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RESUMO

A nova era das informações provocou um crescimento notável em

serviços de telecomunicações, onde a entidade dominante é a Internet. Aplicativos

de dados de banda larga continuam a se expandir indefinidamente, e com ele o

aumento da demanda por equipamentos escaláveis, transparência, capacidades de

terabit e alocação flexível de largura de banda. As tecnologias SDH (Hierarquia

Digital Síncrona) e SONET (Syncronous Optical Network) provaram ser

tecnologias de transporte confiáveis e práticas. Milhares de redes SDH/SONET

foram instaladas nos últimos anos e continuarão a ser instaladas em altos volumes.

De fato, redes SDH/SONET são tão comuns e confiáveis quanto equipamentos de

acesso, switches, roteadores, e elementos ópticos, que também integram as

interfaces SDH/SONET, fazendo delas as tecnologias de núcleo do século 20.

Porém, apesar das SDH/SONET continuarem ainda à todo vapor, estas

tecnologias tradicionais são muito rígidas, com bitrate específico e, deste modo,

incapazes de oferecer a flexibilidade, capacidade e serviços exigidos hoje pelas

operadoras e concessionárias. Como a demanda por capacidade nas áreas

metropolitanas e regionais de rede disparou, o obstáculo mais importante para as

operadoras de rede se torna o link entre o núcleo metropolitano e as camadas

periféricas. Foi então que surgiu o WDM (Wavelenght Multiplexing Division) que

constitui em uma técnica para a transmissão simultânea de vários comprimentos

de onda dentro de apenas uma única fibra óptica. Logo depois veio o DWDM

(Dense Wawelenght Division Multiplexing), sendo este uma evolução do WDM,

consagrando-se definitivamente como a tecnologia mais robusta em matéria de

Transporte em Longas Distâncias.
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1. Introdução

Com o surgimento da técnica PCM (Modulação por código de Pulso) que

proporcionou a digitalização faixa do sinal de voz (3,1 KHz analógico) para 64

Kbps, foi possível o surgimento da tecnologia PDH (Hierarquia Digital

Plesiócrona) permitindo a multiplexação de 24 (padrão americano) e 32 canais

(padrão europeu) desses 64 Kbps até uma taxa de 1920 Canais. Logo surgiu a

tecnologia SDH (Hierarquia Digital Síncrona) com altas taxas de transmissão

impondo-se no mercado até a primeira metade dos anos 90. Na segunda metade

dos anos noventa surgiu a inovadora tecnologia DWDM (Multiplexação por

Divisão de Comprimento de Onda Densa), superando as altas taxas da tecnologia

SDH em centenas de vezes em um único cabo óptico [1].

O desenvolvimento deste trabalho vem demonstrar as vantagens e as

necessidades do uso desta tecnologia (DWDM) nos dias de hoje, sendo abordado

pelo estudo de uma aplicação prática já implementada e em atividade.

O capítulo 2 apresenta as tecnologias PDH e SDH, demonstrando suas

características. O estudo destas tecnologias é relevante, pelo fator comparativo

entre as tecnologias. Apesar das limitações da primeira, até hoje mantém-se em

uso, e a segunda, utilizada mais largamente, vêm cedendo mercado à tecnologia

DWDM.

O capítulo 3 descreve o sistema DWDM, onde é feito um breve histórico

de sua origem, sendo ele uma evolução do WDM (Multiplexação por Divisão de

Comprimento de Onda), e mostrando sua estrutura e características que vêm

tornando-o mais atrativo aos olhos das operadoras de Telecomunicações.
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Por fim, o capítulo 4, exibe o estudo de caso que é o objetivo final deste

trabalho, colocando na prática os conhecimentos teóricos exibidos nos capítulos

anteriores, apreciando os recursos dispostos pela infra-estrutura de rede do sistema

de DWDM da empresa CTBC (Companhia de Telecomunicações do Brasil

Central) - Operadora de Telecomunicações de Uberlândia.
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2. Técnicas de Transmissão PDH e SDH

Com a descoberta da transparência do vidro de sílica na região do

infravermelho e do desenvolvimento da tecnologia de fabricação de fios finos do

mesmo, surgiu a fibra óptica, nas décadas de 60 e 70. Com a exploração desse

recurso como meio de transmissão deu-se início a grandes avanços na área de

transmissão de sinais em telecomunicações, em particular, nas transmissões

digitais [1]. No começo, os link's tinham apenas algumas centenas de metros em

laboratório, passando a ser utilizada em enlaces de alguns poucos quilômetros.

Com uma banda 34 Mbps (480 canais telefônicos), hoje, os enlaces sem repetição

ultrapassam 150km com bandas que superam 60 Gbps utilizando a tecnologia de

DWDM [6]. As principais características que tornam os sistemas ópticos um meio

atraente para transmissões digitais são [1]:

• Baixa atenuação permite enlaces de longas distâncias;

• Baixa distorção do sinal (dispersão) permite um maior largura de banda;

• Imunidade às interferências eletromagnéticas não sofre interferências, nem

interfere em outros sistemas;

• Baixo custo torna um meio mais competitivo;

• Fácil manuseio e instalação;

2.1 Hierarquia Digital Plesiócrona (PDH)

No começo da década de 70, a transmissão digital começa a ser difundida

e implantada nas concessionárias de serviços de telecomunicações, tendo em vista
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um mercado futurista de novos serviços, baseados em conceitos de redes

integradas digitais (RDSI). O método utilizado para implementar essa tecnologia

é conhecido como PCM (Pulse Code Modulation) [1].

Este método usa um princípio de quantização digital de amostras de um

sinal analógico. Uma faixa de freqüência de voz delimitada numa banda passante

3,1kHz (300Hz a 3400Hz) foi definida como a banda do canal padrão de

comunicação entre duas extremidades. As amostras são convertidas em um

conjunto de oito números binários variando seus valores (´0´s e ´1´s) a serem

transmitidos através de linhas físicas e dispostos em intervalos de tempos

regulares, até o equipamento receptor, de forma seqüencial. O receptor por sua

vez identifica esses sinais elétricos vindo da linha física nos intervalos de tempos

numa seqüência binária e faz a recomposição do conjunto de oito bits (1 byte), e a

partir destes, recompõe-se as amostras analógicas ao seu canal correspondente. As

amostras são transmitidas e recebidas numa freqüência de 64Kbps para cada canal

e uma freqüência de linha 2.048 Kbps(PCM ITU-T) e 1.554 Kbps (PCM-ANSI).

O receptor também extrai da freqüência de linha um sinal que será utilizado para

sincronismo entre as duas máquinas distantes garantindo que cada amostra chegue

ao seu canal correspondente [1].

No início, as conexões entre duas máquina PCM se davam através de

cabos metálicos, os quais eram bastante vulneráveis a interferências e ruídos

elétricos, definindo um meio com qualidade limitada para as transmissões digitais

a grandes distâncias [1].

Com a evolução da tecnologia de fibras ópticas, o cenário das

transmissões digitais mudou completamente, pois esse meio tem características

especiais tais como imunidade a ruído, interferências eletromagnéticas,

confiabilidade e possuem largura de banda ilimitada, permitindo enlaces a longas

distâncias. Na década de 70 o fator limitante era a necessidade de equipamentos

de transmissão de linha e multiplexação para explorar melhor o excelente meio

oferecido pelas fibras ópticas [1].

Os fabricantes de equipamentos em todo o mundo começaram um corrida

tecnológica para desenvolver máquinas multiplex digital cada vez mais potentes
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na exploração das qualidades das fibras, colocando no mercado, a cada momento,

um equipamento novo que pudesse atender as necessidades e explorar melhor a

capacidade das fibras, dando início a várias hierarquias de PDH (Hierarquia

Digital Plesiócrona). Este avanço foi acontecendo de acordo com as descobertas

de novas técnicas de fabricação de componentes eletrônicos [1].

2.1.1 Hierarquias de Multiplexação PDH

A transmissão digital PDH, utilizada no Brasil, tem basicamente cinco

hierarquias de equipamentos multiplex, que foram normalizadas por um órgão

internacional de telecomunicações(ITU-T) mostrado na tabela 2.1 [1].

TABELA 2.1 - Apresentação de Hierarquias PDH utilizada no Brasil [1]
Multiplex Tipo Hierarquia Nºcanais Xtaxa Taxa de saída

EQP Trib Entrada Transmissão

Número de

Canais
MCP-30 Mux 1º Ordem 32 x 64Kbps 2.048Mbps 30/31Canais

MCP-120 Mux 2º Ordem 4 x 2048Mpbs 8.448Mbps 120 Canais

MCP-480 Mux 3º Ordem 4 x 8.448Mbps 34,368Mbps 480 Canais

MCP-1920 Mux 4º Ordem 4 x 34,368Mbps 139.264Mbps 1920 Canais

MCP-7680 Mux 5º Ordem 4 x 139.264Mbps 564,962Mbps 7680 Canais

Duplo-Salto Mux 2º/3ºOrdem 16 x 2048Mbps 34,368Mbps 480 Canais

Tiplo-Salto Mux 2º/4ºOrdem 64 x 2048Mbps 139.264Mbps 1920 Canais

Existem outros órgãos de normalização que as classificaram de forma

diferenciada como padrão ANSI, usado nos E.U.A, e o padrão Japonês, que é

baseado no Americano conforme a figura 2.1 [1].

