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Resum  
 

Aquest Treball de Fi de grau té com a objectiu demostrar els avantatges de desplegar 

infraestructures d'accés convergent, que combinin accés fix i serveis mòbils, mitjançant 

estudis de tràfic i simulacions. Es pretén, analitzant detingudament els requeriments de 

transmissió presents i futurs, estudiant la seva tendència i el comportament dels usuaris, 

de cara a proposar una arquitectura que suporti aquests serveis de manera sòlida. 

 

Així, a partir d'aquest anàlisis i un cop analitzades les solucions que actualment estan 

desplegant el grans operadors per fer front a aquest repte, es farà una proposta 

d'arquitectura per aconseguir una major eficiència, tant a nivell de prestacions com de 

costos. Aquesta solució es validarà mitjançant simulacions per tal de demostrar la seva 

viabilitat tècnica i es realitzarà també un estudi tecno-econòmic per veure els costos 

involucrats, tant de desplegament com d'operació. 

 

Finalment, es vol presentar un full de ruta per tal d'evolucionar les infraestructures de 

telecomunicació existents des d’un punt de vista racional i sostenible, per tal de fer-les 

energèticament sostenibles i que puguin ser administrades de la manera més eficient 

possible. 

 

 

 
 

Abstract 
 

This work aims to demonstrate the benefits of deploying convergen access 

infrastructures combining fixed and mobile access, through the use of traffic studies and 

simulations. The objective is to achieve a solid architecture that supports these services 

in a robust manner, carefully analysing the requirements of present and future 

transmission requirements and studying the trends and behaviors of the end users. 

 

From this analysis of requirements and trends, and after a full study of the current 

solutions offered from big operators to deal with this challenge, a proposed new 

architecture to achieve greater efficiency, both in terms of performance and costs will 

be presented. This solution will be validated using simulations to demonstrate the 

technical feasibility and will include a study of the techno-economic costs involved, in 

both deployment and operation. 

 

Finally, a roadmap will be presented in order to evolve the existing telecommunication 

infrastructures from a rational and sustainable point of view, making them energy-

sustainable and managed in the most efficient possible way. 
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Prefaci 
 

 

Els requeriments dels usuaris en  el que respecta a la connectivitat estan escalant de 

manera exponencial. Cada cop més, el usuaris disposen de més dispositius intel·ligents i 

connectats. Alhora, les noves aplicacions, sobre tot de vídeo, cada cop requereixen de 

més ample de banda.  

 

Actualment estem vivint un canvi tecnològic important, consistent en el desplegament, 

en paral·lel, de xarxes d’accés basades en tecnologies de fibra òptica i les noves xarxes 

sense fils basades en sistemes 4G/LTE. 

 

Ambdues tecnologies presenten reptes importants d’implementació, desplegament, 

model de negoci i retorn de la inversió. Això fa que s’estigui investigant estratègies per 

reduir tant els costos de desplegament, com d’operació d’ambdues infraestructures. 

 

Amb la tendència a escenaris tot-IP, s’està treballant en arquitectures convergents, que 

pretenen, sobre una mateixa infraestructura, desplegar ambdós serveis de manera 

optimitzada, per tal de reduir les despeses d’instal·lació i d’operació i així poder ser més 

competitius. 

 

Així, aquest projecte justificarà, a partir de treball de simulació, una arquitectura 

convergent que actualment està implementant-se dins del projecte europeu FP7-8-ICT 

SODALES. 

 

A partir d’una arquitectura de referència, es compararà el rendiment d’una xarxa 

d’accés actual amb la proposada, de cara a analitzar la seva capacitat, convergència de 

serveis i  escalabilitat. 
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1. INTRODUCCIÓ I ESTAT DE L’ART 
 

Les xarxes del futur necessitaran incrementar la capacitat de xarxa i no només per 

aplicacions concretes, sinó més aviat per un gran creixement d’aparells connectats. Com 

dispositius M2M
1
, l’augment de dispositius mòbils (Telèfons, Tauletes, GPS, llibres 

electrònics), i pròximament nous dispositius “vestibles” i cotxes connectats a la xarxa. 

Observeu la tendència a la Figura 1.1. 

 

 
Fig 1.1: Global Mobile Devices and Connections Growth 

 

 

 
Fig 1.2: Global Connected Wearable Devices 

                                                 
1
 M2M: Concepte Machine to Machine, comunicació entre maquines. 
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També l’ús del cloud està augmentat dia rere dia. Serveis com les aplicacions de Google 

per empreses o particulars que ofereixen un entorn ofimàtics, correu i 

emmagatzemament, o serveis abans difícilment imaginables com posar tots els sistemes 

informàtics d’una empresa al cloud, virtualitzant els sistemes de servidors Windows 

(amb el seu Active Directori, Exchange, IIS servidor web, Shares, Servidors 

d’impressió, etc.) virtualitzats al Azure de Microsoft, o fins i tot estratègies com les de 

Sony i Microsoft amb les seves consoles i OnLive, els quals pretenen córrer els jocs en 

els seus servidors i transmetre els moviments, el vídeo i so, a través de la xarxa amb uns 

requeriments de qualitat molt alts. També els serveis de continguts digitals multimèdia 

com poden ser el nou Spotify o Netflix que mouen una immensa quantitat de tràfic cada 

dia, o serveis gratuïts com el Youtube entre d’altres. En la següent figura 1.3 podem 

veure com entrem en “l’era Zettabyte”. 

 

 

 
Fig 1.3: Global IP Traffic, Wired and Wireless 
 

 

“Everything is going mobile”, tot està esdevenint mòbil, d’aquesta contundent manera 

comença el Report d’Ericsson [Ericsson12]. Degut als nous atractius dispositius mòbils, 

que ens ajuden i faciliten la vida els comportaments de les persones estan canviant, 

apareixen nous serveis diàriament i ens convertim cada cop més amb una societat més 

lligada a la informació. Els usuaris necessiten estar connectats en qualsevol moment i en 

qualsevol lloc. S’espera que l’any 2017 hi hagin 5 bilions de connexions de banda 

ampla mòbils, això implica que des del 2010 el tràfic mòbil s’haurà multiplicat per 15 al 

2017. 
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Fig 1.4: Fixed and mobile subscriptions 2008-2017 [Ericsson12] 

 

 

Per sort, s’estima que el 45% del tràfic actual dels dispositius mòbils és descongestionat 

amb xarxes Wi-Fi, si aquest tràfic passés per sobre les xarxes mòbils ràpidament serien 

més congestionades i l’espectre més saturat. La següent figura mostra aquest 

comportament: 

 

 

 
 
Fig 1.5: 52 Percent of Total Mobile Data Traffic Will Be Offloaded by 2018 
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Aquest fet, juntament amb l’augment de dispositius mòbils, i l’augment de consum dels 

mateixos ens porta a pensar que s’han de buscar solucions i probablement aquestes 

passen amb solucions legals com s’han dut a terme fa pocs dies permeten posar 

estacions base en qualsevol edifici, facilitant d’aquesta manera l’augment de més 

estacions base amb menys abast augmentat la capacitat de l’espectre i continuant donant 

força al descongestionament via xarxes locals amb tecnologies WLAN. 

 

 

 

1.1.  Situació actual 
 

Les xarxes d’accés que s’estan desplegant actualment es poden dividir amb dos grans 

tipus, amb accés via cable amb un medi guiat o amb accés sense fils amb un medi no 

guiat.  

 

Com es pot observar en les xarxes desplegades, hi ha diversos tipus de mitjans per guiar 

les nostres transmissions com el parell de coure, amb un únic parell o amb diversos 

parells i/o trenat i/o apantallat per reduir les interferències entre els propis parells, o el 

cable coaxial. Però amb els últims anys s’està apropant la fibra òptica, típicament 

utilitzada en les altres capes de xarxa e indispensable per les xarxes troncals, a les capes 

d’accés. I aquesta ho esta fent amb diverses aproximacions a l’usuari. 

  

S’ha de tenir molt en compte qualsevol tipus de cost en aquesta part de la xarxa, ja que 

influeix molt directament sobre el preu final del servei, aquesta part de xarxa acostuma 

a ser desplegada per cada operador (almenys a Espanya aquestes xarxes nova generació 

no estan obligades a ser compartides i els operadors no volen compartir recursos, si no 

augmentar les barreres d’entrada i millorar la seva competitivitat) per aquests motius el 

cost és crític. El disseny de les mateixes també es factor crític, s’ha de realitzar un bon 

plantejament i un bon criteri per a poder escalar amb els pròxims anys. El disseny 

resulta ser molt costos per les diferents normatives regionals i l’obtenció dels permisos, 

per la seva la seva naturalesa d’haver de distribuir la xarxa fins l’últim client de 

qualsevol racó, amb caràcter universal. Aquests tipus de xarxes pel fet de ser tant 

massives s’ha de buscar la manera de reduir la seva complexitat al màxim i facilitar el 

seu manteniment i gestió per aquest motiu les xarxes PON faciliten des de la part 

tècnica el desplegament de les xarxes d’accés reduint la complexitat aportant 

flexibilitat. Igualment al final cada client haurà de tenir una interfície física per 

connectar-se a la xarxa però quan es dissenya ja es tiren fibres de més per afegir poder 

afegir Splitters si fes falta i aconseguir fàcilment més punts de connexió passivament. 

 

L’estat de l’art d’aquest treball es centra amb les tecnologies que s’estan desplegant 

avui en dia en les xarxes d’accés, i com veurem, són basades amb xarxes òptiques. Els 

motius per fer ús de senyals òptiques són molts, així com els avantatges mecànics i 

tècnics que ens ofereixen les fibres òptiques, ens faciliten actualment i en un futur la 

millora continua en termes de qualitat. Per aquest motiu té sentit que només ens 

centrem, quan parlem de tecnologies cablejades, de fibra òptica. 
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1.2.  Xarxes d’accés actives i passives 

Les xarxes passives i actives es diferencien per l’existència o absència d’equipament 

actiu, equipament que necessita d’electricitat per funcionar, entre la CO (Capçalera 

Òptica o Central Office) i el client. PON o Passive Optical Network fa referència a les 

xarxes passives per tant a les xarxes sense equipament actiu en la planta externa. 

Aquestes xarxes per arribar als diferents clients fa ús de Splitters Òptics, els quals sense 

ús d’energia elèctrica divideix el senyal d’una boca cap a diferents boques, aquest factor 

habitualment en una xarxa GPON actual és de 64 però ho pot ser de fins a 128. Una 

xarxa d’aquest tipus és la ideal per tenir un domini multicast.  

En canvi les xarxes actives són molt similars i en comptes de tenir equipament passiu 

com un Splitter Òptic fan ús d’equips d’agregació de tràfic electrònics i aleshores 

parlem d’arquitectures PTP. La implicació que ateny a un tipus de xarxa o altra és la 

longitud de l’enllaç entre la CO i el Client i el nombre de ports. En una xarxa passiva el 

fet de tenir elements de distribució del senyal, un nombre de fusions important i la 

divisió intrínseca de la potencia fa que la distancia sigui menor respecte una xarxa 

activa que és PTP, la qual té poques fusions i no es divideix la seva potencia en el seu 

camí. Respecte als ports, aquí l’avantatge el tenen les xarxes passives ja que amb un 

port d’una xarxa passiva té un factor multiplicatiu de clients important que ens permet 

certa llibertat gracies als Splitters i l’arquitectura de canal compartit, en canvi en una 

xarxa activa la quantitat de ports en els agregadors és un factor crític i que determina 

directament el nombre de clients als que es poden abastir. Es una decisió de disseny i 

s’han de prendre les determinacions adients a cada escenari, són decisions amb 

compromisos. 

Tampoc hem d’oblidar les implicacions que té el fet de compartir el medi o no 

compartir-lo, si el medi es compartit l’electrònica es torna més complexa i l’ample de 

banda s’ha de compartir però com que considerem aquest ample de banda útil, en el cas 

de la fibra òptica i l’electrònica actual, de molt gran, aleshores la taxa de bits no és un 

factor clau. De tota manera amb un medi no compartit tenim més flexibilitat per 

il·luminar la fibra amb longituds diferents d’ona i augmentar la taxa de bits més 

fàcilment amb diferents tecnologies. 

Per aquests motius ,en alguns casos, quan necessitem els avantatges d’un i altre tipus en 

l’arquitectura, es poden fer arquitectures híbrides. D’aquesta manera, guanyem en 

flexibilitat i optimitzem l’eficiència dels uplinks contra la CO. Respecte la flexibilitat, 

per exemple, podem allargar el radi de cobertura d’influència de la nostra CO 

augmentant la seva densitat tot i que en aquests punts intermitjos ens farà falta un o més 

punts de connexió amb la xarxa elèctrica. I a més guanyem en l’eficiència dels uplinks 

perquè podem jugar amb la multiplexació estadística. 

 

Finalment gracies a les economies d’escala reduint el CAPEX i la reducció del OPEX 

per les millores tècniques que ens aporta la fibra òptica, actualment els estudis 

[AlcatelEconomicFTTH]  ens indiquen que el desplegament d’aquest tipus de xarxes 

són més efectius, sobretot en Greenfields. 
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1.3.  Arquitectures FTTx 
 

Les xarxes d’accés òptiques poden aproximar-se al usuaris amb diferents nivells. Des de 

la central telefònica o C.O. (Central Office) d’ara endavant, amb la seva OLT fins la 

ONU. La diferencia rau en on esta situada aquesta ONU. Per anomenar aquest tipus 

d’aproximacions fem us de les sigles FTTx, Fiber To The X d’aquesta manera si parlem 

de FTTH ens referim a Fiber To The Home, o per exemple: FTTB seria fins la l’edifici, 

FTTC fins la cabina i FTTN fins el node. 

En la figura podem veure com el canvi de color entre el blau i el groc s’allunya i això 

significa la distància entre la ONU del client a la CO. 

 
Fig 1.6: FTTX architectures extreta de: http://es.wikipedia.org/wiki/FTTx  

Les dues primeres aproximacions, la FTTN i FTTC habitualment són PTP que vol dir 

point to point, en canvi les dues últimes són PTMP, point to multi point i són xarxes 

passives amb components passius entre la CO i la ONU que divideixen una fibra 

provinent de la CO amb moltes més (splitters òptics passius). 

 

a) FTTN 

Aquesta arquitectura permet aproximar  l’ample de banda als clients finals fins les 

cabines on estan els DSLAM i  arribar finalment al client amb un mitja que es 

susceptible a les interferències electromagnètiques però amb l’avantatge de que ja esta 

distribuït de fa molts anys com es el parell de coure amb tecnologia ADSL. O bé amb la 

millora de l’ús dels cablejats elèctrics que van ser desplegats quan la tecnologia òptica 

era econòmicament no viable o desplegada per companyies de televisió per cable on 

tècnicament en aquell moment era millor aquesta solució, com es el coaxial amb xarxes 

HFC amb la tecnologia DOCSIS. Aquest canal tot i ser basat amb senyals elèctriques 

esta forçament més protegit a les interferències que el parell de coure. I amb l’evolució 

de l’estàndard DOCSIS fins el 3.1 ens permet actualment unes taxes de bits de 

5/1,5Gbps de baixada i pujada respectivament amb un limit teòric de 10Gbps en el 

futur. 

Aquesta arquitectura té la ONU més allunyada que la resta, aproximadament a 1Km de 

distància. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FTTx
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b) FTTC 
 

Aquesta arquitectura és molt similar a l’anterior, però aquesta esta molt més pròxima al 

client, aproximadament uns 200 metres. I gracies a aquest factor, podem fer us de 

DSLAM’s amb tecnologia més moderna com ara VDSL o VDSL2+ amb taxes de bits 

de fins a 100Mbps ambdós sentits. Tot i que com hem vist en l’apartat anterior, el fet 

d’utilitzar el parell de coure és un factor que determina molt la qualitat final de la 

connexió i pot enfosquir aquestes bones dades de troughput. 

 

 

c) FTTB 
 

En aquest cas la ONU arriba fins l’edifici del client, i el Final Drop o tecnologia amb la 

qual s’arriba fins el client poden ser diverses, fins i tot Fast-Ethernet, aquest tipus 

d’arquitectures tenen sentit en edificis grans o en conjunts de vivendes que 

comparteixen la mateixa infraestructura de telecomunicacions. Com la tecnologia FTTC 

permet una millora d’ample de banda important, i des de la central les fibres òptiques 

que en surten són dividides amb més fibres, sent una xarxa PON fins l’edifici. 

