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Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια να
μελετηθούν οι υφιστάμενες δικτυακές υποδομές και εξετάζεται κατά πόσο είναι
ικανές να φιλοξενήσουν καλώδια οπτικών ινών.
Συγκεκριμένα:
Στο 1ο κεφάλαιο «Εισαγωγή», αναδεικνύεται το πρόβλημα του «Last Mile» και
παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους είναι επιτακτική η αναβάθμιση του δικτύου
πρόσβασης. Έπειτα γίνεται αναφορά στο κόστος και στο χρόνο που απαιτείται για να
δημιουργηθεί ένα οπτικό δίκτυο. Επιπλέον παραθέτονται οι αρχιτεκτονικές και οι
τεχνολογίες που εφαρμόζονται σήμερα για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων
καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα δημιουργίας οπτικών δικτύων πρόσβασης.
Στο 2ο κεφάλαιο «Τεχνικές Λύσεις», αναφέρονται τρεις προσωρινές λύσεις του
προβλήματος του «Last Mile», η τεχνολογία WiMAX, BiG (Broadband in Gas) και
BPL (Broadband over Power Lines). Οι συγκεκριμένες λύσεις χαρακτηρίζονται ως
προσωρινές διότι ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι περιορισμένος και δεν θα
είναι ικανός να υποστηρίξει μελλοντικές πολυμεσικές εφαρμογές.
Στο 3ο κεφάλαιο «Εναλλακτικές Οδεύσεις», παρουσιάζονται τα υφιστάμενα δίκτυα
που είναι διαθέσιμα να «φιλοξενήσουν» τις οπτικές ίνες, οι οποίες είναι ικανές να
λύσουν το πρόβλημα του «Last Mile», οικονομικότερα και γρηγορότερα. Τα
υφιστάμενα δίκτυα που εξετάζονται είναι το δίκτυο αποχέτευσης, φυσικού αερίου,
ηλεκτροδότησης, και ύδρευσης. Αναφορά γίνεται κυρίως στο κόστος και στο χρόνο
που απαιτείται για να υλοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο καθώς και στις μεθόδους
εγκατάστασης που ακολουθούνται.
Στο 4ο κεφάλαιο «Σύνοψη», επιχειρείται μια σύγκριση με βάση το κόστος και το
χρόνο υλοποίησης που απαιτείται για την ανάπτυξη οπτικών δικτύων σε υφιστάμενες
υποδομές. Τέλος, παρουσιάζονται πιθανά επιχειρηματικά σχέδια για την αξιοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών.
Σημείωση: Το κόστος υλοποίησης οπτικών δικτύων δεν κατέστη δυνατό να εξεταστεί
εξονυχιστικά, εφόσον σήμερα ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ορίζεται κατά κύριο
λόγο από ιδιωτικές εταιρίες και οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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αποτελούν εταιρικά μυστικά και δεν δημοσιοποιούνται. Τα οικονομικά στοιχεία που
αναφέρονται έχουν παρθεί από δημοσιεύσεις σε τεχνολογικά περιοδικά τα οποία δεν
αναφέρουν τις πηγές τους.

Ευχαριστίες
Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
επιβλέποντα καθηγητή κ. Εμμανουήλ Γιακουμάκη, για την καθοδήγηση, την
υποστήριξη και τη συμπαράσταση που επέδειξε κατά τη μελέτη και συγγραφή της
εργασίας.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2009

Ταντελές Φλουρής
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Ευρυζωνικότητα, Οπτικές Ίνες, Last Mile, Μητροπολιτικό Δίκτυο, Δίκτυο
Πρόσβασης, Broadband in Gas(BiG), Broadband over Power Lines(BPL), WiMAX,
Glass in Gas(GiG), Broadband in Sewer, Broadband in Gas.
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1. Εισαγωγή
1.1 Ευρυζωνικότητα – Ευρυζωνική Σύνδεση
Ο όρος «ευρυζωνικός» (Broadband) πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια
τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής ταχύτητας
(γραμμές ευρείας ζώνης). Η Ευρυζωνικότητα σήμερα αναφέρεται στην ποιοτική
διαδικτυακή εμπειρία του καταναλωτή που βασίζεται σε γραμμές μετάδοσης υψηλής
«ταχύτητας» που προσφέρουν γρήγορη και αδιάλειπτη πρόσβασή στο Internet.
Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μία
τηλεπικοινωνιακή σύνδεση είναι ευρυζωνική εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο
χαρακτηριστικά:
•

Προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Internet

•

Έχει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων προς το χρήστη ώστε ο χρήστης να
έχει πρόσβαση σε διαδραστικές υπηρεσίες πλούσιου περιεχομένου (φωνή,
εικόνα και δεδομένα) [1]

Αδιάλειπτη πρόσβαση σημαίνει ότι η ευρυζωνική σύνδεση ενός Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή με το διαδίκτυο παραμένει διαρκώς «ενεργή» ανεξάρτητα με το αν ο
χρήστης τη χρησιμοποιεί ή όχι, χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος κατά τη διάρκεια
της σύνδεσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από τις
συνδέσεις Dial-Up και ISDN και συμβάλλει σημαντικά στην ευκολία σύνδεσης με το
Διαδίκτυο. Η ευρυζωνική σύνδεση απελευθερώνει το χρήστη από τη διαδικασία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής βρίσκεται συνεχώς
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και ο χρόνος σύνδεσης δεν επηρεάζει το κόστος. Έτσι η
άμεση χρήση του διαδικτύου για την ανάκτηση έστω και της πιο μικρής πληροφορίας
γίνεται απλή και γρήγορη.
Η ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης συνήθως ορίζεται από δύο αριθμούς. Ο
πρώτος αναφέρεται στην ταχύτητα λήψης πληροφορίας (ρυθμός καθόδου) και ο
δεύτερος στην ταχύτητα αποστολής αυτής (ρυθμός ανόδου). Αρκετοί οργανισμοί
όρισαν διαφορετικές τιμές για την ευρυζωνική σύνδεση. Συγκεκριμένα η
International Telecommunication Union, Standardization Sector (ITU-T), με τη
σύσταση I.113 όρισε ευζωνικές όλες τις συνδέσεις που παρέχουν εύρος ζώνης
μεγαλύτερο από αυτό που παρέχει το (primary rate) ISDN, στα 1.5 εώς 2 Mbit/s. Το
FCC όρισε ευρυζωνικές τις συνδέσεις που παρέχουν ταχύτητες τουλάχιστο 200 Kbit/s
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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(0.2 Mbit/s) στην μια κατεύθυνση (άνοδος ή κάθοδος) και «advanced broadband»
εκείνες που παρέχουν τουλάχιστο 200 Kbit/s και στις δυο κατευθύνσεις. Επιπλέον, ο
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) όρισε ως
ευρυζωνικές όλες τις συνδέσεις που παρέχουν ταχύτητες 256 kbit/s τουλάχιστο στη
μια κατεύθυνση. Τέλος, η Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωσης

Communications

Committee, (COCOM) ορίζει πως μια ευρυζωνική σύνδεση θα πρέπει να εξασφαλίζει
σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρότυπα ταχύτητες λήψης δεδομένων όχι χαμηλότερες
από 144Kbps.
Με τα σημερινά δεδομένα καμία από τις πιο πάνω ταχύτητες δεν είναι αρκετή για να
υποστηρίξει τις νέες πολυμεσικές υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο λόγος που στις
περισσότερες ανεπτυγμένες αγορές τα πιο δημοφιλή πακέτα υπηρεσιών ευρυζωνικής
πρόσβασης στο διαδίκτυο έχουν ρυθμό μετάδοσης καθόδου 10 Mbps.
Επίσης, ο όρος ευρυζωνικότητα (broadband), αναφέρεται ουσιαστικά στην ποσότητα
πληροφορίας που μπορεί να μεταφερθεί ανάμεσα σε δύο επικοινωνούντες οντότητες
μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού καναλιού. Όμως, στην προσπάθεια προσέγγισης του
όρου ευρυζωνική πρόσβαση, οι διάφορες ομάδες εργασίας κατέληξαν σε ένα σύνολο
διαφορετικών ορισμών, κυρίως λόγω της δυναμικής φάσης του τηλεπικοινωνιακού
περιβάλλοντος, όπου οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες αλλά και η τεχνο λο γία των
διαφόρων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων βρίσκεται σε μια συνεχή διαμόρφωση.
Προκειμένου να επισημάνουμε τη διαφορετικότητα αυτών των ορισμών είναι
χρήσιμο να αναφερθούμε σε μερικούς από αυτούς. Σύμφωνα με τον ορισμό που
δόθηκε στις Η.Π.Α η ευρυζωνική πρόσβαση καθορίζεται αποκλειστικά από τους
ρυθμούς μετάδοσης, στον αντίστοιχο Καναδικό βασίζεται στα χαρακτηριστικά της
υπηρεσίας που προσφέρεται στους χρήστες, ενώ στον Ιταλικό η ευρυζωνική
πρόσβαση χαρακτηρίζεται ως ένα τεχνολογικό περιβάλλον.
Εξετάζοντας

καλύτερα

τους

παραπάνω

ορισμούς

διαπιστώνουμε

πως

η

ευρυζωνικότητα φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με μη-τεχνολογικά
ζητήματα και θέτει νέες σημαντικές απαιτήσεις στην πολιτική ανάπτυξη μιας χώρας.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και θέτοντας στόχο έναν ορισμό ευρείας αποδοχής,
που θα διατηρεί την σημασία του στο μέλλον και θα λαμβάνει υπόψη του
τεχνολογικά, οικονομικά και ρυθμιστικά ζητήματα, έχει προταθεί ο κάτωθι ορισμός
της ευρυζωνικότητας.[2]

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

-8-

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

Ευρυζωνικότητα ορίζεται με την ευρεία έννοια, το δυναμικό πλαίσιο που είναι
συνυφασμένο με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, υπηρεσιών και πολιτικό-οικονομικών
θεμάτων. Πρόκειται με άλλα λόγια για ένα προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο
περιβάλλον αποτελούμενο από :
•

Την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη
ανάπτυξη

υπαρχόντων

και

μελλοντικών

δικτυακών

εφαρμογών

και

υπηρεσιών, β) δίνει την δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε
αυτές, γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρμο γών σε εύρο ς ζώνης,
αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται
συνεχώς με μικρό κόστος ώστε να εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες
καθώς αυτές αυξάνονται και μετεξελίσσονται με ρυθμό και κόστος που
επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας
επικοινωνιών.
•

Την παροχή γρήγορων, συνεχών συνδέσεων στο διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, με χαμηλό κόστος (ανταγωνιστικές τιμές με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού) δίχως εγγενείς περιορισμούς στα
συστήματα μετάδοσης και στον τερματικό εξοπλισμό των επικοινωνούντων
άκρων.

•

Την ικανότητα του πολίτη να επιλέγει: α) ανάμεσα σε εναλλακτικές
προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ
διαφόρων δικτυακών εφαρμογών, και γ) μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών
πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή του ιδίου πολίτη
στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών.

•

Το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα,
πρωτοβουλίες, άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις αναγκαίες για την
ενδυνάμωση της καινοτομίας, την προστασία του ανταγωνισμού και την
εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει
από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και στην Κοινωνία της
Πληροφορίας.

Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες είναι αυτά που σε κάθε εποχή είναι σε θέση να
εγγυηθούν την άμεση και διαφανή πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία
και τα συστήματα επικοινωνίας, ώστε να ικανοποιήσουν, να εκπληρώσουν τις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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διάφορες ανάγκες τους. Το συγκεκριμένο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μια
διαρκή δυναμική και τελεί υπό διαμόρφωση, οπότε θα απουσιάζει από τον
παραπάνω ορισμό οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
δικτύου, συγκεκριμένη τεχνολογία μετάδοσης και επιπρόσθετα δεν προσδιορίζεται
συγκεκριμένος ρυθμός μετάδοσης πάνω από τον οποίο ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται
ευρυζωνικό. Βέβαια, ο ορισμός αυτός επιτρέπει τον αποκλεισμό κάποιων
τεχνολογιών, όπως στην περίπτωση του ISDN του οποίου οι δυνατότητες είναι
περιορισμένες και μη επεκτάσιμες. [3]
1.2 Η Σημασία της Ευρυζωνικότητας Διεθνώς
Η σημαντικότητα των ευρυζωνικών δικτύων για την ανάπτυξη μια χώρας μπορεί
να επιβεβαιωθεί από την έντονη δραστηριοποίηση πολλών κρατών, τα οποία
τοποθετούν τα έργα υλοποίησης τέτοιων υποδομών ως βασικό στρατηγικό τους
στόχο. Επίσης, η ανάπτυξη τέτοιων δικτύων έχει υιοθετηθεί από την κοινή
Ευρωπαϊκή πολιτική για την υλοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο
eEurope 2005 η ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντική προτεραιότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδομών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη
δραστηριοποίηση διαφόρων προηγμένων χωρών ώστε να αναπτυχθούν οι
κατάλληλες ευρυζωνικές υποδομές, και να υιοθετηθούν με τρόπο επικουρικό στην
ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπισης τυχόν «τεχνολογικών
αποκλεισμών» των πολιτών. Από ότι δείχνουν τα δρώμενα, πρωταγωνιστικό ρόλο
σε αυτές τις εξελίξεις έχει το ίδιο το κράτος.
Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, της
παιδείας και της υγείας, μπορεί να αποδειχθούν μείζονος σημασίας για την
εξάπλωση

της

ευρυζωνικότητας

εξαιτίας

του

ακόλουθου

ιδιαίτερου

χαρακτηριστικού τους: ένας μοναδικός φορέας (η πολιτεία) να είναι σε θέση να
αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης προωθώντας τη χρήση τόσο στους πολίτες όσο
και στις επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες για ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών
και η διαμόρφωση του νέου τοπίου στις τηλεπικοινωνίες μόνο από τις δυνάμεις
της αγοράς, έχουν αποδειχθεί ότι, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η
πολιτεία, στο ρόλο ενός σημαντικού χρήστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
κατά συνέπεια μεγάλου πελάτη, μπορεί μέσα από την προσπάθεια κάλυψης των
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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αναγκών της να λειτουργεί ως καταλύτης σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη της
τηλεπικοινωνιακής αγοράς.
Τα τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες δημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίας
Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υποδομών (Broadband Task Forces). Ο ρόλος των
«σχημάτων» αυτών είναι κατά βάση καθοδηγητικός, συντονιστικός και
ευαισθητοποίησης.

Οι

εισηγήσεις

χρησματοδοτήσεις,

προσαρμογή

τους

κανονιστικού

για

παρεμβάσεις

πλαισίου)

με

(κίνητρα,
ταυτόχρονη

ενθάρρυνση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες,
αποσκοπεί στην προτροπή πολιτείας και αγοράς προκειμένου να επιταχυνθούν οι
ενέργειες ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών. Με αυτές τις
ενέργειες εκτιμάται ότι πέρα από την οικονομική αναβάθμιση της αγοράς, που θα
επιφέρει η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί και η παροχή τους
στις απομακρυσμένες ή λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. [4]
Σε πολλές χώρες, πολιτικοί θεωρούν την ευρυζωνικότητα σαν ένα παράγοντα
άνθισης της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συγκεκριμένα:
•

O Επίτροπος της FCC στην Αμερική, Michael Copps είχε αναφέρει:
«Τα ευρυζωνικά δίκτυα θα είναι για τον 21ο αιώνα τόσο κριτικής σημασίας όσο
ήταν για τον 19ο αιώνα οι δρόμοι, τα κανάλια και οι σιδηροδρομικές γραμμές
και για τον 20ο αιώνα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τα ταχύτατα μέσα
μαζικής μεταφοράς. »

•

O Δήμαρχος του Σαν Φραντζίσκο σε δηλώσεις του τόνισε:
«Όπως το φως και το νερό, το ασύρματο δίκτυο πρέπει να γίνει μέρος των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

•

Ο Πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Erkki Liikanen είχε αναφέρει:
«Οι ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες είναι σήμερα τόσο σημαντικές για την
οικονομία, όσο υπήρξε και ο ηλεκτρισμός. Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε τη
σημασία τους ας το κάνουμε. Θα το αντιληφθούμε όταν τελειώσουμε.»

•

Η Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τα
Media, Viviane Reding είχε αναφέρει:
«Στόχος μας είναι μέχρι το 2010, να είναι συνδεδεμένα τα μισά ευρωπαϊκά
νοικοκυριά σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταχύτητες τουλάχιστον 10 Megabit το
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δευτερόλεπτο, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε πλούσιες μορφές
επικοινωνίας όπως το video.»
Τέλος επισημαίνεται ότι δεν έχει περιληφθεί ακόμη η ευρυζωνικότητα στις
καθολικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3 Επιτακτική η Ανάγκη Αναβάθμισης του Δικτύου
Η ανάγκη αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ήταν συνεπακόλουθο της
ανάπτυξης προηγμένων πολυμεσικών (multimedia) υπηρεσιών όπως:
•

IPTV: (Internet Protocol TeleVision), Τηλεοπτικά κανάλια που πλέον
προβάλλουν το πρόγραμμα τους και στο διαδίκτυο

•

HDTV: (High Definition TeleVision), Οι πλείστες εκπομπές γίνονται σε
HD με μεγαλύτερη ανάλυση εικόνας άρα και καλύτερη ποιότητα

•

VoD: (Video on Demand), Το DVD-CLUB της γειτονιάς μετακόμισε στο
διαδίκτυο και πλέον υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης ταινιών, οι οποίες
«κατεβαίνουν» στην τηλεόραση και είναι έτοιμες για προβολή.

•

VoIP: (Voice over Internet Protocol), Η κλασσική τηλεφωνία έχει
εξελιχθεί, η μεταγωγή κυκλώματος έγινε μεταγωγή πακέτων, στην
προσπάθεια για ολοένα και καλύτερη ποιότητα ήχου σε όσο το δυνατό
χαμηλότερες τιμές.

Οι παραπάνω πολυμεσικές υπηρεσίες σήμαναν το τέλος της εποχής του «χαλκού»
λόγω του ότι η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων δεν είναι αρκετή για να
τις υποστηρίξει.
Ο χαλκός του δικτύου πρόσβασης δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις
απαιτήσεις των νέων πολυμεσικών εφαρμογών με αποτέλεσμα οι χώρες να
στρέφονται στις πολύ υποσχόμενες οπτικές ίνες. Υπολογισμοί που έχουν γίνει
προβλέπουν ότι τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα υπάρχει χάλκινο καλώδιο το οποίο
να μεταφέρει δεδομένα σε όλο τον κόσμο.
1.4 Μητροπολιτικά Δίκτυα
1.4.1 Ορισμός
Το μητροπολιτικό δίκτυο είναι στην ουσία ένα τοπικό δίκτυο το οποίο έχει την
δυνατότητα να καλύπτει μία ολόκληρη πόλη. Το μητροπολιτικό δίκτυο παραλαμβάνει
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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την κυκλοφορία από τον τοπικό δίκτυο και την μεταφέρει σε ένα δίκτυο ευρείας
περιοχής ή σε ένα άλλο τοπικό δίκτυο.

Σχήμα 1.1: Μητροπολιτικό Δίκτυο

Για τα μητροπολιτικά δίκτυα χρησιμοποιούνται αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες,
όπως το SONET/SDH και το ΑΤΜ, το Gigabit Ethernet, για το οποίο χρησιμοποιείται
το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3, ακριβώς όπως για το Ethernet και το Fast Ethernet, η
τεχνολογία IP, καθώς και το πρότυπο DQDB( Distributed Queue Dual Bus) και η
διαδικασία SMDS (Switched Multi-megabit Data Service), οι οποίες χρησιμοποιούν
το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.6
1.4.2 Τεχνολογίες
1.4.2.1 SONET/SDH
To SONET/SDH χρησιμοποιείται στα μητροπολιτικά δίκτυα τα τελευταία δέκα
χρόνια. Αποτελούσε το βασικό επίπεδο επικοινωνίας τόσο για τα δίκτυα που
βασίζονται στην πολυπλεξία του χρόνου όσο και για τα υπόλοιπα δίκτυα δεδομένων.
Η υλοποίησή του είναι αρκετά ακριβή, ενώ λόγω του περιορισμού στο OC-768 δεν
μπορεί να ανταποκριθεί σε πολύ μεγάλη ΙΡ κυκλοφορία.
1.4.2.2 ΑΤΜ
Το ΑΤΜ χρήζει μεγαλύτερης προτίμησης διότι μπορεί να εγκλωβίσει πολλά
διαφορετικά πρωτόκολλα και τύπους κυκλοφορίας σε μια κοινή μορφή για μεταφορά
μέσα από ένα SONET δίκτυο.
Το ΑΤΜ είναι αρκετά ακριβό στην υλοποίησή του, αλλά παραμένει δυνατό στον
τομέα των μητροπολιτικών δικτύων διότι μπορεί να προσφέρει υψηλές ταχύτητες
μετάδοσης δεδομένων και ταυτόχρονο έλεγχο κυκλοφορίας. Οι συσκευές ΑΤΜ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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χρησιμοποιούνται για να τερματίσουν την κυκλοφορία σε περιπτώσεις όπως η φωνή
μέσω ΙΡ (Voice over IP-VoIP), η Γραμμή Αμέσου Εξυπηρέτησης (Direct Service
Line-DSL) και η αναμετάδοση πακέτου (Frame Relay).
1.4.2.3 Gigabit Ethernet
To Gigabit Ethernet είναι μια τεχνολογία στην οποία μπορούμε να μεταβούμε πολύ
εύκολα από το κλασικό Ethernet ή να ενσωματώσουμε στο κλασικό Ethernet. Είναι
πολύ πιο φτηνή από τις υπόλοιπες τεχνολογίες που προσφέρουν τον ίδιο ρυθμό
μετάδοσης δεδομένων, αλλά δεν μπορεί να προσφέρει Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality
of Service) από μόνη της.
Το πιο σύγχρονο Gigabit Ethernet είναι το 100 Gigabit Ethernet και προέκυψε από
την ανάγκη διασύνδεσης των τοπικών δικτύων τα οποία λειτουργούν στα 10, 100 ή
1000 Mbps. Με χρήση ενός 1550-nm σειριακού laser, το 10 GBE μπορεί να φτάσει
από 40 ως και 80 km με μονότροπη οπτική ίνα. Έτσι ένας παροχέας υπηρεσιών
μπορεί να έχει ένα Ethernet δίκτυο πάνω σε σκοτεινή ίνα χωρίς τη χρήση SONET ή
ATM, με αποτέλεσμα να μπορεί να προσφέρει ταχύτητες των 10/100/1000 Mbps σε
πολύ χαμηλό κόστος.
Η τεχνολογία του είναι απλή, αξιόπιστη και ευπροσάρμοστη. Επίσης η διαχείριση
ενός δικτύου Ethernet είναι πολύ απλή.
1.4.2.4 Τεχνολογία ΙΡ
Η τεχνολογία ΙΡ μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις προηγούμενες. Έτσι μπορούμε να
έχο υμε ΙΡ πάνω σε ATM και SONET, ΙΡ πάνω σε SONET, ή IP πάνω σε Gigabit
Ethernet.
1.4.2.5 DQDB και SMDS
Η τεχνολογία αυτή για ΜΑΝ αποτελείται από διασυνδεδεμένες γέφυρες,
δρομολογητές και/ή πύλες. Σε κάθε υποδίκτυο υπάρχουν δύο αρτηρίες στις οποίες τα
δεδομένα κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Το δίκτυο DQDB (Κατανεμημένη Ουρά Διπλής Αρτηρίας) αποτελείται από κόμβους
οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι και στις δύο αρτηρίες και έχουν δυνατότητα για
ανάγνωση και εγγραφή.
Η μετάδοση των δεδομένων στα δίκτυα αυτά γίνεται με τη χρήστη της διαδικασίας
SMDS (Μεταγώγιμη Υπηρεσία Πολλών Εκατομμυρίων Δυαδικών Ψηφίων).
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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1.4.3 Αρχιτεκτονικές
Η επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής εξαρτάται από παράγοντες όπως η
προσαρμοστικότητα, η ασφάλεια, η ποιότητα υπηρεσίας, το κόστος, η δυνατότητα
κλιμάκωσης και η ικανότητα γρήγορης προσφοράς εύρους ζώνης.
1.4.3.1 ΜAN βασισμένα σε ATM/SONET/SDH Διάφανη Υπηρεσία Τοπικών
Δικτύων (TLS)
Η αρχιτεκτονική των δικτύων αυτού του τύπου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1.2: ΜAN βασισμένα σε ATM/SONET/SDH

Η Διάφανη Υπηρεσία Τοπικών Δικτύων (Transparent LAN Service) είναι μια
υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται στα μητροπολιτικά δίκτυα για να αποκρύψει την
πολυπλοκότητά τους από το χρήστη.
Στην περίπτωση του σχήματος, η κυκλοφορία Ethernet από το Site A1 εγκλωβίζεται
σύμφωνα με το RFC 1483 και αποστέλλεται με γέφυρα μέσω ενός ΑΤΜ δικτύου στο
Site A2. Για κάθε ζευγάρι από sites που ανήκουν στο μητροπολιτικό δίκτυο
δημιουργείται ένα μόνιμο εικονικά κύκλωμα (permanent virtual circuit-PVC). Το
κόστος και η δυνατότητα κλιμάκωσης καθορίζονται από τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται από το ATM/SONET/SDH.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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1.4.3.2 ΜAN βασισμένα σε IP πάνω από Ethernet μεγάλων αποστάσεων

Σχήμα 1.3: MAN βασισμένα σε IP πάνω από Ethernet μεγάλων αποστάσεων

Στην περίπτωση δικτύου MAN βασισμένου σε IP πάνω από Ethernet μεγάλων
αποστάσεων η μονάδα αλληλεπίδρασης της υπηρεσίας (service interface unit-SIU)
το υ site Α1 μπο ρεί να ανήκει σε έναν χρήστη ή να μοιράζεται από έναν αριθμό
χρηστών σε ένα κτίριο. Σε κάθε περίπτωση η κυκλοφορία από κάθε συνδρομητή
εγκλωβίζεται σε μια επικεφαλίδα εικονικού τοπικού δικτύου (virtual LAN-VLAN)
και αποστέλλεται μέσω γέφυρας στο MAN.
Η δυνατότητα κλιμάκωσης παρέχεται από το Fast Ethernet και Gigabit Ethernet
μεγάλων αποστάσεων, ενώ το 100 Gigabit Ethernet καθώς και τα επόμενα Ethernet
θα έχουν εγγενή αυτά τα χαρακτηριστικά.
1.4.3.3 ΜAN βασισμένα σε ΙΡ πάνω από Ethernet μεγάλων αποστάσεων και
δακτυλίους CWDM
Επειδή η οπτική ίνα είναι σχετικά σπάνια όσο πλησιάζουμε στο site του πελάτη, οι
εταιρίες χρησιμοποιούν CWDM και τεχνολογία δακτυλίου πακέτων (packet ring)
στους διακόπτες Ethernet του μητροπολιτικού δικτύου. Η CWDM είναι παρόμοια με
την πυκνή πολυπλεξία μήκους κύματος (Dense Wavelength Division Multiplexing),
αλλά παρέχει 4 ή 8 μήκη κύματος αντί για 32 ή 64.
Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια με αυτά που έχουμε ήδη περιγράψει.
Παρόλο που υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί δακτύλιοι πακέτων, το IEEE καθιέρωσε
το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.17 για τον Ανθεκτικό Δακτύλιο Πακέτου (Resilient Packet
Ring-RPR). Ο δακτύλιος πο υ δημιουργείται είναι παρόμοιος με αυτόν του SONET,
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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είτε πάνω από οπτική ίνα είτε με πολυπλεξία στο μήκος κύματος (wavelength
division multiplexing-WDM).
Η αρχιτεκτονική αυτή φαίνεται στο εικονίζεται σχήμα:

Σχήμα 1.4: MAN βασισμένα σε ΙΡ πάνω από Ethernet μεγάλων αποστάσεων και δακτυλίους
CWDM

1.4.3.4 ΜAN βασισμένα σε τεχνολογία ΙΡ πάνω από δακτυλίους DWDM
Η αρχιτεκτονική αυτή βασίζεται στη σύνδεση οπτικών πολυπλεκτών προσθήκηςδιαγραφής (Optical Add-Drop Multiplexers-OADM), με δακτυλίους πυκνής
πολυπλεξίας μήκους κύματος (Dense Wavelength Division Multiplexing-DWDM).
Η αρχιτεκτονική αυτή εικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1.5: MAN βασισμένα σε τεχνολογία ΙΡ πάνω από δακτυλίους DWDM

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Υπάρχουν πολλοί τύποι OADM και η βασική τους διαφορά βρίσκεται στο βαθμό
υποστήριξης που προσφέρουν στο SONET. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε
να υπάρχει συμβατότητα με την υπάρχουσα υποδομή της πολυπλεξίας του χρόνου
(Time Division Multiplexing-TDM).
Ένα MAN το οποίο βασίζεται σε DWDM, μπορεί να προσφέρει σε έναν μεγάλο
πελάτη τη δυνατότητα να μισθώσει ένα ολόκληρο μήκος κύματος για τη διασύνδεση
δύο δικτυακών τόπων (sites) στο MAN ή ακόμη και για τη διασύνδεση δικτυακών
τόπων που βρίσκονται σε MAN τα οποία απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα. [5]
1.4.4 Υλοποιήσεις των ΜΑΝ
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται οι διάφορες ευρυζωνικές τεχνολογίες που
έχουν υιοθετηθεί διεθνώς για την υλοποίηση ευρυζωνικών υποδομών. Σήμερα οι δύο
επικρατέστερες τεχνολογίες για την ανάπτυξη ενσύρματων μητροπολιτικών δικτύων,
είναι η χρήση ψηφιακών συνδρομητικών γραμμών (DSL) και οπτικών ινών.
Εκτός από τις τεχνολογίες αυτές, υπάρχουν και οι υβριδικές τεχνολογίες, όπως για
παράδειγμα ο συνδυασμός οπτικής ίνας και ομοαξονικού καλωδίου (Hybrid Fiber and
Coaxial – HFC), που χρησιμοποιείται κυρίως για την καλωδιακή τηλεόραση.
1.4.4.1 Ψηφιακές Συνδρομητικές γραμμές
Οι ψηφιακές συνδρομητικές γραμμές, γνωστές ως DSL (Digital Subscriber Line),
αποτελούν μια τεχνολογία που έχει υιοθετηθεί κατά κόρον τα τελευταία χρόνια για
την παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων. Πρόκειται για τεχνολογία ψηφιακής μετάδοσης
δεδομένων πάνω από δισύρματες γραμμές χαλκού (με διάμετρο συνήθως 0,4 ή 0,5
mm) και απαιτεί την εγκατάσταση ειδικών διατάξεων στα δυο άκρα της γραμμής.
Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την μετάδοση δεδομένων πάνω από μισθωμένες
γραμμές, όμως με την ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση άρχισαν να παρέχονται σε
συνδρομητές για την παροχή πρόσβασης στο Internet και μετάδοσης τηλεφωνικού
σήματος. Ανάλογα με τον τρόπο διαμόρφωσης του σήματος και την ικανότητα
συμμετρικής ή ασύμμετρης μετάδοσης, υπάρχουν διαφορετικά είδη DSL τεχνολογιών
που επιτυγχάνουν διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης και μέγιστες αποστάσεις
κυκλώματος και αναφέρονται με το όνομα ads. Έτσι έχουν επικρατήσει οι εξής
τεχνολογίες:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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•

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL): είναι η περισσότερο
διαδεδομένη τεχνολογία για ψηφιακή μετάδοση δεδομένων πάνω από απλές
τηλεφωνικές γραμμές. Πρόκειται για ασύμμετρη μετάδοση δεδομένων, γιατί ο
ρυθμός μετάδοσης προς την κατεύθυνση του χρήστη (downstream) είναι
μεγαλύτερος από αυτόν στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι προδιαγραφές της
τεχνολογίας προβλέπουν ρυθμό μετάδοσης μέχρι 8 Mbps downstream και 2
Mbps upstream σε απόσταση 5 Km, προϋποθέτουν όμως καλή ποιότητα
γραμμών. H επόμενη «γενιά» της τεχνολογίας ADSL είναι η ADSL2 η οποία
υποστηρίζει ταχύτητες 24 Mbps downstream και 1 Mbps upstream.

•

High

Data

Rate

DSL

(HDSL)

και

Sy metric

DSL

(SDSL):

χρησιμοποιείται κυρίως για μετάδοση πάνω από μισθωμένες δισύρματες
γραμμές με τη χρήση ζεύγους τερματικού εξοπλισμού (base band modem).
Επιτυγχάνεται συμμετρικός ρυθμός μετάδοσης μέχρι 2,3 Mbps σε αποστάσεις
παρόμοιες με αυτές της ADSL. Η προδιαγραφή τους δεν υποστηρίζει
ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικού (τηλεφωνικού) σήματος.
•

Very High Data Rate DSL (VDSL): είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία που
μπορεί να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης αλλά σε περιορισμένη
απόσταση. Τυπικά υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης 12 Mbps μέχρι απόσταση
1,5 Km, όμως οι προδιαγραφές τις προβλέπουν και ψηλότερους ρυθμούς
μετάδοσης, θεωρητικά μέχρι 51 Mbps στα 300m. Είναι ευαίσθητη σε
παρεμβολές από γειτονικά κυκλώματα που μεταφέρουν ISDN ή DSL σήμα.
Περισσότερο χρησιμοποιείται προς το παρόν για διασύνδεση μεταξύ δυο
τοπικών δικτύων Ethernet (Long Reach Ethernet), αναμένεται όμως να
υλοποιηθεί για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης για την διασύνδεση ενός
συνδρομητή με υποδομής οπτικής ίνας που καταλήγει κοντά σχετικά σε αυτόν
(π.χ. στη γειτονιά ή το κτίριο του).

H τεχνολογία που επικρατεί μέχρι και σήμερα είναι η τεχνολογία ADSL2+ η οποία
παρέχεται από την πλειονότητα των τηλεπικοινωνιακών παροχέων.
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DSLAM

Σχήμα 1.6: Τεχνολογία ADSL

H τεχνολογία ADSL υλοποιείται εύκολα και με χαμηλό κόστος, ευρυζωνική
πρόσβαση πάνω από υπάρχουσα υποδομή και σε ικανοποιητικούς ρυθμούς
μετάδοσης. Η θεσμική κατοχύρωση του LLU (Local Loop

Unbundling), έχει

οδηγήσει στην συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξη τέτοιου είδους ευρυζωνικής
πρόσβασης και αποτελεί το πρώτο βήμα και το κυριότερο μέσο που διαθέτουν οι
τηλεπικοινωνιακοί παροχείς για να αναπτύξουν Ευρυζωνικά δίκτυα. Παράλληλα η
τεχνολογία επιτρέπει σήμερα διατάξεις συγκέντρωσης ADSL συνδέσεων (DSL
Access Multiplexers – DSLAM) μεγάλης ολοκλήρωσης, που επιτρέπουν την
συγκέντρωση εκατοντάδων DSL συνδέσεων και το κόστος τόσο του εξοπλισμού
αυτού όσο και του αντίστοιχου τερματικού εξοπλισμού (ADSL Customer Premises
Equipment – ADSL CPE), μειώνεται συνεχώς.
Το βασικό μειονέκτημα είναι ο σχετικά χαμηλός ρυθμός μετάδοσης, ιδιαίτερα όταν
το τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα δεν είναι καλής ποιότητας και αδυνατεί να
υποστηρίξει τις νέες πολυμεσικές εφαρμογές HDTV, IPTV, VoD, VoIP, οι οποίες
απαιτούν τεράστιο εύρος ζώνης. Επίσης, η ασύμμετρη φύση της τεχνολογίας και οι
υλοποιήσεις με upstream ρυθμό μετάδοσης 512 ή 1024 Kbps, δεν επιτρέπουν τη
χρήση υπηρεσιών που απαιτούν αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων. [6]
1.4.4.2 Οπτικές Ίνες
Οι οπτικές ίνες αποτελούν τον περισσότερα υποσχόμενο τρόπο παροχής ευρυζωνικής
πρόσβασης, καθώς επιτυγχάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες, ενώ οι αντίστοιχες
υποδομές έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Με τις τεχνολογίες οπτικών ινών, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι πολύ υψηλός,
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από 100 Mbps μέχρι ταχύτητες μερικών Gbps, ανάλογα με τον εξοπλισμό και την
τεχνολογία μετάδοσης που χρησιμοποιείται. Σήμερα έχουν υλοποιηθεί τεχνολογίες
Ethernet (ρυθμοί μετάδοσης από 100 Mbps μέχρι 10 Gbps), Packet Over Sonnet
(POS, ρυθμοί μετάδοσης από 622 Mbps μέχρι 10 Gbps) μέχρι και τεχνολογίες που
μεταδίδουν περισσότερες από μια δέσμες φωτός με διαφορετικά μήκη κύματος που
ονομάζονται Wavelength Division Multiplexing (WDM, ρυθμοί μετάδοσης δεκάδων
Gbps).