Na Europa, convencionou-se utilizar 31 canais de voz e uma palavra de

alinhamento de quadro (totalizando 32 canais), muliplexados em um fluxo de

2.048 Kbps, conhecidos como um sistema de 2 megabits ou um E1 no nível de

primeira ordem em PDH. No padrão americano são utilizados 24 canais de voz,

que multiplexados formam um sistema de 1,5 megabits (1.544 Kbps) ou T1.
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Blocos de oito bits do mesmo canal são encontrados no fluxo multiplexado, ou

seja, uma divisão de tempo que é intercalada por bytes [3].

FIGURA 2.1 - Hierarquias do PDH [3]

A formação estrutural do quado PCM (1ª ordem da PDH) é mostrada na

figura 2.2 [3].

FIGURA 2.2 – O quadro PCM [3]

Como mostra na figura 2.2, os 125 microssegundos são o resultado da

amostragem de cada canal de voz 8.000 vezes por segundo (8.000 Hz). Após a

multiplexação na primeira ordem, os canais de voz compartilham esse tempo. Os

níveis de multiplexação com velocidades binárias mais alta, foram projetados de

forma a tornar as redes tronco mais eficientes. Ao contrário da primeira ordem
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(E1), todas as multiplexações de ordem mais elevada são intercalados por bits.

Apenas o quarto nível possuí a mesma velocidade binária (139.264 Kbps) na

Europa e na América do Norte, mas as multiplexações não são compatíveis, pois

os fluxos são multiplexados de maneira diferente, e também a taxa de voz é

codificada de modo diferente [3].

2.1.2 Desvantagens da PDH

A PDH apresenta grandes desvantagens com relação às exigências do

mercado de Telecomunicações, que hoje em dia são definitivamente imperdoáveis

uma vez que a SDH emergiu apresentando soluções para estas desvantagens.

Estas desvantagens são[2]:

• Interfaces ópticas não padronizadas;

• Multiplexação com intercalamento de bit a bit;

• Pouquíssimo overhead para informações inerentes ao sistema;

• Sincronismo de quadros obtidos por palavras de alinhamento;

• O primeiro nível (2 Mbps) é tratado da forma de endereçamento de bytes e é

síncrono;

• Os níveis de ordem superior são tratados sob forma de entrelaçamentos de bits

e são plesiócronos;

• Dificuldade de Inserção e Extração(Add/Drop) de Tributários;

• Gerenciamento de rede e capacidade de suporte a manutenção extremamente

limitados;

• Operação e manutenção separadas de cada serviço;

• Rede inflexível e cara, devido á multiplexação assíncrona;

• Alto custo de O&M (Operação e Manutenção);

• Incompatibilidade entre equipamentos fornecidos por diferentes fabricantes;
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2.2 Hierarquia Digital Síncrona (SDH)

A tecnologia SDH desenvolveu um novo conceito de multiplexar sinais

digitais, minimizando os processos de multiplexação, e utilizando o conceito de

camadas. As funções de informação e transmissão encontram-se divididas em três

camadas que são: a camada seção de multiplexação, a camada seção do

regenerador e a camada seção de rota. As camadas guardam uma relação

hierárquica, cada camada baseia-se nos serviços proporcionados pelas camadas

inferiores. No quadro SDH, o STM (Synchronous Transpot Module) inclui a

seção de rota, seção de multiplexação, seção do regenerador bem como a carga de

informação conhecida como payload. A rota é uma conexão lógica entre o ponto

que o serviço entra na rede até o ponde onde é extraído, o elemento terminador de

rota é um elemento que multiplexa/demultiplexa a carga VC (Virtual Container).

Essa seção possui um cabeçalho conhecido como Path Overhead ou POH [2].

2.2.1 Generalidades

A tecnologia SDH provou ser mais eficiente e robusta em relação a

tecnologia PDH, e até hoje ainda é uma tecnologia muito respeitada no meio das

Telecomunicações. Suas principais vantagens são [2]:

• Técnicas de multiplexação/demultiplexação mais simples;

• Acesso aos tributários de baixas taxas sem necessidade de

multiplexar/demultiplexar inteiramente o sinal;

• Muitos canais de gerência de rede inseridos no feixe principal, os quais

possibilitam uma boa operação, administração e manutenção da rede;

• Fácil crescimento para níveis de multiplexação mais altos;

• Criação de cross-conexões (conexões cruzadas para interligar circuitos)

através de uma gerência remota.

• Permite o transporte de sinais digitais PDH: 2 Mbps, 34 Mbps e 140 Mbps e

também de células ATM;
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• Permite maior compatibilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes

em nível elétrico ou óptico;

• Facilita a formação de rede em anel ou malha para maior segurança;

As desvantagens da SDH são[2]:

• É complexa e exigem muito estudo e planejamento, projeto, instalação e

operação;

• A padronização da sua gerência é muito complexa.

A SDH possui hoje (usualmente) três taxas de transporte de bits [3]:

• STM-1: 155,520 Mbps (Elétrico ou óptico);

• STM-4: 622,080 Mbps (Somente óptico);

• STM-16: 2.488,320 Mbps (2,5 Gbps) / (Somente óptico);

• STM-64: 10 Gbps (Somente óptico).

A SDH foi projetada para que seus equipamentos pudessem conviver

com as redes já implantadas, e por mesmo, várias interfaces já foram

desenvolvidas para conectar com aquelas redes em suas taxas mais usuais. São

elas [2]:

• 2,018 Mbps Síncrono e Plesiócrono;

• 34,368 Mbps Plesiócrono;

• 139,264 Mbps Plesiócrono.

2.2.2 Conceitos de Camadas de Transmissão SDH

A rede de transporte SDH é basicamente dividida em 3 camadas: A

Camada de Circuito, a Camada de Via ou Rota (Path) e a camada do Meio de

transmissão. [1]

A Camada de Circuito proporciona os serviços de telecomunicações aos usuários.

Nesta camada ocorre a comutação de circuitos ou pacotes, de acordo com os

serviços fornecidos. Na Camada de Via, a monitoração é feita através de

cabeçalhos específicos que são os Path Overhead (POH) de ordem inferior e

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


10

superior. Na Camada do Meio de Transmissão temos a Camada de Seção e

Camada do Meio Físico. A camada de Seção é ainda dividida nas Camadas da

seção de Multiplexação e Camada da Seção de Regeneração. Cada uma das

camadas possui cabeçalhos específicos. [1]

O cabeçalho da Seção de Regeneração é identificado por cabeçalhos

RSOH (Regenetor Section Overhead), e o da Seção de Multiplexação por MSOH

(Multiplex Section Overhead) quando se referindo ao cabeçalho da camada de

Seção inteira utiliza-se o SOH (Section Overhead ) [1]. O Modelo de Rede de

Camadas da SDH é mostrado na figura 2.3.

FIGURA 2.3 – Modelo de Rede de Camadas da SDH [2]

2.2.3 Estrutura de Multiplexação da SDH

A estrutura de multiplexação da SDH reúne várias funções que são

fundamentais para a eficiência e integridade no transporte de informações de um

ponto à outro, pois durante a multiplexação um determinado sinal poderia se

perder caso algumas destas funções não esteja funcionando adequadamente.

Estas funções da estrutura de multiplexação são as seguintes[2]:
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• Mapeamento – Processo usado quando os tributários são adaptados aos VCs

(Virtual Container) adicionando bits de justificação e o cabeçalho POH [2];

• Alinhamento – Este Processo é usado quando múltiplas camadas de sinais de

mais baixa ordem são adaptados ao sinal de ordem mais alta ou ainda quando

os sinais de ordem maiores são adaptados a uma seção de multiplexação [2];

• Preenchimento – SDH pode manusear diferentes taxas de tributários PDH,

uma capacidade adicional foi planejada dentro do quadro SDH a fim de

permitir espaço suficiente para todas as diferentes taxas de tributários, esta

capacidade adicional é preenchida com bits que não transportam nenhuma

informação, mas são necessários para completar a estrutura do quadro [2];

A estrutura de multiplexação SDH é mostrada na figura 2.4, contemplando as

taxas de transmissão que são compatíveis com a mesma.

