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Resumo
O problema estudado relaciona-se ao planejamento de redes ópticas de acesso
TWDM (Time and Wavelength Division Multiplexing), tendo como meta prover meios para
atender ao consumo crescente de banda e, ao mesmo tempo, associar o mesmo ao menor
consumo de energia possível e disponibilizar serviços de qualidade aos usuários da rede.
Neste contexto, após a apresentação de uma revisão bibliográfica, alguns trabalhos foram
selecionados como referências base para o estudo.
Neste, foram analisadas técnicas de gerenciamento do comprimento de onda numa
possível migração tecnológica dos equipamentos de acesso à rede pelo lado do usuário, as
unidades de rede óptica (ONUs), considerando ser possível aproveitar de forma eficiente a
distribuição de ONUs em cada par de comprimentos de onda, e como resultado, desligar
interfaces de gerenciamento para economia de energia. Em paralelo a este objetivo, foram
agregados métodos “de registro adaptativo” para melhorar o desempenho das ONUs que
estão migrando e/ou entrando na rede, evitando colisões entre seus sinais e aumentando as
chances de registro no terminal de linha óptico (OLT).
Além do mais, o trabalho aborda o cumprimento do contrato de serviços (SLA) por
parte das operadoras de telecomunicações, bem como oferece meios de estruturar uma
rede óptica passiva (PON) para oferecer serviços com garantia de métricas de qualidade
(QoS). Diferentes cenários foram tratados ao variar a porcentagem de usuários ativos na
rede, e percebeu-se que, quando a PON opera com baixo índice de atividade (média 10%
de ONUs ativas), foi possível economizar mais de 80% de energia em interfaces de
gerenciamento. Por outro lado, ao envolver cenários mais realistas em redes ópticas (média
de 50% de ONUs ativas), o TWDM-PON economizou quase 50% de energia nestas
interfaces ao ser configurado com baixo período de migração (5 minutos). Além disso,
alcançou um SLA de aproximadamente 100%, um valor considerado acima do usual quando
se trata de cumprimento de serviços. Como uma tecnologia emergente, o TWDM-PON
destaca-se num cenário que deve ser planejado para ser compatível com tecnologias
implantadas, e além de disso, superar o legado de redes PON na economia de energia e
qualidade de serviços oferecidos.

Palavras Chave: Consumo de Energia, Multiplexação por divisão de tempo e
comprimento de onda (TWDM), Redes ópticas passivas (PON), Esquema de registro
adaptativo, Migração de ONUs, Relação de Divisão, Elevada utilização da largura de
banda.
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Abstract
The problem studied is related to the planning of optical access networks TWDM
(Time and Wavelength Division Multiplexing), aiming to provide means to meet the
increasing bandwidth consumption and, at the same time, associating it to the lowest
possible power consumption and providing quality services to the network users. In this
context, following the presentation of a literature review, some studies were selected as a
reference basis for the study.
In this, some wavelength management techniques were analyzed aiming a possible
technological migration of the network access equipment at the user side, the optical network
units (ONU), whereas it is possible to use efficiently the ONUs distribution in each pair of
wavelength. As a result, it becomes possible to switch off some management interfaces thus
assuring a degree of power consumption save. In parallel, methods for providing an
"adaptive record" of ONUs have been aggregated to improve the performance of those
ONUs that are migrating and/or entering the network, avoiding collisions between their
signals and increasing the chance of their registration in the optical line terminal (OLT).
Furthermore, this work deals with the fulfillment of the service agreement (SLA)
signed by telecommunications operators and proposes ways to design a passive optical
network (PON) in order to offer services with quality metrics assurance (QoS). Different
scenarios were treated to vary the percentage of active users on the network, and it was
noticed that when the PON operates with low rate of activity (average 10% of active ONUs),
it was possible to save over 80% energy in the management interfaces. Moreover, by
involving more realistic scenarios in optical networks (50%, in average, of active ONUs), the
TWDM-PON saved almost 50% of energy at the interfaces to be configured with low
migration period (5 minutes). Additionally, it reached an SLA of approximately 100%, a value
considered above the usual when it comes to compliance services. As an emerging
technology, TWDM-PON stands out in a scenario that should be designed to be compatible
with deployed technologies, and beyond that, to overcome the legacy of PON networks in
energy saving and quality of services offered.

Keywords: Energy Consumption, Time and wavelength division multiplexed
(TWDM), Passive optical network (PON), Adaptive registration scheme, ONU
migration, Split Ratio, High bandwidth utilization.
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1 Introdução
Uma razão da tecnologia PON (Passive Optical Network) ter se tornado tão
popular em redes de acesso foi sua reputação de tecnologia “à prova de futuro”, que
desenvolve métodos de minimizar os efeitos de choque e pressões futuras. Mas
essa reputação vive um impasse, pois gerações PONs não serão simplesmente
substituídas por qualquer sucessor [1], e o aumento incessante do consumo de
dados por assinantes de banda larga fixa e móvel impulsiona a inovação contínua da
indústria para enfrentar este desafio. Sistemas de acesso via fibra óptica baseados
em tecnologia PON estão, atualmente, sendo desenvolvidos em larga escala de
mercado por numerosas operadoras de rede em todo o mundo [2].
Recentemente, as exigências de mais altas taxas de bit para serviços de
banda larga aumentaram rapidamente. A fim de atender a essas demandas, o FSAN
(Full Service Access Network) começou a trabalhar com uma gama de configurações
de acesso [3]. Várias arquiteturas PON, tais como OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexed), Co-DWDM (Coherent Dense WDM) e TWDM (Time and
Wavelength Division Multiplexing), foram debatidas durante muito tempo, até que em
2013, o ITU (Intenational Telecommunication Union) escolheu o TWDM-PON como a
mais nova geração de redes ópticas passivas [4].
Entre diversas tecnologias estudadas, o TWDM-PON é considerado como
arquitetura promissora para redes PON, pois pode proporcionar elevadas taxas de
dados pelo empilhamento de múltiplas XG-PONs (10-Gigabit Passive Optical
Network) usando WDM (Wavelength Division Multiplexed). Mesmo assim, o
processo de padronização do TWDM-PON ainda está em curso pelo ITU-T, iniciando
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uma série de recomendações G.989.x. Essa revolução tecnológica oferece uma
capacidade sem precedentes para tecnologia PON, e permite taxas de até 40 Gb/s
em sentido DS (downstream) e 10 Gb/s em sentido US (upstream) [3].

1.1 Requisitos para implantação do TWDM-PON
Ao final de 2010, logo após o projeto XG-PON ser apresentado no ITU, o
FSAN iniciou o trabalho em redes de segunda geração, abrangendo estudos de
requisitos relevantes para implantação do sistema. No início do projeto, o
requerimento básico foi de 40 Gb/s de taxa de transferência e 40 km de alcance,
numa relação de divisão (split ratio) de 1:64, mas não necessariamente
compatibilidade com ODNs (Optical Distribution Network) existentes [5].
Segundo [3], uma rede TWDM-PON requer 4 ou 8 pares de canais, no qual
cada par compreende um canal de comprimento de onda para tráfego descendente
(doravante denominado downstream) e um canal de comprimento de onda para
tráfego ascendente (doravante denominado upstream). O alcance da fibra passiva
deve ter no mínimo 40 km e alcance diferencial2 de 40 km. De modo opcional, a
distância do alcance diferencial pode ser configurada em 20 km.
Sistemas

TWDM-PON

exigem

flexibilidade

para

compromisso

em

velocidade, distância e suporte para splitters em diversas aplicações. Essa
tecnologia deve ser compatível com ODNs anteriores, possibilitando a presença de
divisores de potência com elementos coexistentes [5]. A Figura 1 mostra os pontos
de referência que se aplicam em sistemas TWDM-PON coexistindo com sistemas
legados.

2

Alcance diferencial define a distância entre a unidade de rede óptica (ONU) mais próxima do
terminal de linha óptico (OLT) em relação à ONU mais distante.
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ODN
RF Video HE
GPON ONU

OTDR
XGPON ONU
GPON OLT

CEx

Splitter

XGPON OLT

GPON + RF
ONU

TWDM-PON OLT
Port-1

XGPON + RF
ONU

TWDM-PON OLT
Port-2

WM

TWDM-PON OLT
Port-3

TWDM-PON
ONU

…
TWDM-PON OLT
Port-n

TWDM-PON + RF
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CEx - Instance of co-existence
element.
WM - Wavelength multiplexer.
HE - Head end.

Figura 1 – Modelo de implantação do TWDM-PON (modificado de [3]).

Devido às suas principais capacidades (suporte em vários comprimentos de
onda, capacidade de tráfego variável e alcance de fibra passiva de até 40 km), o
TWDM-PON pode garantir todas aplicações relacionadas à banda larga, incluindo
mobile e wireline backhaul, bem como mobile fronthaul [6].

1.2 Cenário de transição
De acordo com [3], um cenário de transição brownfield 3 refere-se a um
cenário de implantação de redes ópticas sobre um sistema PON já implantado, de
forma que o novo sistema ofereça maior largura de banda e diversos recursos

3

Brownfield é um termo usado no planejamento urbano para descrever terras anteriormente
utilizadas para fins industriais ou alguns usos comerciais. Esses terrenos podem ter sido
contaminados com resíduos perigosos ou poluição e são evitados por este motivo. Uma vez limpa, tal
área pode se tornar a base para desenvolvimento de negócios, como um parque empresarial.
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utilizando TWDM-PON. Visto que o legado PON inclui GPON (Gigabit Passive
Optical Network), XG-PON1, GE-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) e
XG-EPON (10-Gigabit Ethernet Passive Optical Network), é provável que nem todos
os usuários sejam beneficiados a curto prazo. Porém, alguns assinantes podem
exigir uma atualização do sistema requerendo melhores serviços, sendo possível
movê-los para redes TWDM-PON.
Uma região que não possui sistemas PON implantados é nomeada
greenfield. Este cenário facilita o planejamento e projeto da rede, visto que a
convivência com o legado PON não é mais necessária. Essa visão foca diretamente
na questão econômica, pois a atualização da rede de acesso para as fornecedoras
de serviços leva muito tempo até estar completa [3].

1.3 Uma tecnologia sustentável
Com a ideia de implantar a tecnologia 5G, operadoras de telecomunicações
planejam uma revolução tecnológica até 2020. Esse fato aumenta o uso dos
sistemas de comunicações ópticos, sendo preciso planejar a evolução dos
dispositivos de consumo energético. Pensando em um futuro próximo e priorizando a
qualidade de serviço, os métodos utilizados devem agregar o menor gasto de
energia possível.
Para diminuir despesas em receitas cada vez maiores que operadoras e
prestadoras de serviços estão enfrentando, tecnologias como a quinta geração de
internet móvel são direcionadas para serem 50 vezes mais eficientes que as atuais
(quarta geração de internet móvel), e ao mesmo tempo oferecer redução dos custos
de energia. Tal fator requer equipamentos de baixo custo na rede, redução do custo
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de implantação e melhor funcionalidade na economia de energia nas limitações da
rede e equipamentos do utilizador [7].
Futuros sistemas devem resolver o desafio de lidar com o crescimento do
número de dispositivos de terminais, crescimento do tráfego e arquiteturas de redes
heterogêneas, sem causar um aumento dramático do consumo de energia e
complexidade dentro das redes. Como resultado, a evolução deverá ser concebida
para ser uma tecnologia sustentável [8].
Especialistas constatam que, enquanto as vendas de tecnologias XG-PONs
crescerão a uma taxa anual de 118% até 2018, os sistemas PON atuais continuarão
a compor a maioria das vendas em componentes de redes ópticas passivas. Em
contradição, a primeira geração de redes ópticas limita a capacidade do assinante
desfrutar de elevadas taxas de dados de forma contínua [1].
Embora redes de acesso baseadas em fibra óptica possam fornecer
elevadas taxas de bits, ainda apresentam problemas na distribuição da largura de
banda, suporte a serviços e desempenho dos nós de acesso. Ao contrário da
primeira geração de redes ópticas passivas, que possui metas definidas e
desenvolvimento emergente, o TWDM-PON deve superar o desempenho dessas
redes em termos de compatibilidade de banda e eficiência energética [9].
Mediante vários cenários de atividade em uma rede de acesso, o principal
objetivo dessa dissertação de Mestrado foi analisar a viabilidade de economia
energética em um TWDM-PON. Fatores intrínsecos da tecnologia PON (delay
aleatório, quiet window, delay de migração e taxa de utilização) serão analisados de
forma a diminuir seu custo energético e beneficiar as operadoras de rede. Além do
mais, o estudo realizado agrega requisitos que avaliam a qualidade dos serviços de
modo a beneficiar o usuário durante sua fruição.
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1.4 Motivação do Trabalho
Apesar da grande variedade de sistemas de comunicações existentes,
essencialmente cada tecnologia é motivada por objetivos comuns: proporcionar
facilidades para os usuários, mantendo ou aumentando a rentabilidade para a
operadora [10]. Embora ambos objetivos sejam fortemente dependentes de
tecnologias, o aumento do lucro tem sido alvo de operadoras como resultado da
melhoria dos serviços.
O consumo de energia e emissão de gases de efeito estufa tornaram-se
temas de interesse particular na indústria de telecomunicações. A energia gerada
sem poluentes é um dos itens de maior despesa para operadoras de redes móveis.
A maior parte do fornecimento de energia elétrica necessária para funcionar
estações de base celulares vem da queima de combustíveis derivados do petróleo.
Além da poluição, em futuro breve essas fontes de energia tendem a se esgotar [11].
Assim, é fundamental o avanço de pesquisas que podem minimizar o consumo
excessivo de energia em sistemas de telecomunicação.
Como a eficiência energética representa grande interesse em redes de
acesso, tecnologias de comunicação óptica irão desempenhar um papel crucial, visto
que podem garantir alta capacidade e longo alcance, com uma redução substancial
do consumo de energia. Em qualquer cenário, espera-se que as tecnologias
ofereçam soluções de baixo custo com alta taxa de dados [12].
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1.5 Organização
O trabalho está organizado em cinco partes, sendo o Capítulo 1 composto
por uma breve introdução, explicando o problema em questão e acompanhado pela
motivação do mesmo.
O Capítulo 2 revê os principais conceitos de redes ópticas passivas, bem
como protocolos de acesso ao meio de redes PON e funcionamento de suas
camadas, oferecendo bases para entender como funciona a distribuição e protocolos
de acesso em redes ópticas
De início, o Capítulo 3 resume a arquitetura da tecnologia TWDM-PON e
mostra como é tratada a economia de energia após se desligar interfaces que
gerenciam comprimentos de onda. Em seguida é abordada a relação de clientes
com operadoras de telecomunicações, mostrando os efeitos de um contrato formal
que é assinado antes da prestação de serviços. Adiante, são tratadas técnicas de
registro de unidades de rede óptica, englobando etapas e conceitos que otimizam o
vínculo entre o terminal de linha óptico e clientes da rede, bem como a qualidade de
serviços oferecidos para estes usuários. Por fim, o Capítulo 3 trata da aplicação de
uma PON configurada em um cenário diversificado, envolvendo redes de baixa e
alta atividade.
O Capítulo 4 discute os resultados simulados no algoritmo proposto na
referência base, e disponibiliza parâmetros de configuração do TWDM-PON para
operadoras de rede, visando economia de energia, cumprimento do contrato de
serviços e qualidade de serviço percebida por usuários.
Ao final, o Capítulo 5 apresenta uma breve conclusão, que também propõe
estudos para dar sequência ao projeto, de modo a melhorar e contribuir para
pesquisas futuras relacionadas à economia de energia em redes de acesso.
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1.6 Trabalhos publicados durante a realização desta pesquisa
Esta pesquisa gerou, até a presente data, um artigo científico que foi aceito
para ser publicado. O mesmo pode ser encontrado no Apêndice G.
D. Dourado, R. Ferreira, M. Rocha, and U. Duarte, “Estratégias para aumento da
eficiência espectral e energética em redes TWDM-PON e OFDM-PON.” Momag,
2016.
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2 Redes ópticas passivas
Nas últimas décadas, redes ópticas passivas surgem como uma abordagem
atraente para disponibilizar serviços de banda larga a um grande número de
assinantes. Em uma PON típica, os serviços são originados a partir do terminal de
linha óptico (OLT – Optical Line Terminal), passando por quilômetros de fibra óptica
antes da potência óptica ser dividida em múltiplas fibras de distribuição, que ocorre
por meio de um divisor de potência localizado no nó remoto (RN – Remote Node).
Cada fibra de distribuição encaminha serviços para a unidade de rede óptica (ONU –
Optical Network Unit) destinada, o qual o sinal óptico é convertido em elétrico e pode
inclusive ser distribuído a vários assinantes via fios de cobre [13].
Uma arquitetura PON típica é mostrada na Figura 2, em que o terminal de
linha óptico é implantado na CO (CO – Central Office) e as portas da OLT são
acomodadas em chassis [14]. O equipamento do lado do usuário é referido como
ONU, e o ponto intermediário entre a CO e o usuário é nomeado RN [14].

