αρέθα, Κέντρο Ελέγχου Περιμετρικής, Περιμετρικη,
Παράδρομος Περιμετρικής, Αριστοτέλους και Πατρών Κλάους)

 D144 (21ο Γυμνάσιο):
o Διαδρομή 1: C90 (μέσω οδών Τυρταίου, νέας εθνικής οδού, Αρέθα,

Πανεπιστημίου, παλαιάς Εθνικής οδού, Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου και ΒΥΠ)

o Διαδρομή 2: C113 (μέσω των οδών Θερμοπυλών, Αμερικής, νέας
εθνικής οδού, Λευκωσίας, Ελλ. Στρατιώτου, Νόρμαν, Άστιγγος,
Μπιζανίου, Κορίνθου)
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 D120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο):
o Διαδρομή 1: C90 (μέσω των οδών Νόρμαν, Ελλ. Στρατιώτου,

Λευκωσίας, νέα Εθνική οδός, Αμερικής, Πανεπιστημίου, παλαιά
εθνική οδός, πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ΒΥΠ)

o Διαδρομή 2: C113 (μέσω των οδών Νόρμαν, Μπιζανίου, Κορίνθου)
 D197 (3ο Ειδικό Σχολείο):

o Διαδρομή 1: C220 (μέσω των οδών Μιαούλη, Αγ. Ανδρέου, Κοραή,
Ευμήλου, Μαιζώνος, Δ. Υψηλάντου, Σολωμού)

o Διαδρομή 2: C113 (μέσω των οδών Μαιζώνος, κανάρη, Κανακάρη,
Ζαίμη, Κορίνθου)

 D117 (3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ)
o Διαδρομή 1: C220 (μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού)
o Διαδρομή 2: C96 (μέσω των οδών Αγ. Τριάδος, Σμύρνης,

Καλαβρύτων, Πατρών – Κλάους)
 D2 (Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας):

o Διαδρομή 1: C96 (μέσω των οδών Καλαβρύτων και Πατρών –
Κλάους)

o Διαδρομή 2: C220 (μέσω των οδών Καλαβρύτων, Σμύρνης, Αγ.
Τριάδος, Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού)

Το δικτυο διανομης φαινεται στη [Εικόνα 7],το attributes table του στην [Εικόνα 8] και

στο [Σχήμα 1] το  λογικό διάγραμμα του δικτύου Διανομής .

Εικόνα 7: Το δίκτυο διανομής.
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Εικόνα 8: Το attributes table του δικτυού διανομής.

Σχήμα 1: Το  λογικό διάγραμμα του δικτύου Διανομής.

Στην επομένη εικόνα παρατηρούμε πως εμφανίζεται η επιλεγείσα ζεύξη του δικτύου
διανομής C90-D120 στο arcmap μαζί με τις πληροφορίες για το μήκος ,τις
σωληνώσεις το είδος καλωδίου ,τις μουφες και τις συγκολλήσεις που εχει. Έτσι
εύκολα και γρήγορα περνούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το δίκτυο .
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Εικόνα 9: η ζευξη του δικτυού διανομής C90-D120

8.3.3 Δίκτυο Πρόσβασης

Οι κόμβοι πρόσβασης συνδέονται με τους κόμβους διανομής όπως παρουσ ιάζεται
παρακάτω:

 Α96 (ATEI):
o C96 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο

 Α141 (17ο Δημοτικό Σχολείο):
o D2 (μέσω οδών Παρασκευοπούλου, Παπάγου, Φωκαίας, καλαβρύτων)

 Α2 (Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας):
o D2 (συστεγάζονται)

 Α117 (3ο Λύκειο και 3ο ΤΕΕ):
o D117 (συστεγάζονται)

 Α63 (ΑΔΕΠ, Δήμος Πατρέων):
o D117 (μέσω της οδού Ελ Βενιζέλου)

 Α220 (Σκαγιοπούλειο)
o C220 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο

 Α127 (Εσπερινό Ενιαίο Λύκειο, 3 ο και 7ο Γυμνάσιο):
o D197 (μέσω των οδών Ασημ. Φωτήλα, Βύρωνος, Σισίνης, Γούναρη,

Κανακάρη, Κανάρη, Μαιζώνος)
 ΑΑ1 (Ευμήλου):

o D197
 Α197 (3ο ειδικό Σχολείο Πίκπα):

o D197 (συστεγάζονται)
 Α224 (ΙΚΑ, Κορίνθου και Κανάρη)

o D197 (μέσω των οδών Κανάρη, Κανακάρη και Μαιζώνος)
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 ΑΑ2 (Αγ. Γεωργίου & Παντοκράτορος):
o D120

 Α61 (Δήμος Πατρέων, Παντανάσσης)
o D197 (μέσω των οδών Παντανάσσης, Μαιζώνος, Φιλοποίμενος, Αγ.