 

 

d) FTTH 

En aquest cas la ONU és dintre la casa del client, eliminant tot el recorregut 

d’equipament actiu des de la CO fins la casa del client, sent una xarxa totalment PON. 

Evitant les interferències electromagnètiques i permeten un ample de banda molt gran, 

de la mateixa manera la taxa de bits es força elevada però depèn aquesta de la 

tecnologia. 

Tant les xarxes FTTH com FTTB,  

amb un mitja guiat habitualment són mono fibra monomode Full Duplex amb WDM 

òpticament separades com s’ha dit abans i aquest fet ens aporta a més de la possibilitat 

de transmissió de dades gairebé il•limitada, ens elimina tot l’equipament actiu en la 

planta externa que es tant costos de mantenir.  

 

Per tant es centralitza tot l’equipament important de la xarxa d’accés en la CO i ens 

facilita el manteniment i logística. A més del fet d’estalviar-nos el processament de 

senyal que han de fer les tecnologies xDSL codificar amb el petit espectre elèctric 

protegint-se de les interferències i exprimint-lo al màxim, tot i que amb les típiques 

xarxes GPON tenim d’altres fets per processar com són els algoritmes d’encriptació, o 

les codificacions per fer una repartició dinàmica dels recursos en xarxes compartides. 

Recordem que les xarxes de fibra òptica són més fiables i menys costoses de mantenir 

que les basades en senyals elèctriques. 
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1.4.  Tècniques de multiplexació 

La multiplexació ens permet a diferents emissors i receptors compartir un medi i 

assegurar-se que tots poden parlar i que no es molesten entre ells. Per tant necessitem 

una manera per compartir el medi assegurant la integritat de la informació, i això ho 

aconseguim amb les diferents estratègies de multiplexació que aprèn qualsevol estudiant 

de telecomunicacions durant la carrera. 

Les clàssiques eines per dur a terme la multiplexació i compartir el medi amb 

condicions poden ser, per temps TDM i per freqüència FDM. 

 

 

a) TDM o Time Division Multiplexing 
 

Aquest poder és el més fàcil de comprendre per les persones ja que, nosaltres, les 

persones, utilitzem aquest mètode per comunicar-nos entre nosaltres. D’alguna manera 

s’acorda quan pot parlar cada una de les persones i d’aquesta manera evitem les 

col•lisions i gestionem el MAC, Medium Acces Control innatament, quan aquest 

control d’accés al medi no funciona bé i diferents persones parlen a la vegada, el senyal 

col·lisiona i els receptors d’aquell missatge no el reben correctament. 

 

De la mateixa manera les xarxes de telecomunicacions que funcionen amb aquest 

principi com poden ser per exemple les xarxes GPON, en el canal de baixada respecte 

les ONU’s és senzill d’organitzar ja que es divideixen slots de temps per a cada una de 

les ONU’s, i cada ONU escolta els slots que estan assignats per ell. Però en canvi en el 

canal de pujada de cada ONU es complica, ja que les ONU’s han d’estar molt 

sincronitzades a nivell de temps per emetre dintre del seu slot i no molestar a la resta de 

ONU’s. A més d’axiò també s’ha de tenir en compte que cada ONU esta a una distancia 

diferent a la CO i aquest temps de propagació del senyal si la distancia és suficientment 

important pot comportar solapaments de les senyals i a sobre com que és un canal 

compartit i s’ha de compartir, quan una ONU vol utilitzar més d’un slot per comunicar-

se, la OLT ha de gestionar la reserva dinàmica de slots. Per això en el cas de uplink de 

les ONU’s s’utilitza el TDMA Time Division Multiple Acces. 

 
 

b) WDM Wavelength Division Multiplexing 
 

Aquest és molt similar al TDM, però en comptes de compartir el medi per temps, es 

comparteix per freqüència com el seu nom indica. Al ser l’ample de banda útil (amb la 

tecnologia actual) ja molt gran, de l’ordre de THZ aleshores el que es fa és introduir 

diferents senyals amb diferents longituds d’ona o freqüències i d’aquesta manera 

aconseguim canals independents amb el seu ample de banda constant per a cada emissor 

làser. Aquesta manera de fer-ho, referint-se a xarxes òptiques s’anomena WDM 

Wavelength Division Multiplexing. 

 

D’aquesta manera augmentem l’ús del canal i per tant l’eficiència per fibra òptica. I 

tenim els canals virtuals PTP. I no es té la necessitat de cap sincronització de temps, ni 

pèrdua en eficiència degut a les bandes de guarda que han d’existir en el TDM per 

seguretat.  
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Però degut al fet de jugar amb longituds d’ona necessita tenir emissors especials per a 

cada una de les longituds d’ona a més del seu recanvi per si s’espatllés qualsevol d’ells, 

incrementant els diners aturats que hi han d’haver-hi en el magatzem en làsers i la 

logística que implica això. La tecnologia WDM pot ser dividida amb dos tipus, la D-

WDM on aquesta D significa dense, que augmenta els canals possibles, implicant més 

longituds d’ona però amb major necessitat de precisió i amb unes bandes de guarda més 

petites i uns requeriments de temperatura força controlats. I el C-WDM que significa 

Coarse, on els canals poden ser més gruixuts, amb bandes de seguretat més grans i amb 

menys densitat de canals. I evidentment un preu més baix. 

 

 

c) Arquitectures híbrides TDM / WDM 
 

Sense anar més lluny la tecnologia GPON fa ús de la combinació de multiplexació de 

freqüències en una mateixa fibra òptica i la divisió de slots per cada ONU per temps. 

D’aquesta manera amb l’ús de mono fibres aconseguim un canal virtualment full-

duplex tot i que és compartit amb slots temporals. En conclusió, fa ús de WDM 

ambdues longituds d’ona (un downstream de 1490 nm i un upstream de 1310 nm a més 

molts cops de fer ús de tràfic broadcast en 1550 nm).  

 

També es pot combinar el WDM sortint des de la CO fins un punt concret on hi hauria 

un equip que “despentines” aquestes longituds d’ona i finalment arribessin als clients 

multiplexada (la ona despentinada) amb una divisió per temps.  

 

 

 

1.5.  Xarxes d’Accés Comercials desplegades  
 

Les tecnologies desplegades en les xarxes d’accés de les grans operadores són dues, 

ambdues van ésser definides l’any 2004 i són les següents: la tecnologia GPON 

desenvolupada per la ITU-T en la sèrie G.984, i la tecnologia EPON definida per IEEE 

amb la sèrie 802.3ah.  Aquesta va ser ràpidament adoptada al Japó i més tard per la 

China, Hong Kong, Taiwan i Corea del Sur tot i que actualment per aquests que van 

entrar més tard, actualment conviuen les dues tecnologies. 

Tot i ésser desenvolupades ambdues en el mateix període de temps, la tecnologia EPON 

va ser ràpidament adoptada pel fet de ser molt més fàcil tècnicament, implicant un 

menor cost de manteniment i un preu més baix des d’un inici. De la mateixa manera el 

fet de ser més senzilla va implicar l’aparició d’equips al mercat més rapida, que amb la 

tecnologia GPON.  

Actualment el cost és molt similar i amb l’economia d’escala i l’ús massiu per part dels 

operadors s’està reduint el preu. També s’ha de tenir en compte que cada dia convergim 

més tots els serveis a tenir una xarxa amb tecnologia ethernet i IP, els serveis de 

televisió i telefonia ara tenen les seves versions sobre els protocols IP/Ethernet i fins i 

tot les tecnologies de comunicacions mòbils com és el 4G contempla les trucades com 

dades amb VOIP. Són xarxes més fàcils de mantenir i gestionar, i a sobre d’elles i 

podem introduir tots els serveis amb facilitat. 
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A més del cost econòmic hi ha d’altres factors diferenciadors d’aquestes dues 

tecnologies, per exemple l’eficiència. L’ample de banda útil que ens ofereix l’EPON és 

força baix, és aproximadament d’un 73% downstream i 61% upstream. En canvi en la 

tecnologia GPON aquests valors són força més alts, i estem parlant d’un 93% i un 94% 

en downstream i upstream respectivament, gairebé el 100%. Per tant els valors útils 

finals són els següents: 

 

 

- GPON 2,488 Gbps/1,244 Gbps 

- EPON 0,912 Gbps/0,762 Gbps 

 

 

També hi ha dos factors crítics més com són la distància i el rati de split. GPON suporta 

actualment un split de fins a 128 clients per port/fibra, i en canvi EPON tant sols 64 o 

32 per tant tenim una major densitat de client per node. I la distància tant crítica per la 

densitat d’usuaris i la densitat de centrals, en el cas de GPON tenim un alcans lògic de 

fins a 60 Km amb una diferència de distancia màxima entre clients/ONU’s de 20Km 

degut als efectes de sincronització. I amb la tecnologia EPON tenim una distància 

màxima de 20 Km.  

 

Per tant amb aquestes característiques tècniques podem dir que la tecnologia GPON és 

la més adequada amb les versions actuals dels estàndards, esdevé la més rentable i amb 

la millor relació preu per Mbits/seg per subscriptor. 

 

Amb aquestes tecnologies també hi ha dos apartats interessants a comentar. Un és la 

seguretat que cada dia té més rellevància en el nostre món digital. I l’altre el tema de 

serveis Overlay com són els serveis broadcast de televisió.    

 

Respecte la seguretat l’estàndard de GPON ja inclou l’ús d’AES per encriptar el tràfic a 

nivell de downstream i és molt important degut a que totes les ONU’s poden veure el 

contingut de les dades de les altres ONU’s del mateix port i pot haver-hi una intercepció 

d’aquestes. En canvi l’estàndard EPON no en contempla cap, tot i que els fabricants 

d’aquests equips tenen els seus propis sistemes per encriptar el tràfic ambdós sentits, 

aquest pot ser un motiu per la incompatibilitat entre dispositius de diferents fabricants.  

 

I en l’aspecte del tràfic overlay, les xarxes passives són molt útils en aquest àmbit. Tant 

GPON com EPON suporten aquests sistemes i ens permet descongestionar els equips 

IP/Ethernet que en continguts broadcast careixen de sentit a no ser que el cost econòmic 

de la solució indiqui el contrari. Tot i així actualment la percepció de qualitat per 

l’usuari, l’anomenada  experiència d’usuari és més satisfactòria amb xarxes de vídeo 

overlay que amb xarxes IPTV
2
 pels delays que aquestes tenen inherentment degut a la 

seva tecnologia (s’ha de tenir present que els continguts a la carta cada cop tenen més 

demanda i les xarxes Overlay no poden oferir resposta aquest repte). La tecnologia 

avança cada dia més ràpid i les economies d’escala permeten amb poc temps solucions 

que abans es creien difícilment avarcables. 

 

 

                                                 
2
 IPTV: Xarxes de Televisió sobre tecnologia IP. 
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Per aquests motius no seria estrany una evolució per part de les plataformes IPTV amb 

equips més ràpids, que reduïssin fortament aquest distanciament amb experiència 

d’usuari i permetessin el visionat de continguts a la carta en els propers anys. Espanya 

va arribar més tard amb les tecnologies d’accés òptiques i seguint la tendència actual 

d’Europa, fa un ús massiu de la tecnologia GPON, els principals operadors només 

despleguen amb aquesta tecnologia. De la mateixa manera són partidaris per GPON, 

Nord Amèrica, Llatino-amèrica, Índia i Singapur per exemple. 

 

La historia d’aquest tipus de xarxes, les xarxes d’accés i en alguns conceptes de xarxes 

globals, sempre ha estat molt discutida amb les decisions compromeses (eternes 

discussions), com són l’ús de sistemes de cache o no, xarxes actives o passives 

(aproximant equipament actiu o centralitzant-lo a la central), la discussió de tenir una 

xarxa intel·ligent com les xarxes de telefonia, per transportar dades o fer xarxes poc 

intel·ligents, si sistemes amb canal compartit o punt a punt, etc. 

 

Actualment com hem vist les tendències clares a curt termini són xarxes sense sistemes 

de cache per part dels operadors, recolzades amb sistemes CDN enllaçats en punts 

neutres de tràfic amb equipament passiu en la planta externa amb una xarxa poc 

intel·ligent però molt rapida i econòmica amb una convergència cap al mon IP amb tots 

els serveis (televisió, telèfon, dades), amb sistemes de canal compartit per realitzar 

multiplexacions de canal i fer un bon ús dels canals ajudant a obrir la xarxa com a servei 

poden sincronitzar els equips client amb diferents qualitats/velocitats de forma remota. 

 

 

 

1.6.  Tecnologies 4G [4GLTE] 

Per la part de tecnologies sense fils, les solucions 4G/LTE són les escollides per la 

majoria d’operadors per desplegar les xarxes de nova generació. Aquesta 4 generació 

inclou diferents tecnologies amb els requisits tècnics com ara unes taxes de 

transferència de dades de entre 100 Mbps i 1 Gbps [3GPPP].  

La quarta generació de telefonia mòbil no deixa de ser un conjunt de tecnologies, que 

han estat avaluats i considerats per les seves característiques tècniques que superin uns 

valors preestablerts com en el cas passat del 3G (i anteriors) que l’estàndard incloïa les 

següents tecnologies: 

 

Fig 1.7: Generations of mobile communitacion systems 

El 4G ens proporciona unes taxes de bit en comunicacions mòbils molt més elevades en 

diferents circumstàncies que la generació anterior, tant en situacions de soroll, com de 

interferències, una millora espectral, amb una alta modulació i variacions ràpides de la 

potència de transmissió [4GLTE]. 
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La modulació seleccionada per aquesta generació és una OFDM (Multiplexació per 

divisió de Freqüències Ortogonals, similar al WDM en fibra). Un dels grans avenços de 

aquesta generació és l’ús de múltiples antenes per lluitar contra les interferències i 

millorar el rate final en situacions de senyals òptimes, la diversitat d’antenes aporta 

molts avantatges i fins i tot s’està desenvolupant solucions per utilitzar el MIMO amb la 

implicació de diferents estacions base, minimitzant per exemple l’efecte de les 

interferències entre cel·les o millores de senyal amb el beam forming direccionant el 

senyal. 

 

Fig 1.8: Illustration of capabilities of IMT-2000 and IMT-Advanced, based on the framework described 

in ITU-R Recomendation M.1645. Llibre: 4G: LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Escrito por 

Erik Dahlman,Stefan Parkvall,Johan Skold 

Un dels aspecte més rellevants és que amb aquesta generació es distingeix fortament 

dos tipus d’ús de la tecnologia, amb mobilitat alta o baixa, on en cada extrem podem 

trobar vivendes que accedeixen a Internet a partir de connexions fixes i orientades cap a 

estacions base per connectar-se i obtenir una connexió com si fos fixa amb millor 

qualitat que un dispositiu mòbil amb millor data rate aproximat de fins a 1Gbps. I els 

equips mòbils de sempre amb una alta mobilitat però tot i així amb un ample de banda 

important de sobre 100 Mbps. 

A més a més de totes aquestes característiques avançades, una altra de molt important ja 

esmentada anteriorment, es que el disseny d’aquest protocol ja permet l’ús del sistema 

de veu sent transport aquest amb una xarxa IP/Ethernet, convergint d’aquesta manera 

amb una única xarxa de xarxes. Aquest comportament s’està buscant de seguir amb tot 

tipus de xarxes i serveis, en la pròxima generació es probable que funcionin d’aquesta 

manera per defecte les comunicacions mòbils.  
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1.7.  Estat de l’art en xarxes d’accés convergents 
 

Tendències de la capacitat de les xarxes WDM evolució i Increment de rate. 

 

En aquest apartat es vol fer referència a les tendències tecnològiques que són rellevants 

en aquest treball i que d’una manera o altra ens apropen a solucions de xarxes 

convergents com a solució. Tot i semblar un canvi disruptiu en les arquitectures 

divergents en les xarxes convergents es busca ser una evolució progressiva de les xarxes 

actuals.  

 

Les noves xarxes sempre busquen poder fer ús de les noves tecnologies però ens molts 

casos les arquitectures típiques no permet l’ús de moltes de les noves tecnologies que 

podrien ser molt útils, com per exemple la millora de les tecnologies sense fils d’accés 

fixe han millorat substancialment en els últims anys però degut a la tendència de les 

xarxes fixes passives, no ens permet fer ús d’aquesta o de les noves tecnologies 

òptiques d’ona no guiada. Per aconseguir millorar i ampliar les tecnologies de final-

drop
3
 les xarxes convergents aporten millores gracies a la introducció d’equips 

d’agregació de tràfic actius. Hem de tenir en compte que les noves tecnologies que 

seran possibles en aquest tipus de xarxes ens poden ajudar a reduir el CAPEX fortament 

i el temps de desplegament, facilitant els desplegaments i poden reduir el cost per 

usuari. 

