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Πεξίιεςε 

 

Οη ηειεπηθνηλσλίεο απνηεινχλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

αλάπηπμεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. Οη ζπλερείο θαη ηαρχηαηεο αιιαγέο πνπ 

ζπληεινχληαη ζην ρψξν, φπσο ε εμάπισζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ν 

ακεηάθιεηνο ζπλδπαζκφο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη ε 

χπαξμε πνιιαπιψλ ηερλνινγηθψλ απαηηήζεσλ δεκηνπξγνχλ έλα ξεπζηφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη πάξνρνη ππεξεζηψλ θαινχληαη λα ραξάμνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο. Δπίζεο, είλαη θαλεξφ φηη εηδηθά νη νηθηαθέο επξπδσληθέο 

ζπλδέζεηο, ιφγσ ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ, ζα απνηειέζνπλ ηνλ 

θαηαιχηε γηα αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μέρξη πξφζθαηα ε ηειεπηθνηλσληαθή πξφζβαζε κέζσ ηνπ 

πξνυπάξρνληνο δηθηχνπ ραιθνχ, κε ηε ρξήζε ησλ xDSL ηερλνινγηψλ, 

απνηεινχζε ζρεδφλ επηρεηξεκαηηθφ κνλφδξνκν. κσο, ην δεκφζην ράιθηλν 

δίθηπν αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο κειινληηθέο επξπδσληθέο αλάγθεο. Παξά ηηο 

φπνηεο ηερληθέο θαη θπξίσο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ε θαηαζθεπή ζχγρξνλσλ 

νπηηθψλ δηθηχσλ FTTx έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ πνιινχο σο ην κεγαιχηεξν 

ηερλνινγηθφ άικα γηα κηα ρψξα κεηά ηνλ εμειεθηξηζκφ ηεο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε 

δηαθφξσλ κνληέισλ κέζσ ηνλ νπνίσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε δηείζδπζε ησλ 

νπηηθψλ ηλψλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ε βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ επηθξαηέζηεξσλ αξρηηεθηνληθψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ εηαηξίεο θαη παξφρνπο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

θαη ηελ εηζξνή κεγαιχηεξσλ εζφδσλ.  

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο ηάζεηο 

ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ παγθνζκίσο αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Διιάδα. Παξνπζηάδεηαη ε επξπδσληθφηεηα σο νξηζκφο θαη νη επηκέξνπο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ελψ γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα νθέιε 

πνπ απνθνκίδεη κηα ζχγρξνλε θνηλσλία ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο απφ ηε 

ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο ησλ θαηλνηφκσλ θξαηψλ 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη εηδηθφηεξα ε αξρή ιεηηνπξγίαο 

ησλ νπηηθψλ ηλψλ, ε ζεκαζία ηνπο αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ δηαξζξψλεηαη έλα 

νπηηθφ ζχζηεκα απφ πνκπνχο, εληζρπηέο θαη δέθηεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλάιπζε 

ησλ ηερληθψλ δηάδνζεο πιεξνθνξίαο κέζσ πνιππιεμίαο. 



 8 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη δηάθνξεο αξρηηεθηνληθέο δηθηχσλ 

FTTx πνπ ππάξρνπλ. Γίλεηαη δηαρσξηζκφο κε βάζε ηε δηείζδπζε ησλ νπηηθψλ 

ηλψλ ζην δίθηπν, ηε ηνπνινγία ηνπο (Point to Point, Point to Multipoint) θαη ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία (Δλεξγφ ή Παζεηηθφ Οπηηθφ Γίθηπν). Δπίζεο, 

αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα ηα ηκήκαηα δηάξζξσζεο ελφο δηθηχνπ απφ ην 

θεληξηθφ γξαθείν κέρξη ηνλ ηειηθφ ζπλδξνκεηή, αιιά θαη ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ελφο θεληξηθνχ γξαθείνπ (C.O.). 

ην ηέηαξην θεθάιαην απεηθνλίδνληαη ελδειερψο νη ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο απφ έλα δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ φπσο εμειίζζνληαη θαη νη αλάγθεο 

ησλ ζπλδξνκεηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπηπξφζζεηα, αλαιχνληαη ηα δηάθνξα 

κνληέια ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία επηθεληξσκέλα ζηελ 

ησξηλή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ησλ ηξηψλ 

βαζηθψλ επηινγψλ νπηηθψλ δηθηχσλ πνπ απνηεινχλ θαη ηηο επηθξαηέζηεξεο 

επηινγέο ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Αλαιχνληαη 

δηεμνδηθά ηα θφζηε πινπνίεζεο θαη ηα κεηαβιεηά θφζηε ζε βάζνο ρξφλσλ, 

ελψ κειεηάηαη ε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εθάζηνηε ιχζεο φζν 

αλαθνξά ηε βησζηκφηεηα ηεο. Σέινο, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ ηε θαηαλφεζε ηεο θιίζεο ηεο αγνξάο, ησλ 

ππνςήθησλ ζπλδξνκεηψλ αιιά θαη ηεο επηινγήο ησλ παξφρσλ.          

 

 

Λζξεις Κλειδιά 

Οπηηθέο ίλεο, νηθνλνκνηερληθή κειέηε, FTTX, νπηηθά δίθηπα, 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια. 
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Abstract 

 

Telecommunications are among the most important factors considering 

the constant development of contemporary economic systems. Rapid 

changes, like broadband services expanding rate, the combination of 

information exchanges and multiple technological demands require a solid 

market environment, which can be used by providers to craft their strategies.  

Until recent years, internet and other wired telecommunication access 

capabilities were based upon the existence of copper oriented networks and 

the sole use of xDSL technologies. Unfortunately, in the near future copper 

landlines will be unable to sustain all broadband demands. In order to content 

the growing expectations and at the same time override various technical 

obstacles, it is mostly required to focus on FTTx optical networks, which are 

consider by many the biggest concrete step to a 21th century information 

system. 

The purpose of this study is the economic and technical analysis of 

several practical models referring to optical networks, their installation to 

populated areas including any upgrade of already existing infrastructure. 

Furthermore, it is important to achieve a deeper understanding of 

corporations, telecommunication providers with respect to available and future 

customers.  

 

Keywords 

     Optical fibers, economic and technical analysis, FTTX, optical networks, 

several practical models 
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Δπραξηζηίεο  

 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Αληξέα 

Σζαξνχρα γηα ηελ επίβιεςε θαη ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζηελ 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

 Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηνλ αδεξθφ κνπ 

γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ ζε φινη ηελ θνηηεηηθή κνπ πνξεία.
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Κεθάιαην 1
ν
  

Αλαγθαηόηεηα θαη ηξαηεγηθέο 

Δπξπδσληθόηεηαο 

 

Δηζαγσγή 

 

Αλαινγηδφκελνη ηε ζχγρξνλε θαηάζηαζε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο, ην 

ζέκα ηεο επξπδσληθφηεηαο απνηειεί ηε απάληεζε ζε πνιιά ζέκαηα αιιά θαη 

πξνβιήκαηα πνπ ,φπσο θαίλεηαη απφ ηε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, βξίζθνληαη 

είηε ζε αδηέμνδν, είηε ρξεηάδνληαη άκεζα λένπο δξφκνπο θαη θαηεπζχλζεηο 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αλζξψπνπ. Με βάζε θαη 

ζηήξηγκα ην παξφλ , αιιά κε γλψκνλα ην κέιινλ δηαθαίλεηαη φηη νιφθιεξνο ν 

πιαλήηεο έρεη ην βιέκκα ηνπ ζηξακκέλν πάλσ ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη 

επειπηζηεί λα θαλνχλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε πνιινχο ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

,φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ηελ νηθνλνκία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Πξάγκαηη, ε ππάξρνπζα θαηεχζπλζε ζε παγθφζκην επίπεδν δείρλεη φηη 

ππάξρεη ζηξνθή ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ζπγρξφλνπ 

αλζξψπνπ θαη απηφ κάιηζηα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ εάλ παξαηεξεζνχλ 

ζεκαληηθά ζηνηρεηά, φπσο ε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο δήηεζεο εχξνπο δψλεο 

απφ νηθηαθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ρξήζηεο. 

Ζ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ θαη ε αχμεζε ηεο απαίηεζεο εχξνπο δψλεο 

απφ ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεγάιε απηή αχμεζε 

ζε θίλεζε IP ζην δηαδίθηπν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πνιιαπιή 

ηαπηφρξνλε ζέαζε βίληεν πςειήο αλάιπζεο γηα ηε ζεκεξηλή εκπνξηθά 

δηαζέζηκε ηερλνινγία Ultra High Definition Video (UHD Video) αλάιπζεο 

7680X4320 pixels, δειαδή ~33,2 Megapixels, άξα θαη 16 θνξέο κεγαιχηεξε 

ηεο αλάιπζεο ηνπ ζεκεξηλνχ HD video. 

Ζ ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ εχξνπο δψλεο δελ απνηειεί αληηθείκελν θαη 

αλάγθε κφλν ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, αιιά ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζπλερψο αλαδεηεί θαιχηεξεο 

θαη πην επέιηθηεο ιχζεηο γηα ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ζε φια ηα επίπεδα θαη 

είηε σο κνλάδα, είηε σο εηαηξία, είηε σο νξγαληζκφο. Αξθεηέο κειέηεο 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ πνξεία ηεο επξπδσληθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ 
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αικαηψδε αχμεζε ηεο δήηεζεο. Σν παξαθάησ δηάγξακκα είλαη ελδεηθηηθφ 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο.[1] 

                               
(ζρ.1.1) Παγθφζκηα δήηεζε δηαδηθηπαθήο θίλεζεο 

 

Μέζα ζε ιίγα κφιηο ρξφληα (ιηγφηεξα απφ 20) ε ηερλνινγία εμειίρζεθε 

απφ ηηο dial-up ησλ κεξηθψλ δεθάδσλ kilobits per second (Klbps) ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζε δεθάδεο Megabits per second (Mbps) ηνπ aDSL2+ 

θαη έρεη ήδε θηάζεη ζηα κεξηθά Gigabits per second (Gbps) ηνπ FTTH κε ηελ 

πξννπηηθή λα θηάζεη αθφκα πςειφηεξα. Ζ ελ ιφγσ πξφνδνο παξνπζηάδεηαη 

θαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Σερλνινγία Μέγηζην Αξρηθφ  Downstream 

Bitrate 

Έηνο 

Dial-up 14,4 kbps 1991 

Dial-up 28,8 kbps 1994 

Dial-up 33,6 kbps 1996 

Dial-up 56 kbps 1998 

aDSLl 8 Mbps 1999 

aDSL2 12 Mbps 2002 

aDSL2+ 24 Mbps 2003 

VDSL2 100 Mbps 2006 
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FTTH (BPON) 622 Mbps 2005 

FTTH (GPON) 2.488 Mbps 2008 

     (ζρ. 1.2) Μέγηζην αξρηθφ Downstream bitrate αλά ηερλνινγία. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη κέζα ζε κφιηο 17 ρξφληα επηηεχρζεθε κηα 

βειηίσζε ηνπ downstream bitrate θαηά ~173.000 θνξέο, κηα αχμεζε ζαθψο 

εθζεηηθή κηαο θαη θαηά κέζν φξν ππεξδηπιαζηάδεηαη αλά 12 κήλεο, 

αθνινπζψληαο έλα ηδηφηππν «επξπδσληθφ λφκν ηνπ Moore» πνπ απνθαιείηαη 

«Νφκνο ηνπ Nielsen» θαη ν νπνίνο πξνβιέπεη φηη ε παξερφκελε ηαρχηεηα 

ζηνπο high-end ρξήζηεο ηεο αγνξάο δηπιαζηάδεηαη θάζε 21 κήλεο (απφ ηελ 

ηζηνξηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ 2 δεθαεηηψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ν λφκνο ηνπ 

Nielsen είλαη κάιινλ απαηζηφδνμνο). Αθφκε θαη αλ ε πξφνδνο απηή ζρεηηθά 

επηβξαδπλζεί, κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ε δήηεζε γηα δηαξθψο 

απμαλφκελνπ bitrate ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη. Σν πεπαιαησκέλν δεκφζην 

ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ραιθνχ (last mile) ζίγνπξα δελ κπνξεί λα αληέμεη 

απηή ηελ ηάζε κηαο θαη ε θαιχηεξε επίδνζή ηνπ ζην downstream θνκκάηη 

πεξηνξίδεηαη ζηα 24 Mbps. Αληίζεηα, ε ρξήζε ηεο νπηηθήο ίλαο κέρξη ην 

ρξήζηε εμαζθαιίδεη ην πνιιαπιάζην bitrate, ην νπνίν έρεη ήδε θηάζεη ηα 

κεξηθά Gbps κε ηελ πξννπηηθή ζαθνχο αχμεζεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη: 

Α) Οπηηθέο δεχμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηα 

δίθηπα θνξκνχ ησλ εκπνξηθψλ παξφρσλ κε ηηο ηαρχηεηέο ηνπο λα θηάλνπλ 

αξθεηά ζπρλά ηα ~10Gbps(STM-64) θαη παξαπάλσ. 

