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Sétimo Programa-Quadro (7PQ)
da UE

• A UE estimula a I&D através de Programas-Quadro em 
larga escala

• O 7PQ terá lugar entre 2007 e 2013
• Em 2007 foi realizada a chamada para propostas em 

ICT “Networks of the Future” compreendendo projectos:
– xDSL
– Ópticos
– Banda larga wireless
– Cabo – o ReDeSign é o ÚNICO projecto para tecnologias Cabo

• Não haverá mais chamadas ICT no 7PQ
– Portanto não há mais oportunidades para projectos na área
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• Projecto de Investigação co-financiado pela Comissão Europeia no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro (7PQ)

• Parceria entre operadores, institutos de investigação e fabricantes

– Universidade Técnica de Braunschweig
– ZON TV Cabo
– Telenet
– ANGA
– Alcatel-Lucent
– VECTOR
– TNO
– … e os 15 membros do Operators Forum

• Orçamento: €2.6M; Financiamento EU: €1,8M
• Inclui provisão para o Operators Forum
• Decorre entre Janeiro ‘08 e Junho ’10
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O desafio enfrentado pelo Cabo 
• Operadores enfrentam concorrência incremental

– As incumbentes telco estão a implementar plataformas DSL avançadas 
para suportar serviços triple-play

– Emergem operadores de novas plataformas tecnológicas (FTTH, 
WiMAX)

– Novos serviços e a apetência por conteúdos over-the-top esgotam a 
largura de banda

• Rede hibrídas fibra-coax
É uma infra-estrutura de banda larga de excelência
– É um valioso “asset” para os operadores
– Deve evoluir tecnicamente para permanecer competitiva num ambiente 

de concorrência incremental
• O que pode ser feito, tecnicamente para vencer este desafio? 

– Melhorias no curto a médio prazo
– Evolução no médio a longo prazo
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Os objectivos do

• Optimizar e renovar as tecnologias HFC actuais
– Optimizar o plano de frequências
– Mover os nós ópticos para mais perto dos subscritores
– Suportar o desenvolvimento dos standards DVB-C2
– Considerar os requisitos técnicos DOCSIS

• Desenvolver técnicas para as redes e plataformas 
HFC da próxima geração (NGN)
– Melhorar a estrutura de custos do CAPEX e OPEX
– (Re)Utilizar o maior número possível de “assets” HFC
– Investigar arquitecturas que permitam a introdução gradual de 

fibra mais próximo do subscritor
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A abordagem em 4 passos do

1. Inventariar as infra-estruturas HFC: Arquitecturas de 
Referência & Requisitos para a Evolução das Redes

– Necessita de informação dos Operadores

2. Melhoria das redes HFC
– DVB-C2, all-digital, plano de frequências

3. Sistemas HFC de próxima geração (NGN) 
– Novas arquitecturas e abordagens tecnológicas

4. Disseminação de Resultados e Standardização
– DVB, CENELEC, MSO – se apropriado
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Benefício

Endereçar 
necessidades 

específicas
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orientar o projecto e 
acesso a resultados2
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Work Packages
• WP 1: Gestão de projecto

• WP 2: Inventário de Infra-estruturas HFC e Definição 
das Arquitecturas de Referência

• WP 3: Requisitos para a Evolução das Redes

• WP 4: Melhorias nas Redes HFC

• WP 5: Simulações da Camada Física

• WP 6: Redes HFC de Próxima Geração (NGN)

• WP 7: Validação e Demonstração

• WP 8: Disseminação e Standardização
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WP2 Inventário das Infra-estruturas HFC e 
Definição das Arquitecturas de Referência

• Objectivos:
– Criação de uma base de dados detalhada sobre as redes 

implementadas na Europa
– Definição de um número limitado de arquitecturas de referência

• Abordagem:
– É preparado e enviado para a comunidade de Operadores da UE, um 

questionário detalhado
– Baseado nas respostas ao questionário, um número apropriado de 

arquitecturas de referência será definido. Estas arquitecturas são 
especificadas por um conjunto de parâmetros de rede e suas variações

• Resultado:
– Uma boa base de Conhecimento sobre as redes de cabo Europeias
– Um conjunto de arquitecturas de referência e parâmetros operacionais 

que serão utilizados para os estudos de optimização dos WP4, 5 e 6
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WP3 Requisitos para a Evolução das Redes

• Objectivo: 
– Determinação dos requisitos de rede e serviços de curto (2-5 

anos) e longo (+5 anos) prazo
• Abordagem:

– Os Operadores europeus serão consultados para fornecerem 
informação sobre a tipologia previsível de  novos serviço e 
procura associada esperada. Será preparada uma visão geral 
da previsão de serviços e uma especificação detalhando os 
requisitos comerciais aplicáveis à rede

– Com base nestes documentos serão elaborados os requisitos 
técnicos para a rede

• Resulto:
– Uma especificação de requisitos de rede, comerciais e técnicos, 

que cobre o curto e o longo prazo
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WP4 Melhorias nas Redes HFC

• Objectivo: 
– Melhoria da performance intrínseca das redes HFC 

• Abordagem:
– Melhoria da compreensão e dos modelos de ruído em redes HFC com cargas 

mistas de sinais analógicos e digitais ou com carga digital total
– Melhoria dos modelos de canais de US e DS para as arquitecturas de referência
– Melhoria da metodologia de planeamento de canais e melhoria da especificação 

dos componentes HFC
– Desenvolvimento de um novo amplificador de RF, baseado em tecnologia GaN 

com performance melhorada (linearidade, potência de saída, estabilidade 
térmica)

– Desenvolvimento de um novo plano de frequência para redes cabo (entre outras 
a divisão de banda - band-split e o limite máximo das bandas no DS – band-
edge) e regras de utilização associadas

• Resultado:
– Um ganho substancial na capacidade de transmissão intrínseca dos US e DS 

nas redes HFC
– Ferramentas e componentes melhorados para construção/remodelação, a baixo 

custo, de redes HFC de acordo com as novas especificações
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WP5 Simulações da Camada Física
• Objectivo: 

– Suportar o desenvolvimento do DVB-C2 e a mais longo prazo, outros sistemas 
avançados para a camada física 

– Suporte aos Operadores em acções de pesquisa de optimizações
– Provisão da plataforma de referência de software, do DVB, para o processo de 

desenvolvimento do DVB-C2

• Abordagem:
– Desenvolvimento de uma ferramenta de software para a codificação e 

modulação de canal para o DVB-C2 e redes de cabo NGN
– Suporte ao desenvolvimento do DVB-C2 através do fornecimento de uma 

ferramenta de software de referência
– Implementação em software de vários modelos de canal para pesquisa flexível 

da performance de sistemas sobre diferentes níveis e tipos de carga

• Resultado:
– Ferramenta de software de referência para a simulação de performance DVB-C2 

sobre condições variáveis de qualidade numa rede de cabo
– Ferramente de software de referência para simulações da camada física de 

redes cabo da próxima geração, sobre variadas condições de qualidade
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WP6 Redes HFC de Próxima Geração 
(NGN)

• Objectivo: 
– Desenhar redes de acesso que enderecem as necessidades de longo prazo dos 

Operadores e que permitam uma migração suave a partir das arquitecturas e 
serviços das redes HFC actuais

• Abordagem:
– Desenvolver arquitecturas híbridas HFC-FTTH que permitam uma migração 

gradual
– Investigar tecnologias avançadas de transmissão sobre coax & fibra, permitindo  

serviços simétricos com débitos superiores a 100Mbps
– Desenvolver um desenho da OSP que permita a (re)utilização dos “assets” HFC 

existentes
• Resultado:

– Redes de acesso à prova do futuro com maximização de Mbps/€
– Estratégia para migrar, numa forma eficiente da perspectiva do custo, das redes 

HFC actuais para FTTH



Slide 14

Resultados do WP2
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• Qual o tipo de rede mais implementado
– Rede core em fibra óptica
– Topologia dos nós ópticos
– Rede coaxial

• Princípios de design de rede para novas construções

• Plano de frequências e tecnologias utilizadas no US e DS

• Técnicas de monitorização e filtragem de ruído

• Níveis de sinal e características de ruído para os US e DS

WP2 – A 2ª parte do questionário ReDeSign  
era focada nas arquitecturas de rede
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WP2 – foram inquiridos 62 operadores 
representando ~70M de subscritores

O objectivo do WP2 era conseguir 30% de respostas
(18 operadores /20.7M subscritores)
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WP2 – recebidas 20 respostas, 
representando ~20M de subscritores

• Estamos ainda a receber feedback dos Operadores
• Estas respostas permitem obter uma boa representação 
da situação actual
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WP2 – A arquitectura mais utilizada na 
Europa

• Rede core com um único nível de fibra óptica
• Nem todos os Operadores têm (ou precisam) de uma rede core de 

fibra óptica
• Broadcast/Narrowcast combinados no nó óptico
• Considerável variação, p.e. no tamanho das células
• Segmentos em cabo coaxial são maioritariamente em topologia 

tree-and-branch, mas existem implementações híbridas e em 
estrela

• Considerável variação no número de amplificadores, nas distância 
entre amplificadores e outras variáveis
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WP2 – Uma observação mais próxima à
rede core revela variação limitada