 

No menys important les noves xarxes també cerquen i les polítiques Europees de 

telecomunicacions així ho indiquen, es obrir les xarxes per a facilitar l’accés dels 

operadors a les xarxes i d’aquesta manera poder oferir els seus serveis fàcilment. En 

aquest àmbit també es cerca la promoció de dos tipus d’operadors, aportant flexibilitat, 

per a que alguns operadors de xarxa ofereixin serveis de transport, operadors de 

infraestructures ofereixin serveis d’infraestructura i operadors de servei que arribin als 

clients finals d’una manera eficient fent ús dels serveis de transport i d’infraestructura 

majoristes. D’aquesta manera també es busca una expansió i millora de xarxes més 

eficient i un millor preu per competència al client final. Es pot seguir la jerarquia de 

capes de xarxa fins la capa tres per declarar serveis transparents de xarxa i els tipus 

d’operadors nombrats. Ens els pròxims apartats s’explicarà en “la meva proposta” com 

avarca aquests reptes. 

 

La tendència és d’anar cap a sistemes WDM, aconseguint augmentar l’ample de banda 

per fibra òptica. L’arquitectura proposada fa ús d’aquesta tecnologia amb lambdes de 

10Gbps per cada punt d’agregació de tràfic proper al client. D’aquesta manera 

s’aproxima un major ample de banda cap al usuari multiplexant-lo estadísticament en 

l’agregador. 

 

Actualment, aquesta tecnologia ens permet fins a 80 longituds dona amb la tecnologia 

C-WDM amb 100,50 i 25 Ghz per canal. Actualment s’utilitzen sistemes d’uns 800Gb/s 

per fibra amb 80 longituds d’ona, amb canals de 50 GHz amb 10 Gb/s per canal. 

 

Tot i així per les xarxes de transport d’alta velocitat hi ha solucions molt punteres amb 

tecnologia D-WDM, on s’aconsegueixen sistemes de 160 canals amb 40Gb/s per canal, 

oferint 6.4Tb/s per fibra. I s’estan investigant canals amb 100Gb/s [Infinera]. 

                                                 
3
 Final-drop: Tecnologies per cobrir l’últim punt cap el client. 
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La tendència es que tot convergeixi cap el món IP. Facilitant d’aquesta manera les 

xarxes i transmeten qualsevol tipus d’informació a sobre. Creant xarxes robustes, 

econòmiques, i fàcil d’operar. La tendència amb l’Internet de les coses i d’oferir els 

serveis en a partir de les capes OSI més elevades ajuden aquest fet, a tenir una 

infraestructura de transport sense complicacions i una alta compatibilitat entre 

dispositius. Tot esta esdevenint cap un camí on es busca l’eficiencia de les 

infraestructures des de tots els punts de vista possibles, i aconseguir la convergència 

plena entre les xarxes fixes i mòbils representarà molts avantatges (Es busca una xarxa 

universal). 
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2. PROPOSTA D’ARQUITECTURA CONVERGENT 
 

L’arquitectura pretén ser una evolució cap a la convergència total de les xarxes fixes i 

mòbils, a partir dels desenvolupaments del projecte europeu FP7-ICT-8 SODALES 

(SOftware-Defined Access using Low-Energy Subsystems). Per fer-ho la proposta 

persegueix utilitzar tecnologia WDM entre la CO i els equips d’agregació, i en alguns 

casos facilitar la realització by pass directes. 

L’objectiu d’aquest treball és donar resposta alguns dels propers reptes que les 

tendències i anàlisis dels experts ens diuen que succeiran. El punt clau per fer-ho i des 

d’on parteix aquest treball és la convergència entre xarxes fixes i mòbils, aprofitant des 

de l’inici el punt de connexió amb la xarxa elèctrica de la que es disposa en les 

estacions de telefonia mòbil.  

Les xarxes d’avui en dia podrien continuar com estan, i continuar la seva expansió amb 

més desplegaments de xarxes PON amb la principal tecnologia utilitzada a Europa, el 

GPON, i amb els nous avenços tecnològics millorar els equips, tant les OLT’s com les 

ONU’s augmentant així les característiques tècniques de la línia. Si més no es una 

sortida i les properes versions del GPON i el EPON contemplen els 10Gb/s. De la 

mateixa manera en la part de les xarxes mòbils podrien continuar la seva expansió, amb 

esteses de cable independents i fent més petites les cel•les.  

Però tot això es pot dur a terme d’una manera molt més eficient. No tenim perquè tenir 

dues xarxes d’accés diferenciades, si pensem que el tràfic no es genera sol (llevat 

d’equips destinats a tasques concretes programades M2M o copies de seguretat o 

d’altres feines programades), i partim de que el tràfic el generem les persones i aquest 

nombre és estable, podem anar més enllà. I pensar que quan un usuari és a la feina 

estarà utilitzant la xarxa d’accés fixa per dur a terme les seves tasques i en els moments 

que estigui fora de la feina estarà a casa amb la seva connexió fixa o en qualsevol lloc 

fent us de dades en xarxes mòbils. Per aquest motiu el tràfic total serà aproximadament 

el mateix tot i que alguns moments en una xarxa o altra, d’aquesta manera si fem 

convergir aquestes dues xarxes podem reutilitzar els troncals. 

 

El nombre de estacions base en contra el nombre de centrals, és molt més gran. I si 

pensem detingudament que pel fet de haver-hi un major nombre, hi ha una major 

densitat, i gracies això estem més propers a les llars. A més en aquests punts, en 

aquestes estacions base tenim un be difícil de gestionar (ja per motius legislatius com 

tècnics) que són els punts d’electricitat on poder-hi instal•lar nous equips actius que ens 

poden aportar grans avantatges. Amb equipament actiu tant proper als usuaris (com hem 

vist anteriorment de aproximadament 200 metres), podem oferir connexions amb taxes 

de bits molt més grans que les actuals xarxes d’accés fixes i de les noves versions que 

s’estan desenvolupant i amb diferents tecnologies final-drop, abans difícilment 

aplicables. També li hem de sumar l’eficiència en molts sentits que això ens permetrà; 

energètica, econòmica per bit i d’ús en els troncals optimitzant els recursos amb l’ús de 

multiplexacions estadístiques. 
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Fig 2.1: basic SODALES architecture and service vision  

La proposta es basa amb un nou equip d’agregació a nivell de capa 2, enllaç. I té un 

disseny modular, un pizza box, amb dues controladores i tres slots multi-propòsit en els 

qual podem introduir diferents targetes. D’aquesta manera aconseguim un equip 

adaptable a les diferents necessitats de cada escenari.  

L’agregador de tràfic esta dissenyat i d’aquesta manera ha estat simulat amb interfícies 

de 1Gb/s i 10Gb/s.  Les interfícies de 1Gb/s estan pensades per a usuaris residencials, 

d’aquesta manera podem oferir 1 Gb/s simètric amb interfícies PTP amb qualitat. I les 

interfícies de 10Gb/s estan pensades per a usuaris empresarials, edificis sencers, la 

mateixa estació base o d’altres estacions base properes. Els mòduls que es poden 

introduir en l’agregador fan ús d’aquest tipus d’interfícies, per no sortir dels estàndards 

industrials i aconseguir bons preus s’ha optat per mòduls de 48 interfícies de 1Gb/s i 

mòduls de 4 interfícies de 10 Gb/s. Les controladores actualment estan dissenyades amb 

interfícies de 10Gb/s però amb els avenços tècnics i les reduccions progressives de 

preus i amb l’increment futur de les necessitats d’ample de banda esta ideat per poder 

suportar en un futur interfícies de 100Gb/s.  

Per tant l’equip d’agregació en la configuració més comuna estarà format per dues 

controladores amb dos uplinks de 10 Gb/s i tres mòduls, dos d’ells de 48 interfícies per 

tant de 96 interfícies de 1Gb/s i d’un slot de 4 interfícies de 10 Gb/s. Els backplanes
4
 

d’aquests slots estan comunicats per 4 connexions de 10 Gb/s cada una interconnectades 

com ho mostra la següent figura: 

 

                                                 
4
 Backplane: Part interna de connexions de l’agregador entre els slots i controladores. 
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Fig 2.2: ARN

5
 architecture 

 

Ja es pot veure un petit factor de sobresuscripció en els mòduls de 48 interfícies, degut a 

un backplane del slot de 40Gb de tota manera es una sobresuscripció (només del 20%) 

molt petita i la probabilitat que els 48 clients requerissin de fer ús del seu màxim ample 

de banda a la vegada és extremadament petita. La sobresuscripció important esta en 

l’uplink del sistema, on la relació es de 1 a 6, aquest es un dels motius pel qual s’ha fet 

un molt important èmfasis en les simulacions i en l’obtenció de tràfic real d’usuaris per 

determinar el factor de sobresuscripció i simular-lo pensant amb el futur a partir de les 

tendències de tràfic que ens indiquen els experts [Ericcson12] [CiscoVNIMobile13-18] 

[CiscoZettabyteEra14], en aquesta part la multiplexació estadística és un factor clau del 

projecte. Amb l’anterior figura podem veure que tindrem un backplane de 120Gb amb 

una estructura non-blocking 
6
 redundada. 

Els uplinks fan ús de dues lambdes per rebre ambdós senyals per cada interfície. 

Aquestes senyals lambdes són introduïdes al medi gracies a l’ús del AWG i a la vegada 

gracies a fer-ho així es pot jugar amb les lambdes i fer bypassos directament sense 

passar per agregadors de tràfic, contra SME’s o d’altres estacions base. Amb l’ús de la 

xarxa WDM-PON no aconseguim augmentar l’eficiència d’ús dels uplinks com amb 

l’agregador però és una solució factible si ens els agregadors no queden prou ports 

lliures, així com també per assegurar un ample de banda amb més garanties, ja que es 

una longitud d’ona dedicada, un camí virtual únic. Tornar a remarcar el gran avantatge 

que comporta el fet de tenir equipament actiu en la planta externa tant proper als clients, 

aportant-nos la possibilitat de desplegar diferents tecnologies final-drop, abans difícil 

degut a la necessitat d’electricitat. 

                                                 
5
 ARN: Active Remote Node o Agregador de tràfic actiu. 

6
 Non-blocking: Significa que l’equip en qüestió suporta una carrera major que la suma de totes les seves 

interfícies. Per tant la xarxa no podrà caure degut a la saturació d’aquest equip. 
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Fig 2.3: Bypass of  SODALES ARN architecture for RBS and SME 

El fet de la tecnologia modular del nostre agregador de tràfic ens permet modificar-lo 

per arribar a més usuaris residencials o menys i de la mateixa manera a més estacions 

base o SME
7
.  

Respecte a l’eficiència energètica que ja s’ha introduït durant el treball algunes vegades. 

Hem de saber que el 90% del consum elèctric d’una xarxa de telecomunicacions es 

troba en les xarxes d’accés. Per això si en algun lloc de la xarxa hem de maximitzar 

l’eficiència energètica ha de ser en aquest tram. 

 

Amb arquitectura com la proposada, amb equips actius d’agregació més propers a les 

fonts de tràfic podem realitzar millors multiplexacions de tràfic guanyant en eficiència 

amb els enllaços contra la CO i aconseguim la multiplexació dels uplinks de moltes 

estacions base, ja que les estacions base poden ser connectades amb un agregador 

pròxim i multiplexar el tràfic. I com s’ha dit anteriorment el disseny de l’agregador 

intenta ser el màxim eficient possible, utilitzant per exemple interfícies amb SFP
8
’s de 

baix consum. I el fet de que els equips treballen en capa 2 permeten una electrònica en 

les controladores senzilla i eficient sense grans carregues de processament de paquets. 

 

                                                 
7
 SME: Small and Medium Enterprises. 

8
 SFP: Small form-Factor Pluggable transceptor, és un transceptor compacte.   
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L’arquitectura des d’un inici ha estat pensada i d’aquí parteix una part del nom del 

projecte Europeu SODALES, Software-Defined Acces using Low-Energy Subsystems, 

software que defineix la xarxa o SDN. Creant un sistema obert per compartir la 

infraestructura a diferents nivells, on aquestos nivells són els nivells habituals descrits 

per la normalització de l’OSI. Permeten d’aquesta manera la interacció de diferents 

operadors. Operadors que ofereixen fibres o canalitzacions o una longitud d’ona en una 

fibra, operadors que ofereixen enllaç com transport de dades de manera transparent, 

operadors de nivell de xarxa que poden oferir una xarxa privada dintre de la xarxa d’un 

operador, operador de serveis. 

 

Com fer l’arquitectura resistent a caigudes? (en servei 24hores els 365 dies de 

l’any ) 

 

El disseny com hem vist abans ja contempla redundància a nivell de controladora.  

 

L’agregador tot i que una de les dues controladores quedes inoperable, l’equip no 

deixaria caure el servei. Aquest punt es crític, i se l’hi ha de donar la rellevància que es 

mereix. Hem de tenir en compte que totes les empreses que ofereixen serveis, en el 

contracte en que ofereixen el servei hi ha un apartat on estan les condicions mínimes, on 

es defineixen els SLA’s, els acords de nivell de servei o Service level agreement. En els 

mateixos es deixa constància del temps màxim en que es pot quedar sense servei el 

client, o la màxima degradació del servei que es pot produir i les indemnitzacions que hi 

hauria en cas de que existissin caigudes o degradacions en el servei. Els operadors 

destinen molts esforços en monitoritzar la xarxa i redundar el màxim possible la seva 

infraestructura a tots els nivells possibles per complir els SLA’s i evitar les caigudes de 

la xarxa de manera proactiva, detectant possibles incidències futures i mitigant-les 

abans de que es produeixin. Els fabricants dels equipaments normalment generen 

documentacions anomenades workbooks en els quals es defineixen les activitats a 

monitoritzar, els riscos potencials, les activitats de manteniment i la definició de 

processos per gestionar accions rutinàries de canvi. Totes aquestes activitats són 

crucials per tenir la infraestructura sota control i evitar al màxim l’incumpliment dels 

acords de servei. Molts cops degut a l’alt cost que algunes mitigacions o activitats 

poden comportar poden ser difícilment avarcables amb les millors solucions, però això 

no treu que les hem de conèixer i tenir presents amb un pla per fer front si aquestes 

succeïssin en el cas que no es pugessin evitar. Hem de fer valoracions detallades, per 

gestionar de forma eficient els riscos, coneixent-ne la seva probabilitat d’aparició en el 

nostre sistema, l’impacte que aquest ens pot generar  i el grau d’exposició. 

 

En el cas de la redundància a nivell de controladora, ens permetria inclús, fer ús de la 

interfície de la controladora espatllada, ja que l’electrònica de la interfície esta pensada 

per ser independent a la controladora i d’aquesta manera tampoc perjudicar amb una 

degradació del servei massa greu. L’agregador podria continuar treballant amb les dues 

lambdes de 10Gb/s però amb unes cues més petites i menor processament de paquets 

per segon. 
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Un altre aspecte físic que es podria comportar problemes en la caiguda del servei pot ser 

la caiguda d’una font d’alimentació però en aquest cas com normalment amb tots els 

equips d’aquest grau Carrier
9
, tenen més d’una font d’alimentació, redundant d’aquesta 

manera l’aspecte d’energia i per mitigar el risc d’una possible caiguda en la xarxa 

elèctrica (tot i poder comptar en zones urbanes de alimentacions d’estacions 

independents) i per legislació els sistemes de telefonia tant mòbil com fixa no poden 

caure i per això el Hardware serà el màxim energèticament eficient amb un baix consum 

per poder tenir unes bateries amb dimensions suficients per mantenir els serveis més 

crítics funcionant. 