Σχήμα 1.7: Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών

Η ανάπτυξη των οπτικών ινών γίνεται εδώ και τρεις δεκαετίες με την ταχύτητα
μετάδοσης να φθάνει τα 24 Gbps, αλλά μέχρι το 2005 δεν γινόταν ούτε λόγος για το
Fiber-To-The-Home (FTTH). Η αντικατάσταση του χαλκού με οπτικές ίνες είναι μια
κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, οι απαιτήσεις των χρηστών για
μεγαλύτερο εύρος ζώνης (Bandwidth), τα προηγούμενα χρόνια καλύπτονταν με τα
επίπεδα μετάδοσης πληροφοριών που παρέχει ο χαλκός, έτσι ώστε να μην ήταν
επιτακτική η ανάγκη της αντικατάστασης του χαλκού στο δίκτυο πρόσβασης (Access
Network). Αντιθέτως τα δίκτυα κορμού (Backbone) και διανομής, είχαν φθάσει στο
όριο τους εδώ και αρκετό καιρό.
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Πιο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά για την
εγκατάσταση οπτικών ινών με χωρητικότητα που ξεπερνά τα 30.000 κυκλώματα
φωνής για τη διασύνδεση ηπείρων. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν το καλώδιο
BSFOCS, που εκτείνεται στην περιοχή της Μαύρης θάλασσας και συνδέει τη
Βουλγαρία, Ουκρανία και Ρωσία, το καλωδιακό σύστημα SEA - ΜΕ - WE 3 (South
East Asia - Middle East - West Europe), που ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη
(Γερμανία, Μεγ. Βρετανία), περνά από τα στενά του Γιβραλτάρ στη Μεσόγειο
(Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο) συνεχίζει από τα στενά του Σουέζ προς την Ασία (Ινδία,
Σιγκαπούρη) και χωρίζεται σε δύο μέρη, με το ένα άκρο να καταλήγει στην Ιαπωνία
και το άλλο στην Αυστραλία και το καλώδιο ADRIA-1, που συνδέει την Ελλάδα
(Κέρκυρα), την Αλβανία (Durres) και την Κροατία (Dubrovnik). [7]
Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται κυρίως για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου
κορμού και διανομής, καθώς είναι ουσιαστικά η μόνη τεχνολογία που μπορεί να
υποστηρίξει τη συγκέντρωση ευρυζωνικών συνδέσεων πρόσβασης και να μεταφέρει
τις μεγάλες ποσότητες δεδομένων με υψηλό ρυθμό, που απαιτεί η παροχή
ευρυζωνικών υπηρεσιών από κεντρικά σημεία διανομής προς τους συνδρομητές. Για
το λόγο αυτό είναι κοινή περίπτωση ο συνδυασμός υποδομών οπτικών ινών με άλλες
ευρυζωνικές τεχνολογίες, όπου η υποδομή οπτικών ινών δημιουργείται και φτάνει
μέχρι τις γειτονιές ή τα κτίρια των συνδρομητών και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται
οι υπόλοιπες τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης για να δημιουργηθεί το δίκτυο
πρόσβασης που φτάνει μέχρι το χώρο του συνδρομητή. Έτσι έχουν υλοποιηθεί
υβριδικές υποδομές οπτικής και ασύρματης τεχνολογίας (Hybrid Fiber Radio – HFR),
οπτικής και DSL τεχνολογίας (Hybrid Fiber Twisted Pair – HFTR), οπτικής και
ομοαξονικού καλωδίου (Hybrid Fiber Coax – HFC).
Όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας οπτικών ινών στην παροχή τέτοιου είδους
ευρυζωνικής πρόσβασης, η αρχιτεκτονική αναφέρεται ως Fiber-To-The-Home
(FTTH) και συνίσταται στην κατάληξη (ζευγών συνήθως) οπτικών ινών στο χώρο
των συνδρομητών και τον τερματισμό τους με κατάλληλο εξοπλισμό. Η τεχνολογία
FTTH διαχωρίζεται ανάλογα με το αν στα σημεία διακλάδωσης χρησιμοποιείται
παθητικός ή ενεργός εξοπλισμός. Πρόκειται για τις τεχνολογίες Active Optical
Network (AON) και Passive Optical Network (PON). [8]
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1.4.4.2.1 Τεχνολογία AΟΝ

Η τεχνολογία AON (Active Optical Network)

χρησιμοποιεί διατάξεις ενεργού

εξοπλισμού σε εξωτερικά σημεία του δικτύου πρόσβασης, δηλ. εκτός του χώρου του
συνδρομητή. Η διαφορά της τεχνολογίας AON από την PON (Passive Optical
Network) βρίσκεται στον τρόπο υλοποίησης της διάταξης που τερματίζει το δίκτυο
διανομής και από την οποία ξεκινούν οι υψηλού εύρους ζώνης συνδέσεις και φτάνουν
μέχρι το συνδρομητή. Η διάταξη αυτή ονομάζεται «aggregator» και δρομολογεί τα
δεδομένα από το δίκτυο διανομής προς τον συνδρομητή για τον οποίο προορίζονται
και αντίστροφα. Στην τεχνολογία AON, η διάταξη αυτή αποτελείται από ενεργό
εξοπλισμό, δηλ. εξοπλισμό που απαιτεί ηλεκτρική τροφοδοσία και εκτελεί έξυπνες
εργασίες δρομολόγησης δεδομένων. Ο εξοπλισμός αυτός μετατρέπει το οπτικό σήμα
σε ηλεκτρικό και ξανά σε οπτικό οπότε εξαλείφουν την εξασθένηση του οπτικού
σήματος. Επίσης η τεχνολογία AON επιτρέπει τη δημιουργία οπτικών δακτυλίων,
όπου παρέχεται η δυνατότητα προστασίας του δικτύου μέσω της μετάδοσης του
σήματος σε δυο διαδρομές (η προστασία συνίσταται στην εξασφάλιση της
δυνατότητας μετάδοσης δεδομένων ακόμη και αν εμφανιστεί βλάβη στη μια
διαδρομή).
Φυσικά απαιτείται από την πλευρά του χρήστη ο κατάλληλος εξοπλισμός
τερματισμού των οπτικών ινών (Optical Network Unit – ONU), που παρέχει τη θύρα
πρόσβασης στο οπτικό δίκτυο.
1.4.4.2.2 Τεχνολογία PΟΝ

Στα PON (Passive Optical Network) δίκτυα, η διάταξη «aggregator» είναι παθητικός
εξοπλισμός, που ονομάζεται splitter και που διαχωρίζει το οπτικό σήμα σε
περισσότερα αντίγραφα, τα οποία προωθούνται προς τους συνδρομητές. Η μετάδοση
των δεδομένων γίνεται με πολυπλεξία στο χρόνο (Time Division Multiplexing –
TDM) και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ειδικοί διακόπτες στον εξοπλισμό του
συνδρομητή, το οποίο αυξάνει το κόστος, πράγμα που ισοσταθμίζει το χαμηλότερο
κόστος του «aggregator». Επίσης, καθώς το οπτικό σήμα δεν ενισχύεται στον
«aggregator», ο εξοπλισμός που βρίσκεται στο δίκτυο διανομής είναι πιο πολύπλοκος
απ’ ότι στα AON, καθώς απαιτείται να μεταδίδει οπτικά σήματα διαφορετικής
έντασης, ώστε το οπτικό σήμα να έχει την ίδια ένταση όταν φτάνει σε συνδρομητές
που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις.
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1.4.4.2.3 Γιατί επιλέγουμε Τεχνολογία AON

Σύμφωνα με τις περιγραφές των ΑΟΝ και PON τεχνολογιών καθίσταται σαφές ότι η
δημιουργία δικτύων που θα ακολουθούν την λογική του AON είναι προτιμότερη.
Καθώς στην συγκεκριμένη περίπτωση επιτρέπεται η δημιουργία οπτικών δακτυλίων
όπου παρέχεται η δυνατότητα προστασίας του δικτύου μέσω της μετάδοσης του
σήματος σε δυο διαδρομές (η προστασία συνίσταται στην εξασφάλιση της
δυνατότητας μετάδοσης δεδομένων ακόμη και αν εμφανιστεί βλάβη στη μια
διαδρομή). Αυτό είναι απαραίτητο για ένα δίκτυο που κτίζεται εντός κατοικημένων
περιοχών και περιλαμβάνει πλήθος Δημόσιων Φορέων που ανά πάσα στιγμή είναι
πιθανό να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα αν «πέσει» το δίκτυο. Έτσι
εξασφαλίζεται διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία μεταξύ των Φορέων και κάνει ακόμα
πιο ευκολότερες και αξιόπιστες τις ηλεκτρονικές τους δοσοληψίες.
Επίσης δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισμός για την αναγέννηση του σήματος, όπως
στην Τεχνολογία PΟΝ. Αυτό καθιστά την AON οικονομικότερη και λιγότερο
πολύπλοκη. [9]
1.4.4.3 Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα
Σε αυτή την παράγραφο γίνεται αναφορά σε χώρες που έχουν ήδη υλοποιήσει δίκτυο
οπτικών ινών.
•

Σουηδία

Η Σουηδία είναι πρωτοπόρος στον σχεδιασμό υλοποίηση και λειτουργία
μητροπολιτικών οπτικών δικτύων. Ο δήμος της Στοκχόλμης ίδρυσε την εταιρεία
Stokab, η οποία έχει ως σκοπό την κατασκευή και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών
δικτύων οπτικών ινών και ενοικίαση συνδέσεων οπτικών ινών. Οι παροχείς
υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), έχουν την δυνατότητα να μισθώνουν πλέον οπτικές
συνδέσεις, έτσι ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες.
Το όφελος για τους παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου είναι τεράστιο, λόγω του ότι
πλέον δεν είναι αναγκασμένοι να δαπανήσουν τεράστια χρηματικά ποσά για την
υλοποίηση ενός ιδιόκτητου δικτύου για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η
εταιρεία Stokab παρέχει την φυσική υποδομή την οποία διαθέτει, με ανοικτό
τρόπο και με τους ίδιους όρους σε όλους τους παροχείς υπηρεσιών, έτσι ώστε
αυτοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους. Επιπλέον, η εταιρεία
Stokab επιτρέπει στις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις να
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 24 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

ικανοποιήσουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες τους διασυνδέοντας τα κτίρια
μεταξύ τους. Ο Δήμος της Στοκχόλμης – μέσω της εταιρείας Stokab –
συμπεριφέρεται ισότιμα και ομοιόμορφα στους παίκτες της αγοράς, με
αποτέλεσμα την ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης, το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, το ιδιόκτητο δημοτικό
δίκτυο διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την εστίαση στο δημόσιο
συμφέρον. To δίκτυο προσφέρει δυνατότητες για τη δημιουργία επιχειρηματικών
δικτύων, τα οποία να προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε μονάδας.
H εταιρεία ενέργειας «Sollentuna Energi», η οποία δραστηριοποιείται στο Δήμο
της Sollentuna στην Σουηδία από το 1999, αποφάσισε έκτος από τα καλώδια
ηλεκτρικού ρεύματος, να τοποθετεί παράλληλα και καλώδια οπτικών ινών,
προκειμένου να παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους και
επιχειρήσεις. Ο κύριος στόχος της Sollentuna Energi ήταν να μπορεί να φτάσει σε
όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες με έναν όσο το δυνατόν αποδοτικότερο
τρόπο αναφορικά με τις δαπάνες και το χρόνο υλοποίησης του δικτύου. Το
χαμηλό κόστος τοποθέτησης των οπτικών ινών, εκμεταλλευόμενη τις εκσκαφές
που πραγματοποιούνταν για την τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων, κατέστησαν
την εταιρεία ανταγωνιστική στο χώρο. Η συνδρομή για έναν τελικό χρήστη ήταν
λιγότερο από 20 Ευρώ το 2002 με ένα επιπλέον κόστος 40-50 Ευρώ ως τέλος
ενεργοποίησης, με αποτέλεσμα τον ίδιο χρόνο να συνδεθούν 4500 χρήστες. Η
Sollentuna Energi έχει στην ιδιοκτησία της το δίκτυο πρόσβασης και τον
παθητικό εξοπλισμό (dark fiber), το οποίο και μισθώνει σε παροχείς υπηρεσιών
διαδικτύου (ISPs) διασυνδέοντας τους με τους τελικούς χρήστες.
•

Ολλανδία

Ο Δήμος του Amsterdam επέλεξε να επενδύσει στις οπτικές ίνες, καθώς θεώρησε
ότι ο χαλκός και τα ομοαξονικά καλώδια πρόκειται να φθάσουν στα όρια τους
σύντομα. Η ενέργειά του αυτή ξεκίνησε με αφορμή την απροθυμία των παροχέων
να επενδύσουν στις οπτικές ίνες και στην υλοποίηση Fiber-to-the-Home (FΤΤH).
Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι η δημιουργία μιας κοινωφελούς εταιρείας στην
οποία ο Δήμος συμμετέχει με 20% και κατέχει, αλλά και εκμεταλλεύεται, το
παθητικό δικτυακό επίπεδο (dark fiber). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην
δημόσια – ιδιωτική κοινοπραξία (Public Private Partnership - PPP), είναι
ιδιωτικοί φορείς και εταιρείες. Το ενεργό μέρος τους δικτύου ανήκει σε μια
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 25 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

ιδιωτική εταιρεία. Μόλις καθορίστηκε η ιδιωτική κοινοπραξία για το ενεργό
μέρος του δικτύου, ξεκίνησε η κατασκευή (εκσκαφές) για το παθητικό μέρος του
δικτύου. Το FTTH project στο Amsterdam καλείται “Citynet” και αφορά 450.000
νοικοκυριά στο Amsterdam. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 800
εκατομμύρια Euro (δηλαδή ανάμεσα σε 1500 και 2000 Euro ανά σύνδεση). Ο
δήμος του Amsterdam επένδυσε περίπου 6 εκατομμύρια Euro στην πρώτη φάση
του έργου. Στην περίπτωση του Amsterdam δεν υπήρχε κίνδυνος στρέβλωσης του
ανταγωνισμού με τη μικρή συμμετοχή του Δήμου στις επενδύσεις και επιπλέον με
μικρή συμμετοχή στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης, που εκμεταλλεύεται μόνο το
παθητικό μέρος του δικτύου.
Το παράδειγμα του Άμστερνταμ ακολούθησε και η Χάγη επιλέγοντας να
υλοποιήσει δίκτυο οπτικών ινών, Fiber-to-the-Home. Στη Χάγη, οι δύο βασικοί
τηλεπικοινωνιακοί παροχείς (telephony network operator KPN και ο καλωδιακός
πάροχος CASEMA), δραστηριοποιήθηκαν για την δημιουργία δημόσιαςιδιωτικής κοινοπραξίας (Public Private Partnership-PPP) ανάμεσα σε αυτούς, τους
κρατικούς φορείς και το Δήμο. Η δημόσια-ιδιωτική κοινοπραξία κατέχει τα
υπάρχοντα παθητικά τμήματα του δικτύου (copper and cable), καθώς και το υπό
υλοποίηση νέο παθητικό τμήμα του δικτύου (fibre). Ο Δήμος επένδυσε το 10%
του κόστους και αποτελεί μειοψηφία στη δημόσια-ιδιωτική κοινοπραξία. Ο ρόλος
του Δήμου είναι η διασφάλιση της υλοποίησης ενός ανοικτού και διαφανούς
δικτύου και η υποβοήθηση του ανταγωνισμού. Ο Δήμος προωθεί τη χρήση και
υλοποίηση νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών. Οι δημόσιοι φορείς
(π.χ. σχολεία και κρατικά κτίρια) αποτελούν εν δυνάμει πελάτες αυτών των
υπηρεσιών.
Παρόμοιες ενέργειες έγιναν και στις πόλεις Tiburg, Almere, Nuenen, με
αποτέλεσμα να κατασκευασθεί και σε αυτές τις πόλεις οπτικό δίκτυο.
•

Ιρλανδία

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας επενδύει σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές οι οποίες
εντάσσονται στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια. Αρχικά προβλέπονται επενδύσεις
για ευρυζωνικές υποδομές σε όλη τη χώρα, οι οποίες προέρχονταν μερικώς από
το Ευρωπαϊκό ταμείο. Έπειτα θα υποστηριχθούν οι τοπικές αρχές για την
κατασκευή υπόγειων δικτύων οπτικών ινών, υπό μορφή μητροπολιτικών δικτύων
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σε όλη τη χώρα αναπτύσσοντας κοινές εγκαταστάσεις (co-location facilities). Οι
υποδομές που θα κατασκευαστούν θα ανήκουν στις τοπικές αρχές και μέρος του
οπτικού δικτύου θα διατεθεί προς ενοικίαση στους τηλεπικοινωνιακούς παροχείς
με κοστοστρεφή χρέωση. Η δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου θα είναι προς
όφελος των παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου, καθιστώντας τους ικανούς να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες, χωρίς να είναι
αναγκασμένοι να αναπτύξουν ιδιωτικό δίκτυο. Επιπλέον, το δημόσιο οπτικό
δίκτυο θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση του επιπέδου ανταγωνισμού και στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ιρλανδία.
•
Στο

Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο

Βασίλειο,

η

British

Telecom

σε

συνεργασία

με

την

κτηματομεσιτική εταιρεία Land Securities και την εταιρεία συνδρομητικής
τηλεόρασης British Sky Broadcasting ξεκίνησαν την ανάπτυξη δικτύου FTTH
από το 2008 στην περιοχή Ebbsfleet Valley στη Νοτιοανατολική Αγγλία.
Επιπλέον, στα πλαίσια του Project “Digital Reagion” θα δημιουργηθεί ένα
ανοικτό οπτικό δίκτυο, στο Νότιο Yorkshire, το οποίο θα καλύπτει το Sheffield,
Doncaster, Barnsley και Rotherham. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ξεπερνούν
το 1,3 εκατομμύριο με 546,000 οικίες και 40,000 επιχειρήσεις.
•

Γαλλία

Στην προσπάθεια της προώθησης της ευρυζωνικότητας η Γαλλική κυβέρνηση, το
2004, εισήγαγε ένα νέο άρθρο στο “code général des communications” , το οποίο
επέτρεπε στις τοπικές αρχές να χρηματοδοτούν και να στηρίζουν την ανάπτυξη
ευρυζωνικών υποδομών στις διάφορες περιοχές. Ο δήμος Παρισιού παρενέβη
άμεσα για να εγγυηθεί μειωμένα κόστη δικαιωμάτων διέλευσης και πρόσβασης
στο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης. Η απόφαση αυτή μείωσε το
κόστος της κατασκευής του δικτύου για όλους τους παροχείς, ενθαρρύνοντας την
απόφασή τους να επενδύσουν σε οπτική ίνα. Επίσης, δημιουργήθηκε το Comité
des Réseaux d'Initiative Publique (CRIP), ένα forum συζήτησης μεταξύ των
τοπικών αρχών και των παροχέων, ώστε να αποφασίσουν πώς οι τοπικές αρχές
μπορούν να παρέμβουν για τη μείωση του κόστους κατασκευής. Εντός του
Παρισιού δεν επιλέχθηκε η λύση δημιουργίας ενός dark fiber το οποίο να το
χρησιμοποιούν όλοι οι παροχείς υπηρεσιών, αλλά προτίμησαν ο κάθε ένας να
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επενδύσει και να δημιουργήσει το δικό του δίκτυο. Η France Telecom, η
Iliad/Free και η Neuf Cegetel, έχουν ήδη ανακοινώσει τα σχέδιά τους για την
κάλυψη όλης της πόλης εντός του 2010. Εκτός της πόλης του Παρισιού, η
τοποθέτηση οπτικής ίνας υποστηρίζεται κυρίως από το σύνολο των δήμων. Η
Sipperec και η Sicoval, στα προάστια του Παρισιού και της Τουλούζ αντίστοιχα,
είναι τα βασικά παραδείγματα Οργανώσεων Δήμων για την ανάπτυξη δικτύου
dark fiber. Για όλους τους παροχείς η επένδυση σε οπτική ίνα είναι στο κέντρο
της στρατηγικής ανάπτυξης της ευρυζωνικής τους προσφοράς, παρέχοντας
μεγαλύτερο εύρος ζώνης και καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας. Η επένδυση στην
οπτική ίνα για τους εναλλακτικούς παροχείς αντιπροσωπεύει μια οριστική
ανεξαρτησία από τον τοπικό βρόχο της France Telecom.
Επιπλέον, η Orange French ένδυσε 270 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία
οπτικού δικτύου το οποίο θα καλύπτει τις πόλεις Lille, Lyon, Marseille, Poitiers,
Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Metz, Nantes, Nice. Το έργο αυτό υπολογίζεται,
με την ολοκλήρωση του το 2008, να εξυπηρετεί 150.000 – 200.000 χρήστες.
•

Αυστρία

Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός ευρυζωνικού δικτύου στη Βιέννη που
ακολουθεί την προσέγγιση FTTH (Fiber To The Home). Οι κύριοι στόχοι αυτού
του δικτύου είναι να εξασφαλίσει και μελλοντικά τον επιτυχημένο ρόλο της
Βιέννης ως το χώρο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παροχής στους
πολίτες της μεγαλύτερης δυνατής πρόσβασης στην πληροφορία και εισαγωγής
νέων διαστάσεων στην ποιότητα των υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι με το τέλος
του έργου, 950.000 κατοικίες και 70.000 επιχειρήσεις θα συνδεθούν με τον
δίκτυο. Στόχος του δήμου της Βιέννης είναι να επιτύχει καθολική πρόσβαση στην
πληροφορία (χωρίς κανένα διαχωρισμό), μια υπηρεσία υποδομής γενικού
ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η ύδρευση και άλλες δημοτικές υπηρεσίες.
Στην προσπάθεια του να αποφύγει τη μονοπωλιακή πρόσβαση στην πληροφορία,
στοχεύει στη δημιουργία μιας ανοικτής πλατφόρμας, η οποία, σε συνεργασία με
τους άλλους ενδιαφερόμενους συντελεστές της αγοράς, θα εξασφαλίσει δίκαια
πρόσβαση σε όλους. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση το δίκτυο θα είναι
ανοικτό σε παροχείς υπηρεσιών.
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•

Δανία

Ξεκινώντας από το 2002, η κυβέρνηση της Δανίας αναγνώρισε πως η ζήτηση
ταχείας ευρυζωνικής σύνδεσης μεγάλωνε σταδιακά στη Δανία και πως ήταν πολύ
σημαντική η ανάπτυξη το υ FTTx σε ό λη τη χώρα. Οι Περιφερειακοί Φορείς
ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ανάπτυξης του δικτύου,
επικεντρώνοντας την παρέμβασή τους κυρίως σε δυο κατευθύνσεις. Αρχικά, έγινε
ένας συντονισμένος σχεδιασμός του ευρυζωνικού δικτύου με «έξυπνο σκάψιμο».
Οι οπτικές ίνες ή έστω οι άδειοι σωλήνες, έπρεπε να τοποθετηθούν στο έδαφος
όποτε υπήρχαν εργασίες εκσκαφής. Ο συντονισμός και το σχέδιο λειτουργίας
μεταξύ των παροχέων τηλεπικοινωνίας, των παροχέων ηλεκτρικής ενέργειας και
των δημοσίων έργων μπορούν να μειώσουν αισθητά το κόστος, οδηγώντας στην
μείωση του συνολικού κόστους του έργου. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε
ενοποίηση της ζήτησης: οι τοπικές αρχές να λειτουργήσουν ως ενωποιητές για
διάφορες ομάδες χρηστών (δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και νοικοκυριά), ώστε η
ζήτηση να είναι σε επίπεδα που να παρέχει μια οικονομική βάση στους παροχείς
ευρυζωνικότητας για τη δημιουργία νέων υποδομών.
Επίσης, το 2004 η DONG (πρώην NESA), η μεγαλύτερη Δανέζικη εταιρεία
ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκίνησε την κατασκευή του πρώτου δικτύου FTTH στην
ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης. Στόχος ήταν η ανάπτυξη δικτύων FTTx που
να εξυπηρετούν περίπου 500,000 νοικοκυριά, μέχρι το τέλος του 2007. Η DONG
κατέχει και συντηρεί το δίκτυο οπτικής ίνας και τον εξοπλισμό μετάδοσης,
παρέχοντας end to end σύνδεση σε όλους τους ISP χωρίς διακρίσεις.
•

Ιταλία

Η εταιρεία Fastweb έχει ήδη συνδέσει περίπου 200,000 νοικοκυριά στο οπτικό
δίκτυο στο Μιλάνο. Φυσικά, ο στόχος της Fastweb's είναι να γίνει ο δεύτερος
μεγαλύτερος παροχέας στην Ιταλία, αρχικά με αποδέσμευση τοπικού βρόγχου
από την Telecom Italia. Επίσης, η Telecom Italia υλοποιεί από το 2007
FTTB/VDSL2 στο Μιλάνο και σύντομα και σε άλλες πόλεις μέσα στο 2008.
•

Ισπανία

Η Εταιρεία LocalRet (Local Network for these Catalonian Municipalitie)
δημιουργήθηκε το 1998 με στόχο την παροχή υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης
(cable TV), σε 800 δήμους της Καταλονίας. Με το πέρασμα του χρόνου ο
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βασικός στόχος του δικτύου, μεταφέρθηκε από την καλωδιακή τηλεόραση στο
διαδίκτυο και πρόσφατα στη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών. Ο
στόχος του έργου, σχετικά με τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών,
είναι η δημιουργία της απαραίτητης δικτυακής υποδομής από τον δημόσιο τομέα
και τη διατήρηση αυτής της δικτυακής υποδομής ως ιδιοκτησία του δημόσιου
τομέα. Επίσης, σε δεύτερη φάση, προτείνεται να νομοθετηθεί η υποχρεωτική
εγκατάσταση των σχετικών υποδομών (μικρο - σωληνώσεις) από τις εταιρείες οι
οποίες δημιουργούν δημόσιες υποδομές. Εφόσον το δίκτυο υλοποιείται από το
δημόσιο τομέα, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι περιορισμένος στην υλοποίηση
του δικτύου. Ωστόσο, αναμένεται ότι ο οργανισμός ο οποίος θα διαχειρίζεται το
δίκτυο μπορεί να είναι ιδιωτικός φορέας. Το επιχειρηματικό πλάνο (το οποίο είναι
ακόμη σε εξέλιξη), προβλέπει ότι η απαιτούμενη επένδυση απαιτεί περίπου 50
εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο για τα πρώτα τέσσερα χρόνια. Η αναμενόμενη
εσωτερική απόδοση αναμένεται να είναι πάνω από 7% για τα πρώτα 25 χρόνια. Ο
ρόλος των κυβερνητικών αρχών, οι οποίες εμπλέκονται στο έργο (Generalitat de
Catalunya και Localret) και έχουν δημιουργηθεί για την προώθηση των
τηλεπικοινωνιών

στην

περιοχή,

είναι

να

δημιουργήσουν

μια

εταιρεία

περιορισμένης ευθύνης για να διαχειριστεί το έργο και να προάγει την
ευρυζωνικότητα στην Καταλονία. Το έργο πραγματοποιείται με δημόσιες
δαπάνες, ενώ διερευνάται και η δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
κοινότητα, χωρίς όμως να αποτελεί την πρώτη επιλογή.
•

Αμερική

Στη Utah των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεκαοχτώ πόλεις ξεκίνησαν
(εκ των οποίων οι δεκατέσσερις συνεχίζουν), να εργάζονται για να διασφαλίσουν
ότι οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανταγωνιστικές τον 21ο αιώνα, με την
εξασφάλιση πρόσβασης σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Σχημάτισαν
την εταιρεία Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency (UTOPIA). Η
UTOPIA είναι μια διαδημοτική εταιρεία (κοινοπραξία δήμων), της οποίας
αποστολή είναι η ανάπτυξη και συντήρηση ενός δικτύου οπτικών ινών ανοικτής
πρόσβασης, με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε νοικοκυριό και
επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας. Αυτές θα παρέχονται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Το δίκτυο UTOPIA θα είναι ανοιχτό για πρόσβαση από μια μεγάλη γκάμα
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ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες φωνής,
διαδικτύου, δεδομένων και video. Το επιχειρηματικό μοντέλο του UTOPIA,
χαρακτηρίζεται από ανοιχτή πρόσβαση σε πολλαπλούς παροχείς σε ένα δίκτυο
“χονδρικής” (wholesale network), το οποίο γίνεται εφικτό μέσω της συνεργασίας
πολλών κοινοτήτων (Δήμων), οι οποίες λειτουργούν σαν ενιαία οντότητα μέσω
της συμφωνίας που έχουν συνάψει μεταξύ τους (Interlocal Agreement). Με βάση
τη δέσμευση αυτή,

το συνολικό κόστος ανά συνδρομητή μειώνεται με τη

διαμοίραση (μεταξύ όλων των πόλεων) των εξόδων για εγκαταστάσεις και τα
έσοδα ανά συνδρομητή για τις μικρότερες και λιγότερο επικερδείς κοινότητες, τα
οποία είναι αυξημένα και εξισορροπούνται από τη διαμοίραση των εσόδων με τις
μεγαλύτερες και περισσότερο επικερδείς πόλεις.
•

Νέα Ζηλανδία

Το οπτικό δίκτυο αναπτύχθηκε από κοινοπραξία μιας ιδιωτικής εταιρείας
(CityLink) και του δήμου του Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Το δίκτυο αυτό
παρέχει στους πολίτες της πόλης Wellington πληθώρα υπηρεσιών αλλά δίνει και
τη δυνατότητα σε μεγάλους εταιρικούς χρήστες αλλά και παροχείς υπηρεσιών
διαδικτύου (ISPs) να ενοικιάσουν μέρος του δικτύου (dark fiber) με κοστοστρεφή
τρόπο. Ένα από τα καινοτόμα και άκρως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του
δικτύου, το οποίο και συμβάλλει τα μέγιστα στη βιωσιμότητα του, είναι ότι
χρησιμοποιεί χαμηλού κόστους παθητικό και ενεργό εξοπλισμό (π.χ. Zebra on
Linux) και όχι ακριβές εμπορικές δικτυακές συσκευές. Η εταιρεία CityLink
ιδρύθηκε από το δήμο του Wellington της Νέας Ζηλανδίας το 1995.Το δίκτυο το
οποίο αναπτύχθηκε έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 Υψηλό εύρος ζώνης με τη χρήση μονότροπων οπτικών ινών
 Χαμηλό κόστος με τη χρήση διαθέσιμης τεχνολογίας
 Ανοικτή αρχιτεκτονική
Οι ιδιοκτήτες αποτελούνται από εφτά εταιρείες, με την ενεργή συμμετοχή των
τοπικών αρχών. Στο δίκτυο μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε χρήστης ο οποίος
έχει εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης. Η πολιτική χρέωσης του δικτύου
CityLink, δεν χρεώνει για χρόνους σύνδεσης, αποστάσεις σύνδεσης και όγκο
δεδομένων μετάδοσης. Υπάρχει μόνο ένα τέλος σύνδεσης στο δίκτυο και ένα
μηνιαίο τέλος συντήρησης της σύνδεσης. Το δίκτυο CityLink δεν παρέχει
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υπηρεσίες διαδικτύου απευθείας στους τελικούς χρήστες, αλλά παρέχει υποδομές
σε 18 παροχείς υπηρεσιών (ISPs) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
[10]
1.4.4.4 Διάδοση των Οπτικών Ινών
Έχουν σκιαγραφηθεί τα καλύτερα παραδείγματα χωρών που προχώρησαν ήδη στην
υλοποίηση οπτικών δικτύων στο Last Mile. Ακολούθως γίνεται αναφορά στην
εξάπλωση των οπτικών ινών σε όλο τον κόσμο.
Με το τέλος του 2007 οι συνδρομητές FTTx αριθμούσαν 29 εκατομμύρια σε όλο τον
κόσμο. Οι πλείστοι ήταν συνδεδεμένοι με οπτική ίνα στο σπίτι (FTTH) ή οπτική ίνα
μέχρι το κτίριο (FTTB). O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξάπλωση των
οπτικών ινών (FTTx) από το 2005, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πρόβλεψη μέχρι και το
2012.

Σχήμα 1.8: Συνδρομητές FTTx

Η ανάπτυξη των οπτικών ινών αναμένεται να είναι αλματώδης. Οι συνδρομητές
υπολογίζονται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια το 2012. Τον Ιούλιο του 2008
οι συνδρομητές FTTx αποτελούσαν το 7,5% του συνολικού αριθμού
συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης. Εκτιμάται ότι το 2012 το ποσοστό αυτό
θα ξεπεράσει το 16%. [11]
Η εξάπλωση των οπτικών ινών αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο
αναμφίβολα εμφανίζεται και εκτός της Ε.E. Σημαντική πρόοδος έγινε κυρίως
στην Ασία.
Ιαπωνία: Συγκεκριμένα το 2007 στην Ιαπωνία το 20% των οικιών απέκτησαν
FTTH ενώ παράλληλα οι συνδρομητές DSL υπηρεσιών μειώνονται δραματικά. Η
διείσδυση οπτικών ινών στην Ιαπωνία είναι κατά 10 φορές μεγαλύτερη
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συγκριτικά με την Ε.Ε. Επίσης σύμφωνα με υπολογισμούς, η Ιαπωνία προηγείται
κατά μια πενταετία της Ε.Ε.. Τέλος, οι Ιάπωνες παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου
πιστεύουν ότι μέχρι το 2010-2011 τα καλώδια οπτικών ινών θα είναι σε θέση να
συνδέσουν όλες τις οικίες. [12]
ΗΠΑ:

Τον Σεπτέμβριο

του

2006

ένα εκατομμύριο

συνδέσεις FTTH

λειτουργούσαν ήδη για να εξυπηρετήσουν όλους τους «απαιτητικούς» χρήστες. Η
διείσδυση του FTTH στην Αμερική είναι κατά δύο φορές μεγαλύτερη από την
Ε.Ε.
Κίνα: Στην Κίνα το 2006 αρχίζει να αναπτύσσεται το FTTH. Το πρώτο εξάμηνο
του ίδιου χρόνου συνδέθηκαν 20 000 οικιακοί χρήστες με οπτική ίνα και με τις
αυξανόμενες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, αυξάνεται ανάλογα και ο αριθμός των
συνδέσεων. Επιπρόσθετα, στην Ταϊβάν το 2007 συνδέθηκαν 500,000 χρήστες στη
νέα υπηρεσία FTTH. Σύμφωνα με προβλέψεις που έγιναν οι χρήστες θα αριθμούν
2,4 εκατομμύρια το 2010.
Επιπλέον, εξάπλωση FTTH παρατηρούμε και σε χώρες όπως Αυστραλία, Μεξικό,
Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Μέση Ανατολή σε μικρότερη κλίμακα.
Φυσικά, η μετάβαση από τα χάλκινα καλώδια στις οπτικές ίνες, θα πρέπει να γίνει
μέσα σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί αθέμιτος
ανταγωνισμός, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη του δικτύου σε μόνο ένα παροχέα
υπηρεσιών διαδικτύου. Στην Γερμανία, για παράδειγμα, η ρυθμιστική αρχή έδωσε
την άδεια το 2006 στην Deutsche Telekom να δημιουργήσει το δίκτυο οπτικών
ινών κατά αποκλειστικότητα. Άμεση ήταν όμως η επέμβαση της ρυθμιστικής
αρχής της Ε.Ε., για την αποτροπή της απόφασης αυτής, η οποία καταστρατηγούσε
το ανταγωνιστικό περιβάλλον που πήγαινε να δημιουργηθεί. Το 2007
αναγκάσθηκε η Ρυθμιστική αρχή της Γερμανίας να άρει την απόφαση της και να
αφήσει τη δημιουργία του δικτύου να αναπτυχθεί σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Η Ε.Ε. προτείνει, ως την καλύτερη λύση, τη δημιουργία του οπτικού
δικτύου από ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι να νοικιάζουν το δίκτυο τους σε
όσους επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες. [13], [14]
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1.5 Παρουσίαση Προβλήματος - BottleNeck στο Δίκτυο Πρόσβασης
1.5.1 Εισαγωγή
Το δίκτυο σήμερα χωρίζεται σε τρία βασικά υποδίκτυα. Τα υποδίκτυα αυτά είναι:
•

Δίκτυο Κορμού: Διασυνδέει ηπείρους, χώρες μεταξύ τους. Συνδέοντας στην
ουσία, τους παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) μεταξύ τους.