ONU

ONU

OLT

RN

ONU

ONU

ONU

Figura 2 – Arquitetura PON.
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Cada RN é equipado com elementos passivos, podendo ser splitters para
multiplexação por divisão no tempo (TDM – Time Division Multiplexing), AWGs
(Arrayed Waveguide Gratings) para multiplexação por divisão de comprimento de
onda, ou uma estrutura híbrida WDM/TDM PON. A fibra que conecta a OLT e o RN é
definida como fibra de alimentação (FF – Feeder Fiber), enquanto a fibra de
distribuição (DF – Distribution Fiber) é usada para conectar o RN à ONU [14].
A OLT é o equipamento que monitora os serviços do usuário, como a
qualidade de serviço (QoS – Quality of Service), nível de acordo do serviço (SLA –
Service Level Agreement), alocação de banda, multiplexação, entre outras funções.
A ONU é um equipamento utilizado para converter o sinal óptico em sinal elétrico,
que será encaminhado para as portas padrões dos equipamentos de aplicação do
usuário final, como ATM (Asynchronous Transfer Mode), Ethernet, IP (Internet
Protocol), etc [15].
O sinal óptico pode ser enviado para um ou mais divisores passivos, e
retransmitido para várias ONUs. Cada ONU irá receber e transmitir sinais em um
canal particular, de modo que irão operar em diferentes comprimentos de onda,
permitindo que a operação ocorra sobre uma única fibra. A OLT irá avaliar a
disponibilidade da PON que ela opera, com base na QoS e no SLA. Em seguida, a
alocação de banda dinâmica é aplicada, fornecendo o serviço para o cliente de
acordo com o contrato estabelecido [15].
Uma rede óptica passiva trabalha em dois sentidos, upstream e downstream.
Considera-se downstream todos os pacotes originados na OLT e destinados às
ONUs, enquanto que upstream são os pacotes originados no lado do cliente com
destino às operadoras, ou seja, o caminho inverso do sentido downstream.
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A Figura 3 mostra o caminho de envio dos pacotes em sentido DS [15].
Pacote filtrado

ONU
1

Usuário
final

Pacote específico
para uma ONU

ONU
1

2

3

1

OLT

2

3

2

RN

Usuário
final

ONU
3

Usuário
final

Figura 3 – Arquitetura PON, sentido downstream.

Quando um divisor óptico faz um caminho upstream, a distribuição pode ser
feita por vários métodos, como WDMA (Wavelength Division Multiple Access),
CDMA (Code Division Multiple Access), SCMA (Subcarrier Multiple Access) ou
TDMA (Time Division Multiple Access). A Figura 4 ilustra o envio de pacotes em
sentido US [15].
ONU
1

Usuário
final

ONU
1

OLT

2

3

2

2

RN

Usuário
final

ONU
3

Figura 4 – Arquitetura PON, sentido upstream.

Usuário
final
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Normalmente é utilizado o TDMA para upstream devido à sua simplicidade e
baixo custo. No caso do sentido downstream, as recomendações do ITU-T utilizam o
TDM, que associa cada cliente com seus respectivos slots [15].
Por fim, redes PON podem ser utilizadas para aproveitar bases instaladas de
cobre e cabos coaxiais em redes de acesso. A principal vantagem da arquitetura
PON está na redução dos custos de implantação e manutenção, pela ampliação da
largura de banda sem a necessidade do aumento do número de componentes ativos
na rede.

2.1 Camada de convergência de transmissão
Visto que a recomendação do ITU-T G.989.3 (referente à camada de
convergência de transmissão do TWDM-PON) ainda está em definição, todo o
trabalho aqui apresentado foi baseado na recomendação G.987.3, que trata da
camada convergência de transmissão do XG-PON (XGTC – XG-PON Transmission
Convergence).
A camada XGTC é a parte em que o protocolo de controle de acesso ao
meio (MAC – Medium Access Control) da PON é definido. Por um lado, essa
camada é uma parte da pilha de protocolos que especifica os formatos e processos
de mapeamento entre unidades de dados de serviços na camada superior (SDUs –
Upper Layer Service Data Units), por outro lado, especifica o fluxo de bits adequado
para modulação da portadora óptica [16].
Durante o tráfego da rede, a camada XGTC mantém uma conexão lógica
entre OLT e ONUs, denominado XGEM (XG-PON Encapsulation Method) Ports.
Cada conexão é definida por um único XGEM Port-ID (Port Identifier), que permite à
OLT enviar um pacote de dados para uma ONU específica, e associar essa conexão
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a certa qualidade de serviço. No vínculo de uma ONU com a OLT é impossível duas
conexões no mesmo sentido (DS ou US) terem o mesmo XGEM Port-ID, porém uma
conexão DS pode ser usada no mesmo XGEM Port-ID de uma conexão US [16].
Para reduzir a sobrecarga do sistema de atribuição de largura de banda
dinâmica (DBA – Dynamic Bandwidth Assignment), a largura de banda US é alocada
em grupos de conexões que pertencem a uma única ONU. Esses grupos são
nomeados T-CONTs (Transmission Containers), e cada grupo é definido por um
único identificador de alocação (Alloc-ID – Allocation Identifier) [16]. A Figura 5
mostra a conexão entre uma OLT e suas ONUs.

XGEM Port

XGEM Port

XGEM Port

Alloc-ID

ONU

XGEM Port

XGEM Port

ONU

OLT

Alloc-ID

XGEM Port

XGEM Port

XGEM Port

XGEM Port

XGEM Port

XGEM Port
Downstream

ONU

XGEM Port

XGEM Port
OLT

XGEM Port

ONU

Alloc-ID

XGEM Port

ONU

XGEM Port

Upstream

Figura 5 – Conexão lógica entre OLT e ONUs (modificado de [16]).

A camada XGTC está presente tanto na OLT quanto na ONU, sendo
composta por três partes: a subcamada de adaptação de serviço, a subcamada
framing e a subcamada de adaptação PHY (Physical Interface). No sentido DS, a
interface entre as camadas XGTC e camada dependente do meio físico (PMD –
Physical Medium Dependent) é representada por um fluxo contínuo de bits a uma
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taxa nominal de interface. No sentido US, a interface entre elas é representada por
uma sequência de bursts precisamente cronometrados [16].

2.1.1

Subcamada de adaptação de serviço

Essa subcamada tem a função de adaptar o tráfego da camada superior
para os mecanismos de transmissão do XG-PON. Esse processo é feito pelo
mapeamento do tráfego de camada superior para as correspondentes conexões,
encapsulamento e desencapsulamento de dados, segmentação e remontagem de
SDUs (quando necessário) e inserção de preenchimento quando não há dados
suficientes para preencher um frame XGTC. Caso necessário, essa subcamada será
encarregada de criptografar e decodificar SDUs [17].
Para mapear dados da camada superior a partir de, ou para conexões da
camada XGTC, a OLT manterá todos os vínculos, e as ONUs manterão conexões
que pertencerem a si próprias. Quando a camada superior possui algo para
transmitir, é tarefa da subcamada de adaptação de serviço selecionar as conexões
para serem servidas de acordo com seus parâmetros de QoS. Quando uma conexão
está agendada para ser servida, essa subcamada irá obter dados da fila, e em
seguida inserir um cabeçalho XGEM para criar um frame XGEM [17].
O cabeçalho XGEM contém uma XGEM Port-ID e outras informações
relacionadas com segmentação, preenchimento, criptografia, etc. Quando receber
um frame XGEM, a subcamada de adaptação de serviço irá obter o XGEM Port-ID
do cabeçalho XGEM. Se a correspondente ligação existir nas conexões mantidas
entre OLT e ONU, essa subcamada irá remontar (caso necessário) e transmitir os
dados para a camada superior. Caso contrário, este frame XGEM será descartado
[17].
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2.1.2

Subcamada framing

Para transmitir o tráfego, a OLT irá enviar frames XGTC em sentido
downstream para todas as ONUs a cada 125 µs. Já em sentido upstream, as ONUs
enviam bursts XGTC de comprimento variável para OLT. O tempo de duração e
início destes bursts XGTC em sentido US são determinados pela OLT por meio de
um algoritmo DBA [17].
A subcamada framing tem a função de gerar e analisar frames e bursts
XGTC. Ao gerar um frame XGTC em sentido DS para OLT, essa subcamada recebe
frames XGEM da subcamada de adaptação de serviço e reúne todos em um payload
XGTC. Analisando o lado da ONU, para criar um burst XGTC em sentido US, a
subcamada framing pode criar múltiplos payloads, de modo que cada payload irá
transportar frames de um único T-CONT. Ao analisar um frame ou um burst XGTC
em sentido US, a subcamada framing irá enviar seus payloads para a camada de
adaptação de serviço para um processamento posterior [17].
Em sentido US, no cabeçalho do burst XGTC gerado por uma ONU pode
haver relatórios de ocupação da fila para os T-CONTs dessa ONU. Para cada frame
XGTC em sentido DS, seu cabeçalho contém um 𝐵𝑊𝑚𝑎𝑝 que instrui a ONU a
compartilhar comprimento de onda em sentido US de certa maneira, como o TDMA.
Ou seja, o 𝐵𝑊𝑚𝑎𝑝 especifica o tamanho das alocações de largura de banda para os
T-CONTs, o perfil do burst utilizado (comprimento do preâmbulo, comprimento do
delimitador, correção ou não de erros à posteriori) e o tempo para começar a
transmissão [17].
Como a distância física entre OLT e ONUs pode ser variável, cada ONU
deve ajustar o tempo de início (𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 ) para evitar colisões. Note que, quando
uma ONU é ativada, a extensão do processo é realizada entre a OLT e esta ONU
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para determinar o ajuste do tempo de início dos bursts em sentido US. A Figura 6
ilustra a linha do tempo de comunicação da OLT com a ONU [17].
Início do frame DS PHY
na visão da OLT

Início do frame US PHY
na visão da OLT

PSBd

Conteúdo do frame PHY

US: Upstream

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡
𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑇

OLT

DS: Downstream

PSBd

Conteúdo do frame PHY

PSBd

Conteúdo do frame PHY

Concede BW
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆

ONU

PSBu
𝑇

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑖

Início do frame DS PHY
na visão da ONU

𝐸𝑞𝐷 𝑖

Conteúdo do Burst PHY

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡
𝑇𝑖𝑚𝑒

Início do frame US PHY
na visão da ONU
𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑇

PSBd: Bloco de sincronização físico para DS
PSBu: Bloco de sincronização físico para US

Figura 6 – Relações do estado de operação entre OLT e ONU (modificado de [16]).

A OLT e as ONUs possuem uma visão comum da lógica de atraso da rede
de distribuição óptica (o maior delay de propagação além de vários delays de
processamento) e cada ONU usa seu próprio delay de equalização (𝐸𝑞𝐷, calculado
de forma variada) para evitar colisões em sentido US [17].
No cabeçalho de um burst em sentido US, a ONU pode enviar mensagens
de operações de camada física, administração e manutenção (PLOAM – Physical
Layer Operations, Adminitration and Maintenance) para a OLT. Do mesmo modo,
por meio de um frame no sentido DS, a OLT pode enviar múltiplas mensagens
PLOAM para várias ONUs. Por fim, diversas funções podem ser cumpridas por meio
da troca de mensagens entre OLT e ONUs [17].

2.1.3

Subcamada de adaptação PHY

A subcamada de adaptação PHY interage diretamente com a camada
dependente do meio físico. Das principais funções dessa subcamada está a
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codificação, FEC (Forward Error Correction) e delimitação do frame por meio de um
bloco de sincronização físico (PSB – Physical Synchronization Block) [17].
Em sentido downstream, essa subcamada obtém um frame XGTC para criar
um frame PHY. Os frames PHY são enviados de forma contínua a cada 125 µs. Já
no sentido upstream, a subcamada PHY obtém um burst XGTC para criar um burst
PHY. Estes bursts possuem comprimento variável devido ao tamanho variável dos
bursts da camada XGTC. No burst PHY, o PSB é determinado por um perfil de burst
selecionado pela OLT por meio do 𝐵𝑊𝑚𝑎𝑝 [17].
No Apêndice A e no Apêndice B é possível verificar como esta subcamada
encapsula SDUs em sentido downstream ou um comprimento variado de bursts em
sentido upstream.