Un altre punt dèbil és la connexió entre la CO i l’agregador. Per solucionar aquest 

problema des d’una besant tècnica per a una màxima seguretat parlaríem de fer una 

xarxa mallada, una xarxa mesh amb les màximes connexions possibles. Però no és 

viable, ni eficient. En aquests casos, aquestes xarxes fan ús de topologies amb anell. Les 

topologies amb anell ens ofereixen una bona redundància, en el cas de que es talles 

l’anell entre algun dels nodes no hi hauria cap tall de servei. Per fer-ho els equips de 

transport òptics, fan ús de la tecnologia ROADM 
10

d’aquesta manera amb dos graus 

s’aconsegueix crear l’anell. I a més de l’avantatge concret d’evitar caigudes en un 

agregador per un tall en una fibra, podem aconseguir una millor flexbilitat per assignar 

amples de banda i la possibilitat de connectar diferents CO dintre l’anell minimitzant la 

probabilitat de caiguda per culpa de la CO i augmentat encara més la flexibilitat de 

balanceig. Aquest sistemes es basen en treure i afegir lambdes d’una fibra, deixant 

passar camins de dades i/o afegint-ne. Augmenta la complexitat de l’arquitectura i 

gestió a més del cost econòmic i energètic però ens aporta beneficis. En aquest cas per 

ser una xarxa d’accés la millor combinació es l’anell augmentat els beneficis de manera 

important i sense augmentar massa ni el cost ni la complexitat del sistema amb dos 

graus, tenint en compte que algunes xarxes troncals habitualment tenen 4 graus. 

 

Fins i tot podem oferir garanties al client final, en el seu últim tram gracies a l’augment 

de tecnologies final-drop que ens permet la nostra arquitectura. Podem tenir 

redundància a nivell de fibres connectat un mateix client a dos anells diferents amb 

Agregadors de tràfic a nivell de carrer diferents i en CO diferents, que és el 

comportament habitual dels operadors de transport. Però nosaltres a més de poder 

aportar aquesta solució també podem oferir per una banda l’enllaç amb l’anell amb 

FTTH i una connexió que en cas de caiguda passes el tràfic per aquest sistema, poden 

ser aquest sistema una solució òptica no guiada (tot i que la tecnologia a dia d’avui 

encara no es gaire madura), aquesta necessita visió directa o amb enllaços sense fils a 

partir de freqüències ja sigui llicenciades com lliures que permet la connexió sense visió 

directa i aquestes són més madures. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Carrier: es refereix a un sistema extremadament fiable i amb un temps de recuperació extremadament 

elevat. Habitualment aquestos sistemes estan dissenyats per oferir SLA’s “amb cinc nous”. 
10

 ROADM: Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer, permet configurar a distancia l’enrutament 

de les longituds d’ona i equalitzar el senyal. 
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Dificultats per transmetre les comunicacions mòbils sobre l’agregador/ARN. 

 

En definitiva, fent ús d’un equip d’agregació actiu amb connexions PTP, siguin físiques 

o virtuals, i treballant de manera transparent en transport de dades a nivell 2 directament 

em de pensar en Ethernet. I si pensem en ethernernet a nivell metropolità, ens trobem 

amb el MEF Metro Ethernet Fòrum, aquest organisme genera certificacions per 

estandaritzar equipament ethernet adient per xarxes Carrier Ethernet, com es la nostra 

xarxa d’accés. 

La problemàtica ve quan em de transmetre els protocols que intervenen en les 

comunicacions mòbils, aquest tenen uns requisits molt estrictes a nivell de 

sincronització, són molt susceptibles als delay’s, al jitter i la pèrdua d’informació. Per 

aquest motiu des d’un primer moment adjuntar aquesta informació sent multiplexada 

per l’agregador compartint lambdes amb la resta de tràfic, tot i que es fes una bona 

gestió de QoS, es fa complicat de dur a terme amb garanties. La primera solució i més 

fàcil es tenir un equip addicional en l’estació base anomenat CPRI
11

 switch que 

gestiones aquest tràfic amb una lambda addicional amb WDM en la mateixa fibra de 

l’agregador i amb una gestió de l’equip in-band a partir d’un dels ports de l’agregador. 

 

 
Fig 2.4: SODALES Integration of CPRI over Synchronous Ethernet  

 

Però baix el meu punt de vista, l’objectiu ambiciós és arribar a gestionar aquest trànsit 

de dades amb l’agregador i tenir una convergència total. Una de les solucions podria 

ser, utilitzar l’estàndard de veu IP que incorpora el sistema 4G, però les tecnologies 

anteriors no són capaces. O fer ús del protocol SyncEthernet estandaritzat per el IEEE 

com a 1588v2. D’aquesta manera s’aconsegueix sincronitzar en una connexió PTP 

ambdues interfícies i eliminar el jitter. Però hem de tenir en compte que aquest protocol 

treballa amb streams de bits i no entén de paquets, aleshores no tenim una 

sincronització a nivell de paquets i per mitigar aquest problema s’hauria de transformar 

en el mateix agregador de tràfic els paquets en un flux d’àudio o trobar alguna manera 

                                                 
11

 CPRI: Common Public Radio Interface, defineix les interfícies entre equips de comunicacions radio 

legacy. 



 

 22 

de sincronitzar-se segons el roadmap de ORI
12

 esta establer fer compatible mapejar 

aquest paquets contra un Synchronous Ethernet. 

 

Amb la connexió convergent entre estacions base permetrà connectar directament entre 

elles moltes estacions i convertir algunes estacions base, en estacions remotes que 

depenguin d’una estació base de la qual s’alimenta el seu uplink augment la facilitat 

dels handovers ja que podríem dir que virtualment una estació base tindrà una cobertura 

molt major i reduint una mica la latència en alguns casos, i relaxant els uplinks contra 

les CO tot i que augmenta el tràfic en la capa d’accés. 

 

 

 
Fig 2.5: SODALES ARN backplane with tributary cards  

 

En l’anterior figura 2.5 es pot apreciar l’equip real d’agregació de tràfic ARN, amb les 

seves dues controladores i els tres slots amb les targetes client. 

 

                                                 
12

 ORI: Open Radio Interface standards by ETSI (European Telecomunications Standards Insitute). 
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3. METODOLOGIA 

 

Per tal de validar l’arquitectura convergent proposada, es realitzaran simulacions que 

tenen com objectiu determinar el rendiment de la xarxa, la seva escalabilitat i comparar-

la amb solucions comercials actuals. 

 

La metodologia que s’ha seguit ha estat: 

 Seleccionar les eines de simulació més adients a partir d’un benchmark de 

solucions de simulació open-source existents. 

 Modelar els dispositius crítics de la xarxa. 

 Caracteritzar patrons de tràfic habituals en xarxes d’accés d’alta velocitat. 

 Realitzar les simulacions per diverses càrregues i comparar-les amb una xarxa 

de referència PON. 

 

Amb tot això, es vol analitzar: 

 

 Que la nostra infraestructura esta preparada per assumir amb garanties la 

demanda de connectivitat que mostren les tendències dels actors líders en el 

sector. Per demostrar-ho, es proba a nivell de capa dos que el tràfic intercanviat 

en la xarxa convergent és suportat a diferents carregues sense cap pèrdua de 

paquets en el sistema. 

 

 Determinar amb les tendències de tràfic quan els sistemes que són desplegats 

actualment com a xarxes de nova generació començaran a no ser suficients per 

oferir uns mínims de qualitat. 

 

 Demostrar, amb l’ajuda dels comportaments dels usuaris, l’augment d’eficiència 

amb una xarxa convergent, integrant el tràfic mòbil i el fix. En comptes de tenir 

infraestructures independents. 

 

Com que la xarxa convergent modulada es basa en protocols Ethernet, s’ha escollit com 

a comparativa una xarxa PON basada en tecnologies IEEE 802.3ah EPON. Com s’ha 

descrit anteriorment, EPON ofereix 1Gbps simètric transmetent trames Ethernet 

directament sobre el canal de dades. 

 

En l’arquitectura convergent s’ha modelat l’equip d’agregació de tràfic actiu (ARN) 

situat en les estacions base. Per fer-ho s’han calculat les interfícies de client, els uplinks 

contra la central, la interfície amb la estació base i totes les connexions internes entre els 

dos Switch Fabric o controladores contra les LineCard’s i les interfícies dels uplinks. 

Amb un dimensionament de cues per aconseguir un sistema non-blocking, determinant 

la dimensió de la memòria compartida de l’equip.   

 

També a partir del comportament de tràfic real amb usuaris d’un operador en producció 

s’han modelat tipus de tràfic per intentar ser el màxim fidedignes amb la realitat. Degut 

a ser aquest comportament de tràfic fortament d’usuaris rurals, també s’han fet 

simulacions amb comportaments de tràfic més urbà. 
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En aquest cas com que no es disposa d’aquest tipus de comportament, s’ha modelat i 

caracteritzat amb les gràfiques extretes de dos grans PoP punts neutres de xarxa, com 

són el Catnix i l’Espanix. Per modelar aquest tràfic també s’han tingut en compte dos 

tipus de serveis, en aquest cas el tràfic de dades i el tràfic IPTV contra l’agregador (fins 

els clients hi ha una solució overlay), no s’ha tingut en compte el tràfic de VoIP ja que 

aquest no genera grans fluxos de dades. A més s’ha diferenciat el tràfic de tipus 

residencial, corporatiu i d’origen mòbil de la xarxa de telefonia. 

 

3.1.  Benchmark d’eines de simulació 

Per fer aquest treball s’han estudiat quatre eines de simulació per comparar-les i 

realitzar finalment les simulacions. Els simuladors estudiats han estat: 

 NS-2 

 NS-3 

 OPNET 

 OMNET++  

Per comparar-los s’ha de tenir en compte que principalment hi ha dos tipus de 

simuladors: 

- Simuladors per events, aquest tipus es caracteritza per ser molt precisos i és més 

complexos. Aquest depèn únicament dels events que sorgeixen en la simulació sense 

tenir en compte el temps que pot trigar la simulació. Com més complexa sigui aquesta 

simulació molt més temps requerirà per ser executada. 

-Simuladors per intervals de temps, aquest tipus es basa amb el temps donat per 

realitzar la simulació, per tant com menys temps li donem més rapida serà la simulació 

però menys precisa i en canvi com més temps més precisió obtindrem, però difícilment 

la precisió d’un Simulador basat en events. 

 

Tots els simuladors analitzats són basats en events ja que són els que millor encaixen 

per similar xarxes de telecomunicació I el seu comportament en funció del tràfic 

d’entrada. 

 
 

a) NS2 

El simulador Network Simulator 2 com els altres simuladors és un simulador per events 

de codi obert enfocat en la investigació, és força utilitzat en les universitats per la seva 

facilitat tot i no tenir un entorn de programació gràfic i molt precís, es considerat un 

estàndard. Va ser recolzat per DARPA però es va discontinuar i la seva última versió 

data de l’any 2009. I no contempla força protocols que són imprescindibles per 

l’arquitectura PON i alguns que són útils per l’arquitectura convergent. 
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Aquest està basat amb el llenguatge C++ i la programació dels events i el modelat estan 

basats amb un llenguatge anomenat TCL, molt present en el món de les xarxes degut a 

l’ús en equipament de xarxa com enrutadors del lider Cisco Systems. Aquest es sustenta 

amb d’altres paquets per mostrar les simulacions gràficament com es el nam i per 

mostrar gràfiques i valors amb el tracegraph. Un altre punt a favor es el fet de que al ser 

un estàndard fàcilment es poden trobar exemples a la xarxa i documentació. 

 

 

b) NS3 

El Network Simulator 3, pot semblar una evolució directa del NS2 però no es ni tant 

sols un fork, es va construir des de zero utilitzant C++ l’any 2005 (es va iniciar el 

projecte, amb la primera release el Juliol del 2008) i no es retro compatible amb la 

versió anterior. Aporta la possibilitat de fer ús de scripts amb Python i la seva 

documentació esta basada amb Doxygen
13

.  

 

Aquest aporta llibreries noves per tractar diferents models actuals com són el Wi-Fi, 

WiMax, LTE i protocols d’enrutament moderns com són el OLSR i el AODV. Però 

manca d’exemples i de documentació. 

 

 

c) OMNET++ 

És un simulador, i és més que això. És un entorn de simulació complert, disposa de 

llibreries molt complertes amb diferents tecnologies. Entre les quals les més importants 

són; INET, OverSim, Veins, INETMANET,  MiXiM, Castalia. Amb les quals es pot 

simular des de protocols de xarxes peer to peer, protocols d’enrutament avançats, xarxes 

sense fils de tot tipus, xarxes de sensors, xarxes sense fils amb mobilitat geogràfica 

(inclús amb ús de Google maps), i el suport tot i que amb una llibreria sense suport en 

les noves versions d’una xarxa EPON.  

L’entorn també ens proporciona, un entorn de programació molt complert, aquest és una 

base de l’eclipse customitzada i adaptada per treure’n tot el partit per realitzar els 

modelats. I amb la base de l’eclipse tenim totes les avantatges que ens aporta un IDE
14

 

modern. Amb l’ajuda de les llibreries i l’arquitectura del simulador ens permet 

visualitzar directament el modelat.  

També ofereix la visualització de la simulació en temps real, i permet ampliar totes les 

capes que formen els equips i modificar les variables com són les cues, els estats de les 

interfícies, els enrutaments, etc. A més de mostrar gràfiques i jugar amb les dades 

extretes de les simulacions o fins i tot extreure la informació en fitxers de tipus pcap, 

permeten analitzar la simulació amb el capturador de tràfic wireshark.  

La descripció d’aquest simulador és més extensa que de la resta de simuladors ja que 

aquest és el seleccionat per desenvolupar el treball. 

                                                 
13

 Doxygen: és un generador de documentació a partir de codi com C++, C, o Java entre d’altres. 
14

 IDE: és un Integrated Development Environment, incorpora un conjunt d’eines de programació per 

facilitar la creació de software. 
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El simulador esta orientat a objectes, per això és tant modular i extensible, està creat 

amb el llenguatge C++ i està basat en events. L’arquitectura d’una simulació consta de 

tres tipus de fitxers i cada un té el seu propi llenguatge de programació [Martins14]. 

El fitxers que modelen la xarxa, utilitzen el llenguatge NED basat en C++. L’entorn de 

simulació ofereix l’eina GNED que ens permet visualitzar gràficament la topologia 

creada en l’arxiu ned i modificar-la. Es pot definir la xarxa amb una estructura 

jeràrquica amb blocs i és aquí on definim els enllaços, els mòduls i els equips presents 

en la simulació. Aquests fitxers poden definir mòduls atòmics (com una interfície física, 

o un mòdul d’encaminament de paquets), un equip complert a partir de diferents mòduls 

atòmics, i una xarxa a partir de diferents mòduls atòmics i equips (normalment tots els 

mòduls disposen de gates o portes per comunicar-se amb la resta). 

Per definir les variables d’entrada de la simulació, i els enregistraments de dades es fan 

servir arxius d’inicialització anomenats INI. Aquí es defineix els tràfics amb el seu 

origen, destí, bitrate, protocol, comportament, tamany de paquet, etc. També es defineix 

el temps de simulació que es vol realitzar i ens permet modificar variables dels equips 

definits en els arxius NED com el tipus de cua d’un aparell o la longitud de la mateixa. 

I els fitxers C++ que defineixen els objectes que són usats per els fitxers NED i 

modificats per els fitxers INI. Aquests tots hereten de l’objecte cModule que ens obliga 

a implementar tres mètodes essencials per definir un objecte, aquests són initialitze(), 

handleMessage() i finish().   

 

 
Fig 3.1: Screenshot OMNeT++; http://www.omnetpp.org/images/screenshots/tkenv-full.png 

 

 

 

http://www.omnetpp.org/images/screenshots/tkenv-full.png


 

 27 

d) OPNET 

És un simulador comercial orientat a objectes força similar al OMNET. L’any 2012 va 

ser comprat per l’actual propietari, Riverbed per un 1.000M USD. És un sistema 

professional molt madur, té llibreries de les tecnologies més utilitzades 

professionalment en telecomunicacions, tot i ésser bastant conservadors i enfocats amb 

una vessant més professional en comptes d’investigació.  

La estructura interna de funcionament d’aquest simulador és similar amb l’OMNET 

però esta més orientat a les simulacions directes. També permet la modificació de les 

llibreries però no inclou l’entorn de programació que agilitza un procés de modelat i 

programació de xarxes experimentals o d’investigació. 

 

Tot i ser de pagament és pot disposar d’una versió universitària per a desenvolupament 

de projectes sense ànim de lucre. 

 

 

e) Eina seleccionada 

Finalment s’ha elegit l’ús d’OMNET ja que compleix els requisits necessaris, com són 

ésser un simulador d’events discrets i que pugui simular xarxes de telecomunicacions. 

Però en especial aquest entorn és de codi obert i lliure per a ús acadèmic, és 

completament programable, és modular i permet la reutilització de components, permet 

la simulació en un entorn gràfic de simulacions de grans dimensions. 