Β) Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πνπ έρεη επηηεπρζεί (εξγαζηεξηαθά) κέρξη 

ζηηγκήο κέζσ κηα νπηηθήο ίλαο είλαη ~109Tbps (109.000 κεγαιχηεξν απφ ην 

1Gbps ην νπνίν απνηειεί κία ηππηθή ηαρχηεηα ζην ζεκεξηλφ εκπνξηθφ FTTH). 

Ζ ηαρχηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ζχλνιν ηεο κέζεο παγθφζκηαο 

θίλεζεο IP ζην Internet γηα ην 2012, πνπ ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Cisco 

Systems Inc ηνπ Μαΐνπ 2012, θηλήζεθε ζηα ~72,97Tbps, φπσο θαη ηνπ 2013 

πνπ εκθαλίδεηαη λα θπκαίλεηαη ζηα ~100,4Tbps. Σν 2011 εθηηκάηαη φηη 

δηακνξθψζεθε ζηα ~50,36Tbps. 

Γ) Ζ ζεσξεηηθή κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ κίαο θαη κφλν νπηηθήο ίλαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν. Δθηηκάηαη φηη 

πξαθηηθά κπνξνχκε ζρεηηθά ζχληνκα (ηελ επφκελε δεθαεηία) λα θηάζνπκε 

ζρεδφλ ζηα 4Pbps. 

Απηά θαη κφλν ηα ζηνηρεία καο αξθνχλ γηα λα καο πείζνπλ φηη ε ρξήζε 

νπηηθψλ ηλψλ είλαη κνλφδξνκνο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο ηνπ 

κέιινληνο. Αλ κάιηζηα δνχκε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε ππνςήθηαο 

ηερλνινγίαο, ζα πεηζηνχκε αθφκε πεξηζζφηεξν φηη ε επηινγή δελ κπνξεί παξά 

ε ηερλνινγία FTTH. ηελ επφκελε γξαθηθή θαίλεηαη ε επηδείλσζε ηνπ 
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κέγηζηνπ ζεσξεηηθνχ bitrate αλά ηερλνινγία φζν κεγαιψλεη ην κήθνο ηνπ 

ζπλδξνκεηηθνχ βξφγρνπ. 

 

Downstream 

 

(ζρ. 1.3) Μέγηζηε ζεσξεηηθή ηαρχηεηα ζε ζπλάξηεζε 

κε ην κήθνο ζπλδξνκεηηθνχ βξφγρνπ αλά 

πξσηφθνιιά [2] 

Δίλαη θαλεξφ φηη κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα ηνπ ζπλδξνκεηηθνχ 

βξφγρνπ αξθνχλ γηα ηελ ξαγδαία κείσζε ηνπ κέγηζηνπ ζεσξεηηθνχ bitrate 

(παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ην VDSL2). Μάιηζηα, ζηελ πξάμε, ιφγσ 

crosstalk, αζπκβαηνηήησλ κεηαμχ ηνπ chipset ηνπ DSLAM θαη ηνπ CPE, 

εμσηεξηθψλ παξεκβνιψλ θ.η.ι. ε πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηνπ ζπλδξνκεηή είλαη 

ζαθψο κηθξφηεξε. Αληίζεηα, ζηελ FTTH ηερλνινγία, αθφκε θαη αξθεηά 

ρηιηφκεηξα νπηηθήο ίλαο δελ εκπνδίδνπλ bitrate ηεο ηάμεο ηνπ 1Gbps. 

Δπηπιένλ, φιεο νη xDsl ηερλνινγίεο είλαη επαίζζεηεο ζηηο ειεθηξνληθέο 

παξεκβνιέο ηφζν ζηελ ηαρχηεηα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί (φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ), φζν θαη ζηελ επίηεπμε ζπγρξνληζκνχ ηεο 

ππεξεζίαο (νη απνζπγρξνληζκνί ιφγσ ζνξχβνπ δελ είλαη ζπάληνη). Κάηη ηέηνην 

δελ ζπκβαίλεη ζην FTTH κηαο θαη ν ζφξπβνο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ην 

νπηηθφ ζήκα FTTH. 

 

 

1.1 Οξηζκόο Δπξπδσληθόηεηαο 
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Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν πνιινί άλζξσπνη λα ζπγρένπλ ηελ 

επξπδσληθφηεηα είηε κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα ζχλδεζεο είηε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην DSL ή ηα 

αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (wLANs). ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε 

επξπδσληθφηεηα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Μάιηζηα, ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο 

αιιαγήο ησλ επξπδσληθψλ ηερλνινγηψλ, ν νξηζκφο ηεο επξπδσληθφηεηαο 

ζπλερψο εμειίζζεηαη. 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή, ν φξνο επξπδσληθφηεηα πεξηγξάθεη 

πξφζθαηεο ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν (Internet), νη νπνίεο είλαη απφ 5 έσο 

2000 θνξέο πην γξήγνξεο απφ ηηο παιαηφηεξεο dial¬up ηερλνινγίεο ζχλδεζεο. 

Δληνχηνηο, ν φξνο δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα ή ππεξεζία. Ζ 

επξπδσληθφηεηα ζπλδπάδεη ην εχξνο δψλεο (ρσξεηηθφηεηα) κε ηελ ηαρχηεηα 

κηαο ζχλδεζεο. Σππηθά, θαη ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε Η.113 ηνπ ηνκέα 

πηζηνπνίεζεο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Σειεπηθνηλσληψλ (ITU), σο 

επξπδσληθφηεηα νξίδεηαη: Ζ ηθαλφηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε ξπζκνχο 

γξεγνξφηεξνπο απφ ηα αξρηθά ςεθηαθά δίθηπα ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ 

(ISDN) θαηά 1.5 ή 2.0 Mbps (Mbit αλά δεπηεξφιεπην). Απφ ηειεπηθνηλσληαθήο 

άπνςεο, νη επξπδσληθέο ηερλνινγίεο είλαη ε κεηεμέιημε ησλ ππαξρφλησλ ISDN 

δηθηχσλ, ηα νπνία θαινχληαη πιένλ ISDN ζηελνχ εχξνπο δψλεο (narrow band 

ISDN). [3] 

Έλαο ελαιιαθηηθφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαθέξεη φηη ε 

επξπδσληθφηεηα είλαη έλα πξνεγκέλν θαη θαηλνηφκν πεξηβάιινλ 

απνηεινχκελν απφ γξήγνξεο ζπλδέζεηο κε ην δηαδίθηπν θαη θαηάιιειεο 

δηθηπαθέο ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

επξπδσληθφηεηα απνηειεί έλα πεξηβάιινλ παξνρήο γξήγνξσλ ζπλδέζεσλ ζην 

Γηαδίθηπν ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, κε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ρσξίο εγγελείο πεξηνξηζκνχο ζηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο 

θαη ηνλ ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ ησλ επηθνηλσλνχλησλ άθξσλ. Με ηελ θαηάιιειε 

δηθηπαθή ππνδνκή, κπνξεί λα επηηξέπεηαη ε θαηαλεκεκέλε αλάπηπμε 

δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ, λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα αδηάιεηπηεο ζχλδεζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο θαη ηαπηφρξνλα λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ εθαξκνγψλ ζε εχξνο δψλεο, 

αλαδξαζηηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθή ε δπλαηφηεηα ηνπ 

πνιίηε λα επηιέγεη αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζχλδεζεο πνπ 

ηαηξηάδνπλ ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

θαη επίζεο δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ςπραγσγίαο.[3] 

Σέινο έλα ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα λα είλαη θαηάιιειν πξνο εθαξκνγή 

ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ κέηξα, πνιηηηθέο, πξσηνβνπιίεο, παξεκβάζεηο 

άκεζεο θαη έκκεζεο, φια αλαγθαία γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη λα εγγπάηαη κηα 

ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηθαλή λα πξνέιζεη απφ ηε γεληθεπκέλε 

ζπκκεηνρή ζηελ επξπδσληθφηεηα θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 
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1.2 Δπξπδσληθέο Σερλνινγίεο 

 

ήκεξα, ηφζν ζηελ ρψξα καο φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν 

απαληψληαη δηάθνξσλ εηδψλ ηερλνινγίεο δηαδηθηπαθψλ παξνρψλ. Οη βαζηθέο 

είλαη νη εμήο: 

DSL (Digital subscriber line): 

Σν DSL ζεκαίλεη Digital Subscriber Line θαη ζηελ νπζία απνηειεί κηα 

ηερλνινγία πνπ κεηαηξέπεη ην απιφ θαιψδην ηειεθψλνπ ζε έλα δίαπιν 

ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο κεγάινπ εχξνπο δψλεο ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά 

modem, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηηο δπν άθξεο ηεο γξακκήο. Ο δίαπινο 

απηφο κεηαθέξεη ηφζν ηηο ρακειέο φζν θαη ηηο πςειέο ζπρλφηεηεο ηαπηφρξνλα, 

ηηο ρακειέο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ηεο θσλήο θαη ηηο πςειέο γηα ηα 

δεδνκέλα. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ modem πνπ ζα ζπλδέζνπκε, 

πεηπραίλνπκε θαη δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο [4] [51]. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην 

δηαδεδνκέλε επξπδσληθή πιαηθφξκα ζηνλ θφζκν ζήκεξα. πσο φιεο νη 

επξπδσληθέο ηερλνινγίεο, ε DSL έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα γηα ηε κεηάδνζε θσλήο, 

δεδνκέλσλ θαη εηθφλσλ. 

xDSL: 

Σν “x” ζηε ζπληνκνγξαθία xDSL ζεκαίλεη ηελ χπαξμε πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ DSL πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο. Με ηηο ηερλνινγίεο απηέο, ε επηθνηλσλία γίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ 

ςεθηαθά κε ηε ρξήζε εμειηγκέλσλ ηερληθψλ δηακφξθσζεο ζήκαηνο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε xDSL ηερλνινγηψλ θαη ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ζπκκεηξηθήο ή αζχκκεηξεο κεηάδνζεο, πνπ επηηπγράλνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κεηάδνζεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο θπθιψκαηνο θαη 

αλαθέξνληαη κε ην φλνκα ads , φπσο π.ρ. ADSL (Asymmetric DSL), HDSL 

(High Speed DSL), IDSL (ISDN - DSL), RADSL (Rate - adaptive DSL), SDSL 

(Symmetric DSL) θαη VDSL (Very High Speed DSL). 

Καισδηαθά κόληεκ: 

Σα θαισδηαθά δίθηπα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπλ δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα πάλσ ζην ίδην θπζηθφ κέζν. Σα θαλάιηα απηά κεηαθέξνπλ ην ζήκα 

απφ δηαθνξεηηθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ DSL 

θαη θαισδηαθήο ηερλνινγίαο είλαη φηη ζηελ θαισδηαθή φινη νη ζπλδξνκεηέο 
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κηαο κηθξήο πεξηνρήο δηακνηξάδνληαη ηα ίδηα θαλάιηα γηα ηελ απνζηνιή θαη 

ιήςε δεδνκέλσλ, απηφ ζεκαίλεη φηη ην εχξνο δψλεο θαη ε ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ηνπ εχξνπο 

δψλεο πνπ θαηαλαιίζθνπλ νη γεηηνληθνί ζπλδξνκεηέο ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν. 