•

Δίκτυο Διανομής: Διασυνδέει τους «κόμβους» (DSLAM) με το δίκτυο
κορμού, ISPs.

•

Δίκτυο Πρόσβασης: Διασυνδέει τους τελικούς χρήστες με το δίκτυο διανομής.
Για παράδειγμα, στο τηλεφωνικό δίκτυο ως δίκτυο πρόσβασης ορίζεται το
χάλκινο καλώδιο που ξεκινά από το κτίριο του χρήστη και φτάνει μέχρι το
πλησιέστερο αστικό κέντρο τηλεφωνίας το οποίο εξυπηρετεί αυτόν τον
χρήστη. Συνήθως το δίκτυο πρόσβασης καλείται και έσχατο άκρο ( Last Mile)

Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο δίκτυο πρόσβασής.
1.5.2 Δίκτυο Πρόσβασης - Τεχνολογίες
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες δικτύων, ενσύρματες και ασύρματες, οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη για να υποστηρίξουν τα δίκτυα
πρόσβασης. Οι πιο γνωστές τεχνολογίες, που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη είναι οι
εξής:
Ενσύρματες τεχνολογίες
•

Ψηφιακές Συνδρομητικές γραμμές (1.4.4.1)

•

Οπτικές Ίνες (1.4.4.2)

Ασύρματες Τεχνολογίες
•

Δορυφορικές Ζεύξεις

Στις δορυφορικές ζεύξεις χρησιμοποιείται ένας γεωστατικός δορυφόρος σε
συνδυασμό με έναν επίγειο σταθμό βάσης, για τη μετάδοση δεδομένων προς και
μεταξύ συνδρομητών. Στην τεχνολογία αυτή ο δορυφόρος διαθέτει διατάξεις
λήψης και εκπομπής και καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι
χρήστες διαθέτουν δορυφορικές κεραίες και τερματικό εξοπλισμό (ειδικά
modem), οι οποίες είναι στραμμένες προς το δορυφόρο. Μέσω του επίγειου
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σταθμού βάσης, ο οποίος μεταδίδει και λαμβάνει δεδομένα από το δορυφόρο με
μεγάλο ρυθμό μετάδοσης, επιτυγχάνεται η παροχή πρόσβασης στο Internet αλλά
και η μετάδοση δεδομένων (εικόνα, ήχος) μεταξύ δυο συνδρομητών. Σχηματική
αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής εικονίζεται στο Σχήμα 1.9
Μια μορφή δορυφορικής πρόσβασης είναι η μονόδρομη (downstream) μετάδοση
δεδομένων από τον δορυφόρο προς το χρήστη και η χρήση άλλης τεχνολογίας
(π.χ. μέσω τηλεφωνικής γραμμής) για τη μετάδοση από το χρήστη προς το δίκτυο.
Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο Internet με
ταχύτητα τυπικά 1 ή 2 Mbps.

Σχήμα 1.9: Αρχιτεκτονική Δορυφορικής Τεχνολογίας

Η δορυφορική μετάδοση γίνεται στο φάσμα συχνοτήτων 20 – 3 0 GHz και σε
μεγάλο ρυθμό μετάδοσης (μέχρι και Gbps). Το διαθέσιμο εύρος όμως,
διαμοιράζεται με την τεχνική Time Division Multiple Access (TDMA) στους
συνδρομητές, προσφέροντας ανά χρήστη ρυθμό μετάδοσης τυπικά 1 μέχρι 8
Mbps προς τη μια κατεύθυνση (downstream) και λιγότερο προς την άλλη
(upstream).
Βασικό πλεονέκτημα της δορυφορικής τεχνολογίας, είναι η δυνατότητα να
παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές. Μειονεκτήματα
όμως αποτελούν, το μεγάλο κόστος που απαιτείται για την παροχή ευρυζωνικής
αμφίδρομης σύνδεσης (τόσο στον εξοπλισμό αλλά και τη συνδρομή), καθώς και
η αδυναμία υποστήριξης εφαρμογών και υπηρεσιών πραγματικού χρόνου (real
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time), όπως αμφίδρομο real time video και ήχο, online gaming κ.λ.π.. Η
δορυφορική τεχνολογία, συνεχώς, αναπτύσσεται και καθώς οι υπόλοιπες
τεχνολογίες αδυνατούν να καλύψουν απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες
περιοχές, η δορυφορική πρόσβαση φαίνεται μια πρώτη λύση για το άμεσο
μέλλον. [15]
•

GPRS: General Packet Radio Service

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία που διατίθεται
στους χρήστες κινητών τηλεφώνων GSM. Το GPRS σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει
τη δυνατότητα ταχύτερης μεταφοράς δεδομένων, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται
με τη χρήση των ανεκμετάλλευτων καναλιών TDMA των δικτύων GSM.
Η μεταφορά των δεδομένων μπορεί να γίνει με 4 διαφορετικά σχήματα
κωδικοποίησης (CS-1, CS-2, CS-3, CS-4). Το καθένα προσφέρει διαφορετική
ποιότητα και φυσικά διαφορετικό ρυθμό μετάδοσης (data rate) ανά χρονοθυρίδα.
Με τη χρήση το υ πρώτο υ σχήματο ς κωδικοποίησης CS-1 ο ρυθμός μετάδοσης
είναι 9,05 kbits/s, με τη χρήση του CS-2 είναι 13,4 kbits/s, με τη χρήση του CS-3
είναι 15,6 kbits/s και με τη χρήση του CS-4 είναι 21,4 kbits/s. Εφόσον
χρησιμοποιηθούν

ταυτόχρονα

8

χρονοθυρίδες

και

το

τέταρτο

σχήμα

κωδικοποίησης, το συνολικό data rate μπορεί να φθάσει τα 171,2 kbits ανά
δευτερόλεπτο.
Στην πράξη όμως τα περισσότερα δίκτυα χρησιμοποιούν το CS-1 για
σηματοδοσία και το CS-2 για τη μεταφορά πληροφοριών, ενώ τα κινητά
τηλέφωνα συνήθως επιτρέπουν τη δέσμευση έως και 4 χρονοθυρίδων για τη
λήψη. Έτσι το πραγματικό data rate είναι 4 x 13,4 = 53,6 kbits/s ή περίπου 6,7Kb
ανά δευτερόλεπτο. [16]
•

CDMA – WCDMA: Code-Division Multiple Access

Το CDMA είναι ψηφιακή κυψελωτή τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές
εξαπλωμένου φάσματος. Σε αντίθεση με ανταγωνιστικά του συστήματα που
χρησιμοποιούν την τεχνολογία TDMA, όπως το GSM, το CDMA δεν εκχωρεί μια
συγκεκριμένη συχνότητα σε κάθε χρήστη. Αντίθετα, κάθε κανάλι χρησιμοποιεί
όλο το διαθέσιμο φάσμα. Το WCDMA (Wideband-CDMA) μπορεί να φτάσει
ταχύτητες μέχρι 2 Mbps για μετάδοση φωνής, video, δεδομένων και εικόνας. [17]
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•

EDGE: Enhanced Data Rates for GSM Evolution

Το EDGE είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τον «εκσυγχρονισμό» των δικτύων
δεύτερης γενιάς, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητά τους, αλλά και ο ρυθμός
μεταφοράς δεδομένων.
Με τη χρήση του EDGE μπορούν να εξυπηρετηθούν τρεις φορές περισσότεροι
συνδρομητές ανά περιοχή από ότι με το GPRS, να τριπλασιαστεί η ταχύτητα
μεταφοράς δεδομένων ή απλά να απελευθερωθεί «χώρος» για την βελτίωση της
ποιότητας των φωνητικών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται θεωρητικά
εφικτή η παροχή υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης, αναπαραγωγής video σε
πραγματικό χρόνο καθώς και Web Browsing σε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες.
Το EDGE έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ρυθμούς μεταφοράς πληροφοριών,
που φθάνουν τα 384 kbps και θεωρητικά τα 473,6kbps. [18]
•

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System

Το UMTS είναι η τεχνολογία ταχύτατης ανταλλαγής δεδομένων μέσω δικτύων
κινητής τηλεφωνίας, που ανήκει στο γενικότερο σύνολο υπηρεσιών 3ης γενιάς
(3G). Θεωρητικά, το UTMS, χρησιμοποιώντας W-CDMA, πρέπει να είναι σε θέση
να μεταφέρει μέχρι και 14,0 Mbit/s, αν και ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων σε
πραγματικό χρήσεις έχουν δείξει ότι υπάρχει ταχύτητα μεταφοράς των 384 kbit/s
έως 3,6 Mbit/s με διάφορες συσκευές χειρός. Ωστόσο, αυτή η ταχύτητα
εξακολουθεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από άλλες ανταγωνιστικές τεχνολογίες, η
οποία επιτρέπει τη σύνδεση με το World Wide Web. Επίσης, προσφέρει UMTS
τηλεδιάσκεψης, κατέβασμα μουσικής και βίντεο, μαζί με τη δυνατότητα να
παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές. [19]
•

HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access

Tο HSDPA είναι η τεχνολογία που «αναβαθμίζει» τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
WCDMA (τρίτης γενιάς), επιτρέποντας στον τελικό χρήστη την ασύρματη λήψη
δεδομένων σε ταχύτητες, που θεωρητικά, μπορούν να φθάσουν τα 14,4Mbps.
Πρακτικά, σε πρώτο στάδιο, ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων θα κυμαίνεται
μεταξύ 550kbps και 1100kbps, δηλαδή θα είναι 2 έως 5 φορές ταχύτερος από
αυτόν που επιτρέπουν τα «κοινά» δίκτυα WCDMA. Ουσιαστικά, θα μπορούσε να
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ειπωθεί ότι το HSDPA είναι για τα δίκτυα 3G, ότι και το EDGE για τα δίκτυα
GSM/GPRS.
Εκτός από τη σημαντική αύξηση του ρυθμού μεταφοράς των δεδομένων, το
HSDPA βελτιστοποιεί τη φασματική απόδοση (spectral efficiency) των
συχνοτήτων,

με

διεπκπεραιωτικότητα

αποτέλεσμα
(throughput)

να
και

επιτυγχάνεται
κατά

η

συνέπεια

μέγιστη
να

δυνατή

αυξάνεται

η

χωρητικότητα των δικτύων, όσον αφορά την εξυπηρέτηση χρηστών που
επιχειρούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων. Ένα ακόμη σημαντικό
πλεονέκτημα του HSDPA έναντι των υπολοίπων τεχνολογιών, είναι η χαμηλή
λανθάνουσα καθυστέρηση (low latency), η οποία κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200
χιλιοστών του δευτερολέπτου.
•

HSUPA: High-Speed Uplink Packet Access

Το HSUPA είναι η τεχνολογία που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων από το
τερματικό προς το σταθμό βάσης, σε ταχύτητες που θεωρητικά φθάνουν τα 5,76
ΜBit ανά δευτερόλεπτο. Ουσιαστικά, ενώ το HSDPA επιτρέπει στον τελικό
χρήστη να λαμβάνει δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες, το HSUPA επιτρέπει
ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, την αποστολή δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Το
HSUPA αναφέρεται και συχνά ως τεχνολογία 3.75G, αφού αποτελεί το επόμενο
λογικό βήμα της εξέλιξης των δικτύων τρίτης γενιάς, μετά την υλοποίηση των
υποσχέσεων του HSDPA (3.5G).
Το HSUPA περιγράφει τα πρότυπα μιας ιδιαίτερα αποδοτικής μεθόδου για την
αποστολή πληροφοριών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συσκευών
τρίτης γενιάς. Η χρήση του HSUPA θα επιτρέψει την πρόσβαση σε
«συμμετρικές» εφαρμογές υψηλής ταχύτητας, όπως υπηρεσίες Voice over
Internet Protocol (VoIP) και interactive multimedia, παρέχοντας υψηλότερους
ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων κατά την «ανοδική ζεύξη» (uplink) και την
περαιτέρω μείωση της λανθάνουσας καθυστέρησης. To HSDPA παρέχει
υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων κατά την «καθοδική ζεύξη»
(downlink) και συμπληρώνει τεχνικά το HSUPA, ενώ και οι δύο τεχνολογίες μαζί
επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών τρίτης γενιάς των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας. [20]
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•

WiMΑΧ 1

Η τεχνολογία WiMAX ορίζεται ως το ασύρματο ευζωνικό point-to-multipoint
πρότυπο, IEEE 802.16. Σε αντίθεση με το ασύρματο LAN, WiFi(802.11), το
WiMAX είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως ασύρματο MAN (Metropolitan
Area Network).
Το WiMAX δουλεύει σε δύο μπάντες συχνοτήτων, η μία μπάντα (10 έως 66GHz),
απαιτεί άδεια από την εκάστοστε ρυθμιστική αρχή και η δεύτερη μπάντα (2 έως
11Ghz), δεν απαιτεί άδεια εκπομπής. Το WiMAX έχει ένα θεωρητικό μέγιστο
εύρος ζώνης των 75Mbps. Επίσης, το WiMAX έχει ένα θεωρητικό μέγιστο εύρος
των 31 μιλίων με μια άμεση οπτική επαφή.
Οι συχνότητες χωρίς άδεια WiMAX RF υπόκεινται σε παρεμβολές από τις
ανταγωνιστικές τεχνολογίες και τα ανταγωνιστικά δίκτυα WiMAX.
Τα δίκτυα κορμού και διανομής χρησιμοποιούν κατά κόρο ενσύρματες τεχνολογίες
όπως οπτικές ίνες, χάλκινα καλώδια, ομοαξονικά καλώδια, καλώδια μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Επισημάνεται ότι η πλειονότητα των δικτύων, κορμού και
διανομής, κάνουν ήδη χρήση των οπτικών ινών. Τα ελάχιστα δίκτυα διανομής που
μεταδίδουν, ακόμα, δεδομένα πάνω από χάλκινα καλώδια αντικαθιστούνται άμεσα με
καλώδια οπτικών ινών. Η μόνη ασύρματη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα
δίκτυα διανομής είναι οι δορυφορικές ζεύξεις. Η χρήση των δορυφορικών ζεύξεων
είναι επιτακτική σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές για να
επιτευχθεί η ευρυζωνική πρόσβαση με χαμηλό κόστος.
1.5.3 Δίκτυο Πρόσβασης - Παρουσίαση Προβλήματος
Το μεγαλύτερο πρόβλημα συμφόρησης του δικτύου εμφανίζεται στο δίκτυο
πρόσβασης,

λόγω

των

περιορισμένου

εύρους

ζώνης

τεχνολογιών

που

χρησιμοποιούνται. Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου πρόσβασης σήμερα αποτελείται
από χάλκινα καλώδια, κληρονομιά από τα τηλεφωνικά δίκτυα, τα οποία δεν μπορούν
να μας παρέχουν ταχύτητες πέραν των 24 Mbps. Φυσικά, τα χάλκινα καλώδια του
τηλεφωνικού δικτύου βόηθησαν στη γρήγορη εξάπλωση της ευρυζωνικότητας ,καθώς
ήταν προεγκατεστημένα. Εκτός από τις ενσύρματες τεχνολογίες, σήμερα στο δίκτυο
πρόσβασης χρησιμοποιούνται και ασύρματες τεχνολογίες για τη μετάδοση δεδομένων
1

Στην παράγραφό 2.2.1 γίνεται εκτενείς αναφορά στην τεχνολογία WiMax
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όπως:

GPRS,

CDMA,

EDGE,

UMTS,

HSDPA,

HUDPA,

WiMAX.

Οι

προαναφερθείσες τεχνολογίες, με εξαίρεση το WiMAX που έχει την δυνατότητα να
μεταδίδει δεδομένα με ταχύτητες που πλησιάζουν τα 70 Mbps, έχουν περιορισμένο
εύρος ζώνης. Η τεχνολογία WiMAX χαρακτηρίζεται ως μια προσωρινή λύση στο
πρόβλημα της συμφόρησης, λόγω του ότι ναι μεν τα 70 Μbps σήμερα είναι δυνατό να
υποστηρίξουν τις πολυμεσικές εφαρμογές όπως HDTV και VoD, αλλά μελλοντικά
δεν θα είναι επαρκής να υποστηρίξει νέες πολυμεσικές εφαρμογές.
Μια μακροχρόνια λύση στην συμφόρηση του δικτύου πρόσβασης, δίνεται με την
αντικατάσταση των χάλκινων καλωδίων με οπτικές ίνες, δημιουργώντας οπτικά
μητροπολιτικά δίκτυα.
Οι τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες όπως η Σουηδία, Ολλανδία, Ιρλανδία εντόπισαν
το πρόβλημα συμφόρησης

που εμφανίζεται στο δίκτυο πρόσβασης και το

αντιμετώπισαν αποτελεσματικά με την δημιουργία οπτικών μητροπολιτικών δικτύων,
όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4.4.3.
Το δίκτυο πρόσβασης είναι το έσχατο άκρο του δικτύου και χαρακτηρίζεται ως Last
Mile (τελευταίο μίλι). Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ένα μίλι, αλλά στις
πλείστες των περιπτώσεων εκτείνεται μέχρι και 8 km. Επιπλέον, το δίκτυο
πρόσβασης είναι το μεγαλύτερο μέρος (σε έκταση) του διαδικτύου το οποίο
διασύνδεει όλες τις οικίες, επιχειρήσεις, δημοσία κτίρια με το δίκτυο διανομής,
επομένως η αναβάθμιση του είναι ένα τεράστιο έργο κυρίως λόγω του όγκου των
εκσκαφών που απαιτείται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο και να αναβαθμιστούν τα δίκτυα διανομής και κορμού,
ο τελικός χρήστης δεν το αντιλαμβάνεται εάν δεν αναβαθμιστεί το δίκτυο πρόσβασης.
Η αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης είναι επιτακτική, εφόσον η υφιστάμενη
κατάστασή του, δεν το καθιστά ικανό να αξιοποιήσει το εύρος ζώνης των δικτύων
διανομής και κορμού.
Η αντικατάσταση του χαλκού με οπτικές ίνες στο «Last Mile», είναι μια δαπανηρή,
χρονοβόρα και ενοχλητική διαδικασία για τους κατοίκους της πόλης. Θα πρέπει να
γίνουν εκσκαφές σε όλες τις οδικές αρτηρίες της πόλης, έτσι ώστε το καλώδιο της
οπτικής ίνας να φθάσει έξω από την πόρτα του κάθε καταναλωτή. Στην προσπάθεια
να μειωθεί ο χρόνος, το κόστος καθώς και η ταλαιπωρία των πολιτών, γίνεται μια
προσπάθεια αποφευχθούν, όσο είναι εφικτό, η διάνοιξή χανδάκων στις οδικές
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αρτηρίες. Η λύση δίνεται με την χρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων δικτύων, τα
οποία έχουν την ικανότητα να φιλοξενήσουν τις οπτικές ίνες.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται όλες οι πιθανές
λύσεις αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης ασύρματες και ενσύρματες. Αρχικά
στην παράγραφο 1.6 γίνεται μια αναφορά στις δαπάνες που απαιτούνται για την
δημιουργία

δικτύου

Fiber-To-The-Home

με

πραγματοποίηση

όλων

των

απαιτούμενων εκσκαφών.
Στο Κεφάλαιο 2: «Τεχνικές Λύσεις» γίνεται μια αναφορά στις προσωρινές λύσεις,
που εφαρμόστηκαν για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος του «Last Mile»,
WiMAX, BiG (Broadband in Gas) και BPL.
Στο Κεφάλαιο 3: «Εναλλακτικές Οδεύσεις» γίνεται αναφορά στα υφιστάμενα δίκτυα
που είναι διαθέσιμα να «φιλοξενήσουν» τις οπτικές ίνες οι οποίες είναι ικανές να
λύσουν το πρόβλημα του «Last Mile». Τα υφιστάμενα δίκτυα που αναφέρονται είναι
το δίκτυο αποχέτευσης, φυσικού αερίου, ηλεκτροδότησης, και ύδρευσης.
1.6 Ανάλυση Στοιχείων Κόστους
1.6.1 Οπτικές Ίνες
Μέχρι πρόσφατα, η προσφορά ευρυζωνικής πρόσβασης με την αξιοποίηση του
υφιστάμενου δημόσιου δικτύου χαλκού με την χρήση τεχνολογιών xDSL αποτελούσε
σχεδόν επιχειρηματικό μονόδρομο για κάθε τηλεπικοινωνιακό παροχέα.
Όμως, οι περιορισμοί των χάλκινων δικτύων αρχίζουν σταδιακά να γίνονται αισθητοί,
τη στιγμή που πλέον η προσφορά ευρυζωνικών συνδέσεων αδυνατεί να καλύψει τις
ανάγκες των τελικών χρηστών για ολοένα μεγαλύτερες ονομαστικές και πραγματικές
ταχύτητες σύνδεσης.
Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής και συνεχώς διευρυνόμενης αγοράς ευρυζωνικής
πρόσβασης, οι παροχείς δικτυακών υπηρεσιών ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε
φυσικές υποδομές που μπορούν α) με επιτυχία να υποστηρίξουν τη ζήτηση για
υπηρεσίες πρόσβασης υψηλών ταχυτήτων και β) να επιζήσουν της συνεχούς και
ραγδαίας τεχνολογικής προόδου – αλλαγής. Έτσι τα τελευταία δέκα χρόνια, η χρήση
οπτικών ινών για την κατασκευή Δικτύων Μητροπολιτικών Περιοχών (Metropolitan
Area Networks – MANs) γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής για την εξυπηρέτηση των
αναγκών πρόσβασης των τελικών χρηστών.
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Αυτά τα δίκτυα πρόσβασης καλούνται εν γένει FTTx ενώ δύο είναι οι κύριες
αρχιτεκτονικές σχεδιασμού ανάλογα με το αν στηρίζονται εξʼ ολοκλήρου ( Ίνα μέχρι
το Σπίτι – Fiber To The Home – FTTH) ή μερικώς (Ίνα μέχρι τον Κόμβο – Fiber To
The Node – FTTN) σε τεχνολογίες οπτικών ινών.
Παρά τα ξεκάθαρα πλεονεκτήματα των οπτικών ινών έναντι των εναλλακτικών
τεχνολογιών χαλκού και ασύρματων δικτύων οι τηλεπικοινωνιακοί παροχείς
εμφανίζονται διστακτικοί και προσεκτικοί για επενδύσεις ευρείας κλίμακας. Οι
σημαντικότεροι λόγοι αφορούν:
1) το υψηλό κόστος κατασκευής των οπτικών δικτύων (εκσκαφή, εγκατάσταση
υποδομής και αποκατάσταση επιφάνειας),
2) την διαχείριση δικαιωμάτων διέλευσης και πρόσβασης (κυρίως εντός των
αστικών κέντρων)
3) το μεγάλο χρονικό διάστημα (15-20 έτη) απόδοσης κεφαλαίου παρόμοιων
έργων υποδομής.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ενέργειες των τηλεπικοινωνιακών παροχέων να
επικεντρώνονται στα μεγάλα αστικά και εμπορικά κέντρα καθώς αυτά αποτελούν τις
κύριες αγορές ευρυζωνικής πρόσβασης και προσφέρουν άμεσα εμπορικά οφέλη
εντάσσοντας την κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών στην περιφέρεια στα
μελλοντικά αναπτυξιακά σχέδιά του. [21]
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1.6.2 Παρουσίαση Δαπανών
Στην προσπάθεια μας να παρουσιάσουμε τις δαπάνες που απαιτούνται για τη
δημιουργία ενός δικτύου FTTx γίνεται μια επισκόπηση της δομής του δικτύου, όπως
εμφανίζεται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 1.10: Δίκτυο FTTH

•

Ο παροχέας υποδομών κατέχει και διαχειρίζεται όλη την παθητική υποδομή,
συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Οπτικής διανομής (Optical Distribution
Frame, ODF).

•

Ο παροχέας επικοινωνιών διαχειρίζεται τον ενεργό εξοπλισμό: το ONU
(Optical Network Unit) στο χώρο του τελικού χρήστη, το OLT (Optical Line
Termination) που «φωτίζει» την ίνα και επιτρέπει τη μετάδοση και τους
μεταγωγούς που επιτρέπουν τη σύνδεση στο υπόλοιπο δίκτυο καθώς επίσης
και στους άλλους παροχείς.

•

Ο παροχέας υπηρεσιών διαχειρίζεται το CPE, που προσφέρει στους πελάτες
τον απαραίτητο εξοπλισμό για να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο FTTx.

Στα δυο επόμενα σχήματα συνοψίζεται ο εξοπλισμός που απαιτείται από τον
«Παροχέα Υποδομών» και από τον «Παροχέα Υπηρεσιών» για την κατασκευή και
λειτουργία του συστήματος.
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Σχήμα 1.11: Παροχέας Υποδομών (π.χ. Δημοτική Αρχή)

Σχήμα 1.12: Παροχέας Υπηρεσιών (π.χ. ISP’s)
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Οι τιμές που παρουσιάζονται στο πιο κάτω σχήμα έχουν παρθεί από την «Χάραξη
Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την περίοδο
2007-2013» στην Ελλάδα.

Σχήμα 1.13: Πάγια Κόστη (Capex) για την ανάπτυξη FTTH point to point

1.6.3 Κόστος Κατασκευής Παθητικού Δικτύου, Αθήνας - Θεσσαλονίκης
Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται τα πάγια κόστη (Capex) του παθητικού
δικτύου (επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου). Αρχικά το Capex του παθητικού
δικτύου έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τέσσερα βασικά στοιχεία κόστους:
1. Παθητική υποδομή Αστικού Κέντρου
•

Η επένδυση για το παθητικό τμήμα υποδομών του Αστικού Κέντρου (ήτοι
ODF/splicing, προετοιμασία κέντρου κτλ.) έχει υπολογισθεί βάσει
σταθερής χωρητικότητας 15χιλ. γραμμών οπτικών ινών.

2. Εκσκαφές
•

Έγινε παραδοχή ότι δεν υπάρχουν υφιστάμενα δίκτυα για να
χρησιμοποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές για όλο το δίκτυο.

•

Το μήκος των χαντακιών υπολογίσθηκε βάσει τοπολογικής ανάλυσης του
μήκους των οδών σε κάθε δήμο.
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•

Οι εργασίες εκσκαφών χωρίστηκαν σε μεγάλο χαντάκι (big trench), μικρό
χαντάκι (micro trench), και χαντάκι πεζοδρομίου, χρησιμοποιώντας
αντίστοιχα διαφορετικές τιμές μονάδος εκσκαφής.

3. Τοποθέτηση αγωγών
•

Τα κόστη των αγωγών υπολογίσθηκαν βάσει της παραδοχής χρήσης της
τεχνολογίας μικρο-αγωγών (micro-ducts) και αντιστοίχισης κατά μέσο
όρο 1-1,2 μικρο-αγωγών (micro duct) σε κάθε κτίριο βάσει της
υψομετρικής κατανομής των κτηρίων ανά δήμο.

•

Το συνολικό απαιτούμενο μήκος των αγωγών υπολογίσθηκε σύμφωνα με
το μέσο αριθμό οπτικών ινών ανά χαντάκι.

4. Οπτικές Ίνες
•

Θεωρήθηκε ότι κατά μέσο όρο αντιστοιχεί 1 – 1,2 καλώδια οπτικών ινών
(των 4 – 8 ινών) ανά κτίριο ανάλογα με την υψομετρική κατανομή των
κτηρίων ανά δήμο.

•

Το απαιτούμενο μήκος των ινών υπολογίσθηκε ως η μέση απόσταση του
κτηρίου από το Αστικό Κέντρο προσαρμοσμένο με ένα συντελεστή
διόρθωσης ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν το πραγματικό μήκος οδικής
διαδρομής μέχρι το κτίριο.

Οι τιμές μονάδος των διαφορετικών στοιχείων έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα
στοιχεία που προέρχονται από προμηθευτές εξοπλισμού, κατασκευαστές και τη
διεθνή εμπειρία.
Στο πιο κάτω σχήμα γίνεται εκτίμηση των παγίων κόστων (Capex) για την ανάπτυξη
ένος «Αστικού Κέντρου».

Σχήμα 1.14: Εκτίμηση Capex Αστικού Κέντρου
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Στην Αθήνα θα χρειαστούν 91 Αστικά Κέντρα για την κάλυψη ολόκληρης της πόλης,
ενώ στη Θεσσαλονίκη απαιτούνται 23. Το συνολικό κόστος των 114 Αστικών
Κέντρων ανέρχεται στα € 34.161.240.

Σχήμα 1.15: Αστικά Κέντρα

Τα χαντάκια διαχωρίζονται σε μεγάλα χαντάκια (big trench), μικρά χαντάκια (micro
trench), και χαντάκια πεζοδρομίου. Στο πιο κάτω σχήμα εμφανίζονται τα
χαρακτηριστικά του κάθε είδους. Το κόστος για τις εκσκαφές το επωμίζεται ο
«Παροχέας Υποδομών».

Σχήμα 1.16: Κατανομή Εκσκαφών, τοποθέτησης αγωγών και φρεατίων

Οι εκσκαφές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του έργου
και ανέρχονται στα € 373.528.311 για την Αθήνα και € 76.156.057 για τη
Θεσσαλονίκη. Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δαπάνες των
εκσκαφών.
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Σχήμα 1.17: Εργασίες διάνοιξης χαντακιών στο οδόστρωμα

Σχήμα 1.18: Κόστος Εκσκαφών
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Σχήμα 1.19: Χαντάκια οπτικών ινών στο οδόστρωμα

Στους πίνακες του σχήματος εμφανίζεται αναλυτικά τα κόστος των αγωγών που
χρειάζονται για να φιλοξενήσουν και να προστατέψουν τις οπτικές ίνες καθώς και για
την περεταίρω ανάπτυξη του δικτύου.

Σχήμα 1.20: Εκτίμηση Capex για αγωγούς
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Τέλος, το κόστος των οπτικών ινών το οποίο ανέρχεται στα € 266.333.000 για την
Αθήνα και € 39.417.449 για την Θεσσαλονίκη.

Σχήμα 1.21: Εκτίμηση Capex Οπτικών Καλωδίων

Υπολογίζοντας τα συνολικά κόστη θα δαπανηθούν €843.614.000 στην Αθήνα και
€148.895.445 στην Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρονται και στον πιο κάτω πίνακα. [22]
Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Αστικά Κέντρα

27.269.060

6.892.180

Εκσκαφές

373.528.311 76.156.057

Αγωγοί

176.483.629 26.429.759

Οπτικά
Καλώδια

266.333.000 39.417.449

Σύνολο

843.614.000 148.895.445

Πίνακας 1: Συνολικές Δαπάνες Κατασκευής Παθητικού Δικτύου Αθήνα - Θεσσαλονίκη
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1.6.4 Η Ελλάδα Επενδύει στην Ευρυζωνικότητα
Ανοίγει και στην Ελλάδα ο δρόμος για την παροχή προηγμένων ευρυζωνικών
υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας οπτικών ινών, καθώς στο πενταετές (2008-2013)
πρόγραμμα στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
εντάσσεται και το σχέδιο δημιουργίας «Δικτύου Οπτικών Ινών Νέας Γενιάς». Οι
βασικοί άξονες του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η ανάπτυξη υποδομών, η εισαγωγή
νέων τεχνολογιών και η προοπτική πιλοτικών εφαρμογών στην ψηφιακή εποχή.
Στους

στόχους

της

πενταετούς

στρατηγικής

για

την

ευρυζωνικότητα

συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη της τεχνολογίας FTTx (Fiber to the Home, -Building
κτλ.) για παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στους καταναλωτές και
ταυτόχρονα η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας, υψηλές ταχύτητες, για απομακρυσμένες περιοχές ώστε να κλείσει η «ψαλίδα» ποιότητας και ταχύτητας
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την
περιφέρεια.
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου «Μεταφορών και Επικοινωνιών», η
Πολιτεία έχει θέσει ως στόχο να εγκαταστήσει οπτικές ίνες (Fiber to the Home) σε
2.000.000 νοικοκυριά στα μεγάλα αστικά κέντρα μέσα στην επόμενη πενταετία. Στα
θετικά του δύσκολου αυτού εγχειρήματος ανήκουν, η πρόθεση της Πολιτείας να
συνδράμει στην κατασκευή της υποδομής με ένα ποσόν της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ
και η βούληση των παροχέων να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, αλλά και
να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Τα βασικά δίκτυα οπτικών ινών ως τον τοπικό βρόχο (δίκτυα διανομής) έχουν
επεκταθεί σημαντικά. Εκκρεμεί όμως η επέκταση της οπτικής ίνας (Fib er to th e
Home) ως τον τελικό χρήστη (τα δύο εκατομμύρια ελληνικά σπίτια) μέσα στην
επόμενη πενταετία. Αυτό χρειάζεται - πέραν των χρημάτων - ταχύτητα, σχεδιασμό
και συντονισμό.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες
ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες, εκμεταλλευόμενες τα δίκτυά τους, θα
μπορούσαν να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η ιδέα εκμετάλλευσης του
δικτύου υπονόμων (σύμφωνα με το παράδειγμα της Βρετανίας) για το πέρασμα
καλωδίων και οπτικών ινών, ρίχνει σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα το χρόνο
διεκπεραίωσης και το κόστος εγκατάστασης. Την ιδέα αυτή φαίνεται να εξετάζει η
ΕΥΑΘ ΑΕ, η οποία δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δίκτυο αγωγών
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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της, από τη ΒΙΠΕ Σίνδου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, ως τα ανατολικά προάστια και
συγκεκριμένα τη Ν. Μηχανιώνα, για τη διέλευση οπτικών ινών, με δυνατότητα
εξυπηρέτησης -τώρα και στο μέλλον- όλων των τηλεπικοινωνιακών παροχέων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε πρώτη φάση, απαιτείται η κατασκευή του
βασικού σκελετού και των σημείων σύζευξης των τηλεπικοινωνιακών κέντρων,
επένδυση περίπου 600.000 ευρώ, που μπορεί, εκτός από την ΕΥΑΘ, να καλυφθεί και
από τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. [23]
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2. Τεχνικές Λύσεις
2.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται «προσωρινές» λύσεις του προβλήματος του
«Last Mile». Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις ασύρματες τεχνολογίες WiMAX,
BiG (Broadband in Gas) και στην ενσύρματη τεχνολογία BPL (Broadband over
Power Lines). Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των τεχνολογιών είναι η ταχύτητα
κατασκευής του δικτύου πρόσβασης. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι εφικτό
να εγκατασταθούν κεραίες WiMAX οι οποίες θα παρέχουν ευρυζωνική σύνδεση σε
όλους τους κατοίκους της πόλης. Επίσης, η ευρυζωνική σύνδεση μέσω της
τεχνολογίας BPL επιτυγχάνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εφόσον τα
ηλεκτρικά καλώδια διασύνδεουν ήδη όλα τα κτήρια μιας πόλης και το μόνο που
απαιτείται είναι ο εξοπλισμός PLC (Power Line Communication), ο οποίος θα
παρέχει τη δυνατότητα της μεταφοράς δεδομένων μέσω των καλωδίων ηλεκτρικής
ενέργειας.
Οι λύσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως «προσωρινές» επειδή το μέγιστο εύρος ζώνης
τους μπορεί σήμερα να υποστηρίξει τις νέες πολυμεσικές εφαρμογές. Με την
εμφάνιση νέων υπηρεσιών και εφαρμογών οι λύσεις αυτές δεν θα είναι ικανές να τις
υποστηρίξουν.
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2.2 Ασύρματες Τεχνολογίες
2.2.1 WiMAX
2.2.1.1 Εισαγωγή
Οι τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης τα τελευταία χρόνια έχουν γνωρίσει σημαντική
πρόοδο, καθώς από τα πλεονεκτήματά τους επωφελούνται τόσο οι παροχείς
υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, όσο και οι απλοί χρήστες. Η ευκολία
εγκατάστασης ενός ασύρματου δικτύου, οδήγησε στην ανάπτυξη εκατομμυρίων
δικτύων WiFi σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παρόλα αυτά, το WiFi αντιμετωπίζει
αρκετά μειονεκτήματα, τα οποία εξαλείφονται από μια νέα τεχνολογία, τη WiMAX
και αποτελεί μια νέα τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης.