Utilitza un dels entorns estàndards, IDE, amb major acceptació per programació com és 

l’Eclipse. És compatible amb Linux (Sistema Operatiu utilitzat en els Ordinadors de 

grans simulacions, que disposem). Construir els modelats normalment són força ràpids 

(si els dissenys de les llibreries són bons). 

 

Pel fet de ser orientat a objectes, i estar dissenyat de manera modular per poder ser 

personalitzable. És una eina força acceptada per els entorns de recerca i adoptada any 

rere any amb més popularitat. I per aquest fet es disposa d’una comunitat força activa 

que afegeixen funcionalitats i revisen el codi. I un dels fets més importants a més de ser 

un entorn molt complert és perquè esta pensant en realitzar projectes d’investigació com 

és aquest treball. No oblidar que aquest simulador té el gran avantatge d’oferir-nos unes 

llibreries per treballar amb xarxes passives EPON. 
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4. MODELAT DE LA XARXA 
 

A partir de l’eina l’OMNET, es realitzarà tot el modelat de la xarxa, de cara al seu 

anàlisi de rendiment. 

 

4.1.  Model de l’ARN 

 

Es parteix d’un disseny intern d’agregador de tràfic que és el següent, basat en la 

documentació proporcionada per Portugal Telecom Inovaçao [PTI], dins del context del 

projecte europeu FP7-ICT-8 SODALES: 

 

 

Fig 4.1: Arquitectura equip d’agregació de tràfic.  

En la figura anterior s’aprecia a més de les interfícies exteriors de l’equip, una part molt 

important que és la interconnexió del backplane. 

Es pot veure dos enllaços entre les dues diferents controladores (Switching Card’s) 

reservats per a usos futurs com per exemple ampliar els graus de un possible sistema 

ROADM, i dos SFP+ per controladora que ens permetrien augmentar els uplinks cap a 

la CO. Una part interessant d’aquest disseny es troba en l’electrònica que suporta els 

SFP, en un inici aquesta esta dissenyada per donar servei amb dos SFP per electrònica. 

Però s’ha apostat per relaxar aquesta electrònica amb un SFP, maximitzant així la 

saturació i millorant el delay, i per un altre motiu molt important. Aquesta electrònica 

ens permet amb pocs mili segons connectar un SFP contra una controladora o un altra, 

depenent de l’estat de la controladora per defecte. 
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D’aquesta manera tenim redundància a caiguda d’una de les controladores sense 

degradar en excés el servei. De la mateixa manera els slots de client, tenen les interfícies 

contra totes dues controladores, redundant així la caiguda i balancejant el tràfic 

augmentat l’eficiència general de l’equip.  

 

L’agregador està dissenyat amb unes cues per suportar tot el tràfic en un moment de 

màxim tràfic en les seves interfícies client i no bloquejar-se. Per fer-ho esta dimensionat 

amb unes cues amb una memòria de 32,5GB per controladora. Tot i que la relació de 

subscripció del sistema és de 1 a 6 i un tràfic sostingut d’aquestes característiques no es 

podria suportar de manera “infinita”. 
 

 

a) Model en OMNET de l’ARN 
 

Per fer qualsevol projecte amb l’eina OMNET, com s’ha mostrat anteriorment, s’ha de 

crear la següent estructura, un projecte en aquest cas anomenat Xarxa Convergent amb 

els fitxers que conformen la seva estructura mínima. 

 

 .NED 

 

 
Fig 4.2: Screen shot OMNET++ (.NED / Modeling Convergent Architecture) 

Per una banda tenim el fitxer NewPcapRecorderTest.ned, en la figura anterior es 

pot apreciar el que es crea amb el codi del fitxer .ned de manera gràfica. 

El .ned principalement estableix la seva estructura física, com veiem les 

interfícies de cada submodul, com són els equips dels clients ONU amb enllaços 

de 1Gbps (de color vermell amb ratlla prima). O els enllaços vermells gruixuts  

de 10Gbps per alimentar les SME, les petites i mitjanes empreses, o RBS, 

estacions de telefonia ja siguin estacions base o estacions remotes. 
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Seguidament es pot veure amb enllaços de color blau, en aquest cas de 40Gbps i 

amb una latència molt petita, les connexions internes en el backplane del 

Agregador de tràfic entre els diferents slots o mòduls. Aquesta configuració és la 

bàsica que s’ha descrit anteriorment en la proposta d’arquitectura convergent, 

amb les dues controladores, dos slots per clients residencials i un amb enllaços 

amb més capacitat per estacions de telefonia i pymes. 

Com es pot observar els enllaços formen una malla entre els slots, una full mesh, 

on tots els slots estan interconnectats entre ells amb enllaços d’alta capacitat. 

Aquesta full mesh ha fet que en les primeres setmanes de simulació en l’entorn 

OMNET es generessin greus problemes al projecte, deguts a que no es suportava 

el protocol STP, spanning tree protocol. I aixó va implicar que es generessin 

bucles nomes iniciant les simulacions, generant una packet storm i deixant 

l’arquitectura totalment saturada. Tant saturada, fins el punt que les cues 

dimensionades per evitar el bloqueig de l’equip agregador, s’emplenaven i el 

sistema queia.  

 

Es va haver de buscar solucions en els fòrums de la comunitat, i es va fer un 

report a la comunitat per mirar de solucionar-ho. I el dia 1 d’abril finalment va 

sorgir la versió 2.3 de la llibreria INET (que més endavant s’explicarà) i aquesta 

sí que va introduir el suport al STP. 

 
“We are happy to announce the release of INET Framework 2.3. This version 

adds spanning tree support to Ethernet switches (both STP and RSTP), several 

new routing protocols (RIP, GPSR, DYMO), a NetFilter hook API to facilitate the 

implementation of reactive routing protocols and several other tasks; an 

improved DHCP model; CMT, NAT and IPv6 support for SCTP; and contains 

many other improvements and bug fixes.” [OMNeT++] 

 

Els últims enllaços amb verd, simulen ambdós uplinks que interconnecten 

l’agregador amb la CO. Aquests enllaços són de 10 Gbps i simulen el retard, 

degut a la distancia que hi ha fins la CO. 

 

El sistema també esta dissenyat per suportar VLAN’s d’aquesta manera cada 

client té la seva VLAN amb el seu operador, i podem assolir de manera tècnica 

els requeriments de una open network i fer un ús de la xarxa com a servei. La 

simulació contempla un QinQ
15

 amb un primer tag referint-se al operador i un 

segon tag referint-se al client. D’aquesta manera a l’hora de fer un 

aprovisionament del servei ja es genera una xarxa virtual dintre de l’arquitectura 

per simplificar la gestió del hardware. 

 

El codi creat per aconseguir el disseny que hem vist abans, en el fitxer .NED 

conté definicions de variables, la modularitat de submoduls dintre d’una xarxa, 

extendre els tipus de canal, també es poden generar enllaços d’interfícies fent ús 

dels “for’s”, les vlans. Es pot veure un fragment i té aquesta pinta: 

                                                 
15

 QinQ: Tecnologia que permet l’ús concatenat de vlan amb tags. 
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Fig 4.3: Screen shot OMNET++ (.NED / Source) 

 

 .INI 

Aquest fitxer descriu els paràmetres de simulació, també es modifiquen 

valors/atributs de l’arquitectura que s’ha definit en el fitxer .ned com ara el 

tamany de les cues o el tipus de cues en qualsevol dels submoduls, també es 

poden modificar en temps concrets de la simulació l’estat dels canals o la 

caiguda d’interfícies, el temps de simulació, la memòria màxima utilitzada en la 

simulació, etc.  

 

Però principalment es fa servir per a modelar les accions de tràfic, com ara els 

seus intervals, el seu comportament, el seu tipus, el tamany dels paquets, el destí 

i origen, els ports de comunicació. I una altra cosa crucial per extreure resultats i 

conclusions, els fitxers d’enregistrament, es pot configurar quines variables es 

volen enregistrar en fitxers vectorials o escalars per guardar per exemple l’estat 

d’una cua en cada intercanvi de paquets, o l’ús d’una interfície entre d’altres 

valors. Per més endavant amb l’ajuda per exemple del MATLAB treballar les 

dades i aconseguir el càlcul del delay, mostrant-lo amb gràfiques i la saturació 

de les cues. 

En aquest fragment es pot veure el tipus de codi que s’escriu en un fitxer INI.  

Amb el General es pot apreciar que és la configuració per ser runejada per 

defecte. Amb el nom de la xarxa a simular, el camí de l’eina de visualització de 

la simulació i indicant que no volem guardar cap tipus de log (Ja que com 

s’explica més a baix, per extreure moltes dades s’ha configurat l’extracció 

d’arxius pcap). 
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Fig 4.4: Screen shot OMNET++ (.INI) 

 

També s’indica quantes aplicacions es volen fer córrer i més tard es defineix les 

característiques de cada una. 

 

En aquest cas, aquesta eina de simulació té una funcionalitat molt valorada que 

permet enregistrar el tràfic, com si fos tràfic real generat per equips reals en 

fitxers pcap, d’aquesta manera es poden obrir amb un programa molt útil per 

auditories en xarxes com és el Wireshark i ens permetrà generar estadístiques i 

estudiar el tràfic en deteniment a partir dels arxiu pcap, com si l’haguéssim 

capturat d’una xarxa real en funcionament. 

 



 

 34 

 
Fig 4.5: Screen shot Wireshark 

Respecte als fitxers c++, s’han modificat alguns valors respecte les cues dels 

equips per a modelar-les amb les del disseny original. 

Aquests fitxers són la base de la simulació, normalment ens els trobem com a 

llibreries o frameworks creats per tercers, d’això en parlarem en el següent 

apartat. Els c++ inclouen els algoritmes i la intel•ligència de la simulació, 

aquests codis en el cas del OMNeT sempre depenen de la base del OMNeT i a 

mesura que trobem llibreries més específiques aquestes depenen d’altres 

llibreries més bàsiques on ja s’han definit les bases. 

Normalment aquest codi és comprat o adquirit gratuïtament i tant sols es 

compila una vegada per fer les simulacions, però degut que en aquest treball 

s’ha estat modificant molts cops aquestes bases, cada vegada que s’ha treballat, 

s’ha recompilat part de les llibreries això depenent del tamany de les llibreries i 

el poder de càlcul del hardware de simulació pot arribar a comportar fins a dues 

hores.  

 

Per exemple, un objecte que compleix aquesta norma de tenir almenys un c++ i 

un .ned per córrer sobre un .ini, és el EtherMACFullDuplex, on es gestiona part 

de les cues dels enllaços. 

 

També es pot apreciar un arxiu .h que conté les interfícies, on es declaren els 

mètodes disponibles i un .o que és el .cc compilat i també un fitxer amb extensió 

.test que no deixa de ser un exemple .ned però en mode text per llegir-lo i 

copiar-lo si es vol testejar. 
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      Fig 4.6: Screen shot OMNET++ 

 

 

Per veure un petit fragment del codi C++ i recordar la seva estructura, podem 

veure’n una part del EtherMACFullDuplex.cc. Es pot apreciar els include de les 

interfícies d’altre codi que ens indica de quin altre codi .cc depèn. I també es pot 

apreciar l’estructura que hem vist en l’apartat de la descripció de l’OMNeT. 

Amb un initialize i initializeStatistics i seguidament els altres mètodes bàsics 

que tot i que no es veuen al fragment i són, com el handleMessage i finish. 

 

 

 
Fig 4.7: Screen shot OMNET++ (EtherMACFullDuplex.cc) 
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Per realizar el treball ha fet falta el Framework INET, el qual permet fer ús del 

simulador d’event OMNeT per a xarxes de telecomunicacions amb protocols 

com per exemple de transport com el TCP, UDP, SCTP o de xarxa com IPv4 i 

IPv6, d’enllaç com Ethernet o PPP, estàndards com el 802.11, protocols 

d’enrutament avançats i clàssics, i molts d’altres. Per simular l’arquitecura 

convergent ha estat rellevant l’última versió (no del tot estable) del INET que 

inclou l’spanning tree protocol i la redefinició de cues per adaptar-les als 

switchos. L’última versió estable és la 2.3.0.  

 

En un inici per fer simulacions ràpides i senzilles es va utilitzar el simulador 

emprat durant la carrera, el NS-2, per començar a tenir una idea de com s’hauria 

de simular més endavant. 

 

 

4.2.  Model comparatiu amb EPON 

 

Un dels motius principals per utilitzar l’OMNeT ha estat, el fet que té llibreries per 

simular xarxes òptiques passives EPON, El nostre desig és que hagués disposat de  

llibreries per treballar amb xarxes GPON ja que com hem vist a Espanya l’ús del GPON 

per part dels operadors en xarxes d’accés d’última generació és massiu i aquesta 

tecnologia en l’estat actual podem dir que la més competitiva.  

 

Però això no ha estat possible. A l’inici del projecte es va avaluar la creació de les 

llibreries i en tots els racons de la comunitat d’OMNeT, molts usuaris estan desitjosos 

per l’existència d’aquestes llibreries. Es esperat per molts investigadors el fet de poder 

simular xarxes d’aquest tipus però els creadors d’aquests tipus de llibreries reiteren que 

la complexitat del projecte és molt gran, i es necessiten de molts recursos per fer-ho. 

Des del 2007 hi ha molts post’s on es poden veure aquestes peticions. Per aquest motiu 

el sistema EPON ens ha semblat suficient, i s’ha de tenir en compte que tot i que en el 

nostre continent no està gaire extens, en d’altres països del continent asiàtic, sí que ho 

està i a dia d’avui s’utilitza i es continua desplegant en alguns casos. 

 

L’únic codi disponible sobre l’EPON realitzat per l’OMNeT és la versió PON_0.8b, va 

ser realitzat per Andreas Bontozoglou com a fi de doctorat. I no continua sent 

mantingut, està discontinuat i des de fa algunes versions més actuals de l’OMNET 

aquest no funciona. Fer-lo funcionar ha estat una feina difícil, i he trobat molts 

impediments per el camí. 

 

Una vegada aconseguit fer córrer els exemples sense cap error, aquí no es van acabar els 

problemes, el fet de ser una versió antiga del OMNET ha implicat d’algunes limitacions 

i dificultats per comparar els resultats. Però tot i així i amb molt temps dedicat finalment 

s’ha aconseguit arribar als resultats esperats, en que es veurà en l’apartat pertinent. 

 

Després de configurar-ho tot amb la versió d’Ubuntu adient, amb les dependències amb 

les versions adients, amb l’OMNeT 4.1 i les llibreries INET i VLAN recompilades. 

S’ha aconseguit modelar una xarxa EPON amb 64 usuaris i originar el mateix tràfic 

creat en l’anterior modelat de l’agregador. El modelat aconseguit és el següent: 
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Fig 4.8: Screen shot OMNET++ (Modeling EPON) 

 
Amb el seu codi .NED per crear l’anterior figura i el seu .INI molt similar a l’anterior i 

amb petites diferències pertinents al EPON. S’ha aconseguit modelar completament el 

sistema. 

 

 

 

4.3.  Model de tràfic 

 

S’han buscat perfils de tràfic que simulin usuaris reals. Al no trobar-ne específicament 

de fibra (per Internet), s’ha optat d’extraure’n aquestes dades d’usuaris reals d’un 

operador de FTTH en producció, respectant sempre l’extracció de dades per conjunts 

d’usuaris i mai individualment.  

Gracies a estar realitzant les pràctiques d’empresa en l’Operadora Apfutura, que 

gestiona la infraestructura d’un petit operador anomenat La Cala Fibra, s’han pogut 

extreure dades com a base d’origen de tràfic per el treball. 

 

Per tant disposem de comportaments de tràfic d’usuaris reals sota una xarxa FTTH, 

d’aquesta manera s’ha pogut fer la mitja aproximada de tràfic per el treball, cal tenir en 

compte que aquest tipus de tràfic té unes característiques concretes ja que parlem d’un 

entorn rural. 

S’ha comparat aquest tràfic amb el dels punts neutres de l’estat, com són el CATNix i 

l’ESpanix, i en aquest entorn on hi ha un mix de tràfic de molts tipus hi ha menys 

variació del tràfic que en l’operador rural, ja que el fet d’avarcar un petit poble, on les 

feines dels habitants no tenen un fort component TIC com si en les grans ciutats on hi 

ha moltes oficines i feines relacionades amb l’ús d’ordinadors i Internet, en contra 

d’ambients rurals on les feines no tenen aquest component. 