Ανδρέου, Σαχτούρη, Μαιζώνος)
 Α113(Αρσάκειο)

o C113 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο
 Α154 (11ο Δημοτικό Σχολείο):

o D120 (μέσω των οδών Σατωβριάνου, Αγ. Ανδρέου, Καρόλου, Ελλ.
Στρατιώτου και Νόρμαν)

 Α120 (6ο και 11ο Γυμνάσιο):
o D120 (συστεγάζονται)

 Α135 (1ο και 6ο Γυμνάσιο):
o D120 (μέσω των οδών Ηπείρου, Γιαννιτσών, Ελλ. Στρατιώτου και

Νόρμαν)
 Α144 (21ο Γυμνάσιο):

o D144 (συστεγάζονται)
 Α43 (Διεύθυνση Γεωργίας):

o D144 (μέσω των οδών Πανεπιστημίου, Αμερικής και Θερ μοπυλών)
o D84 (μέσω της οδού Πανεπιστημίου και παλαιάς Εθνικής οδού)

 Α84 (ΟΑΕΔ – Ρίο):
o D84 (συστεγάζονται)

 Α90 (Κτίριο ΒΥΠ Πανεπιστημίου Πατρών):
o C90 Συνδέεται απευθείας στον κύριο κόμβο

Το δίκτυο πρόσβασης φαίνεται στη [Εικόνα 10], το attributes table του στην [Εικόνα 11]

και στο [Σχήμα 2] το  λογικό διάγραμμα του δικτύου πρόσβασης.

Εικόνα 10: Το δίκτυο πρόσβασης
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Εικόνα 11: Το attributes table του δικτυού πρόσβασης

Σχήμα 2 : Το  λογικό διάγραμμα του δικτύου πρόσβασης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9_ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει ο σχεδιασμός του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινώ ν

της Πάτρας  βασιζόμενοι στην ενότητα «Αυτόματη σχεδίαση υποδομών δικτύου» .

Δεχόμαστε ότι οι θέσεις των κόμβων (κύριων,διανομής,πρόσβασης) είναι ίδιες με τον

τελικό πραγματικό σχεδιασμό του δικτύου με την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν

επιλεγεί με κριτήρια που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Ως  αρχικές

οδηγίες θα χρησιμοποιήσουμε  τις σημαντικ ότερες  οδηγίες που δόθηκαν και στον

πραγματικό σχεδιασμό του δικτύ ου.

9.1 Το δίκτυο πρόσβασης

Θα ξεκινήσουμε το σχεδιασμό του δικτύου από το δίκτυο πρόσβασης. Αν και αυτό με

πρώτη ματιά φαίνεται περίεργο γιατί αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου και η

λογική λέει να ξεκινήσουμε από το κύριο δίκτυο, θα παρατηρήσουμε ότι θα έχουμε

σημαντική μείωση στο τελικό μή κος-κόστος των υποδομών. Αυτό γίνεται γιατί το

δίκτυο πρόσβασης έχει λιγότερα σενάρια -τρόπους υλοποίησης σε σχέση με τα δίκτυα

πιο ψηλών επιπέδων, έτσι χρησιμοποιώντας τη λογική της υπάρχουσας υποδομής

κάθε φορά που σχεδιάζουμε δίκτυο ψηλότερου επιπέδου έχουμε μια σημαντική

μείωση στο μήκος των υποδομών.

Για λόγους ορθής  λειτουργίας , πλεονασμού και άλλων οδηγιών που δεν είναι

γνωστές   θα χρησιμοποιήσουμε το λογικά διαγράμματα του πραγματικού δικτύου , αν

και δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές με τα λογικά διαγράμματα που θα μπορούσαμε

εύκολα εμείς να δημιουργήσουμε .
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Βρίσκουμε τις διαδρομές ελάχιστου μήκους μεταξύ των κόμβ ων και δημιουργούμε

τους πίνακες γειτνίασης. Στη συνέχεια με το πρόγραμμα που υπολογίζει το Minimum

Spanning Tree με τη βοήθεια του αλγορίθμου του prim (παράρτημα Β) βρίσκουμε τις

διαδρομές ελαχίστου μήκους του δικτύου.