FIGURA 2.4 – Estrutura de Multiplexação SDH [12]

No nível mais baixo, os Containers (C) são entradas do Virtual

Container (VC). O propósito desta função é criar uma carga útil VC uniforme

usando bits de preenchimento, trazendo assim todas as entradas para a mesma taxa
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e deixando-as prontas para a multiplexação síncrona. Em seguida os VCs são

alinhados paras Tributary Units (TUs), onde é implementada a operação ponteiros

[2].

O próximo passo é a multiplexação dos TUGs (grupos de TU) para nível

mais alto de VCs, Os TUG-2 e TUG-3 são multiplexados para VC-3 e VC-4.

Estes VCs são multiplexados com bytes de preenchimento específicos para formar

as AUs (Administration Units – Unidades Administrativas) que são finalmente

multiplexadas para os grupos AU (AUG) [2].

O quadro STM-1 consiste de um cabeçalho mais a capacidade de um

Virtual Container. As primeiras 9 colunas de cada quadro formam o cabeçalho de

transporte e as 261 colunas restantes formam o VC (Virtual Container). O VC

junto com os ponteiros (H1, H2, H3) são conhecidos com AU. O VC tem sua

estrutura de quadro própria de 9 fileiras e 261 colunas, está o cabeçalho de Rota

(POH) e ocupa a primeira coluna do VC, sendo as demais reservadas para a carga

de informação [1]. A figura 2.5 mostra a estrutura do quadro STM-N.

FIGURA 2.5 – Estrutura do quadro STM-N [3]

Os VCs podem estar em qualquer parte da Unidade Administrativa, AU,

e a posição onde estão localizados é indicada pelo ponteiro na quarta fileira o

SOH. Dentro do SOH, as 3 primeiras fileiras formam o cabeçalho da Seção do

Regenerador e as 5 últimas o Cabeçalho da Seção de Multiplexação. Dentro do
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Virtual Container se encontra o POH, na primeira coluna. Os dados são

transmitidos serialmente e os bytes se lêem fileira por fileira da esquerda para a

direita [1].

O MSOH é gerado somente em cada ponta de uma seção multiplex e

passa transparente através dos regeneradores puros. O RSOH é gerado em cada

ponto, seja apenas regeneração ou também de terminação multiplex [1].

2.2.4 Sincronismo de Sistemas SDH

Os elementos de rede do SDH são especificados para operar em redes

síncronas. Esses elementos contêm relógios escravos, denominados “Synchronous

Equipment Timing Source” . Os elementos devem ser sincronizados com o

Relógio Primário de Referência (Tecnologia de Césio). No caso da PDH, existe

necessidade de sincronismo somente para os sinais de 2,048 Mbps ( ou 1,544

Mbps no padrão americano) por questões de qualidade de rede. Na SDH, os

equipamentos multiplexadores também são síncronos, possibilitando o

sincronismo de todas as taxas de bit e não apenas dos sinais de 2,048 Mbps. Isto

permite a possibilidade de utilização de Mapeamento síncrono a Nível de Byte,

permitindo a visibilidade dos canais de 64 Kbps ou N x 64 Kbps dentro da

estrutura que transporta esses canais [2].

2.2.5 Gerenciamento no SDH

A Hierarquia Digital Síncrona dispõe de vários recursos que hoje em dia

são fundamentais para a operação de uma Rede de Telecomunicações. Esses

recursos são os seguintes [2]:

• Gerência de Falhas: É a detecção e procedimentos corretivos na ocorrência de

falhas, é feitos um teste de persistência e uma análise de correlação entre os

defeitos informados através dos pontos SN [2];
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• Gerência de Desempenho: Monitoração da qualidade dos sinais transportados.

São obtidos eventos de desempenho a partir das anomalias e defeitos [2];

• Gerência de Configurações: Em caso de falhas, mudança de tráfego ou

prestação de serviços, reconfigurar dinamicamente a rede SDH [2];

• Função Aplicação de Gerenciamento (MAF – Management Application

Function): é um processo de aplicação para gerenciamento do sistema. A

MAF inclui um Agente, sendo gerenciado e um Gerenciador. A MAF é a

origem e a terminação para todas mensagens TMN [2];

• Objetos Gerenciáveis (MO- Managed Object): É um recurso dentro do

ambiente de telecomunicações que pode ser gerenciado via um Agente [2];

• Agente: É a parte da MAF capaz de responder as operações da rede de

gerenciamento ordenadas por um gerenciador e que pode executar operações

em Objetos Gerenciáveis, produzindo eventos [2];

O MCF faz a interface do Sistema de Gerenciamento do equipamento

(SEMF). É trânsito para os canais DCCr e DCCm. Para o meio exterior conecta-se

através de interfaces padronizadas Q e F com a TMN. O diagrama do SEMF é

mostrado na figura 2.6 [1].

FIGURA 2.6 - Diagrama do SEMF [1]
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2.3 Conclusão

Pode-se observar que a PDH apresenta grandes desvantagens com relação

ao SDH, entre elas destaca-se o fato de ser uma rede muito cara e inflexível,

devido à multiplexação assíncrona. Os aspectos de gerenciamento de rede e

capacidade de suporte a manutenção são extremamente limitados na PDH, uma

vez que no SDH têm facilidades que possibilitam o gerenciamento remoto dos

elementos de SDH, para supervisão de rede e configurações, e excelente suporte a

manutenção e redundância (proteção). A SDH determina uma evolução frente a

tecnologia PDH, assim como o DWDM, hoje, corresponde uma importante

evolução no domínio das redes ópticas em relação ao SDH. No próximo capítulo

será abordado a tecnologia DWDM, mostrando suas características em

comparação com as da SDH e PDH, sua necessidade e vantagens para a

atualidade.
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3. DWDM – Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda Densa

O DWDM surgiu com a evolução do WDM (Multiplexação por Divisão

de Comprimento de Onda), que consiste em um sistema de multiplexação na fibra

óptica em que um feixe de luz se destingue de outros pelo seu comprimento de

onda. Sua utilização têm sido possível em virtude dos avanços na tecnologia

fotônica (Tecnologia desenvolvida a partir do sucesso da emissão de laser em

fibra óptica) [4].

Inicialmente eram possíveis apenas 4 sinais em uma fibra, mas,

atualmente já chegam a 40 sinais e este número pode crescer para mais de uma

centena. Uma questão que os engenheiros estão tratando de resolver é a queda de

potência do sinal, onde a solução têm sido os Amplificadores de Fibra com Érbio

Dopado (EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifiers). Na WDM, a qualidade de

transmissão depende primeiramente de dois parâmetros de fibra: - os efeitos não

lineares, ou efeitos Kerr, que são a variação do índice de refração de acordo com a

intensidade da propagação da luz na fibra, e a dispersão cromática, que é a

variação do índice e, portanto, da velocidade da propagação com o comprimento

de onda. Entretanto, quanto mais sinais forem introduzidos em uma fibra óptica

maior será a atenuação e degradação do sinal. Por isso, diversas técnicas têm sido

pesquisadas, desenvolvidas e introduzidas para minimizar tais perdas. No presente

momento, as distâncias que podem ser percorridas em lances já instalados ao

redor do mundo, pelos sistemas ópticos são de 250 Km para sistemas de 1,28

Tbps por fibra (32 canais x 40 Gbps), e de 450 Km para sistemas de 32 x 10 Gbps

por fibra [6].
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O WDM foi inicialmente utilizado no final da década de 80, com a

utilização de dois comprimentos de onda amplamente espaçados nas regiões de

1310 e 1550 nm (ou 850 e 1310 nm), nesta época o WDM era algumas vezes

chamado de wideband (Banda Ampla), por ser uma forma simples de WDM

utilizando apenas dois canais. Já no inicio da década de 90, veio a segunda

geração do WDM, foi algumas vezes chamado de narrowband (Banda estreita),

usando de dois a oito canais. Hoje, estes canais são espaçados num intervalo de

400 Ghz na janela de 1550 nm. O DWDM emergiu em meados da década de 90,

com 16 a 40 canais e espaçamento com freqüências de 100 a 200 Ghz. Já no final

da década de 90, o DWDM evoluiu de forma a proporcionar a utilização de 64 a

160 canais paralelos, densamente distribuídos em intervalos de 25 à 50 Ghz. A

figura 3.1 mostra a multiplexação WDM [8].

FIGURA 3.1 - Multiplexação WDM [5]

3.1 Características do DWDM

O DWDM provou ser altamente eficiente em prover grandes quantias de

largura de banda em longas distâncias de maneira confiável e de baixo custo. O

DWDM apresenta capacidade óptica inigualável, que possibilita suportar os

desafios que crescem constantemente nas redes ópticas metropolitanas e regionais.