Σχήμα 2.1: WiMax Δικτύωση

Τα συστήματα WiMax, Mobile WiMax που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα
βασίζονται στα πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.16d-2004 και IEEE 802.16e-2005 αντίστοιχα.
Το δεύτερο αποτελεί μια τροποποίηση του πρώτου για κάλυψη κινητών χρηστών.
Λειτουργεί με τρόπο παρεμφερή με το WiFi, ωστόσο προσφέρει πολύ μεγαλύτερη
εμβέλεια. Συγκεκριμένα ενώ το WiFi εξασφαλίζει εμβέλεια επικοινωνίας μέχρι
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κάποιες εκατοντάδες μέτρα σε ανοιχτό χώρο, το WiMAX μπορεί να παρέχει κάλυψη
που φθάνει έως και τα 35 χιλιόμετρα ενώ μπορεί να επιτύχει ρυθμό μετάδοσης μέχρι
και 70Mbps. Επίσης αποτελεί ασύρματη εναλλακτική λύση για εφαρμογές που
συνδέονται με καλώδιο Βackhaul (τερματικοί κόμβοι) και «Last Mile» (τελευταίο
μίλι) που χρησιμοποιούν Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS),
Subscriber Line technologies (xDSL), T-carrier και Ε-carrier, Optical Carrier Level
(Oc-H).
•

Backhaul: Η υλοποίησή του πραγματοποιείται μέσω point-to-point κεραιών για
να συνδέσει όλες τις περιοχές συνδρομητών τόσο μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ
των σταθμών βάσεων σε μεγάλες αποστάσεις.

•

Last mile: Μέσω χρήσης point-to-multipoint κεραιών για να συνδέσει τους
χρήστες με το σταθμό βάσης.

•

Κάλυψη Ευρείας περιοχής: Στόχος είναι οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε
802.16e σε μία μεγάλη περιοχή (hot spot zones), χρησιμοποιώντας σταθμούς
βάσης και συνδρομητών.

Αν και η τεχνολογία WiMax ανακαλύφθηκε από το 2005, ευρεία χρήση της θα γίνει
μετά το 2009 όταν θα κατασκευαστούν οι πρώτοι φορητοί υπολογιστές και κινητά
τηλέφωνα που θα κάνουν χρήση της τεχνολογίας.

Σχήμα 2.2: Δίκτυο WiMAX
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2.2.1.2 Ζώνες συχνοτήτων
Κατά το σχεδιασμό ενός ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιεί την τεχνολογία
WiMAX υπάρχει η δυνατότητα επιλογής φάσματος αδειοδοτημένου ή μη. Η
αδειοδοτημένη ζώνη περιλαμβάνει συχνότητες των 2.5GHz (γνωστά ως Multipoint
Distribution Service (MDS) ζώνη, γνωστή και ως Broadband Radio Service [BRS]
στις ΗΠΑ) και των 3,5 GHz. Η μη αδειοδοτημένη μπάντα περιλαμβάνει τη ζώνη
συχνοτήτων των 5,8 GHz (γνωστή ως Universal National Information Infrastructure
[UNII] στις ΗΠΑ). [24]
2.2.1.2.1 Αδειοδοτημένη ζώνη συχνοτήτων

Το πλεονέκτημα χρησιμοποίησης συχνότητας στην αδειοδοτημένη μπάντα είναι η
προστασία απέναντι σε παρεμβολές από άλλους ασύρματους παροχείς. Βέβαια, στον
αντίποδα το μειονέκτημα είναι ότι χρειάζεται να ακολουθηθεί η απαραίτητη νόμιμη
διαδικασία χορήγησης άδειας πο υ πο κι ίλει από χώρα σε χώρα ανάλο γα με το ν
κανονισμό και μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρα αλλά και εξαιρετικά ακριβή. Οι
υψηλές δαπάνες και τα αποκλειστικά δικαιώματα στο φάσμα επιτρέπουν μία πιο
προβλέψιμη και σταθερή λύση για τις μεγάλες μητροπολιτικές εφαρμογές και την
κινητή χρήση. Οι χαμηλότερες συχνότητες που συνδέονται με τις αδειοδοτημένες ζώνες
(2.5GHz και 3.5GHz) ευνοούν την επικοινωνία NLOS (Non Line Of Sight). Εντούτοις,
οι ζώνες αυτές αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα παρεμβολής. Δεδομένου ότι οι παροχείς
αναπτύσσουν περισσότερα του ενός δίκτυα, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις αμοιβαίες
παρεμβολές μέσα στο δίκτυό τους. Ένας κατάλληλος σχεδιασμός και εφαρμογή μπορούν
να μας απαλλάξουν από αυτά τα προβλήματα. Συνοψίζοντας, οι αδειοδοτημένες λύσεις
προσφέρουν βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών (QoS) σε σύγκριση με τις μη
αδειοδοτημένες λύσεις και είναι κατάλληλες για εφαρμογές ευρείας κάλυψης, pointto-multipoint εφαρμογές, πανταχού υπάρχουσες ευρυζωνικές κινητές υπηρεσίες σε
περιπτώσεις όπου η χορήγηση άδειας επιτρέπει τον έλεγχο της χρήσης του φάσματος
και της παρεμβολής και τέλος, φυσικά, όταν το κόστος δεν είναι το μείζον ζήτημα.
2.2.1.2.1 Μη αδειοδοτημένη ζώνη

Πολλοί παροχείς προτιμούν τη χρήση μη αδειοδοτημένου φάσματος, παρόλο που
υπάρχει ο κίνδυνος παρεμβολής από γειτονικούς παροχείς, γιατί προσφέρει το
πλεονέκτημα της άμεσης χρήσης και των πολύ χαμηλότερων αρχικών δαπανών σε
σχέση με την μπάντα των αδειοδοτημένων συχνοτήτων.
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Σε αγροτικές περιοχές, που είναι αραιοκατοικημένες, άρα υπάρχει πολύ μικρός
αριθμός παροχέων, το μη αδειοδοτημένο φάσμα είναι πολλές φορές μία καλή
επιλογή, με το κατάλληλο σχέδιο δικτύων να περιλαμβάνει έρευνες των επιθυμητών
περιοχών και εξειδικευμένες λύσεις κεραιών.
Η επίτευξη της ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στις περιοχές αυτές γίνεται εύκολα
μέσω συντονισμού της συχνότητας των χειριστών. Επίσης, τοποθετούνται hubs με
τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται λιγότερη από τη μισή διαθέσιμη ζώνη
συχνοτήτων του μη αδειοδοτημένου φάσματος.
Οι μη αδειοδοτημένες λύσεις WiMAX είναι κατάλληλες για εφαρμογές point-to-point
μεγάλης απόστασης σε αραιοκατοικημένα περιβάλλοντα, point-to-multipoint λύσεις
σε αγροτικές περιοχές ή ακόμη και σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε περιοχές με μικρό
εντός ζώνης θόρυβο RF ή όπου η παρεμβολή μπορεί να ελεγχθεί μέσα σε γεωγραφικά
όριο (πανεπιστημιουπόλεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις). Ωστόσο, ο κύριος λόγος
για την επιλογή μίας μη αδειοδοτημένης λύσεις αποτελεί το χαμηλό κόστος, η
αμεσότητα και η ευελιξία.
Εντούτοις, η λύση των μη αδειοδοτημένων συχνοτήτων δεν αντικαθιστά μια λύση
που βρίσκεται στην αδειοδοτημένη ζώνη. Η επιλογή της μίας ή της άλλης εξαρτάται
από της ανάγκες της αγοράς για την οποία προορίζεται και βασίζεται στην αναλογία
κόστους και στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών (QoS). [25]
Το χρονικό πλαίσιο το οποίο απαιτείται για την ανάπτυξη WiMax δικτύου είναι πάρα
πολύ μικρό. Παράδειγμα αποτελεί η Νέα Ορλεάνη,

μετά τις καταστροφές που

υπέστη το ενσύρματο δίκτυο τηλεπικοινωνιών από τον πρόσφατο τυφώνα ήταν
αδύνατο να αντιμετωπιστούν σε πρώτο χρόνο. Τα σωστικά συνεργεία, σε συνεργασία
με την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς προχώρησαν άμεσα στη δημιουργία
δικτύου WiMax στην περιοχή και σε πολύ σύντομο χρόνο κατόρθωσαν να καλύψουν
τις βασικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Ένα άλλο επίσης παράδειγμα είναι η
εφαρμογή της τεχνολογίας WiMax στο Heathrow Express του Λονδίνου. Οι επιβάτες
μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρο μής το υς
μεταξύ του Heathrow και του Paddington. [26]
2.2.1.3 Case Study - Brownsville
Η πόλη του Brownsville ανήκει στην πολιτεία του Τέξας και αριθμεί 140 χιλιάδες
κατοίκους. Ο δήμος επιχειρώντας να προσφέρει ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση
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γρήγορα και οικονομικά σε όλους τους πολίτες έκανε χρήση της τεχνολογίας
Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).
Στην πόλη υπήρχαν ήδη αρκετά WiFi Spot τα οποία εξυπηρετούσαν τους πολίτες. Η
απόφαση όμως του δήμου αφορούσε την ανάπτυξη ενός εξολοκλήρου νέου
συστήματος ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης χωρίς περαιτέρω αξιοποίηση των
υπαρχόντων WiFi Spot. Οι υπεύθυνοι του δήμου επιθυμούσαν το νέο δίκτυο να
χαρακτηρίζεται από ασφάλεια και σταθερότητα, έτσι πήραν την «πρωτοποριακή»
απόφαση να αναπτύξουν δίκτυο WiMax. Ζήτησαν από την IBM να αναλάβει την
υλοποίηση του δικτύου και ήταν διευθετημένοι να επενδύσουν στη νέα τεχνολογία
σύμφωνα με τον Gail Bruciak, υπεύθυνο τον πληροφοριακών συστημάτων της πόλης.
Η IBM που εκείνη την περίοδο μπήκε στην αγορά του WiMax αναλαμβάνοντας το
δίκτυο του Brownsville, δεν διέθετε προηγούμενη πείρα για το συγκεκριμένο
εγχείρημα.
H τεχνολογία WiMax ήλθε για να καλύψει όλα τα κενά του WiFi. Μια κεραία έχει τη
δυνατότητα να επικοινωνεί με τερματικά σε απόσταση 30 μιλίων. Ως αποτέλεσμα δύο
με τρεις κεραίες έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν μια ολόκληρη πόλη. Επίσης, το
WiMax κάνει χρήση του αδειοδοτημένου φάσματος με αποτέλεσμα τα δεδομένα να
ταξιδεύουν γρηγορότερα και ασφαλέστερα χωρίς παρεμβάσεις στη μετάδοση. Κατά
την κατασκευή του δικτύου του Brownsville λήφθηκε η πρόνοια να λειτουργεί και
κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα θεομηνίες. Σε τέτοιες
περιπτώσεις οι υπηρεσίες παροχής βοήθειας θα μπορούν να κάνουν χρήση του
δικτύου ακόμα και όταν κανένα άλλο δίκτυο δεν λειτουργεί.
Ο δήμος του Brownsville υπέγραψε συμβόλαιο ύψους $4,2 εκατομμύριων με την
IBM για τη δημιουργία ασύρματου δικτύου πρόσβασης και αναβάθμιση των
υποδομών πληροφορικής. Η IBM ήταν υποχρεωμένη να κατασκευάσει Web-Services
για το δήμο και να τις υποστηρίξει με τα απαιτούμενα μηχανήματα εκτός από το
WiMax δίκτυο.
Το δίκτυο θα συντηρείται από τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP)
Rioplex. H Rioplex ανέλαβε να συντηρεί το δίκτυο για τα επόμενα 5 χρόνια και το
ποσό που θα λάμβανε ανερχόταν στα $2,4 εκατομμύρια. Το έργο χαρακτηρίστηκε ως
πολύ οικονομικό αφού το συνολικό κόστος κατασκευής και συντήρησης δεν θα
ξεπερνούσε τα $6.6 εκατομμύρια.
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Η εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των κεραιών WiMax, υποστήριξε ότι η πόλη
θα καλυπτόταν από δύο πύργους, αλλά κατασκεύασε και μια τρίτη για περισσότερη
ασφάλεια και αξιοπιστία. Σε περίπτωση που μία από τις τρεις κεραίες τεθεί εκτός
λειτουργίας οι άλλες δύο ήταν ικανές να συνεχίσουν τη λειτουργία χωρίς να
επηρεαστούν οι χρήστες, μέχρι να επαναλειτουργήσει και η τρίτη. Επίσης, οι κεραίες
είναι ικανές να λειτουργούν και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα,
οι κεραίες είναι ικανές να αντισταθούν σε ανέμους 165 mph.
Οι δημοτικές αρχές δεν είχαν προηγούμενα δεδομένα, αν το δίκτυο WiMax θα ήταν
ικανό να υποστηρίξει την επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης
(Αστυνομία,

Πυροσβεστική,

Νοσηλευτικές

Υπηρεσίες).

Αυτό

τους

έκανε

διστακτικούς κατά πόσον μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ή όχι. Τελικά, πήραν την
απόφαση να τοποθετήσουν WiMax δέκτες σε όλα τα οχήματα άμεσης παρέμβασης.
Με την εισαγωγή του νέου συστήματος ασύρματης επικοινωνίας, σύμφωνα με τον
Gail Bruciak θα αυξανόταν η ασφάλεια της πόλης, αφού το σύστημα θα λειτουργούσε
και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. [27]
2.2.1.4 Case Study - Max Telecom
Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Max Telecom, που δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία
εδώ και δυόμισι χρόνια, στην προσπάθεια της να προσελκύσει πελάτες έπρεπε να
επιλέξει την κατάλληλη τεχνολογία πρόσβασης «Last Mile» για να κατασκευάσει το
δίκτυο της. Η τεχνολογία WiMax είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει σήμερα και
δύναται να αναπτυχθεί στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Η Max Telecom
συνεργάστηκε με τη Cisco για την κατασκευή του WiMax δικτύου της. Επιπλέον, η
εταιρεία ήταν διαθεμένη να υπενοικιάζει το δίκτυο της και σε άλλους παροχείς
υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) με σκοπό να καλύψει το κόστος υλοποίησης. Η εταιρεία
υπολογίζει με το δίκτυο της να καλύψει το 90% των κατοίκων της Βουλγαρίας.
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Σχήμα 2.3: WiMax δίκτυο της Max Telecom

H Max Telecom έχει ήδη κατασκευάσει περισσότερες από 150 κεραίες (base station)
και προσφέρει υπηρεσίες WiMax ήδη σε δέκα πόλεις. Το δίκτυο WiMAX ξεκίνησε
επίσημα τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2007 και οι ταχύτητες σύνδεσης
έφθαναν τα 2 Mbps. Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του 2008 αυξήθηκε η ταχύτητα
σύνδεσης από 2 στα 5 Mbps.
Το επιχειρηματικό πλάνο της Max Telecom, ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση,
κατάφερε να εκπληρώσει τους στόχους του και πολύ γρήγορα να αποφέρει κέρδη
στην εταιρεία, καθώς εξαπλωνόταν σε όλη την χώρα.
Με την τοποθέτηση δεχτών WiMax σε κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές,
το 2009, η ζήτηση για ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση θα εκτοξευτεί, με
αποτέλεσμα την αύξηση των πελατών της Max Telecom. Επίσης, κατά τη δημιουργία
του δικτύου λήφθηκαν υπόψη οι νέες πολυμεσικές υπηρεσίες ( IPTV, VoIP) και η
εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές διαμέσου του ασύρματου
δίκτυο της όταν αυτό απαιτηθεί.
Αρχικά το κόστος σύνδεσης ανερχόταν στα $430 ανά πελάτη. Η εταιρεία εκτιμά ότι
το κόστος θα μειωθεί στα $200 μέσα τα επόμενα 3 χρόνια. Οι συνδρομητές τους
πρώτους μήνες μόλις που ξεπερνούσαν τις 10.000. Όμως με σωστό προγραμματισμό
η εταιρεία αισιοδοξεί να συνδέσει περισσότερους από 100.000 συνδρομητές με το
τέλος του 2008. Τέλος, το χαμηλό κόστος υλοποίησης του δικτύου WiMAX και η
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ασύρματη πρόσβαση που παρέχει και θα επιτρέπει στην εταιρεία να διαφοροποιείται
από τους ανταγωνιστές της και να κερδίζει μεγάλο μερίδιο αγοράς. [28], [29]
2.2.1.5 WiMax στον Ελληνικό χώρο
Η τηλεπικοινωνιακή άδεια ανάπτυξης ασύρματων δικτύων μεγάλης εμβέλειας, WiMax κατέληξε στην εταιρεία Cosmoline τον Ιούλιο του 2006 έναντι του ποσού των
20,47 εκατ. ευρώ. Με τη συγκεκριμένη άδεια, η Cosmoline έχει τη δυνατότητα
ανάπτυξης ασύρματων δικτύων τεχνολογίας WiMax πανελλαδικά, που θα
προσφέρουν τηλεφωνία, διαδίκτυο, τηλεόραση, μουσική, ραδιόφωνο και αμφίδρομες
υπηρεσίες προς όφελος των συνδρομητών της, αλλά και της συνολικότερης
τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας.

Δύο χρόνια μετά την απόκτηση της

τηλεπικοινωνιακής άδειας WiMax η εταρεία Cosmoline δεν προσφέρει στους
καταναλωτές ασύρματη πρόσβαση WiMax. [26], [30]
Επίσης, στο Άγιον Όρος έχει ολοκληρωθεί το πιλοτικό δίκτυο WiMAX του ΟΤΕ και
ήδη οι πρώτοι χρήστες έχουν συνδεθεί. Για τη λειτουργία του πιλοτικού δικτύου
συνολικά εγκαταστάθηκαν 6 σταθμοί βάσης με την εμβέλεια του δικτύου να φτάνει
τα 50 km, καλύπτοντας την πλειοψηφία των Μονών και Σκητών του Αγίου Όρους, σε
όλη σχεδόν την έκταση της Χερσονήσου του Άθω. Το δίκτυο WiMAX που έχει
υλοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα μετάδοσης έως και 60 Mbps (αμφίδρομα). Οι σταθμοί
βάσης WiMAX του ΟΤΕ εκπέμπουν στη φασματική ζώνη των 3,5 GHz που έχει
απονεμηθεί στον ΟΤΕ από την ΕΕΤΤ. Τα συστήματα που εγκαθίστανται πληρούν τις
προδιαγραφές του προτύπου IEEE 802.16-2004, του προτύπου που δίνει τη
δυνατότητα για παροχή ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, ενώ ο εξοπλισμός που
χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένος από το WiMAX Forum, τον αποκλειστικό
φορέα πιστοποίησης συστημάτων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης WiMAX.
Τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα από τη λειτουργία του δικτύου WiMAX στο Άγιον
Όρος είναι ενθαρρυντικά αφού το σύστημα έχει λειτουργήσει απρόσκοπτα ακόμα και
σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Παράλληλα με το δίκτυο WiMAX στο
Άγιον Όρος, ο ΟΤΕ έχει εγκαταστήσει και αξιολογεί δύο ακόμη πιλοτικά συστήματα
WiMAX, στην Ανατολική Αττική και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, προκειμένου να
δοθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε περιοχές που είτε δεν υπάρχει
πρόσβαση με δίκτυο χαλκού, είτε η πρόσβαση με το χάλκινο δίκτυο έχει μεγάλο
μήκος και δεν επιτρέπει την παροχή ικανοποιητικών ταχυτήτων. [31]
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 61 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

2.2.2 BiG (Broadband in Gas)
2.2.2.1 Εισαγωγή
Το φυσικό αέριο αλλάζει και πλέον δεν παρέχει μόνο θερμότητα άλλα και πλοήγηση
στον παγκόσμιο ιστό. Αρχικά γνωρίσαμε το διαδίκτυο το οποίο χρησιμοποιούσε το
τηλεφωνικό δίκτυο για τη μετάδοση δεδομένων, ακολούθως το καλωδιακό, έπειτα το
Broadband over Power Lines και τώρα το Broadband in Gas (BiG). Tο Broadbandin-Gas χρησιμοποιεί τους αγωγούς φυσικού αερίου για να συνδέσει τα νοικοκυριά
(χρήστες) με το διαδίκτυο.

Σχήμα 2.4: Σύνδεση Κτιρίων με Broadband in Gas

Το BiG λειτουργεί στέλνοντας σήματα Ultrawideband (UWB) μέσα στους σωλήνες
του φυσικού αερίου. Τα σήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν δεδομένα
μέχρι και 100 Mbps. Με βάση τους νόμους της φυσικής οι μεταλλικοί αγωγοί
βοηθούν την εκπομπή των RF σημάτων περιορίζοντας τα μέσα στον σωλήνα. Επίσης
τα σήματα RF έχουν τη δυνατότητα να διαπερνάνε τις πλαστικές βαλβίδες που
βρίσκονται στους αγωγούς. Το κόστος του BiG είναι περίπου το ίδιο με το κόστος
του DSL το οποίο αποτελεί μόνο το 10% του κόστους των οπτικών ινών. Ο χρήστης
της τεχνολογίας BiG μπορεί να απέχει μέχρι και 10 Km από το σημείο εκπομπής των
σημάτων και θεωρητικά η απόσταση αυτή μπορεί να φθάσει και τα 10 0 Km. H
εγκατάσταση του εξοπλισμού μέσα στους σωλήνες φυσικού αερίου είναι μια πολύ
απλή διαδικασία και το μόνο που απαιτείται είναι να σταματήσει για μικρό χρονικό
διάστημα η παροχή φυσικού αεριού και να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός. [32]
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Σχήμα 2.5: Τοπολογία BiG

2.2.2.2 Τεχνολογία BiG
Στις 15 Μαΐου 2005 η εταιρεία Nethercomm Corporation ανακοίνωσε μια νέα
τεχνολογία για το «Last Mile», η οποία υποσχόταν τεράστιο εύρος ζώνης με πολύ
μικρό κόστος υποδομής και λειτουργίας. Η τεχνολογία BiG μεταδίδει δεδομένα
διαμέσου των αγωγών φυσικού αερίου, αντί στον αέρα όπου και παρουσιάζονται
παρεμβολές στη μετάδοση των σημάτων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται
μεγαλύτερες ταχύτητες. Γίνεται χρήση κυμάτων Ultra Wideband τα οποία είναι
ασφαλή και αξιόπιστα, κάνοντας χρήση του «ιδιωτικού φάσματος» το οποίο
βρίσκεται μέσα στους αγωγούς.
Η τεχνολογία BiG έχει σχεδιαστεί αποτελεσματικά έτσι ώστε να συνδυάζεται με το
ήδη υπάρχον εύρος ζώνης της καλωδιακής τηλεόρασης και των υπόλοιπων
ευρυζωνικών υπηρεσιών με αποτέλεσμα να πλησιάζει τα 10 Gigabits.
Επίσης, η τεχνολογία Nethercomm’s BiG δεν απαιτεί καμία τροποποίηση στις
υπάρχουσες υποδομές διανομής φυσικού αερίου και έχει την δυνατότητα να επιτύχει
τεράστια ποσά εύρους ζώνης χρησιμοποιώντας το υπάρχον φάσμα.
Η χρήση του «ιδιωτικού φάσματος» των αγωγών φυσικού αερίου καθιστά την
τεχνολογία BiG πολύ οικονομική αφού δε δαπανούνται τεράστια ποσά για την
απόκτηση φάσματος.
Η «τεχνολογία μας Broadband-in-Gas αντιπροσωπεύει μια απολύτως νέα εποχή με
χαμηλότερο κόστος πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες» αναφέρει η Ann
Nunally, πρόεδρος της Nethercomm Corporation, κάτοχος 134 πατέντων παγκοσμίως
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σχετικά με την ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και γενικότερα την επεξεργασία
σημάτος.
«Η τεχνολογία BiG έφερε την επανάσταση στη διανομή του φυσικού αεριού» τονίζει
ο Joe Posewick πρόεδρος της En Engineering, ένας από τους κύριους σχεδιαστές
υποδομών φυσικού αερίου. Με τη νέα τεχνολογία οι ιδιοκτήτες υποδομών φυσικού
αερίου έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τα κέρδη τους με ένα πολύ μικρό κόστος,
εντάσσοντας την παροχή ευρυζωνικότητας στα σχέδια τους.
Το Nethercomm’s Broadband-in-Gas παρέχει μια ευκαιρία χωρίς προηγούμενο για
τους ιδιοκτήτες δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Σε συνεργασία με παροχείς
υπηρεσιών διαδικτύου (ISP’s) έχουν την δυνατότητα να ηγηθούν του τομέα των
ευρυζωνικών συνδέσεων παρέχοντας μεγάλη ταχύτητα σύνδεσης με πολύ μικρό
κόστος. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πρώτοι, πολυμεσικές
εφαρμογές που απαιτούν αυξημένο εύρος ζώνης, όπως HDTV. [33], [34]

Σχήμα 2.6: Σύγκριση Τεχνολογιών Πρόσβασης

2.2.2.3 Εξέλιξη
Αρχικά η τεχνολογία Broadband in Gas παρουσιάστηκε σαν μια πολύ καλή λύση στο
πρόβλημα του Bottleneck στο «Last Mile». Στις ΗΠΑ η εφαρμογή της τεχνολογίας
θα μπορούσε να παρέχει ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο στο 70% των
νοικοκυριών και στο 35% των επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν από τη
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West Technology Research Solutions. Το πλεονέκτημα του BiG έναντι των άλλων
ασύρματων τεχνολογιών (WiMax, HSDPA κλπ) είναι ότι οι αγωγοί φυσικού αερίου
βρίσκονται κάτω από το έδαφος, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση ισχυρότερων
συσκευών εκπομπής σημάτων UWB, με αποτέλεσμα να παρέχεται ταχύτατη σύνδεση
με το διαδίκτυο στα 100Mbps ανά συνδρομητή.
Σύμφωνα, και πάλι, με έρευνες τις

West Technology Research Solutions η

ευρυζωνική σύνδεση μέσω αγωγών φυσικού αερίου είναι η φθηνότερη διαθέσιμη
τεχνολογία που υπάρχει. Συγκεκριμένα η West υπολόγισε ότι μια ευρυζωνική
σύνδεση θα κόστιζε στον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), που θα επέλεγε την
τεχνολογία BiG, $500 ανά πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο
μέσω της τεχνολογίας DSL στοιχίζει $1.000 ανά πελάτη και το FTTH κοστίζει
περίπου $2.000 ανά πελάτη.
Σύμφωνα με την Ann Nunally, η ανάπτυξη BiG τεχνολογίας για ευρυζωνική σύνδεση
μιας ολόκληρης πόλης ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών θα χρειαζόταν επένδυση
μόνο $2 εκατομμυρίων.
Ο senior analyst της West Technology George West, υποστηρίζει ότι αν το κριτήριο
για την επιλογή τεχνολογίας πρόσβασης είναι το κόστος τότε θα πρέπει να επιλεγεί το
BiG χωρίς δεύτερη σκέψη.
Επίσης, η West Technology προέβλεψε ότι μέχρι το 2008, 3,9 εκατομμύρια
νοικοκυριά θα είναι συνδρομητές της τεχνολογίας BiG. Tέλος, η πρόβλεψη ανέφερε
πως μέχρι το 2010 οι συνδρομητές θα φθάσουν τα 18,6 εκατομμύρια.
Φυσικά υπήρχαν και αντίθετες απόψεις σχετικά με την επιτυχία της τεχνολογία BiG.
Συγκεκριμένα ο Craig Mathias, principal analyst της εταιρείας Farpoint Group, που
εξειδικεύεται στις ασύρματες και κινητές τεχνολογίες, υποστήριζε ότι «η τεχνολογία
Ultra Wideband μπορεί να είναι αρκετά ικανή και ανθεκτική, αλλά δεν είναι βέβαιο
αν είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει μέσα στους αγωγούς φυσικού αερίου που
αποτελούνται από συνεχείς στροφές.» [35]
Παρατηρείται ότι ο επίσημος ιστότοπος της Nethercomm Corporation δεν είναι πλέον
σε λειτουργία και το μέλλον της εταιρείας είναι άγνωστο. Επίσης, καμία αναφορά δεν
γίνεται για ανάπτυξη της τεχνολογία BiG, για ευρυζωνική σύνδεση πόλης, εκτός από
μερικά πιλοτικά έργα που είχαν γίνει. Πιθανότατα ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν
εφαρμόστηκε η τεχνολογία ΒiG είναι ότι οι εταιρείες παροχής ευρυζωνικών
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υποδομών πρόσβασης είχαν ήδη επενδύσει τεράστια ποσά στην αναβάθμιση του
δικτύου

τους

(η

Verizon

Communications

επενδύει

$20

δισεκατομύρια)

τοποθετώντας οπτικές ίνες. Αν και η νέα τεχνολογία BiG ήταν πολύ οικονομική δεν
υποσχόταν ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 Μbps, τα οποία σήμερα είναι
ενδεχομένως αρκετά, εντούτοις με την πάροδο του χρόνου δεν θα ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των συνδρομητών.
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2.3 Ενσύρματες Τεχνολογίες
2.3.1 BPL (BroadBand over Power Lines)
2.3.1.1 Εισαγωγή
Οι επικοινωνίες μέσω των γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος, Broadband over Power
Lines γνωστές και ως Power Line Communications, υποστηρίζουν τη χρησιμοποίηση
των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς. Σε
αυτήν την περίπτωση, το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιείται ως
μέσο μετάδοσης για μεταφορά των διάφορων τηλεπικοινωνιακών σημάτων, άρα και
ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο βασικός λόγος υλοποίησης των συστημάτων BPL, είναι
η μείωση του κόστους και των δαπανών από τη δημιουργία νέων τηλεπικοινωνιακών
δικτύων.
Τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υψηλής ή μέσης τάσης, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση μεγάλων αποστάσεων
προκειμένου να αποφευχθεί η κατασκευή νέων δικτύων κορμού και διανομής. Τα
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και χαμηλής τάσης, είναι διαθέσιμα παγκοσμίως
σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
πραγματοποίηση δικτύων πρόσβασης BPL προκειμένου να προσφέρουν μια ακόμα
εναλλακτική λύση στο πρόβλημα του «Last Mile».
Η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων χρησιμοποιώντας καλώδια, μέσης ισχύος,
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πλησιάζει τα 100 Mbps. [36]
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Σχήμα 2.7: Τοπολογία Δικτύου BPL

2.3.1.2 PLC (Power lines Communications)
Μια εναλλακτική λύση για ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης προσφέρεται από την
τεχνολογία

μετάδοσης

τηλεπικοινωνιακού

σήματος

PLC

(Power

Line

Communication) χρησιμοποιώντας τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
(ηλεκτρο φό ρα καλώδια). Κατά συνέπεια, για την υλο πο ίηση των δικτύων PLC, δεν
υφίσταται ανάγκη για τοποθέτηση νέων καλωδίων επικοινωνιών. Επομένως, οι
εφαρμογές PLC στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης φαίνεται να είναι μια
αποτελεσματική λύση για το δίκτυο πρόσβασης. Τα συστήματα PLC που
εφαρμόζονται στην περιοχή πρόσβασης καλούνται «ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης
BPL» (Broadband over Power Lines).
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Σχήμα 2.8: BPL Δίκτυο Πρόσβασης

Προκειμένου να προσφερθούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσα από ένα δίκτυο
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των αποκαλούμενων
(modem) διαποδιαμορφωτών BPL, οι οποίοι εξασφαλίζουν μετάδοση των σημάτων
διαμέσου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχήμα 2.9: Modem PLC

Ένα modem PLC (Σχήμα 2.9) μετατρέπει ένα σήμα δεδομένων που λαμβάνεται από
συμβατικές συσκευές επικοινωνιών, όπως οι υπολογιστές, τηλέφωνα, σε μια μορφή η
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 69 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

οποία είναι κατάλληλη για τη μετάδοση πάνω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Στην
άλλη κατεύθυνση μετάδοσης, το modem λαμβάνει ένα σήμα από τα ηλεκτροφόρα
καλώδια και μετά από κατάλληλη μετατροπή το μεταδίδει στις συσκευές
επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, τα modem PLC, παρέχουν μια απαραίτητη διεπαφή για
τη διασύνδεση των διάφορων συσκευών επικοινωνιών πάνω από το δίκτυο παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ειδικές συσκευές επικοινωνιών για PLC, όπως τα modem
PLC, πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ένα αυτόνομο δίκτυο
διαχείρισης υπό συνθήκες ιδανικές για τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
του περιβάλλοντός τους.

Σχήμα 2.10: Επικοινωνίες πάνω από το δίκτυο ενέργειας

2.3.1.3 Μειονεκτήματα PLC
Τα

δίκτυα

παροχής

ηλεκτρικού

ρεύματος

δεν

έχουν

σχεδιαστεί

για

τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς με αποτέλεσμα να μην αποτελούν ευνοϊκό και
προτιμητέο μέσο μετάδοσης. Κατά συνέπεια, το κανάλι μετάδοσης PLC
χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη και εξαρτώμενη από τη συχνότητα εξασθένιση καθώς
και από δυσμενείς συνθήκες θορύβου. Ποικίλες πηγές θορύβου, που προέρχονται από
το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω των διαφορετικών συσκευών οι
οποίες είναι συνδεδεμένες σε αυτό, επηρεάζουν αρνητικά ένα σύστημα PLC,
προκαλώντας διαταραχές σε μια χωρίς λάθη -υπό κανονικές συνθήκες- μετάδοση
δεδομένων. Επιπρόσθετα, τα δίκτυα για να παρέχουν υψηλότερους ρυθμούς
μετάδοσης δεδομένων τα PLC, πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα φάσμα συχνοτήτων
μέχρι 30MHz, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται από διάφορες ράδιο-υπηρεσίες.
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Δυστυχώς,

μια

ηλεκτροφόρα

γραμμή

λειτουργεί

ως

κεραία,

εκπέμποντας

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με συνέπεια να παρενοχλεί άλλες υπηρεσίες που
αναπτύσσουν δραστηριότητες στο ίδιο φάσμα συχνότητας. Επομένως, οι ρυθμιστικοί
οργανισμοί διευκρινίζουν πολύ ισχυρά όρια σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική
εκπομπή από τα δίκτυα PLC, με συνέπεια αυτά να λειτουργούν με μια περιορισμένη
ισχύ σημάτων. Αυτό φυσικά προκαλεί μια αύξηση της εξασθένησης, μείωση των
ρυθμών μετάδοσης και αύξηση της ευαισθησίας στον θόρυβο.
Η μείωση του ρυθμού μετάδοσης είναι ιδιαίτερα ασύμφορη λόγω του γεγονότος ότι
τα δίκτυα της πρόσβασης PLC λειτουργούν σε ένα κοινό και διαμοιραζόμενο μέσο
μετάδοσης,

στο

οποίο

διάφοροι

συνδρομητές

ανταγωνίζονται

για

να

χρησιμοποιήσουν τις ίδιες πηγές μετάδοσης. Στην περίπτωση των δικτύων
πρόσβασης PLC (Σχήμα 2.11), το μέσο μετάδοσης που παρέχεται από ένα δίκτυο
χαμηλής τάσης, χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των συνδρομητών και
των σταθμών βάσεων PLC (Base Station), οι οποίοι συνδέουν το δίκτυο πρόσβασης
με ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WΑΝ) συμβατικής τεχνολογίας επικοινωνιών.