I no hi ha grans empreses que facin un ús tant intensiu de les telecomunicacions com ara 

una multinacional de Barcelona on cada nit és probable que realitzi els seus backups 
16

de tot el dia. Totes aquestes característiques dels clients i el repartiment d’aquest tipus 

de clients influeix fortament amb el tràfic total i el comportament del mateix. 

 

                                                 
16

 Backups: són copies de seguretat. 
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En el tràfic de l’Ametlla de Mar partim de la següent figura, que ens mostra el tràfic 

generat durant una setmana de Març d’aquest any, hem de tenir en compte que aquesta 

xarxa té aproximadament 550 clients, connectats amb serveis de 20 Mbps simètrics: 

 

 
Fig 4.9: La Cala Fibra, tràfic setmanal. 

 

I com s’ha mencionat abans, el tràfic anterior referent a l’operador rural i el que és 

mostra en les dues següents figures disten els comportaments: 

 

 
Fig 4.10: CATNIX, tràfic setmanal  

 

 

 
Fig 4.11: ESpanix, tràfic setmanal 
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La diferència principal en el comportament és que, sense comptar les hores valls de la 

nit, com s’ha reflexionat abans, el tràfic durant les hores de dia en el tràfic de La Cala 

Fibra hi ha una pujada incremental llarga, en comptes del tràfic urbà que es tendeix a ser 

estable i fins i tot caure més aviat, i en contra partida el tràfic de La Cala Fibra creix 

més fortament a la tarda/nit de manera que és consumeix un major, degut als usuaris 

residencials d’oci. 

 

 
            Fig 4.12: comparació tràfic diari. 

 

La base per començar a treballar s’ha agafat la següent gràfica, on tenim el tràfic 

enregistrat de tot un dia, aquest gràfic esta desplaçat l’inici a partir de les 18:15h: 

 

 
Fig 4.13: La Cala Fibra, tràfic diari. 

Però amb la base anterior tenim massa dades per introduir cada cop al sistema de 

simulació (per exemple cada cop que es vulgues multiplicar per un factor concret). Per 

aquest motiu s’ha fet una mitja del tràfic hora a hora de l’anterior base per introduir en 

el fitxer .INI els rate’s de cada objecte (per fer-ho s’ha de introduir el sendInterval amb 

un tamany de paquet concret). I la base finalment serà la següent: 
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Mitja del tràfic hora a hora, a partir d’aquesta figura totes les següents, l’eix de les x 

començara per les 0:00h: 

 

 
Fig 4.14: Simulation result: Mean of traffic by hours. 
 

 

Seguidament tenim la gràfica amb la distribució del trafic amb els següents percentatges 

per tipus d’usuaris: 

 
Fig 4.15: Simulation result: Total traffic percentages by type of users 
 

Juntament amb la mitja de tràfic hora a hora, que serà finalment la nostra base per a les 

simulacions amb tràfic real. Obtenim el tràfic unitari per tipus d’usuari, i tenint en 

compte la configuració bàsica del nostre agregador amb 96 usuaris residencials, 3 

Pymes i 1 estació base i contant que tots els ports són utilitzats obtenim un model 

matemàtic del que esperem rebre després de les simulacions dels modelats amb 

l’OMNeT. 
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Fig 4.16: Simulation result: Rate during the day 

Tot i haver simulat durant l’execució del treball amb diferents tipus de tràfic, com ara 

dades a sobre TCP, veu i vídeo, finalment degut a que es una arquitectura de transport 

transparent que no tracta més enllà de la capa 2, i es vol calcular el rendiment del 

mateix i les seves limitacions de transport s’ha simulat tot amb tràfic UDP, tot i que 

s’ha conservat aquest principi jugant en VLAN’s per oferir el tràfic dels diferents 

serveis. 

Finalment per modelar les variables que s’han d’introduir al simulador definint els 

tràfics a simular s’han creat fulles d’excel, amb estructures de dades similars a la 

següent: 

 

 
Table 4.1: simulation traffic definition 
 

I com que introduir aquestes dades de manera manual cada cop que es vulgues llençar 

una simulació era extremadament costos, es va automatitzar el procés generant unes 

fulles de càlcull que creen la sortida pertinent per introduir en un espai reservat en el 

fitxer .INI i agilitzar les simulacions. En la següent figura es pot veure un fragment del 

fitxer: 

 

 
Table 4.2: data simulation 
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4.4.  Teoria de cues 

 

Partim de la hipotesis: “Sabem que tot i les sobresuscripcions afegides tant en les 

xarxes EPON/GPON com en l’arquitectura convergent sodales, la probabilitat que un 

usuari pugui fer ús total de seu ample de banda en el sistema sodales és molt més alta 

que en una xarxa EPON/GPON. Aquest fenomen és així, tant amb les mesures de tràfic 

actual, com en els pròxims anys.” Que volem demostrar. 

Partim de dues capes d’accés, on normalment els operadors divideixen els serveis 

(Televisió, VOIP, Dades) que ofereixen per diferents vlans o el diferencien a nivell de 

QoS amb tags. Per simplificar-ho en aquesta demostració, indiquem que tot el tràfic és 

igual sigui del tipus que sigui, simplement és tràfic. Per tant podríem indicar que partim 

d’una situació similar a la següent figura: 

 

 

Fig 4.17: teoria de cues a) 

 

NOTA: Els paquets que tenen diferent forma no és perquè tinguin cap mena de 

diferencia de tràfic (tags, tamany, time to live..) és simplement per veure com arriben 

aquests paquets a la sortida de la central office. 

En l’anterior figura tenim tots els clients independenment del seu tipus de tràfic i del 

tipus de client. Tots ells originen tràfic amb un patró d’arribada de paquets cap a 

l’agregador. A la cua de l’agregador van arribant els paquets i es guarden per ordre 

d’arribada i més tard depenent del patró del servidor de sortida marxaran els paquets 

cap a la central. La figura la podem reduir a una única cua i un únic servidor, ja que no 

ens interessa el que passi en el sistema del client, ens volem central en l’equip 

agregador de tràfic que en aquest cas pot ser un coll d’ampolla, per tant el problema 

queda de la següent manera: 



 

 43 

 

Fig 4.18: teoria de cues b 

És un sistema típic de cues. On la tecnologia del sistema no ens implica en el resultat, 

l’únic important són les arribades, les sortides, la capacitat del sistema. 

El patró d’arribades segueix una tendència diàriament però no deixa de ser aleatori, però 

en aquest cas podem agafar el seu valor màxim diari de la mitja hora a hora que hem 

utilitzat durant les simulacions.  

Respecte al patró de sortida en aquest cas tenim dues interfícies de 10Gbps però podem 

dir tranquil·lament que és una única interfície de 10Gbps, això no té cap mena 

d’implicació en aquest sistema (pot variar també, per exemple per la caiguda d’una 

controladora, però en el seu estat normal sempre treballa de la mateixa manera).  

Com a disciplina de com hem dit abans és probable que els paquets segueixin unes 

prioritats diferents però en aquest problema el nostre objectiu no requereix de fer cap 

diferenciació i tenim una cua FIFO, first in first out. 

La capacitat del sistema en aquest igual per tots, tot i que no és així busquem igualar-lo 

per diferenciar més fortament les implicacions que té, tenir una major taxa de servei. 

Aquesta la podem definir de 512MB. 

Per treballar amb les formules de la teoria de cues, hauríem de passar els Gbps i els MB 

de la cua a nombre de paquets per segon, i nombre de paquets que poden ser en la cua. 

Ja que el sistema d’events que calculem en erlang treballa sobre events concrets com ara 

paquets. 

El que es busca en aquest apartat és demostrar el que em dit a l’inici, que la probabilitat 

de que un usuari vulgui fer ús del seu màxim ample de banda en un moment determinat, 

és possible amb garanties amb l’arquitectura convergent, i és més complicat de fer amb 

un sistema EPON/GPON actual i amb el tràfic actual (té una probabilitat d’èxit més 

baixa) i en un futur aquestes probabilitat encara es distancien més i la hipòtesis es 

compleix amb més força. 

Amb les formules de les teories de cues no ens podem fixar en el fet de que els paquets 

concrets d’aquell client (els rombes) que vol fer ús del seu màxim ample de banda, 

arribin a bon port i amb unes latències acceptables. Però el que sí que podem calcular és 

la qualitat general del sistema, podem saber quan el sistema canviarà el seu estat, de un 

estat estable a un estat inestable (amb la cadena de Markov) i quanta estona es podrà 

mantenir aquest estat degut a la capacitat de la cua.  
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I si ho mirem més a fons té sentit que es busqui una qualitat general en el sistema, ja 

que de que ens serviria que en una simulació justament en la que fem ens sortís que 

l’equip que vol transmetre a la major taxa de bits contractada pogués fer-ho en un 

moment donat i per contra perjudiques a la resta de clients, descartant el sistema 

paquets d’altres o guardant-los a la cua augmentant la seva latència. I aquests càlculs 

durant el treball, en les simulacions els hem fet inclús millor que calculant-ho amb les 

formules, ja que la simulació té en compte les capes per on passen tots els paquets, les 

tecnologies, les prioritats, etc. 

Així que per probabilitats el que podem extreure’n reflexionant i que és un avantatge 

molt important en una capa d’accés i en el moment de fer els càlculs per dimensionar 

els uplinks, els nivells de sobresuscripcions, i fins i tot implica en les ofertes que podem 

oferir als clients concretes i amb uns SLA’s lligats. És el fet que en les xarxes d’accés 

d’avui en dia que tenen uns troncals amb unes capacitats al voltant de 0,9Gbps (EPON) 

o de 2,4 Gbps (GPON) i amb un tràfic actual que en moments d’estres de la xarxa 

representa un percentatge significatiu de la capacitat, i en l’arquitectura proposada amb 

un troncal molt major  el percentatge és molt petit, per tant la probabilitat de que un 

usuari pugui utilitzar el seu ample de banda és molt més elevat en el segon cas. I cal 

tenir pressent que en el futur amb l’augment del consum d’ample de banda les 

tecnologies actuals cada cop representarà més el tràfic consum a la capacitat de la xarxa 

i això implicarà que si qualsevol dels seus clients vol fer ús del seu màxim ample de 

banda cada cop serà més difícil poder-ho garantir, i implicarà un deteriorament final de 

la qualitat i pot arribar a un punt de incompliment dels SLA. En canvi en l’arquitectura 

proposada es continuarà garantint, ja que el marge és molt més elevat. 

Tota aquesta argumentació guanya força ja que encara que multipliquem l’ample de 

banda disponible al client passant dels típics 100Mbps fins la barrera de 1Gbps o inclús 

més, tot i això (encara que el tràfic creixi exponencialment) l’ús sostingut de l’ample de 

banda per l’usuari no és un percentatge elevat de la seva capacitat disponible i amb una 

petita sobredimenció es poden oferir garanties a la nostra hipòtesis. La conclusió és que 

no és necessita reaccionar de manera exponencial com el tràfic, si no que amb una bon 

factor de dimensionament es poden oferir grans capacitats als clients, assegurant-ne l’ús 

massiu del canal en determinats moments amb garanties, fet que cada cop és i serà més 

complicat en les xarxes actuals. 

I ens podem preguntar perquè volem capacitats tant elevades en l’accés dels usuaris? 

[KillerGigabit14],[CiscoZettabyteEra14] 

 

Els usuaris aspiren a tenir els documents que necessiten en el moment que el necessiten 

i realitzar accions online al moment, sense esperes, vivim en la societat de la informació 

i aquesta ha de ser responsiva, “no podem esperar”. Això no vol dir que en fem un ús 

massiu perllongat en el temps de les connexions, per aquest motiu en els SLA’s i els 

contractes dels operadors també s’introdueix el concepte de fer un ús racional del 

servei, ja que per connexions amb carregues de tràfic importants es requereixen de 

SLA’s diferents orientats a línies professionals. 

Podem dir que: “No podem esperar”, “L’augment exponencial de la capacitat dels 

accessos, no implica un ús exponencial de les dades” i que, “Els uplinks han d’estar ben 

dimensionats per oferir garanties i no passar-nos pel fet del creixement del mateix”. 
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I un fet que encara li dona molta més rellevància a que els usuaris puguin fer ús del seu 

màxim ample de banda, aquest fet el recull el report de Cisco, Cisco VNI, 2014: 

 

 
Fig 4.19: Busy-Hour Compared with Average Internet Traffic Growth 

 

 

Ens indica que el tràfic mitja continuarà creixent, però aquest ho farà d’una manera 

lineal, no tant agressivament com si que ho farà en el busy hour (l’hora pic), en aquell 

moment força usuaris voldran fer ús del seu ample de banda de manera intensiva i ho 

han de poder fer amb garanties, i aquest fet si que creix de manera exponencial. Com 

hem dit aquest fet serà transcendent i més per els actuals desplegaments. 
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5. SIMULACIONS I RESULTATS 
 

 

Ara que ja tenim els models tant de les arquitectures, com per la creació de tràfic i un 

mètode per la introducció de dades de manera més o menys còmoda. Podem començar a 

realitzar les primeres simulacions. 

 

 
Fig 5.1: Simulation result: OMNET working screen shot  
 

 

Tan aviat com fem la primera simulació amb valors de tràfic reals i amb els logs
17

 

habilitats per extreure’n les dades veiem que la variable Simsec/sec és molt i molt 

petita, en aquesta simulació va ser de 0.000346929. 

 

Això ens implica el següent, si fem càlculs i partim que volem simular 24 segons com si 

es tractes d’un dia de simulació podem concloure que fer-ho implica 19h de 

processament en el servidor de simulacions. Fet que si es vulgues simular 1h 

implicarien 2860h de processament. 

 

 Temps de Simulació 

Temps Simulat (Sec) 24 

Temps Simsec/sec 0,00034929 

Temps de Simulació 

(Sec) 68710,81336 

Temps de Simulació 

(Hores) 19,08633705 

            Table 5.1: calculation of simulation times (24s) 
 

 

Per aquest motiu les simulacions realitzades han simulat el tràfic de tot un dia en 72 

segons, i amb millores per no haver de reduir la complexitat de la simulació per fer-la 

realista, s’han desactivat tots els logs, un a un, que no són necessaris en aquestes 

simulacions. Aquestes millores ens han reduït fortament el temps de simulació i les 

últimes simulacions, s’han obtingut (simulant 72 segons) amb 1 hora i aproximadament 

20 minuts. 

 

 

 

                                                 
17

 Logs: registres.  
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Temps de Simulació 

Temps Simulat (Sec) 72 

Temps Simsec/sec 0,0154 

Temps de Simulació (Sec) 4675,324675 

Temps de Simulació (Hores) 1,298701299 

        Table 5.2: calculation of simulation times (72s) 

 

 

S’han simulat diferents probes de tràfic, originant diferents carregues de tràfic. Partint 

de tràfic real en usuaris d’una xarxa FTTH real com hem vist anteriorment, i s’han 

simulat diferents carregues de tràfic futures any a any amb l’augment esperat per les 

tendències vistes amb els requeriments de les xarxes del futur. 

 

També em posat a proba amb tests de estrès ambdues arquitectures per avaluar el seu 

rendiment, mesurant els diferents valors clau en les xarxes de transport. Tot això i més, 

en el següent apartat. 

 

Tenint en compte que segons dades del informe anual de Cisco, el Cisco Visual 

Networking, entre d’altres informacions, que: 

 

 
“Madrid, 30 de mayo de 2012. – El tráfico IP global se multiplicará por cuatro entre 2011 y 2016 

hasta alcanzar 1,3 Zettabytes-, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 29 por 

ciento en este período. En España, el incremento es aún más acusado: el tráfico IP se 

multiplicará por 13 entre 2011 y 2016 hasta los 3,8 Exabytes anuales o 320 Petabytes 

mensuales (tasa de crecimiento interanual del 67 por ciento).” [CiscoZettabyteEra14] 

 

 

Que el tràfic es multiplicarà per quatre amb una taxa de creixement interanual del 67%, 

per tant s’ha simulat el comportament de les xarxes tant la EPON com l’arquitectura 

convergent amb les següents carregues de tràfic. Només s’exposa una gràfica resultant 

fins la saturació de la primera xarxa amb menys capacitat, que en aquest cas s’ha vist en 

les simulacions que ha estat la xarxa EPON, ja que el resultat de trhougput final es el 

mateix perquè no hi ha cap pèrdua de paquets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
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Els resultats de la primera simulació són els següents (la primera simulació es va 

realitzar simulant 24 segons, totes les següents gràfiques són extretes amb el Wireshark 

de simulacions amb l’OMNeT a partir dels fitxers pcap): 

 

 

 

 

En aquest gràfic es mostren els bits 

per segon generats durant un dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en aquest els paquets per segon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5.2 a and b: First simulation (Rate of bits and packets) 
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Finalment amb el report del Wireshark contrastem amb els càlculs realitzats amb les 

fulles de càlcul que no s’han perdut paquets (amb 26287 paquets enregistrats): 

 

 

 
Fig 5.2 c: First simulation (summary) 

 

 

Aquesta simulació ha estat generada amb els valors directes obtinguts de l’operador de 

FTTH. I s’ha demostrat que tant una xarxa EPON, com la xarxa convergent en poden 

fer front sense cap problema. Aquesta simulació podríem dir que es referent l’any 2014. 

