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Tema / Titulo

Nó de acesso híbrido xPON/DOCSIS

Contexto

Expansão da capacidade (bit rate) das redes coaxiais (HFC) instaladas nos operadores cabo da Altice.

A parte terminal da rede DOCSIS tem sido sujeita nos últimos anos a investimentos relevantes no sentido de atualizar os equipamentos de casa 
(Gateways DOCSIS) com as últimas tecnologias, das quais se destacam o DOCSIS 3.1 e o WiFi 6.

Contudo, as redes convencionais hibridas Fiber Coax (HFC) estão limitadas à capacidade do cabo coaxial devido à topologia ponto-a-ponto inerente 
à componente de transporte Layer 1 sobre a fibra, isto é, apesar de existir uma ligação ótica até ao Head-End capaz de suportar ligações com 
dezenas de Km, a largura de banda disponível não beneficia das potencialidades de bit rate inerente às ligações óticas.

Este estágio pretende abordar a utilização nós de acesso DOCSIS remote PHY device (RPD) remote MACPHY (RMD) para ultrapassar esta 
limitação.

Objetivos do Projeto

Estudo prático das diferentes opções tecnológicas existentes atualmente, nomeadamente DOCSIS remote PHY device (RPD) remote MACPHY 
(RMD).

Utilização de equipamento já existente em Lab para implementar rede piloto demonstradora das vantagens deste tipo de redes.

Aspetos Inovadores

Utilização de Flexible MAC Architecture (FMA) para interligar células DOCSIS a redes PON do tipo XGS-PON.

Ferramentas a utilizar

Altice Labs XGS-PON product line, CISCO cBR-8, Teleste Compact Remote PHY node, Optical & Electrical Spectrum Analyzers, Power Meters, 
Geradores de tráfego. Programação em C e scripting.

Referências Bibliográficas

CableLabs reaches key milestone on path to '10G' | Light Reading

Distributed Access Architecture (DAA)

Atividades

Aquisição de conhecimento sobre redes DOCSIS (arquitectura DAA)
Aquisição de conhecimento sobre redes óticas passivas PON, XGS-PON.

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~MaoCheia
https://www.lightreading.com/cablevideo/10g/cablelabs-reaches-key-milestone-on-path-to-10g/d/d-id/764372
https://www.cablelabs.com/daa-101-a-flexible-approach-to-better-faster-cable-networks


Aquisição de conhecimento em linguagem de programação C e scripting para configuração dos equipamentos que constituem a rede piloto.
Relatório Final

Competências Chave Requeridas

Programação em C;

Conhecimento de microprocessadores e microcontroladores;

Orientador (nome e email)

Paulo Mão-Cheia, maocheia@alticelabs.com
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