Σχήμα 2.11: Δίκτυο πρόσβασης PLC

Επίσης, παρατηρούμε ότι το BPL έχει αναπτυχθεί περισσότερο στην Ευρώπη απ' ότι
στις ΗΠΑ εξαιτίας της, ιστορικής, διαφοράς στη φιλοσοφία του σχεδιασμού του
συστήματος ηλεκτροδότησης. Σχεδόν όλα τα μεγάλα δίκτυα ηλεκτροδότησης
μεταδίδουν ρεύμα σε υψηλές τάσεις με σκοπό να μειώσουν τις απώλειες μετάδοσης.
Επιπλέον κοντά στον καταναλωτή χρησιμοποιούν μετασχηματιστές για να μειώσουν
την τάση. Απ' τη στιγμή που τα BPL σήματα δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσω
μετασχηματιστών λόγω του ότι η υψηλή επαγωγή τα καθιστά φίλτρα, εμποδίζοντας
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τα σήματα υψηλής συχνότητας να μεταδοθούν. Το πρόβλημα αυτό παρακάμπτετε με
την τοποθέτηση επαναλήπτων στους μετασχηματιστές.
Στις ΗΠΑ, είναι συχνό φαινόμενο ένας μικρός μετασχηματιστής να εξυπηρετεί μόνο
ένα σπίτι ή έναν μικρό αριθμό σπιτιών. Στην Ευρώπη, είναι πιο συχνό ένας κάπως
μεγαλύτερος μετασχηματιστής να εξυπηρετεί 10 έως και 100 σπίτια. Για την
ηλεκτροδότηση, αυτή η σχεδιαστική διαφορά δημιουργεί ελάχιστες διαφορές στη
διανομή, όμως για την επίτευξη του BPL στο δίκτυο μιας μέσης πόλης των ΗΠΑ
χρειάζονται πολύ περισσότεροι επαναλήπτες απ' ότι σε μια Ευρωπαϊκή πόλη. Παρόλα
αυτά, αφού το εύρος μετάδοσης (ταχύτητα) στο μετασχηματιστή είναι περιορισμένο,
ο σχεδιασμός στις ΗΠΑ μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα σύνδεσης της κάθε οικίας,
εξαιτίας του ότι λιγότεροι συνδρομητές θα μοιράζονται την ίδια γραμμή. [37]
2.3.1.4 Case Study - Manassas City
Από το 2002 στην πόλη του Manassas, στη Βιρτζίνια, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις
έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με ένα εναλλακτικό τρόπο στο διαδίκτυο. Αυτός
ο εναλλακτικός τρόπος φέρνει την ευρυζωνικότητα στην πόρτα τους σε χαμηλότερη
τιμή και χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν επιπλέον εξοπλισμό, όπως συμβαίνει με
τις συνδέσεις DSL. Η αλλαγή ήρθε με το Broadband Over Power Lines το οποίο
υπόσχεται να συνδέει, με μεγάλες ταχύτητες, τους τελικούς χρήστες με το διαδίκτυο.
Σύμφωνα με το περιοδικό «BPL Today», το οποίο ασχολείται με την BPL
Βιομηχανία, η πόλη του Manassas ήταν η πρώτη πόλη παγκοσμίως που παρείχε BPL
πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους και έγινε παράδειγμα προς μίμηση, κυρίως στους
παροχείς υποδομών διαδικτύου και ρυθμιστικές αρχές (όπως η FCC) ανά το κόσμο.
Μελετώντας το παράδειγμα του Manassas ο πρόεδρος του FCC Michael Powell και ο
πρόεδρος της Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Pat Wood
ανακοίνωσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το BPL. Το ρυθμιστικό πλαίσιο
υιοθετήθηκε και στo συνέδριο που έγινε τον Οκτώβριο του 2004 για το BPL.
Τον Ιούλιο του 2002 στην πόλη του Manassas ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα του
BPL. Μετά από 15 μήνες κατάφεραν να δώσουν το franchise του προγράμματος στην
εταιρεία Prospect Street Broadband για 10 χρόνια. Η εταιρεία επέκτεινε και δοκίμασε
το πρόγραμμα σε όλη την πόλη του Manassas προσφέροντας μεγάλες ταχύτητες
σύνδεσης με το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Το Απρίλιο του 2004 η πόλη τερμάτισε τη συμφωνία που είχε με την
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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«Prospect Street Broadband». Μέχρι αυτό το σημείο η πόλη είχε επενδύσει $140,000
για BPL εξοπλισμό για να εξυπηρετήσει 200 χρήστες.
Το Μάρτιο του 2005, η πόλη του Manassas ανακοινώσε ότι περισσότεροι από 200
συνδρομητές είχαν ήδη συνδεθεί με BPL και εκκρεμούσε η σύνδεση ακόμα 1300
συνδρομητών. Η μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης ήταν 1,5Mbps.

Οι υπεύθυνοι του

προγράμματος γνωστοποίησαν ότι ο δήμος προτίθεται να επενδύσει ακόμα $500.000
ενισχύοντας τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρικές υποδομές. Το έργο το είχε
αναλάβει η εταιρεία COMTek και η ολοκλήρωση του αναμενόταν τον ίδιο μήνα.
Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, η εταιρεία COMTek ανακοίνωσε ότι η πόλη του
Manassas είναι η πρώτη πόλη που εφάρμοσε το BPL σε ευρεία κλίμακα. Σε εκείνη τη
χρονική στιγμή η εταιρεία COMTek, πρωτοπόρος στις υπηρεσίες BPL κατάφερε να
έχει περισσότερους από 12,000 οικιακούς και 2,500 εμπορικούς συνδρομητές. Το
Μάιο του 2006, η εταιρεία GridPlex ανακοίνωσε ότι θα αποκτούσε το πρόγραμμα
Manassas' BPL από την COMTek. [38]
Το Μάιο του 2006, το περιοδικό «BPL Today» ανέφερε ότι η εταιρεία GridPlex
κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων του Manassas και να
αποκτήσει το πρόγραμμα, αφού υποσχέθηκε

την επέκταση του προγράμματος

αναπτύσσοντας ένα state-of-the-art grid (πλέγμα) το οποίο θα συμπεριελάμβανε όλες
τις δημοτικές υπηρεσίες. Με την βοήθεια αυτού του δικτύου (grid) θα μπορούσαν να
παρακολουθούν και να διαχειρίζονται καλύτερα όλες τις υπηρεσίες όπως τη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Επιπλέον, η εταιρεία θα αναβάθμιζε και θα
εκσυγχρόνιζε το δίκτυο της πόλης, παρέχοντας έξυπνους μετρητές.
Λόγω αδυναμίας της GridPlex να υλοποιήσει τις υποσχέσεις τις τον Ιούλιο του 2008,
το Δημοτικό Συμβούλιο του Manassas οργάνωσε μια δημόσια ακρόαση σχετικά με
την ανάληψη του BPL συστήματος από την εταιρεία GridPlex. Ο διευθυντής της
δημόσιας υπηρεσίας του δήμου, Mike Moon, ανακοίνωσε ότι το κόστος συνδρομής
του BPL θα μπορούσε να μειωθεί και κάτω από τα $28.95 το μήνα. Επίσης η εταιρεία
GridPlex έδωσε διαβεβαιώσεις ότι θα αναβαθμίσει τις υποδομές αυξάνοντας
παράλληλα και τις ταχύτητες σύνδεσης. Ο κ.Moon δεν όρισε χρονοδιάγραμμα για τις
αναβαθμίσεις απλά σημείωσε ότι οι συνδρομητές θα ενημερώνονταν για την
αναβάθμιση πριν πραγματοποιηθεί. Κανείς στην ακρόαση δεν υποστήριξε αλλά ούτε
και κατηγόρησε την εταιρεία GridPlex.
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Τελικά, το Σεμπτέμβριο του 2008 ο δήμος αναλαμβάνει το BPL Project από την
GridPlex και εξυπηρετεί ο ίδιος τους συνδρομητές.
Συνοψίζοντας, ο δήμος του Manassas επένδυσε $640,000 για την BPL ευρυζωνική
κάλυψη ολόκληρης της πόλης, 37,000 κατοίκων. [39], [40], [41]
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3. Εναλλακτικές Οδεύσεις
3.1 Εισαγωγή
Η απαίτηση για τις ευρυζωνικές συνδέσεις ολοένα και αυξάνεται, με αποτέλεσμα οι
παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) να μην είναι ικανοί να καλύψουν την
αυξημένη ζήτηση με βάση τις υφιστάμενες υποδομές. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις,
όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, τα δίκτυα διανομής αποτελούνται ήδη από
οπτικές ίνες, όμως το κενό μεταξύ του τελικού χρήστη και των υποδομών του
παροχέα υφίσταται ακόμα. Το πρόβλημα του «Last Mile», που καλούνται να
αντιμετωπίσουν οι παροχείς υποδομών, είναι η αντικατάσταση του χαλκού με οπτικές
ίνες στο δίκτυο πρόσβασης. Ένα τεράστιο έργο το οποίο απαιτεί εκσκαφές σε
ολόκληρο το οδικό δίκτυο της πόλης, έτσι ώστε να φθάσει το καλώδιο οπτικών ινών
σε όλες τις οικίες.
Ο παραδοσιακός τρόπος που επιλέγεται για την επίλυση του προβλήματος του «Last
Mile», αντικατάσταση χαλκού από οπτική ίνα, είναι οι εκσκαφές. Απαιτούνται
εκσκαφές σε όλο τις οδικό δίκτυο μιας πόλης με σκοπό την τοποθέτηση οπτικών
ινών. Η ανταγωνιστική αγορά στον χώρο των τηλεπικοινωνιών δημιουργεί
περισσότερα προβλήματα ιδιαίτερα στις πόλεις όπου υπάρχουν περισσότεροι του
ενός παροχέα υποδομών. Ο κάθε παροχέας υποδομών σκάβει με σκοπό τη δημιουργία
ιδιόκτητου δικτύου, με αποτέλεσμα όσοι παροχείς υπάρχουν σε μια πόλη τόσα δίκτυα
να

δημιουργούνται.

Στις

πλείστες

των

περιπτώσεων

οι

εκσκαφές

που

πραγματοποιούνται από τους παροχείς υποδομών δεν γίνονται την ίδια χρονική
περίοδο, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία των κατοίκων να διαρκεί για μεγαλύτερο
διάστημα. Τα μπαλώματα που γίνονται μετά τις εκσκαφές στους δρόμους δεν είναι
λύση, το οδόστρωμα καταστρέφεται και απαιτείται η άμεση αντικατάστασή του. Το
κόστος της αντικατάστασης του οδοστρώματος είναι τεράστιο και ο δήμος δεν
προβαίνει σε αντικατάσταση του οδοστρώματος αν δεν ολοκληρώσουν όλοι οι
παροχείς τις εκσκαφές τους, οι οποίες συνήθως διαρκούν χρόνια. Σε τελική ανάλυση
το κόστος των εκσκαφών και της επιδιόρθωσης του οδικού δικτυού μια πόλης
καλούνται να το καταβάλουν οι δημότες της, είτε άμεσα μέσω φορολογίας είτε
έμμεσα μέσω της συνδρομής που θα καταβάλουν στους παροχείς υπηρεσιών
διαδικτύου.
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Μια επιπλέον παρενέργεια αυτής της δραστηριότητας είναι συμφόρηση που
προκαλείται στις οδικές αρτηρίες. Τα οδικά δίκτυα των πόλων χαρακτηρίζονται από
μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Αυτός ο φόρτος αυξάνεται δραματικά όταν
εκτελούνται έργα με σκοπό την δημιουργία οπτικών δικτύων, με αποτέλεσμα να
κλείνουν δρόμοι και να διοχετεύονται τα οχήματα σε παράδρομους. Εκτός από τις
καθυστερήσεις

που

προκαλούνται,

παρατηρείται

μείωση

του

τζίρου

των

καταστημάτων κατά μήκος των επηρεαζόμενων οδών λόγω του ότι οι υποψήφιοι
πελάτες δεν τα επισκέπτονται στην προσπάθεια τους να αποφύγουν την
κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στο παρελθόν, οι εκσκαφές ήταν το μόνο προσιτό μέσο
για τη δημιουργία νέων ευρωζωνών δικτύων. Αντίθετα, σήμερα υπάρχουν αρκετές
εναλλακτικές επιλογές, διαθέσιμες στην αγορά χρησιμοποιώντας κυρίως υφιστάμενα
δίκτυα. [42]
Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει πιθανές εναλλακτικές οδεύσεις των
οπτικών ινών χρησιμοποιώντας τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα:
•

Αποχέτευσης

•

Φυσικού Αερίου

•

Ηλεκτρικής Ενέργειας

•

Ύδρευσης

Γίνεται αναφορά στις μεθόδους εγκατάστασης και συντήρησης των οπτικών ινών
εντός των υφιστάμενων δικτύων καθώς και στο χρόνο και το κόστος υλοποίησης του
οπτικού δικτύου. Οι οπτικές ίνες

χρησιμοποιώντας εναλλακτικές οδεύσεις είναι

ικανές να φθάσουν σε όλα τα κτήρια μια πόλης παρέχοντας την υπηρεσία Fiber-ToThe-Building.
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3.2 Δίκτυο Αποχέτευσης
3.2.1 Εισαγωγή
Το κάθε κτίριο, η κάθε οικία και η κάθε επιχείρηση, που βρίσκεται εντός των ορίων
μιας πόλης συνδέεται ήδη με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης. Τα αποχετευτικά
συστήματα των πόλεων βρίσκονται σε λειτουργία κάτω από τις οδικές αρτηρίες της
πόλης εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και με
πολύ μικρότερο κόστος είναι εφικτό να εγκατασταθούν με ασφάλεια και επιτυχία
οπτικές ίνες εντός των ήδη υφιστάμενων υπονόμων.

Σχήμα 3.1: Αποχετευτικό Σύστημα

3.2.2 Μέθοδοι εγκατάστασης
Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να εγκαταστήσουν τα οπτικά
καλώδια στις εγκαταστάσεις υπονόμων ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος του
υπονόμου. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το μέγεθος του υπονόμου ταξινομούνται σε
δύο κατηγορίες, σε αυτούς που είναι αρκετά μεγάλοι έτσι ώστε να είναι
προσπελάσιμοι από ανθρώπους και αυτούς που δεν είναι προσπελάσιμοι.
3.2.2.1 Man - Accessible
Έως προσπελάσιμοι από τον άνθρωπο χαρακτηρίζονται όλοι οι υπόνομοι που
ξεπερνούν σε διάμετρο τα 70 εκατοστά (27 in). Δυο μεγάλες εταιρίες, CableRunner
και η Ca-Botics, κατασκευάζουν προϊόντα - εργαλεία για την τοποθέτηση οπτικών
ινών

σε

Man-Accessible

υπονόμους.

Ο

κάθε

προμηθευτής

κατασκευάζει

συγκεκριμένα μηχανήματα τα οποία σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους εργάτες που θα
βρίσκονται εντός του υπονόμου να εγκαταστήσουν τα οπτικά καλώδια. Το
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δημοφιλέστερο μηχάνημα είναι ένα διθέσιο, αρθρωτό, φορητό ρομποτικό «βαγόνι».
Το συγκεκριμένο «βαγόνι» παρέχει τη δυνατότητα στους τεχνικούς που βρίσκονται
εντός του υπονόμου να κινούνται κατά μήκος του. Επιπλέον, το «βαγόνι» είναι
εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα υλικά για την εγκατάσταση των οπτικών ινών,
διαθέτει ακόμη και τρυπάνια ακριβείας.
Το «βαγόνι» τοποθετείται μέσα στο υπόνομο που θα γίνει η εγκατάσταση και
τοποθετούνται σε αυτό τα απαραίτητα εργαλεία ανάλογα με τις απαιτήσεις του
εκάστοτε υπονόμου. Ο κάθε κατασκευαστής έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει το
«βαγόνι» του έτσι ώστε να λειτουργεί και κάτω από αντίξοες συνθήκες οι οποίες
εμφανίζονται πολύ συχνά στο εσωτερικό των υπονόμων. Το «βαγόνι» διαθέτει
φωτισμό και αν χρειασθεί παρέχει ακόμη και οξυγόνο στους εργάτες. Οι εργάτες σε
μια οχτάωρη βάρδια είναι ικανοί να εγκαταστήσουν 100 m οπτικού καλωδίου.
3.2.2.2 Man - Inaccessible
Μη προσπελάσιμοι χαρακτηρίζονται όλοι οι υπόνομοι οι οποίοι είναι μικρότεροι από
70 εκατοστά (27 in) και δεν είναι εφικτό να εισέλθει εργάτης εντός τους. Η
εγκατάσταση των οπτικών καλωδίων στους μικρούς υπονόμους γίνεται με τη χρήση
δύο Robot τα οποία περιγράφονται πιο κάτω.
3.2.2.2.1 SAM

Η CityNet Telecommunications Inc. σε συνεργασία με CableRunner, χρησιμοποιούν
τον SAM, ή Sewer Access Module. Ο SAM είναι ένα μικρό Robot το οποίο
κατασκευάζεται από έναν άλλο συνεργάτη της CityNet την Ka-Te System AG. Η KaTe System AG, η οποία εδρεύει στη Ζυρίχη της Ελβετίας, εδώ και χρόνια είναι
ηγέτης στο χώρο των ρομποτικών τεχνολογιών. Ο SAM είναι ικανός να εγκαταστήσει
οπτικές ίνες σε υπονόμους που η διάμετρος τους κυμαίνεται από 20 μέχρι 51
εκατοστά (8 μέχρι 20 in).
Οι χειριστές του SAM είναι ικανοί να τον κατευθύνουν με τη χρήση
τηλεχειριστηρίων από αρκετά μεγάλη απόσταση. Στις πλείστες των περιπτώσεων οι
τεχνικοί που κατευθύνουν το Robot μέσα στους υπονόμους σταθμεύουν το όχημα
ελέγχου στο δρόμο που βρίσκεται ο υπόνομος, όπως παρουσιάζεται και στο σχήμα
3.2:
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Σχήμα 3.2: Τηλεχειρισμός του Robot που κάνει την εγκατάσταση

Καθώς ο SAM ταξιδεύει μέσα στον υπόνομο που θα γίνει η εγκατάσταση, εγκαθιστά
δακτυλίδια ανοξείδωτου χάλυβα κατά μήκος των τοιχωμάτων του υπονόμου. Τα
δακτυλίδια αυτά τοποθετούνται με σκοπό να συγκρατούν τους σωλήνες που θα
περιέχουν εντός τους τις οπτικές ίνες. Δεν υπάρχει καμία διάτρηση ή τροποποίηση
στα τοιχώματα του υπονόμου για να προσαρμοστούν τα δακτυλίδια. Τα δακτυλίδια
είναι εφοδιασμένα με συνδετήρες έτσι ώστε διατηρούν σταθερή τη διάμετρό τους, η
οποία συγκρατεί το δακτυλίδι στα τοιχώματα του υπονόμου, όπως φαίνεται και στο
πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 3.3: Δακτυλίδια που συγκρατούν τις Οπτικές Ίνες

Μόλις εγκατασταθούν τα δακτυλίδια, ο SAM διαπερνά για μια δεύτερη φορά τον
υπόνομο στερεώνοντας μικρούς σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα (με διάμετρο περίπου)
στα δακτυλίδια. Το δίκτυο των σωληνώσεων χρησιμοποιείται για την προστασία των
οπτικών ινών. Η επιλογή των σωληνώσεων γίνεται με βάση τον υπόνομο και τον
αριθμό των οπτικών ινών που θα τοποθετηθούν εντός τους. Όπου είναι εφικτό
τοποθετούνται, όσο το δυνατό, μεγαλύτεροι σωλήνες έτσι ώστε να μπορούν να
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φιλοξενήσουν περισσότερες οπτικές ίνες και να εξυπηρετήσουν

μελλοντικές

ανάγκες. Η επιλογή του σωλήνα γίνεται με βάση τη διάμετρο του υπονόμου. Γίνεται
προσπάθεια ο σωλήνας που θα τοποθετηθεί να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερος
χωρίς όμως να επηρεάζει τη ροή των υγρών εντός του υπονόμου. Ο SΑΜ είναι ικανός
να εγκαταστήσει σωληνώσεις οι οποίες θα φιλοξενήσουν οπτικές ίνες τόσο σε
υπονόμους όμβριων υδάτων όσο και σε υπονόμους ακαθάρτων υδάτων. Οι
σωληνώσεις προστατεύουν τις οπτικές ίνες από τα τρωκτικά που ζουν στους
υπονόμους, από χημικές ουσίες καθώς και από τις πιέσεις που δημιουργούνται από τη
ροή των υδάτων εντός των υπονόμων. [43]
3.2.2.2.2 CLR (STAR)

H Ca-Botics συνεργάζεται με την Stream Intelligent Networks για την τοποθέτηση
οπτικών ινών σε υπονόμους. Το Robot που χρησιμοποιείται ονομάζεται CLR (Cable
Laying Robot) ή STAR (Sewer Telecommunications Access by Robot).
Οι δύο ονομασίες χρησιμοποιούνται παράλληλα. Η Ιαπωνική εταιρία Marubeni Corp
σχεδίασε αρχικά το Robot, το οποίο τελειοποιήθηκε από την Robotics Cabling Co
στο Βερολίνο, από Γερμανούς και Ιάπωνες επιστήμονες. Το Robot CLR (ή STAR)
έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον SAM της CityNet Telecommunications Inc
αλλά διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο εκτελούν την εγκατάσταση.
Ο CLR δεν τοποθετεί δακτυλίδια ανοξείδωτου χάλυβα στους υπονόμους όπως ο
SAM της CityNet. Ο CLR τρυπά τον υπόνομο και τοποθετεί «J-hook» άγκιστρα κατά
μήκος του υπονόμου. Τα άγκιστρα (γάντζοι) έχουν διάμετρο 6 mm και εισχωρούν
εντός του τοιχώματος του υπονόμου σε βάθος 15 mm. Όταν ολοκληρωθεί η
τοποθέτηση των J-hook τότε τα οπτικά καλώδια τοποθετούνται μέσα στον υπόνομο.
O CLR περνάει ξανά από τον υπόνομο και στερεώνει το καλώδιο οπτικών ινών με τη
βοήθεια των J-hook που τοποθέτησε προηγουμένως. Τα καλώδια οπτικών ινών που
τοποθετούνται μέσα στους υπονόμους με τη βοήθεια του CLR. Το περίβλημα τους
είναι θωρακισμένο και ικανό να προστατεύει τις οπτικές ίνες από τα υγρά που θα
ρέουν εντός του υπόνομου. Τα J-hook έχουν την δυνατότητα να συγκρατούν τα
καλώδια στα τοιχώματα του υπόνομου ακόμα και όταν η πίεση των υγρών εντός του
φθάσει τα 10,000 psi. Ο CLR τοποθετεί καλώδια οπτικών ινών μόνο μέσα σε
υπονόμους όμβριων υδάτων επειδή δεν είναι ικανός να τοποθετήσει σωληνώσεις
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ανοξείδωτου χάλυβα οι οποίες προστατεύουν τις οπτικές ίνες από τα τρωκτικά και τις
χημικές ουσίες που εμφανίζονται κατά κόρο στους υπονόμους ακαθάρτων υδάτων.
Τέλος, το Robot της Ca-Botics είναι ικανό να εγκαταστήσει 800 μέτρα οπτικής ίνας
σε μία οχτάωρη βάρδια. Σε αντίθεση, ένας τεχνικός που εισέρχεται εντός των
υπονόμων εγκαθιστά μόνο 100 μέτρα την ημέρα. Σύμφωνα με υπολογισμούς, 10
Robot είναι ικανά σε περίοδο 3 μηνών να αναπτύξουν δίκτυο οπτικών ινών το οποίο
να καλύπτει ολόκληρο το Παρίσι. [44]
3.2.3 Συντήρηση Υπονόμων
Οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και καθαρισμό των
υπονόμων είναι η πλύση, η κοπή ριζών και το βούρτσισμα. Η τοποθέτηση οπτικών
ινών εντός των υπονόμων δημιουργεί δύο καίρια ερωτήματα. Πρώτο, εάν η
εγκατάσταση των οπτικών ινών εντός των υπονόμων επηρεάζει την ακεραιότητα των
υπόνομων και δεύτερο εάν το σύστημα των υπονόμων είναι εφικτό να συντηρείται
χωρίς να επηρεάζεται η ακεραιότητα των οπτικών ινών.
3.2.3.1 Ακεραιότητα Υπονόμου (Sewer Integrity)
Η μέθοδος που επιλέγει η CityNet, παρουσιάζεται λεπτομερώς σε επόμενη
παράγραφο και αφορά την τοποθέτηση των οπτικών ινών εντός των υπονόμων,
σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία των
υπονόμων. Στην περίπτωση που ο υπόνομος είναι διαμέτρου 8-in., o μέγιστος
αριθμός σωλήνων 11 mm που τοποθετούνται εντός του είναι 4. Φυσικά, υπόνομοι
μεγαλύτερης διαμέτρου είναι ικανοί να φιλοξενήσουν περισσότερους σωλήνες και
ακόμη μεγαλύτερης διαμέτρου, έτσι ώστε να τοποθετούνται εντός τους μεγαλύτερος
αριθμός οπτικών ινών. Συνήθως το δίκτυο σωληνώσεων που τοποθετούνται στους
υπονόμους καταλαμβάνουν μόνο 3-5% από του συνολικού χώρου του υπονόμου.
Σύμφωνα με το προσωπικό CityNet και μετά από αρκετές δοκιμές που
πραγματοποιήθηκαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μείωση της διατομής του
υπονόμου κατά 3-5% δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο την ροή των υγρών εντός του.
Επίσης, τα δακτυλίδια που τοποθετούνται εντός των υπονόμων δεν συλλέγουν
ακαθαρσίες κατά μήκος τους λόγω του ότι είναι λεπτότοιχα.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 81 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

3.2.3.2 Μέθοδοι Καθαρισμού Υπονόμων
•

Πλύση

Η πλύση με πεπιεσμένο υγρό χρησιμοποιείται κατά κόρο για τον καθαρισμό των
υπονόμων από τις βρώμιες. Αρχικά τοποθετείται στον υπόνομο μια συσκευή,
Vactor Truck, η οποία έχει την ικανότητα να κινείται κατά μήκος του υπονόμου
εκτοξεύοντας με τεράστια δύναμη υγρό προς όλες τις κατευθύνσεις με
αποτέλεσμα οι βρωμιές που βρίσκονται «κολλημένες» στα τοιχώματα του
υπονόμου να αποκολλούνται και μαζί με το υγρό να κινούνται προς τα
εργοστάσια επεξεργασίας λημμάτων. Τα Vactor Truck είναι ικανά να καθαρίσουν
υπονόμους διαμέτρου 8 μέχρι 48 in. Ο καθαρισμός των υπονόμων συνήθως
γίνεται μια φορά κάθε δύο χρόνια για τους μικρούς υπονόμους και δύο φορές το
χρόνο για τους κεντρικούς υπονόμους. Επομένως, οι οπτικές ίνες που θα
τοποθετηθούν εντός των υπονόμων θα πρέπει να ικανές να αντέξουν τον έντονο
καθαρισμό χωρίς να παρουσιάσουν προβλήματα στη λειτουργία τους.
•

Κοπή Ριζών

Εκτός από την πλύση με την χρήση πεπιεσμένου υγρού για τον καθαρισμό των
υπονόμων χρησιμοποιούνται και κόφτες ριζών, οι οποίες εμφανίζονται κατά
μήκος του αποχετευτικού συστήματός. Οι κόφτες ριζών είναι συνήθως συσκευές
εφοδιασμένες με πριόνια, οι οποίες κινούνται εντός των υπονόμων και κόβουν
όλες τις ρίζες που εμφανίζονται στο εσωτερικό τους. Επιπλέον, πριν από την κοπή
των ριζών τοποθετούνται χημικά εντός του υπονόμου τα οποία βοηθούν τα
πριόνια να αποκόψουν ευκολότερα τις ρίζες καθώς αποτρέπουν και την
επανεμφάνιση των ριζών. Φυσικά, ρίζες δεν εμφανίζονται σε όλους τους
υπονόμους, άρα o καθαρισμός με τους κόπτες γίνεται μόνο στους υπονόμους που
παρουσιάζουν το πρόβλημα. Γίνονται προσπάθειες, από τις εταιρείες που
τοποθετούν οπτικές ίνες να αποφεύγουν τους υπονόμους που εμφανίζουν το
πρόβλημα των ριζών. Όπου η παράκαμψη τέτοιων υπονόμων δεν είναι εφικτή θα
πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον προστασία των οπτικών ινών έτσι ώστε να είναι
ανθεκτικές στα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά τον καθαρισμό των ριζών.
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•

Βούρτσισμα

Για ένα πιο λεπτομερή καθαρισμό γίνεται χρήση βούρτσας η οποία βουρτσίζει
τον υπόνομο μετά από την πλύση. Η βούρτσα είναι κατά 0,5-1 in μικρότερη από
τη διάμετρο του υπονόμου. O καθαρισμός γίνεται τοποθετώντας τη βούρτσα στον
υπό νο μο και σέρνο ντας την κατά μήκο ς το υ έτσι ώστε βρωμιές πο υ δεν ήταν
ικανό να απομακρυνθούν από την πλύση απομακρύνονται από τη βούρτσα. Στην
περίπτωση που ο υπόνομος εμφανίζει ρίζες θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η
αποκοπή τους και έπειτα να πραγματοποιηθεί το βούρτσισμα.
3.2.4 Παρουσίαση Εταιρειών
Στην Βόρεια Αμερική δύο εταιρίες δραστηριοποιούνται ενεργά στην τοποθέτηση
οπτικών ινών εντός των συστημάτων αποχέτευσης. Πέραν, αυτών των δύο στο
Καναδά, η Stream Intelligent Networks έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός
τέτοιου έργου. Επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριοποιείται και η H20, η οποία
δημιούργησε ήδη οπτικά δίκτυα χρησιμοποιώντας το σύστημα αποχέτευσης σε
πανεπιστήμια και σε πόλεις όπως το Βournemouth. Η CityNet Telecommunications
Inc, έχει ήδη εγκαταστήσει οπτικά καλώδια στους υπονόμους της Ινδιανάπολις και
της Albuquerque. Η Stream Intelligent Networks επικεντρώνεται μόνο σε υπονόμους
όμβριων υδάτων διότι δεν τοποθετεί δίκτυο σωλήνων ανοξείδωτου χάλυβα το οποίο
να προστατεύει τις οπτικές ίνες. Αντίθετα η CityNet έχει υλοποιήσει εγκαταστάσεις
τόσο σε υπονόμους όμβριων υδάτων όσο και σε υπονόμους ακαθάρτων υδάτων αφού
το Robot που χρησιμοποιεί, SAM, εγκαθιστά και σωληνώσεις ανοξείδωτου χάλυβα οι
οποίες προστατεύουν τις οπτικές ίνες από τη ροή των υγρών καθώς και από τον
απαιτητικό καθαρισμό που γίνεται στους υπονόμους. Στην επόμενη παράγραφο θα
παρουσιαστεί η μεθοδολογία που επιλέγει η CityNet για την τοποθέτηση οπτικών
ινών στους υπονόμους.[45]
3.2.4.1 CityNet Telecommunications Inc.
Όπως αναφέρεται προηγουμένως η CityNet Telecommunications Inc. χρησιμοποιεί
ένα Robot, SAM, το οποίο κατασκευάζεται από ένα συνεργάτη της για την
εγκατάσταση οπτικών ινών σε υπονόμους που δεν είναι εφικτό να εισέλθει άνθρωπος.
Συνεργάτες της CityNet είναι οι ακόλουθες εταιρίες:
•

Ka-Te System AG η οποία κατασκευάζει τον SAM ο οποίος εγκαθιστά
οπτικές ίνες σε man-inaccessible υπονόμους
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•

Alcatel η οποία κατασκευάζει τις οπτικές ίνες και τις σωληνώσεις
ανοξείδωτου χάλυβα που θα τοποθετηθούν εντός των υπονόμων

•

Carter-Burgess η οποία παρέχει αρχιτεκτονικό, μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, συμβουλευτικό και διαχειριστικό έργο

•

Cable Runner η οποία κατασκευάζει το «βαγόνι» που χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση οπτικών ινών σε man-accessible υπονόμους.

3.2.5 Case Study - CityNet Franchise in Albuquerque
Μελετώντας την περίπτωση της Albuquerque συγκεντρώνουμε ένα πλήθος
πληροφοριών σχετικά με το κόστος υλοποίησης καθώς και για τα οφέλη από την
εγκατάσταση οπτικών ινών στο σύστημα αποχέτευσης. Στις επόμενες παραγράφους
αναφέρονται τα βασικότερα συμπεράσματα:
Αρχικά η συμφωνία μεταξύ της

CityNet και το υ Δήμο υ της Alb u uq erq u eείχε

διάρκεια 24 ετών. Χρειάζονται μόνο δέκα μήνες από την στιγμή που μια πόλη όπως η
Albuquerque υπογράψει με τη CityNet για να ολοκληρωθεί το έργο της
εγκατάστασης των οπτικών ινών κατά μήκος των υπονόμων. Αφού μια πόλη
εκφράσει το ενδιαφέρον της για τοποθέτηση οπτικών ινών στους υπονόμους η
εταιρεία που θα αναλάβει το έργο αρχικά πρέπει να εξετάσει εξονυχιστικά όλο το
δίκτυο των υπονόμων και να έλθει σε συμφωνία με τους εκπροσώπους του δήμου για
το ποια πορεία θα ακολουθηθεί για την εγκατάσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να
εξεταστούν εξονυχιστικά οι υπόνομοι πριν αρχίσει το έργο και οι υπόνομοι που
παρουσιάζουν προβλήματα θα πρέπει να παρακαμφθούν.
3.2.5.1 Φάσεις Εγκατάστασης
Φάση 1: Επιθεώρησης και Χαρτογράφησης
Μόλις ορισθεί η πιθανή πορεία των οπτικών ινών, ακολουθεί η φάση της
επιθεώρησης και της χαρτογράφησης, όπως εμφανίζεται και στα σχήματα 3.4 και 3.5.
Το Robot, κινείται κατά μήκος των υπονόμων προκειμένου να αρχίσει η τοποθέτηση
των οπτικών ινών. Βιντεοκάμερες που υπάρχουν επάνω στο Robot καταγράφουν ό,τι
βρίσκεται μέσα στον υπόνομο. Οι ακριβείς θέσεις των φρεατίων, των πλευρικών
συνδέσεων καθώς και ο προσανατολισμός των υπονόμων καταγράφονται και
χαρτογραφούνται πλήρως.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 84 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

Σχήμα 3.4: Το Robot είναι έτοιμο για την επιθεώρηση των υπονόμων

Σχήμα 3.5: Χαρτογράφηση και επιθεώρηση των υπονόμων

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και χαρτογράφησης επισημαίνονται οι υπόνομοι
που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα όπως εμφάνιση ριζών, διάβρωση τοιχωμάτων
και είναι αδύνατη η τοποθέτηση οπτικών ινών εντός τους. Οι υπεύθυνοι
εγκατάστασης μελετάνε εκ νέου την πιθανή πορεία του οπτικού δικτύου
παρακάμπτοντας τους ελαττωματικούς υπονόμους. Οι οπτικές ίνες είναι ικανές να
διατηρήσουν την ακεραιότητα τους κατά την πλύση των υπονόμων αλλά κατά την
κοπή των ριζών πολύ πιθανό να εμφανίσουν βλάβες.
Αρκετές φορές κατά την επιθεώρηση που εκτελεί το Robot εντός των υπονόμων
έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες που ήταν «θαμμένες» για χρόνια σχετικά με τις
υπόγειες υποδομές. Πληροφορίες που είναι χρήσιμες και για το δήμο αλλά και για
την εταιρεία που πρόκειται να υλοποιήσει το οπτικό δίκτυο. Το πιο σύνηθες
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φαινόμενο είναι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του σχεδίου κατασκευής, του
αποχετευτικού

συστήματος, και της ίδιας της κατασκευής. Συγκεκριμένα στην

επιθεώρηση της Albuquerque παρουσιάστηκαν αρκετοί υπόνομοι που η διάμετρος
τους και το υλικό κατασκευής τους δεν πληρούσε κανένα από τα διεθνή πρότυπα περί
κατασκευής υπονόμων με αποτέλεσμα να μην ήταν εφικτή η τοποθέτηση
δακτυλιδιών για τη στήριξη το υ ο πτικο ύ δικτύο υ. Η λύση πο υ δό θηκε, ήταν να
χρησιμοποιηθεί και το δίκτυο όμβριων υδάτων όπου το δίκτυο ακαθάρτων εμφάνιζε
ασυνέπειες. Επιπλέον, ο SAM αρκετές φορές ανακαλύπτει ζημιές στα δίκτυα των
υπονόμων που χρήζουν άμεσης επιδιόρθωσης καθώς και φρεάτια που θάφτηκαν μετά
από έργα που έγιναν στο οδικό δίκτυο. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στο δήμο για
περαιτέρω μελέτη και βελτίωση των υπόγειων υποδομών τους.
Φάση 2: Στερέωση του Δικτύου
Μόλις επιλεχθεί και επιθεωρηθεί η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι οπτικές ίνες
στο δίκτυο τον υπονόμων, αρχίζει η δεύτερη φάση στερέωσης του δικτύου –
τοποθέτησης των δακτυλιδιών, όπως παρουσιάζεται στα σχήματα 3.6 και 3.7. Τα
δακτυλίδια φορτώνονται στο Robot πριν την είσοδο του στον υπόνομο.

Σχήμα 3.6: Δακτυλίδια ανοξείδωτου χάλυβα τα οποία συγκρατούν τις οπτικές ίνες

Τα δακτυλίδια που τοποθετούνται εντός των υπονόμων είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα. Το σχήμα τους είναι στρογγυλό και με τη βοήθεια των τεσσάρων
ελατήριων που βρίσκονται κατά μήκος τους συγκρατούνται στα τοιχώματα των
υπονόμων.