 

A partir d’aqueta simulació les següents són increments marcats per les perspectives de 

futur, la següent fa referencia l’any 2015. 
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Els resultats de la simulació 2015 són els següents (a partir d’aquesta simulació tota la 

resta estan realitzades amb 72 segons de simulació.): 

 

De la mateixa manera la primera gràfica fa referencia al nombre de bits per segon i la 

segona per paquets per segon: 

 

 

 
Fig 5.3 a: Second simulation (Rate of bits) 

 
Fig 5.3 b: Second simulation (Rate of packets) 

 

 

També s’han comprovat en el report la pèrdua de paquets i encara no en percebem cap, 

com es d’esperar i es mostra en la següent figura 5.3 c: 

 

 
Fig 5.3 c: Second simulation (Summary) 
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Resultat de la simulació de l’any 2016 (b/s i pkt/s): 

 

 
Fig 5.4 a: Third simulation (Rate of bits) 

 
Fig 5.4 b: Third simulation (Rate of packets) 

 

També s’han comprobat en el report la perdua de paquets i encara no en percebem cap, 

com es d’espera: 

 

 
Fig 5.4 c: Third simulation (Summary) 

 

En aquesta simulació ens el pic de més tràfic s’arriba fàcilment als 327,6 Mbps. 

 

Tot i que l’estudi que ens indica la tendencia de tràfic prediu aquest increment fins l’any 

2016, per continuar amb les simulacions al llarg del temps considerem continu aquest 

increment. Els resultats de la simulació del 2017 són els seguents: 
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Fig 5.5 a: Fourth simulation (Rate of bits) 

 
Fig 5.5 b: Fourth simulation (Rate of packets) 

 

Tot i trobar-nos amb aquest increment important de tràfic la xarxa EPON a superat la 

simulació sense cap perdua de paquets com s’ha comprobat en el report: 

 

 
Fig 5.5 c: Fourth simulation (Summary) 

 

Es podria pensar que la qualitat de la connexió encara es mante però no es així, la 

latencia en el EPON ha començat a creixer de manera important i afecta a l’expereincia 

d’usuari. En aquesta simulació ja tenim pics de tràfic de 620Mbps. Aquest any Cisco 

ens diu que el tràfic metro superara en 2.4 vegades al tràfic long-haul. 

 

En la següent simulació ja tenim dues gràfiques, degut a la saturació de la xarxa EPON. 

Aquesta saturació s’ha realitzat fent l’últim any d’increment, incrementant-lo doblement 

per simular l’any 2019 segons la tendència de tràfic de Cisco a Espanya. El tràfic no 

deixarà de creixer: Cisco ens indica que l’any 2018 el tràfic offloaded dels dispositius 

mobils, per tant enviat a partir de xarxes fixes, serà del 52% sobre el total generat en els 

dispositius mobils i que aquest tràfic total creixerà fins aproximadament uns 37 

Exabytes mensuals, representant d’aquesta manera gairebe 20 Exabytes en xarxes fixes 

(partint dels 4 Exabytes al 2013).Tenim els resultats de l’any 2019: 
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Les seguents gràfiques fan referencia a la simulació amb l’arquitecura convergent. 

 
Fig 5.6 a: Fifth simulation (Rate of bits) 

 
Fig 5.6 b: Fifth simulation (Rate of packets) 

 

 

 

La programació de 

la simulació, quan 

les cues de la OLT 

es satura ens 

indica el següent 

error: 

 

 
Fig 5.7: Saturated queue (Error) 

 

Indicant-nos d’aquesta manera que les cues estan plenes i s’ha saturat l’equip, per a fer 

aixo s’han tingut de modificar la variable txQueuLimit per aconseguir-ho, modelant 

d’aquesta manera la capacitat de la cua de la OLT. Una vegada apareix aquest error 

s’atura la simulació i es para l’escriptura dels fitxers pcap. Recordem que la tecnologia 

EPON suporta 0,912 Gbps/0,762 Gbps de tràfic de downstream i upstream 

respectivament. I nomes iniciar la simulació en l’EPON, en aquesta simulació en menys 

de dos segons ha saltat l’error, i es el que ens esperabem ja que en la primera hora (que 

representa el primer segon) el tràfic que es simula en total es de 1080Mbps i supera els 

912Mbps suportats en l’EPON. 

 

Aquesta es l’estrategia per detectar la perdua de qualitat en les simulacions. A partir 

d’aquest moment la xarxa es torna inestable i perd paquets, i en aquest punt ja no 

considerem que la xarxa dongui els resultats esperats minims per complir la seva tasca. 

 

En el cas de la simulació de la xarxa convergent no s’observa cap problema, i es 

comproba els resultats esperats que en el report no ens indiqui menys paquets que els 

calculats matematicament: 
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Fig 5.6 c: Fifth simulation (Summary) 

 

En aquestes simulacions el tràficels pics de tràfic han oscilat entre els 1450Mbps de 

màxim i els 320Mbps, superant llargament la barrera del Gigabit. 

 

 

5.1.  Xarxa en saturació 

 

Com hem vist abans, una predicció és que aproximadament entre l’any 2019-2020 les 

xarxes EPON comencin a veure una mica compromeses, tot i que les xarxes GPON 

desplegades en el nostre país tenen amplament molta més capacitat com hem vist 

anteriorment i aquestes tindran una vida sense caure en l’obsolescència més llarga i 

s’espera tant del EPON i el GPON actualitzacions que es veuran en el següent apartat. 

Si seguim els criteris de Cisco per saturar la xarxa convergent d’aquest treball faria falta 

molts anys, i l’agregador esta preparat per rebre actualitzacions sense haver de canviar 

tot el hardware.  

 

Per saturar la xarxa convergent s’ha realitzat una simulació amb 142 vegades el tràfic 

del qual partim en les simulacions. Estem parlant de sobre 150K paquets per segon i 

260M bytes per segon de mitja amb pics de 19880 Mbps. 

 

 
Fig 5.8: Convergent architecture saturated  

En aquest estat es comencen a veure alguns paquets en les cues i un petit augment en les 

latències. 
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Per avaluar les dues xarxes i obtenir resultats més concloents, s’han generat les següents 

figures: 

 

 
Fig 5.9: Simulation results: Traffic in/out EPON vs SODALES 

 

En aquesta gràfica veiem com amb l’increment del tràfic consumit per totes dues xarxes 

afecta a cada escuna. En el cas de la xarxa EPON (línia de color vermell) es com amb 

poc tràfic, aproximadament en 912 Mbps entra en saturació i ja no pot acceptar més 

tràfic i fins que s’emplenin les cues no es perdran paquets però en el moment que les 

cues estiguin plenes se’n perdran. En contra partida veiem la xarxa convergent (línia de 

color blau) accepta molt més tràfic per segon i no es satura fins els 19,88 Gbps. 

 

 
Fig 5.10: Simulation results: Delay EPON vs SODALES 

 

I en l’anterior figura podem observar el comportament de les xarxes respecte a la 

latència, que afecta a la qualitat de la connexió en els usuaris finals. La latència en el cas 

de la xarxa EPON ràpidament es fa notar en aquest gràfic, tot i que en xarxes poc 

saturades de tràfic o en els consums actuals, la latència no es gaire gran. I en la xarxa 

convergent es triga molt apreciar una latència i quan aquesta comença a ser una mica 

elevada ja ens indica que s’està pròxim a la saturació, encara que per arribar a la 

saturació s’ha d’originar un tràfic amb un ordre de magnituds important. 
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6. CONCLUSIONS 
 

El treball, ha definit una proposta d’arquitectura convergent partint d’unes necessitats 

clares i amb la intenció de millorar les xarxes actuals buscant sempre l’eficiència en tots 

els seus punts i fent ús de noves tecnologies que ja són madures i el seu cost es 

acceptable, basant-se amb les arquitectures inicials del projecte Europeu FP7-ICT-8 

SODALES. 

Explotar l’ús de les estacions base per afegir punts d’agregació de tràfic actius ens ha 

comportat molts avantatges. Des d’un ús més eficient dels uplinks, passant per un 

augment de l’ample de banda cap als clients, una millora en els amples de banda per les 

estacions base de telefonia mòbil facilitant la implementació futura de les noves 

tecnologies de radio (que requeriran aquesta millora), oferir la possibilitat de redundar 

la connexió dels clients graciés a l’ús de múltiples tecnologies final drop que ens permet 

aquesta nova arquitectura, fins a la facilitat per existir de nous tipus d’operadors 

(organitzant-se per els diferents nivells de xarxa L1,L2,L3, compartint recursos) des de 

la part tècnica (s’ha de tenir present que la importància de legislació també té un pes 

important per fer-ho realitat). 

L’arquitectura s’ha articulat a partir de les necessitats següents: un major ample de 

banda, una tendència en l’augment del tràfic metropolita de manera important i no tant 

en les xarxes troncals. Aquest segon fet és deu a la pròxima adopció de la nova versió 

del protocol IP que augmentarà el tràfic P2P, de client a client, i això modificarà els 

comportaments dels dissenys jeràrquics on el tràfic parteix des d’un client i va cap a un 

servidor. Aquesta tendència CISCO la preveu que comenci a ser rellevant a partir de 

l’any 2018. També s’ha maximitzat l’ús de les fibres òptiques, virtualitzant xarxes a 

nivell de capa 2 amb VLANS i a nivell de capa 1 amb l’ús del WDM. 

Amb el disseny de la solució també s’ha aportat un camí per facilitar els desplegaments 

de nous dissenys per desplegar estacions base de telefonia, permetent enllaços més 

directes entre estacions base i estacions remotes amb diferents tecnologies, enfocades 

per la seva evolució d’anar cap a un Cloud RAN [CloudRAN13].  

També s’han definit serveis per diferents tipus de clients com domèstics PIMES i per 

serveis de telefonia mòbil. Des del punt de vista de l’eficiència energètica per intentar 

ser més sostenibles ja que el 90% del consum elèctric d’una xarxa prové de les xarxes 

d’accés, ja no només amb una arquitectura més eficient, sinó també amb l’ús 

d’interfícies més eficients, utilitzant tecnologies madures i de baix consum i aprofitant-

nos de la multiplexació estadística i de controladores eficients que nomes gestionen els 

paquets fins la capa 2, evitant processaments innecessaris. 

 

S’ha demostrat, simulant una xarxa de FTTH actual com es l’EPON contra 

l’arquitectura convergent proposada, mesurant els factors rellevants per una xarxa 

d’accés que actua com a transport eficient fins la CO. Obtenint les següent conclusions: 

 

 L’arquitectura proposada ens permet majors amples de banda amb millor 

qualitat, inclús amb un tràfic elevat en contra de la xarxa EPON, que ràpidament 

té majors latències i suporta un tràfic moderat.  
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 Demostrant que segons les tendències de tràfic futures l’arquitectura convergent 

esta preparada per donar servei durant molts anys i amb possibilitats 

d’actualització degut a la millora de les interfícies (des de un punt de vista 

eficient energèticament i assumible econòmicament) que allargarà inclús més la 

seva vida. 

 



 

 59 

7. TREBALL FUTUR 
 

Després de tota la feina realitzada, estudiar les tecnologies i desplegaments actuals, 

entendre les tendències i comportament del tràfic extrapolant-lo per el futur, oferir un 

disseny d’arquitectura i finalment simulant-lo comprovant el seu funcionament i 

comparant-lo amb les tecnologies actuals. Hem extret les conclusions del capítol 

anterior. 

Com a full de ruta a seguir i treball futur a realitzar, hi ha la continuació del projecte 

SODALES fins la seva finalització i presentació final, oferint d’aquesta manera una 

visió transversal i una base de solució per als actors principals de les telecomunicacions, 

com fabricants i operadors, perquè l’estudien i valoren el seu ús.  

A nivell tècnic serà important realitzar una prova pilot en entorns amb usuaris 

domèstics, corporatius i amb estacions base que no estiguin en producció evitant 

problemes a la xarxa global de telefonia, fent-ho de forma independent i a petita escala. 

S’hauria de monitoritzar la xarxa en tot moment, realitzar probes d’estres i testejar el 

sistema de xarxa oberta aprovisionant i desaprovisionant serveis tant a nivell de clients 

com de diferents nivells d’operadors anteriorment descrits en el treball.  

Una part molt important d’aquest projecte, ja que modifica el paradigma de 

funcionament dels operadors clàssics i de la seva arquitectura, és afavorir des de el punt 

de vista legislatiu ( Unió Europea i/o lleis comunitàries) aquesta mena de desplegaments 

i motivar als operadors a realitzar-los, tot difonent els seus avantatges. Motivant el 

desplegament d’aquest tipus de xarxes en competència, fent-los més eficients i més 

massius per aconseguir arribar amb l’esforç de tots els operadors a més parts de la 

població amb menys temps. 

És molt important gestar aquest ambient legislatiu i la predisposició dels operadors a 

obrir-se en aquest camí en les xarxes de nova generació NGN. Ja que com em dit les 

xarxes finals per els usuaris milloren, els operadors poden tenir por per un augment de 

competència i l’aparició de nous Operadors a diferents nivells de xarxa amb diferents 

segments de mercat, però d’aquesta manera les xarxes es simplificaran a la vegada que 

tots els operadors de servei arribaran a més usuaris, més fàcilment encara que hauran de 

millorar la qualitat del seu producte per diferenciar-se.  

I una vegada el sistema comenci a ser desplegat tenir un procés de treball continu de 

millora del sistema, i a mesura que noves tecnologies apareguin al mercat o d’actuals es 

converteixin en econòmicament viables per la infraestructura introduir-les en els 

desplegaments. 

 

També intentar influir en els nous estàndards de 5G que s’estan estudiant actualment, 

que de ben segur ja per ells mateixos seguiran aquest camí, que s’impliquin en facilitar 

el transport entre les estacions base i les estacions remotes que utilitzen MIMO entre 

celes perquè siguin compatibles amb un transport IP/Ethernet. La convergència de les 

xarxes cap el mon IP/Ethernet simplificarà i abaratirà els costos de transport millorant-

ne la seva velocitat. 
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Annexos 
 

 
Annex I: Project Charter 

Oportunitat/Idea: 

La inquietud per realitzar un estudi de les xarxes d’accés sorgeix a partir de les 

tendències i les futures necessitats en que els líders en el mercat de les 

telecomunicacions ens indiquen amb els seus estudis. L’augment de l’ús de les 

telecomunicacions mòbils és considerable, en els darrers anys les operadores s’han 

preocupat per tenir una bona cobertura en tot el territori. A partir d’ara els operadors es 

preocuparan per trobar solucions, per donar més capacitat cap als usuaris finals. I la 

primera reacció per fer-ho haurà de passar per una reducció del tamany de les cel·les, 

amb una major densitat d’estacions de telefonia mòbil. Tot i que la relació del nombre 

de estacions base en contra de les centrals de telefonia mòbil ja és molt gran, aquest 

s’ampliarà encara més. 

Aquest canvi esmentat, conjuntament amb els requeriments futurs de les xarxes per 

oferir serveis de qualitat als clients, ens ofereixen la possibilitat de canviar l’arquitectura 

de les xarxes d’accés i a la vegada ens obliga a fer-ho per les avantatges que aquesta 

oportunitat ens ofereix. 