Καιώδηα νπηηθώλ ηλώλ: 

ε αληίζεζε κε ηηο DSL θαη θαισδηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ράιθηλα ζχξκαηα (ζπλεζηξακκέλα δεχγε ζπξκάησλ), ε ηερλνινγία νπηηθψλ 

ηλψλ ρξεζηκνπνηεί ιέηδεξ γηα λα κεηαδψζεη παικνχο θσηφο κέζσ εμαηξεηηθά 

ιεπηψλ κεξψλ ππξηηίνπ. Λφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ θσηφο λα ρξεζηκνπνηεί 

πςειέο ζπρλφηεηεο, νη νπηηθέο ίλεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ 

πνιιαπιάζην αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνπλ ηα ξαδηνθχκαηα ή ηα 

ειεθηξηθά ζήκαηα. Θεσξεηηθά, νη νπηηθέο ίλεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζρεδφλ 

απεξηφξηζην δπλακηθφ εχξνπο δψλεο θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζπλδέζεηο κεγάινπ εχξνπο δψλεο κεηαμχ πφιεσλ αθφκα θαη γηα επηβαξπκέλεο 

επηθνηλσληαθά πεξηνρέο. 

Αζύξκαηα δίθηπα (WLANs θαη Wi - Fi): 

Χο αζχξκαην δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη ην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν, 

ζπλήζσο ηειεθσληθφ ή δίθηπν ππνινγηζηψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί, 

ξαδηνθχκαηα σο θνξείο πιεξνθνξίαο. Σα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη κέζσ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ, κε ζπρλφηεηα θέξνληνο ε νπνία εμαξηάηαη θάζε 

θνξά απφ ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη λα ππνζηεξίδεη ην 

δίθηπν. Ζ αζχξκαηε επηθνηλσλία, ζε αληίζεζε κε ηελ ελζχξκαηε, δελ 

ρξεζηκνπνηεί σο κέζν κεηάδνζεο θάπνηνλ ηχπν θαισδίνπ. ε παιαηφηεξεο 

επνρέο ηα ηειεθσληθά δίθηπα ήηαλ αλαινγηθά, αιιά ζήκεξα φια ηα αζχξκαηα 

δίθηπα βαζίδνληαη ζε ςεθηαθή ηερλνινγία θαη, επνκέλσο, θαηά κία έλλνηα, 

είλαη νπζηαζηηθψο δίθηπα ππνινγηζηψλ. 

ηα αζχξκαηα δίθηπα εληάζζνληαη ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο, νη 

δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο, ηα αζχξκαηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο (WWAN), ηα 

αζχξκαηα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα (WMAN), ηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα (WLAN) 

θαη ηα αζχξκαηα πξνζσπηθά δίθηπα (WPAN). Σα ηέζζεξα ηειεπηαία 

εμεηάδνληαη ζε απηφ ην άξζξν. Ζ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, αλ θαη σο 

ηειεπηθνηλσληαθά κέζα είλαη εθ θχζεσο αζχξκαηα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αζχξκαηα δίθηπα, θαζψο ε 

κεηάδνζε γίλεηαη πξνο πάζα θαηεχζπλζε ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην δνκεκέλν 

«δίθηπν» ηειεπηθνηλσληαθψλ θφκβσλ (ζπζθεπψλ) κε ηε ζπλήζε έλλνηα. 

Δπηπιένλ, ηα κεηαθεξφκελα δεδνκέλα ζπλήζσο είλαη αλαινγηθά θαη, 

επνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ δίθηπα ππνινγηζηψλ.[5] [51] 

LMDS (Local Multipoint Distribution System): 
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Πξφθεηηαη γηα κηα αζχξκαηε επξπδσληθή ηερλνινγία, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηάδνζε θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ 

θαη ηειενπηηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη έλα ζχζηεκα απεπζείαο κηθξνθπκαηηθήο 

κεηάδνζεο απφ κηα ηνπηθά θεληξηθή θεξαία πξνο ην ζπίηη ή ηελ επηρείξεζε. 

Υξεζηκνπνηεί πνιχ πςειέο ζπρλφηεηεο (ζπλήζσο απφ ηελ πεξηνρή ησλ 25 

GHZ θαη άλσ) θαη έρεη θπςεινεηδή δηθηπαθή αξρηηεθηνληθή. Δληνχηνηο, δε 

κπνξεί λα παξάζρεη θηλεηέο ππεξεζίεο. Οη ηαρχηεηεο κεηάδνζεο πνπ κπνξεί 

λα ππνζηεξίμεη ε LDMS αγγίδνπλ ηα 1.5 Gbps γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ πξνο 

ην ρξήζηε θαη ηα 200 Mbps απφ ην ρξήζηε πξνο ην δίθηπν. Θεσξείηαη φηη είλαη 

κηα ελαιιαθηηθή ιχζε αληί ηεο εγθαηάζηαζεο νπηηθψλ ηλψλ θη απηφ γηαηί έρεη 

πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 

Γνξπθνξηθή επξπδσληθή πξόζβαζε (satellites): 

Ζ δνξπθνξηθή ζχλδεζε επηηξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη λα εθπέκπνληαη 

δεδνκέλα κέζσ ελφο δνξπθνξηθνχ δίζθνπ, παξφκνηα κε ην δνξπθνξηθφ δέθηε 

ηειεφξαζεο. Σα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα είλαη κνλφδξνκα ή 

ακθίδξνκα. Σα ακθίδξνκα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δνξπθνξηθφ 

εμνπιηζκφ γηα λα δεηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλσλ ζε πςειέο ηαρχηεηεο 

θαη ε κνλφδξνκε πξφζβαζε επηηξέπεη κφλν ιήςε πιεξνθνξηψλ ζε πςειή 

ηαρχηεηα. Δάλ απηή είλαη ε πεξίπησζε, ζα ρξεηαζηεί λα ππάξρεη θαη ζχλδεζε 

κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο. ηαλ αλνίγεη κηα ζειίδα ζην Web, ε αίηεζε 

κεηαδίδεηαη κέζσ ηεο ζχλδεζεο ηειεθσληθήο θιήζεο θαη ε απφθξηζε 

παξαδίδεηαη κέζσ ηνπ δνξπθνξηθνχ δέθηε. Απηφ ιεηηνπξγεί παξφκνηα κε ηηο 

κνλφδξνκεο ζπλδέζεηο ζην Γηαδίθηπν. Ζ δνξπθνξηθή πξφζβαζε ιεηηνπξγεί 

αξθεηά παξφκνηα κε ηηο άιιεο κνξθέο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. Έλα ηδηαίηεξα 

επξχ εχξνο δψλεο εθρσξείηαη ζε έλαλ δνξπθνξηθφ πνκπφ θαη ην θάζκα απηφ 

δηαηξείηαη ζε δψλεο δεδνκέλσλ. Καλνληθά, ηα ηειενπηηθά θαλάιηα εθπέκπνληαη 

ζε απηέο ηηο δψλεο, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζήκαηα 

δεδνκέλσλ.[6] [51] 

 

1.3 Αλάγθε γηα επξπδσληθόηεηα 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηελ αλάγθε 

γηα επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο είλαη νη ζπλερείο αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ ε αλάγθε γηα 

επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο έγηλε μεθάζαξε. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 θαη ηηο αξρέο ηνπ 80, νη εμειίμεηο ζηα 

δεκφζηα δίθηπα ήηαλ εμ' νινθιήξνπ εμαξηψκελεο απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

ηερλνινγίαο. κσο νη ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο αλάγθεο δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ θαηέδεημαλ θαη ηηο αιιαγέο ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ 
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ρξεζηψλ, θπξίσο γηα ηαρχηεξε αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαζψο ν φγθνο ηνπο 

απμαλφηαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θη άιινη 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε μαθληθέο θαη δξαζηηθέο αιιαγέο: 

■ Σν ρακειφηεξν ζρεηηθφ θφζηνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ εηζαγσγή ζηνλ ηνκέα απηφ ησλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

θαη πςειφηεξεο απφδνζεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (Integrated Circuits 

- ICs) θαη κηθξνεπεμεξγαζηψλ. 

■ Ο αληαγσληζκφο ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ. 

■ Ζ εηζαγσγή ησλ, ρακεινχ θφζηνπο θαη αμηφπηζησλ ζηε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ, νπηηθψλ ηλψλ. 

■ Ζ εμάπισζε ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ (PC) θαη ησλ 

ηνπηθψλ δηθηχσλ (LAN), πνπ ζπλδένπλ κε ην δηαδίθηπν. 

Αιιά νη αλάγθεο ηνπο θαη νη απαηηήζεηο ηνπο ζε εθαξκνγέο είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο. Σε δηαθνξεηηθφηεηα απηή θαη πνιπζπιιεθηηθφηεηα ζε εθαξκνγέο 

θαη απαηηήζεηο έξρεηαη λα επηιχζεη ε επξπδσληθφηεηα κέζσ ελφο κεγάινπ 

πιήζνπο ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγψλ είλαη ε ηειεθσλία κε εηθφλα (video 

telephony), νη ρακεινχ θφζηνπο ηειεδηαζθέςεηο, ε ηειεφξαζε πςειήο 

επθξίλεηαο (High Definition TV), ε δηαζχλδεζε ηνπηθψλ δηθηχσλ (LAN 

interconnection). 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο πνπ 

επηηείλνπλ ηελ αλάγθε γηα επξπδσληθφηεηα παγθνζκίσο, Σα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη αιιάμεη ε θχζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο νη πειάηεο ζέινπλ 

πιένλ νινέλα θαη πην εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε ραξαθηεξηζηηθά: 

θηλεηηθφηεηα (mobility), εχξνο δψλεο κεηά απφ δήηεζε (bandwidth on 

demand), επειημία ζηε δεκηνπξγία θη εγθαηάζηαζε ζπλδέζεσλ, ζπλδέζεηο απφ 

άθξν ζε άθξν (end - to - end connectivity), δηαρείξηζε θ.ιπ. 

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο επίζεο είλαη νη αληαγσληζηηθέο αγνξέο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ πνιχ πην απνδνηηθά απφ ηηο ξπζκηδφκελεο. ηηο 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο, ε δηακάρε ησλ εηαηξεηψλ γηα πεξηζζφηεξνπο πειάηεο 

θαη άξα κεγαιχηεξα θέξδε, ηηο νδεγεί ζηελ πξνζθνξά νινέλα θαη πην 

ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα 

απφ ηα παιαηφηεξα δίθηπα επηθνηλσληψλ. 

Σέινο, ε ζπλερήο ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ δίλεη πξφζβαζε ζε νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθέο κάδεο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ δηαδηθηπαθέο 

ζπλδέζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπκθφξεζε ησλ ππαξρφλησλ 
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δηθηχσλ θαη ηελ αλάγθε γηα δίθηπα κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο απηά πνπ 

θαζνξίδεη ε ζχζηαζε I.113 ηεο ITU. 

 

 

1.3.1 Σερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα επξπδσληθόηεηαο 

 

Ζ επξπδσληθφηεηα, ε νπνία σο ηερλνινγία βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ 

παξνρή πνιιαπιψλ θαλαιηψλ πάλσ ζε έλα επηθνηλσληαθφ κέζν κε ηε ρξήζε 

ηεο ηερληθήο πνιππιεμίαο δηαίξεζεο ζπρλφηεηαο ή θχκαηνο (Frequency 

Division Multiplexing θαη Wave Division Multiplexing) παξνπζηάδεη ηξία βαζηθά 

ηερλνινγηθά πιενλεθηήκαηα: 

• Οη επξπδσληθέο δηθηπαθέο ηαρχηεηεο είλαη αηζζεηά  γξεγνξφηεξεο 

απφ πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο, θάλνληαο έηζη ηαρχηεξε θαη πην εχθνιε ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ηε δηεμαγσγή on - line ζπλαιιαγψλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. ε ζρέζε κε ηηο dial - up ζπλδέζεηο, ε επξπδσληθή 

πξφζβαζε είλαη 10 κε 20 θνξέο ηαρχηεξε. Ζ πςειή ηαρχηεηα ησλ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ πξνζθέξεη πιένλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πνπ είηε 

δελ ήηαλ εθηθηέο κε ηε ρξήζε dial - up ζπλδέζεσλ είηε ήηαλ απειπηζηηθά 

αξγέο. 

• Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίαο είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ απιφ ρξήζηε, ζρεηηδφκελα κε 

ηελ επξπδσληθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε ρξήζε ηεο DSL ηερλνινγίαο, νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ηππηθή ηειεθσληθή γξακκή γηα ακθφηεξεο ηηο 

ππεξεζίεο ήρνπ θαη βίληεν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο επηηξέπεηαη λα κηιάλε γηα 

παξάδεηγκα κε θάπνηνλ ζην ηειέθσλν, αιιά παξάιιεια λα είλαη ζπλδεκέλνη 

ζην δηαδίθηπν, θάηη πνπ δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπκβεί ζην παξειζφλ ρσξίο ηε 

ρξήζε επξπδσληθφηεηαο. 

• Ζ επξπδσληθφηεηα βειηηψλεη ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ζην 

δηαδίθηπν, θαζψο πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα λέεο ιχζεηο, νη νπνίεο θαηά ην 

παξειζφλ ήηαλ είηε πςεινχ θφζηνπο είηε αξγέο θαη κε απνδνηηθέο γηα λα 

ιεθζνχλ ππφςε. 

 

 

1.3.2 Οηθνλνκηθά Οθέιε  
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Σα επξπδσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ κέζσ κίαο 

πνηθηιίαο ελζχξκαησλ θαη αζχξκαηψλ ππεξεζηψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

πξνζθέξεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ην 

πξνζηηφ θφζηνο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο κέζσ κηαο κεγάιε πνηθηιίαο εμνπιηζκνχ, φπσο επηηξαπέδηνη θαη 

θνξεηνί ππνινγηζηέο, netbook, θηλεηά ηειέθσλα θαη smartphones. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαίλνληαη νη ζπλδξνκεηέο επξπδσληθφηεηαο θαη ην 

πνζνζηφ δηείζδπζεο ηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο πεξί ηα ηέιε ηνπ 2009.[7] 

 

       Fixed Si Wireless Broadband*  Market Penetration Rate 

     Region  Subscribers (million)      (per ΊΟΟ population) 

Africa 24.4 2.4 

China 103.0 7.7 

Rest of Asia & Pacific 292.7 12.0 

Eastern Europe 55.0 16.2 

Latin America 62.6 10.8 

Middle East 42.4 13.4 

U.S. 8 Canada 174.9 51.4 

Western Europe 262.1 64.3 

Grand Total 1,017.1 15.0 

(ζρ. 1.4) πλδξνκεηέο θαη πνζνζηφ δηείζδπζεο επξπδσληθφηεηαο [7] 

 

Οη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε θνξπθαία βαζκίδα ηεο επξπδσληθήο 

δηείζδπζεο έρνπλ πεηχρεη κία αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 2% πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηηο 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα νθείιεηαη ζε αληίζηνηρε αχμεζε 10 

πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ηεο δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο.  

ηελ παξαθάησ εηθφλα, παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ [8], ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε ζε 

ρψξεο κε ρακειέο θαη κεζαίεο νηθνλνκίεο. 
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(ζρ1.5) Ζ επίδξαζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θξαηψλ κε 

εηζνδήκαηα δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο 

 

 

 

 Έηζη πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη πξνο φθεινο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ επξπδσληθψλ 

ππνδνκψλ ηνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ Οηθνλνκία ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ΑΔΠ . Άιιεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο επξπδσληθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ 

ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηηο 

δηεζλήο επηθνηλσλίεο θαη ηε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα 

πξνζειθχζνπλ, λα εθπαηδεχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ κία δεκηνπξγηθή ηάμε 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο ε παξνπζία ηεο νδεγεί ζε λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

θαη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. ε ζχγθξηζε κε άιιεο ηερλνινγίεο ηα 

επξπδσληθά δίθηπα παξέρνπλ κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο λα δηέιζνπλ κε αληαγσληζηηθφ ηξφπν ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο.  

Μεξηθά ελδεηθηηθά νθέιε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

■ Απαληαρνχ πξφζβαζε: ηα επξπδσληθά δίθηπα είλαη πάληα ζε 

ιεηηνπξγία θαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε, 

■ Πξνεγκέλεο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ: νη πςειέο επξπδσληθέο 

ηαρχηεηεο επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε on-line βίληεν, δηαδξαζηηθέο 

εθαξκνγέο, παηρλίδηα θαη άιιεο εθαξκνγέο, 

■ Μείσζε θφζηνπο: ε πεξηήγεζε ζην Web, ην e-mail θαη άιιεο on-

line δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

(Deep blue)  High-income countries 
(Light blue) Low- and middle-income countries  1.38 

 

Fixed Telephony Mobile Telephony Internet Broadband 
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■ Βειηησκέλε επηθνηλσλία: Σα επξπδσληθά δίθηπα επηηξέπνπλ 

επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ e-mail, instant messaging, Voice-

over-Internet Protocol (VoIP). Με ηνλ ηξφπν απηφ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ πην ζπρλά θαη κε ρακειφηεξν θφζηνο κε ηνπο πειάηεο ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

■ Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελέξγεηαο: ε 

επξπδσληθφηεηα κεηψλεη ηηο αλάγθεο κεηαθίλεζεο θαη νδεγεί έηζη ζε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή 

απφδνζε [9] 

 

 

1.3.3 Κνηλσληθά Οθέιε 

 

Σα θνηλσληθά νθέιε ηεο επξπδσληθήο ηερλνινγίαο είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ, αιιά παξφια απηά απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ζπλνιηθή αμίαο ηεο επξπδσληθφηεηαο. Με ηε ζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κεηαμχ 

ηνπο, φπσο επίζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά 

θαη γεληθφηεξα ησλ θπβεξλήζεσλ, νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο βνεζνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο λα γίλνπλ πην ελεκεξσκέλνη θαη πην ελεξγνί, θάηη πνπ νδεγεί ζε 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο θαη πεξηζζφηεξεο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο.  

Σα νθέιε θαη νη επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε επξπδσληθφηεηα γηα φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο -αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε, ηνλ ηξφπν δσήο, θαη ην εηζφδεκα 

ηνπο- κπνξεί λα βνεζήζεη ηα έζλε λα κεηψζνπλ ην ςεθηαθφ ράζκα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε επξπδσληθή πξφζβαζε γίλεηαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκε θαη 

ιηγφηεξν αθξηβή, νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζε απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πην άκεζα ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ 

επξπδσληθφηεηα απνηειεί κηα πνιηηηθή εμηζνξξφπεζε, επεηδή πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθέο 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο (φπσο π.ρ. ειεθηξνληθή ππνβνιή θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ, ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θιπ.) θαη λα επσθειεζνχλ απφ λέεο 

νηθνλνκηθέο επθαηξίεο φπσο ε εξγαζία απφ ην ζπίηη (tele-working). 

Σα επξπδσληθά δίθηπα παξέρνπλ επίζεο έλα πην απνηειεζκαηηθφ θαη 

ιηγφηεξν δαπαλεξφ ηξφπν γηα ηελ παξνρή βαζηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, 

φπσο ε θνηλσληθή πεξίζαιςε, ε εθπαίδεπζε, ε δεκφζηα αζθάιεηα θαζψο θαη 

ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο (φπσο π.ρ. παξνρή ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ απφ 

απφζηαζε ζε απνκαθξπζκέλα ηαηξεία ή θέληξα πγείαο). Ζ επξπδσληθή Σειε-

ηαηξηθή παξέρεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα, κεηψλεη ηηο 
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πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο θαη δηεπθνιχλεη ηελ ηαρχηεξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

Κηλεηνί επαγγεικαηίεο πγείαο πξνζθέξνπλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζπρλά βαζίδνληαη ζε θηλεηέο 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο γηα λα θνηλνπνηήζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο θαζψο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ αζζελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηθεξεηαθά ηαηξεία. 

Ζ επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα κεηψζεη ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο 

αζηηθνπνίεζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο:  

α) αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε πνιίηεο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ λα 

εξγάδνληαη απφ ην ζπίηη  

β) βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, επεηδή ε επξπδσληθή πξφζβαζε δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπο ζε αζηηθέο πεξηνρέο θαη  

γ) βειηίσζε ηεο αζηηθήο δσήο, επεηδή ε επξπδσληθφηεηα βειηηψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα, ηελ 

ερνξχπαλζε θαη ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ (ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ 

κεηαθηλήζεσλ) [9]. 

 

1.3.4 Δπίδξαζε ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα 

 

Ζ δηάδνζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ επηθέξεη 

κεγάιεο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ επξπδσληθφηεηα 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (e-government) 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνδνηηθφηεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο λέσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο απνηεινχλ ζπλήζσο ην κεγαιχηεξν πειάηε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ θαη θαηαβάιινπλ ζεκαληηθά ηέιε. Με ηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

κείσζεο απηνχ ηνπ θφζηνπο κε ηελ παξάιιειε βειηίσζε ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. πλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ιφγσ ηεο ρξήζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο είλαη ηα εμήο [9]: 

■ Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ κε ηε ρξήζε απηφκαησλ δηαδηθαζηψλ, 

■ Μείσζε αλάγθεο γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο, 
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■ Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο κε παξάιιειε αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

■ Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

■ Δλίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

■ Καιχηεξα εθπαηδεπκέλνη ππάιιεινη, 

■ Δπθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ κηα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ε νπνία ζα βαζηζηεί ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. Θα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ ηελ κεγαιχηεξε πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο αθφκα θαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξεί λα αλαηξέςεη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα 

αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηελ παξαθάησ εηθφλα [9], παξνπζηάδεηαη ε δηείζδπζε ηεο 

επξπδσληθήο ππνδνκήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηνπ Ηδησηηθνχ 

ηνκέα.  

 

 

(ζρ. 1.6) Γηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα 
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Οη ηνκείο απηνί είλαη ζπρλά αιιειεπηδξφκελνη κε ηελ έλλνηα φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ ελφο κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά θαη ζηνπο ππφινηπνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε επξπδσληθή ππνδνκή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηελ παξνρή βειηησκέλσλ ειεθηξνληθψλ παξνρψλ ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζε ππεξεζίεο φπσο ν Σνπξηζκφο, νη κεηαθνξέο, νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θιπ. 

1.4 ηξαηεγηθέο γηα εμάπισζε ηεο επξπδσληθόηεηαο 

 

Σφζν νη αλαπηπζζφκελεο φζν θαη νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

αλαγλσξίδνπλ φηη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

παξέρνπλ κηα πξαγκαηηθή επθαηξία γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηπέδσλ δηαβίσζεο 

κέζσ ηεο αχμεζεο παξαγσγηθφηεηαο. Διάρηζηνη ζα δηαθσλνχζαλ κε ην 

επηρείξεκα φηη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ ρξεζηκεχνπλ σο ηζρπξνί παξάγνληεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε ηελ βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, 

ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα θξάηε πξέπεη λα βειηηψλνπλ 

ζπλερψο ηηο θαηλνηνκίεο ζηηο ΣΠΔ θαη κία απφ απηέο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο.  