Suas características são [6]:

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


18

• Flexibilidade de Canais Múltiplos, alta capacidade multiplexação e

Transporte de Multi Canais – O DWDM pode transportar canais de até 40 x

STM-16 e/ou STM-64 [6];

• Multispan ( Múltiplos lances de fibra óptica sem repetidores ) de até 300 km

para aplicativos de metro-regional, até 700 km para aplicativos

nacionais/regionais (utilizando amplificador para longas distâncias), sem

regeneração elétrica [6];

• Escalabilidade – Equipamentos de DWDM podem ser projetados para versão

sistema de canal por canal e aperfeiçoada sem afetar o tráfego de linha [6];

• Capacidade de Atualização Modular – um sistema DWDM pode ser iniciado

com módulos de 16 canais e pode ser ampliado com uma versão aperfeiçoada

de plug-in para 32/40 canais [6];

• Proteção de Canal óptico (OCHP) – provê proteção óptica no nível de

comprimento de onda [6];

• Suportam de maneira transparente canais de transmissão para SDH/SONET,

PDH, ATM, Gigabit Ethernet (GbE) e IP[6];

• Não afeta o trafego de canal a canal, partindo apenas de um único canal [6];

• Configuração de leste/Oeste para melhor desempenho de rede de ponto a

ponto, anel e topologias de malha [6];

• Adiciona/baixa (add/drop) de qualquer canal em qualquer nó [6];

• Complacência completa com as recomendações de ITU-T aplicáveis para

equipamento e padrões de segurança ópticos [6];

• gerenciamento extremamente poderoso que torna o sistema de fácil controle,

mantendo e monitorando [6];

• Fácil instalação, porém o planejamento do número de comprimentos de onda e

taxa de bit do sistema deve ser cuidadosamente analisado, pois é crítico [6];
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• Hardware e integração de software completos com Equipamentos de Redes de

SDH, provendo um baixo custo de rede e de transporte integrado [6];

• Os amplificadores ópticos são ajustados automaticamente quando canais são

somados ou removidos, possibilitando ótimo desempenho ao sistema. A

importância disso se deve ao fato de que se há poucos canais no sistema, a

degradação em desempenho por modulação de fase pode acontecer e por outro

lado, pouca potência resulta um ganho não suficiente do amplificador [6].

3.2 Composição básica do Sistema DWDM

O Sistema DWDM é composto de enlaces de fibra óptica (span),

amplificadores, pré-amplificadores, transponders e OADM (Multiplexador Óptico

de adição/baixa) ou WADM (Multiplexador de extração/Inserção de

Comprimento de Onda). A figura 3.2 mostra um sistema DWDM básico e sua

integração com outras tecnologias [6].

3.2.1 Fibra óptica no Sistema DWDM

A fibra óptica é constituída por filamentos feitos de sílica, com

consistência plástica, destinados ao transporte de sinais ópticos. O aspecto mais

importante na sua construção é a produção de camadas com índices de refração

tais que o sinal óptico permaneça o máximo possível dentro da fibra, permitindo

sua propagação em distâncias consideráveis sem a necessidade de amplificação. A

fibra é constituída pela fibra propriamente dita, casca externa protetora, material

de reforço e invólucro externo.

Suas vantagens sobre outros meios são[7]:

• Permitem largura de banda muitas vezes maior do que o melhor cabo;

• Imunidade à interferências eletromagnéticas, o que constitui um elemento

muito importante em termos de eliminação de ruídos;
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• São ideais para instalação em grupos de cabos, pois o diâmetro bastante fino

(diâmetros de 10 microns), facilita seu agrupamento, permitindo alta

capacidade de transmissão em um único cabo;

• São extremamente baratas, comparadas com outros meios de transmissão.

FIGURA 3.2 - Sistema DWDM [5]

Existem dois tipos de fibras: Monomodo (Single Mode) e Multimodo

(Multimode). A diferença entre elas está no diâmetro da fibra (5-15 microns no

monomodo e 50-200 microns para multimodo). Na fibra monomodo, a eficiência

é maior ao menor índice de dispersão e, consequentemente, ao alcance de

distâncias maiores, porém sua fabricação é mais cara. Apesar disso, a fibra

multimodo é considerada mais adequada para luz com maior largura de banda do

que os laser, como os LEDs (Diodos emissores de luz). Como desvantagens a

fibra óptica apresenta características de dispersão dos sinais transmitidos por ela,

como a atenuação, que pode ser causada por absorção, espalhamento, curvaturas

ou projeto de guia de onda [7].
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A dispersão é causada pela distorção dos sinais transmitidos, imposta

pelos diferentes atrasos de propagação dos modos que transportam a energia

luminosa. Existem três diferentes tipos de dispersão: - dispersão modal

(cromática), dispersão material e dispersão de guia de onda. As perdas por

absorção podem ser do tipo intrínseca ou extrínseca (todos dois causados no

processo de fabricação) ou absorção por efeitos estruturais que é desprezível em

relação aos anteriores. A atenuação por espalhamento pode ser linear, provocado

pela transferência linear de potência de um modo guiado para outros modos

vazados ou radiados, e o não linear, devido a transferência de luz de um modo

guiado para si mesmo ou para outros em um comprimento de onda diferente [7].

Na figura 3.3 é mostrado um cabo de fibra óptica.

FIGURA 3.3 - Cabo de fibra óptica [9]

3.2.2 Amplificadores de fibra ópticos (OFAs)

Em redes metropolitanas e aplicações regionais, os amplificadores

ópticos são usados para amplificar o sinal óptico. A OFA é um EDFA (Érbium-

Doped Fiber Amplifier) por isso permite amplificação do sinal. Existem

tecnologias de DWDM com amplificadores baseado em EDFA que são

extremamente simples de operar e suportam todos os canais na banda C,

permitindo versões aperfeiçoadas de largura de banda sem ter que substituir o

sistema de transmissão inteiro. Os amplificadores ópticos podem ser divididos em
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três tipos: Boosters, amplificadores inline e pré-amplificadores. O amplificador

óptico do tipo Booster amplia o sinal óptico multiplexado para obter alta potência

de saída e dessa forma aumentar a distância máxima. O Booster também combina

o sinal SV (canal de supervisão) com o sinal de saída amplificado. O pré-

amplificador amplia o sinal óptico de chegada para obter um sinal que pode ser

corretamente demultiplexado. Os amplificadores inline, são amplificadores de

linha, cuja função é apenas proporcionar um ganho de sinal sem fins de

mulplexação e demultiplexação [11]. A figura 3.4 mostra a aplicação dos

amplificadores ópticos.

FIGURA 3.4 - Aplicação dos amplificadores ópticos [11]

3.2.3 A Camada TDM no DWDM

O DWDM possui capacidades excepcionais de grooming (implantação

de infra-estrutura) de 2 Mbps até 10 Gbps completo na mesma malha de

comutação, que fazo faz extremamente adaptável à mudanças de tráfego e

crescimento de rede. O DWDM oferece um caminho de migração para o futuro,

podendo expandir as redes de hoje de SDH/SONET para suas capacidade em

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


23

terabit, e pela oferta de serviços de dados como IP, ATM e Ethernet acima de

redes existentes. Além disso provê uma utilização melhor de recursos pela

migração completamente para proteger malhas com serviço de variável avalia, e

alinhamento em sub-lambda de canais (DWDM), resultando em uma solução com

custo efetivo extremo. Plataformas DWDM suportam topologias em malha, anel,

estrela, e lineares. Todas as topologias são controladas por um sistema de

gerenciamento único de rede com a finalidade de oferecer serviço de

provisionamento, de E1 até STM-4 (padrão SDH) e de DS-3/STS-1 até OC-192.

Quando um funcionamento como um ADM múltiplo, o DWDM permite

fechamento em anel múltiplo como conectividade inter-anel completa, deste modo

elimina gargalos de rede típicos de núcleos de redes metropolitanas e reduz o

número exigido de elemento de rede [6].

Existem plataformas DWDM que suportam os seguintes modos de

operação TDM [6]:

• ADM/TM Simples;

• Múlti-ADM/TM.

