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FTTx (Fiber to the x)

 FTTx é um termo geral para uma rede de banda larga de última milha, que

utiliza como meio a fibra óptica, substituindo parcial ou totalmente o

cabeamento metálico de par trançado ou coaxial;

 Uma vez que os cabos ópticos possuem maiores taxas de transmissão e

largura de banda do que os cabos metálicos, há uma tendência por

parte dos provedores de serviços de telecomunicação de atualização e

substituição dessas redes metálicas pela fibra óptica;

 O x utilizado é um termo genérico para um grande conjunto de

configurações possíveis, em que a última letra identifica o destino final da

fibra;

 Podemos separar inicialmente essas configurações em dois conjuntos, de

utilização parcial de fibra na rede externa (FTTN,FTTC) e utilização total

(FTTP/FTTB/FTTH).



FTTx (Fiber to the x)



FTTN 

 FTTN (Fiber to the Node ou Fiber to the Neighborhood): “Fibra até o nó” ou
“Fibra até o bairro/vizinhança”;

 Nessa configuração, as fibras são utilizadas entre o PoP do provedor e um
armário de telecomunicações que atende um conjunto de até algumas
centenas de assinantes;

 A partir desse armário, as conexões até o assinante são feitas via par
trançado e/ou cabo coaxial, portanto trata-se de uma configuração que
utiliza parcialmente a fibra óptica no provimento dos serviços;

 Devido ao aproveitamento de parte da rede metálica pré-existente, a
FTTN é menos onerosa para implementar do que outras configurações de
FTTx, porém ao custo de uma limitação maior em termos de taxa de
transmissão de dados.



FTTN 



FTTC 

 FTTC (Fiber to the Curb ou Fiber to the Cabinet): “Fibra até a beira” ou

“Fibra até o armário”;

 Se assemelha muito à configuração FTTN;

 Geralmente utiliza-se o critério de proximidade para diferenciar FTTN e

FTTC: quando o armário onde chega a fibra está a menos de 300 m de

distância dos assinantes (ou seja, a distância restante da rede, utilizando

meio metálico, é menor que 300 m), utiliza-se a nomenclatura FTTC, se for

maior que 300 m, utiliza-se FTTN;

 Quanto mais próximo do assinante chega a fibra, menores são as

limitações impostas pela porção de rede metálica, possibilitando atingir

maiores taxas de transmissão de dados.



FTTN / FTTC 



FTTP - FTTB e FTTH

 FTTP (Fiber to the Premises): “Fibra até a localização/instalação”;

 Esse termo é utilizado de forma geral tanto para redes FTTB quanto FTTH, ou
como uma forma de denominar uma rede óptica que chega a
residências e estabelecimentos comerciais;

 FTTB (Fiber to the Building/Business): “Fibra até a edificação/empresa”.
Quando a rede óptica vai até os limites do edifício e a pequena porção
restante, de conexão até os apartamentos/salas comerciais individuais
utiliza outro meio (ex.: par trançado);

 FTTH (Fiber to the Home): “Fibra até o lar”. Nessa configuração a fibra
chega até o limite da habitação individual, normalmente em um terminal
de rede óptica (ONT) que converte o sinal óptico para elétrico. Na
configuração FTTH é possível o oferecimento de taxas de comunicação da
ordem de Gbps.



FTTC, FFTB e FTTH



Estruturas de redes FTTH

 Existem três tipos principais de estruturas de rede FTTH:

 Home Run – Neste modelo, utiliza-se uma linha de fibra óptica direta do

provedor central até o cliente. Esse link dedicado encarece a instalação,

sendo mais utilizado em condomínios fechados, com uma fibra para

internet e outra para sistemas de TV por assinatura. Pode ser considerada

uma arquitetura de rede ponto-a-ponto (P2P – Peer to Peer);



Estruturas de redes FTTH

 Active Star – Rede ativa em topologia estrela, em que um cabo multifibra

segue do provedor até um switch de rede local em um nó ativo

(energizado por uma fonte local ininterrupta). Desse switch os sinais são

multiplexados e distribuídos individualmente aos clientes. Dispendiosa

devido à necessidade de utilização de equipamentos ativos na rede

externa.



Estruturas de redes FTTH

 Passive Optical Network (PON) – A rede óptica passiva é do tipo

ponto-a-multiponto e permite que vários clientes compartilhem a

mesma conexão, sem a necessidade de qualquer componente

ativo na rede de acesso. Para a distribuição dos sinais nessa rede,

utilizam-se divisores PON bidirecionais (splitters ópticos), nos quais o

sinal de uma fibra é distribuído para N fibras. A PON utiliza uma

estrutura menos dispendiosa o que a torna uma escolha bastante

popular para redes FFTH.



Elementos da PON

 OLT (Optical Line Terminal) – “Terminal de linha óptica”. É o ponto de 

partida da PON, localizado no ponto de presença (PoP) do provedor. Esse 

equipamento recebe os sinais de TV e internet por meio de um switch e o 

distribui de forma bidirecional por meio de fibra óptica. Em outras palavras, 

sua função é converter, enquadrar e transmitir os sinais para a PON, além 

de coordenar a multiplexação entre os dispositivos de conversão na ponta 

dos clientes (ONTs/ONUs).



Elementos da PON

 SPL (Splitter) – Divisor/combinador

óptico. Usualmente recebe de

uma a duas fibras e distribui o

sinal para até 32 ou 64 fibras. É

um elemento passivo que não

precisa de alimentação e atua

diretamente sobre o sinal

luminoso. A potência do sinal de

entrada é dividida (em geral,

igualmente) entre os N sinais de

saída, assim como a banda total.

 Existem duas tecnologias de

splitter óptico, a FBT (Fused

Biconical Tapper) e a PLC (Planar

Lightwave Circuit).



Tecnologias de splitter óptico

FBT PLC



Elementos da PON

 WDM (Wavelength Division Multiplexer/Demultiplexer) - É utilizado

para combinar/separar vários feixes de comprimentos de onda

levemente diferentes em uma mesma fibra óptica, permitindo

aumentar a taxa de transmissão efetiva e/ou acrescentar novos

sinais/serviços. São utilizados em redes PON para disponibilizar

serviços adicionais como TV por assinatura.



Elementos da PON

 ONT (Optical Network Terminal) e ONU (Optical Network Unit) – “Terminal 

de rede óptica” e “Unidade de rede óptica”. São equipamentos que 

provêm a interface da rede PON no lado do cliente. A ONT é instalada no 

interior da casa do cliente e conta com entradas para diferentes serviços 

via fibra, como banda larga, vídeo e telefonia (triple play). No caso da 

ONU, a instalação é feita em dependências externas, e o atendimento 

dos clientes finais é feito por uma rede metálica.



Elementos da PON



EPON (Ethernet PON) e

GPON (Gigabit PON)
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