Οι βιντεοκάμερες και τα μικρόφωνα που βρίσκονται στο Robot

επιτρέπουν στο χειριστή του να τοποθετεί το κάθε δακτυλίδι στο κατάλληλο σημείο
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και με το σωστό προσανατολισμό μέσα στον υπόνομο. Συνδετήρες, οι οποίοι
τοποθετούνται στα δακτυλίδια σε συνεργασία με τα ελατήρια εγγυώνται τη
σταθερότητα των δακτυλιδιών εντός του υπονόμου.
Τα δακτυλίδια απέχουν μεταξύ τους ενάμιση μέτρο. Συνήθως η απόσταση αυτή
μεταβάλλεται ανάλογα με τον τύπο του υπόνομου και τις συνδέσεις που υπάρχουν
μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης λαμβάνονται υπόψη και οι
μελλοντικές επεκτάσεις του οπτικού δικτύου με αποτέλεσμα όπου απαιτείται, να
τοποθετείται επιπλέον δίκτυο σωληνώσεων το οποίο να είναι ικανό στο μέλλον να
φιλοξενήσει οπτικές ίνες.
Στο σχήμα 3.7 παρουσιάζεται η διαδικασία στερέωσης των δακτυλιδιών εντός του
υπονόμου.

Σχήμα 3.7: Τοποθέτηση των δακτυλιδιών εντός των υπονόμων

Η αφαίρεση δακτυλιδιών από τους υπονόμους, αν και δύσκολη, είναι εφικτή. Τα
δακτυλίδια τοποθετούνται εντός του υπονόμου με την προοπτική να μη γλιστρούν και
να παραμένουν εντός του υπονόμου για περισσότερα από 24 χρόνια. Το Robot που
εκτελεί την εγκατάσταση διαθέτει ένα βραχίονα ο οποίος έχει την ικανότητα να
αφαιρεί τα δακτυλίδια από τα τοιχώματα των υπονόμων. Φυσικά, τα δακτυλίδια που
αφαιρούνται καταστρέφονται και δεν ικανά να επαναχρησιμοποιηθούν. Αν και τα
Robot είναι εφοδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας μερικές φορές
υποπίπτουν σε σφάλματα με αποτέλεσμα τα δακτυλίδια να τοποθετούνται
λανθασμένα και να είναι αναγκαία η αφαίρεση τους. Ο χειριστής αντιλαμβάνεται το
σφάλμα και δίνει εντολή στο Robot να αφαιρέσει το δακτυλίδι και να τοποθετήσει
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 87 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

ένα καινούριο στη σωστή θέση. Κάθε εγκατάσταση δακτυλιδιού επιθεωρείται
εξονυχιστικά. Θεωρητικά θα πρέπει να συγκρατούν το δίκτυο οπτικών ινών
περισσότερα από 24 χρόνια μέσα στο υπόνομο και σε περίπτωση που υπάρχουν
υπόνοιες σφάλματος αντικαθίστανται.
Φάση 3: Εγκατάσταση Σωληνώσεων
Η φάση που ακολουθεί την εγκατάσταση των δακτυλιδιών είναι η εγκατάσταση των
σωληνώσεων ανοξείδωτου χάλυβα. Οι τεχνικοί τοποθετούν το δίκτυο των
σωληνώσεων στον υπόνομο. Αφού τοποθετείται η σωλήνωση στον υπόνομο,
αναλαμβάνει το Robot να την στερεώσει στα δακτυλίδια που προεγκατέστησε. Το
σχήμα 3.8 παρουσιάζει τη φάση εγκατάστασης των σωληνώσεων.

Σχήμα 3.8: Εγκατάσταση των σωληνώσεων

Η σωλήνωση από ανοξείδωτο χάλυβα προστατεύει τις οπτικές ίνες από τα υγρά που
ρέουν μέσα στους υπονόμους, από τις μεθόδους καθαρισμούς των υπονόμων καθώς
και από τα τρωκτικά που βρίσκονται εντός των υπονόμων. Η σωλήνωση που θα
φιλοξενήσει τις οπτικές ίνες δεν απαιτείται να είναι αδιάβροχη λόγω του ότι τα
καλώδια των οπτικών ινών που τοποθετούνται στους υπονόμους έχουν το ίδιο
περίβλημα με εκείνο των υποβρύχιων, κάτι που τα καθιστά αδιάβροχα και πολύ
ανθεκτικά.
Το δίκτυο των σωληνώσεων εισέρχεται και εξέρχεται από τους υπονόμους από τα
φρεάτια που βρίσκονται συνήθως στο μέσο κεντρικών αρτηριών ή στα πεζοδρόμια.
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Φάση 4: Εγκατάσταση Οπτικών Ινών
Σε αυτή την φάση είναι όλα έτοιμα να υποδεχθούν τις οπτικές ίνες. Το προσωπικό της
εταιρείας που ανέλαβε την εγκατάσταση «τραβάει» τα υποβρύχια καλώδια οπτικών
ινών μέσα στις σωληνώσεις. Όταν τοποθετηθούν οι οπτικές ίνες στις σωληνώσεις
τότε τελειώνει και το κύριο μέρος της εγκατάστασης. Το μόνο που απομένει είναι η
σύνδεση των συνδρομητών στο δίκτυο dark fiber που μόλις δημιουργήθηκε. Η
εταιρεία που εκτελεί την εγκατάσταση έρχεται σε συμφωνία με τους υποψήφιους
πελάτες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η σύνδεση το υ κτιρίο υ το υς με την
οπτική ίνα που θα εξέλθει από το φρεάτιο.

Σχήμα 3.9: Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών

3.2.5.2 Ευρυζωνικός Υπόνομος
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των οπτικών ινών εμφανίζεται το εξής
πρόβλημα: ο υπόνομος εκτός από υγρά μεταφέρει και ευρυζωνικότητα, άρα ο
τεχνικός του δήμου, που θα κληθεί να επιδιορθώσει βλάβη στον υπόνομο, θα πρέπει
πρώτα να πάρει άδεια και οδηγίες από την εταιρεία, που εγκατέστησε το δίκτυο
οπτικών ινών και μετά να επέμβει. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης δεν υπάρχει ο
χρόνος για να συνεννοηθεί ο τεχνικός που θα κληθεί να επιδιορθώσει την βλάβη, με
τη εταιρεία και μετά να ξεκινήσουν οι ενέργειες επιδιόρθωσης. Το ενδεχόμενο αυτό
προβλέφθηκε και επιλύθηκε στην περίπτωση της Albuquerque. Η CityNet που
δημιούργησε το δίκτυο dark fiber προνόησε πιθανές βλάβες και καταστροφές των
καλωδίων της. Συγκεκριμένα αν κοπεί ένα καλώδιο και τεθεί εκτός λειτουργίας τότε
δεν καταρρέει ολοκληρωτικά το δίκτυο, αλλά τα δεδομένα δρομολογούνται από
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εναλλακτικές πορείες μέχρι να επιδιορθωθεί η βλάβη. Επομένως, σε περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης οι τεχνικοί των υπονόμων έχουν τη δυνατότητα να κόβουν
καλώδια οπτικών ινών για να επιδιορθώσουν μια βλάβη που χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης. Έπειτα οι τεχνικοί της CityNet μεταβαίνουν στο σημείο και
επιδιορθώνουν την βλάβη που προκλήθηκε στο δίκτυο της.
3.2.5.3 Μελέτη Περίπτωσης
Συνήθως το κόστος κατασκευής του οπτικού δικτύου το αναλαμβάνει εξολοκλήρου η
εταιρεία που εκτελεί και την εγκατάσταση. Στην προκειμένη περίπτωση αναφέρεται η
CityNet. Ο δήμος έρχεται σε συμφωνία με την εταιρεία, επιτρέποντας τη διέλευση
οπτικών καλωδίων εντός των υπονόμων με αντίτιμο να λαμβάνει ένα ποσοστό από τα
κέρδη της εταιρείας, η οποία εκμεταλλεύεται το δίκτυο. Στην περίπτωση της
Albuquerque τα μόνα έξοδα που κλήθηκε να πληρώσει ο δήμος ήταν οι σύμβουλοι,
μηχανικοί και νομικοί, που απαιτούνταν για την υπογραφή του συμβολαίου καθώς
και ο μισθός ενός μηχανικού ο οποίος θα επέβλεπε την ορθή εκτέλεση του
εγχειρήματος. Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η τοποθέτηση
οπτικών ινών ξεκίνησε άμεσα, χωρίς να προηγηθούν εργασίες συντήρησης και
καθαρισμού. Τέλος, καμία άδεια δεν έπρεπε να ληφθεί για την τοποθέτηση οπτικών
ινών στους υπονόμους, κάτι που απαιτείται στις περιπτώσεις που γίνονται εκσκαφές
για την τοποθέτηση καλωδίων.
Τα οφέλη από την δημιουργία οπτικού δικτύου για μια πόλη είναι αρκετά σημαντικά.
Εκτός από τη γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση που θα παρέχεται στους πολίτες της, θα
επωφεληθεί και η ίδια η πόλη. Στις δύο επόμενες παραγράφους θα παρουσιαστούν τα
οφέλη αυτά.
Μόλις υπογραφεί η συμφωνία και ορισθεί η πιθανή διαδρομή του οπτικού δικτύου,
αρχίζει η φάση επιθεώρησης και χαρτογράφησης του αποχετευτικού δικτύου.
Υπεύθυνοι της εταιρίας που εκτελεί την εγκατάσταση μελετούν εξονυχιστικά το
οπτικό-ακουστικό υλικό χαρτογραφώντας την κάθε πλευρική σύνδεση, το κάθε
φρεάτιο καθώς και τον ακριβή προσανατολισμό του δικτύου με ακρίβεια χιλιοστού.
Τα δεδομένα που συλλέγονται αφού επεξεργαστούν από ειδικούς, αντιγράφονται και
παρέχονται και στο δήμο. Το κόστος επιθεώρησης και χαρτογράφησης του
αποχετευτικού δικτύου με σύγχρονα μηχανήματα, είναι απαγορευτικό για τους
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δήμους με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται επιθεωρήσεις από το δήμο σε ολόκληρο
το δίκτυο πάρα μόνο σε συγκεκριμένα σημεία που εμφανίζουν προβλήματα.
Η εταιρεία CityNet συνήθως καταβάλει το 2,5% στο δήμο που επιτρέπει τη διέλευση
οπτικών ινών στους υπονόμους, από τα ετήσια κέρδη που λαμβάνει από τη μίσθωση
του οπτικού δικτύου για 24 ή και περισσότερα χρόνια.

Επιπλέον, η CityNet

αναλαμβάνει τα κόστη της επιθεώρησης και καθαρισμού των γραμμών των υπονόμων
όπου έχει εγκαταστήσει οπτικό δίκτυο. Τέλος, για τα δύο πρώτα έτη, η εταιρεία είναι
υποχρεωμένη να επιθεωρεί τους υπονόμους παρατηρώντας πιθανές δυσμενείς
επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την εγκατάσταση των οπτικών ινών. Σε περίπτωση
που εμφανιστεί πρόβλημα στη ροή των υγρών, παρεμβαίνουν άμεσα να το
διορθώσουν, συνήθως παρακάμπτοντας το συγκεκριμένο υπόνομο. [46],[47],[48]
3.2.6 Case Study - University of Aberdeen
Το πανεπιστήμιο του Aberdeen είναι το πέμπτο γηραιότερο πανεπιστήμιο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, με μια ακαδημαϊκή φήμη που εκτείνεται περάν των 500 ετών. Το
πανεπιστήμιο φιλοξενεί περισσότερους από 13.000 φοιτητές και 3.000 προσωπικό.
Οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου, στην προσπάθεια τους να παρέχουν state-of-the-art
επικοινωνιακές υποδομές, αποφάσισαν να δημιουργήσουν οπτικό δίκτυο πάνω στο
οποίο θα συνδέονται όλα τα κτίρια του πανεπιστημίου. Οι οπτικές ίνες είναι ικανές να
εξυπηρετήσουν την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης.
Με τη λήψη της απόφασης για τη δημιουργία οπτικού δικτύου, ξεκίνησε και η
αναζήτηση

των πιθανών λύσεων.

Στο

υπέδαφος

της

πανεπιστημιούπολης

συνωστίζονταν ήδη μεγάλος αριθμός καλωδίων, κάτι που δυσχέραινε κατά πολύ νέες
εκσκαφές. Την λύση ήρθε να δώσει η H2O Networks η οποία εξειδικεύεται στην
τοποθέτηση οπτικών ινών εντός των υπονόμων και στη δημιουργία οπτικών δικτύων.
Η λύση αυτή ήταν κατά πολύ οικονομικότερη, γρηγορότερη και φιλικότερη προς το
περιβάλλον σε σύγκριση με τις εκσκαφές που απαιτούνταν για την τοποθέτηση.
H ιδέα εκμετάλλευσης του δικτύου υπονόμων ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο
της H20, Έλφεντ Τόμας, που υποστηρίζει ότι τα πλεονεκτήματα εκμετάλλευσης του
δικτύου υπονόμων για το πέρασμα καλωδίων και οπτικών ινών είναι σημαντικά
μεγαλύτερα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. «Το πέρασμα καλωδίων σε μια
περιοχή 2 χιλιομέτρων θα χρειαζόταν ένα χρόνο σκαψιμάτων. Εκμεταλλευόμενοι το
σύστημα υπονόμων μπορούμε να το κάνουμε σε τέσσερις ώρες»
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Με την υπογραφή των συμβολαίων η H20 ξεκίνησε αμέσως την εγκατάσταση των
οπτικών ινών στους υπονόμους, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρωθεί στο 1/5 του
χρόνου από όσο είχε εκτιμηθεί αρχικά, σκάβοντας και τοποθετώντας τις οπτικές ίνες.
[49]
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3.3 Δίκτυο Φυσικού Αερίου
3.3.1 Εισαγωγή
Οι πλείστες εταιρείες φυσικού αερίου αναμένουν να μεταφέρουν μέσω των αγωγών
τους, εκτός από φυσικό αέριο και ευρυζωνικότητα. Η αγορά της ευρυζωνικότητας
είναι ικανή να αποφέρει τεράστια κέρδη σε όσες εταιρείες φυσικού αερίου
επιχειρήσουν να τοποθετήσουν οπτικές ίνες στους αγωγούς τους.
Μέσα από μελέτες που έχουν γίνει από το Gas Technology Institute (GTI)
διαπιστώθηκε ότι το ήδη υφιστάμενο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου έχει τη
δυνατότητα να «φιλοξενήσει» οπτικές ίνες χωρίς να διατρέχετε κανένας κίνδυνος από
τη συνύπαρξη των δύο, οπτικών ινών και αερίου, στον ίδιο αγωγό. Με αυτό τον
τρόπο οι εταιρείες υποδομών φυσικού αερίου χωρίς μεγάλο κόστος μπορούν να
δημιουργήσουν δίκτυο οπτικών ινών (dark fiber), το οποίο και να μισθώνουν
παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ISP).
Τα τεράστια ποσά που απαιτούνται για την ανάπτυξη υποδομών για δίκτυα οπτικών
ινών ανάγκασαν την αγορά της ευρυζωνικότητας να χωρισθεί σε δύο μέρη, στην
αγορά υποδομών και στην αγορά υπηρεσιών. Στην αγορά υπηρεσιών ανήκουν όλοι οι
παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSP) ενώ στην αγορά υποδομών ανήκουν όλες οι
εταιρίες που διαθέτουν δίκτυο πρόσβασης και είτε το εκμεταλλεύονται οι ίδιες είτε το
ενοικιάζουν σε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSP). Οι εταιρείες που είχαν στη
διάθεση τους το δίκτυο χαλκού, στις πλείστες των περιπτώσεων ήταν κυβερνητικές
και όρισαν για χρόνια την αγορά υποδομών. Με τη φιλελευθεροποίηση των
τηλεπικοινωνιών όλο και περισσότερες εταιρείες, πο υ μέχρι τώρα δεν είχαν καμία
σχέση με τηλεπικοινωνίες, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το ήδη υπάρχον δίκτυο
τους για να αναπτύξουν οπτικό δίκτυο πρόσβασης το οποίο και να μισθώνουν. Στην
αγορά υποδομών δεν άργησαν να εισέλθουν και οι εταιρείες παροχής φυσικού αερίου
που αποβλέπουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Σύμφωνα με τον Paul Beckendorf
μέλος του GTI, από το 2002 οι εταιρίες φυσικού αερίου αναζητούν τρόπους για να
εγκαταστήσουν οπτικές ίνες στους αγωγούς τους.
Καταβλήθηκαν και στο παρελθόν προσπάθειες να τοποθετηθούν καλώδια οπτικών
ινών σε αγωγούς φυσικού αερίου αλλά το αποτέλεσμα ήταν να εγκαταλειφθούν
τελείως οι αγωγοί λόγω προβλημάτων που εμφάνισαν. Παρόλα αυτά η τεχνολογία
έκανε άλματα προόδου και κατέστησε δυνατή την ασφαλή και αποδοτική μεταφορά
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δεδομένων διαμέσου των οπτικών καλωδίων που βρίσκονται στους αγωγούς φυσικού
αερίου, παράλληλα με τη μεταφορά φυσικού αερίου. Ερευνητές του GTI και μέλη της
GTTA (Global Technology Transfer Alliance), οργάνωση που αναζητά νέες
καινοτόμες τεχνολογίες) ανακάλυψαν αρκετούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να
τοποθετηθούν οπτικές ίνες στους αγωγούς φυσικού αέριου, χωρίς να παρουσιάζονται
προβλήματα με τη συνύπαρξη «δεδομένων».
Τα οπτικά δίκτυα ολοένα και κερδίζουν έδαφος, ολοένα και περισσότεροι ISP
επιλέγουν να μεταδίδουν τα δεδομένα τους μέσω αυτών. Φυσικά, λόγω του τεράστιου
κόστους υλοποίησης και τις πολύπλοκης διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας
τους δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένα στις αστικές περιοχές, «Last Mile».
Το τεράστιο κόστος των εκσκαφών που απαιτούνται για την τοποθέτηση οπτικών
ινών στο δίκτυο πρόσβασης, «Last Mile» είναι απαγορευτικό σύμφωνα με τον Glyn
Hazelden τις Jason Consultants, ο οποίος εργάστηκε σε συνεργασία με την GTI με
σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων που έχουν οι εταιρείες φυσικού αερίου να
εισέλθουν με επιτυχία στη νέα αγορά.
Η τοποθέτηση οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού και δίκτυο διανομής κοστίζει
$25.000 ανά Km. ( Camp, Jeffrey et.al, 2001) [50]. Αντίθετα, η τοποθέτηση ενός
χιλιομέτρου οπτικής ίνας στο «Last Mile» στοιχίζει $120.000 - $450.000. Σε πολύ
δύσκολες περιοχές το κόστος μπορεί να ανέλθει στα $650,000. (Regan, Mary,2001)
[51]
Με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για εύρος ζώνης το οποίο να υποστηρίζει τις νέες
πολυμεσικές εφαρμογές (HDTV, VoD) οι αγωγοί φυσικού αερίου παρουσιάζονται ως
η ιδανική λύση για τη διασύνδεση των νοικοκυριών με τους παροχείς των υπηρεσιών
διαδικτύου (ISPs). Οι αγωγοί φυσικού αερίου που διασύνδεουν εκατομμύρια οικίες,
γραφεία και επιχειρήσεις είναι ικανές με ένα σχετικά απλό και οικονομικό τρόπο να
συνδέσουν μεταξύ τους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών και παροχείς
υπηρεσιών.
H εταιρεία Sempra Fiber Links, είναι η πιο γνωστή στο χώρο και ασχολείται εδώ και
χρόνια με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Η
Sempra Fiber Links έχει αναπτύξει συγκεκριμένη τεχνολογία, FIGsm, για την
εγκατάσταση οπτικών ινών μέσα σε αγωγούς φυσικού αερίου οι οποίοι λειτουργούν
με μέγιστη πίεση τα 414 kPa. Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε
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οποιουσδήποτε αγωγούς που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις. Η κατασκευή ενός
μητροπολιτικού δικτύου είναι μια χρονοβόρα, ακριβή και ενοχλητική διαδικασία η
οποία απαιτεί εκσκαφές χανδάκων σε όλες τις οδικές αρτηρίες μιας πόλης.
Συγκρίνοντας την προαναφερθείσα διαδικασία με την τοποθέτηση οπτικών ινών σε
αγωγούς φυσικού αερίου, FIGsm, το κόστος εγκατάστασης μειώνεται 50 - 70%.
Ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού, υπάρχει μέγιστος αριθμός οπτικών ινών που
είναι εφικτό να τοποθετηθούν χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στη ροή του αερίου.
Ο μέγιστος αριθμός οπτικών ινών που είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε ένα αγωγό
ανάλογα με τη διάμετρο, εμφανίζονται στον πιο κάτω πίνακα. [52]
Pipeline Size (mm)

Max. Cable Fiber
Count

20

12

25 - 35

12
48

50 - 75

48
144

100

144
576

> 100

576

Πίνακας 2: Μέγιστος Αριθμός Οπτικών ινών που είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε αγωγό
φυσικού αερίου

3.3.2 Εγκατάσταση Οπτικών Ινών μέσα σε Αγωγούς Φυσικού Αερίου
Η τοποθέτηση οπτικών ινών σε αγωγό φυσικού αερίου προϋποθέτει την εκ των
προτέρων τοποθέτηση των οπτικών ινών σε ένα προστατευτικό σωλήνα
πολυαιθυλενίου (PE) ο οποίος τοποθετείται στον αγωγό, όπως παρουσιάζεται στο
σχήμα 3.10. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE), σφραγίζεται και διαχωρίζει τις οπτικές
ίνες από το φυσικό αέριο, δεν επιτρέπει την άμεση επαφή του αερίου με τις οπτικές
ίνες, αποτρέποντας πιθανά προβλήματα και δυσλειτουργίες.
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Σχήμα 3.10: Οπτικές Ίνες σε αγωγό φυσικού αερίου

Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου συμπεριλαμβάνει και ένα μεγάλο αριθμό
βαλβίδων (στρόφιγγες), οι οποίες πρέπει παρακαμφθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
να αποφευχθούν διαρροές αερίου. Στο πιο κάτω σχήμα εμφανίζεται, απλουστευμένα,
πώς γίνεται η παράκαμψη.

Fiber & Hand
SealHole
to Pipe

Secondary
Seal
Bridge
Conduit

Access
Fitting
Distribution
Main

Pipeline
Conduit

Pipe Valve
Σχήμα 3.11: Παράκαμψη βαλβίδας αγωγού φυσικού

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται κατά την έξοδο της ο πτικής ίνας από το ν
αγωγό, για να γίνει η παράκαμψη της βαλβίδας, και η εκ νέου είσοδος στον αγωγό. Η
έξο δο ς και η είσο δο ς της ο πτικής ίνας από τον αγωγό είναι εφικτό να γίνει με
τρύπημα του αγωγού. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) εξυπηρετεί όχι μόνο το
διαχωρισμό των οπτικών ινών από το αέριο αλλά

χρησιμοποιείται και για να

σφραγιστεί ο αγωγός του αερίου. Με ένα ειδικό υλικό «συγκολλάται» ο σωλήνας του
πολυαιθυλενίου με τον αγωγό φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου και εξόδου.
Επίσης, ένας εναλλακτικός τρόπος είναι η τροποποίηση της βαλβίδας έτσι ώστε να
τοποθετηθεί μια «παροχή» (hot-tap), όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.12, η οποία να
επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο της οπτικής ίνας χωρίς να χρειαστούν περεταίρω
τρυπήματα.
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Μέθοδοι τοποθέτησης οπτικών ινών σε αγωγούς φυσικού αερίου υπάρχουν για όλα
τα υλικά κατασκευής των αγωγών. Τα υλικά που επιλέγονται, κατά κόρο για την
κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου είναι ο χάλυβας, ο σίδηρος και το πολυαιθυλένιο.
Η βασική διαδικασία τοποθέτησης των καλωδίων, οπτικών ινών στους αγωγούς είναι
σχεδόν η ίδια, διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στα υλικά τοποθέτησης, συγκόλλησης
και στη μέθοδο που στερεώνεται ο προστατευτικός σωλήνας πολυαιθυλενίου στα
τοιχώματα του αγωγού.
Steel

Cast Iron

Polyethylene

Σχήμα 3.12: Τύποι Αγωγών Φυσικού Αερίου

Στην περίπτωση του χαλύβδινου αγωγού επιλέγονται να τοποθετηθούν βαλβίδες
«Mueler ή T.D. Williamson hot-tap» τροποποιημένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την
έξοδο του σωλήνα πολυαιθυλενίου με τις οπτικές ίνες. Η τοποθέτηση και στερέωση
των οπτικών ινών γίνεται με συγκεκριμένη, τυποποιημένη τεχνική και έπειτα το
τρύπημα γίνεται με χρήση «Mueller ή T.D. Williamson» εξοπλισμού. Αφού τρυπηθεί
ο αγωγό ς εξέρχεται η ο πτική ίνα έτσι ώστε να γίνει η παράκαμψη. Ο αγωγός
σφραγίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαρροή αερίου. Ο τρόπος με
τον οποίον γίνεται το σφράγισμα των αγωγών είναι τυποποιημένος και
χρησιμοποιείται για δεκαετίες.
Στην περίπτωση των αγωγών πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται σέλλες που
κατασκευάζονται από την Uponor Aldyl Co για την είσοδο και έξοδο από τους
αγωγούς. Τέλος, στην περίπτωση που οι αγωγοί αποτελούνται από χυτό σίδηρο
χρησιμοποιούνται «σέλλες» που κατασκευάζονται από την Dresser Inc. Το τελικό
σφράγισμα τον αγωγών γίνεται με τον ίδιο τρόπο με εκείνο των χαλύβδινων αγωγών.
Σύμφωνα με την τεχνολογία FIGsm που επιλέγει τη Sempra Fiber Links για να
τοποθετήσει οπτικές ίνες στους αγωγούς φυσικού αερίου, αντλούμε πληροφορίες για
το πώς γίνεται η εγκατάσταση. Αρχικά τοποθετήται ο σωλήνας πολυαιθυλενίου στον
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αγωγό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τις οπτικές ίνες από τις ισχυρές
πιέσεις που δημιουργούνται εντός του αγωγού και ο σωλήνας πολυαιθυλενίου θα
πρέπει να συμμορφώνεται στις προδιαγραφές ASTM D-2513.
Υπάρχουν

αρκετοί

τρόποι

να

τοποθετηθεί

ο

σωλήνας.

Η

επιλογή

του

καταλληλότερου γίνεται με βάση τη διάμετρο του αγωγού και την απόσταση μεταξύ
εισόδου - εξόδου του αγωγού φυσικού αερίου. Στην περίπτωση που η απόσταση
εισόδου - εξόδου είναι μικρότερη από 100 μέτρα τότε χρησιμοποιούνται μηχανήματα
που απλά προωθούν το καλώδιο οπτικών ινών, όπως παρουσιάζονται και στα
σχήματα 3.13 και 3.14:

Σχήμα 3.13: Μηχάνημα προώθησης καλωδίων (Cable Jet)

Σχήμα 3.14: Τοποθέτηση καλωδίων σε αγωγούς με μηχανήματα προώθησης

Στην περίπτωση που η απόσταση εισόδου - εξόδου δεν ξεπερνάει τα 450 μέτρα
χρησιμοποιούνται μηχανήματα “Power Rod” τα οποία αρχικά τοποθετούν μια
μεταλλική ράβδο στον αγωγό. Όταν η ράβδος φθάσει στην άλλη άκρη του αγωγού, οι
οπτικές ίνες στερεώνονται στη ράβδο και τότε ξεκινά η αντίθετη διαδικασία. Το
μηχάνημα Power Ροd τραβάει τη ράβδο, με αποτέλεσμα να τραβάει και τις οπτικές
ίνες κατά μήκος του αγωγού. Στο σχήμα πιο κάτω παρουσιάζεται η διαδικασία:
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Σχήμα 3.15: Τοποθέτηση καλωδίου με τη χρήση μηχανήματος Power Rod

Μόλις το καλώδιο της οπτικής ίνας πλησιάσει τη βαλβίδα, θα πρέπει να εξέλθει από
τον αγωγό και ο αγωγός να σφραγιστεί, όπως παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα:

Σχήμα 3.16: Έξοδος οπτικών ινών και σφράγισμα αγωγού φυσικού αερίου

Μέχρι αυτού του σημείου έχει παρουσιαστεί το πώς γίνεται η εγκατάσταση καλωδίων
οπτικών ινών σε αγωγούς φυσικού αερίου. Στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθεί το
πώς οι συνδρομητές φυσικού αερίου συνδέονται με το διαδίκτυο, με τα οπτικά
καλώδια. Ο τρόπος σύνδεσης παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα:
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Σχήμα 3.17: Ευρυζωνική σύνδεση νοικοκυριών μέσω αγωγών φυσικού αερίου

Οι οπτικές ίνες βρίσκονται ήδη στους κύριους αγωγούς φυσικού αερίου που
διατρέχουν ολόκληρη την πόλη. Πλησίον κάθε κτιρίου η οπτική ίνα εξέρχεται από το
φρεάτιο, εκεί δηλαδή που βρίσκονται και οι βαλβίδες του φυσικού αερίου. Από το
φρεάτιο η οπτική ίνα εισέρχεται στην «παροχή» φυσικού αερίου που συνδέει το
κτίριο με τον κύριο αγωγό. Η «παροχή» φυσικού αερίου αποτελείται από ένα αγωγό
κατά πολύ μικρότερο από τον κύριο αγωγό. Αν η «παροχή» είναι μεγαλύτερη από 2025 mm τότε η οπτική ίνα τοποθετείται στον αγωγό αυτό μέσα σε σωλήνα
πολυαιθυλενίου, διαφορετικά τοποθετείται απευθείας στον αγωγό για να μην
δημιουργήσει προβλήματα στη ροή του αερίου. Σε αγωγούς μικρότερους από 20-25
mm η πίεση του αερίου δεν είναι μεγάλη με αποτέλεσμα να μην προκαλούνται
ζημιές στις οπτικές ίνες που βρίσκονται εντός του. Τέλος, πριν από τον μετρητή
φυσικού αερίου εξέρχεται η οπτική ίνα από την «παροχή» και συνδέεται με τον
εξοπλισμό που βρίσκεται εντός της οικίας, γραφείου κλπ.
Το μοναδικό σημείο που είναι πιθανόν να απαιτούνται εκσκαφές είναι το σημείο από
το φρεάτιο μέχρι την «παροχή» της οικίας. Είναι ανέφικτο οι οπτικές ίνες να
ακολουθήσουν την πορεία του φυσικού αερίου και να εισέλθουν απευθείας από τον
κύριο αγωγό στην «παροχή» σε ήδη υφιστάμενους αγωγούς. Η μόνη λύση είναι να
προβλεφθεί η εγκατάσταση οπτικών ινών κατά την δημιουργία του δικτύου των
αγωγών φυσικού αερίου.
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3.3.3 Μείωση Χωρητικότητας Δικτύου
Μια σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους ιδιοκτήτες
αγωγών φυσικού αερίου πριν την τοποθέτηση οπτικών ινών στο δίκτυο τους είναι
κατά πόσο είναι ανεκτό να μειωθεί η χωρητικότητα του δικτύου τους. Στις πλείστες
των περιπτώσεων δεν τίθεται τέτοιο θέμα εφόσον κατά την κατασκευή των δικτύων
φυσικού αερίου τοποθετούνταν μεγαλύτεροι αγωγοί με σκοπό να καλύψουν και τη
μελλοντική ζήτηση. Επιπλέον, ελάχιστα “bottleneck” έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα,
σε αγωγούς φυσικού αερίου επειδή υπάρχει αρκετός ανεκμετάλλευτος χώρος εντός
τους.
Γενικά, η τεχνολογία FIGsm είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην καταλαμβάνει χώρο
μεγαλύτερο από το 10% του συνολικού χώρου που διαθέτει ο αγωγός. Για
παράδειγμα ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου με διάμετρο 25 mm (που περιέχει οπτικές
ίνες), τοποθετημένος σε αγωγό φυσικού αερίου διαμέτρου 100 mm (με τοιχώματα 4.8
mm) μειώνει τη χωρητικότητα κατά 9%, ενώ ο ίδιος σωλήνας τοποθετημένος σε
αγωγό 200 mm (με τοιχώματα 6.3 mm) μειώνει τη χωρητικότητα μόνο κατά 2%.
Τέλος, μια τυπική κατασκευή δικτύου οπτικών ινών κρατάει μήνες. Η εταιρεία
Sempra Fiber Links Technonogy υποστηρίζει ότι μπορεί να εγκαταστήσει 300 - 600
μέτρα οπτικής ίνας, σε αγωγούς φυσικού αερίου ημερησίως, τη στιγμή που με τον
παραδοσιακό τρόπο (εκσκαφές) στην καλύτερη περίπτωση να εγκατασταθούν το
πολύ 100 μέτρα την ημέρα.
3.3.5 Case Studies
Το 2001 έγινε η πρώτη εγκατάσταση οπτικών ινών σε αγωγούς φυσικού αερίου στις
ΗΠΑ από τη Sempra Fiber Links σύμφωνα με την τεχνολογία FIGsm. Πριν από την
Sempra Fiber Links, η Alcatel και η Gastech πραγματοποίησαν διάφορες
εγκαταστάσεις οπτικών ινών στην Ευρώπη και Ασία. Πιο συγκεκριμένα η Alcatel
έχει τοποθετήσει οπτικές ίνες σε αγωγούς φυσικού αερίου στη Γερμανία και έχει
αναπτύξει ένα δίκτυο 140 Km οπτικών ινών στην Ταιβάν. Η Alcatel επιλέγει μια
εντελώς διαφορετική μέθοδο για την εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς.
Αρχικά τοποθετείται ένα μπαλόνι στους αγωγούς φυσικού αερίου και πάνω σε αυτό
στερεώνονται οι οπτικές ίνες. Πεπιεσμένος αέρας σπρώχνει το μπαλόνι στην έξοδο
και μαζί σέρνει και τις οπτικές ίνες κατά μήκος του αγωγού. Η εταιρεία GASTEC
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NV που εδρεύει στην Ολλανδία, υιοθετεί την τεχνολογία με το σωλήνα
πολυαιθυλενίου που παρουσιάστηκε προηγουμένως.
Η Sempra Fiber Links προχώρησε στην κατασκευή τριών μεγάλων έργων, σύμφωνα
με την τεχνολογία FIGsm. Το πρώτο έργο έγινε στο Wilksboro στη βόρεια Καρολίνα
στους αγωγούς της «Frontier Energy». Το δεύτερο έργο έλαβε χώρα στους αγωγούς
της Oncor στο Fort Worth, Τέξας και το τρίτο έγινε στους αγωγούς της Long Beach
Energy στην περιοχή του Los Angeles.
3.3.5.1 Frontier Energy Installation
Η τεχνολογία FIGsm χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση 2,5 Km οπτικών ινών σε
αγωγούς φυσικού αεριού διαμετρήματος 150 mm κατασκευασμένους από
πολυαιθυλένιο, οι οποίοι λειτουργούν υπό πίεση 400 kPa. Η εγκατάσταση έγινε σε
δύο φάσεις. Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο του 2001 και η δεύτερη τον Οκτώβριο του
ίδιου χρόνου. Με την ολοκλήρωση του έργου, πλήθος εταιρειών που έχουν στην
ιδιοκτησία τους δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου επισκέφθηκαν το Wilksboro με
σκοπό την μελέτη του έργο, με την προοπτική να το υιοθετήσουν στο μέλλον.
Κατά την εγκατάσταση των οπτικών ινών στους αγωγούς της Frontier Energy
δοκιμάστηκαν και τελειοποιήθηκαν αρκετές τεχνικές εγκατάστασης. Αρχικά, η
τοποθέτηση γινόταν με απευθείας εισαγωγή του αγωγού πολυαιθυλενίου με τις
οπτικές ίνες εντός. Η τεχνική αυτή ήταν ικανή να τοποθετήσει μόνο 50m οπτική ίνας.
Στην συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε μια ράβδος fiberglass η οποία ήταν ικανή να
εγκαταστήσει οπτικές ίνες μέχρι και 300 m. Τέλος, υπήρχαν τμήματα που απαιτούσαν
να γίνει εγκατάσταση μεγαλύτερη από 350 m. Η λύση δό θηκε με τη χρήση ενός
μηχανήματος Power Rod, το οποίο είχε τη δυνατότητα να σπρώχνει τη ράβδο του σε
αποστάσεις μεγαλύτερες των 400 m. Κατά μέσο όρο οι αποστάσεις μεταξύ εισόδου
και εξόδου των οπτικών ινών ήταν 270 m. Στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
προβλέφθηκαν μελλοντικές συνδέσεις συνδρομητών και δημιουργήθηκαν επιπλέον
φρεάτια στους αγωγούς φυσικού αερίου έτσι ώστε να είναι εφικτή η έξοδος των
οπτικών ινών σε περισσότερα σημεία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 102 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

3.3.5.2 Oncor Gas Company

Σχήμα 3.18: Εγκατάσταση οπτικών ινών σε ένα τμήμα αγωγών 360m

Το Μάιο του 2002, η εταιρεία Oncor, θυγατρική της TXU εταιρείας φυσικού αερίου,
ζήτησε από την Sempra Fiber Links να εγκαταστήσει, σε συγκεκριμένους αγωγούς
φυσικού αερίου, οπτικές ίνες με σκοπό να μελετήσει και να αξιολογήσει το έργο σε
συνεργασία με το Gas Technology Institute (GTI). Μια έρευνα αγοράς που έγινε από
την TXU απέδειξε ότι το έργο που θα επιχειρούσε η Oncor, για τοποθέτηση οπτικών
ινών, ήταν λειτουργικό και εμπορικά βιώσιμο. Η στρατηγική της Oncor ήταν η
δημιουργία ενός οπτικού δικτύου, dark fiber, το οποίο και θα μίσθωνε τους παροχείς
υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs). Η εταιρεία TXU δεν άργησε να δραστηριοποιηθεί και
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ιδρύοντας την θυγατρική TXU Communications, η
οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το δίκτυο dark fiber και να πρωταγωνιστήσει
στο χώρο.
Η εγκατάσταση των οπτικών ινών σε τέσσερα τμήματα αγωγών φυσικού αερίου,
διαμέτρου 150 mm και μήκους 300 με 360 m έκαστος ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο
βδομάδες. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με τη χρήση μηχανήματος Power Rod. Με
την ολοκλήρωση το Gas Technology Institute (GTI) καθώς και άλλες εταιρείες
φυσικού αερίου μελέτησαν και αξιολόγησαν θετικά το όλο εγχείρημα της Oncor.
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3.3.5.3 Long Beach Energy

Σχήμα 3.19: Τοποθέτηση Οπτικών Ινών στο Long Beach

Η πόλη Long Beach της Καλιφόρνια με 470.000 κατοίκους είναι ιδιοκτήτρια ενός
δικτύου αγωγών διανομής φυσικού αερίου. Κατά την κατασκευή του δικτύου των
αγωγών λήφθηκε πρόνοια τοποθέτησης οπτικών ινών σε μελλοντικό στάδιο. Το
αρμόδιο τμήμα του δήμου που διαχειρίζεται τους αγωγούς φυσικού αερίου, Long
Beach Energy, συμφώνησε με τη Sempra Fiber Links με σκοπό να συνδέσει δυο
δημοτικά κτίρια μεταξύ τους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία FIGsm.