Πεινακας γειτνιασης κομβου διανομης D120

D120 A120 AA2 A135 A154

D120   0         0       1263   593    730

A120   0         0      1263    593    730

AA2   1263   1263   0         X        995

A135 593     593      X        0        759

A154 730     730      995   759       0

Minimum Spanning Tree: (D120,A120) (D120,A135) (D120,A154) (AA2,A154)
Length:2318

Πίνακας γειτνίασης κόμβου διανομής D197

D197 A197 A127 A61 A224 AA1

D197   0       0          692      314   222     313

A197   0       0          692 314   222      313

A127  692    692      0          X       572      750

A61    314    314      X          0       390      X

A224  222    222     572       390    0         520

AA1    313    313     750       X        520     0

Minimum Spanning Tree : (D197,A197) (D197,A224) (A224,AA1) (D197,A61)

(A127,A224) Length:1108
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Το δίκτυο πρόσβασης που αποτελείτε από τους κόμβους διανομής D144 D117 D84

και D2 είναι προφανές και δεν χρειάζεται να βρούμε πίνακες γειτνίασης για να

υπολογίσουμε το Minimum Spanning Tree.

Το δίκτυο πρόσβασης που προκύπτει φαίνεται στην [Εικόνα 1].

Εικόνα 1: Δίκτυο πρόσβασης
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9.2 Δίκτυο διανομής
Αφού έχουμε βρει και σχεδιάσει το δίκτυο πρόσβασης συνεχίζουμε με το επόμενο

επίπεδο δικτύου, το δίκτυο διανομής. Για την εύρεση του δικτύου διανομής θα πρέπει

να λάβουμε υπόψη το δίκτυο πρόσβασης όπου θα το θεωρούμε υπάρχουσες

υποδομές.

Πίνακας γειτνίασης κύριου κόμβου C90

C90 D84 D144 D120

C90     0         1031   3669      X

D84     1031   0         3523     X

D144   3669   3523    0        1515

D120    X         X         1515    0

Minimum Spanning Tree: (C90,D84) (D84,D144) (D144,D120) Length:6069

Πίνακας γειτνίασης κύριου κόμβου C113

C113 D120 D144 D197

C113    0        92     1617     722

D120   92      0        1525    630

D144   1617   1525   0         X

D197   722      630     X        0

Minimum Spanning Tree: (c113,d120) (d120,d197) (c113,d144) Length:2339
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Πίνακας γειτνίασης κύριου κόμβου C220

C220 D117 D2 D197

C220    0          425     1398  744

D117   425      0          1038   X

D2       1398    1038     0        X

D197   744       X          X        0

Minimum Spanning Tree: (C220,D117) (C220,D197) (D117,D2) Length:2207

Πίνακας γειτνίασης κύριου κόμβου C96

C96 D2 D117 D84

C96     0        1536   2061     11686 1

D2      1536   0        1038 Χ

D117  2061  1038   0 Χ

D84    11686 Χ Χ 0

Minimum Spanning Tree: (D2,D117) (C96,D2) (C96,D84) Length:14260

1 Θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές και να μην γίνει νέος χάνδακας αλλά

θα γινόταν χρήση  μεγαλύτερου μήκους καλωδίου οπτικής ινας. Επιπλέον ο νέος χάνδακας ευνοεί την

επέκταση του δικτύου.
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Το δίκτυο διανομής που προκύπτει φαίνεται στην [Εικόνα 2].

Εικόνα 2: Δίκτυο διανομής

9.3 Κυριο δικτυο

Το κύριο δίκτυο συμπίπτει με το δίκτυο  διανομής και δεν χρειάζεται περαιτέρω

ανάλυση.