2.2 Plano do comprimento de onda (λ) no TWDM-PON
Como visto na Seção 1.2, qualquer geração futura de tecnologia óptica deve
ser compatível com redes implantadas, de modo a aproveitar o máximo possível dos
componentes instalados e reduzir os custos de implantação. A característica de
múltiplos comprimentos de onda (λ) no TWDM-PON pode ser aplicada em diversas
situações, como o melhoramento contínuo dos serviços de provisionamento (pay-asyou-grow). Assim, o TWDM-PON pode ser desenvolvido a partir de um único par de
comprimentos de onda, e os serviços podem ser melhorados ao adicionar novos
pares para aumentar a capacidade do sistema [18].
Outra aplicação do TWDM-PON é para LLU (Local Loop Unbundling), em
que cada operador terá sua própria OLT contendo um conjunto de canais de
comprimento de onda. Assim, um dispositivo seletivo de comprimento de onda pode
ser usado para multiplexar portas da OLT para uma única fibra. Esse esquema muda
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a infraestrutura compartilhada para vários operadores, e oferece a possibilidade de
cada OLT ser a mesma, contendo todos os comprimentos de onda [19].
Para coexistir com o legado de redes ópticas passivas, a referência [20]
mostra o planejamento do comprimento de onda no TWDM-PON. Com isso, existem
várias opções, sendo que a primeira define um grid mais fino no interior das bandas
de primeira geração PON. Esse plano de comprimento de onda aproveita o que foi
desenvolvido nas gerações de redes implantadas, sendo compatível com redes
GPON e canais de vídeo (1555 nm). A Figura 7 mostra a separação de cada
tecnologia na sua respectiva faixa de comprimentos de onda.
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Figura 7 – Reuso do legado PON (modificado de [20]).

A segunda opção é redefinir a banda C para suportar comprimentos de onda
em sentido upstream e downstream [20]. A Figura 8 ilustra essa divisão que é
compatível com GPON e XG-PON, de modo que o canal de vídeo é bloqueado.
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Figura 8 – Planejamento da banda C (modificado de [20]).

Essa escolha tem características atrativas no uso de EDFAs (Erbium Doped
Fiber Amplifiers) para amplificação de sinais e baixa perda de transmissão. Tal
sistema possui maior orçamento de potência agregado com longo alcance [20].
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A última opção é uma mistura dos dois planos mencionados acima. Os
canais downstream são designados na banda L-minus, e os canais upstream são
localizados na banda C-minus [20], como mostra a Figura 9.
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Figura 9 – Planejamento das bandas C-minus e L-minus (modificado de [20]).

Esse plano é compatível com redes GPON e canais de vídeo, porém os
canais da XG-PON são bloqueados [20].
Dessa forma, a mais nova geração de redes ópticas passivas não fica
restrita em termos de opções de configuração, e o planejamento do comprimento de
onda é fundamental nessa evolução. Na sequência do trabalho, técnicas de
gerenciamento do comprimento de onda serão abordadas e poderão ser aplicadas
no TWDM-PON, independentemente da estrutura de padronização de λ pelo ITU-T.
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3 Migração e processo de registro adaptativo
em ONUs do TWDM-PON
De maneirara geral, um sistema TWDM-PON suporta múltiplos pares de
comprimentos de onda para transmissão downstream e upstream (por exemplo,
{𝜆 𝜆𝑀+ } {𝜆 𝜆𝑀+ }, ...), e cada par de comprimentos de onda pode suportar um
subconjunto de ONUs. As ONUs servidas por um particular par de comprimentos de
onda podem estar online ou offline com o passar do tempo na rede de acesso,
indicando que o número de ONUs em atividade sob este determinado par de
comprimentos de onda é dinâmico.
De acordo com a referência [21], quando um número de ONUs em atividade
sob um determinado par é pequeno (dizemos, {𝜆𝑊+ 𝜆𝑀+𝑊+ }) e existem timeslots
desocupados em outros pares de comprimento de onda (dizemos, {𝜆𝑊 𝜆𝑀+𝑊 }), seria
conveniente migrar essas ONUs sob {𝜆𝑊+ 𝜆𝑀+𝑊+ } para {𝜆𝑊 𝜆𝑀+𝑊 } . Como
resultado, a interface associada ao par {𝜆𝑊+ 𝜆𝑀+𝑊+ } pode ser desligada para
reduzir o consumo de energia.
A Figura 10 mostra a arquitetura de migração no sistema dinâmico TWDMPON, em que 𝑀 é o número total de comprimentos de onda, e 𝑊 é o número de
comprimentos de onda em atividade. Também é possível observar que os
comprimentos de onda destacados em cor vermelha estão ligados na rede,
enquanto que os comprimentos de onda destacados em cor preta foram desligados
após o processo de migração.
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Figura 10 – Arquitetura de migração do TWDM-PON (modificado de [21]).

Além do mais, a Figura 10 também mostra os grupos de ONUs online e
offline do lado do usuário. Após a padronização do TWDM-PON pelo ITU-G.989.1, o
processo de migração de ONUs é baseado em transmissores e receptores
sintonizáveis de acordo com o comprimento de onda requerido.

3.1 Gerenciamento do comprimento de onda
Para entender o processo de migração de ONUs, foi construído um
fluxograma que mostra o mecanismo de comunicação entre a OLT e as ONUs, e a
Figura 11 mostra esse procedimento. O terminal de linha óptico monitora
continuamente a utilização da largura de banda e número de ONUs em atividade em
cada par de comprimentos de onda suportados pelo TWDM-PON.
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OLT verifica Migração Periódica
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Desligar comprimentos
de onda não utilizados

Figura 11 – Fluxograma do processo de migração.

Durante este processo, se existe no mínimo um comprimento de onda que
possa ser desligado após migrar algumas ONUs em atividade para outros
comprimentos de onda em atividade, a OLT irá enviar o comando de migração com
informação do comprimento de onda alvo para as ONUs selecionadas. Após receber
o comando de migração, as ONUs executam a migração em três passos [21]:
1. As ONUs escolhidas irão se desvincular do atual comprimento de onda.
2. As ONUs escolhidas sintonizam o transmissor e o receptor para o
comprimento de onda atribuído pela OLT.
3. As ONUs selecionadas irão registrar no comprimento de onda atribuído
pela OLT.
Após completar a migração do atual comprimento de onda para o
comprimento de onda alvo, as ONUs enviam um comando de reconhecimento para
a OLT. Uma vez que todas as ONUs obtiveram sucesso na migração, e não existe
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nenhuma ONU em determinado comprimento de onda, a OLT irá desligar a interface
deste comprimento de onda [21].
A Figura 12 ilustra como a migração e a desativação do comprimento de
onda são controladas no lado da OLT.

OLT

ONU

Determina ONUs
a serem migradas

1.

Desvincula
ONU
do
comprimento de onda.

2.

Sintoniza transmissor e receptor
para o comprimento de onda alvo.

3.

Registrar ONU no comprimento de
onda atribuído.

atual

Delay de
migração

Figura 12 – Gerenciamento da migração pela OLT (modificado de [21]).

Em [22] foi proposto um algoritmo de gerenciamento de comprimentos de
onda que visa balancear o tráfego da rede. Neste caso, se alguns comprimentos de
onda estão sobrecarregados com ONUs, enquanto que outros estão trabalhando
bem abaixo do seu limite, é conveniente remanejar estas ONUs que estão
sobrecarregando a rede num determinado comprimento de onda para outros
comprimentos de onda. Ou seja, sempre haverá comprimentos de onda ligados.
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No cenário de migração abordado neste trabalho e proposto por [21], a rede
procura trabalhar com capacidade máxima em um comprimento de onda aleatório
escolhido pela OLT. Este comprimento de onda ficará em atividade todo o tempo,
não importa se existem ou não ONUs em serviço. Após receber o pedido de registro,
a OLT analisa se existe espaço suficiente para o número de ONUs envolvidas no
processo. Caso o número de comprimentos de onda sejam insuficientes para as
ONUs envolvidas, a OLT ativará um ou mais comprimentos de onda, dependendo da
necessidade. Por fim, a OLT informa as ONUs sobre o comprimento de onda a ser
utilizado.
Após receber da OLT a informação do comprimento de onda alvo, as ONUs
sintonizam seus transmissores e receptores para completarem o registro. É
importante notar que a relação entre OLT e ONUs não é fixa no TWDM-PON, e
trata-se de uma relação dinâmica [21].

3.2 Acordo do nível de serviço (SLA)
Com a evolução da tecnologia de redes ópticas e a crescente demanda de
melhores serviços entregues ao cliente, as empresas necessitam de mudanças
operacionais para

obter

redução

dos custos,

maior flexibilidade

e

mais

transparência. O gerenciamento de serviços é o fator crucial no que diz respeito à
satisfação dos clientes com os serviços oferecidos, e o debate sobre o acordo do
nível de serviço é indispensável.
O SLA foi inicialmente desenvolvido para o fornecimento de serviços
internos dentro de uma empresa, sendo que os precursores foram os serviços de
informática. Em seguida foram utilizados para regulamentação da conectividade das
redes entre grandes provedores do mesmo nível e, posteriormente, nos serviços
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externos. Nessa última fase de evolução, os SLAs passaram a ser tratados por meio
de contratos, com especificações de níveis de serviços requeridas pelo cliente [23].
O conceito de SLA é muito utilizado em telecomunicações e tecnologia da
informação, e engloba diversos aspectos como: disponibilidade de serviços
específicos (SA – Service Availability), desempenho de erro, RFSD (Ready for
Service Date), MTBF (Mean Time Between Failures), MTRS (Mean Time to Restore
Service) e MTTR (Mean Time to Repair) [24].
Segundo [24], o SLA é um acordo formal negociado entre um provedor e um
cliente,

e

cria

um

entendimento

comum

sobre

serviços,

prioridades

e

responsabilidades. Este acordo é registrado em um documento escrito contendo
procedimentos e metas entre operadores de rede, prestadoras de serviços e
clientes, com a finalidade de manter uma específica qualidade de serviço
recomendada pelo ITU-T.
A indisponibilidade de serviço é definida como o percentual de tempo em
que o serviço ficou fora de operação. Por exemplo, caso um serviço tenha ficado
indisponível por três horas no referido mês, a indisponibilidade pode ser expressa
como (3 horas) ÷ (30 dias × 24 horas), ou seja, 0,4167%. Admitindo que a
disponibilidade é um menos a indisponibilidade, o valor da disponibilidade será de
99,5833% [25].
O incremento na disponibilidade tem influência direta no custo do serviço, ou
seja, o custo aumentará conforme a necessidade de incremento da disponibilidade,
visto que o fornecedor deverá ter uma estrutura necessária para atender todos os
parâmetros. A Tabela 1 traz a relação entre percentual de disponibilidade pelo
tempo de indisponibilidade associado a este percentual [25].
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Tabela 1 – Relação entre percentual de disponibilidade pelo tempo de indisponibilidade [25].

Número de noves
depois da vírgula

Disponibilidade (%)

7

Tempo indisponível
em 1 ano

Tempo indisponível
em 1 mês

99,9999999

0,03

segundos

0,003

segundos

6

99,999999

0,32

segundos

0,026

segundos

5

99,99999

3,15

segundos

0,259

segundos

4

99,9999

31,54

segundos

2,592

segundos

99,9995

2,63

minutos

12,96

segundos

99,999

5,26

minutos

25,92

segundos

99,995

26,28

minutos

2,16

minutos

99,99

52,56

minutos

4,32

minutos

99,95

4,38

horas

21,60

minutos

99,9

8,76

horas

43,20

minutos

99,8

17,52

horas

1,44

horas

99,7

26,28

horas

2,16

horas

99,6

35,04

horas

2,88

horas

99,5

43,80

horas

3,60

horas

99,4

52,56

horas

4,32

horas

99,3

61,32

horas

5,04

horas

99,2

70,08

horas

5,76

horas

99,1

3,29

dias

6,48

horas

3
2
1

Segundo [25], cada “nove” adicional mostrado na Tabela 1 pode custar uma
quantia de recursos que poderia ser usada em outro ambiente de trabalho. O
percentual de disponibilidade deve ser estabelecido com base no esperado
desempenho do sistema e ajustado para cenários em que o fornecedor pode
proporcionar. É evidente que a disponibilidade desejada seja 100%, porém o custo
associado a este objetivo certamente será elevado.
Aspectos como a topologia da rede, distância do local de defeito às equipes
de manutenção e forma de detecção do incidente estão associados com a
disponibilidade do serviço. Observando a Tabela 1, é possível notar que uma
disponibilidade de 99,999 % equivale a 5,26 minutos no ano e 25,92 segundos no
mês. Esses números são considerados razoáveis, porém em prática são valores
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difíceis de serem cumpridos, pois envolve detectar e resolver o incidente, de forma
que tudo esteja funcionando neste tempo.
No processo de migração mostrado na Figura 12, uma ONU desvincula do
atual par de comprimentos de onda para registrar em outro. Este evento possibilita a
interrupção de serviços do lado do usuário, causando impacto negativo se a
migração não ocorrer de forma correta. Em [21] o SLA na presença de migração é
definido como:
𝑆𝐿𝐴

(1 −

𝑇𝑔
× 𝑀𝑂𝑁𝑈𝑠 )
𝑇

(1)

de modo que 𝑇𝑔 é o tempo gasto para realizar a migração de 𝑀𝑂𝑁𝑈𝑠 unidades de
rede óptica em um período de tempo 𝑇 analisado.