Το έργο

ξεκίνησε στα τέλη του Νοεμβρίου του 2002 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του
Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Περίπου 1,3 Km κυκλώματος οπτικών ινών
εγκαταστάθηκε σε αγωγούς φυσικού αερίου διαμετρήματος 75, 100 και 150 mm.
Επιπλέον, κατασκευάστηκαν αρκετά φρεάτια κατά μήκος της διαδρομής τα οποία θα
εξυπηρετούσαν μελλοντικούς συνδρομητές. Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει τον
τρόπο με τον οποίο τα καλώδια των οπτικών ινών τοποθετήθηκαν στους αγωγούς
φυσικού αερίου από τα φρεάτια κατά μήκος του δικτύου τους. Σε τελική ανάλυση το
κόστος του έργου ήταν κατά πολύ μικρότερο από το εναλλακτικό σχέδιο που
παρουσιάστηκε, για κατασκευή κεραιών μικροκυμάτων για την επίτευξη ασύρματης
ζεύξης. Εκτός από το οικονομικό όφελος οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγαλύτερο εύρος
ζώνης και είναι δυνατή η μίσθωση οπτικών ινών που δεν χρησιμοποιούνται με
αποτέλεσμα να αποφέρουν εισόδημα στο δήμο. [53]
3.3.6 Κατάσταση στην Ελλάδα
H Δημόσια Εταιρεία Αερίου (ΔΕΠΑ) ξεκίνησε την τοποθέτηση οπτικών ινών στο
δίκτυό της, με στόχο να αξιοποιηθεί από παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου. Η
εγκατάσταση δεν περιορίζεται στους αγωγούς υψηλής πίεσης αλλά και στους
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αγωγούς χαμηλής πίεσης οι οποίοι φθάνουν στα κτίρια (οικίες, γραφεία) των τελικών
καταναλωτών. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΠΑ χτίζει νέες υπερ-λεωφόρους
πληροφοριών με απώτερο στόχο να καταστήσει «ξεπερασμένο» το δικτύου χαλκού
από το οποίο επωφελείται ο κύριος παροχέας υπηρεσιών και υποδομών στην Ελλάδα,
ΟΤΕ.
Αρχικά, η ΔΕΠΑ τοποθετούσε οπτικές ίνες μόνο για τον έλεγχο του εσωτερικού
συστήματος του δικτύου της. Όμως οι συγκεκριμένες ίνες είναι υψηλής
χωρητικότητας και μό νο το 2 0 %αυτής της χωρητικό τητας αξιο πο ει ίται για τις
ανάγκες της εταιρείας.
Το γεγονός αυτό -σε συνδυασμό με την πρακτική αντίστοιχων εταιρειών παροχής
αερίου στο εξωτερικό- αποτέλεσε την αφορμή για την ιδέα της αποδοτικότερης
αξιοποίησης του υφιστάμενου δικτύου οπτικών ινών και γιατί όχι, στη δημιουργία
ενός περισσότερο εκτεταμένου δικτύου που θα φτάνει στην πόρτα του καταναλωτή.
Η διοίκηση της ΔΕΠΑ προώθησε το συγκεκριμένο σχέδιο, με στόχο την αξιοποίηση
κάθε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας που μπορεί να αυξήσει τα έσοδα.
Το σημαντικό πλεονέκτημα της ΔΕΠΑ είναι ότι, για την ανάπτυξη του δικτύου
οπτικών ινών υπάρχει σχεδόν μηδενικό κόστος για την ίδια. Αυτό δεν ισχύει όμως
για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθώς οι τελευταίοι πρέπει να «σκάψουν»
όλους τους δρόμους για να επιτύχουν την ανάπτυξη του δικτύου. Η ΔΕΠΑ όμως,
μέσω των θυγατρικών της Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) ούτως ή άλλως
«σκάβει» τους δρόμους με στόχο να φέρει το φυσικό αέριο σε μικρούς και μεγάλους
καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος απόθεσης μιας οπτικής ίνας δίπλα ή
μέσα στον αγωγό φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Στην πράξη, η ΔΕΠΑ
αποκτά δύο δίκτυα, ένα τηλεπικοινωνιακό και ένα φυσικού αερίου, στο κόστος
ανάπτυξης του ενός.
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου όμως άργησε να συνειδητοποιήσει την αξία του
δεύτερου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, πλάι στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σαν
συνέπεια, πολλά χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου σήμερα δεν διαθέτουν οπτικές
ίνες. Σύμφωνα όμως με αυτά που αναφέρθηκαν, με σχετικά χαμηλό κόστος υπάρχει η
δυνατότητα να τοποθετηθούν οπτικές ίνες σε όλο το δίκτυο του φυσικού αερίου.
Η ΔΕΠΑ πλέον όπου εγκαθίσταται δίκτυο φυσικού αερίου, τοποθετεί και οπτικές
ίνες. Παράλληλα η ΔΕΠΑ σε συνεργασία με εταιρεία - σύμβουλο εκπονεί
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επιχειρησιακό σχέδιο για την αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών. Τέλος, η ΔΕΠΑ
έχει έρθει σε επαφές με τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προκειμένου να διερευνήσει το
ενδιαφέρον μίσθωσης των οπτικών ινών σε τρίτους. Στελέχη της επιχείρησης αερίου,
αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. [54]
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3.4 Δίκτυο Ηλεκτροδότησης
3.4.1 Εισαγωγή
Σε μια εποχή που η ανάγκη για επικοινωνία - ευρυζωνικότητα ολοένα και αυξάνεται,
οι παροχείς υπηρεσιών και υποδομών διαδικτύου επενδύουν τεράστια ποσά στην
ανάπτυξη νέων - σύγχρονων δικτύων, αντικαθιστώντας το χαλκό με οπτικές ίνες.
Ποιο ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν οι εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας;

Σχήμα 3.20: Εναέρια όδευση οπτικών καλωδίων

Οι εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας παρατήρησαν από νωρίς τις δυνατότητες
των οπτικών ινών με αποτέλεσμα, εδώ και χρόνια, να δημιουργήσουν ιδιωτικά οπτικά
δίκτυα. Τα ιδιωτικά οπτικά δίκτυα στις πλείστες των περιπτώσεων είναι εναέρια.
Στους ήδη υφιστάμενους πασσάλους διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στερεώνονται
«ειδικά» καλώδια οπτικών ινών. Αρχικά, τα δίκτυα δημιουργήθηκαν με σκοπό την
εξυπηρέτηση των αναγκών των συστημάτων Τηλελέγχου, Διαχείρισης Ενέργειας,
Τηλεπροστασίας των Γραμμών Μεταφοράς, Τηλεφωνίας, Τηλεχειρισμού του
Φορτίου, Μεταφοράς Δεδομένων και άλλων υπηρεσιών. Το πρώτο οπτικό δίκτυο
δημιουργήθηκε το 1980 από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της
Μινεσότα, με σκοπό την καλύτερη μεταφορά πληροφορίας εντός της εταιρείας
(ενδοεπικοινωνία). Το παράδειγμα της Μινεσότα δεν άργησαν να το υιοθετήσουν και
πολλές άλλες εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη επιτυχία.
Τα ιδιωτικά οπτικά δίκτυα κατασκευάζονταν πολύ γρήγορα, με μικρό κόστος και δεν
άργησαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παροχέων υπηρεσιών διαδικτύου
(ISP). Οι ISP’s ήθελαν να εκμεταλλευτούν την ήδη υπάρχουσα υποδομή, πασσάλους,
για την ανάπτυξη οπτικών δικτύων με τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν
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στους συνδρομητές τους ευρυζωνική σύνδεση με τεράστιο εύρος ζώνης. Όπως
αναφέρθηκε και προηγουμένως το κόστος κατασκευής του δικτύου είναι κατά πολύ
μικρότερο σε σχέση με τις εκσκαφές. Επιπλέον, η διέλευση οπτικών ινών πάνω σε
πασσάλους θα επέφεραν επιπλέον έσοδα στις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας. Η εταιρείες διανομής ήλθαν σε συμφωνίες με ISP’s για τη χορήγηση
δικαιωμάτων διέλευσης οπτικών καλωδίων σε πασσάλους του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας. Στις πλείστες των περιπτώσεων, οι ISP’s κατέβαλλαν ένα
συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό ως αντίτιμο για τα δικαιώματα διέλευσης. Όμως υπήρχαν
και οι περιπτώσεις που οι εταιρίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας επέτρεπαν τη
δωρεάν διέλευση των οπτικών ινών με αντάλλαγμα τη δωρεά χρήση μέρους των
οπτικών ινών για όφελος της εταιρείας, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα λειτουργικά
έξοδα των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. [55]

Σχήμα 3.21: Μετάδοσή δεδομένων χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό δίκτυο

3.4.2 Δικαιώματα Διέλευσης
Σε περίπτωση που ένας παροχέας τηλεπικοινωνιακών υποδομών αποφάσιζε να
δημιουργήσει εναέριο οπτικό δίκτυο εκτός από το κόστος εκσκαφής – τοποθέτησης
των πασσάλων και αγοράς του κατάλληλου εξοπλισμού (καλώδια και μηχανήματα)
θα έπρεπε να αποκτήσει άδεια διέλευσης για το δίκτυο. Συγκεκριμένα, θα έπρεπε να
έλθει σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες γης όπου θα τοποθετούνταν οι πάσσαλοι και να
τους καταβάλει χρηματικό αντίτιμο. Με την επιλογή ανάρτησης του οπτικού δικτύου
στους ήδη υφιστάμενους πασσάλους του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας το
επιπλέον κόστος για την άδεια διέλευσης του δικτύου μειώνεται ή δεν υφίσταται.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στο παρελθόν οι κτηματίες παρείχαν
διευκολύνσεις για τη διέλευση των ηλεκτρικών γραµµών είτε με πολύ χαμηλές
χρεώσεις είτε χωρίς κανένα αντίτιμο εφόσον αντιλαμβάνονταν τον ηλεκτρισμό
περισσότερο ως δημόσια εξυπηρέτηση παρά ως επιχειρηματική ευκαιρία.
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Η υπηρεσία παροχής δικαιωμάτων διέλευσης κατά μήκος των εναέριων γραµµών
ισχύος, μπορεί να εκμισθωθεί από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας κατευθείαν σε
παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου ή να δοθεί σε ένα παροχέα υποδομών ο οποίος να
αναλάβει την δημιουργία οπτικού δικτύου “dark fiber” το οποίο και να μισθώνει σε
παροχείς υπηρεσιών. Συνήθως, ο παροχέας υποδομών που αναλαμβάνει την
δημιουργία του οπτικού δικτύου έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και την
κυριότητα των οπτικών καλωδίων τα οποία αναρτούνται στους πασσάλους. Ο πιο
κατάλληλος τύπος οπτικών καλωδίων σε αυτή την περίπτωση είναι τα
αυτοφερόµενα 2 καλώδια τα οποία εξασφαλίζουν ανεξαρτησία του ενεργειακού από
το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Όταν το καλώδιο των οπτικών ινών συνυπάρχει σε
στοιχεία του ενεργειακού δικτύου (αγωγούς γείωσης ή φάσης), επιβάλλεται στενή
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών,
κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση.
3.4.3 Τύποι Εναέριων Οπτικών Καλωδίων
Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται οι τύποι οπτικών εναέριων καλωδίων, που
επιλέγονται κατά κόρο για τη δημιουργία οπτικών εναέριων δικτύων σε δίκτυα
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπάρχουν αρκετοί τύποι εναέριων οπτικών καλωδίων, όμως παραθέτονται οι πιο
σημαντικοί:

Σχήμα 3.22: Τύποι Εναέριων Καλωδίων

2

Αναφέρονται στην παράγραφο 3.4.3.4
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3.4.3.1 Οπτικός αγωγός γείωσης (OPGW)
Ο οπτικός αγωγός γείωσης (OPGW), είναι ένας σύνθετος αγωγός, όπου οι οπτικές
ίνες συνυπάρχουν με τον μεταλλικό αγωγό γείωσης. Τα οπτικά συνιστώσα μέρη
περιέχονται εντός των καλωδίων γείωσης. Το OPGW καλώδιο αντικαθιστά τον
παραδοσιακό αγωγό γείωσης και μόλις εγκατασταθεί εκπληρώνει το διπλό ρόλο, του
καθιερωμένου αγωγού γείωσης και του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου. Για
οικονομικούς λόγους, ο συγκεκριμένος τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες
ανεγειρόμενες γραμμές ή σε υπάρχουσες όπου ο αγωγός γείωσης πρέπει να
αντικατασταθεί ή να ανασυρματωθεί λόγω κακής κατάστασης. Η τεχνολογία των
OPGW αποτελεί την κύρια ζήτηση οπτικών καλωδίων από τις επιχειρήσεις
ηλεκτρισμού. Στα επόμενα σχήμα παρουσιάζονται τα καλώδια OPGW.

Σχήμα 3.23: Οπτικές ίνες σε καλώδιο μεταλλικού σωλήνα (OPGW)

Σχήμα 3.24: Διατομή Καλωδίου OPGW

Ο πρωταρχικός στόχος στο σχεδιασμό του OPGW καλωδίου είναι η διατήρηση των
ηλεκτρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του καλωδίου γείωσης που αντικαθιστά
και συνάμα των οπτικών χαρακτηριστικών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καλωδίου
OPGW είναι:
•

Υψηλή μηχανική αντοχή

•

Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος βραχυκυκλώματος
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•

Πλήθος οπτικών ινών

•

Αντικεραυνική προστασία

•

Μικρή δυνατότητα επιμήκυνσης, γεγονός που εξασφαλίζει μεγάλη αξιοπιστία

Επίσης, τα OPGW καλώδια πρέπει να αντεπεξέρχονται στις καταπονήσεις που
υπό κεινται (από το περιβάλλο ν και τα σφάλματα ρεύματο ς) και ως εκ το ύτο υ η
παράταξη των οπτικών ινών μέσα στο καλώδιο αποτελεί μιας ζωτικής σημασίας
παράμετρο για το σχεδιασμό. Μια τυπική διατομή ενός OPGW καλωδίου,
περιλαμβάνει:
•

Στο κέντρο του καλωδίου βρίσκεται στοιχείο από συνθετικό υλικό μεγάλης
ακαμψίας, το οποίο καθιστά το καλώδιο δύσκαμπτο.

•

Γύρω από το στοιχείο αυτό, είναι διατεταγμένοι οι προστατευτικοί κύλινδροι
(buffer ή tubes).

Τέλος, το OPGW καλώδιο κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
αντεπεξέρχεται σε κεραυνικά πλήγματα χωρίς να προκαλείται οπτική ή μηχανική
υποβάθμιση. Η αντικεραυνική προστασία επιτυγχάνεται με τα μεταλλικά σύρματα,
που συνθέτουν το έξω περίβλημα του καλωδίου. Εκτελούν το ρόλο των αγωγών,
μεταφέροντας τα επαγώμενα από κεραυνούς ρεύματα.
3.4.3.2 Οπτικός αγωγός φάσης (OPPC)
Στις περιπτώσεις που ο αγωγός γείωσης δεν υφίσταται, οι οπτικές ίνες
ενσωματώνονται

εντός

του

μεταλλικού

αγωγού

φάσης,

και

το

καλώδιο

χαρακτηρίζεται ως οπτικός αγωγός φάσης (OPtical Phase Conductor). Η κατασκευή
είναι παρόμοια με αυτή των OPGW καλωδίων, αν και σχεδιάζονται ώστε να
μεταφέρουν συνεχώς ρεύμα διαμέσου τους. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά πρέπει να
ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά των αγωγών φάσης που αντικαθιστούν. Εδώ
ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη θεώρηση της αντίστασης του αγωγού, που
επηρεάζει και την ηλεκτρική απόδοση της γραμμής. Ο υπολογισμός της πρέπει να
συμπεριλάβει την πτώση τάσης που εισάγει ο αγωγός στο δίκτυο. Οι τεχνικές της
εγκατάστασης, των δοκιμών και τα εξαρτήματά τους, είναι παρόμοια με αυτά των
OPGW, με τη διαφορά πως επιβάλλεται η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
κατά την εγκατάσταση OPPC καλωδίων.
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Οι ηλεκτρικές και μηχανικές απαιτήσεις καλύπτονται χάρης σε έναν συγκεκριμένο
συνδυασμό των υλικών Al Mg Si, γαλβανισμένου χάλυβα και χάλυβα με επένδυση
αλουμινίου. Οι οπτικές ίνες τοποθετούνται στους σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα σε
χαλαρά διατεταγμένη διάταξη που, μαζί με ένα απωθητικό πήκτωμα υγρασίας,
διαμορφώνουν τη βέλτιστη προστασία.

Σχήμα 3.25: Διατομή Καλωδίου OPPC

3.4.3.3 Προσαρτημένα καλώδια (OPAC)
Η τεχνολογία των προσαρτημένων καλωδίων χαρακτηρίζεται από τη διάκριση του
τηλεπικοινωνιακού καλωδίου των οπτικών ινών από τον αγωγό τάσης. Ο αγωγός
τάσης φέρει τις οπτικές ίνες, που είναι προσαρτημένες πάνω του. Ο τύπος αυτός
προσφέρει το πλεονέκτημα της αναδρομικής παράταξης του οπτικού καλωδίου στις
υπάρχουσες διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών. Ο «φέρων» αγωγός μπορεί να είναι
ένα σύρμα γείωσης σε γραμμές υψηλής τάσης ή αγωγός φάσης σε χαμηλής και μέσης
τάσης γραμμές.
Δύο διαφορετικοί τύποι προσαρτημένων καλωδίων κυριαρχούν, χαρακτηρίζοντας τις
τεχνολογίες των «προσχηματισμένων» και των «περιτυλισσομένων» (perform
attached και wrapped καλώδια αντιστοίχως). Τα OPAC (Optical Attached Cables)
καλώδια καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, με
κριτήριο τα εγκατεστημένα χιλιόμετρα καλωδίων παγκοσμίως. Τα καλώδια είναι
μικρά, διηλεκτρικά, και εύκαμπτα. Εφόσον ο αγωγός γύρω στον οποίο προσαρτώνται
παρέχει τη στήριξη που απαιτείται για το OPAC, δεν απαιτείται στιβαρότητα. Τα
OPAC εγκαθίστανται σε υφιστάμενες γραμμές, όπου ο αγωγός γείωσης βρίσκεται σε
καλή μηχανική και ηλεκτρική κατάσταση και δεν αναμένεται να αντικατασταθεί σε
σύντομο διάστημα. Η χρήση τους περιορίζεται σε συστήματα έως 150kV.
Διαφορετικοί τύποι υλικών περιβλήματος χρησιμοποιούνται για την προστασία από
επιθέσεις πτηνών και από τα ηλεκτρικά πεδία που επάγονται από τους αγωγούς
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φάσης. Για αυτό τον τύπο καλωδίων οι επιθέσεις πτηνών θεωρούνται ως το χειρότερο
πρόβλημα, ειδικά σε μεταναστευτικές περιόδους.
Τύποι κατασκευής:
•

Περιτυλισσόμενα καλώδια (wrapped cables)

Τα περιτυλισσόμενα καλώδια παρατάσσονται σπειροειδώς γύρω από το σύρμα
γείωσης ή φάσης της εναέριας ηλεκτρικής γραμμής και επικάθονται χωρίς
συναρθρώσεις. Η πλειοψηφία των υπαρχόντων καλωδίων εγκαθίστανται στους
αγωγούς γείωσης και σπάνια στους αγωγούς φάσης. Το πλεονέκτημα είναι πως
πρόσθετες οπτικές ίνες μπορούν να προστεθούν εύκολα, ακόμα και σε OPGW.
Τα διαθέσιμα

προϊόντα

περιλαμβάνουν

τύπους

με

χαλαρά

ή

σφικτά

διατεταγμένους σωλήνες. Ο πρώτος τύπος μπορεί να χωρέσει μεγάλο αριθμό
οπτικών ινών. Αυτό πετυχαίνεται με ταυτόχρονη σπειροειδή περίλυξη δύο
καλωδίων, και ενδέχεται να φιλοξενεί μέχρι και 96 ίνες. Ο τύπος των χαλαρά
διατεταγμένων σωλήνων είναι μικρότερος, με τυπική διάμετρο του καλωδίου να
κυμαίνεται από 4.5 mm για 4 ίνες έως 7 mm για 24 ίνες. Τα OPAC καλώδια είναι
διηλεκτρικά και περιλαμβάνουν τα εξής:
 προστασία έναντι άστοχων ενεργειών των κυνηγών, που παρέχεται από
ταινίες αραμίδης (aramide). Τα νήματα αραμίδης θεωρούνται στοιχεία
ευστάθειας και χρησιμοποιούνται για να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη
και προστασία στη δέσμη των οπτικών ινών
 προστατευτικούς μανδύες για τις χαλαρά διατεταγμένες ίνες
 η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου είναι 13 mm.
Τα OPAC καλώδια είναι ελαφρά σε βάρος, δοθέντος ότι βασίζονται στην αντοχή
του αγωγού που τα φέρει.
•

Προσχηματισμένα καλώδια (perform attached)

Τα προσχηματισμένα καλώδια έχουν μικρές διαστάσεις, είναι ελαφρά σε βάρος
και είναι διηλεκτρικά. Συγκρατούνται με καθοδηγούμενες βέργες ή ράβδους στον
αγωγό που τα φέρει. Λόγω του μικρού βάρους τους τα προσχηματισμένα καλώδια
συνήθως δεν προκαλούν πρόσθετη επιβάρυνση. Τα προσχηματισμένα καλώδια
εφαρμόζονται στον αγωγό γείωσης με σφιγκτήρες ή συνδετήρες. Επίσης το
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οπτικό καλώδιο και ο αγωγός γείωσης μπορούν να τυλιχθούν συμβατικά με
βέργες ή ράβδους, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Σχήμα 3.26: Καλώδιο οπτικών ινών προσαρτημένο στον αγωγό γείωσης

Συνήθως διατάσσονται σε χαλαρούς σωλήνες και περιέχουν ένα παχύρρευστο
υγρό (gel), με το οποίο αποφεύγεται η διείσδυση νερού. Τα προσχηματισμένα
καλώδια περιέχουν μανδύες αραμίδης για προστασία έναντι βολών από όπλα
και κυνηγών. Για το εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιούνται υλικά που
παρέχουν προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Οι ταινίες που
χρησιμοποιούνται για την προσάρτηση μπορεί να είναι συγκολλημένες ή μη.
Στο σχήμα που ακολουθεί εικονίζεται η διατομή ενός προσαρτημένου
καλωδίου και τα απαραίτητα προστατευτικά επίπεδα.
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Σχήμα 3.27: Διατομή προσαρτημένου καλωδίου, OPAC

Η τεχνολογία των προσαρτημένων καλωδίων είναι κατάλληλη για
εγκατάσταση σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με τις παρακάτω
ιδιαιτερότητες:
 σε περιοχές όπου η απόσταση από το έδαφος και οι επιβαρύνσεις με
φορτία πάγου και αέρα απαγορεύουν τη χρήση των αυτοφερόμενων
καλωδίων.
 σε περιοχές με προβληματικό ανάγλυφο εδάφους και περιορισμένη
πρόσβαση για την εγκατάσταση των ανεξάρτητων τηλεπικοινωνιακών
καλωδίων.
3.4.3.4 Αυτοφερόμενα καλώδια (ADSS)
Τα αυτοφερόμενα καλώδια είναι στερεωμένα στους πασσάλους των εταιρειών
ηλεκτρικής ενέργειας σε τέτοια διάταξη με τους αγωγούς, ώστε να εξασφαλίζεται
ανεξάρτητο τηλεπικοινωνιακό μονοπάτι. Τα κύρια πλεονεκτήματα της τεχνολογίας
των αυτοφερόμενων καλωδίων είναι τα εξής:
•

H ανεξαρτησία της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης. Με το διαχωρισμό του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας από το τηλεπικοινωνιακό, το κύριο όφελος είναι πως οι
ενέργειες εγκατάστασης και συντήρησης τόσο για το ενεργειακό όσο και για
το τηλεπικοινωνιακό σύστημα, πραγματοποιούνται χωρίς να διακόπτεται το
άλλο.

•

Τα ADSS (All-Dielectric Self-Supporting cables) καλώδια καθίστανται πιο
εύκολα προσβάσιμα για οποιοδήποτε έλεγχο σε σχέση με τις υπόλοιπες
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κατηγορίες οπτικών καλωδίων. Το γεγονός αυτό κάνει αρκετά ευκολότερη
την επιδιόρθωση σε περίπτωση ζημιάς ή θραύσης του καλωδίου.
•

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα των καλωδίων ADSS είναι ότι δεν
προκαλείται

αύξηση

θερμοκρασίας

σε

περίπτωση

κεραυνού

ή

βραχυκυκλώματος.
•

Μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί και η δυνατότητα των καλωδίων ADSS να
περιέχουν μεγάλο αριθμό ινών εντός τους.

Οι δύο τύποι της τεχνολογίας των αυτοφερόμενων καλωδίων είναι:
•

All-Dielectric Self-Supporting καλώδια (ADSS), τα οποία είναι εντελώς
διηλεκτρικά καλώδια που περικλείουν τις οπτικές ίνες.

•

Metal Armored Self-Supporting καλώδια (MASS), θωρακισμένα καλώδια,
είναι ελαφρού βάρους και μεταλλικά μέρη περιβάλλουν τις οπτικές ίνες.

Το κύριο χαρακτηριστικό των ADSS καλωδίων είναι πως δεν περιέχουν μεταλλικά
μέρη και ως εκ τούτου είναι κατάλληλα και για εφαρμογές σε περιβάλλοντα γραμμών
υψηλής τάσης. Η απο υσία βέβαια μεταλλικών τμημάτων σε συνδυασμό με το
χαρακτηριστικό ότι το καλώδιο είναι αυτοφερόμενο, δηλώνουν πως θα περιέχονται
στοιχεία επαρκούς δύναμης, ώστε να αντέχουν το αυτό βάρος του καλωδίου αλλά και
ενδεχόμενα πρόσθετα φορτία ανέμου και πάγου. Έτσι οι πάσσαλοι του δικτύου
διανομής θα πρέπει να είναι στιβαροί και ασφαλείς ώστε να υποστηρίξουν την
επαύξηση φορτίου βάρους.
Η κύρια θεώρηση για τους σχεδιαστές και κατασκευαστές των καλωδίων σε όλο τον
κόσμο είναι πως τα ADSS χρειάζονται την απαραίτητη αντοχή στον εφελκυσμό που
θα παρέχει στις οπτικές ίνες την προστασία από εντάσεις και καταπονήσεις κατά την
προσχεδιασμένη διάρκεια λειτουργίας τους. [56], [57]
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Σχήμα 3.28: Διατομή Διηλεκτρικών αυτοφερόμενων οπτικών καλωδίων

3.4.4 Κόστος δικτύων οπτικών ινών
Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση
αυτοφερόμενου εναέριου καλωδίου 6 οπτικών ινών σε υπάρχοντες πασσάλους μέσης
ή χαμηλής τάσης, είναι της τάξης των 6000 ευρώ/km. Στο κόστος αυτό
συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των εξαρτημάτων ανάρτησης
καλωδίων οπτικών ινών και των εξαρτημάτων σύνδεσης. [58]
3.4.4.1 Case Study - City of Sallisaw
Το Sallisaw είναι αγροτική κοινότητα στην ανατολική Οκλαχόμα με περίπου 8.000
κατοίκους και το μέσο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται περίπου στα $25.000. Η
κοινότητα περιλαμβάνει περίπου 3.600 κατοικημένα σπίτια και 600 επιχειρήσεις.
Το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού δικτύου προέκυψε στις αρχές
του 2000. Το ομοαξονικό καλώδιο που χρησιμοποιείτο για την καλωδιακή τηλεόραση
καθώς και για την μεταφορά δεδομένων δεν ήταν πλέον ικανό να καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες των κατοίκων για ευρυζωνικότητα. Επιπλέον, οι εταιρείες
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καλωδιακής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών άλλαξαν αρκετές φορές ιδιοκτήτες
κατά την δεκαετία του ΄90 χωρίς να γίνονται ουσιώδεις αναβαθμίσεις στο δίκτυο. Η
δυνατότητα παροχής ευρυζωνικής σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας DSL δεν τους
ικανοποιούσε.
Το 2002, το δημοτικό συμβούλιο άρχισε να ερευνά την πιθανότητα δημιουργίας
δικτύου υποδομών το οποίο να εξυπηρετεί τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της
κοινότητας. Μετά από αρκετούς μήνες ερευνών και διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας
(Feasibility Test) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδέα δημιουργίας δικτύου «dark
fiber» από την κοινότητα είναι εφικτή. Το οπτικό δίκτυο ξεκίνησε να κατασκευάζεται
στα μέσα του 2004 και στα τέλη του ίδιου χρόνου πραγματοποιήθηκε η πρώτη
σύνδεση.

Σχήμα 3.29: Τοποθέτηση οπτικού δικτύου στo Sallisaw

Μόλις ο δήμος γνωστοποίησε τις προθέσεις του για δημιουργία δικτύου οπτικών ινών
το οποίο θα κάλυπτε ολόκληρη την πόλη, αρκετές εταιρείες προσέγγισαν το δήμο για
να αναλάβουν το έργο. Η οικονομικότερη προσφορά έγινε από μια εταιρεία η οποία
δεν σκόπευε να δημιουργήσει υπόγειο δίκτυο αλλά εναέριο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
προτίθετο να στερεώσει τις οπτικές ίνες στους πασσάλους του δικτύου διανομής της
ηλεκτρικής ενέργειας και να συνδέσει την κάθε οικία της κοινότητας με οπτική ίνα.
Μετά από έρευνες που διενεργήθηκαν υπολογίσθηκε ότι το κόστος για τη δημιουργία
του οπτικού δικτύου θα ανερχόταν στα 7,5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ο δήμος
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θα αποπλήρωνε μέσα σε δεκαπέντε χρόνια, από τα έσοδα που θα λάμβανε από τους
συνδρομητές.
Όσο πιο γρήγορα ολοκληρωνόταν η κατασκευή του δικτύου τόσο πιο σύντομα θα
ξεκινούσαν να εισρέουν χρήματα στα ταμεία του δήμου, με τα οποία θα
αποπλήρωναν το έργο. Αρχικά, εκτιμήθηκε ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν τον
Απρίλιο του 2005 όμως από τον Δεκέμβριο του 2004 ξεκίνησαν να συνδέονται οι
συνδρομητές με το δίκτυο. Τον Αύγουστο του 2004 ξεκίνησε η εγκατάσταση των
οπτικών ινών στους πασσάλους του Sallisaw και σε τέσσερις μήνες το οπτικό δίκτυο
ήταν σε λειτουργία. [59]
3.4.5 Η ΔΕΗ στην Τηλεπικοινωνιακή Αγορά
3.4.5.1 Πλεονεκτήματα έναντι ανταγωνιστικών εταιρειών
Μετά από έρευνες που έγιναν σε εταιρείες που διαθέτουν δίκτυα διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, υπονόμων, πόσιμου νερού, στον ελληνικό
χώρο προέκυψε πως το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ ήταν το
καταλληλότερο για να φιλοξενήσει οπτικές ίνες. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι
τα εξής:
•

Η ΔΕΗ διαθέτει το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο δίκτυο στη χώρα, γεγονός
που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι μικρότεροι και πλέον
απομακρυσμένοι οικισμοί ηλεκτροδοτούνται. Αντίθετα, το δίκτυο της ΔΕΠΑ,
που αποτελεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, είναι συγκριτικά πολύ
περιορισμένο.

•

Έχει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα για την έκδοση λογαριασμών και
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τη νέα
εταιρεία που θα δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι
λογαριασμοί, μπορεί να είναι κοινοί για το ηλεκτρικό ρεύμα, την τηλεφωνία,
την καλωδιακή τηλεόραση και τις υπηρεσίες Internet σε πρώτη φάση για τους
συνδρομητές.