9.4 Σύγκριση με το πραγματικό δίκτυο της Πάτρας

Στο σχεδιασμό του δικτύου της Πάτρας που έγινε στα πλαί σια της ανάπτυξης της

ευρυζωνικότητας στη Δυτική Ελλάδα  έχουν ληφθεί υπόψη παράμετροι και οδηγίες

που δεν μας είναι γνωστές, αλλά και ά λλοι παράγοντες που δεν θα μπορούσαμε να

συμπεριλάβουμε στο δικό μας μοντέλο. Δύο σημαντικοί παράγοντες που θα ά λλαζαν

τη σχεδίαση του δικτύου μας είναι η επιλογή διαδρομών διόδευσης οπτικής ίνας από

διαδρομές με μεγαλύτερο μήκος για να αποφευχθεί τυχών ταλαιπωρία του κοινού και

η πρόβλεψη υποδομών για τη μελλοντική επέκταση του δικ τύου. Παρόλα αυτά

κάνοντας μια σύγκριση των δυο δικτύων παρατηρούμε να έχουν μια μεγάλη

ομοιότητα στις διαδρομές τους και στο μεγαλύτερο τμήμα τους να συμπίπτουν . Στην

[Εικόνα 3] απεικονίζονται τα δύο δίκτυα διανομής μαζί (με μωβ του δικού μας

μοντέλου και με μπλε του πραγματικού). Στην [Εικόνα 4] απεικονίζονται τα δύο
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δίκτυα πρόσβασης μαζί (με κόκκινο του δικού μας μοντέλου και με μπλε του

πραγματικού).

Εικόνα 3: Δίκτυα διανομής των δύο δικτύων στην ίδια εικό να
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Εικόνα 4: Δίκτυα πρόσβασης των δύο δικτύων στην ίδια εικόνα.

Υπολογίζοντας το συνολικό μήκος χάνδακα για την κατασκευή του πραγματικού

δικτύου με τη βοήθεια του arcmap και της μεθόδου split polyline βρίσκουμε ότι

απαιτούνται περίπου 34726 μέτρα . Στην  περίπτωση του δικού μας μοντέλου δικτύ ου

βρίσκουμε ότι απαιτούνται περίπου 27929 μέτρα χάνδακα, δηλαδή μια τεράστια

μείωση σε μήκος χάνδακα που φτάνει τα 6797 μετρα. Αναλυτικά στον [Πίνακα 5]

παρουσιάζεται η σύγκριση των δύο δικτύων με τα επιμέρους δίκτυα που τα

αποτελούν.

Πραγματικό
δίκτυο

Μοντέλο

ΧΑΝΔΑΚΑΣ 34726 27929

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 8920 7088

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 42143 42697

ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ 30174 26228

Πινάκας 5

Από τον [Πίνακα 5] παρατηρούμε ότι ενώ έχουμε μια μεγάλη μείωση στο μήκος του

χάνδακα, του δικτύου πρόσβασης αλλά και του κύριου δ ικτύου δεν συμβαίνει το ίδιο

και στο δίκτυο διανομής. Αυτό τυχαίνει γιατί ο σχεδιασμός του δικτύου έγινε με

βασικό κανόνα το ελάχιστο δυνατό μήκος χάνδακα -κόστος δικτύου και όχι το μήκος

καλωδίου οπτικών ινών που θα χρησιμοποιηθεί. Μπορούμε  με μικρές αλλαγές στη
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σχεδίαση του δικτύου να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος του δικτύου αν σε

εναλλακτικές διαδρομές επιλέγουμε αυτές με λίγο μεγαλύτερο μήκος χάνδακα αλλά

πολύ μικρότερο μήκος οπτικής ίνας , και κατά συνέπεια και σωληνώσεων. Στον

[Πίνακα 6] βλέπουμε ενδεικτικές τιμές των προϊόντων του οπτικού δικτύου όπου

πρέπει να λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό του δικτύου. Εύκολα συμπεραίνουμε ότι ο

παράγοντας που θα καθορίσει το κόστος του οπτικού δικτύου είναι το μήκος

χάνδακα.