3.3 Processo de registro adaptativo
O mecanismo de registro definido em [26] mostra que o terminal de linha
óptico atribui periodicamente um intervalo de tempo fixo, designado de quiet window.
Esta janela de tempo suprime todas as alocações de largura de banda para as
ONUs em serviço. O principal objetivo é evitar colisões entre transmissões upstream
de ONUs que já estão na rede e bursts de transmissão de ONUs que estão
chegando na rede (ONUs encaminhando para o processo de ativação).
Durante uma quiet window, a OLT suspende temporariamente a autorização
para transmissão upstream, e todas ONUs envolvidas enviam respostas de volta
para OLT depois de receber uma solicitação do número de série (SN – Serial
Number). Colisões podem ocorrer se duas ou mais ONUs enviam respostas no
mesmo instante de tempo, causando a falha no registro. As ONUs que falharem no
registro na primeira tentativa continuarão tentando registrar em uma série de
sucessivos ciclos discovery, até a migração estar completa [27].
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O número de colisões pode ser um fator alarmante quando uma grande
quantidade de ONUs no processo de migração precisa ser remanejada para outros
comprimentos de onda. Para ONUs passando pelo processo de migração, falhas no
registro significam insucesso da migração, e podem levar à interrupção de serviço do
lado do usuário [27].
Estudos feitos em [28] mostram que se aumentando o tamanho da janela de
tempo (quiet window), pode-se melhorar a porcentagem de sucesso no registro de
ONUs e também reduzir o delay de migração. Contudo, uma quiet window muito
grande reduzirá a disponibilidade de largura de banda. Em um processo de registro
convencional, quando um número médio de ONUs da rede é estável ao longo do
tempo e pode ser estimado a priori, um tamanho ideal de quiet window pode ser
determinado estatisticamente [27].
No entanto, existe um problema quando o número de ONUs envolvidas no
processo de registro não pode ser determinado ao longo do tempo. Aparentemente,
o uso de uma quiet window fixa e muito grande na presença da migração, resultará
em uma baixa utilização de largura de banda. Porém, ao utilizar uma janela fixa e
muito pequena, resultará em um longo delay de migração, e consequentemente em
um serviço de baixa qualidade para o usuário [27].

3.3.1

Etapas do processo adaptativo

Seguindo o processo de remanejamento de ONUs, a Tabela 2 resume a
função que cada variável de tempo exerce durante a técnica de migração.
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Tabela 2 – Variáveis de tempo (modificado de [27]).

Janela de Tempo

Função

Quiet Window (𝑇𝑤 )

Intervalo de tempo para que as ONUs completem o
registro. A OLT suspende temporariamente a
autorização para transmissão upstream.

Ciclo Discovery (𝑇𝑐 )

Intervalo de tempo em que a OLT cria periodicamente
uma Quiet Window.

Intervalo de Migração (𝑇𝑛 )

Intervalo de tempo em que a OLT realiza a migração.

Delay de Migração (𝑇𝑚 )

Intervalo de tempo do início da migração até o sucesso
no registro das ONUs.

Tempo de Sintonização (𝑇𝑡 )

Intervalo de tempo utilizado por ONUs que estão
migrando. É usado para a sintonização de
transmissores e receptores para o par do comprimento
de onda selecionado.

Delay de Propagação (𝑇 )

Tempo de transmissão da OLT para
proporcional à distância da fibra óptica.

Delay de Equalização (𝑇 )

Tempo usado para compensar a variação de
propagação e processamento de atrasos em ONUs.

Tempo de Resposta da ONU (𝑇𝑜 )

Tempo usado por uma ONU para receber o frame
downstream e preparar uma resposta em sentido
upstream.

Tempo de Partida (𝑇𝑠 )
Delay Aleatório (𝑇𝑟 )

Tempo de partida do frame upstream (𝑇𝑠

ONU.

É

).

Variável de tempo aleatória gerada por ONUs. Usada
para evitar colisões durante o processo de registro.

Durante o processo de registro adaptativo, a migração de ONUs é realizada
em um intervalo de migração (𝑇𝑛 ) fixo. Nesse intervalo de tempo, uma quiet window
é criada periodicamente junto com cada ciclo discovery (𝑇𝑐 ) . Na realidade, o
intervalo de migração é muito maior do que o ciclo discovery. Nesse processo, as
ONUs que estão migrando desvinculam do atual par de comprimento de onda e
depois registram no par de comprimento de onda selecionado pela OLT, junto com
as ONUs que estão chegando na rede de acesso [27].
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A Figura 13 mostra a linha do tempo durante o processo de registro de
ONUs no TWDM-PON.
A – ONUs migrando na rede
B – ONUs chegando na rede

Início da migração

- Intervalo de migração (~ s)

- Ciclo Discovery (~ ms)

Desvincular

- Ciclo Discovery (~ ms)

. . .

. . .

OLT
Iniciar

Quiet Window

Largura de banda disponível

. . .

EQD

Iniciar

Quiet Window

Largura de banda disponível

B

A

EQD

Tempo

Figura 13 – Protocolo de registro na presença da migração de ONUs (modificado de [27]).

Na Figura 13, a OLT envia o comando de migração com informação do par
de comprimentos de onda alvo para as ONUs selecionadas. Após receber o
comando de migração, as ONUs selecionadas param de transmitir no sentido
upstream, e sintonizam seus transmissores e receptores para o par dos
comprimentos de onda selecionados pela OLT [27].
Antes de transmitir uma solicitação SN para todas as ONUs envolvidas, a
OLT espera por um tempo (𝑇𝑡 ), que é longo o suficiente para as ONUs completarem
a sintonização do par de comprimentos de onda alvo. Depois do delay de
propagação (𝑇 ), as ONUs esperam por um delay de equalização (𝑇 ) mais um
tempo de partida (𝑇𝑠 ). Além disso, as ONUs esperam por um delay aleatório (𝑇𝑟 )
antes de enviar uma resposta SN de volta para OLT, a fim de evitar colisões [27].
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Após receber uma resposta SN e não ocorrer colisão durante a quiet
window, a OLT atribui uma mensagem (ONU_ID) de volta para as ONUs envolvidas.
O registro é feito com sucesso, e a migração estará completa após as ONUs
receberem esta mensagem. Em seguida, as ONUs migradas enviam uma
mensagem para OLT reconhecendo a migração e solicitando alocação de largura de
banda. Por fim, as ONUs que falharam no registro na primeira tentativa continuarão
o registro nos próximos ciclos discovery, até que obtenham sucesso [27].
De modo a evitar colisões e aumentar a probabilidade de sucesso no
registro, o delay aleatório baseado no protocolo de registro foi introduzido em [16], e
pode ser relacionado com a quiet window de acordo com [27].

3.3.2

Ajuste dinâmico da Quiet Window

Estudos feitos por [27] mostram que, dado um determinado número de
ONUs envolvidas no processo de registro, é possível determinar um tamanho ótimo
de quiet window, e como resultado, otimizar a eficiência do registro de ONUs. Com
isso, desenvolveram um esquema de registro adaptativo que envolve tanto ONUs
que chegam, quanto ONUs que migram na rede de acesso.
Em topologias típicas de fibra para o lar (FTTH – Fiber to the home), as
ONUs são frequentemente agrupadas de forma geométrica. Como a distância da
OLT é próxima de cada grupo de ONUs, colisões podem ocorrer facilmente no
processo de registro. Dado o número de ONUs que estão migrando (𝑀) e chegando
(𝑛) na rede, e considerando que todas as ONUs possuem a mesma chance de
registro, o estudo em [27] mostrou que é possível derivar a probabilidade condicional
de sucesso no registro como se segue:
2 𝑛+𝑀
𝑃 ≈ (1 − )
𝑇𝑟

(2)
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em que

é o tamanho da mensagem solicitada em segundos e 𝑇𝑟 é o delay

aleatório. Assim, em um dado instante, é possível associar o número de ONUs
chegando na rede (𝑛) a uma variável aleatória de Poisson com média (𝐺), e função
densidade de probabilidade (𝑃𝑟 ) dada por [27]:
𝑃𝑟 {𝑛
𝐺
em que 𝑧

(1 2 3

𝑒 −𝐺 × 𝐺 𝑧
𝑧!

𝑧}

(3)

𝑁×𝑞

(4)

), 𝑞 é a taxa de ONUs que chegam na rede e 𝑁 é o número

máximo de unidades de rede óptica conectadas na rede de acesso. Com a
quantidade de ONUs migrando na rede (𝑀), a taxa de registro é calculada por [27]:
∞

𝛽

∑(𝑧

𝑀) × 𝑃{𝑛

𝑧} × 𝑃𝑟 {𝑛

𝑧}

(5)

𝑧=

em que (𝑧

𝑀) × (𝑃{𝑛

𝑧}) é o número esperado de ONUs registradas com

sucesso durante o processo de registro. Substituindo (2) e (3) em (5), a taxa de
registro (𝛽) pode ser expressa por [27]:
𝛽 ≈ (𝐺

𝑀) × 𝑒

− 𝑅(𝐺+𝑀)⁄
𝑇𝑟

De acordo com (6), quando é fixado um número de ONUs (𝐺

(6)
𝑀)

envolvidas no processo de registro em determinada quiet window, a taxa de registro
inicialmente aumenta, e então muda suavemente com o aumento de 𝑇𝑟 . A eficiência
de registro (𝜂) é definida como a razão da taxa de registro pelo tamanho da quiet
window [27].
𝜂

𝛽
𝑇𝑤

(7)

De (7) é possível observar que 𝜂 é uma função unimodal de 𝑇𝑟 , e alcança
seu valor máximo quando 𝑇𝑟

𝑇𝑟𝑚áx , de modo que [27]:
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𝑇𝑟𝑚áx

(𝐺

√

𝑀)

(𝐺

𝑀)

2 (𝐺

𝑀)(2𝑇

)

(8)

Assim, a janela de tempo otimizada pode ser obtida por:
𝑇𝑤
Deve ser notado que
bit. Em [26],

2𝑇

𝑇𝑟𝑚áx

(9)

pode ser diferente em PONs com diferentes taxas de

é assumido para um valor de 2 µs, típico de redes que operam em

1 Gb/s. Aumentando a taxa de bit para valores que ultrapassam 10 Gb/s, o valor de
torna-se cada vez menor.

3.3.3

Esquema de registro na presença da migração de ONUs

Como mostrado em (9), é possível calcular a quiet window otimizada
evolvendo (𝐺

𝑀) unidades de rede óptica. Pelo fato da OLT realizar a migração

periodicamente, várias ONUs que estão migrando podem registrar nos primeiros
ciclos discovery. Com isso, o número de ONUs desvinculadas da OLT vai diminuindo
no decorrer do processo de registro. Se existe no mínimo uma ONU a ser migrada
no próximo ciclo discovery, a OLT ajustará o tamanho da quiet window para o ciclo
em questão. De outra forma, se não existir migração, o valor da quiet window
permanece inalterado. A OLT calcula a quiet window otimizada em três passos [27]:
1. A OLT calcula o número de ONUs envolvidas (𝐺

𝑀) no processo de

migração.
2. A OLT cria uma quiet window que maximiza a eficiência do registro.
3. A OLT reinicia 𝑇𝑟𝑚áx e cria uma nova 𝑇𝑤 de acordo com o novo número de
ONUs envolvidas para o próximo ciclo discovery.
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3.3.4

Delay de migração e Taxa de utilização
O delay de migração (𝑇𝑚 ) é o tempo decorrido do comando de migração até

o recebimento da mensagem (ONU_ID) . Como ilustrado na Figura 13, algumas
ONUs que estão migrando podem registrar com sucesso na primeira tentativa e,
neste caso, o delay pode ser calculado por [27]:
( )

𝑇𝑚

𝑇𝑜

𝑇

𝑇𝑠

𝑇𝑟

𝑇𝑡

3𝑇

(10)

Assumindo que algumas ONUs falham na primeira tentativa de registro e só
conseguem registrar depois de 𝑘 tentativas, o delay de migração pode ser calculado
por [27]:
( )

(𝑘 − 1) × 𝑇𝑐

𝑇𝑚

( )

𝑇𝑚

(11)

de modo que o índice (𝑖) é o número do ciclo discovery que está ocorrendo no
intervalo de migração. Como a quiet window pode variar em diferentes ciclos
discovery, [27] define a taxa de utilização como:
𝑥

𝜃

(1 − ∑
=

𝑇𝑤
)
𝑇𝑐

(12)

de modo que a variável (𝑥) corresponda ao número de ciclos discovery em um
intervalo de migração. Em (12) é possível verificar que, quanto maior a quiet window,
menor será a taxa de utilização por usuários. Por isso, ao aumentar o número de
ONUs na rede, a taxa de utilização se torna cada vez menor.

3.4 Qualidade de Serviço (QoS)
Qualidade de serviço é um termo adotado para expressar a totalidade de
características de serviços de telecomunicações que afetam sua capacidade de
fazer necessidades explícitas e implícitas do usuário de serviço. Ao planejar uma
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PON, um importante parâmetro que deve ser avaliado é a disponibilidade da taxa de
bit como função da atividade de uso na rede. Normalmente clientes não estão ativos
todo o tempo, mas em alguns horários essas atividades podem exceder o serviço
oferecido, afetando a QoS.
Segundo [29], a probabilidade 𝑃𝑎𝑣 do usuário ter uma taxa de bit 𝐵𝑎𝑣 como
uma porção da taxa de bit óptica 𝐵𝑜 𝑡 pode ser muito eficiente para analisar o
estado da rede. De acordo com (13), é possível calcular a probabilidade 𝐴[𝑘] de
existirem 𝑘 usuários ativos de um total de 𝑁 usuários conectados na rede, em que
cada cliente tem a mesma probabilidade
𝐴[𝑘]

de estar ativo.

𝑁!
(1 − )𝑁−𝑘
(N − k)! k!

A taxa de bit efetiva (𝐵

𝑓𝑓 )

com eficiência ξ é dada por 𝐵𝑒𝑓𝑓

𝑘

(13)

a ser compartilhada por todos usuários na rede
𝜉 × 𝐵𝑜 𝑡. Considerando uma mesma taxa de bit

entregue a todos os usuários, sem diferença na QoS oferecida, a mínima taxa de bit
para cada usuário pode ser calculada da seguinte forma [29]:
𝐵𝑚𝑖𝑛

𝐵𝑒𝑓𝑓
𝑁

(14)

Portanto, a disponibilidade da máxima taxa de bit por usuário sem afetar na
QoS requerida é dada por [29]:
𝐵𝑎𝑣

𝐵𝑒𝑓𝑓
𝐾𝑚𝑎𝑥

(15)

Assim, é possível calcular a porcentagem de tempo que garante uma taxa
de bit disponível por usuário, em que 𝐾𝑚𝑎𝑥 é o número de usuários ativos, de modo
que 𝐵𝑎𝑣 é no máximo alcançado com porcentagem 𝑃𝑎𝑣 [29].
𝐾𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑎𝑣

∑ 𝐴[𝑘]
𝑘=

(16)
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A taxa média de bit (𝐵𝑚 ) percebida pelos usuários foi definida em [30], e
pode ser obtida pela seguinte relação:
𝑁

𝐵𝑚

∑

𝐵

𝑘=

𝑃𝑎𝑣
(
𝑘 1 − 𝑃𝑎𝑣 (𝑘
𝑓𝑓

)

)

(17)

de modo que em (17) é multiplicado a taxa de bit de cada usuário por sua
porcentagem de tempo, na qual pelo menos um cliente está ativo. Por fim, a QoS
pode ser dimensionada como a mínima porcentagem de tempo que a taxa de bit
alvo deveria estar disponível para cada usuário conectado.