3.2.3.1 Add/Drop (ADM) e Multiplex Terminal (TM) Simples

Nos modos Multiplexador Add/Drop (ADM) ou Multiplexador de

Terminal (TM), o DWDM provê funcionalidade de multiplexação SDH/SONET

clássico, operando nas bitrates de linha STM-1/4/16/64 (padrão SDH) e OC-

3/12/48/192 (No padrão SONET). Para o DWDM operar como um TM, uma

única porta E/S para agregados de linha é inserida. Para operar o DWDM como

um ADM, duas portas E/S são inseridas. Qualquer serviço pode então ser

provisionado inserindo placas ou módulos relevantes. Neste modo, a matriz

(cross-conexão) provê conectividade completa, permitindo mudanças de tráfego

de alta flexibilidade, agregando e utilizando melhor a rede, e simplificando a

operação de rede. Embora seja suficientemente poderosa em sua configuração

inicial, um simples ADM/TM é implementado pelo DWDM como prova futura do

crescimento de muitas opções [6]:
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• Quando a demanda de tráfego crescer, o ADM ou TM pode ser melhorado

para STM-1/OC-3 até STM-64/OC-192 dentro do mesmo sub-bastidor [6];

• Quando um novo desenvolvimento de anéis é exigido, o mesmo elemento

pode ser melhorado para um ADM múltiplo, fechando vários anéis [6];

• Quando uma nova largura de banda é necessária e serviços de dados são

exigidos, apenas são adicionados cartões, ou até módulos para uma base de

cartões já existente [6];

• Quando a rede expande causando gargalos de garrafa, a funcionalidade de

cross-conexão inerente do XDM pode ser usada para aliviar o

congestionamento [6];

• Quando mais serviços são exigidos, as capacidades integradas do DWDM são

realçados simplesmente adicionando módulos ópticos [6].

A figura 3.5 mostra uma plataforma DWDM utilizando uma versão

aperfeiçoada de diferentes modos de ADM/TM simples [6].

FIGURA 3.5: Versão de diferentes modos de ADM/TM simples [6]
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3.2.3.2 Modo Multi-ADM/TM

As redes metropolitanas típicas consistem em anéis múltiplos, com

alguns anéis empilhados e compartilhando os mesmo caminhos físicos. Nestas

redes, cada anel exige seu próprio conjunto de ADMs, enquanto a conectividade

entre anéis é limitada e cara, exigindo o uso de cross-connect digitais. Plataformas

DWDM introduzem uma tecnologia de inovação que elimina gargalos provendo

conectividade de baixa e alta ordem, economizando substancialmente custos de

equipamento e reduzindo o número de elementos de rede. Por outro lado,

simplifica a rede, permite facilidade de operação, aumento da confiabilidade, e

redução de despesas operacionais. Quando configurado como um TM múltiplo, o

DWDM substitui um grupo de terminais multiplexadores, terminando a linha

SDH/SONET entregando aos usuários finais de serviços de taxas mais baixas. A

integração da plataforma TM e a funcionalidade de Cross-connect permitem

construir a rede de topologias diferentes de anéis, isto é, redes em malhas de

custo efetivo, enquanto provê a conectividade e serviços aos mesmos elementos.

O STM-1/4/16/64 ou OC-3/12/48/192 modo simples de ADM/TM pode ser

expandido para o multi-ADM/TM simplesmente adicionando placas ou módulos

em um elemento existente. Cada função de TM é apresentada por uma porta

dedicada de E/S, e cada função do ADM é apresentada por duas portas dedicadas

de E/S (na taxa de bit exigida). A matriz das funções restantes, controle e serviços

tais como entrelaçamento de tráfego no site ou GbE ( Gigabit Ethernet) para

usuários finais. O modo de cross-connect ADM/TM provê uma solução versátil

em qualquer conectividade, nível de alarme e monitor de performance (PM). A

figura 3.6 mostra o plano físico do DWDM em um multi-anel de modo fechado

[6].

3.2.4 Camada de cross-connect

Cross-connect (conexão-cruzada), constitui o equipamento de

distribuição de sinais multiplexados, usado para terminação e administração de

circuitos. Por extensão, todos os distribuidores ópticos ou elétricos que fazem
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conexão entre circuitos. As conexões do equipamento juntam os terminais reais

e/ou virtuais e são agrupadas em mapas. Um mapa é um grupo de conexões

pertencentes entre si. Diferentes mapas podem ser fornecidos a um sistema, mas

somente um poderá estar ativo num determinado momento. As cross-conexões

fornecem à rede os recursos de roteamento, isto é, a possibilidade de roteamento

de um sinal para um destino específico [6].

FIGURA 3.6 - DWDM como um multi-ADM [6]

3.2.4.1 Arquitetura e funções cross-connect

Esta arquitetura permite a excelente flexibilidade de configuração. Para

propósitos de redundância, usam-se duas matrizes que operam em paralelo. A

total capacidade de conectividade de cada matriz está disponível para todas as

portas de E/S, de 2 Mbps ou 45 Mbps até 10 Gbps (SDH/SONET) e mais alto

[10].
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O DWDM provê vários tipos de cross-connect que concordam com

padrões de ITU-T e Telcordia aplicáveis. Estes incluem banda larga, cross-

connect integradas para SDH/SONET, PDH/Async e SDH/SONET-PDH/Async

[10].

Todas as funções de cross-connect do DWDM são desenvolvidas pela

matriz de cross-connect central (HLXC), como ilustrado na figura 3.7.

FIGURA 3.7 - Esquema de Cross-connect DWDM [10]

3.2.4.2 Modos de cross-connect

O DWDM possui diferentes modos de cross-connect que podem ser

utilizadas em seus vários itens, tais como: - Cross-connect de SDH/SONET,

PDH, Datacom, PDH com containers SDH/SONET [10].

1. Cross-connect de SDH:

O DWDM suporta as seguintes cross-connections para sinalização SDH

em sistemas STM-n (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64) [10]:
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Cross-connect com sinal de qualquer container VC-4 ou VC-4nc em

qualquer STM-n diretamente para qualquer container VC-4 ou VC-4nc em

qualquer sinal STM-n correspondente [10];

• Cross-connection de qualquer VC-12 ou VC-3 em um container VC-4 de

qualquer sinal STM-n, diretamente para qualquer outro container VC-12 ou

VC-3 em qualquer posição do container VC-4 outro sinal STM-n

correspondente [10];

• Cross-connection de qualquer VC-12, VC-3 ou VC-4 localmente, para

qualquer container VC-12, VC-3 ou VC-4 (cross-connect local) [10];

• Semelhante cross-connections são empregadas também para o padrão SONET

[10].

2. Cross-connect de PDH/Async

O DWDM suporta as seguintes Cross-connections para PDH/Async [10]:

• Cross-connect de qualquer sinal 45 Mbps para qualquer outro sinal de 45

Mbps;

• Cross-connect de qualquer sinal 34 Mbps para qualquer outro sinal de 34

Mbps;

• Cross-connect de qualquer sinal 2 Mbps para qualquer outro sinal de 2 Mbps;

• Cross-connect de qualquer sinal 2 Mbps para qualquer posição em qualquer

sinal de 34 Mbps (usando portas channeled E3).

3. Cross-connect para comutação de Datacom

Para prover capacidade de interfaces Datacom e consolidadção de dados

grooming, o DWDM usa multiplexação estatística da seguinte forma [10]:
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• Interfaces GbE para Packet Over SDH/SONET (PDV);

• Interfaces STM-n transportando tráfego de IP e ATM;

• As interfaces de PDH/Async transportando IP, ATM ou Frame-Relay (FR).

4. Cross-connect PDH/Async com container SDH/SONET

O DWDM suporta as seguintes cross-connections de sinais PDH/Async

para SDH/SONET [10]:

• Cross-connect de qualquer sinal 34 Mbps diretamente para qualquer container

VC-3 em qualquer STM-n;

• Cross-connect de qualquer sinal 2 Mbps diretamente para qualquer container

VC-12 em qualquer sinal STM-n;

• Cross-connect de qualquer sinal 45 Mbps (DS-3) diretamente para STS-1 SPE

(Padrão SONET) em qualquer sinal OC-n (Padrão SONET).

3.2.4.3 Tipos de cross-connect

O DWDM possui Cross-connect do tipo conexão unidirecional,

bidirecional e broadcast. O unidirecional conecta uma porta de entrada única para

uma porta de saída única em uma direção somente, e a bidirecional conecta uma

entrada e uma saída de uma porta única para a saída e entrada de outra porta em

ambas as direções. A figura 3.8 mostra que o DWDM suporta ambos, cross-

connect unidirecional e bidirecional, permitindo as operadoras trocarem de

unidirecional para conexão bidirecional sem afetar o tráfego na conexão

unidirecional [6].

O DWDM suporta transmissão de cross-connect broadcast, permitindo a

entrada de uma porta única para ser conectada a um número ilimitado de portas

de saída. O número de portas de saída é limitado só pela capacidade do sistema e
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é possível mudar qualquer conexão unidirecional, qualquer conexão de

transmissão broadcast sem que seja afetado pelo tráfego [6].

FIGURA 3.8 - Conexões Unidirecional e bidirecional [6]

A figura 3.9 mostra a cross-connect broadcast.