•

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση, με τεράστιο πελατολόγιο
που αριθμεί περίπου 6,5 εκατομμύρια άτομα, τα οποία μπορεί να προσελκύσει
στις νέες υπηρεσίες. Είναι γνωστή εταιρεία και η εικόνα της στην κοινή
γνώμη είναι πολύ καλή.
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3.4.5.2 Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για τις εσωτερικές ανάγκες της Δ.Ε.Η.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για να εξυπηρετήσει δικές της ανάγκες διαθέτει
δικαιώματα διέλευσης - άδεια να εγκαθιστά τηλεφωνική υποδομή κατά μήκος του
ηλεκτρικού δικτύου της. Παραδοσιακά, αυτή η δυνατότητα αξιοποιήθηκε για να
καλυφθούν οι εσωτερικές τηλεπικοινωνιακές ανάγκες στα πλαίσια της τηλεποπτείας,
του τηλεχειρισμού και της διαχείρισης των εγκαταστάσεών της. Συνεπώς, η ΔΕΗ
διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για να υποστηρίζει την τηλεπικοινωνιακή
τεχνολογία.
Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο επί των ηλεκτρικών γραμμών είναι ανεξάρτητο δίκτυο
αποκλειστικής εκμετάλλευσης από τη ΔΕΗ, με σκοπό τον έλεγχο και τη λειτουργία
των Σταθμών Παραγωγής και του δικτύου Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
3.4.5.3 Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του δικτύου οπτικών ινών
Σήμερα στην Ελλάδα τόσο η συνεχώς αναβαθμιζόμενη τεχνολογία στον τομέα
τηλεπικοινωνιών, όσο και η απελευθέρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του,
επιτρέπουν σε όλες τις «δικτυακές» δημόσιες επιχειρήσεις να αναπτύξουν και κλάδο
επικοινωνίας. Η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, και η ΕΥΔΑΠ , αποτελούν το σύνολο των εταιρειών
που μπορούν να αναπτύξουν εναλλακτικά δίκτυα πρόσβασης. Όλες αυτές οι
επιχειρήσεις μπορούν με κάποιες πρόσθετες επενδύσεις να «συμπληρώσουν» τα
ούτως ή άλλως εγκατεστημένα δίκτυά τους και να αρχίσουν να μεταφέρουν δεδομένα
(φωνή, εικόνα, πληροφορία) για λογαριασμό των πελατών τους. Πρόκειται για ένα
εγκατεστημένο δυναμικό που θα αξιοποιηθεί περαιτέρω. Η διαδικασία αυτή έχει
προχωρήσει αρκετά στις προηγμένες χώρες και ήδη σε μερικές το 10% ή 15% των
συνολικών τηλεπικοινωνιακών προϊόντων παράγεται από την «εναλλακτική
τηλεφωνία».
Τον Αύγουστο του 2001 η ΔΕΗ Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την
ιταλική WIND για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας τηλεπικοινωνιών, η οποία
προσφέρει στην ελληνική αγορά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και εφαρμογών
Internet. Μέχρι το Μάιο του 2002 έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να
επιτευχθεί η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και να ολοκληρωθεί η εξαγορά και
μεταφορά των αδειών από τη ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ στη νέα εταιρεία. Το
Νοέμβριο του 2002 η εταιρεία μετονομάστηκε σε Tellas AE. Συνδυάζοντας το κύρος,
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την υποδομή και τη δύναμη της ΔΕΗ, με την εμπειρία και τεχνογνωσία της WIND
(κορυφαίας εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας,
κινητής τηλεφωνίας και Internet στην Ευρώπη). Βάση του προβλεπόμενου σχεδίου,
το δίκτυο της Tellas έχει αναπτυχθεί σε 21 νομούς με δίκτυο στήριξης οπτικών ινών
2285χλμ. και μητροπολιτικούς δακτυλίους 250 χλμ. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη
της δικτυακής υποδομής και την υλοποίηση των καινοτομικών υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας είναι σημαντικές. Το επενδυτικό σχέδιο έχει σχεδιαστεί με
δεκαετή ορίζοντα, το 50% του οποίου θα διασφαλιστεί μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια
εφαρμογής του σημερινού επιχειρηματικού σχεδίου.
Δεδομένου ότι τα οπτικά καλώδια μεταφέρουν οπτικά σήματα και όχι ηλεκτρικά δεν
παρουσιάζουν κίνδυνο σπινθήρων γι' αυτό και προτιμώνται σε περιοχές υψηλού
κινδύνου από σπινθήρες. Ταυτόχρονα δεν επηρεάζονται από την υγρασία, σε
αντίθεση με τα χάλκινα καλώδια που η έκθεσή τους σε υγρασία μπορεί να
προκαλέσει βραχυκυκλώματα. [60]
3.4.5.4 Το Δίκτυο της TELLAS
Το τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της TELLAS έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας το
μέγιστο βαθμό καινοτομίας και ευελιξίας, ώστε να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνίας και
Internet υψηλής ποιότητας. Όλες οι υπηρεσίες του δικτύου της TELLAS βασίζονται
στην ταχεία ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, το οποίο αποτελείται
από 2285 χιλιόμετρα οπτικών ινών ανεπτυγμένων σε όλη τη χώρα και 250 χιλιόμετρα
οπτικών ινών στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ταχεία
ανάπτυξη εξασφαλίζεται χάρη στη χρήση των εναέριων γραμμών μεταφοράς
ενέργειας της ΔΕΗ. Το δίκτυο κορμού (backbone) της TELLAS βασίζεται στην
τεχνολογία SDH και υλοποιείται με δακτυλίους 2.5Gbps επί κόμβων ADM. Η
τοπολογία του δικτύου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει τα υψηλότερα
επίπεδα ασφάλειας, ποιότητας, ευελιξίας και αξιοπιστίας. Ήδη από το τέλος του 2006
όλες οι κύριες πόλεις της Ελλάδος καλύπτονται από το δίκτυο της TELLAS. Το
δίκτυο κορμού της TELLAS συνδέεται με το διεθνές δίκτυο μεταγωγής της Wind
μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία. Η TELLAS παρέχει
υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Internet οι οποίες αναφέρονται στο Δίκτυο Τηλεφωνίας
και στο Δίκτυο IP. Οι κύριοι κόμβοι τηλεφωνίας και δεδομένων (IP) διασυνδέονται
μέσω το υ δικτύου κο ρμο ύ της, ώστε να είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών σε
εθνικό επίπεδο.
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Το δίκτυο πρόσβασης της TELLAS έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας συστήματα
μετάδοσης με οπτικές ίνες, λύσεις ασύρματης πρόσβασης (WLL-LMDS) και
τεχνολογίες πρόσβασης μέσω χάλκινων ζευγών (xDSL). To δίκτυο ασύρματης
πρόσβασης έχει αναπτυχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η Δ.Ε.Η., συγκεκριμένα η Διεύθυνση Διανομής, στην προσπάθειά της να βελτιώσει
και να αναπτύξει τους τηλεχειρισμούς, την αυτοματοποίηση των δικτύων της, την
τηλεμέτρηση και την εισαγωγή της στην τηλεπικοινωνιακή αγορά έχει ποντάρει στη
χρήση καλωδίων οπτικών ινών. Συγκεκριμένα, μελέτησε, διακήρυξε και ανέθεσε την
προσθήκη διηλεκτρικού αυτοφερόμενου καλωδίου (ADSS) δώδεκα οπτικών ινών σε
υφιστάμενες γραμμές διανομής (Μέσης Τάσης και μικτές γραμμές).
Το καλώδιο εγκαθίσταται στους πασσάλους κάτω από τους αγωγούς ισχύος. Το
μέγιστο μήκος ανοίγματος είναι μικρότερο από 100 μέτρα.

Όλες οι καταπονήσεις

που μπορεί να υποστεί απορροφούνται από τους αποσβεστήρες που τοποθετούνται
στους πασσάλους όπως φαίνονται και στο πιο κάτω σχήμα. [61], [62]

Σχήμα 3.30: Αποσβεστήρες Ταλαντώσεων

3.4.5.5 Μελλοντικές κατευθύνσεις
Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να λύσουν το πρόβλημα του
«Last Mile» καλύτερα από οποιονδήποτε ανταγωνιστή στο συγκεκριμένο τομέα
εξαιτίας της ικανότητάς τους να επενδύσουν στα δίκτυά τους ή στην εξέλιξη και
διεύρυνσή τους με μικρότερο κόστος συγκριτικά με οποιονδήποτε ανταγωνιστή.
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Στα προσεχή χρόνια, η επαύξηση των δικτύων οπτικών ινών που λειτουργούν στις
γραμμές ενέργειας υψηλής τάσης, θα σχετίζεται με την κατασκευή νέων γραμμών
μεταφοράς και υποσταθμών, που κύρια αφορούν την ενσωμάτωση ανεμογεννητριών
στο ηλεκτρικό δίκτυο ισχύος.
Οι πιο πρόσφατοι σχεδιασμοί των οπτικών καλωδίων που εφαρμόζονται σε γραμμές
ηλεκτρικής ενέργειας φέρουν έως 300 ίνες, επικαλυμμένες με υλικά που
ελαχιστοποιούν τις ενδεχόμενες ζημιές, ενώ χρησιμοποιούνται τεχνικές πολύπλεξης
με επιμερισμό πυκνού μήκους κύματος (Dense Wavelength Division Multiplexing,
Dense WDM).
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3.5 Δίκτυο Ύδρευσης
3.5.1 Εισαγωγή
Το δίκτυο ύδρευσης αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής μιας πόλης.
Συγκεκριμένα, οι σωληνώσεις πόσιμου νερού παρέχουν πόσιμο νερό σε όλα τα
κτήρια μιας πόλης με αποτέλεσμα να προσελκύσουν γρήγορα το ενδιαφέρον των
τηλεπικοινωνιακών παροχέων. Οι εταιρείες παροχής υποδομών διαδικτύου στην
προσπάθεια τους να αναπτύξουν δίκτυο οπτικών ινών γρήγορα και οικονομικά
σύναψαν συμφωνίες με τις εταιρείες ύδρευσης, αποκτώντας δικαιώματα διέλευσης
οπτικών ινών δια μέσου των αγωγών παροχής πόσιμου νερού.
Η τοποθέτηση οπτικών ινών στα δίκτυα ύδρευσης είναι μια ελκυστική λύση αν
λάβουμε υπόψη την έκταση του δικτύου ύδρευσης, όμως παρουσιάζει μια
ιδιαιτερότητα. Το δίκτυο ύδρευσης μεταφέρει πόσιμο νερό, άρα θα πρέπει να
ελεγχθεί και το ενδεχόμενο κατά πόσο οι οπτικές ίνες που θα βρίσκονται στον ίδιο
αγωγό δεν θα αλλοιώνουν την ποιότητα του νερού. Συγκεκριμένα, όλα τα υλικά που
θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των οπτικών καλωδίων ινών πρέπει να
συμφωνούν με τους κανονισμούς EPA (Environmental Protection Agency) σχετικά
με το πόσιμο νερό.
3.5.2 Εγκατάσταση Οπτικών ινών σε αγωγούς του δικτύου ύδρευσης
Οι σωληνώσεις και η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης παρουσιάζει αρκετά κοινά
στοιχεία με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Οι αγωγοί έχουν περίπου την ίδια
διάμετρο και υπάρχουν φρεάτια με στρόφιγγες (βαλβίδες) κάθε 50 μέτρα. Οι μέθοδοι
που επιλέγονται για την εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς παροχής πόσιμου
νερού είναι οι εξής:
•

Σε αποστάσεις μικρότερες των 100 μέτρων γίνεται χρήση μηχανημάτων
προώθησης καλωδίων. Τα μηχανήματα προώθησης καλωδίων παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 3.3.2

•

Σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 μέτρων και όπου η διάμετρος του
σωλήνα επιτρέπει (20 έως 51 εκατοστά) την είσοδο του SAM στον αγωγό, η
εγκατάσταση γίνεται από το Robot της Ka-Te System AG. Επιλέγεται ο SAM
να εγκαταστήσει τα καλώδια οπτικών ινών και όχι ο CLR (STAR) της CaBotics επειδή ο CLR τρυπάει τα τοιχώματα των αγωγών για να τοποθετήσει
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τα j-hook τα οποία θα συγκρατούν τις οπτικές ίνες στο πάνω μέρος του
αγωγού. Το πόσιμο νερό εντός των αγωγών διανομής ασκεί τεράστιες πιέσεις
στα τοιχώματα των αγωγών κάτι που καθιστά αδύνατη την οποιαδήποτε
παρέμβαση στα τοιχώματα. Η μέθοδος με την οποία ο SAM εκτελεί την
εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς πόσιμου νερού είναι η ίδια με την
μέθοδο εγκατάστασης οπτικών ινών στους υπονόμους, που παρουσιάστηκε
στην παράγραφο 3.2.2.2.1.
Το επόμενο σχήμα εικονίζει τον τρόπο με τον οποίο εγκαθίσταται η οπτική ίνα εντός
του αγωγού.

Σχήμα 3.31: Καλώδια Οπτικών Ινών σε σωλήνες πόσιμου νερού

Η εγκατάσταση οπτικών ινών στους αγωγούς του δικτύου ύδρευσης προϋποθέτει τη
διακοπή παροχής πόσιμου νερού από το συγκεκριμένο αγωγό καθ’ όλη την διάρκεια
της εγκατάστασης.
Επίσης, οι στρόφιγγες (βαλβίδες) που βρίσκονται κατά μήκος του δικτύου ύδρευσης
παρακάμπτονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι στρόφιγγες του δικτύου
παροχής φυσικού αερίου. Η κάθε στρόφιγγα του δικτύου ύδρευσης είναι πιθανό
σημείο σύνδεσης του οπτικού δικτύου με τους τελικούς χρήστες.
Τέλος, γίνονται προσπάθειες από τις εταιρίες ύδρευσης κατά την αντικατάσταση του
δικτύου των σωληνώσεων τους να χρησιμοποιούνται αγωγοί από τους οποίους να
υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης της οπτικής ίνας, χωρίς οι οπτικές ίνες να έρχονται
σε επαφή με το πόσιμο νερό. Ένας τέτοιος αγωγός εικονίζεται στο πιο κάτω σχήμα:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

- 125 -

ΦΛΟΥΡΗΣ ΤΑΝΤΕΛΕΣ

Σχήμα 3.32: Αγωγοί ύδρευσης, με προοπτική εγκατάσταση οπτικής ίνας

3.5.3 Οπτικές Ίνες στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης είναι ουσιαστικά έτοιμη για να
αξιοποιήσει το δίκτυο αγωγών της και παράλληλα με την μεταφορά υδάτων να
μεταφέρει και ευρυζωνικότητα. Με την υλοποίηση αυτού του έργου η πόλη της
Θεσσαλονίκης θα καλύψει το κενό που υφίσταται στα θέματα ευρυζωνικότητας και
τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Σκοπός της ΕΥΑΘ ΑΕ είναι η δημιουργία της
κατάλληλης δικτυακής υποδομής για την παροχή πολύ γρήγορων συνδέσεων στο
Διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων και πληθυσμού, σε
ανταγωνιστικές τιμές, υπό τη μορφή καταναλωτικού αγαθού.
Το δίκτυο της εταιρείας εκτείνεται από τη Σίνδο μέχρι τη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Η ΕΥΑΘ, μέσω της θυγατρικής της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες, η οποία θα λειτουργεί ως
πάροχος υποδομών θα μισθώνει τα καλώδια οπτικών ινών στους παρόχους
υπηρεσιών διαδικτύου (ISP’s). Συγκεκριμένα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΕΥΑΘ Α.Ε. Γιώργος Σκόδρας τονίζει «Δεν έχουμε τη πρόθεση να
δημιουργήσουμε

μονοπώλιο

για

λογαριασμό

κανενός»,

όλες

οι

εταιρίες

τηλεπικοινωνιών θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν μέρος του δικτύου που θα
δημιουργηθεί. Το κόστος τοποθέτηση οπτικών ινών στο δίκτυο της ΕΥΑΘ ανέρχεται
μόλις στο 1/5 του κόστους τοποθέτησης με το συνηθισμένο τρόπο (εκσκαφές)
εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, η ΕΥΑΘ σκοπό συνδέσει με οπτική ίνα όλους τους
κατοίκους, αναπτύσσοντας Fiber-To-The-Home.
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Το κόστος εγκατάστασης της οπτικής ίνας για την ΕΥΑΘ ανέρχεται στα 10-12 ευρώ
το μέτρο, καθώς οι εργασίες θα γίνονται στους υπάρχοντες αγωγούς από μικρά
Robot, όταν διαφορετικά φθάνει κοντά στα 60 ευρώ το μέτρο.
Η εταιρεία έχει την δυνατότητα άμεσα να εγκαταστήσει 7 tubes με 144 ζεύγη ίνας
στο κάθε ένα, εξασφαλίζοντας τεράστιο εύρος ζώνης το οποίο είναι ικανό να καλύψει
την τωρινή αλλά και την μελλοντική ζήτηση.
Σε πρώτη φάση, για το έργο απαιτείται η κατασκευή του βασικού σκελετού και των
σημείων σύζευξης των τηλεπικοινωνιακών κέντρων, η επένδυση ανέρχεται στις
600.000 ευρώ. Την αρχική επένδυση είναι ικανή να την καλύψει άμεσα η ΕΥΑΘ Α.Ε.
αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να καλυφτεί από τους παρόχους υπηρεσιών
διαδικτύου οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται το δίκτυο οπτικών ινών.
Η ΕΥΑΘ την επόμενη πενταετία θα προσπαθήσει να εισέλθει δυναμικά στον τομέα
των τηλεπικοινωνιών επενδύοντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ
υλοποιώντας το επιχειρησιακό της σχέδιο.
Η Ericsson έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης η οποία θα εξετάζει όλες τις
παραμέτρους του έργου και θα προτείνει λύσεις. Με βάση αυτή την μελέτη η ΕΥΑΘ
θα απευθυνθεί στην αγορά με σκοπό να συνάψει συμφωνίες στρατηγικούς επενδυτές
για το έργο. [63],[64]
Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της ΕΥΑΘ, τα έσοδα από την τοποθέτηση της
οπτικής ίνας αναμένετε να ανέλθουν, στον 10ο χρόνο στα 5,5 εκατ. ευρώ και τα
λειτουργικά κέρδη στα 3,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η τιμή ενοικίασης ανά χιλιόμετρο
οπτικής ίνας θα ανέρχεται σε 12.500. Η συνολική επένδυση, έχει υπολογισθεί ότι θα
ανέλθει σε 3,3 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα εκτιμώνται στις 525.000 ευρώ τον
πρώτο χρόνο, αναμένεται να φτάσουν τα 2,1 εκατ. ευρώ τον 5ο χρόνο και τον 10ο θα
ανέλθουν σε 5,5 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία αυτή θα
ξεκινήσει από τον 5ο χρόνο, αφού στα τέσσερα πρώτα θα γίνει η απόσβεση της
επένδυσης. Έτσι, προβλέπονται λειτουργικές ζημιές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον
πρώτο χρόνο, 606 χιλ. ευρώ για το δεύτερο, ενώ τον 5ο χρόνο τα κέρδη (πρώτη
χρονιά κερδοφορίας) θα ανέλθουν σε 829 χιλ. ευρώ. Στον 10ο χρόνο τα λειτουργικά
κέρδη θα ανέλθουν σε 3,3 εκατ. ευρώ. [65]
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3.6 Πλεονεκτήματα Χρήσης Υφιστάμενων Δικτύων
Πιο κάτω παραθέτονται τα άμεσα και έμμεσα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης
οπτικών ινών σε υφιστάμενα δίκτυα:
Λιγότερη ενόχληση, καλύτερες και φιλικότερες τεχνικές προς το περιβάλλον

•

Η εγκατάσταση οπτικών ινών εντός των υφιστάμενων δικτύων μειώνει
αποτελεσματικά τα απόβλητα κατασκευής σε σύγκριση με την εκσκαφή και
τοποθέτηση καλωδίων. Επιπλέον, αποφεύγεται η οχλαγωγία και το
κυκλοφοριακό χάος που προκαλούν τα χωματουργικά μηχανήματα σε μια
πόλη, με αποτέλεσμα να μην διαταράσσονται οι κάτοικοι και παράλληλα να
βλέπουν θετικότερα την εταιρεία που υιοθετεί αυτή την μεθοδολογία.
•

Πολύ ικανοποιητική ποιότητα μετάδοσης δεδομένων με ελάχιστη εξωτερική
παρέμβαση στο οπτικό καλώδιο
Στην περίπτωση που η τοποθέτηση των οπτικών ινών γίνει με τον
παραδοσιακό τρόπο, η εκσκαφή των οδικών αρτηριών και η τοποθέτηση των
οπτικών ινών σε πολύ μικρό βάθος τις καθιστά ευαίσθητες αφού τα
διερχόμενα οχήματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα καλώδια με
αποτέλεσμα το δίκτυο να παρουσιάζει αστάθειες, διακυμάνσεις ή στη
χειρότερη των περιπτώσεων να τεθεί εκτός λειτουργίας. Σε μια τέτοια
περίπτωση το πρόβλημα είναι δύσκολο να εντοπισθεί και να επιδιορθωθεί
λόγω του ότι δεν είναι εμφανές, με αποτέλεσμα να προτιμάται η
αντικατάσταση των ελαττωματικών καλωδίων. Φυσικά, για να γίνει
αντικατάσταση θα πρέπει να γίνουν εκ νέου εκσκαφές οι οποίες απαιτούν
κόστος και χρόνο. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές
διασφαλίζεται ότι η «φιλοξενία» των οπτικών ινών γίνεται σε ένα ασφαλές
περιβάλλον το οποίο είναι απίθανο να επιτρέψει σε εξωτερικούς παράγοντες
να προκαλέσουν ζημιές στα καλώδια. Συνήθως, τα υφιστάμενα δίκτυα
αποχέτευσης, ύδρευσης και φυσικού αερίου είναι τοποθετημένα σε αρκετά
μεγάλο βάθος και είναι απίθανο να επηρεαστούν από διερχόμενα οχήματα.
Στην απίθανη περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στο καλώδιο, η αντικατάσταση
του προβληματικού καλωδίου γίνεται με την ίδια ευκολία που τοποθετήθηκε
αρχικά.
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•

Μείωση κόστους συνδρομής
Η τοποθέτηση οπτικών ινών σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα επιτυγχάνει μείωση
του κόστους κατασκευής δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Οι εταιρείες
που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν πολύ ανταγωνιστικά πακέτα στους συνδρομητές
σε χαμηλότερες τιμές.

•

Μείωση χρόνου υλοποίησης οπτικού δικτύου
Μια τυπική κατασκευή οπτικού δικτύου κρατάει μήνες ακόμα και χρόνια. Η
εγκατάσταση οπτικών ινών σε υφιστάμενα δίκτυα μειώνει το χρόνο
κατασκευής δραματικά. Επιπλέον, για να γίνουν εκσκαφές σε μια περιοχή
πρέπει να δοθεί εκ των προτέρων άδεια από τις δημοτικές αρχές, η οποία
συνήθως καθυστερεί αρκετά. Εκτός από τις δημοτικές αρχές οι διαφορές
υπηρεσίες (π.χ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) που έχουν ήδη εγκατεστημένο υπόγειο δίκτυο
καθυστερούν τις εκσκαφές μέχρι να δώσουν τη συγκατάθεση τους για νέες
εκσκαφές και να υποδείξουν την ακριβή πορεία του δικτύου τους, τα οποία
πρέπει να προστατευθούν. Στην περίπτωση χρήσης υφιστάμενων δικτύων δεν
χρειάζονται επιπλέον άδειες εκσκαφής και διέλευσης αφού οι ιδιοκτήτες των
δικτύων κατέχουν αυτές τις άδειες.
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4. Σύνοψη
4.1 Σύγκριση Υφιστάμενων Δικτύων
4.1.1 Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται σύγκριση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών
και εξετάζεται κατά πόσο είναι εφικτή η φιλοξενία οπτικών ινών. Η σύγκριση γίνεται
με βάση το χρόνο και το κόστος υλοποίησης.
4.1.2 Δίκτυο Αποχέτευσης
Οι περισσότεροι παροχείς υποδομών διαδικτύου επιλέγουν τα δίκτυα αποχέτευσης
για τη δημιουργία οπτικών δικτύων. Οι κύριοι λόγοι επιλογής του αποχετευτικού
συστήματος είναι η αυξημένη διάμετρος των υπονόμων και το μεγάλο βάθος στο
οποίο βρίσκονται οι υπόνομοι. Η αυξημένη διάμετρος επιτρέπει την εγκατάσταση
μεγάλου αριθμού οπτικών καλωδίων χωρίς να επηρεάζεται η ροή των υγρών εντός
του υπονόμου. Το μεγάλο βάθος στο οποίο βρίσκεται το αποχετευτικό σύστημα το
προστατεύει από ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν από διερχόμενα οχήματα και
από νέες εκσκαφές.
•

Χρόνος: Το αποχετευτικό σύστημα μιας πόλης περιέχει υπονόμους
μεταβλητού διαμετρήματος. Μεγάλους (man - accessible) υπονόμους στους
οποίους είναι εφικτό να εισέλθει τεχνικός για να πραγματοποιήσει
εγκατάσταση και μικρούς υπονόμους (man - inaccessible) στους οποίους η
εγκατάσταση γίνεται με την χρήση εξειδικευμένων Robot. Οι τεχνικοί, που θα
εισέλθουν εντός των υπονόμων, έχουν την δυνατότητα να εγκαταστήσουν
μόλις 100 m οπτικών ινών, σε αντίθεση τα Robots που είναι ικανά να
εγκαταστήσουν 800 m οπτικών ινών σε μια οκτάωρη βάρδια. Δεν απαιτείται
να γίνει καθαρισμός του υπονόμου για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
Θα πρέπει όμως, να κλείσει ο υπόνομος για το χρονικό διάστημα που θα
εκτελείται η εγκατάσταση. Συγκριτικά, ο χρόνος που χρειάζεται να
εγκατασταθούν οπτικές ίνες εντός των υπονόμων αντιστοιχεί στο 1/5 του
χρόνου που θα απαιτείτο αν πραγματοποιούνταν εκσκαφές για την
τοποθέτηση του δικτύου.

•

Κόστος: Αν ληφθεί υπόψη ότι η δημιουργία του δικτύου ολοκληρώνεται στο
1/5 του χρόνου, δεν καταστρέφονται οι οδικές αρτηρίες και δεν χρειάζεται να
καταβληθούν δικαιώματα διέλευσης για τις οπτικές ίνες, τότε το κόστος
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κατασκευής του δικτύου μειώνεται δραματικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα
καλώδια οπτικών ινών που τοποθετούνται εντός των υπονόμων κοστίζουν
ακριβότερα διότι διαθέτουν υποβρύχιο περίβλημα. Συνυπολογίζοντας όλους
αυτούς τους παράγοντες το κόστος εγκατάστασης οπτικών καλωδίων στους
υπονόμους ανέρχεται στο 1/5 του κόστους που θα απαιτείτο αν
πραγματοποιούνταν εκσκαφές. Το κόστος αντικατάστασης του οδοστρώματος
δεν συμπεριλαμβάνεται.
•

Παρατηρήσεις: Πριν την εγκατάσταση οπτικών ινών στους υπονόμους η
εταιρεία που αναλαμβάνει να υλοποιήσει την εγκατάσταση επιθεωρεί και
χαρτογραφεί τους υπονόμους. Επίσης επισημαίνονται τυχόν προβλήματα και
ασυνέπειες που εμφανίζονται στο δίκτυο αποχέτευσης και χρήζουν άμεσης
επιδιόρθωσης.

4.1.3 Δίκτυο Φυσικού Αερίου
Τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου αποτελούν τα πιο σύγχρονα δίκτυα μέσα σε μια
πόλη. Υπάρχουν αρκετές πόλεις που τώρα εγκαθιστούν το δίκτυο αγωγών διανομής
φυσικού αερίου. Οι εκσκαφές για την τοποθέτηση αγωγών φυσικού αερίου μπορούν
να αξιοποιηθούν για εγκατάσταση και οπτικού δικτύου. Η εγκατάσταση των οπτικών
ινών είναι εφικτό να γίνει στον ίδιο χάνδακα με τους αγωγούς, αλλά και εντός των
σωληνώσεων σε ειδικό χώρο. Δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του αερίου διότι τα
καλώδια οπτικών ινών είναι παθητικά.
Οι κατασκευαστές αγωγών φυσικού αερίου, μετά την αυξημένη ζήτηση για
εγκατάσταση οπτικών ινών μαζί με τους αγωγούς, δημιούργησαν εξειδικευμένους
αγωγούς οι οποίοι διαθέτουν χώρο στο εξωτερικό τους περίβλημα, ο οποίος είναι
ικανός να φιλοξενήσει οπτικά καλώδια χωρίς αυτά να έρχονται σε επαφή με το αέριο
που θα διαρρέει τους αγωγούς. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση οπτικών ινών θα
γίνει παράλληλα με την εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου τότε το κόστος
μειώνεται δραματικά.
•

Χρόνος: Σε υφιστάμενο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου για να γίνει
εγκατάσταση οπτικών ινών θα πρέπει αρχικά να διακοπεί η παροχή αερίου
από τον συγκεκριμένο αγωγό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί με τη χρήση των
κατάλληλων μηχανημάτων (Cable Jet και Power Rod) είναι ικανοί να
εγκαταστήσουν 300-600 m οπτικής ίνας σε μια οχτάωρη βάρδια. Η ροή του
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φυσικού αερίου ξεκίνα εκ νέου όταν σφραγιστεί ο αγωγός στον οποίο
τοποθετήθηκε η οπτική ίνα.
•

Κόστος: Το κόστος τοποθέτησης οπτικών ινών εντός των αγωγών φυσικού
αερίου ανέρχεται στο 30 – 50 % το υ κό στο υς πο υ θα απαιτείτο αν
πραγματοποιούνταν εκσκαφές.

•

Παρατηρήσεις: Η τοποθέτηση οπτικών ινών σε αγωγούς φυσικού αερίου έχει
ως αποτέλεσμα τη μείωση της ροής του αερίου που διέρχεται εντός του
αγωγού. Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν η μείωση αυτή με βάση τα σημερινά
δεδομένα είναι ανεκτή.

4.1.4 Δίκτυο Ηλεκτροδότησης
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάστηκε μόνο η εναέρια
όδευση οπτικών καλωδίων σε πασσάλους μέσης και χαμηλής τάσης του δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
•

Κόστος: Το κόστος στερέωσης οπτικών ινών σε πασσάλους μέσης και
χαμηλής τάσης ανέρχεται στο 10-15% του κόστους που θα απαιτείτο αν
πραγματοποιούνταν εκσκαφές. Το κόστος μειώνεται επιπλέον αν αντί για
αυτοφερόμενα οπτικά καλώδια χρησιμοποιηθούν οπτικοί αγωγοί φάσης ή
γείωσης. Συνήθως επιλέγονται, αυτοφερόμενα καλώδια, αν και έχουν
αυξημένο κόστος κατασκευής, λόγω του ότι η λειτουργία και συντήρηση
τους είναι απλούστερη σε σχέση με τους οπτικούς αγωγούς φάσης ή γείωσης.

•

Χρόνος: Ένα εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών έχει την δυνατότητα να
εγκαταστήσει περισσότερα από 3 Km οπτικού καλωδίου, σε μια οκτάωρη
βάρδια, σε ήδη υφιστάμενους πασσάλους.

•

Παρατηρήσεις: Τα εναέρια δίκτυα ηλεκτροδότησης έκτος του ότι είναι
αντιαισθητικά μέσα στις πόλεις δημιουργούν και αντιπαραθέσεις μεταξύ των
κατοίκων και της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από οδηγίες
διεθνών οργανισμών έχει ξεκινήσει η υπογειωποίηση των εναέριων καλωδίων
εντός των αστικών κέντρων. Ενέργειες τοποθέτησης οπτικών καλωδίων σε
ήδη υφιστάμενους πασσάλους δημιουργούν καχυποψίες στους κατοίκους με
αποτέλεσμα η τοποθέτηση οπτικών καλωδίων στους πασσάλους για την
επίλυση του «Last Mile» να μην θεωρείται και η καλύτερη λύση. Φυσικά, οι
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εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να εκμεταλλευτούν τις
εκσκαφές που πραγματοποιούνται για υπογειωποίηση των εναέριων
ηλεκτρικών καλωδίων και στον ίδιο χάνδακα να τοποθετούν και καλώδια
οπτικών ινών. Οι οπτικές ίνες είναι παθητικά καλώδια και δεν επηρεάζονται
από τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, το ηλεκτρικό δίκτυο είναι το
μόνο υφιστάμενο δίκτυο στο οποίο δεν απαιτείται η παύση της λειτουργίας
του κατά το διάστημα που εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης.
4.1.5 Δίκτυο Ύδρευσης
Το δίκτυο διανομής πόσιμού νερού είναι το μεγαλύτερο υφιστάμενο δίκτυο. Αγωγοί
πόσιμου νερού τερματίζουν σε κάθε κτήριο. Δεν υπάρχει κτήριο που να μην είναι
συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης.
•

Κόστος: Η τοποθέτηση οπτικών ινών εντός του δικτύου ύδρευσης γίνεται με
τις ίδιες μεθόδους ομοίως με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και
αποχέτευσης. Συγκριτικά, ο χρόνος που χρειάζεται για να εγκατασταθούν
οπτικές ίνες εντός των υπονόμων αντιστοιχεί στο 1/5 του χρόνου που θα
απαιτείτο αν πραγματοποιούνταν εκσκαφές για την τοποθέτηση του δικτύου.

•

Χρόνος: Ο χρόνος εγκατάστασης μεταβάλλεται ανάλογα με την ιδιομορφία
του αγωγού καθώς και από την μέθοδο εγκατάστασης που επιλέγεται.
Συγκεκριμένα, αν η εγκατάσταση γίνει με τη χρήση μηχανημάτων Power Rod
τότε το συνεργείο που εκτελεί την εγκατάσταση είναι εφικτό να εγκαταστήσει
μέχρι και 600 m σε μια οκτάωρη βάρδια. Αντίθετα, αν η εγκατάσταση γίνει με
την χρήση εξειδικευμένου Robot (SAM) τότε είναι εφικτό να εγκατασταθούν
800 m καλωδίου οπτικών ινών ημερησίως. Η χρήση εξειδικευμένου Robot
αυξάνει το κόστος της εγκατάστασης.

•

Παρατηρήσεις: Η τοποθέτηση οπτικών ινών στα δίκτυα ύδρευσης
παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Το δίκτυο ύδρευσης μεταφέρει πόσιμο νερό,
άρα θα πρέπει να ελεγχθεί και το ενδεχόμενο κατά πόσο οι οπτικές ίνες που
θα βρίσκονται στον ίδιο αγωγό δεν θα αλλοιώνουν την ποιότητα του νερού.
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4.1.6 Συγκριτικός Πίνακας
Υφιστάμενο

Χρόνος

Κόστος*

Παρατηρήσεις

Δίκτυο
100m – Τεχνικός

Χαρτογράφηση του

Αποχέτευσης

800m – Robot

20 %

Αποχετευτικού

Φυσικού Αερίου

300 – 600 m

30 – 50%

Μείωση Ροής

Δικτύου

Αερίου
Δεν απαιτείται
διακοπή της
Ηλεκτρισμού

παροχής
3 Km

10-15%

ηλεκτρικής
ενέργειας κατά την
εγκατάσταση
Συνύπαρξη

Ύδρευσης

600 – 800 m

20%

πόσιμου νερού με
οπτικές ίνες

Πίνακας 3: Συγκριτικός Πίνακας

* :Αναλογία κόστους, σύγκριση με κόστος εκσκαφών
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4.2 Πιθανά Επιχειρηματικά Σχέδια
Η χρήση των υφισταμένων δικτύων για την επίλυση του προβλήματος του «Last
Mile» είναι εφικτό να αναπτυχθεί με ένα από τα ακόλουθα επιχειρηματικά σχέδια:
Σχέδιο 1: Ο παροχέας υποδομών διαδικτύου αγοράζει ή μισθώνει αχρησιμοποίητες
(ανενεργές) σωληνώσεις δικτύων διανομής, είτε καταβάλλοντας αρχικά ένα μεγάλο
χρηματικό ποσό για την απόκτηση των σωληνώσεων είτε καταβάλλοντας μισθωτήριο
σε τακτά χρονικά διαστήματα αποκτώντας το δικαίωμα διέλευσης των οπτικών ινών
στις σωληνώσεις. Παραδείγματα αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελούν οι
Pacific Gas and Electric, KeySpan Energy, Con Edison, Atlanta Gas, and Peco
Energy.
Σχέδιο 2: Ο παροχέας υποδομών διαδικτύου και ο ιδιοκτήτης του υφιστάμενου
δικτύου στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, συνάπτουν μια επιχειρηματική συμφωνία.
Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στον παροχέα υποδομών να προχωρήσει στην υλοποίηση
του οπτικού δικτύου καταβάλλοντας όμως ποσοστό από τα ακαθάριστα κέρδη που θα
του αποφέρει το δίκτυο, στον ιδιοκτήτη της υφιστάμενης υποδομής η οποία φιλοξενεί
τις οπτικές ίνες. Παραδείγματα αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελούν οι
πόλεις Albuquerque και Ινδιανάπολη.
Σχέδιο 3: Ο ιδιοκτήτης του υπάρχοντος δικτύου σωληνώσεων έρχεται σε συμφωνία
με τους παροχείς υποδομών και υπηρεσιών διαδικτύου για την από κοινού κατασκευή
και λειτουργία οπτικού δικτύου. Έκτος από ένα μικρό μέρος των οπτικών ινών, το
οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ιδιοκτήτη του υφιστάμενου δικτύου, το
υπόλοιπο δίκτυο θα μισθώνεται στους παροχείς υποδομών και υπηρεσιών οι οποίοι
επένδυσαν χρήματα για την κατασκευή του δικτύου. Τα έσοδα από τις μισθώσεις θα
τα λαμβάνει ο ιδιοκτήτης του υφιστάμενου δικτύου επειδή αυτός παρείχε τα
δικαιώματα διέλευσης. Η πόλη του Βερολίνου είναι ένα κλασσικό παράδειγμα αυτού
του σχεδίου.
Σχέδιο 4: Σε αυτό το σχέδιο, ο ιδιοκτήτης του υφιστάμενου δικτύου κατασκευάζει το
δίκτυο οπτικών ινών εντός των σωλήνων και το αξιοποιεί όπως αυτός επιθυμεί.
Παραδείγματα αποτελούν το

Τόκιο, το Αμβούργο, η Βιέννη, η Βοστώνη, το

Δουβλίνο, η Νέα Υόρκη, και το Λος Άντζελες. [42]
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