Α/Α Είδος
Κόστος

Μονάδος (με
ΦΠΑ)

1 Σωληνώσεις HDPE

Σωληνώσεις (Σ) – Φ50 0.9 €/m

Σωληνώσεις (Σ) – Φ40 0.7 €/m

2 Μικροσωληνώσεις

1. Συστοιχίες Μικροσωληνώσεων 7 σωληνίσκων 3.5 €/m

2. Συστοιχίες Μικροσωληνώσεων 4 σωληνίσκων 2.7 €/m

3. Συστοιχίες Μικροσωληνώσεων 12/24 σωληνίσκων 3.8 €/m

4. Διακλαδωτήρες Μικροσωληνώσεων 150.0 €

3 Φρεάτια

1. Φρεάτια (Φ1) Μικρά 70x50x65 350.0 €

2. Φρεάτια (Φ1) Μεγάλα 100x70x65 450.0 €

3. Φρεάτια (Φ2) σε πεζοδρόμιο 400.0 €

4 Χάνδακες

1. Χάνδακας (Χ1) 15x40 20.0 €/m

2. Χάνδακας (Χ2) 15x40 25.0 €/m

3. Μικροχάνδακας (Χ3) 10x15 15.0 €/m

4. Πλαίσιο όδευσης σε γέφυρα 7.5 €/m

5 Οπτική καλωδίωση

1. Οπτικό Καλώδιο Κ1, loose tube 2.0 €

2. Οπτικό Καλώδιο Κ2/72 ινών (μικρο -καλώδιο για εμφύσηση) 1.7 €

3. Οπτικό Καλώδιο Κ2/48 ινών (μικρο-καλώδιο για εμφύσηση) 1.1 €

4. Οπτικό Καλώδιο Κ2/36 ινών (μικρο -καλώδιο για εμφύσηση) 1.0 €
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5. Οπτικό Καλώδιο Κ2/24 ινών (μικρο -καλώδιο για εμφύσηση) 0.9 €

6. Οπτικό Καλώδιο Κ2/12 ινών (μικρο -καλώδιο για εμφύσηση) 0.7 €

7. Οπτικό Καλώδιο Κ3/8 ινών (μικρο-καλώδιο για εμφύσηση) 0.6 €

8. Οπτικό Καλώδιο Κ3/4 ινών (μικρο -καλώδιο για εμφύσηση) 0.5 €

6 Διατάξεις για συγκόλληση ινών

1. Διατάξεις συγκόλλησης ινών σε εξωτερικούς χώρους (μούφες) 300.0 €

Α/Α Είδος
Κόστος

Μονάδος
(με ΦΠΑ)

1 Χώρος στέγασης κόμβου

1. Οικίσκοι εξωτερικού χώρου για στέγαση κόμβων Πρόσβασης 2.500.0 €

2 ODF ή ισοδύναμες διατάξεις

1. Ικριώματα οπτικών κατανεμητών Κύριου κόμβου 750.0 €

2. Οπτικοί κατανεμητές (ODF) 24 συνδέσεων 250.0 €

3. Συγκολλήσεις (splices) 2.0 €

4. Συνδετικές χορδές Cross-Connect (XC patchcords) 25.0 €

5. Οπτικά καλώδια διασύνδεσης μεταξύ ODF (IFC) 12 ινών 150.0 €/m

Πίνακας 6: Ενδεικτικά κόστη προιόντων οπτικού δικτύ ου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πιο ουσιαστικό πρώτο βήμα στο σχεδιασμό των δικτύων οπτικών ινών και αυτό

που θα μας δώσει την δυνατότητα να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο αργότερα εάν το

ακολουθούμε επιμελώς, είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης βάσης δεδομένων που

μπορεί να συλλάβει τις σχετικές πληροφοριες και να επιτρέψει το γρήγορο σχεδιασμό

του δικτύου, αλλά και να επιτρέπει τις αναβαθμίσεις του δικτύου με το μικρότερο

δυνατό κόστος. Έτσι, η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με τις

ιδιότητες που έχουν αποτελούν απαραίτητα εργαλεί α για τη σχεδίαση των δικτύων.

Εφαρμόζοντας το μοντέλο αυτόματης σχεδίασης που παρουσιάστηκε για την

περίπτωση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών με τη βοήθεια των Γ.Σ.Π,

επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος για τη δημιουργία των δικτύων.

Αυτοματοποιείται η διαδικασία για την εύρεση των θέσεων των κόμβων του δικτύου

αλλά και των διαδρομών που θα γίνουν οι ζεύξεις του δικτύου .