FIGURA 3.9 - Cross-connect broadcast [6]

3.2.4.4 Testes de Circuitos

O DWDM facilita a geração de circuitos de teste que permite monitorar e

controlar o sistema de Cross-connect. Estes circuitos de testes incluem monitor de

portas, portas split, front-end loops, loops de matriz e back-end loops. [6]

Monitor de Portas

O DWDM suporta monitor de portas em qualquer Cross-connect

existente sem afetar o tráfego. A figura 3.10 mostra o circuito de teste da porta de

monitor do DWDM [6]
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FIGURA 3.10 - Diagrama do circuito de teste da porta de monitor [6]

Portas split (divididas)

O DWDM permite também a criação de portas split, permitindo que a

conexão original seja descontinuada, e duas conexões de teste bidirecionais sejam

feitas para análise de inserção de sinais de teste. A figura 3.11 mostra o circuito de

teste da porta split do DWDM [6].

FIGURA 3.11 - Diagrama de circuito de teste de porta split [6]

Front-end Loopback

O DWDM permite loopback físico de qualquer sinal de linha entrante,

permitindo a um sinal ser lançado de volta antes de ser comutado pela matriz. A

figura 3.12 mostra a frente do circuito de teste de loop no DWDM Terminal [6].
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FIGURA 3.12 - Diagrama de circuito em loop Front-end [6]

Matriz Loopback

DWDM fornece, através da gerência, loopbacks lógicos de qualquer

sinal na matriz de comutação [6]. A figura 3.13 mostra o diagrama de circuito do

loop de matriz no DWDM.

FIGURA 3.13 - Diagrama de teste de circuito por Loopback de matriz [6]

Back-end Loopback

O DWDM possibilita também loopbacks físicos de qualquer sinal de

entrante, permitindo loopback do sinal após o mesmo ser comutado na matriz. A

figura 3.14 mostra o diagrama de teste de circuito em em back-end loop no

DWDM [6].
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FIGURA 3.14 – Diagrama de circuito de um back-end loop [6]

3.2.5 Transponders no DWDM

O transponder no DWDM é um retransmissor de sinal óptico que cumpre

com o espaçamento padrão de 100 GHz em multi-canal, ou seja, são

equipamentos que permitem a conversão do comprimento de onda de um

transmissor óptico. Os transponders suportam SDH/SONET, PDH/Async, ATM,

IP e GbE em qualquer bitrate variando desde 50 Mbps até 2.5 Gbps e 10 Gbps

[6]. Os transponders DWDM podem implementar monitores de performance do

SDH/SONET e GbE baseado nos seguintes parâmetros [6]:

• SDH/SONET PM:

• Perda de Sinal – LOS;

• Perda de estrutura - LOF;

• Supervisão do byte J0 – Conectividade;

• B1 – BIP-8 acima da estrutura prévia inteira;

• B2;

• SF/SD (Defeito sinal/Degradação Sinal);

• Inserção de MS-SIA – Previne alarme de LOS em cascata;

• GbE PM:

• Palavras de código inválido;
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• Execução de erro de disparidade;

• Perda de sincronismo de estrutura.

Para melhor apresentação, os transponders DWDM também suportam

FEC (Correção antecipada de erros) de 7% fora de banda. Tal funcionalidade é

baseada nos modos de operação FEC seguinte [6]:

• Codifica só no transponder transmissor;

• Decodifica só no transponder receptor;

• Codifica e decodifica quando o transponder atua como um regenerador;

• Codificação e decodficação transparente – quando o FEC não é exigido.

A figura 3.15 ilustra o diagrama de blocos do transponder do DWDM.

FIGURA 3.15 - Diagrama de blocos do Transponder [6]
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3.2.6 Proteção e Redundância

O DWDM apresenta mecanismos para assegurar a integridade completa

das transferências de tráfego. Os esquemas de proteção ao sistema incluem regras

de proteção de rotas altamente confiáveis [10].

3.2.6.1 Proteção em anel bidirecional de Auto Reparo de comutação

Em um link bidirecional com proteção de caminho, cada TU ou AU

(Padrão SDH) são simultaneamente transmitidos nas linhas de STM-n. No nó

receptor, a linha de interface seleciona o TU de uma das duas direções. Ele então

continuamente monitora os sinais que recebe. Quando há alarme devido a uma

falha, como sinal de indicação de alarme (AIS), taxa de Bit de erro excessivo na

sessão Multiplex (MS-EBER) ou taxa de erro de Bit de Unidade Tributária (TU-

BER), a falha é percebida na outra direção e então os interruptores da interface

selecionam os AU’s e TU’s. A comutação de proteção atua automaticamente e

não exige qualquer intervenção do operador, pois cada unidade apresenta

comutação de proteção própria. A comutação é efetuada em trono de 30 ms. Este

esquema de proteção bidirecional é uma topologia independente. Pode ser usado

em qualquer topologia de rede complexa como anel múltiplo, numa cadeia e

malha. A proteção é apresentada em serviço de término de pontos. Este assegura

proteção de serviço não importando a topologia de rede ou equipamentos

intermediários. A figura 3.16 mostra a atuação da proteção em um caso de

interrupção do trecho de fibra óptica [10].

3.2.7 Atualização de ADM (Add/Drop Multiplex) para DWDM

Para acréscimo radical de capacidade de rede e obtenção de vantagem

sobre o não bloqueio da energia da rede DWDM, as operadoras podem escolher

atualizar as

partes de sua rede para DWDM. Isto pode ser alcançado de dois modos [10]:
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• Um para um

• Múltiplo para um (redução drástica no número de NEs).

FIGURA 3.16 - Proteção em anel Bidirecional [10]

3.2.7.1 Atualização Um para Um

O exemplo mostrado na 3.17 mostra a atualização de anéis completos

ADM para anéis DWDM. O processo atualização envolve a conversão de todo

ADM para DWDM, um de cada vez ou anel por anel [10].
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Figura 3.17 - Conversão um-a-um ADM para DWDM [10]

3.2.7.2 O procedimento de atualização

Os procedimentos para atualização de anel consistem em três fases [10]:

• Fase 1: Adição de um DWDM, inclusive [10]:

• Inserção de NE

• Conversão de banco de dados

• Comutação de cabos e fibras para XDM.

• Fase 2: Remoção de ADM. (O ADM que é removido pode estar então

instalado em outro lugar ou usado como uma estante de expansão do DWDM

- em serviço) [10].

• Fase 3: Atualização segmento por segmento sem interrupção do tráfego (50

ms comutador para proteção) [10].
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3.2.7.3 Múltiplo para Um (Redução NE)

Devido à enorme capacidade do DWDM, uma única unidade pode

substituir vários ADMs convencionais. Este pode reduzir significativamente o

tamanho da rede, assim simplificando-a. Por exemplo, uma rede de seis anéis

com 30 STM-16/OC-48 ADM pode ser substituída com só oito DWDM em dois

anéis interconectados. A figura 3.18 mostra a rede original com seis anéis de

uma rede ADM de 30 elementos e a figura 3.19 exibe a significativa redução de

elementos com a Tecnologia DWDM [10].

FIGURA 3.18 Rede ADM com seis anéis [10]

FIGURA 3.19 Redução de elementos com o DWDM [10]
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Os benefícios com esta última solução[10]:

• A redução 4:1 em número de NE;

• Redução no custo com manutenção e operação de energia/confiabilidade

espacial;

• Simplicidade.

3.3 Conclusão

O DWDM vem provando ser uma excelente solução para o grande

crescimento na demanda dos serviços de telecomunicações, no transporte de

dados e voz, proporcionando uma grande performance no transporte de pesadas

taxas de transmissão a enormes distâncias, além de reunir as melhores

características do DWDM, superando de longe sua capacidade de transporte. O

DWDM se mostra uma tecnologia com múltiplas possibilidades, pois ela

consegue integrar diferentes tecnologias, como a própria SDH, a PDH, GbE, IP e

ATM. Com isto, o DWDM permite o reaproveitamento de tecnologias que

poderiam estar em desuso como a PDH, além da redução de custos com

manutenção e operação pela redução de elementos de rede pela inserção da rede

DWDM. No próximo capitulo estas características e facilidades serão melhor

demonstradas de forma prática no estudo de caso realizado na CTBC.
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4. Estudo de caso

Este estudo de caso foi baseado no backbone da empresa CTBC

(Companhia de Telecomunicações do Brasil Central). Conhecida operadora local

que além dos serviços de transporte de rede, oferece serviços de telefonia fixa e

celular, bem como comunicação de dados (ATM, IP e Frame Relay, ADSL e etc).

A empresa CTBC faz parte do grupo ALGAR que atua em diferentes setores,

como alimentício, imprensa, Call Center, entre outros, em boa parte do território

brasileiro.

A CTBC, no campo de transporte, atua em áreas estratégicas como São

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Uberlândia e atualmente em

Curitiba. Sua rede de DWDM está concentrada especificamente formando um

anel entre Uberlândia - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - São Paulo, e se estende

com um link final para Brasília. A rota para Curitiba não utiliza o DWDM, sendo

necessário a utilização de meio de transmissão de terceiros para a terminação

desta rota.

