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RЕZUMАT 

 

Această lucrare a fost dedicată proiectării reţelei FTTH şi prestarea diferitor servicii de bandă 

largă abonaţilor din sectorul rural. 

În cazul acestei teze s-a analizat tehnologia FTTH şi s-a proiectat o reţea de acces (cu 

echipamentul necesar) pentru o s. Hulboaca. 

      Rețeaua a fost proiectată ținînd cont de toate prevederile ce priveşte fiabilitatetea mai buna, rata 

defectelor mai  mică şi costul de exploatare mai scăzut. 

În lucrare  sunt analizate aspectele de implementare a tehnologiilor de transport de date de 

bandă largă.  A fost prezentate rețelele cu o perspectivă de necontestat pe care o are fibra optică ca 

mediu de legătură a segmentelor îndepărtate ale reţelei Ethernet. În această direcţie s-a folosit  

tehnologia FTTx  (Fiber To The x) în baza elementelor passive (PON).  Sa analizat metoda de 

proiectare a staţiei de bază multiservicii.  Este prezentată alegerea echipamentului staţiei de bază şi 

a dispozitivelor de abonat. Sunt prezentate caracteristicile tehnice ale echipamentului propus.   
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SUMMАRY 

 

This work was dedicated to designing the FTTH network and providing various broadband 

services to the rural sector subscribers. 

FTTH technology was analyzed and an access network (with the necessary equipment) was 

designed for a Hulboaca village. 

The network was designed taking into account all the provisions regarding the better 

reliability, the lower defect rate and the lower operating cost. 

The paper analyzes the implementation aspects of the broadband data transport technologies. 

Networks were presented with an undeniable perspective of fiber optics as a connection medium for 

remote segments of the Ethernet network. In this direction, FTTx (Fiber To The x) technology was 

used based on passive elements (PON). The method of designing the multiservice base station was 

analyzed. The choice of base station equipment and subscriber devices is presented. The technical 

characteristics of the proposed equipment are presented. 
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INTRОDUCЕRЕ 

       

În urmă cu cincisprezece ani, utilizatori  foloseau servicile de telefonie, televiziune sau de 

transmisie de date ca rețele separate. Fiecare rețea avea propria infrastructură de cablu. 

Computerizarea completă a dus la un număr mare de consumatori, iar eliminarea unei interdicții de 

utilizare a respectivei rețele sau a altei rețele a dus la creșterea utilizări serviciilor.  În acest sens, 

ideea creării unei rețele convergente  este totuși necesară. Cine are informația, el deține lumea și 

cine are canalul de informații, o dansează. Companiile moderne de telecomunicații sunt dornice să-

și extindă serviciile și doresc să capteze canalul de informații între consumatori și lumea exterioară. 

Acest aspect este reflectat în telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, deoarece mulți dintre 

consumatorii de astăzi au acces la mediile de transfer de date și acces la internet, împreună cu 

serviciile standarde. 

 Cu cât sunt mai mulți consumatori, cu atât prețul este mai mic. Prin urmare, pentru a crea 

această obișnuință, trebuie să ne axăm consumatorilor casnici. Cu toate acestea, este necesar să se 

reducă mai întâi prețul. Rolul principal în acest proces depinde de alegerea mediului de distribuție a 

semnalului - conexiunea „ultimei mile” sau conexiunea consumatorilor la rețele. Stabilirea tarifelor 

este crucială pentru rezolvarea problemelor „ultimei mile” ale tehnologiei alese în timpul 

construcției rețelei, în concordanță cu consumatorul general. Costul construirii unei rețele de 

transport depinde de numărul de clienți și de conexiunile acestora dintre noduri. Costurile asociate 

cu organizarea „ultimei mile” sunt proporționale cu numărul de consumatori și au un impact mare 

asupra costului serviciului. 

Cu toate acestea, noile tehnologii acapără țara noastră. Dovezile indică o creștere a 

numărului de utilizatori de internet, o ușoară scădere a tarifelor, o creștere a numărului de servicii, 

îmbunătățirea calității comunicării și așa mai departe.  

Acest proiect se va concentra pe organizarea accesului abonaților prin tehnologia PON. 

Această nouă tehnologie va fi implementată în comuna Hulboaca, ca soluție de modernizare a 

rețelei existente pe baza de fire de cupru, pentru asigurarea calității serviciilor integrate ce 

generează un trafic considerabilde de  mare pentru rețelele vechi.    
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