Η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα

γεωγραφικά και αλφαριθμητικά στοιχειά της υποδομής σε ηλεκτρονική μορφή όπως

παρουσιάστηκε και στην παρούσα εργασία για την περίπτωση του μητροπολιτικού

δικτύου οπτικών ινών της Πάτρας, αφού είναι αναγκαία για τον έλεγχο της

βιωσιμότητας και τη συνεχή επέκταση του δικτύου .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. (Σ) Σωλήνες (Ducts)

Θα εγκατασταθούν σωλήνες HDPE με τυπική εξωτερική

διάμετρο 40 και 50 mm και εσωτερική διάμετρο 32 και 44

mm αντίστοιχα σε διάταξη συστοιχιών έξι συνδεδεμένων κατά

μήκος σωληνώσεων. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι

από HDPE με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την αντοχή

σε θλίψη, παραμόρφωση και κρούση.

1.1 Συστοιχίες μικρο-σωληνώσεων (Microduct bundles)

Συστοιχίες μικρο-σωληνώσεων θα

χρησιμοποιηθούν συστηματικά προκειμένου να

ικανοποιηθούν άμεσα ή μελλοντικά αυξημένη

πυκνότητα συνδέσεων μεταξύ κύριων κόμβων,

κόμβων διανομής και πρόσβασης αλλά και στις

τελικές συνδέσεις προς μεμονωμένους χρήστες.

Προβλέπονται δυο τύποι συστημάτων:

 Συστοιχία μικροσωληνώσεων (Μ1) με τουλάχιστον 4 και 7 σωληνίσκους

(microtubes) για το δίκτυο πρόσβασης, διανομής και κύριο, στην καθεμία εκ

των οποίων θα μπορεί να εμφυσηθεί, με την κατάλληλη διάταξη εμφύσησης,

μικροκαλώδιο (micro-cable) με αριθμό ινών έως και 72 το καθένα. Είναι

επιθυμητό η συστοιχία να είναι κατάλληλη για άμεσο ενταφιασμό (δηλαδή να

εμπερικλείεται σε προστατευτικό σωλήνα), για να αποφευχθεί η διπλή

διαδικασία της τοποθέτησης του προστατευτικού σωλήνα και της εισαγωγής

της συστοιχίας εντός αυτού.

 Συστοιχία μικροσωληνώσεων (Μ2), για τις συνδέσεις με τελικούς χρήστες

από ένα κόμβο ή φρεάτιο πρόσβασης, με τουλάχιστον 12 σωληνίσκους

(microtubes), στον καθένα εκ των οποίων θα μπορεί να εμφυσηθεί δέσμη

οπτικών ινών (έως 8 ίνες).
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1.2 Διακλαδωτήρες μικροσωληνώσεων

Οι σωλήνες που περιβάλλουν τις συστοιχίες

μικρο-σωληνώσεων ενώνονται μεταξύ τους με

ειδικά τεμάχια διακλάδωσης ώστε να

διατηρείται αφ’ ενός η συνέχεια της

προστασίας και στεγάνωσης σωληνίσκων και

καλωδίων και αφ’ ετέρου να εξασφαλίζεται η έξοδος παρόμοιων ή μικρότερων

σωληνώσεων για εξυπηρέτηση κόμβων και χρηστών. Για την ελαχιστοποίηση των

απαιτήσεων χώρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διακλαδωτήρες τύπου «Η». Σε

περίπτωση που προταθούν διακλαδωτήρες με δυνατότητα σύνδεσης μόνο προς

τους σωληνίσκους του ενός τμήματος του σωλήνα βρόχου, θα πρέπει να

περιγραφεί ο τρόπος σύνδεσης με χρήση 2 διακριτών διακλα δωτήρων (σχήματος

«Υ» - swept “T” κλπ) οι οποίοι θα πρέπει να συνυπάρχουν στο ίδιο φρεάτιο.

2. Φρεάτια

Σε κάθε περίπτωση, τα φρεάτια θα πρέπει να μπορούν να φιλοξενήσουν τις

απαραίτητες διατάξεις συγκόλλησης ινών, διακλάδωσης μικρο -σωληνώσεων,

σύνδεσης και σφράγισης υπο-σωλήνων κλπ. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να

φιλοξενήσουν πλεονασματικό καλώδιο χωρίς να παραβιάζονται οι προδιαγραφές

του κατασκευαστή για την ελάχιστη ακτίνα κάμψης κλπ.