3.5 Topologia de aplicação
Durante todo o trabalho, os estudos foram fundamentados em diversas
fontes, com destaque para [21] e [27], que envolvem técnicas de migração e registro
adaptativo, e [29], que enfatiza o planejamento da qualidade de serviço. Para validar
os resultados, calibrou-se o algoritmo implementado em MATLAB® (por semelhança
com os resultados da literatura), e foram utilizados os parâmetros de cálculo
embasados na bibliografia.
A Tabela 3 mostra os parâmetros de simulação da rede de acordo com as
referências abordadas neste estudo. O delay de equalização e o tempo de partida
podem ser ignorados de acordo com [16].
Tabela 3 – Parâmetros de simulação.

Janela de Tempo

Valor atribuído

Referência

Delay de Propagação (𝑇 )

100 µs

[27]

Tempo de Resposta da ONU (𝑇𝑜 )

(35 ± 1) µs

[26]

Mensagem Solicitada ( )

2 µs

[26]

Tempo de Sintonização (𝑇𝑡 )

100 µs

[31]
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Na sequência do trabalho, que serão incluídos os resultados, foi variado o
número de ONUs envolvidas no processo de registro. A taxa percentual de ONUs
que chegam à rede foi aleatoriamente distribuída numa faixa de 5% até 10%. Para
analisar o comportamento da rede, foram realizadas 1000 repetições e extraída a
média aritmética dos resultados. Mesmo sendo um processo de simulação aleatório,
os resultados de validação foram bem próximos das referências adotadas, e podem
ser comparados nos Apêndice D, Apêndice E e Apêndice F. O Apêndice C resume o
processo de registro adaptativo para um intervalo de migração.
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4 Resultados
Este capítulo apresenta uma análise geral dos resultados obtidos no
decorrer das simulações, realizadas com base nos modelos propostos em [21], [27]
e [29]. Por este motivo, o Capítulo 3 abordou técnicas de gerenciamento do
comprimento de onda para economia de energia, contrato dos serviços e qualidade
de serviços para os usuários.

4.1 Características intrínsecas do processo de registro adaptativo
Em um TWDM-PON, o número de migrações pode diferir de forma
significativa a cada intervalo de migração, bem como o número de ONUs
competindo por uma quiet window pode variar de forma aleatória. Por isso é tão
difícil alcançar baixo delay de migração e alta taxa de utilização quando se utiliza
uma quiet window fixa. Considerando um cenário dinâmico em redes de acesso,
serão apresentados neste capítulo alguns resultados orientando as ações das
operadoras de rede para escolha de parâmetros durante o planejamento de uma
rede óptica passiva.

4.1.1 Delay aleatório
Ao simular a rede para diferentes números de ONUs envolvidas no registro,
foi observado que o delay aleatório responde a comportamentos diversificados. A
Figura 14 ilustra o desempenho da taxa de registro quando exposta em diferentes
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níveis de delay aleatório e também quando relacionada com um diversificado
número de ONUs competindo pelo registro.
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Figura 14 – Desempenho da taxa de registro.

Observe que quanto maior o delay aleatório maior é a taxa de registro
durante o processo adaptativo. No entanto, um delay aleatório grande implica em
uma quiet window grande, e uma janela de tempo grande não significa uma ótima
escolha, pois resultará em menor disponibilidade da taxa de utilização. Por isso a
quiet window deve ser otimizada a cada ciclo discovery, e ajustada dinamicamente
para o número de ONUs envolvidas no processo de registro.
Como a quiet window está relacionada com o delay aleatório e seu valor
otimizado depende deste delay, o tamanho de 𝑇𝑟 é determinado pela eficiência do
registro, como mostrado na Figura 15.
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Figura 15 – Eficiência do registro.

Inicialmente, a eficiência do registro aumenta e depois de um ponto máximo
começa a decair suavemente. Na Figura 15, os resultados mostram que o 𝑇𝑟
otimizado é alcançado no ponto máximo de cada curva, e claramente depende do
número de ONUs envolvidas no processo. Observando cada curva que compõe a
Figura 15, é notável que quanto maior o número de ONUs competindo por uma
janela de tempo, maior deve ser o delay aleatório para obter elevada eficiência de
registro. Observe que, quando o número de ONUs envolvidas aumenta de 16 para
512, as curvas se deslocam para direita e exigem presença de um maior delay para
garantir sucesso no registro.

4.1.2

Quiet Window

Uma vez possível determinar o tamanho da quiet window por meio do delay
aleatório em um processo dinâmico, os resultados avaliam que o desempenho dessa
janela é obtido a cada ciclo discovery por um dado número de ONUs no TWDM-
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PON. A Figura 16 ilustra o valor otimizado de 𝑇𝑤 para todos os ciclos durante um
intervalo de migração. Para avaliar esse comportamento, variou-se de 64 até 512 o
número de ONUs envolvidas no registro, sendo possível calcular o tamanho exato
dessa janela durante cada ciclo.
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Figura 16 – Valor otimizado da quiet window para vários ciclos.

Na Figura 16 (em azul), 64 ONUs tentam registrar no primeiro ciclo,
resultando em uma quiet window de 591 µs. No decorrer do processo de registro, o
número de ONUs desvinculadas diminui e essa janela torna-se cada vez menor,
chegando a ser estável a partir do sétimo ciclo.
No entanto, ao aumentar o número de ONUs (128 e 512) em um mesmo
processo, é possível notar a necessidade de uma janela de tempo cada vez maior
no primeiro ciclo, como mostra a Figura 16 (em vermelho e amarelo). Porém,
independentemente do número de ONUs envolvidas, essa janela de tempo tende a
se estabilizar (𝑇𝑤

413 µs) com o processo de registro, indicando que não existem

mais ONUs a serem migradas, pois o valor de (𝐺

𝑀) irá diminuir a cada ciclo

discovey, como mostrado em (6) da Seção 3.3.2. Na Figura 16, em verde, é
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mostrado o tamanho da quiet window para cada ciclo quando não há necessidade
de migração.
A fim de avaliar a relação entre o número de ONUs evolvidas no processo
de registro e sua quiet window adaptada, foi possível analisar que, quando o número
de ONUs aumenta na rede de acesso, o tamanho de 𝑇𝑤 aumenta, e a probabilidade
de sucesso no registro diminui. A Figura 17 ilustra essa relação.
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Figura 17 – Probabilidade de sucesso no registro e tamanho da quiet
window necessária.

Observe que quando 32 ONUs estão envolvidas no processo foi possível
alcançar 439 µs na quiet window, com um valor de 58% de probabilidade de registro.
Porém, aumentando o número de ONUs para 512, o valor de 𝑇𝑤 passa a ser
2440 µs e a probabilidade de registro diminui para 39,9%. Tais fatores são
explicados pela competitividade do número de ONUs tentando registrar na rede,
resultando no aumento do número de colisões e, consequentemente, falhas de
registro.
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4.1.3

Delay de migração e Taxa de utilização

Para analisar o tempo gasto no remanejamento de ONUs envolvidas no
processo de registro, foi extraída a média aritmética de 𝑇𝑚 durante um intervalo de
migração, com um determinado número de ONUs migrando na rede. A Figura 18
avalia o delay de migração médio pelo número de ONUs envolvidas, de modo que
uma quiet window adaptada (QWA) e uma quiet window de tamanho fixo (QWF)
foram utilizadas para comparar o desempenho de 𝑇𝑚 na rede. Para explorar essa
relação, o valor da QWF foi fixado em 413 µs.
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Figura 18 – Comportamento do delay de migração em diversos cenários.

Ao aumentar o número de ONUs em uma QWA, o delay de migração sofre
um pequeno aumento quando comparado com uma QWF. Tal fato está relacionado
com o ajuste de 𝑇𝑤 para obter melhor eficiência no registro. Quando se utiliza uma
QWF, o delay de migração aumenta de forma acentuada ao atingir certo número de
ONUs, pois a cada ciclo discovery o número de ONUs desvinculadas vai se
acumulando. Neste caso, a situação do registro torna-se mais grave, visto que mais
ONUs irão competir pela mesma janela, causando falhas no registro e,
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consequentemente, aumentando o delay de migração. Como resultado, o nível de
acordo do serviço será afetado.
Na Figura 18, observando uma QWF (413 µs) com 𝑇𝑐

1 s, é possível

notar um joelho na curva a partir de 117 ONUs envolvidas. Já em uma QWF (413
µs) com 𝑇𝑐

1 s, este joelho é verificado a partir de 297 ONUs envolvidas. Com

isso, uma boa estratégia para diminuir o delay de migração é diminuir o ciclo
discovery e utilizar uma QWA durante o processo de registro.
Como a duração de 𝑇𝑐 pode comprometer o delay de migração, foi feita uma
análise da taxa de utilização ao variar o ciclo discovery. Utilizando o processo de
registro adaptativo, a Figura 19 mostra a relação entre a duração de cada ciclo com
a taxa de utilização percebida pelo usuário.
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Figura 19 – Porcentagem da taxa de utilização em diferentes ciclos discovery.

Analisando a Figura 19, ao aumentar o número de ONUs, a rede
disponibilizará menor taxa de utilização, pois os serviços serão compartilhados com
mais usuários. Utilizando 𝑇𝑐

2 s, a taxa de utilização alcança 95,82% em redes

de alta atividade (512 ONUs), já para redes de baixa atividade (32 ONUs), esse valor
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pode chegar a 98,31% ao trabalhar com o mesmo valor de ciclo. Com isso, é notável
que a escolha do tamanho do ciclo influencia na possibilidade ou não de se oferecer
melhores serviços para usuários, de modo que quanto maior o valor de 𝑇𝑐 , maior
será a taxa de utilização percebida por participantes da rede.
Como visto anteriormente na Figura 18, aumentar o ciclo discovery resulta
em aumentar o delay de migração. Já na Figura 19, foi possível observar que
quando 𝑇𝑐 aumenta, a taxa de utilização percebida pelo usuário também aumenta.
Com isso, existe uma relação delicada entre a taxa de utilização e o delay de
migração, de modo que um grande ciclo ocasionará um grande delay de migração,
porém resultará numa maior taxa de utilização para o usuário.

4.2 Impacto da migração de ONUs na economia de energia e no
nível de acordo do serviço
Visto que redes PON são planejadas para trabalhar com o máximo número
de usuários, durante toda simulação foi considerada uma rede com 512 ONUs e 8
pares de comprimentos de onda, de modo que cada par oferecesse serviços para
um grupo de 64 ONUs. O número de ONUs envolvidas no processo de registro
dependia da média diária de usuários ativos. Por exemplo, se uma rede trabalha
com uma média diária de 20% de ONUs ativas, o número médio de ONUs em
serviço é dado por

2 × 512

1 2 4.

Na Seção 4.1.3 foi dito que o delay de migração pode comprometer o SLA.
Com isso, foi selecionado um tempo estratégico de ciclo (𝑇𝑐

1 s) para diminuir o

máximo possível esse delay. Tal escolha também foi baseada no fato da dificuldade
de uma rede manter capacidade máxima de usuários ativos por 24 horas. Por este
lado, a taxa de utilização não seria tão afetada, como foi visto na Figura 19, ao
envolver 512 ONUs no processo de registro.
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Outro parâmetro avaliado foi o período com que a OLT realiza o processo de
migração, pois quanto menor o período de migração, mais frequente será o número
de ONUs migradas da rede, influenciando assim em maiores valores do delay de
migração. Por exemplo, se o período de migração for selecionado para ser 5
minutos, a OLT irá realizar o processo de migração a cada 5 minutos até completar
24 horas. Em seguida, serão apresentados alguns resultados que avaliam o número
de migrações e SLA da PON durante um dia de atividade em diferentes períodos.
Avaliando uma PON de baixa atividade, de modo que a média diária de
usuários ativos é de 20%, foi possível analisar o número de ONUs migradas durante
um dia utilizando diferentes períodos de migração. A Figura 20 mostra o número de
ONUs migradas, bem como o SLA alcançado em uma rede trabalhando durante 24
horas.
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Figura 20 – Relação do número de ONUs migradas com o SLA alcançado (p=20%).

Observando a Figura 20, é possível notar que a rede migrou 22464 ONUs
em um dia de atividade com período de migração de 5 minutos, atingindo um SLA de

48

99,99962%. Aumentando o período de migração, a rede diminui o número de ONUs
remanejadas, e consequentemente aumenta o SLA no TWDM-PON. Tal fato é
verificado no período de 60 minutos, o que alcança um SLA com 4 “noves” depois da
vírgula após migrar 1872 ONUs.
Avaliando redes de alta atividade, foi possível analisar que a arquitetura
proposta do TWDM-PON conseguiu manter altos índices de migração e SLA,
chegando a suportar 50% da média diária de usuários ativos. A Figura 21 ilustra
esse cenário para uma PON trabalhando por 24 horas.
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Figura 21 – Relação do número de ONUs migradas com o SLA alcançado (p=50%).

Comparando a Figura 20 com a Figura 21, é possível notar que a rede migra
mais ONUs quando a porcentagem de usuários ativos é maior (

5 %), e neste

caso chegou a migrar 36864 ONUs em um período de 5 minutos. Isso mostra que
mais clientes estão participando da rede e, com mais migrações, o SLA será cada
vez menor. Um importante detalhe é que, se o número de usuários ativos aumentar
acima de 50% da capacidade máxima, foi observado que o número de migrações
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diminui rapidamente. Tal fato é explicado pela inexistência de slots vazios no
TWDM-PON, dificultando assim a migração para outros comprimentos de onda.
Desse modo o estudo concentrou-se na capacidade máxima de migração que a rede
pode alcançar, pois como será visto a seguir, esse fato irá influenciar de forma direta
na economia de energia.
Sabendo que cada par de comprimentos de onda é gerenciado por uma
interface própria [21], a Figura 22 mostra a porcentagem média de interfaces
desligadas durante 24 horas de serviço, bem como a porcentagem de ONUs ativas
na rede e seu respectivo período de migração. Para expressar essa porcentagem,
foi feita uma relação entre o número de interfaces desligadas pelo número de
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Figura 22 – Porcentagem média de interfaces desligadas durante um dia de atividade.