A CTBC dispõe de um centro de gerência (NOC) que é denominado de

Coordenação de Operações de Redes (COR), onde é centralizado o

gerenciamento e supervisão de toda a planta da CTBC. O COR gerencia e

supervisiona as áreas de Transmissão (SDH, DWDM, PDH, Rádios, Rede de

Sincronismo, Rede determinística e Supervisão de Fibras ópticas), Comunicação

de dados (COMDADOS), Telefonia fixa e Celular, e Supervisão de

Equipamentos de Infra-estrutura (condicionadores de ar, compressores,

retificadores, conversores e Grupos Motor Gerador-GMG)

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.go2pdf.com


41

4.1 Implantação do DWDM na CTBC

A rede de DWDM foi implantada na CTBC aproveitando todo o trecho

óptico já existente na rede SDH de 2,5 Gbps (Tecnologia Alcatel), pela empresa

ECI Telecom, utilizando a tecnologia XDM. A implantação teve início no mês

de junho de 2002, e os testes começaram a partir da segunda quinzena de outubro

de 2002 até o dia 25 de outubro, data que foi colocado tráfego no primeiro trecho

correspondente à Belo Horizonte - Uberlândia. O custo da obra para a inserção de

39 elementos de rede ficou em torno de US$ 6.000.000, sendo que o preço de

cada elemento de rede varia de acordo com a forma que é equipado cada sub-

bastidor (tipos de placas, de sub-bastidor).

A CTBC optou pela instalação do DWDM da empresa ECI após a

licitação feita com a empresa Alcatel, fornecedora dos equipamentos de 2,5 Gbps

(STM-16) da antiga rede SDH. O custo proposto pela empresa Alcatel para a

ampliação do anel de 2,5 Gbps, foi em torno de US$ 7.400.000. A CTBC ficou

com a proposta da empresa ECI, pois não foi necessário a ampliação do anel

óptico e a capacidade do equipamento proposta foi surpreendente, além do custo

mais baixo e um tempo mais curto de instalação.

4.2 Sub-bastidores XDM

Na plataforma XDM existem vários sub-bastidores, entre eles [6]:

• Sub-bastidor compacto XDM-500: portal de dados de acesso, projetado para

interfaces de média capacidade e instalações de gabinetes de rua;

• Sub-bastidor XDM-1000 de alta densidade - plataforma óptica de multiserviço

metropolitanas, projetado para centrais de comutação de alta capacidade;

• XDM-2000: comutador multifuncional óptico inteligente, otimizado para

aplicativos DWDM óptico;
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• XDM-4000: amplificadores ópticos para redes regionais e redes de longo

alcance.

Dentre estes sub-bastidores a CTBC trabalha com o conjunto formado

pelos sub-bastidores XDM-500, XDM-1000 e XDM-4000, por opção de projeto

de engenharia. Por questões de facilidade de operação e manutenção, os sub-

bastidores XDM-500 e XDM-1000 suportam exatamente os mesmos tipos de

placas e módulos, sendo que eles apenas diferem no tamanho físico e o número

de portas de encaixe de entrada e saída. A figura 4.1 mostra os sub-bastidores que

formam a tecnologia DWDM utilizada pela CTBC.

FIGURA 4.1 - XDM-500, XDM-1000 e XDM-4000 - Sub-bastidores [6]

Com a inserção dos elementos da rede DWDM, os elementos da rede SDH

de 2,5 Gbps, foram remanejados para outros sites para uso no upgrade de redes

metropolitanas no Rio de Janeiro e São Paulo e proteção de Brasília sendo 100%

reaproveitados.

4.3 Topologia da rede DWDM – CTBC

O backbone DWDM da CTBC possui 39 elementos de rede, utilizando

atualmente dois lambdas em apenas um cabo óptico, sendo que ainda estão

disponíveis mais 14 comprimentos de onda, para ampliação futura da rede
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DWDM. Grandes clientes (outras operadoras) utilizam o serviço de transporte de

altas taxas (34 Mbps, 155 Mbps) da rede DWDM da CTBC, como AT&T, ATL

Telecom, Pegasus, TIM, TESS etc. A figura 4.2 mostra o backbone da rede

DWDM da CTBC, correspondente ao lambda 1.

FIGURA 4.2 - Backbone DWDM - Anel SPO-ULA-RIO-BHE-BSA - CTBC [13]

O anel São Paulo <> Uberlândia <> Rio de Janeiro <> Belo Horizonte

interligado ao trecho de Brasília forma o Lambda 1 para transporte do sinal óptico

para taxas de até 2,5 Gbps. Como pode ser visto na figura 4.2, alguns

equipamentos mostrados no anel são inline e OADM (Optical add/drop

Multiplex), pois não havia a necessidade de baixar o sinal óptico, sendo apenas

trechos passante, com necessidade apenas de amplificação ou pré amplificação. A

figura 4.3 mostra o anel do lambda 2 da CTBC, ampliando a capacidade da rede

com mais 2,5 Gbps.
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FIGURA 4.3 - Lambda 2 - CTBC [13]

A expansão da rede com a inserção do lambda 2 corresponde uma grande

vantagem sobre a antiga rede de SDH (ALCATEL), pois além do aproveitamento

da rota óptica já existente pela tecnologia DWDM, não foi necessário a inserção

de outro cabo óptico, pois o DWDM, como já foi visto, multiplexa vários

comprimentos de onda em uma única fibra. No caso da rede da CTBC, ela possui

a capacidade de multiplexação de 16 comprimentos de onda, podendo ser

ampliado para 40 comprimentos de onda através da inserção de componentes de

upgrade DWDM, sem a necessidade de uma nova rota óptica.

4.4 Monitoramento de performance

Foi realizada a manobra para DWDM de três circuitos do trecho de

Senador Canedo (SECE-BR) na região de Brasília no dia 17/07/2003, envolvendo

os Slots 10 e 11 de um STM-1 óptico e o slot 11 de um STM-1 elétrico. O

resultado da performance é mostrado na figura 4.4.
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A manobra para o DWDM, uma vez que os equipamentos já estavam

preparados para a virada (circuitos comutados para rota reserva), não afetou o

tráfego de forma a prejudicar nos serviços de transporte do 2,5 Gbps. Os

parâmetros BBE (Blocos antecedentes errados) e ES (Segundos errados), foram

incrementados devido às etapas de corte do sinal para a inserção do DWDM. Os

parâmetros de BBE e ES no dia 09/07/2003 trata-se de uma anormalidade

ocorrida no circuito antes da manobra, portanto não foi provocado por falha no

equipamento DWDM.

FIGURA 4.4 - Monitoramento de Performance - SECE-BR [14]

4.5 Gerenciamento

A CTBC, para a rede de DWDM utiliza o conceito de arquitetura em

camadas da Lightscape Networks. As camadas de gerenciamento separadas

compõe esta estrutura. A camada mais baixa, a de elemento de Rede (NEL),

constitui o software de agente embutido dos elementos de rede. A segunda
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camada, a Camada de Gerenciamento de Elemento (EML), que controla muitos

elementos de rede de maneira individual, enquanto a terceira camada, a Camada

de Gerenciamento de Rede (NML), controla todas as principais funções de

gerenciamento. A figura 4.5 representa este conceito de gerenciamento.

FIGURA 4.5 - Gerenciamento de arquitetura em camadas [6]

Neste esquema, o sistema eNM de gerenciamento de rede, têm funções

de nivelamento NML enquanto as mesmas funções eNM-XDM no EML são

conhecidas como Elemento de Gerenciamento de Sistema EMS. Uma interface

voltada para o norte conecta eNM para operações que suportem tais sistemas

(OS).

4.5.1 Rede Gerencial eNM

O ENM opera em nível de Rede de Gerenciamento do modelo de TMN

(Rede de Gerenciamento de Telecomunicações), trabalhando com ferramentas de

nível Lightscape Redes. O sistema eNM administra diretamente a família de
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multiplexadores SYNCOM, camadas STM-1, STM-4 e STM-16, via módulos

adicional EMS, também administra a família de módulos ópticos LumiNet

DWDM, repetidores e transponders; Linha de BroadGate de Término de Rede

(NT) e Unidades de Consolidação (CUs); e plataforma de transporte XDM. Desta

forma provê todas as facetas de gerenciamento de rede, rede ampla, em

plataforma única: Configuração, detecção de falha, gerenciamento de

apresentação, procedimentos administrativos, operações de manutenção, e

controle de segurança.

