Passive Op cal LAN - POL
A ﬁbra óp ca é responsável por uma das maiores
revoluções na área de telecomunicações. Com uma
enorme capacidade para transmi r dados, as redes POL
vem sendo muito u lizadas em ambientes fabris, hotéis e
hospitais, onde a grande capilaridade da rede, a
imunidade às interferências eletromagné cas ou a
convergência de diversos disposi vos como câmeras de
segurança, pontos de acesso sem ﬁo, controle de acesso,
leitores RFid ou redes de voz IP, se fazem necessários sob
um único meio de transmissão.

Arquiteturas de Passive Op cal Lan fornecem grandes
melhorias no design e na implantação de redes locais.
Composta quase inteiramente por cabos de ﬁbra ó ca
monomodo, uma rede POL pode se estender por até 20
km, embora nem todas as redes precisem se estender por
essas distâncias, é par cularmente vantajoso para
edi cios de vários andares e redes de campus, onde
equipamentos de comutação de alcance médio são
totalmente eliminados. Até mesmo redes de prédios
individuais podem rar proveito dessas distâncias
ﬂexíveis, não exigindo mais um armário de
telecomunicações ou um switch a cada 100 metros, como
é o caso das arquiteturas de redes metálicas.
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O que é uma rede óp ca passiva?
Rede core
Conexões entre core
e distribuição através
de ﬁbra ou metálico

OLT

Spli er
1:32
Fibra óp ca
com distância
de até 20Km

ONT
Patch cord
CAT6
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OLT
O Op cal Line Terminal (OLT) ﬁca localizada no datacenter ou na rede principal. Ela se conecta ao
switch central através de módulos SFP óp cos ou metálicos.
Consiste em portas PON modulares
Fornece comutação redundante, controle e capacidade de energia
Cada porta PON picamente conecta 32 ONTs
Transmite para ONTs do usuário ﬁnal em um comprimento de onda (1490 nm)
Recebe das ONTs do usuário ﬁnal em um comprimento de onda diferente (1310 nm)
U liza criptograﬁa AES de 128 bits para tráfego downstream (broadcast)
U liza mudulação TDMA (Time-Division-Mul ple-Access) para a comunicação ente a ONT e a
ONU,deste modo cada ONU tem uma janela de tempo especíﬁca para trocar informações
(maior segurança).
Ÿ Consiste em módulos PON independentes
Ÿ Fonte de energia redundante e Hot Swap
Ÿ Cada porta PON conecta picamente 32 ONTs
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Spli er
Os Divisores Óp cos Passivos conectam-se a cada porta PON, replicando o tráfego downstream
(para a ONT do usuário ﬁnal) enquanto combinam o tráfego do usuário ﬁnal na direção upstream
(para a OLT).
Ÿ Não requer energia ou resfriamento (daí a palavra "passivo")
Ÿ Pode ser colocado em qualquer lugar no midspan da rede de ﬁbra
Ÿ Não há necessidade de realizar conexões cruzadas após a instalação inicial (as redes são
Ÿ

atribuídas logicamente)
Os divisores e componentes de ﬁbra possuem uma vida ú l muito maior que os componentes
metálicos.

ONT
O op cal network terminal (ONT) serve como a interface do usuário ﬁnal com a rede.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

A alimentação é feita através de fontes 12v ou 48v
Converte o sinal óp co da ﬁbra monomodo para interfaces Ethernet RJ-45
Possui modelos de 1 à 4 portas Ethernet com opção de POE (power over ethernet)
Possui opção de ATA integrado para telefonia analógica.
Suporta VLAN, 802.1xe QoS e funções de modo router.
Pode ser implantado na área de trabalho, montado na parede, incorporado ao mobiliário ou
mesmo instalado diretamente em ambientes fabris.
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Vantagens de uma rede POL

Redução de 49%
no consumo de energia
com a vos.

Tempo de lançamento
dos cabos e conectorização
73% mais rápidos.

Redução de 65%
na u lização de cabos.

Vantagens técnicas:
O POL é uma nova aplicação de uma solução de rede de
acesso comprovada. É a melhor maneira de estruturar
uma LAN, porque:
Ÿ Simpliﬁca os movimentos, acréscimos e alterações da

rede.
Ÿ Não está limitado pelas restrições de distância e
largura de banda de redes de par trançado

Redução de 70%
na taxa de ocupação
em eletrocalhas e dutos.

Vantagens econômicas:
O POL fornece economias substanciais em CapEx e OpEx
em comparação aos projetos de LAN herdados.
Ÿ Pode eliminar racks de interconexões.
Ÿ Elimina a necessidade de infra-estrutura de eletrônica,

energia e refrigeração entre os meios.
Ÿ Usa cabos menores, mais leves e mais baratos
reduzindo as taxas de ocupação em dutos.
Ÿ À medida que a tecnologia evolui, apenas os terminais
a vos precisam de uma atualização.

Redução de 90%
na ocupação de rack.
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