Analisando a Figura 22, ao variar a porcentagem de ONUs ativas e o
período de migração, a rede altera o número de interfaces desligadas. Observe que
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ao aumentar o período de migração, a rede diminui a porcentagem dessas
interfaces, chegando a desativar 7% delas para períodos de 60 minutos com 10% de
ONUs ativas. Porém, quando o período de migração é baixo, a PON consegue
melhorar seu desempenho, chegando a desligar mais de 80% das interfaces para
períodos de 5 minutos com média de 10% de ONUs em atividade.
De outra forma, pensando em situações de alta atividade (média diária de
50% de ONUs ativas), a Figura 22 mostra que foi possível desligar quase 50% das
interfaces quando planejada com períodos de migração de 5 minutos. Isso mostra
que, migrando ONUs mais frequentemente, mais interfaces podem ser desligadas e
comprimentos de onda em atividade podem ser aproveitados de forma eficiente, e
com isso é possível obter alto desempenho na economia de energia.
Como pôde ser visto, quanto menor é o período de migração, maior será o
número de ONUs migradas na rede, sendo possível desligar mais interfaces de
gerenciamento. Porém, selecionando um período muito curto, o número de
migrações aumentará muito, resultando em delays cada vez maiores, e
consequentemente

menores

valores

do

SLA.

A

Figura

23

ilustra

esse

comportamento para um TWDM-PON simulado por 24 horas.
Na Figura 23 foram avaliados diversos comportamentos da rede, porém,
observando um cenário complexo, em que a porcentagem de ONUs ativas é alta
(50%) e o período de migração é baixo (5 minutos), foi possível obter um SLA de
99,99928%. Caso o contrato dos serviços prestados exija melhores desempenhos,
operadoras de rede deverão aumentar o período de migração para melhorar o SLA,
sempre baseando a média de atividade de seus clientes.
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Figura 23 – Relação do SLA, período de migração e porcentagem de ONUs ativas
em um dia de atividade no TWDM-PON.

Mesmo com valores próximos a 100%, o valor exato do SLA deverá ser
ajustado para cenários em que operadoras de serviços podem proporcionar, sendo o
período de migração um importante parâmetro ao planejar uma rede óptica passiva.

4.3 Desempenho da QoS
A fim de fazer uma comparação entre as diferentes arquiteturas do TWDMPON, foram fixados os parâmetros de demanda do usuário ( e 𝐵𝑎𝑣). Variando a
relação de divisão de 8 a 64, foi avaliado a QoS suportada pelo TWDM-PON em
sentido US para oferecer serviços de até 1 Gb/s. Em uma primeira análise,
considerou-se uma PON com baixa atividade de ONUs, e a rede foi simulada com
probabilidade de cada usuário estar ativo de 20%. A fim de exemplificar, foi fixado
um valor limite (𝑃𝑎𝑣

2 %) para facilitar a análise gráfica, de modo a verificar se os
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padrões da rede obedecem aos serviços oferecidos. A Figura 24 ilustra o
desempenho do TWDM-PON quando se aumenta a relação de divisão.
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Figura 24 – Porcentagem de tempo com taxa de bit variada (p=20%).

Analisando a Figura 24, é possível perceber que, aumentando a relação de
usuários conectados na rede, a porcentagem de tempo que garante determinada
taxa de bit diminui para o cliente. Observe que apenas arquiteturas configuradas
com baixa relação (1:8 e 1:16) conseguem manter 1 Gb/s durante 100% do tempo
(curvas sobrepostas). Porém, em todas as configurações propostas, a rede
consegue cumprir com a QoS acima de 20%, e funciona obedecendo o padrão limiar
adotado.
Em uma segunda análise, considerou-se uma PON com alta atividade de
ONUs e a rede foi simulada com probabilidade de cada usuário estar ativo de 50%.
A Figura 25 mostra o comportamento da rede em relação ao aumento do
número de usuários no TWDM-PON.
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TWDM-PON ( p = 50 % )
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0,9

1

Taxa de bit (Gb/s)

Figura 25 – Porcentagem de tempo com taxa de bit variada (p=50%).

Ao aumentar a relação de divisão, a Figura 25 mostra que o comportamento
da rede reage da mesma forma mostrada anteriormente, ou seja, a porcentagem de
tempo que garante determinada taxa de bit diminui. Porém, com o aumento da
atividade de ONUs (

5 %), fica evidente que o TWDM-PON deixa de oferecer

serviços acima do limiar proposto (𝑃𝑎𝑣 ≥ 2 %) para arquiteturas configuradas com
altas relações (1:32 e 1:64). Observe que na relação de 1:32, a rede oferece no
máximo 714,3 Mb/s durante 20% do tempo, já na distribuição de 1:64, a PON
consegue oferecer apenas 356,6 Mb/s em 20% do tempo.
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4.4 Considerações finais
Neste trabalho foi avaliado o impacto no custo energético perante a
migração de ONUs em um TWDM-PON. Foram avaliados diversos cenários ao
longo de um dia, observando-se a reação da rede aos mesmos. O estudo verificou
que interfaces que gerenciam seus respectivos comprimentos de onda podem ser
desligadas com o processo de migração de ONUs. Como contribuição deste
trabalho, a porcentagem de interfaces desligadas foi quantificada como um fator
econômico de energia (𝐹𝐸), sendo assim desenvolvidas duas tabelas (Tabela 4 e
Tabela 5) para orientar operadoras de rede no que diz respeito à economia de
energia, nível do acordo de serviço e qualidade de serviços oferecidos para clientes.
De maneira geral, antes de implantar uma PON, operadoras de rede podem
multiplicar o custo de energia gasto em interfaces que gerenciam comprimentos de
onda sem o processo de migração abordado neste trabalho, pelo fator econômico
𝐹𝐸. Assim, é possível aproximar o quanto de energia será economizado durante um
dia caso usem o processo de migração. Além disso, o estudo analisa se há
necessidade de tal investimento para cumprir com os serviços contratados (SLA).
A Tabela 4 mostra o perfil de planejamento do TWDM-PON ao se configurar
uma rede de acesso, bem como o 𝐹𝐸 que ajudará no cálculo da economia de
energia baseado na atividade dos usuários. Os sentidos das setas destacadas em
verde indicam uma tendência para uma melhor economia de energia.
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Tabela 4 – Parâmetros para o cálculo do consumo de energia ao configurar o TWDM-PON.
Período de
migração
( 𝒊 𝒖𝒕 𝒔)
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Média diária de ONUs ativas (𝒑% × 512)
10%

20%

30%

40%

50%

FE = 0,84

FE = 0,72

FE = 0,6

FE = 0,48

FE = 0,48

SLA = 99,99983

SLA = 99,99962

SLA = 99,99951

SLA = 99,99945

SLA = 99,99928

FE = 0,42

FE = 0,36

FE = 0,3

FE = 0,24

FE = 0,24

SLA = 99,99991

SLA = 99,99981

SLA = 99,99975

SLA = 99,99972

SLA = 99,99964

FE = 0,28

FE = 0,24

FE = 0,2

FE = 0,16

FE = 0,16

SLA = 99,99994

SLA = 99,99987

SLA = 99,99983

SLA = 99,99981

SLA = 99,99976

FE = 0,21

FE = 0,18

FE = 0,15

FE = 0,12

FE = 0,12

SLA = 99,99995

SLA = 99,99990

SLA = 99,99987

SLA = 99,99986

SLA = 99,99982

FE = 0,168

FE = 0,144

FE = 0,12

FE = 0,096

FE = 0,096

SLA = 99,99996

SLA = 99,99992

SLA = 99,99990

SLA = 99,99989

SLA = 99,99985

FE = 0,14

FE = 0,12

FE = 0,1

FE = 0,08

FE = 0,08

SLA = 99,99997

SLA = 99,99993

SLA = 99,99991

SLA = 99,99990

SLA = 99,99988

FE = 0,12

FE = 0,1029

FE = 0,0857

FE = 0,0686

FE = 0,0686

SLA = 99,99997

SLA = 99,99994

SLA = 99,99993

SLA = 99,99992

SLA = 99,99989

FE = 0,105

FE = 0,09

FE = 0,075

FE = 0,06

FE = 0,06

SLA = 99,99997

SLA = 99,99995

SLA = 99,99993

SLA = 99,99993

SLA = 99,99991

FE = 0,093

FE = 0,08

FE = 0,0667

FE = 0,0533

FE = 0,0533

SLA = 99,99998

SLA = 99,99995

SLA = 99,99994

SLA = 99,99993

SLA = 99,99992

FE = 0,084

FE = 0,072

FE = 0,06

FE = 0,048

FE = 0,048

SLA = 99,99998

SLA = 99,99996

SLA = 99,99995

SLA = 99,99994

SLA = 99,99993

FE = 0,0764

FE = 0,0655

FE = 0,0545

FE = 0,0436

FE = 0,0436

SLA = 99,99998

SLA = 99,99996

SLA = 99,99995

SLA = 99,99995

SLA = 99,99993

FE = 0,07

FE = 0,06

FE = 0,05

FE = 0,04

FE = 0,04

SLA = 99,99998

SLA = 99,99996

SLA = 99,99995

SLA = 99,99995

SLA = 99,99994

Como a todo instante a taxa de bit sofre variação na rede, foi computada a
taxa média de bit percebida pelos usuários, bem como a porcentagem de tempo que
o serviço é oferecido (QoS). A Tabela 5, trata da configuração de splitters para
determinada taxa de bit e qualidade de serviço, de modo que os sentidos das setas
destacadas em azul ilustram valores cada vez maiores da qualidade de serviço. Vale
lembrar que, mais uma vez, a porcentagem de usuários ativos é um importante
parâmetro durante a avaliação de um TWDM-PON, e neste caso, quando combinado
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com a relação de divisão, é possível garantir QoS de acordo com a necessidade do
cliente.
Tabela 5 – Parâmetros de planejamento da qualidade de serviço no TWDM-PON.
Porcentagem

Relação de Divisão (Splitter)

de usuários
ativos (p%)
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1:8

1:16

1:32

1:64

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 99,63 %

QoS = 96,19 %

QoS = 78,92 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 995,81 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 97,28 %

QoS = 79,69 %

QoS = 35,18 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm=632,05 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 91,63 %

QoS = 55,18 %

QoS=9,94 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 960,90 Mb/s

Bm=441,71 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 82,08 %

QoS = 31,54 %

QoS=1,83 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 738,25 Mb/s

Bm=337,32 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 68,75 %

QoS = 14,45 %

QoS=0,21 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 583,70 Mb/s

Bm=273,32 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 52,48 %

QoS = 4,98 %

QoS=0,013 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 478,77 Mb/s

Bm=230,03 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 34,83 %

QoS = 1,13 %

QoS=0 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 854,70 Mb/s

Bm = 405,96 Mb/s

Bm=198,69 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 18,08 %

QoS = 0,123 %

QoS=0 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 722,88 Mb/s

Bm = 352,95 Mb/s

Bm=174,92 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 5,23 %

QoS = 0,002 %

QoS=0 %

Bm = 1000 Mb/s

Bm = 625 Mb/s

Bm = 312,50 Mb/s

Bm=156,25 Mb/s

QoS = 100 %

QoS = 0 %

QoS = 0 %

QoS=0 %

Portanto, para cumprir com a QoS adotada e aumentar a eficiência
energética, redes TWDM-PON devem ser projetadas para ficarem o mais próximo
possível dos sentidos indicados pelas setas.
Como visto na Seção 1.2, o TWDM-PON será uma tecnologia que evoluirá a
longo prazo na cadeia PON, visto que a principal exigência dessa rede é a
compatibilidade com arquiteturas do sistema legado (GPON, XG-PON, entre outras).
Com base neste fato, percebemos que não poderíamos ignorar o impacto dessa
evolução tecnológica em redes de acesso, e propomos uma estratégia para o
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planejamento de PONs visando um compromisso entre o consumo de energia e a
capacidade máxima de largura de banda nessa transição. Assim, é possível
configurar redes já implantadas, de modo que tal cenário seja beneficiado em termos
de eficiência espectral e energética, e acima de tudo, que estas redes já estejam
preparadas para receber o TWDM-PON em seu ambiente de existência.