 

La idea doncs, no és més que aportar una proposta per millorar des d’una òptica de 

maximitzar els recursos i “aprofitar-se” de tots els avantatges de les tecnologies 

desenvolupades i que ara ja són madures per ser implementades en massa. Aprofitar els 

recursos és fonamental per realitzar una bona arquitectura eficient que trenqui amb els 

esquemes de les xarxes divergents per fer front d’una manera proactiva i anticipada del 

que succeirà en les xarxes d’accés en els propers anys, on entre d’altres coses, s’espera 

un augment important de tràfic en aquest tipus de xarxes i un canvi de paradigma en 

tota la l’estructura de la gran xarxa de telecomunicacions que en definitiva com el seu 

nom ens indica, la gran xarxa de xarxes Internet, quan la tecnologia IPv6 es torni 

massiva. 

Descripció/Propòsit  

El projecte descriurà per entendre i estudiar les xarxes d’accés tant les mòbils com les 

fixes. I les tecnologies que es podrien utilitzar per millorar-les, a més de tenir una visió 

del que s’està utilitzant en l’actualitat per els operadors per els seus últims 

desplegaments. A més de les tendències futures del comportament del tràfic, com s’ha 

vist en l’oportunitat. 

 

Amb aquesta visió transversal es pretén aportar una solució que aporti avantatges 

tècnics, econòmics i fins i tot també es busca millorar en l’apartat de competència 

oferint un paradigma per definir la xarxa i el hardware com a servei i d’aquesta manera 

ajudar a l’aparició de nous operadors diferents als típics actuals que normalment ells 

mateixos es cobreixen gairebé totalment amb la seva solució vertical. Redundant 

esforços i fent desplegaments des d’una òptica global poc eficients per a la competència 

i per arribar al màxim nombre de clients. 
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Problema/Antecedents 

Podem indicar com antecedents el fet dels operadors en cerca per descongestionar les 

xarxes d’accés mòbils, instal·lant xarxes WiFi per temes d’offload, o companyies que 

directament s’han dedicat a crear xarxes WiFi sense límits territorials i amb credencials 

unificades com FON, GOWEX, etc.  

Respecte a les xarxes fixes els problemes són clars, si volem disfrutar de nous tipus de 

servei que requereixin de major ample de banda seran necessàries solucions. 

Abast 

L’abast d’aquest projecte, pretén aportar una base per millorar les xarxes d’accés 

globals. Per tant intenta ser una solució per totes les xarxes d’accés independentment 

del lloc, però que mantingui com a requisit una bona densitat de estacions base (tard o 

d’hora a tot arreu s’haurà d’augmentar el nombre). 

Objectiu 

Els objectius d’aquest projecte són: 

- Analitzar les tecnologies existents en l’actualitat per la xarxa d’accés i final drop, les 

tendències que hi han hagut en la historia en la capa d’accés. Veure els desplegaments 

actuals dels operadors i estudiar les tendències que hi ha i les necessitats futures, que 

impliquen els canvis actuals. 

- Amb els estudis anteriors. Fer una proposta d’una xarxa convergent, explicant tots els 

avantatges que aquesta genera i descrivint les tecnologies utilitzades que s’han estudiat. 

 

- Finalment demostrar a partir de simulacions la viabilitat tècnica i amb un petit estudi 

econòmic la seva viabilitat econòmica. I donar un petit full de ruta per continuar aquest 

treball i descriure les accions futures que s’haurien de dur a terme. 
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Annex II: Schedule 
 

WBS Name Start End Time 

1 Warm-up session Feb 20 Feb 20 1d 

2 First meeting. Define requirements. Feb 25 Feb 25 1d 

3 Initial design phase Mar 27 Apr 14 18d 

3.1 Collect Data Mar 27 Apr 10 14d 

3.2 Study traffic trends Mar 31 Apr 12 12d 

3.2 Studying deployed networks Mar 31 Apr 12 12d 

3.4 Defining action plans Apr 14 Apr 14 1d 

3.5 Control meetings and questions Apr 10 Apr 11 2d 

4 Early implementation Apr 14 May 2 18d 

4.1 Confirm simulation points Apr 18 Apr 20 2d 

4.2 Write networks proposals Apr 14 May 1 17d 

4.3 Start Modeling Apr 20 May 2 12d 

5 Final implementation May 4 Jun 11 38d 

5.1 Completion of modeled May 4 May 31 27d 

5.2 Run simulations May 15 Jun 10 26d 

5.3 Collect results Jun 5 Jun 10 5d 

5.4 Make conclusions Jun 8 Jun 10 2d 

5.5 Compose final sections Jun 1 Jun 11 10d 

5.6 Confirm results with Sodales Jun 11 Jun 11 1d 

5.7 Full documentation Mar 3 Jun 11 100d 

6 Project defense Jun 12 Jul 11* 29d 

6.1    Presentation preparation Jun 12 Jul 2 20d 

6.2    Final presentation Jul 11* Jul 11* 1d 

 

S’ha treballat en aquest projecte de dilluns a divendres totes les tardes (5h diàries) i els 

caps de setmana complerts des de la fase inicial del projecte amb més de 8h diàries. 

S’han dedicat més de 157h per realitzar les simulacions. 
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ABSTRACT 

This paper presents a techno-economic comparison between classical passive optical networking (PON) 

and innovative convergent radio and fibre architectures, based on intermediate aggregation at the remote 

base station (RBS) of both, fixed and mobile subscribers. By aggregating users at an active remote node 

(ARN) co-located at the RBS, which offers high-speed switching and statistical-multiplexing features for 

maximal exploitation of available network resources, the cost per bit of access networks is greatly 

reduced. 

Such techno-economic advantage is especially relevant at the present, in order to offer ultra high-speed 

access for fixed users (>1Gbps) and connectivity at the RBS for 4G and beyond. In addition, the low-

energy of the ARN and its low-cost design offer an environmentally sustainable technology solution, 

whilst acting as a critical enabler for new smart services, e-society initiatives, and intelligent lifestyle 

management. 

Finally, such ARN-based convergent architectures offer straight-forward Open Access control and 

management systems, so as to allow flexible infrastructure sharing and further reductions in CAPEX and 

OPEX, which are essential for the deployment of converged next-generation access networks for fixed 

and mobile subscribers. 

The work also includes performance studies to demonstrate that the proposed convergent radio and fibre 

architecture offers a realistic upgrade path to existing PON networks. 

 
Keywords: software-defined networks, techno-economics, open access, radio-fibre convergence, access 

networks, passive optical networks  

1.  INTRODUCTION 
 

End-user access bandwidths of 1 Gb/s will be commonplace by 2016, with 10 Gb/s for domestic 

applications arriving within the next 10 years [1]. Achieving such bandwidths is a techno-economic 

challenge, demanding careful deployment (CapEx & OpEx) of future-proofed technology, whilst 

balancing green issues (energy-consumption, life-cycle carbon footprint, and environmental impact etc.) 

and other critical long-term technological trends, such as wireless-wireline convergence. 

PON solutions offer at present enough capacity for domestic use but are limited when data rates above 1 

Gbps per user are required. At the same time, network convergence of fixed and mobile services is 

foreseen as a good approach to optimize both the CapEx and OpEx of ultra-high speed access 

infrastructures. 

This paper proposes a novel active access infrastructure that takes advantage of the electric powering 

available at traditional remote base stations (RBSs) to allocate intelligent switching equipment, in order to 

optimize network performance while keeping network costs as low as possible. A techno-economic 

analysis and network performance simulations demonstrate not just that the proposed architecture 

outperforms existing PON solutions, but also that it is more cost effective in terms of both, CapEx and 

OpEx. 
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2. NETWORK ARCHITECTURE 

The proposed network architecture is depicted in Figure 1. It is based on a WDM optical transport 

backhaul infrastructure from the Central Office (CO) to the RBS of a small cell, where an Active Remote 

Node (ARN) is installed for connectivity to fixed subscribers and mobile users. 

From the ARN to the fixed subscribers, either optical fibre links or free-space optical wireless 

communications can be used to give Gigabit connectivity to end-customers. 

 

The RBS is also connected to the ARN for optimized traffic offloading and simplified network 

operation, as with our approach, both fixed and mobile services are provided over the same access 

infrastructure. 

Combined technological- with location-convergence of fixed (optical and mm-wave) and wireless 

(mobile) communications is one of the key innovative functionalities we propose. In addition, this is 

consonant with the trend for the presence of active nodes between end-users and the CO becoming an 

ever-more essential feature of next-generation access topologies [2]. 

 

  

Fig. 1. Network architecture, featuring a combined RBS/ARN functional unit at the centre of a small cell (left) and detail of ARN 

basic architecture (right) 

This somewhat goes against the conventional passive optical network (PON) philosophy of only passive 

infrastructure between end-user and CO; but since mobile communications require powered base stations 

at the intermediate street level, the logic of the de facto existence of ARN-type functionality nodes is 

starting to become inescapable [3]. 

Powered intermediate nodes also enable more flexible software-defined network (SDN) operation of the 

access architecture, to optimally exploit available network resources. 

Energy-efficiency is another advantage of the proposed infrastructure, as intermediate signal processing 

at the ARN and traffic offloading allow reduced overall system power consumption; whilst the moderate 

powering requirement of a small cell is conveniently aligned with the generation capacity of compact 

renewable (solar and wind) energy sources.  

2.1 ACTIVE REMOTE NODE DESIGN 

Figure 1 right shows the dimensioning of our basic ARN architecture that has been designed to offer 1-

Gb/s statistically-multiplexed bandwidth to each of 96 residential homes, in addition to providing 

dedicated 10-Gb/s bandwidth pipes to each of three SME companies, and finally an additional 10-Gb/s 

bandwidth pipe to a small-cell RBS site, e.g. for LTE, 5G wireless connectivity etc. 

We have designed the ARN to consist of a 120 Gb/s=3×40-Gb/s Ethernet switch chassis, where the first 

40G rack has 4 output ports of 10G capacity each, connected respectively to the RBS and 3 SMEs. The 

fixed 1-Gb/s final-drop can either be over conventional optical fibre, or via optical wireless. 

We propose to implement wireless final drops from the ARN using low-cost, free-space optical (FSO) 

links over distances up to 100 m. This will lower the deployment cost, as no digging is needed to deploy 

fibre. 

Optical wireless links have limited availability under bad weather conditions (especially with fog), but 

for ranges below 100 m, this is not a major issue. Evolved 4G and 5G radio systems will use many small 

RBSs to offer high-speed radio access, which means that RBSs will be more close to each other in high-

density areas. 
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3. COST AND PERFORMANCE COMPARISON WITH EXISTING PON NETWORKS 

Access Networks need to be extremely optimized infrastructure, as cost is key in order to be successful. 

There is great pressure to reduce prices while offering higher data rate services and therefore, it is 

essential to keep cost per bit as low as possible. 

Additionally, new services (specially video and collaborative and social platforms) require more and 

more network capacity to offer the right quality of experience. Thus, we have compared our proposed 

architecture with existing PON solutions both, in terms of costs and performance. 

3.1 COST COMPARISON 

In order to compare the cost of both solutions, an Olsen model[4] cost analysis has been performed. We 

have analysed the cost of the OLT, ARN and ONTs in SODALES and compared them with existing ITU-

T G.984 GPON solutions [5]. 

Table I presents the potential cost of the device once the Olsen model is applied and Table II presents 

the cost of the components that build up the ARN. 

 

 
 

 SODALES presents itself as flexible future-proofed access technology with support for both residential 

users as well as SMEs and BTSs. GPON is residential user intended, but lately support for both SMEs 

and also so LTE and UMTS offload capabilities are being developed. We have compared our 

architecture, considering the active remote node with the GPON architecture. Cost in GPON networks 

mainly comes from the FTTH ONU cost, even when mass production is considered. CapEx reductions is 

achieved by means of sharing the same fibre span from the OLT to the splitter which is passive, using a 

splitting ratio of 32 users per PON port and aggregating many PON ports per OLT line card.  

On the other hand, in SODALES-enabled networks, the bulk cost comes also from the CPE, which is 

almost 300€, the double of the PON cost. The cost of each user per ARN is also higher at around 70€. 

The total cost of the SODALES network per user is therefore estimated to be about 365,64€, which is 

more than two times the cost of the GPON solution (around 150€), just for CapEx. However, it must be 

noted that the bandwidth available is more than 10x the one offered by a GPON solution. Figure 2 right 

depicts the associated cost per available bandwidth.  

 

      

Fig. 2. Cost per home passed used GPON and SODALES (left) and Cost per Mb/s offered to residential users (right) 
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As cost per Mbps is much lower within our approach, we foresee the platform to become an optimal 

option to offer ultra-broadband services for both radio and fixed access, especially when user demands 

require Gigabit datarates. Furthermore, the SODALES approach constitutes a viable option for traffic 

offload of 4G/5G radio networks, as it provides high transmission capabilities and advanced operation 

and maintenance features, and it does not require additional switching equipment, as per existing Fiber to 

the Antenna approaches, which require expensive Metro-Ethernet switches with price levels similar to 

our proposed ARN. 

3.2 PERFORMANCE COMPARISON 

Once demonstrated the cost benefits of the SODALES architecture, network simulations were also 

developed in order to show the superior scalability of the network. The FP7-SODALES project is at 

present prototyping the ARN to validate its performance in a real environment and prior to this; 

simulations were carried out to demonstrate its functionality. 

To do this, the SODALES ARN was modelled by means of discrete-analysis tools and real traffic 

patters were used as starting point for the network load. 

Traffic profiles of existing FTTH networks were used as a baseline for the simulation. Those consisted 

of triple play services combining voice (VoIP), video (IPTV) and data (from 100Mbps to 1Gbps 

symmetric). 

Simulations were performed for different traffic loads, until the performance of both systems saturated. 

GPON systems provide a data stream of 2.5Gbps in the downstream direction and a 1.25-Gbps 

upstream channel. Those are shared typically between 64 users. 

On the other hand, the SODALES architecture offers 96x GbE streams to residential users together with 

4x 10GE services for businesses and RBS interconnection. This traffic is then aggregated on 2x 10GE 

upstreams. 

The theoretical capacity of the SODALES architecture is 10 times more than GPON, but network 

simulations show that the scalability is much higher. Statistical multiplexing factors increase with 

network capacity and therefore, the higher the data rate to the end user is, the higher the achieved 

multiplexing factor. 

In GPON systems, we have simulated end user services up to 300Mbps with no loss of quality 

experience (1:100 multiplying factor) while for the SODALES network, a solid 1Gbps service for 

residentials and 10GE for corporate users and still the network does not saturate. 

This envisages two interesting conclusions: the first one is that GPON can not offer Gigabit datarates 

and the second is that the SODALES network can be easily upgraded to offer more 10G services just by 

changing the customer ports from GbE to 10GE. 

 

  

Fig. 3. Left: Network simulations and comparison of a GPON network and the SODALES architecture (GPON limited to 2.5Gbps 

downstream capacity and SODALES to the 2x 10GE aggregation interfaces). Right: traffic load of a real FTTH deployment 
used for the simulations  

 Finally, another interesting result is that, as the clients connected to the network (laptops, smartphones, 

tablets…) cannot generate the amount of traffic that the network can cope with. The killer app of Gigabit 

Networks is the speed itself and the instantaneous response of the network. 

4. CONCLUSIONS 

The article presents the SODALES architecture. Our work proposes a unified form of ARN that 

combines FTTH to exploit the roll-out of PON infrastructure in certain territories, and acts as a RBS to 

service mobile wireless signals, whilst offering mm-wave technology to deliver wireless final-drop. 

Additionally, this offers legacy, LTE, and beyond mobile access services (e.g. 5G) for mobile users, 

taking advantage of the powering available at the ARN to offer a L2-port interconnection to a RBS in an 

integrated manner. We have presented the architecture and its main difference regarding the current 

passive optical networks deployed.  
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Bringing all the component costs together, we have provided a estimate of the per-user CapEx cost of 

the SODALES network, which we have calculated to be 354.34 € per end-user. This compares to the 

current cost of GPON of about 150 € per end-user. However, the SODALES network theoretically 

provide more than 10 times the data-rate throughput as compared to GPON, and so from that perspective, 

we are confident that SODALES offers good value for its performance. 

Additionally, network simulations show that the SODALES network scales better than standard ITU-T 

G984 GPON solutions. We have obtained multiplexing factors close to 1:100 in aggregated throughput 

for GPON networks, while for the SODALES architecture; those factors are close to 1:300. This confirms 

the theory that the higher the data rate is, the higher the multiplexing factor, which can be applied to the 

aggregation link. 

1Gbps service can be offered to end users using the basic ARN configuration so the SODALES network 

is confirmed to offer an smooth upgrade path to existing PONs to offer Gigabit capacity to the end users. 
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