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ βειηίσζε απηή είλαη ε ρξήζε βέιηηζηψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ. Με ηνλ φξν απηφ λννχληαη φιεο εθείλεο νη 

ελέξγεηεο, νη ζηξαηεγηθέο, νη πξαθηηθέο θαη νη λφκνη πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ 

ρψξεο, πφιεηο ή θνηλφηεηεο θαη αθνξνχλ ηελ εμάπισζε θαη ηε δηάρπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξα ηκήκαηα πιεζπζκψλ. Οη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εμάπισζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο είλαη πνιινί κε πην ζεκαληηθνχο ηνπο εμήο: ην ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην αιιά θαη ην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεηαη ε επξπδσληθφηεηα, ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ αλάγθε ησλ 

ρξεζηψλ γηα γξεγνξφηεξε πξφζβαζε ζηηο επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο, ην 

θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηηο εμειίμεηο θαη βειηηψζεηο ησλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θιπ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ επξπδσληθφηεηαο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δείθηεο: (α) ν δείθηεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ (Best 

Practice Index - BPI) πνπ δείρλεη φηη κηα ρψξα αθνινχζεζε κεξηθέο απφ ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη (β) ν δείθηεο θαιψλ πξαθηηθψλ (Good Practice 

Index - GPI) πνπ δείρλεη φηη κηα ρψξα αθνινχζεζε κεξηθέο απφ ηηο θαιέο 
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πξαθηηθέο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

επξπδσληθφηεηαο. Οη δείθηεο απηνί θαζνξίδνληαη κε ηε βνήζεηα δηαθνξεηηθψλ 

θξηηεξίσλ φπσο: 

■ Ζ δηείζδπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ αλά 100 

θαηνίθνπο θαζψο θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο ησλ αλσηέξσ, 

■ Οη επελδχζεηο ησλ θξαηψλ ζε ΣΠΔ, 

■ Σν επίπεδν αληαγσληζκνχ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 

■ Ζ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ελφο ρξήζηε γηα αγνξά 

επξπδσληθφηεηαο (εθθξάδεηαη απφ ην θφζηνο 1 Kbps/$), 

■ Σα εηήζηα κέζα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο (ΑΔΠ) αλά ψξα εξγαζίαο, 

■ Ζ βαζκνινγία κηαο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηελ ςεθηαθή 

εηνηκφηεηα[10] [51] 

Σν παξάδεηγκα ρσξψλ, κε ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο πνπ έρνπλ, 

νη νπνίεο έρνπλ νδεγεζεί ζηελ αθνκνίσζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη κέζα 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, φπσο ε Ηαπσλία, νη  Ζ.Π.Α θαη ν Καλαδάο κε 

ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο ηφζν κέζσ ελζχξκαησλ φζν θαη 

αζχξκαησλ ηξφπσλ πξφζβαζεο, είλαη απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά δεηήκαηα γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ίδησλ ησλ ζηξαηεγηθψλ. ε απηά, απνδεηθλχεηαη φηη νη 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ έλα επλντθφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

ΣΠΔ θαη θαη' επέθηαζε ζηελ επξπδσληθφηεηα. 

 

1.4.1 Σν παξάδεηγκα ησλ Ζ.Π.Α. 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην θξάηνο απηφ πζηεξεί ζεκαληηθά ζε αξθεηνχο 

δείθηεο ηεο αλάπηπμεο ησλ ππνδνκψλ ΣΠΔ, έρεη πεηχρεη κηα παγθφζκηα 

θπξηαξρία ζε αξθεηέο αγνξέο ΣΠΔ κε ηε βνήζεηα ηεο θπβέξλεζεο. Σν κνληέιν 

ησλ ΖΠΑ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο επξπδσληθφηεηαο 

επλνεί ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ άκεζε θαη έκκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηελ θπβέξλεζε. Δζηίεο 

πςειήο ηερλνινγίαο φπσο ε Silicon Valley ζηελ Καιηθφξληα, έρνπλ απνδείμεη 

ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο. 
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■ Σν αλνηρηφ πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη ζηνλ ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ηζρπξφηεξν αληαγσληζκφ αιιά θαη ηελ 

αληαιιαγή γλψζεσλ. Ζ δηθηχσζε ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, επεηδή απαξηίδεηαη απφ δίθηπα πςειήο 

επξπδσληθφηεηαο. 

■ Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ 

βηνκεραλία θαη έηζη ελζαξξχλεηαη ε γξήγνξε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κέζσ 

δηθηχσλ πςειήο επξπδσληθφηεηαο. 

■ Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, θπβέξλεζεο θαη κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ απαηηεί ηελ ρξήζε δηθηχσλ πςειψλ ηαρπηήησλ. 

■ Ζ εμεηδηθεπκέλε ππνδνκή πνιιψλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα 

παξέρεη πξφζβαζε ζε ζπκβνχινπο, δηθεγφξνπο, επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα 

αιιά θαη αλζξψπνπο αλεηδίθεπηνπο. Μηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

αλσηέξσ απαηηνχληαη δίθηπα πςειήο επξπδσληθφηεηαο 

Αιιά έζλε, φπσο ν Καλαδάο, ε Ηαπσλία θαη ε Κνξέα ζεσξνχλ φηη γηα 

λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο, πξέπεη νη 

θπβεξλήζεηο λα έρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ ΣΠΔ, ελψ ζηηο ΖΠΑ ζεσξνχλ φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθφ λα 

ζεζπηζηεί έλα επέιηθην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο κεγάιε ζπκκεηνρή 

ηνπ θξάηνπο. Σα έζλε κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ 

ΣΠΔ αλ δεκηνπξγήζνπλ, ειέγμνπλ θαη εληζρχζνπλ έλα επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Απηφ ην πεξηβάιινλ πέξα απφ ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο 

ηερλνινγηθψλ πάξθσλ, ζα κπνξέζεη επίζεο λα πεηχρεη ηα εμήο: 

■ ηε ζπλεξγαζία ηφζν ζε βαζηθή φζν θαη ζε εθαξκνζκέλε έξεπλα 

κε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη εξγαζηήξηα, 

■ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, 

■ ηε δηαζεζηκφηεηα επαγγεικαηηθήο, ηερληθήο, δηνηθεηηθήο θαη 

λνκηθήο βνήζεηαο, 

■ κηα δίθαηε θαη δηαθαλή επηρεηξεκαηηθή ππνδνκή. 

 

1.4.2 Σν παξάδεηγκα ηνπ Καλαδά 

 

Ζ Καλαδηθή θπβέξλεζε είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990 κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ. Σν Τπνπξγείν 

Βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο θαηάζηξσζε κία ζηξαηεγηθή πνπ ζα θαζηζηνχζε ηε 

ρψξα απηή ηελ πην ζπλδεδεκέλε ζηνλ θφζκν. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο 
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ησλ ΣΠΔ, πξνσζήζεθε ε on-line πξφζβαζε, θαη αλαπηχρζεθε ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.[10] 

Ζ νκάδα εξγαζίαο (Task Force) πνπ είρε ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, 

αλέπηπμε κία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ έηζη ψζηε φιεο νη θνηλσληθέο νκάδεο ηεο 

ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθηαθψλ 

ρξεζηψλ, λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε ηαρχηεηεο 

δηέιεπζεο άλσ ησλ 1.5 Mbits/sec. Δπίζεο δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε ηνπηθή 

επξπδσληθή ππνδνκή πξέπεη λα επεθηαζεί ζε ζρνιεία, δεκφζηεο βηβιηνζήθεο 

θαη άιια δεκφζηα ζεκεία πξφζβαζεο κέζσ δχν κνληέισλ: 

■ έλα θπβεξλεηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζεί ηελ ζρεδίαζε top-down  

θαη ην νπνίν δεκηνπξγεί ππνδνκέο επξπδσληθψλ δηθηχσλ θαη θίλεηξα 

επελδχζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

■ έλα ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζεί ηελ ζρεδίαζε 

bottom-up  φπνπ ε θπβέξλεζε ρξεκαηνδφηεζε πηινηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε 

παξνρή ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε 

επαξθνχο δήηεζεο ηφζν γηα ηελ ππάξρνπζα ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ φζν 

θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ θαηαζηάζεσλ. 

 

1.4.3 Σν παξάδεηγκα ηεο Κνξέαο θαη ηεο Ηαπσλίαο 

 

Ζ Κνξεάηηθε θπβέξλεζε θαηήξηηζε έλα πιάλν δξάζεο, φηαλ ην 

Τπνπξγείν Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δηαηχπσζε έλα φξακα γηα κία 

νηθνλνκία βαζηζκέλε ζηε γλψζε, φπνπ θάζε πνιίηεο ζα έρεη πξφζβαζε ζε 

έλα πξνζσπηθφ ππνινγηζηή, ε θπβέξλεζε ζα επηζπεχζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο θαη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΣΠΔ ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο 

απαζρφιεζεο, ησλ εμαγσγψλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, 

πξνηάζεθε κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ φπσο: 

■ πξνζπάζεηεο ησλ αξρψλ γηα ελζάξξπλζε ησλ επελδχζεσλ 

ππνδνκήο απφ ππάξρνληεο αιιά θαη λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά θνξείο, 

■ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε, δάλεηα θαη επλντθή θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ πςειήο 

ρσξεηηθφηεηαο, 

■ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα εξεπλεηηθά, αλαπηπμηαθά θαη 

ηερλνινγηθά project, 

■ επηδφηεζε γηα αγνξά πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ απφ πνιίηεο κε 

ρακειά εηζνδήκαηα, 
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■ πξνψζεζε ςεθηαθνχ αλαγξακκαηηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γηα 

ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ, επηθνηλσλίαο θαη 

ςπραγσγίαο, 

■ Τπνζηήξημε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη άιισλ βαζηζκέλσλ ζηηο ΣΠΔ 

ππεξεζηψλ. 

Ζ Ηαπσλία, απφ ηελ άιιε κεξηά, αλέπηπμε κία ζηξαηεγηθή γηα πςεινχ 

επηπέδνπ πιεξνθνξίεο, κε θηιφδνμνπο ζηφρνπο φπσο ηελ βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ, ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ. ε αληίζεζε κε ηελ 

Κνξέα, ε Ηαπσλία πέηπρε κία ηαρεία αλάπηπμε ησλ πιέσλ πξνεγκέλσλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζην θφζκν θαη ησλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή πέηπρε ηε ζχλδεζε 30 εθαηνκκπξίσλ λνηθνθπξηψλ ζε πςειέο ηαρχηεηεο 

πξφζβαζεο ζην Internet θαη ηελ παξνρή ησλ πςειφηεξσλ ηαρπηήησλ 

ζχλδεζεο ζην θφζκν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο αλά Mbit. 

Σν θιεηδί επηηπρίαο ζηνλ ηνκέα ηεο επξπδσληθφηεηαο απφ έζλε φπσο ν 

Καλαδάο, ε Κνξέα, ε Ηαπσλία βξίζθεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αιιαγή ηνπ 

θαλνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ρσξίο λα πξνθιεζεί κηα παξαηεηακέλε 

δαπαλεξή πεξίνδνο, φπσο απηή πνπ είρε αλαηξέςεη ηελ πξφνδν ζηηο ΖΠΑ. 

Σα έζλε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο γηα λα 

πξνσζήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε θιεηζηψλ ηνκέσλ 

φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο. Πξννδεπηηθέο θνξνινγηθέο πνιηηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ εθπηψζεσλ θφξνπ 

ηνλψλνπλ ηελ αγνξά θαη δίλνπλ θίλεηξα ζε ππνδνκέο Ζ/Τ. Οη εζληθέο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα βξνπλ έλα ηξφπν γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα 

γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή πςειήο 

ηαρχηεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο βηψζηκνπ 

αληαγσληζκνχ ζε θάζε κία απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ παξέρνπλ επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο, φπσο π.ρ.. νη ηερλνινγίεο ραιθνχ θαη ε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ αιιά 

θαη νη επηρεηξήζεηο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο. Χο απνηέιεζκα ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηηο παξαδνζηαθέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, νη πθηζηάκελνη 

θνξείο έρνπλ κηθξά πεξηζψξηα θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ ηνπο θαη φληαο αληηκέησπεο κε ηέηνην 

αληαγσληζκφ, πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα 

αθνινπζήζνπλ λένπο δξφκνπο θέξδνπο φπσο νη αζχξκαηεο ππεξεζίεο θαζψο 

θαη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ. 