No núcleo do sistema ENM é um banco de dados de rede detalhado, que

é atualizado em tempo real. Este orientado pelo modelo de informações de objeto,

incorpora características da plataforma Q3, antecipando por completo o suporte e

diretrizes de interoperabilidade ITU-T e ETSI para TMN. Incluem também, duas

interfaces voltadas para o sul baseado em CORBA, o ENI e o EIMI – que

permitem administrar o equipamento de terceiros comunicando com seu software

de gerenciamento. A figura 4.6 mostra a interface gráfica da gerência do DWDM

na CTBC.

FIGURA 4.6 - Visão da gerência ENM (XDM-500/1000) - CTBC [15]
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O ENM deixa os administradores da rede comissionar e configurar o

equipamento no local ou sub-redes de trabalho remotas através de

desenvolvimento.

Os elementos de rede podem ser desdobrados em uma grande variedade

de anéis de topologias únicas ou múltiplas com apêndices, cadeias e topologias

compostas, incorporando terminais multiplexadores. Os usuários podem colocar

uma pesquisa global no status geral da rede para uma detalhada visão, como

também controlar qualquer elemento de rede, nível de transmissão, cartão de

sistema ou trilha. É possível apresentar manipulação de falha detalhada,

configuração de manutenção e monitor de performance em qualquer elemento na

rede, através da gerência com atenção especial nas operações de configuração que

devem ser mais precisas.

O ENM gerencia os elementos de rede do tipo XDM-500 e XDM-1000

para o sistema DWDM na CTBC através do sistema operacional UNIX. Os

equipamentos XDM-4000 são gerenciados com sistema operacional Windows

NT. A figura 4.7 mostra a gerência dos elementos XDM-4000, visualizando o anel

óptico resumido da CTBC a tela de alarmes correntes na gerência.

FIGURA 4.7 - Gerência dos elementos XDM-4000 - CTBC [15]
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4.5.2 ECraft – Terminal Craft Baseado em Web

O ECraft é uma instalação de XDM baseado em PC, como ferramenta de

manutenção e configuração para técnicos de campo. Este produto é extremamente

fácil de usar, apresenta uma avançada interface baseada em web e pode ser

operado no padrão de navegação. Provê conexão direta para desdobrar NEs

usando interface serial simples. O ECraft é uma versão completamente

independente porque é embutido no NE propriamente dito.

O ECraft inclui toda a funcionalidade exigida por um técnico que chega a

um site: Instalação completa, NE (incluindo designação de slots, itinerário de IP e

configuração de portas de DCC-SDH) e solução de problemas. O sistema

possibilita ao usuário uma visão e controle claro do NE: Cartões e objetos, status e

configuração. O acesso ao ECraft é protegido por senha para assegurar acesso

autorizado ao campo de equipamento instalado. A figura 4.8 mostra a visualização

do Ecraft.

FIGURA 4.8 - Visão de estante de XDM como vista a janela do Ecraft [6]
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4.6 Problemas ocorridos após um ano de DWDM

Durante um ano de ativação do sistema DWDM, ocorreram diversas

falhas provocadas por fatores externos, em sua maioria, rompimento de fibra

óptica. O problema das anormalidades acontecem freqüentemente, devido a

acidentes provocados por retro-escavadeiras de empreiteiras que fazem serviços

em áreas rurais onde o cabo óptico percorre. Outros problemas com rompimento

de fibra ocorrem por tentativas absurdas de roubo de pedaços de fibra óptica, por

pessoas que desconhecem o seu uso pensando se tratar de fios de cobre.

Com esta freqüência de rompimentos adotou-se a periodicidade das

medidas de potências ópticas em todos os trechos. Medidas estas que são

programadas para serem feitas automaticamente pela gerência. E também durante

o rompimento e logo após a fusão do cabo óptico. Estas medidas são importantes

porque a cada rompimento, dependendo o tamanho do enlace afetado, a

performance dos amplificadores vai sendo comprometida, devido a atenuação

causada pelas emendas. Por mais que seja bem feita a fusão, não se pode garantir

100 por cento de recuperação. Com o passar do tempo a atenuação atinge

proporções que já não podem ser supridas pelos amplificadores, sendo necessário

a inserção de amplificadores de maior capacidade ou, na pior das hipóteses, a

troca de todo o enlace de fibra óptica entre as estações em questão.

4.7 Dados recentes sobre o projeto DWDM-CTBC

A CTBC recentemente disponibilizou um terceiro lambda, mas por

enquanto este não está com tráfego, pois ainda estão sendo feitas as negociações

comerciais para a venda de serviços. A ativação deste terceiro lambda em tão

pouco tempo, após a aquisição do sistema DWDM, evidencia o retorno que a

empresa vem tendo com esta tecnologia, pois em menos de um ano já estava

dobrando sua capacidade e agora prepara-se para triplicar seus lucros. A figura 4.9
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mostra a apresentação referente o projeto DWDM para o lambda 3, que encontra-

se ativado.

FIGURA 4.9 - Apresentação do projeto lambda 3 [16]

4.8 Conclusão

A utilização do DWDM pela CTBC era inevitável, uma vez que já era

necessária a ampliação da rede, para atender grandes clientes no backbone de

longas distâncias. Com a inserção do DWDM foi possível ampliar a capacidade da

CTBC, praticamente em 16 vezes com relação antiga rede por SDH, incluindo a

economia com o gasto que teria com a implantação de um novo cabo óptico. Além

disso, a CTBC, agora com a tecnologia DWDM, está mais do que preparada para

a concorrência no mercado de GbE ( ATM, IP, Frame Relay e Internet de Banda
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Larga). Os equipamentos da antiga rede foram aproveitados e podem ser

utilizados integrados com a tecnologia DWDM, devido à sua compatibilidade com

o padrão SDH. Outra grande vantagem do DWDM, é que o equipamento se ajusta

automaticamente a cada canal inserido. Essas vantagens tornam a tecnologia

DWDM cada vez mais atrativa aos olhos das operadoras. As facilidades de

instalação, como evidencia o curto prazo em que foram instalados, proporcionam

maior viabilidade, devido sua simplicidade para aceitação e testes. O SDH apesar

ser uma tecnologia de alta confiabilidade deixa a desejar nestes aspectos, pois é

mais complexo para instalação e interpretação de falhas.

Pode-se verificar que a maioria dos problemas na tecnologia refere-se à

rompimento de fibra, não desmerecendo o DWDM, pois estes afetariam qualquer

sinal que estivesse na mesma.

Os ganhos para a empresa também são notórios, não apenas com a

redução dos custos de implantação, no 1º λ, como na possibilidade de expansão

(2º λ, 3º λ, etc).

Com relação à gerencia de redes, uma pequena crítica torna-se relevante

no quesito interface, pois esta não é tão amigável quanto as interfaces das

gerências de SDH que administram a rede da CTBC, chega à ser um pouco

simplório com relação aos recursos computacionais de hoje em dia, mas nem por

isso chega a tirar o brilho das possibilidades oferecidas por essa tecnologia.
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5. Conclusão

O resultado deste trabalho foi satisfatório, pois foi possível constatar

através do contato com os equipamentos que compõem a rede DWDM da CTBC,

a veracidade das características mencionadas no capitulo 3, sobre o DWDM, a alta

capacidade de transporte, fácil integração com outras tecnologias, como PDH,

SDH, ATM e outras. A partir da quebra do monopólio das Telecomunicações à

menos de meia década atrás, o número de celulares por indivíduo superou o da

telefonia fixa, e a Internet em banda larga, cada vez mais presente. Tudo isso

necessita de um transporte cada vez mais robusto, e aí é que entra a tecnologia

DWDM, para transportar todo esse tráfego com a vantagem de aumentar sua

própria capacidade através de pequenas modificações na rede.

O DWDM além disso tudo, como foi mostrado no estudo de caso

(capítulo 4), é uma tecnologia de custo mais baixo em relação ao SDH, e além de

ser mais robusto é mais adequado aos diversos padrões existentes, inclusive os

padrões europeu (SDH) e americano (SONET) para as tecnologias síncrona e

plesiócrona.

Hoje o DWDM representa a tecnologia mais robusta no que diz respeito

à Tecnologias de Transportes em Longas Distâncias em Telecomunicações, e sua

eficácia já foi comprovada e está em uso hoje pelas grandes operadoras de

Telecomunicações no mundo. No futuro certamente poderá ser superado por

outras tecnologias de transporte que hoje possam estar em pesquisa, assim como

as tecnologias PDH e SDH, foram superadas, mas até lá a melhor opção para as

taxas de transporte astronômicas que o mercado exige será o DWDM.
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O mercado de softwares gerenciadores de redes é promissor, pois é muito

específico e os programas desenvolvidos pelos fabricantes de equipamentos são

muito restritos e caros. Como sugestão para futuros projetos, o desenvolvimento

de softwares para gerenciamento de redes de Telecomunicações é relevante.
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