4.4.1 Planejamento do legado PON para receber o TWDM-PON e futuras
gerações de redes ópticas passivas

Neste caso, foi considerado um cenário em que a ampla demanda de largura
de banda deve ser atendida com o menor gasto energético possível, sem
comprometer a qualidade de serviços. Quatro classes PONs são consideradas, duas
são baseadas em tecnologias mais maduras (GPON e XG-PON), e as outras duas
são

o

TWDM-PON

(rede

emergente)

e

o

OFDM-PON

(tecnologia

em

desenvolvimento). Em seguida, aplicamos um algoritmo que pode configurar a
distribuição de usuários por meio da otimização do custo energético e da qualidade
de serviço. Dois cenários são discutidos, um com relação de divisão fixa (1:32), outro
considerando uma relação de divisão flexível, a fim de encontrar a melhor
distribuição dos clientes com o menor gasto de energia no escritório central (CO).
Ao avaliar uma rede de alta atividade, no primeiro cenário, os resultados
mostram que é possível fornecer taxas de bits por usuário de até 100 Mb/s, para
GPON, e 600 Mb/s, para XG-PON, sem afetar a QoS. O segundo cenário explora
onde e quando os clientes devem migrar para tecnologias que fornecem
capacidades mais elevadas (até 1 Gb/s), pelo uso de arquiteturas TWDM-PON e
OFDM-PON e, ao mesmo tempo, manter uma QoS acima de 20%. Os resultados
são promissores para o desenvolvimento de redes ópticas passivas mais
sustentáveis, se planejadas adequadamente.
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As metodologias, bem como os resultados obtidos nesta parte específica do
trabalho, podem ser verificadas no Apêndice G. Por fim, as técnicas utilizadas
oferecem bases para operadoras de telecomunicações configurarem suas redes de
acesso para receberem o promissor TWDM-PON e futuras gerações PON.
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros
Combinando pela primeira vez, até onde temos conhecimento, as
abordagens apresentadas em [21], [27] e [29], neste trabalho foi possível avaliar o
comportamento do TWDM-PON quando exposto a diversos níveis de atividade por
parte dos usuários. Os resultados mostraram que, ao realizar o processo de
migração em ONUs do TWDM-PON com baixa atividade (média 10% de ONUs
ativas), é possível economizar mais de 80% de energia em interfaces que gerenciam
comprimentos de onda.
Além do mais, o estudo envolveu cenários mais realistas, em que ONUs
podem estar todo o tempo com altos índices de operação (média de 50% de ONUs
ativas). Para esta conjuntura, os resultados mostraram que o TWDM-PON
economizou quase 50% de energia em interfaces de gerenciamento, quando
configurado com período de migração de 5 minutos. Dessa forma, apurando a lista
de atividade de seus clientes em diversas ocasiões do dia, operadoras de
telecomunicações podem estimar o quanto de energia será salva caso usem o
processo de migração e registro adaptativo abordado neste trabalho, seguindo os
parâmetros de cálculo dispostos na Tabela 4.
Paralelo ao benefício que operadoras de rede conseguem economizar com
técnicas de gerenciamento, o trabalho fundamentou o SLA para o cumprimento de
serviços contratados. Dessa forma, avaliando uma rede em que 50% das ONUs
estão ativas durante um dia de funcionamento, foi possível alcançar um SLA de
99,99928%, isso se o TWDM-PON for configurado com um período de migração de
5 minutos. Vale lembrar que o valor exato do SLA irá depender da capacidade que
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operadoras de rede podem fornecer, sendo que, quanto mais próximo de 100% for o
SLA, mais dispêndio será para essas operadoras desenvolverem sua estrutura e
cumprir com o contrato do serviço.
Por fim, o estudo abordou técnicas de configuração de splitters para
proporcionar serviços de qualidade do lado do usuário, sempre baseado na média
de atividade da PON. Os resultados ilustram que, aumentando a relação de usuários
conectados na rede, a porcentagem de tempo que garante determinada taxa de bit
diminui para o cliente. E quando essa relação é baixa (20% de ONUs ativas), em
todas as arquiteturas propostas, foi possível manter elevada qualidade de serviço.
Porém, ao aumentar o nível de atividade no TWDM-PON (50% de ONUs ativas),
cabe às operadoras de rede analisar com mais cuidado a configuração de splitters.
Sendo assim, são propostos na Tabela 5 alguns parâmetros que podem ajudar na
negociação para oferta de serviços de qualidade para o cliente.
Diante da contínua evolução tecnológica, o TWDM-PON é capaz de fornecer
elevada taxa de dados para usuários e, além disso, se configurado de forma correta,
essas redes podem operar com baixo custo de energia quando comparado com
redes não planejadas. Neste caso, o uso do TWDM-PON é capaz de suprir as
necessidades de clientes e operadoras, sendo possível implantar essas técnicas
como paradigmas para redes PONs.

5.1 Trabalhos futuros
Para descobrir parâmetros mais realistas de economia de energia,
pesquisas futuras podem agregar técnicas de sleep mode ao processo de migração
de ONUs realizado neste trabalho. Com isso, o estudo não fica limitado ao terminal
de linha óptico, pois englobará o lado do cliente como melhoria do sistema.
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Apêndice A

Figura 26 – Mapeamento de SDUs em sentido downstream [16].

63

Apêndice B

Figura 27 – Mapeamento de SDUs em sentido upstream [16].
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Apêndice C
1 - % Definir janelas de tempo → 𝑇 ; 𝑇𝑛 ; 𝑇𝑐 ; 𝑇𝑜 ; 𝑇𝑡 ;

; ... etc

2 - % Definir número máximo de ONUs no TWDM-PON → (𝑁)
3 - % Calcular número de ONUs envolvidas no processo de registro → (𝐾)
4 - % Iniciar contador: 𝑐𝑜𝑛𝑡 ⃪ 1
5 - % Média de ONUs entrando na rede: 𝐺 ⃪ 𝑁 × 𝑞
6 - % Variar o ciclo discovery para um intervalo de migração
7-

𝑃𝐴 𝐴 𝑖 ⃪ 1 𝑎𝑡é (𝑇𝑛 /𝑇𝑐 )

8-

% Calcular o número de ONUs que estão migrando na rede

9-

𝑀⃪𝐾−𝐺

10 -

% Calcular o máximo delay aleatório

11 -

𝑇𝑟máx (𝑖) ⃪ (𝐺

12 -

% Calcular a janela de tempo (quiet window) adaptada

13 -

𝑇𝑤 ⃪ 2𝑇

14 -

% Calcular o número de migrações registradas

15 -

𝛽(𝑖) ⃪ (𝑀) × 𝑒

16 -

% Calcular o número de ONUs que falharam no registro durante a migração

17 -

𝐹𝐴𝐿𝐻𝑂𝑈(𝑖) ⃪ 𝑀 − 𝛽(𝑖)

18 -

% Calcular o número total de ONUs para o próximo ciclo discovery

19 -

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(𝑖) ⃪ 𝐹𝐴𝐿𝐻𝑂𝑈(𝑖)

20 -

% Atualizar o número de ONUs para o próximo ciclo discovery

21 -

𝐾 ⃪ 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿(𝑖)

22 -

% Calcular o delay de migração (registro com sucesso na primeira tentativa)

23 -

𝑇𝑚 (𝑖) ⃪ 𝑇𝑜

𝑀)

√

(𝐺

2 (𝐺

𝑀)

𝑀)(2𝑇

𝑇𝑟máx (𝑖)

( )

− 𝑅(𝑀)
⁄ máx
𝑇𝑟 ( )

3 × 𝑇𝑑

𝐺

𝑇𝑟máx (𝑖)

𝑇𝑡

24 -

% Condição para o cálculo do delay de migração

25 -

𝑆𝐸 (𝛽(𝑖) ≠ )
𝑃𝐴 𝐴 𝑗 ⃪ 1 𝑎𝑡é 𝛽(𝑖)

26 -

( )
𝑇𝑚 (𝑗) ⃪ (𝑖 − 1) × 𝑇𝑐

27 -

% Calcular o delay de migração em cada ciclo discovery
( )

𝑇𝑚 (𝑐𝑜𝑛𝑡) ⃪ 𝑢𝑚(𝑇𝑚 )

30 31 -

% Calcular o tamanho da janela de cada delay de migração
( )

𝑡𝑎𝑚(𝑐𝑜𝑛𝑡) ⃪ 𝑖𝑧𝑒(𝑇𝑚 2)

32 33 -

( )

𝑇𝑚 (𝑖)

𝐹𝐼𝑀

28 29 -

)

% Incrementa contador
𝑐𝑜𝑛𝑡 ⃪ 𝑐𝑜𝑛𝑡

34 -

1

35 -

𝐹𝐼𝑀

36 37 38 39 40 -

% Limpar a matriz para o próximo ciclo
( )
𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑇𝑚

𝐹𝐼𝑀
% Calcular o delay de migração médio
(𝑚é 𝑜)
𝑇𝑚
⃪ 𝑢𝑚(𝑇𝑚 )/ 𝑢𝑚(𝑡𝑎𝑚)

Figura 28 – Pseudocódigo do registro adaptativo para um intervalo de migração.
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Apêndice D

Resultados da referência

500
400
300
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ciclo discovery

128 ONUs

800
600
400
200

700
600
1000
51264ONUs
ONUs

500
1500
400
1000
300
500
200

112 23 34 54 65 768 79 101112
8 9 10
Ciclo
Ciclodiscovery
discovery

2500

Quiet
s)
Window ((s)
Quiet Window

Quiet Window ( s)
Quiet Window ( s)

2500
700

600
2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciclo deste
discovery trabalho
Resultados

600
500
800
500
400
600
400

1000
64 ONUs
Sem migração
128
ONUs

300
400
300
200
200
200

Quiet Window ( s)

600

1000
64 ONUs

Quiet Window ( s)

Quiet Window ( s)

700

128 ONUs

800
600
400
200

111 22 33 44 55 66 77 88 9910
10
Ciclo
Ciclodiscovery
discovery

600
2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ciclo discovery

600

1000

Quiet Window ( s)

Quiet Window ( s)
Quiet Window ( s)

Quiet Window ( s)

512 ONUs
Sem
migração
512
ONUs
Sem gráficos
migração
Figura
29 – Validação
dos resultados
de acordo
com a referência [27]. Os
2000
2000
500
500
envolvem quiet window, ciclo discovery e o número de ONUs que participam do
1500
1500
processo
de registro adaptativo. 400
400

1000
300
500

500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Ciclo discovery

200

8 9 10
1 12 23 34 54 65 768 79 101112
Ciclodiscovery
discovery
Ciclo

300
200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Apêndice E

Resultados da referência

Resultados deste trabalho
1
Quiet Window
Probabilidade de sucesso no registro

Quiet Window (ms)

2,5

2

1,5

0,5

1

0,5

0
0

32

64

128

192

256

384

512

0

Probabilidade de sucesso no registro

3

0

Número de ONUs envolvidas

Figura 30 – Validação dos resultados de acordo com a referência [27]. Os gráficos
envolvem quiet window, probabilidade de sucesso no registro e o número de ONUs
envolvidas no registro adaptativo.
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Apêndice F

Resultados da referência

Resultados deste trabalho
GPON ( p = 15 % )
100

Split 1:8
Split 1:16
Split 1:32
Split 1:64

Porcentagem do tempo (%)

90
80
70

Bm = 922 Mb/s

60
50
40

Bm = 638 Mb/s

30
20

Bm = 327 Mb/s

10
0

Bm = 145 Mb/s
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Taxa de bit (Gb/s)

Figura 31 – Validação dos resultados de acordo com a referência [30]. Os gráficos mostram
a porcentagem do tempo que disponibiliza determinada taxa de bit para o usuário.
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Apêndice G

Num cenário de planejamento de expansão das redes, torna-se importante o
estudo do consumo energético em equipamentos baseados em tecnologias
emergentes como TWDM-PON e OFDM-PON. É importante observar que
equipamentos GPON e XG-PON já são classificados, pela União Internacional de
Telecomunicações (ITU), como legado de redes ópticas passivas. Portanto, as
tecnologias TWDM-PON (já mais madura) e OFDM-PON (ainda em fase de
pesquisa e desenvolvimento) devem coexistir com o legado PON implantado. O
TWDM-PON empilha múltiplas placas XG-PON usando a técnica de multiplexação
espectral WDM, onde diversos pares de comprimento de onda podem suportar taxas
agregadas de 40 Gb/s em DS e 10 Gb/s em US [5]. O OFDM-PON emprega
modulação de amplitude em quadratura (QAM – Quadrature Amplitude Modulation) e
transformada rápida de Fourier (FFT – Fast Fourier Transform) para gerar sinais
OFDM digitais [5].
Esta parte específica do trabalho avalia o ganho de eficiência energética, em
relação ao legado PON (GPON e XG-PON), que pode ser obtido pelas tecnologias
TWDM-PON e OFDM-PON. O estudo tem como foco o consumo de energia nos
equipamentos localizados na central (CO), do fornecedor da rede. Analisando
algumas estratégias de economia de energia em redes domésticas, o trabalho
destaca a importância do planejamento das redes de acesso. O projeto está
organizado como se segue: a Seção I descreve o modelo de consumo de energia
adotado, no qual se baseia o método de planejamento da rede apresentado na
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Seção II. Os resultados e discussão são apresentados na Seção III e a conclusão,
na Seção IV.
I. Modelo do Consumo Energético

Apesar da energia e largura de banda serem recursos finitos, sua demanda
de consumo é crescente. As operadoras de serviços encontram-se diante do desafio
de reconfigurar suas redes, para atender a estas demandas de forma sustentável e
rentável, o que as impulsiona a encontrar formas criativas para reduzir os custos,
focando diretamente na eficiência energética que não comprometa o consumo de
banda. Nesta seção apresenta-se uma proposta para modelar a rede de acesso com
este objetivo.
A. Modelo Geométrico de Rede

Em muitos casos, modelos geométricos são baseados assumindo uma
distribuição uniforme de assinantes sobre uma determinada área. Tal abordagem
pode levar a uma falta de precisão, mas se ajustada de forma adequada, pode
fornecer uma primeira análise expondo a situação real do que está acontecendo.
Dentre vários modelos geométricos, o modelo Manhattan capta a topologia
física subjacente de PONs em áreas urbanas e suburbanas com boa precisão. Em
relação aos custos de implantação da rede, denominados CAPEX (Capital
Expenditure), facilita o cálculo das necessidades de infraestrutura de PONs, e tem
sido muito utilizado para prever custos de redes de acesso [14].
A Figura 32 ilustra o modelo Manhattan, onde assinantes estão distribuídos
uniformemente.
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Figura 32 – Modelo Manhattan (modificado de [14]).

Conforme indicado, o lado de cada quadra contém 𝑛 assinantes, e a
distância entre os assinantes é representada por 𝑙. Assim, cada nó remoto (RN)
serve a 𝑛 clientes. O modelo mostra uma distribuição de 𝑁 quadras em cada lado
do quadrado maior, e a distância entre os RNs é denotada por 𝐿. Por fim, a CO
serve a 𝑁 RNs, e a um total de 𝑁 × 𝑛 assinantes [14].
De (18) e (19) obtêm-se o número de portas e chassis OLTs dimensionados
de acordo com a distribuição Manhattan [14].
𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑂𝐿𝑇

𝑐ℎ𝑎 𝑖 𝑂𝐿𝑇

𝑁 ×

𝑛
𝑆 𝑙𝑖𝑡

𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑂𝐿𝑇
𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑂𝐿𝑇 𝑜𝑟 𝑐ℎ𝑎 𝑖

(18)

(19)
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Com essa arquitetura, o modelo permite calcular o número de elementos
passivos da rede, bem como o número de portas OLT e chassis OLT.
B. Modelo do Consumo de Energia

O consumo de energia de uma rede de acesso é avaliado por dois lados,
cliente (avalia-se a ONU) e operadoras de serviço (avalia-se a CO). Segundo [32],
são somadas três contribuições de consumo de energia visando o lado das
operadoras:


Portas PON da OLT:
𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑂𝐿𝑇 × 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑡𝑎;



Comutação na camada 2, processamento de pacotes e gestão de
tráfego:
𝑃𝑂𝑁𝑠

𝑐ℎ𝑎 𝑖 𝑂𝐿𝑇 × 𝑐ℎ𝑎𝑠𝑠 𝑠 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐷𝑆

𝑊

𝑈𝑆) × 1 𝐺𝑏/𝑠;

(onde W/Gb/s refere-se à potência por Gigabit);


Portas uplink:
𝑐ℎ𝑎 𝑖 𝑂𝐿𝑇 × 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑢 𝑙𝑖𝑛𝑘 .