3. Χάνδακες (trenches)

Προβλέπονται δύο τύποι χάνδακα:

 Χάνδακας (Χ1): Ο ανάδοχος απαιτείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα

χάνδακα ανοικτού τύπου στην άκρη του δρόμου ( ασφαλτικό οδόστρωμα)

βασιζόμενος στις προδιαγραφές ITU -T L.48 και L.35 (CCITT outside plant

technologies for public networks).  Ενδεικτικό διάγραμμα διατομής του

χάνδακα Χ1 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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 Μικροχάνδακας (Χ3): Ο ανάδοχος απαιτείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει

ένα μικροχάνδακα σε πεζοδρόμια, ρείθρα, προαύλιους χώρους για την

εξυπηρέτηση χρηστών (κατά τεκμήριο σε χώρου ς ευθύνης τους). Ενδεικτικό

διάγραμμα διατομής του χάνδακα Χ3 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

4. Καλώδια οπτικών ινών

Θα χρησιμοποιηθούν έως και 3 τύποι καλωδίων (Κ1, Κ2, Κ3) ανάλογα με τον

αριθμό των ινών και το είδος του καλωδίου , και το εύρος της χρήσης των

συστοιχιών μικροσωληνώσεων. Τα καλώδια και οι εργασίες τοποθέτησης, πέραν

των ειδικών περιπτώσεων θα πρέπει να είναι συμβατά με τα πρότυπα ΙΤ U-T L.35,

L.43, L.10, L.14 and L.1. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να δοθούν οι

εργοστασιακές προδιαγραφές και να ακολουθηθούν οι οδηγίες του κατασκευαστή

για τις εργασίες τοποθέτησης.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται περιγραφές και ενδεικτικές σχηματικές

απεικονίσεις των τριών καλωδίων οπτικών ινών που προβλέπονται:

~200mm

ασφαλτος

1χM2

~100 mm

≤ 200 mm

≤
50

0
m

m

m
m

Άσφαλτος

,

1x(Σ) 1x(Σ)

Ειδικού τύπου μπετόν

1xM21xM1

1xM1 1xM1

Ταινία σήμανσης
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Καλώδιο  Κ1

Καλώδιο, (loose tube), χωρίς εξωτερικό οπλισμό, αλλά με διηλεκτρικά

στοιχεία αντοχής, για απ’ ευθείας διασύνδεση μεταξύ κεντρικών κόμβων ή απ’

ευθείας διασύνδεση κεντρικού με ενδιάμεσους κόμβους διανομής με

δυνατότητα ελκυσμού σε μεγάλες αποστάσεις, τοποθετημένο σε σωλήνα ή

υπο-σωλήνα.

Καλώδιο  Κ2

Μικρο-καλώδιο για απ’ ευθείας διασύνδεση κεντρικών κόμβων ή απ’ ευθείας

διασύνδεση κεντρικού με ενδιάμεσους κόμβους διανομής ή απ’αυθείας

σύνδεση κόμβου διανομής με κόμβο πρόσβασης με δυνατότητα εμφύσησης σε

μικρο-σωλήνα.

Καλώδιο  Κ3

Μικρο-καλώδιο (δέσμη οπτικών ινών) για σύνδεση χρηστών στους κόμβους

πρόσβασης με δυνατότητα εμφύσησης σε μικρο -σωλήνα.

5. Διατάξεις συγκόλλησης ινών σε εξωτερικό χώρο (μούφες)

Πρόκειται για διατάξεις που θα τοποθετηθούν σε

εξωτερικούς χώρους, κατά τεκμήριο σε φρεάτια, και

σκοπό έχουν την προέκταση μέσω συγκόλλησης οπτικού

καλωδίου εν σειρά.

Στην περίπτωση της διάταξης σύνδεσης εν σειρά ( in line

joint) οι οπτικές ίνες μπορεί να ανήκουν σε δύο καλώδια

διαφορετικού τύπου και διαφορετικής εξωτερι κής διαμέτρου ακόμη και με

διαφορετικό αριθμό ινών το καθένα. Στην τελευταία περίπτωση, οι πλεονάζουσες

ίνες προστατεύονται μέσα στη διάταξη.