• A implementação de um core em fibra óptica não está limitado ao 
número de subscritores servidos

• Alguns Operadores mais pequenos operam um core de dois níveis 
(hubs primários e secundários)

• Alguns Operadores de média dimensão não utilizam um core de 
fibra óptica

• >50% dos Operadores operam uma rede core de fibra óptica de um 
nível

• A topologia mais utilizada é a de anel bidireccional
• É utilizada fibra óptica monomodo em exclusivo
• A maior variação surge na forma de implementação de redundância 

dos US e DS e no comprimento dos segmentos de fibra óptica
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WP2 – A variação é mais notada quando se 
observa a topologia dos nós ópticos

• Os operadores podem ser divididos em duas categorias, 
relativamente ao tamanho das células:
• 400 – 1000 casas passadas por nó
• 1500 – 3000 casas passadas por nó
• Geralmente 2 a 4 troncas coaxiais em ambos os grupos
• Os retornos tipicamente compreendem 25-50% do número de casas 

passadas pela via directa
• A fibra óptica entre o headend/hub e o nó óptico varia em 

comprimento entre os 10 e os 50 km
• É utilizada exclusivamente fibra monomodo
• São bastante comuns implementações de CWDM e DWDM
• Não é comum a utilização de stacking do retorno ou de digitalização do 

retorno



Slide 21Resultados do WP2

WP2 – Na componente coaxial da rede, 
existem variações relevantes

• 3 tipos de redes coaxiais
• 25 – 40 amplificadores troncais em 

cascata (típico em redes t-a-b)
• 8 – 12 amplificadores troncais em 

cascata (típico em redes híbridas)
• 2 – 4 amplificadores troncais em 

cascata (típico em redes em estrela)
• 2 – 4 amplificadores de linha por end-

branch é o mais comum
• Muitas redes coaxiais são aéreas
• Topologias tree-and-branch mais 

comuns, mas com implementação 
incremental de outras topologias em 
mercados emergentes
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WP2 – Tecnologias de transmissão 
utilizadas no DS

• 64 QAM ainda relativamente comum 
para televisão digital

• 256 QAM também implementado
• A utilização de ambos é o cenário mais 

comum

• Em DS (Euro)DOCSIS apenas é
utilizado o 256 QAM

• Os canais são geralmente de 8 MHz
• Uma minoria de operadores usa canais 

de 6 MHz
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WP2 – Pouca variação no SNR do DS, 
relevante no US

• Valores típicos próximos dos 36 dB (64 
QAM) no DS

• Média dos piores casos nos 32 dB
• Grande dispersão com mínimos perto 

dos 25 dB

• Maior variação nos US

• Valores típicos entre os 24 e os 38 dB 
com uma média de 30 dB

• Dispersão, por operador, entre valores 
típicos e de pior caso muito elevada 



Slide 24Resultados do WP2

WP2 – Variação limitada no nível de sinal 
do US e DS

• Nível de sinal típico na tomada é de 60 
dBμV

• Variação entre os 53 e os 70 dBμV
• Níveis dos piores casos perto dos 45 

dBμV

• Nível de saída típico do cable modem 
entre 100 e 112 dBμV

• Níveis aceitáveis dos piores casos entre 
112 e 118 dBμV
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WP2 – Tecnologias de transmissão 
utilizadas no US

• O perfil de modulação 16 QAM é
dominante

• Apenas 25-30% dos operadores 
utilizam a banda de retorno completa 
(5-65 MHz)

• Utilização varia entre 3-4 canais e 8 
canais

• 3,2 MHz é a largura de banda mais 
utilizada
• Por vezes em combinação com 1,6 ou 

6,4 MHz
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WP2 – Conclusões

• Em algumas áreas a diferença entre operadores é considerável
• Segmentos coaxias das redes
• Utilização das tecnologias de transmissão (em particular para 

televisão digital)
• Na maior parte dos casos um número limitado de categorias 

pode ser identificado

• Noutras áreas parece existir mais coerência
• Níveis de sinal e características de ruído
• Poucos operadores utilizam exactamente os mesmos parâmetros

• Os pontos de partida para uma migração em direcção a uma 
rede HFC de próxima geração pode ser bastante diferentes



Slide 27Introdução ao projecto

Q&A
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Mais informação?

Rui Castro, ZON Multimédia: rui.castro@zon.pt

Dirk Jaeger, TU Braunschweig: d.jaeger@tu-bs.de

http://www.ict-redesign.eu/
http://ec.europa.eu/research/fp7/