 

1.5 Δπξπδσληθόηεηα θαη νηθνλνκηθή θξίζε 
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 Πνιινί νξγαληζκνί φπσο π.ρ. ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν ΟΟΑ θαη 

άιινη έρνπλ δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ε επξπδσληθφηεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ έμνδν απφ ηε παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

επξπδσληθά δίθηπα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλαιιαγήο, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα απμήζνπλ 

ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ 

ηειεπηθνηλσλίεο πςειήο ηαρχηεηαο. Ζ επξπδσληθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο ππνδνκέο φπσο θηίξηα, δξφκνη, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θιπ. κπνξεί λα 

εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα θαη λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα. Ο ΟΟΑ πηζηεχεη φηη 

νη επελδύζεηο ζην ρώξν ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ θαη γεληθόηεξα 

ησλ ηειεπηθνηλσληώλ κπνξνύλ λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο. Ζ θαηάιιειε επηινγή επελδχζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επξπδσληθφηεηα ζήκεξα είλαη 

ηφζν δσηηθήο ζεκαζίαο φζν ήηαλ ν ειεθηξηζκφο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ςάρλνπλ γηα 

πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηαρεία αληηκεηψπηζε ηεο αχμεζεο ηεο 

αλεξγίαο θαη ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο. Οη επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο 

έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο βαζηθά εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ θαηαζθεπή επξπδσληθώλ δηθηύσλ 

απνηειεί ζεκαληηθή επίδξαζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ηόλσζεο ηελ Οηθνλνκίαο. Πνιιέο 

θπβεξλήζεηο έρνπλ απνθαζίζεη λα απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαη ζε 

ππνδνκέο εθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ, γεθπξψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππνδνκψλ. 

ε νηθνλνκίεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ, φπσο π.ρ. ε γεξκαληθή, φπνπ ην 54% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζεσξείηαη φηη βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο [11], ε 

θαηαζθεπή ππνδνκψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

Οηθνλνκία, κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηάθνξεο κειέηεο 

επηζεκαίλνπλ φηη νη θαηαηάμεηο ζηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα δηαθφξσλ 

θξαηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εηνηκφηεηα ησλ δηθηχσλ.  

Ζ θαηαζθεπή δηθηχσλ έρεη ππνινγηζηεί φηη έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλνιηθά 

304.000 ζέζεηο γηα ηα έηε 2010-2014 θαη επηπιένλ 237.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

γηα ηα έηε 2015-2020. Δπηπιένλ, φηαλ ε επξπδσληθή ππνδνκή αλαπηπρζεί 

πεξαηηέξσ, ζα πξνθχςνπλ θαη λέεο ππεξεζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δθηηκάηαη επίζεο φηη κπνξνχλ λα 
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πξνθχςνπλ 427.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο έσο ην έηνο 2020, κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο ηηο 968.000.[11] 

ε φξνπο παξαγσγήο, ε θαηαζθεπή ηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ νδεγεί ζε 

επηπιένλ ΑΔΠ θαηά 18.8 δηζ. επξψ γηα ηα έηε 2010-2014 θαη θαηά 14.6 δηζ. 

επξψ γηα ηα έηε 2015-2020 ,ελψ ε πξνθχπηνπζα ζηαδηαθή δηείζδπζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο ζα πξνζζέζεη 137.5 δηζ. επξψ ζην ΑΔΠ θαη ζπλνιηθά 

πξνβιέπεηαη κία ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ γεξκαληθνχ ΑΔΠ θαηά 60%.[11] 

Κεθάιαην 2ν 

Οπηηθέο Ίλεο  

 

Δηζαγσγή  

 

Σα θαιψδηα σο κέζα κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ, είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ραιθφ ή θξάκαηα θαη παξάγνληαη ζε ιίγεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Έηζη νη 

ππφινηπεο ρψξεο είλαη εμαξηεκέλεο απφ απηέο πνπ ηνλ παξάγνπλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη εξεπλεηέο σζήζεθαλ απφ πνιχ λσξίο ζην λα πξνηείλνπλ πην 

ζπκθέξνπζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα γξήγνξε θαη απνδνηηθή κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο απφ ηηο ρψξεο 

παξαγσγήο ραιθνχ, ηελ απνηξνπή ππνθινπψλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ηελ 

κεηαθνξά κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Έηζη νδεγεζήθακε ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ νπηηθψλ ηλψλ. 

 Ζ ρξήζε ηνπ θσηφο γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο δελ απνηειεί κία 

θαηλνχξγηα ηδέα θαζφηη ν άλζξσπνο απφ πνιχ λσξίο ρξεζηκνπνίεζε νπηηθέο 

πεξηνρέο γηα λα κεηαδψζεη πιεξνθνξίεο ζε θνληηλέο ή καθξηλέο απνζηάζεηο. 

Οη νπηηθέο ίλεο (optical fibers) απνηεινχλ έλα κεγάιν θεθάιαην ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ, ην νπνίν πξνζθέξεη κεηάδνζε ήρνπ εηθφλαο θαη video ζε 

πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζε ηνπηθά 

δίθηπα (local networks) φζν θαη ζε δίθηπα επξείαο πεξηνρήο (wide area 

networks). Οη νπηηθέο ίλεο είλαη εηδηθά λήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 

γπαιί κε πάξα πνιχ ιεπηή δηάκεηξν θαη απνηεινχλ ηα πιένλ θαηάιιεια κέζα 

γηα ηελ νδήγεζε ηεο νπηηθήο δέζκεο πνπ κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ζε 

ςεθηαθή κνξθή [12]. Με ηε ρξήζε ηνπο κεηψλεηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο 

δηθηχνπ θαζψο ην γπαιί ησλ νπηηθψλ ηλψλ θνζηίδεη ιηγφηεξν απφ ηα θαιψδηα 

ραιθνχ. Οη νπηηθέο ίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχγρξνλα επηζηεκνληθά φξγαλα 

αλίρλεπζεο παξακνξθψζεσλ, πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο (εθαηζηείσλ θαη 

ππξεληθψλ αληηδξαζηήξσλ) θαζψο θαη άιισλ κεγεζψλ. 
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Σα νπηηθά δίθηπα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο έρνπλ γλσξίζεη κεγάιε 

αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηερλνινγίεο, γηαηί 

πξνζθέξνπλ πνιχ κεγάιν εχξνο δψλεο (bandwidth), ην νπνίν δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί απφ θακία άιιε ηερλνινγία. Ζ νπηηθή ίλα έρεη απνδείμεη φηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη πνιχ πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο θαηά κήθνο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ.  

πλεπψο ηα δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθέο ίλεο είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε κεγάιεο απαηηήζεηο ρσξεηηθφηεηαο, ηαρχηεηαο θαη 

απφζηαζεο. ε πνιιά εγθαηεζηεκέλα νπηηθά δίθηπα επηηπγράλνληαη ξπζκνί 

ηεο ηάμεο ησλ 2.5 Gbps , 5 Gbps θαη 10 Gbps αλά θαλάιη, ελψ ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν αθφκα βξίζθνληαη ηερληθέο κεηάδνζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ξπζκνχο 40 

Gbps αλά θαλάιη. 

 

2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ πξψηε κνξθή ηειεπηθνηλσληψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκθαλίδνληαη 

ζηελ αξραηφηεηα, φπνπ κε ηελ ρξήζε ηεο θσηηάο ή θαηφπηξσλ επηηπγραλφηαλ 

ε απνζηνιή κελπκάησλ κεηαμχ δχν ζεκείσλ ζε απφζηαζε.  

ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία φκσο έρνπκε: 

 Σελ επηλφεζε απφ ηνλ Alexander Graham Bell ηνπ θσηνθψλνπ 

ην 1880,φπνπ έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο κεηάδνζεο θσλήο πνπ 

ιεηηνπξγεί κε θάηνπηξα ηα νπνία θηλνχληαη αλάινγα κε ηελ 

έληαζε ηεο θσλήο θαη αλαθινχλ ην ειηαθφ θσο. 

 

 Ο Heinrich Lamm ζηα 1930 ζεσξείηαη ν πξψηνο θαηαζθεπαζηήο 

νπηηθήο ίλαο κε ηελ θαηαζθεπή κηαο ιαπαξνζθνπηθήο δηάηαμεο. 

 

 ηα 1956 ν Kapany θαηαζθεχαζε κία νπηηθή ίλα θαηάιιειε γηα 

εθαξκνγή ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. 

 

 ηα 1958 ζεκεηψλεηαη ε εθεχξεζε ηνπ L.A.S.E.R, πεγήο νπηηθνχ 

ζήκαηνο θαηάιιεινπ γηα επηθνηλσλίεο. 

 

 Σν 1966 ζεκεηψλεηαη γηα πξψηε θνξά ρξήζε ηεο νπηηθήο ίλαο 

ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο απφ ηνλ C.Kao. Ζ εμαζζέλεζε φκσο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Kao ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή, ηεο ηάμεο ησλ 1000 

dB/Km, ελψ νξίζηεθε σο κέγηζηε επηηξεπηή εμαζζέλεζε απηή 

ησλ  20 dB/Km θάηη πνπ έγηλε εθηθηφ ην 1970. 
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 Σν 1977 εγθαζίζηαηαη ην πξψην δίθηπν ζην Chicago-USA απφ 

ηελ Bell Labs. Ζ ίλα είρε ζπλνιηθφ κήθνο 2400 κέηξα θαη 

ππνζηήξημε 672 θαλάιηα ηαπηφρξνλα. 

 

 Σν 1988 εγθαζίζηαηαη ην πξψην ππεξαηιαληηθφ θαιψδην 

νπηηθψλ ηλψλ κε κήθνο 5066 Km θαη δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο 

120.000 θιήζεσλ. 

 Σν 1992 γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πνιππιεμίαο κήθνπο 

θχκαηνο (Wavelength Division Multiplexing-WDM) ε νπνία 

επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηάδνζε πνιιαπιψλ θαλαιηψλ κέζσ 

ηεο ίδηαο νπηηθήο ίλαο. 

 

 Σν 2001 απνηεινχλ γεγνλφο νπηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κε ηαρχηεηα 10 Σb/s κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

WDM φπνπ ηα θαλάιηα ιεηηνπξγνχλ κε ηαρχηεηα 40 GB/s. 

 

 

(ζρ. 2.1) Καιψδην Οπηηθψλ ηλψλ 

 

Πνιχ ζεκαληηθή εθαξκνγή ηεο νπηηθήο ίλαο ζηηο κέξεο καο είλαη ζηα 

νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο, φπνπ ε πην δεκνθηιήο ιχζε είλαη ηα παζεηηθά 

νπηηθά δίθηπα (Passive Optical Networks). 

Σέινο έλαο πξσηεχσλ ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε εδξαίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ Fiber-to-the- home (FTTH) νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηεο ηάμεο ησλ 100 Μb/s. 

 

2.2 Οπηηθέο Σερλνινγίεο 
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Ζ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε κεηαγσγή ησλ νπηηθψλ ζεκάησλ 

θαηά κήθνο ηεο νπηηθήο ίλαο γίλεηαη ζε ειεθηξηθή κνξθή. Παιηφηεξα ην ίδην 

ζπλέβαηλε θαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο, ην νπνίν αθνχ 

κεηαηξεπφηαλ ζε ειεθηξηθφ, εληζρπφηαλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαηξεπφηαλ μαλά 

ζε νπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ε κεηάδνζή ηνπ δηα κέζνπ ηεο νπηηθήο 

ίλαο. ήκεξα φκσο φιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο γίλνληαη ζε νπηηθή κνξθή 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ φπσο π.ρ. νπηηθνί εληζρπηέο θαη θίιηξα κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ εχξνπο δψλεο ηεο νπηηθήο δεχμεο [13] [51]. 

ηελ αξρή ε ηερλνινγία ησλ νπηηθψλ ηλψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

κεηάδνζε ππεξαζηηθψλ θαη ππεξαηιαληηθψλ ζεκάησλ ηαρχηεηαο έσο 560 

Mbps. ηε ζπλέρεηα φκσο ε δηείζδπζε ησλ νπηηθψλ ηλψλ ζηα δίθηπα θνξκνχ 

επηηαρχλζεθε κε ηελ πινπνίεζε ησλ πξψησλ νπηηθψλ εληζρπηψλ, νη νπνίνη 

επέηξεςαλ ηελ ελίζρπζε ζεκάησλ απεπζείαο ζε νπηηθφ επίπεδν, θάηη πνπ 

έδσζε ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο νπηηθψλ δηθηχσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Έλα ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα νπηηθψλ ηλψλ δελ δηαθέξεη φζνλ αθνξά ηηο 

βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζε ζρέζε κε έλα αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ. ην 

ζρήκα 2.2 [13], παξνπζηάδεηαη έλα βαζηθφ νπηηθφ ζχζηεκα Σειεπηθνηλσληψλ. 