6. Ικριώματα Οπτικής Διανομής και Τερματισμού ( Fiber Distribution
Frames - FDFs)

Τα FDFs χρησιμοποιούνται ως συνδετικές διατάξεις μεταξύ του δικτύου των

εξωτερικών οπτικών καλωδίων (OSP) και των εσωτερικών καλωδίων ( IFC) των

κόμβων ή και για μικτονόμηση μεταξύ εξωτερικών καλωδίων ( cross-connect).

n-a
n n

2a

Splice Enclosure

Drop Cable

Access cable
West

Access cable
West
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Έχουν τη μορφή ικριώματος ή συστοιχίας ικριωμάτων ικανών να φιλοξενήσουν

τα πλαίσια οπτικής διανομής (ODFs) εντός των οποίων βρίσκονται οι δισκέτες

συγκόλλησης (SPT) ή άλλες διατάξεις για το χειρισμό των συγκολλήσεων, μέσω

των οποίων μετά από συγκόλληση εξέρχονται και τερματίζουν σε συνδέσμους LC

οι μονότροπες οπτικές ίνες των κ αλωδίων, απ’ όπου επιτρέπεται η σύνδεση με

ενεργό εξοπλισμό ή άλλα καλώδια μέσω οπτικών συνδετικών χορδών ( optical

patch cords).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται σχηματικά τα συστατικά των FDF.

Στοιχείο Περιγραφή Χρησιμότητα

Ικρίωμα 19”
Για την ανάρτηση των ODF

και ενεργών παθητικών
στοιχείων

Optical
distribution

frame

(ODF)

Εμπεριέχει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για την είσοδο

καλωδίου, συγκολλήσεις και
τερματισμούς στους οπτικούς

συνδέσμους. Αναρτάται σε
ικρίωμα 19”

Εσωτερικός
οδηγός

κατακόρυφω
ν καλωδίων
ικριώματος

Για την συγκράτηση και
διευθέτηση των κατακόρυφων

συνδετικών χορδών και
καλωδίων με μέριμνα για τη

διατήρηση της ελάχιστης
απαιτούμενης ακτίνας κάμψης.

Μονάδα
γεφύρωσης
ικριωμάτων

Η μονάδα αναρτάται στην
κορυφή 2 γειτονικών

ικριωμάτων και μπορεί να
ρυθμισθεί για μεταβλητή

απόσταση μεταξύ τους (τυπικά
300–600 mm ) με μέριμνα για
τη διατήρηση της ελάχιστης

απαιτούμενης ακτίνας κάμψης
των συνδετικών χορδών.
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Σύστημα
αγωγών
μεταξύ

ικριωμάτων

Χρησιμοποείται για γεφύρωση
ικριωμάτων με μεγάλες

μεσολαβούσες αποστάσεις με
μέριμνα για την προστασία των

καλωδίων και χορδών και τη
διατήρηση της ελάχιστης

απαιτούμενης ακτίνας κάμψης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

// watch:i,j,smallest,from,to,found,do ne

// Prim's Minimum Spanning Tree Algorithm

var inf=100000

var names=new Array('A','B','C','D','E','F')

var m=new Array(6)

function weight(a,b){

return m[a][b]

}

function findSmallest(V,all,done){

// all=true: find smallest of all ed ges

// all=false: find smallest with one vertex not done

var smallest=inf

var from,to

var i,j

for (i=0;i<V;i++){

for (j=i+1;j<V;j++){

if (all || (done[i]!=done[j])){

var w = weight(i,j);

if (w<smallest){

smallest=w

from=i; to=j

}

}

}

}

return new Array(from,to,smallest)
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}

function Prim(V){

var i

var done = new Array(V)

var ret=new Array()

// init

for(i=0; i<V; i++) done[i]=false

// now we search V-1 times the smallest edge:

for(i=0; i<V-1; i++){

var found=findSmallest(V,i==0,done)

ret.push(found)

done[found[0]]=true

done[found[1]]=true

}

return ret

}

function init(){

var x=inf

m[0]=new Array(0,x,x,x,x,x)

m[1]=new Array(x,0,x,x,x,x)

m[2]=new Array(x,x,0,x,x,x)//PINAKAS GEITNIASHS 6 KOMBON

m[3]=new Array(x,x,x,0,x,x)

m[4]=new Array(x,x,x,x,0,x)

m[5]=new Array(x,x,x,x,x,0)
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}

init()

var i,p=Prim(m.length)

var total=0

message('Minimum Spanning Tree:'+nl)

for (i=0;i<p.length;i++){

message('('+names[p[i][0]]+','+names[p[i][1]] + ') ')

total += p[i][2]

}

message('Length:'+total)
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