A Figura 33 representa um modelo geral do consumo de energia de uma
rede de acesso óptica.

Figura 33 – Modelo do consumo energético (modificado de [32]).
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O consumo de energia uplink, que inclui a sobrecarga de energia dos
chassis e estrutura dos cartões de switch, está relacionado com a capacidade uplink
[32]. De acordo com [33], a capacidade uplink é obtida pela combinação bidirecional
das portas uplink com capacidade 1, 10, 40, 100, 400 e 1000 Gb/s que consomem 7,
38, 105, 205, 560 e 1100 W, respectivamente.
A contagem de elementos da rede (número de portas OLT e chassis OLT) e
a capacidade de transmissão uplink exigida, são calculadas com base na demanda
do usuário e o esperado nível de qualidade de serviço [32]. Para equipamentos
instalados na CO, dois fatores são levados em conta:


Para incluir perdas de conversão AC/DC, os resultados são multiplicados
por um fator de 1,25 [34].



Para explicar o consumo de energia de equipamentos auxiliares, tal
como baterias, ventilação e unidades de potência, os resultados são
multiplicados por um fator local de 1,70 [34].

Após o cálculo da energia total consumida em uma CO, o valor é dividido
pelo número de usuários conectados para obter o consumo de energia por assinante
na rede de acesso [32].
II. Planejamento da Rede de Acesso

Conceitos que englobam a demanda de usuário e disponibilidade de
serviços já foram tratados anteriormente nesta dissertação e podem ser aplicados
conforme descrito na Seção 3.4 deste trabalho. Abordando a essência da qualidade
de serviço e consumo de energia de uma PON, em seguida, serão apresentados os
meios em que os parâmetros da rede foram aplicados.
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A. Dimensionamento da Rede

A fim de fazer uma comparação entre as diferentes soluções PONs
propostas, foram fixados os parâmetros de demanda do usuário ( 𝑒 𝐵𝑎𝑣 ) de acordo
com (15) e (16) da Seção 3.4. Para verificar o desempenho de todas as redes
mín
envolvidas, foi atribuído com um valor limite (𝑃𝑎𝑣

2 %) para expressar a

qualidade de serviços.
Uma vez que a demanda do usuário e valor da QoS foram fixados, duas
abordagens foram utilizadas a fim de se comparar as tecnologias. Numa primeira
análise avaliou-se o desempenho de soluções sem modificação na ODN, e foi
considerada uma relação de divisão de 1:32. Para cada solução foi calculado o valor
de 𝑃𝑎𝑣 e em seguida observado se a requerida QoS foi satisfeita.
Assumindo uma relação máxima de 1:128, numa outra análise foi
mín
determinada a máxima relação de divisão que 𝑃𝑎𝑣
pode ser garantida para cada

tecnologia. O dimensionamento da rede permite certa proporcionalidade entre
disponibilidade (QoS) e consumo de energia, de modo que, aumentando-se a
relação de divisão, diminuirá a disponibilidade, mas esse fator também irá diminuir o
consumo de energia, pois a OLT será compartilhada por mais assinantes.
Em todas as abordagens, a relação de divisão, o número de assinantes e o
consumo de energia por porta OLT são usados como entradas para o algoritmo
desenvolvido em MATLAB®, que calcula o consumo de energia por usuário gasto no
escritório central.
Os valores correspondentes ao consumo energético de cada tecnologia
foram extraídos de [9], como mostra a Tabela 6.
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Tabela 6 – Parâmetros de consumo energético (modificado de [9]).

Tecnologia

DS/US (Gb/s) / PON

PONs / chassis

Energia (W) / porta OLT

GPON

2,5/1,25

32

2

XG-PON

10/2,5

32

5

TWDM-PON

4×10/4×2,5

32

20

OFDM-PON

40/10

32

9,5 + 0,5×Nusers

Nusers é o número máximo de usuários conectados por porta OLT

B. Topologia de Simulação da Rede

Para validar os resultados, a distribuição da rede foi baseada no modelo
Manhattan, e foram usados os parâmetros de consumo conforme a Tabela 6,
aplicados em uma CO com média de 625 assinantes. Os resultados da rede
dimensionada foram usados como entrada para o cálculo do consumo de energia na
CO para diferentes soluções de redes PONs, avaliando também a demanda de
usuário em sentido DS.
III. Resultados

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para os dois cenários,
sendo o primeiro com relação de divisão fixa (1: 32) e o segundo com relação
mín
flexível, ajustada para garantir uma QoS ( 𝑃𝑎𝑣
≥ 2 %) com a melhor distribuição de

assinantes possível.
Durante a análise gráfica do consumo de energia na CO, é possível
perceber que nem sempre a instalação de uma tecnologia de alta capacidade será a
solução ideal para suprir todas as necessidades. Porém, em todos os casos
propostos, um ajuste fino pode ser realizado para melhorar o desempenho de cada
rede.
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A. Legado PON sem modificação na ODN

Utilizando uma relação de 1:32, foi avaliado um cenário brownfield, que
permite que as operadoras reutilizem o legado ODN das tecnologias GPON e XGPON sem modificações. Da mesma forma, é possível verificar o desempenho das
tecnologias TWDM-PON e OFDM-PON, ou seja, como se comportariam caso
fossem empregadas numa configuração que restringe seu mais alto desempenho.
As Figura 34 e Figura 35 mostram a porcentagem de tempo que garante o
fornecimento de determinada taxa de bit disponível por usuário.
100

Porcentagem de Tempo (%)

90
80
70
60
50
40
p = 10%

30

Split = 1:32
20
GPON
XGPON
TWDM / OFDM-PON

10
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Taxa de Bits (Gb/s)

Figura 34 – Porcentagem de tempo com taxa de bit variada (p=10%).

Com probabilidade de cada usuário estar ativo igual a 10%, a Figura 34
ggg
mostra como para a tecnologia GPON é mais difícil manter altas taxas de bits por
maior período de tempo. Aumentando essa taxa de 100 Mb/s até 1 Gb/s, a
porcentagem de tempo sofre uma variação negativa de 63,33%.
Fazendo a mesma análise anterior, porém agora com probabilidade de cada
usuário estar ativo de 50%, é possível verificar que tanto tecnologias GPONs quanto
XG-PONs perdem a capacidade de manter o fornecimento das maiores taxas de
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bits. Na Figura 35 é possível avaliar esse desempenho, pois ao variar a taxa de 100
Mb/s até 1 Gb/s, as tecnologias GPON e XG-PON sofrem um decréscimo na
porcentagem de tempo de 100% e 97,50%, respectivamente. Tais fatos impactam
diretamente a qualidade de serviço do usuário.
100
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90
80
70
60
50
40
p = 50%

30

Split = 1:32
20
GPON
XGPON
TWDM / OFDM-PON

10
0
0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Taxa de Bits (Gb/s)

Figura 35 – Porcentagem de tempo com taxa de bit variada (p=50%).

Já a Figura 36 mostra o consumo de energia gasto por usuário na CO, para
cada tecnologia apresentada, em uma rede de alta atividade (

5 %).

14

1 Gb/s
600 Mb/s
100 Mb/s

Split = 1:32
p = 50%

12
10

4

QoS<20%

6

QoS<20%

8

QoS<20%

Consumo de Energia na CO (W / usuário)

16

2
0

GPON

XGPON

TWDM-PON

OFDM-PON

Figura 36 – Consumo de energia na CO com relação de divisão fixa (1:32) e p=50%.
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Com o maior número de usuários na rede, as tecnologias GPONs
apresentam dificuldade para suprir serviços acima de 100 Mb/s. Além do mais,
operadoras deveriam avaliar que a evolução para XG-PON em um cenário
brownfield não é a melhor solução, visto que, caso desejem serviços de 1 Gb/s,
usuários estariam impedidos de fazer um upgrade para essa rede, pois
experimentariam QoS abaixo de 20%.
Na Figura 36 observa-se uma tendência do crescente consumo de energia
em PONs que oferecem maior largura de banda (TWDM-PON e OFDM-PON). Com
base nos valores de consumo energético para cada taxa de bit (100 Mb/s, 600 Mb/s
e 1 Gb/s), calculou-se uma média do consumo energético para cada tecnologia,
como mostra a Tabela 7.
Tabela 7 – Média de energia consumida para cada tecnologia.

Tecnologia
Média de energia
consumida (W)

GPON

XG-PON

TWDM-PON

OFDM-PON

2,61

3,81

14,73

15,83

Os valores observados na Tabela 7 explicitam a possibilidade de se oferecer
serviços de até 1 Gb/s sem afetar a QoS: para caso do TWDM-PON e OFDM-PON,
isso é possível. Avaliando a PON de maior custo (OFDM-PON) e a PON de menor
custo (GPON), como resultado obteve-se uma diferença de 13,22 W de consumo,
porém, em benefício, essas redes (OFDM-PONs) conseguiram manter a QoS do
usuário acima de 20%.
B. Análise de um cenário flexível

Nessa etapa do trabalho é atribuída uma certa flexibilidade à ODN, onde os
splitters podem ser modificados e as COs podem ser projetadas para eliminar RNs.
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Para cada tecnologia foi selecionada uma relação de divisão que disponibiliza
mín
𝑃𝑎𝑣
≥ 2 %. Aumentando-se os valores da relação de divisão, é possível melhorar o

aproveitamento das altas capacidades das redes, tornando-as mais atraentes em
caso de maiores demandas.
Visando manter um nível de qualidade de serviço e o uso de uma tecnologia
sustentável, foi considerada uma rede com alta atividade (

5 %). A Figura 37

ilustra o consumo de energia por usuário na CO, tanto para um cenário fixo (

𝑙𝑖𝑡

1: 32), quanto para um cenário flexível (ajustado para garantir QoS acima de 20%)

1:32

1:32

split adaptado (QoS >= 20%)

16

split fixo

p = 50%

14

Alvo = 600 Mb/s

1:8

12

QoS >= 20%

10
8

2
0

GPON

XGPON

TWDM-PON

1:128

1:128

1:32

4

1:32

6

1:32

Consumo de Energia na CO (W / usuário)

para uma taxa de 600 Mb/s.

OFDM-PON

Figura 37 – Consumo de energia na CO, comparando um cenário fixo
(1:32) e outro flexível, para um alvo de 600 Mb/s.

Em caso de tecnologias GPONs, é possível melhorar a QoS ao ajustar a
relação de (1:32) para (1:8) e satisfazer a demandas de 600 Mb/s, porém observa-se
um aumento brusco no consumo de energia da Central, não sendo provavelmente a
solução buscada, como mostra a Figura 37.
Porém, observando PONs de alto desempenho (TWDM-PON e OFDMPON), nota-se que foi possível aumentar a relação de (1:32) para (1:128), ou seja, é
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possível servir mais clientes com 600 Mb/s e 𝑄𝑜𝑆 ≥ 2 %. Além do mais, o consumo
energético da Central experimentou uma redução de até 13,85 W (para o TWDMPON) e 14,65 W (para o OFDM-PON).
A Figura 38 sintetiza o aumento do consumo de energia na CO para
tecnologias GPON e XG-PON, mostrando a dificuldade da rede em otimizar
consumo e disponibilidade. Nessa arquitetura foi avaliado uma taxa de 1 Gb/s, e
também se comparou os dois cenários, fixo e flexível.
1:4

split adaptado (QoS >= 20%)
split fixo

35

p = 50%
30

Alvo = 1 Gb/s
QoS >= 20%

25

15

1:32

1:32

1:16

20

0

GPON

XGPON

TWDM-PON

1:64

1:64

5

1:32

10

1:32

Consumo de Energia na CO (W / usuário)

40

OFDM-PON

Figura 38 – Consumo de energia na CO, comparando um cenário fixo
(1:32) e outro flexível, para um alvo de 1 Gb/s.

Neste cenário notou-se que tecnologias como o TWDM-PON e OFDM-PON
sofreram uma redução de 11 W e 11,61 W respectivamente, sendo ainda
considerado valores eficazes, pois essas redes conseguiram aumentar suas
relações de (1:32) para (1:64), como mostra a Figura 38.
Ao contrário do legado PON, é possível verificar como tecnologias TWDMPON e OFDM-PON podem ser implantadas em redes de acesso pensando em um
futuro próximo. Ao aumentar a relação de divisão, aproveita-se plenamente as
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capacidades mais elevadas de soluções PONs de alta capacidade, tornando-se uma
opção mais atraente em caso de altas demandas e baixo consumo de energia.
IV. Conclusão

Neste trabalho foi possível avaliar a eficiência energética de quatro
tecnologias PONs visando o lado de operadoras. O estudo incluiu qualidade de
serviço e conectividade de até 1 Gb/s, abrangendo dois cenários, um sem
modificação na ODN, e outro flexível, onde splitters podem ser ajustados de modo a
otimizar custo energético e satisfação do assinante.
Os resultados mostram que, para altas atividades do usuário, tecnologias do
legado PON podem proporcionar demandas de até 100 Mb/s (GPON), satisfazendo
a qualidade de serviço acima de 20%. Isso foi verificado em redes atualmente já
implantadas, com relação de divisão de 1:32. Até certo ponto, demandas de 600
Mb/s podem ser alcançadas por tecnologias XG-PONs, sem necessidade de
alteração na ODN.
Com a exigência de maiores taxas de bits e crescente número de
assinantes, foi possível concluir que é mais interessante que as redes migrem para
tecnologias de alta capacidade (TWDM-PON e OFDM-PON) com relação de divisão
cada vez maiores. Isso aumenta a QoS e ajuda a minimizar o gasto de energia na
CO, oferecendo potencial de implantação sem problemas futuros.
Também foi possível notar que o consumo de energia para tecnologias que
oferecem elevadas taxas de bit possui valores próximos. Neste caso, o uso de
tecnologias como o TWDM-PON (já definido pelo ITU) e o OFDM-PON (candidata
para um futuro próximo) podem coexistir no mesmo cenário do legado PON, desde
que a rede de acesso seja planejada para receber essas arquiteturas.
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