Ζ κεηαδηδφκελε πιεξνθνξία, κεηαηξέπεηαη απφ ηελ αξρηθή ειεθηξηθή 

ηεο κνξθή ζε νπηηθφ ζήκα, ην νπνίν νδεγείηαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο νπηηθήο 

ίλαο. ε κεξηθά ζεκεία ηεο δηαδξνκήο είλαη δπλαηφλ λα δξνκνινγεζεί ζε άιια 

θαλάιηα εάλ ρξεηάδεηαη, κε ηε βνήζεηα δηαηάμεσλ (θπθισκάησλ) κεηαγσγήο. 

ηα πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα ην νπηηθφ ζήκα πθίζηαηαη εμαζζέληζε θαηά ηε 

κεηάδνζε ηνπ, ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ίλεο κεγάινπ κήθνπο. Σα 

βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ νπηηθή ηερλνινγία είλαη νη νπηηθέο 

ίλεο, νη πνκπνί ,νη εληζρπηέο θαη νη δέθηεο. 
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(ζρ. 2.2) Βαζηθφ Οπηηθφ χζηεκα Σειεπηθνηλσληψλ 

 

 

2.2.1 Οπηηθνί Πνκπνί 

 

Ο ξφινο ησλ νπηηθψλ πνκπψλ είλαη λα κεηαηξέπνπλ έλα ειεθηξηθφ 

ζήκα εηζφδνπ ζε αληίζηνηρν νπηηθφ ζήκα θαη θαηφπηλ λα ην εθπέκπνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο νπηηθήο ίλαο ,ε φπνηα ρξεζηκεχεη ζαλ θαλάιη επηθνηλσλίαο. Σν 

θπξηφηεξν εμάξηεκα ησλ νπηηθψλ πνκπψλ είλαη ε νπηηθή πεγή ,ελψ ηα 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο νπηηθψλ ηλψλ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ νπηηθέο πήγεο 

κε εκηαγσγνχο. Οη ηχπνη ησλ νπηηθψλ πεγψλ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο θαη 

κπνξεί λα είλαη: [13] 

α) Οη Γίνδνη Δθπνκπήο Φσηφο (LED), νη νπνίνη παξάγνπλ δεδνκέλα κε 

ρακειφ ξπζκφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε κηθξέο 

απνζηάζεηο. Απνηεινχλ ζρεηηθά αξγέο ζπζθεπέο, θαηάιιειεο γηα εθαξκνγέο 

κε ηαρχηεηεο ρακειφηεξεο απφ 1Gbps, ελψ εκθαλίδνπλ έλα ζρεηηθά επξχ 

πιάηνο θάζκαηνο. Οη δηαηάμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε 

επηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο πνιχηξνπσλ νπηηθψλ ηλψλ.  

β) Σα Γηνδηθά laser, ηα νπνία παξάγνπλ δέζκεο θσηνλίσλ κέζσ ηεο 

δηέγεξζεο κε ειεθηξηθφ ξεχκα ηνληζκέλσλ πιηθψλ. Οη δέζκεο θσηνλίσλ 

εληζρχνληαη κε ζχζηεκα θαζξεπηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα εμέξρνληαη κε ηε κνξθή 
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εζηηαζκέλσλ αθηηλψλ. Σα Lasers κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ, φζνλ αθνξά ην 

κήθνο θχκαηνο ηνπο, κε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ. Σα κεραληθά 

ζπληνληδφκελα Lasers ρξεζηκνπνηνχλ φιν ην σθέιηκν θάζκα (~100nm), αιιά 

ν ρξφλνο ελαιιαγήο θαλαιηψλ είλαη ηεο ηάμεο msec εμαηηίαο ησλ κεραληθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπληνληζκνχ. Σα αθνπζηνπηηθά Lasers ζπλδπάδνπλ κέζν εχξνο 

θαη κέζν ρξφλν ζπληνληζκνχ (~10κsec). 

 γ) Σα Laser εκηαγσγψλ, φπσο ηα Distributed-Feedback Laser (DFB) 

θαη Distributed-Bragg-Reflector (DBR) έρνπλ ρξφλν ζπληνληζκνχ κηθξφηεξν 

ησλ 10nsec ,αιιά έρνπλ πεξηνξηζκέλν εχξνο κήθνπο θχκαηνο. Γηαζέηνπλ 

θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά γηα εθαξκνγέο κνλφηξνπεο νπηηθήο ίλαο. 

Πιενλεθηήκαηα ηερλνινγίαο Laser Πιενλεθηήκαηα ηερλνινγίαο Led 

Μεγαιχηεξε ηζρχο εθπνκπήο Υακειφηεξν θφζηνο 

Τςειφηεξνο ξπζκφο κεηάδνζεο (bit) Μεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο 

ηελή δέζκε θσηφο 
Μηθξή επαηζζεζία ζε κεηαβνιέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο 

Σαηξηάδεη ζε ηχπν multimode/ single 

νπηηθήο ίλαο 

 

Γελ ππφθεηηαη ζε ρξσκαηηθή 
 

(ζρ. 2.3) Πιενλεθηήκαηα ηερλνινγηψλ laser θαη LED ζε ζέκαηα νπηηθνχ πνκπνχ 

 

2.2.2 Οπηηθνί εληζρπηέο  

 

Μεηά απφ θάπνην ζεκαληηθφ δηάζηεκα πνπ έρεη δηαλχζεη έλα νπηηθφ 

ζήκα θαηά κήθνο ηεο ίλαο, ζα ππάξμνπλ θαη απψιεηεο ηεο ηζρχνο θαηά ηελ 

δηάδνζε ηνπ κέζα ζε απηφ ην ζχζηεκα επηθνηλσληψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα 

εμαζζελήζεη. ε απηφ ην ζεκείν, ην ζήκα πξέπεη λα εληζρπζεί. 

Οη νπηηθνί εληζρπηέο εληζρχνπλ ην νπηηθφ ζήκα εηζφδνπ, αιιά 

πξνζζέηνπλ -φπσο φινη νη εληζρπηέο- ζφξπβν. Παξαδνζηαθά, έλα νπηηθφ 

ζήκα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ, εληζρχεηαη ειεθηξηθά θαη κεηαηξέπεηαη πάιη 

πίζσ ζε νπηηθφ. Ζ αλαθάιπςε ησλ νπηηθψλ εληζρπηψλ, πνπ εληζρχνπλ ην 

ζήκα κφλν ζε νπηηθφ επίπεδν βνήζεζε ζηελ απνθπγή ζπκθνξήζεσλ ζηηο 

κεηαδφζεηο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο νπηηθψλ εληζρπηψλ, φπσο π.ρ. ν 

εληζρπηήο ηζρχνο, ν εληζρπηήο γξακκήο (in-line amplifier) πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ρακειφ ζφξπβν θαη ν πξν-εληζρπηήο (pri-amplifier) πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
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επίζεο απφ ρακειφ ζφξπβν θαη πςειφ θέξδνο. ην ζρήκα 2.4 [12], θαίλεηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νπηηθψλ εληζρπηψλ: 

 

 

(ζρ. 2.4) Καηεγνξηνπνίεζε εληζρπηψλ 

 

2.2.3 Οπηηθνί Γέθηεο 

 

ηελ απέλαληη πιεπξά απφ ηνλ πνκπφ βξίζθεηαη ν δέθηεο (receiver). Ο 

ξφινο ελφο νπηηθνχ δέθηε είλαη λα κεηαηξαπεί ην νπηηθφ ζήκα πάιη ζε 

ειεθηξηθφ θαη λα αλαθηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ κεηαδνζεί κέζσ ελφο 

νπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζρήκα 2.5) .Σν βαζηθφ ηνπ εμάξηεκα είλαη έλαο 

θσηναληρλεπηήο πνπ κεηαηξέπεη ην θσο ζε ειεθηξηθφ παικφ κέζσ 

θσηνειεθηξηθνχ θαηλφκελνπ .[12] 

 

(ζρ. 2.5) Σκήκαηα ηνπ νπηηθνχ δέθηε 

 

Οη απαηηήζεηο γηα έλαλ θσηναληρλεπηή είλαη φκνηεο κε εθείλεο κηαο 

νπηηθήο πεγήο .Θα πξέπεη λα έρεη κεγάιε επαηζζεζία, γξήγνξε απφθξηζε, 

ρακειφ ζφξπβν, ρακειφ θφζηνο θαη κεγάιε αμηνπηζηία ,ελψ δεηνχκελν είλαη 

επίζεο ην κήθνο θχκαηνο πνπ αλαγλσξίδεη ν δέθηεο λα είλαη παξφκνην κε 

απηφ πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ πνκπφ.  
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εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην πνζνζηφ ιάζνπο ςεθίσλ (BER - Bit 

Error Rate) γηα ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα, πνπ είλαη ην πνζνζηφ ιαζψλ κεηαμχ 

πνκπνχ θαη δέθηε, ε αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζφξπβν (SNR - Signal to Noise 

Ratio) γηα ηα αλαινγηθά ζπζηήκαηα, πνπ δειψλεη ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο ζε 

ζρέζε κε ην ζφξπβν, ν θνξεζκφο (saturation), πνπ δείρλεη ηε κέγηζηε ηζρχ πνπ 

κπνξεί λα δερζεί, θαζψο ππεξβνιηθή ηζρχο ζεκαίλεη παξακφξθσζε ζην ζήκα 

θαη ε επαηζζεζία (sensitivity) πνπ είλαη ε ειάρηζηε ηζρχο πνπ πξέπεη λα 

ππάξρεη ζε έλα εηζεξρφκελν ζήκα. 

Σέινο, νη νπηηθνί δέθηεο κπνξεί λα είλαη παζεηηθνί (passive), ελεξγνί 

(active) θαη δηφδνπ Laser (Laser-diode-amplifier-based). Σν πιενλέθηεκα ησλ 

παζεηηθψλ δεθηψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ πςειή αλάιπζε. Σν 

κεηνλέθηεκα ηνπο είλαη νη ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη ν κεγάινο ρξφλνο 

ζπληνληζκνχ (ηεο ηάμεσο msec) θαζψο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο πεξηιακβάλνπλ 

κεραληθά ζηνηρεία. Οη ελεξγνί θαη νη δηφδνπ Laser δέθηεο, κπνξνχλ λα 

ζπληνληζηνχλ κε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο (ηεο ηάμεσο nsec) έρνληαο φκσο 

κηθξφηεξε αλάιπζε κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα ζπληνληζηνχλ ζε ιηγφηεξα 

θαλάιηα. 

 

2.2.4 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά νπηηθώλ ηλώλ 

Ζ νπηηθή ίλα είλαη έλαο γπάιηλνο θπκαηνδεγφο θπιηλδξηθήο δηαηνκήο 

ζηνλ νπνίν έρνπκε κεηάδνζε θσηφο, ελψ θάπνηεο θνξέο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε θαη απφ πςειήο δηαχγεηαο πιαζηηθφ. 

Σν θσο είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Ζ δηεχζπλζε κεηάδνζεο 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ θσηφο είλαη πάληα επζχγξακκε, εθφζνλ δελ 

παξεκβάιινληαη εκπφδηα θαη απνηειεί κία αθηίλα θσηφο. Πνιιέο αθηίλεο καδί 

ζπγθξνηνχλ κηα δέζκε θσηφο. Οη δέζκεο θσηφο κε ηε ζεηξά ηνπο εζσηεξηθά 

αλαθιψκελεο κπνξνχλ λα ηαμηδέςνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο αθνχ ηζρχεη ε 

αξρή ηεο θπζηθήο: «ηαλ κία αθηίλα θσηφο πεξλά απφ ην έλα κέζν ζε άιιν, 

π.ρ. απφ γπαιί ζε αέξα ε αθηίλα δηαζιάηαη ζηε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα 

γπαιηνχ/αέξαο». Έηζη ινηπφλ, γηα ηα θχκαηα ηνπ θσηφο, ηζρχνπλ ηα θαηλφκελα 

ηεο αλάθιαζεο θαη ηεο δηάζιαζεο, φηαλ απηά πξνζπίπηνπλ ζηε δηαρσξηζηηθή 

επηθάλεηα δχν κέζσλ. Ζ αθηίλα θσηφο, πνπ κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία, 

κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ ππξήλα ηεο νπηηθήο ίλαο. ηελ επφκελε εηθφλα, 

θαίλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπηηθήο ίλαο [14]. 
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(ζρ. 2.6) Σππηθή δνκή νπηηθήο ίλαο 

 

Μπνξεί θάπνηνο λα θαληαζηεί ηελ νπηηθή ίλα ζαλ έλα νδεγφ γηα ην 

θσο. Σα ζπζηαηηθά κέζα ζε κηα νπηηθή ίλα απνηεινχληαη απφ πιηθά 

δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ δηάζιαζεο ψζηε λα πεξηνξίδνπλ - νδεγνχλ ην θσο. Ζ 

νπηηθή ίλα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε έλα θαιψδην (θαιψδην νπηηθήο ίλαο) ψζηε λα 

ηεο παξέρεηαη κεραληθή θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θαζψο είλαη 

επαίζζεηε θαη κπνξεί λα ζπάζεη εχθνια. 

Ζ θσηεηλή απηή δέζκε νδεχεη, κε δηαδνρηθέο αλαθιάζεηο ζηα ηνηρψκαηα 

ηεο ίλαο, απφ ην έλα πξνο ην άιιν άθξν. Ζ επηηπρία ηεο κεηάδνζεο απηήο 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζήκα πθίζηαηαη νιηθέο αλαθιάζεηο κε 

απνηέιεζκα ε ελέξγεηα ηεο θσηεηλήο δέζκεο λα παξακέλεη εγθισβηζκέλε 

ζηελ νπηηθή ίλα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί ε νιηθή αλάθιαζε είλαη ν 

δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πιηθνχ λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ εζσηεξηθνχ. 

Ζ πνζφηεηα δηάζιαζεο εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ δχν κέζσλ. 

 Γηα γσλίεο πξφζπησζεο κεγαιχηεξεο απφ κία ζπγθεθξηκέλε θξίζηκε 

ηηκή, ην θσο δηαζιάηαη πίζσ ζην γπαιί θαη δελ δηαθεχγεη ζηνλ αέξα. πλεπψο 

κηα αθηίλα θσηφο πξνζπίπηνπζα κε γσλία ίζε ή κεγαιχηεξε ηεο θξίζηκεο 

ηηκήο παγηδεχεηαη εληφο ηεο ίλαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αθηίλα κπνξεί λα 

δηαδνζεί γηα πνιιά ρηιηφκεηξα, κε ζρεδφλ κεδεληθή απψιεηα. Δπίζεο, ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα λα δηαδίδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αθηίλεο αξθεί λα ζηέιλνληαη 

κε δηαθνξεηηθέο γσλίεο πξφζπησζεο θαη ε γσλία απηή λα είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο θξίζηκεο [14]. 

Ο ηξφπνο δηέιεπζεο ηεο αθηίλαο κέζα απφ ηελ νπηηθή ίλα 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί: 
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(ζρ. 2.7) Οδήγεζε νπηηθνχ ζήκαηνο ζηελ νπηηθή ίλα 

 

Οη νπηηθέο ίλεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ, απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

κεηαδίδεηαη ην ζήκα ζε απηέο. Τπάξρνπλ πνιιέο γσλίεο κε ηηο νπνίεο ην θσο 

κπνξεί λα εηζέιζεη ζε κία νπηηθή ίλα θαη λα δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο γσλίεο 

πξνζβνιήο ηεο επηθάιπςεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη σο ηξφπνη (modes). Ο 

αξηζκφο ησλ ηξφπσλ (modes) απμάλεη θαζψο απμάλεη ε δηάκεηξνο ηνπ 

ππξήλα. Οη κνλφηξνπεο (single-mode) νπηηθέο ίλεο έρνπλ ζπλήζσο δηάκεηξν 

ππξήλα πεξίπνπ 10κm, ελψ νη πνιχηξνπεο 50-100κm (ζρήκα 2.8).  

Οη κνλφηξνπεο νπηηθέο ίλεο, ζε αληίζεζε κε ηηο πνιχηξνπεο δελ 

δηαρένπλ ηε δέζκε θσηφο αιιά απαηηνχλ ζπγθέληξσζε θσηφο κεγάιεο 

έληαζεο ζε ππξήλα κηθξήο δηακέηξνπ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηε ρξήζε Laser. Ζ 

δηάκεηξνο δειαδή ηνπ ππξήλα λα είλαη ζην επίπεδν ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ 

εθπεκπφκελνπ νπηηθνχ ζήκαηνο. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζαλ νκναμνληθή 

κεηάδνζε.[14] 

ζν γηα ηηο πνιχηξνπεο ίλεο, ππάξρεη έλαο επηπιένλ δηαρσξηζκφο 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην αλ ε 

κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηαζιάζεσο κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ηεο επηθάιπςεο είλαη 

απφηνκε (step index) ή είλαη βαζκηαία φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην θέληξν 

ηνπ ππξήλα ηεο ίλαο (graded index). Οη ηξφπνη δηάδνζεο ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο 

ζε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαίλνληαη ζην (ρήκα 2.8). 
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(ζρ. 2.8) Σχπνη νπηηθψλ ηλψλ θαη ηξφπνη κεηάδνζεο 

 

2.3 Ηζνινγηζκόο ηζρύνο θαη Σερληθέο Πνιππιεμίαο 

 

Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο απψιεηεο πνπ ππεηζέξρνληαη ιφγσ ηεο 

νπηηθήο ίλαο αιιά θαη ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ελφο δηθηχνπ ζα πξέπεη λα 

θάλνπκε ηζνινγηζκφ ηζρχνο (power budget) ηεο δεχμεο. Ο ππνινγηζκφο απηφο 

θαζνξίδεη δηάθνξεο θξίζηκεο παξακέηξνπο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ ζπζηήκαηφο 

φπσο ην κέγηζην κήθνο ηνπ νπηηθνχ βξφγρνπ, ηελ ηζρχ εθπνκπήο ησλ 

νπηηθψλ πεγψλ (άξα ηφζν ην θφζηνο αγνξάο απηψλ, φζν θαη ηελ θαηαλάισζε 

ξεχκαηνο εθ κέξνπο ηνπο), ηελ απαηηνχκελε επαηζζεζία ηνπ δέθηε θ.η.ι. 

Σν εχξνο δψλεο ηεο νπηηθήο ίλαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κεηάδνζε 

αξθεηψλ Tbps, αιιά θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δελ έρνπλ ιεηηνπξγίαο 

κεγαιχηεξε απφ κεξηθέο δεθάδεο Gbps (ην φξην ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ θαίλεηαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 80Gpbs), νπφηε θαη βξίζθνληαη 2 

ηάμεηο κεγέζνπο θάησ απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο νπηηθήο ίλαο. Απηφ αθξηβψο ην 

γεγνλφο αλαγθάδεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο πνιππιεμίαο. 

Α. Πνιππιεμία κήθνπο θύκαηνο (WDM) 

Ζ πνιππιεμία Μήθνπο Κχκαηνο (WDM) απνηειεί κηα αμηφπηζηε ηερληθή 

γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ξπζκνχ κεηάδνζεο κέζα ζε κία νπηηθή δεχμε 

θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πνιππιεμία παξέρεη ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ 

νπηηθνχ κέζνπ (νπηηθή ίλα) θαη ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ 

πνπ απαξηίδεηαη θπξίσο απφ ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο. Ζ ηδέα ηεο ρξήζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ WDM ζε κεηξνπνιηηηθά δίθηπα θνξκνχ (regional WDM systems) 

είλαη ζρεηηθά λέα. Δπηηξέπνληαο ηελ κεηαθνξά ησλ απιψλ WDM θαλαιηψλ 
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πάλσ απφ κία νπηηθή ίλα, επηηπγράλεηαη πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

εχξνπο δψλεο, ελψ παξάιιεια είλαη επθνιφηεξν λα πινπνηεζνχλ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ησλ δηθηχσλ WDM, επεηδή ππνζηεξίδνπλ πςεινχο ξπζκφο 

κεηάδνζεο αλά θαλάιη [15]. 

Β. Πνιππιεμία κε δηαίξεζε κήθνπο θύκαηνο (DWDM) 

Δλψ ζηελ ηερλνινγία WDM είλαη εθηθηή κφλν ε παξάιιειε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ ζε δχν κήθε θχκαηνο κε κεγάιν δηάζηεκα κεηαμχ ηνπο θαη κε 

κηθξέο ζρεηηθά απνζηάζεηο δηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο, νη εμειίμεηο ζηελ 

ηερλνινγία ησλ νπηηθψλ θίιηξσλ, έθαλαλ εθηθηή ηελ πνιχπιεμε 

πεξηζζφηεξσλ απφ δχν κεθψλ θχκαηνο αλά ίλα. [15] 

Απηφ νδήγεζε ζηελ ηερλνινγία ηεο ππθλήο πνιππιεμίαο κε δηαίξεζε 

κήθνπο θχκαηνο (Dense wavelength division multiplexing - DWDM) πνπ 

επηηξέπεη κεηάδνζε video, πνιπκέζσλ, δεδνκέλσλ θαη θσλήο πάλσ ζηελ 

νπηηθή ίλα. Ζ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα πςειφ εχξνο δψλεο 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα θη απφ ηε βειηίσζε ησλ δηθηχσλ ησλ 

Παξφρσλ Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ. Σα DWDM ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ κεγάιε 

ρσξεηηθφηεηα κε απμεκέλν θφζηνο θαη έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηε 

θαηαζθεπή κεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ θαη φρη δηθηχσλ πξφζβαζεο. ήκεξα 

σζηφζν, είλαη δηαζέζηκεο δηάθνξεο ηερλνινγίεο νπηηθήο δηθηχσζεο αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. Γηα παξάδεηγκα, ηα δίθηπα 

κεγάισλ απνζηάζεσλ πηνζεηνχλ ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην 

πιείζηνλ, γηα ηελ ηειεπηθνηλσληαθή δεχμε αζηηθψλ θέληξσλ κεηαμχ 

απνκαθξπζκέλσλ πφιεσλ (νη ελδεηθηηθέο απνζηάζεηο μεπεξλνχλ ηα 600 ρικ.). 

Γ. Πνιππιεμία κήθνπο θύκαηνο επξύηεξσλ δηαζηεκάησλ (CWDM) 

Ολνκάδεηαη Coarse Wavelength Division Multiplexing –CWDM θαη είλαη 

κία κνξθή πνιππιεμίαο πνπ εκθαλίδεη κεγαιχηεξε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

θεξφλησλ κεθψλ θχκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ DWDM. Υξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά 

κήθε θχκαηνο (ρξψκαηα) ηνπ θσηφο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε επηκέξνπο 

ζήκαηνο θαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηελ αγνξά ιφγσ ηνπ 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη ηεο απιφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο. Αθνινπζεί ηελ 

WDM αξρηηεθηνληθή κε κεγαιχηεξα φκσο δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ κεθψλ 

θχκαηνο θαη πινπνηείηαη πάλσ απφ κνλφηξνπεο θαη πνιχηξνπεο νπηηθέο ίλεο 

κε ρακειφηεξεο δαπάλεο. 

Σα ζχγρξνλα CWDM ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ κφιηο 18 θαλάιηα, ηα 

νπνία βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ νξίσλ 1270 nm - 1610 nm θαη ε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ είλαη 20 nm (σο απφζηαζε νξίδεηαη ε δηαθνξά ησλ 

θεληξηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ δχν θαλαιηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν 

ζρήκα [16]). 
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(ζρ 2.9) Καηαλνκή CWDM θαλαιηψλ 

Λφγσ ηεο απφζηαζήο ηνπο, ηα θαλάιηα επεξεάδνπλ ειάρηζηα ηα 

γεηηνληθά θαλάιηα, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θζελψλ νπηηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο laser, θσηνδίνδνη θιπ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο παξνρήο 

πνιιαπιψλ κεθψλ θχκαηνο κε ινγηθφ θφζηνο νδεγεί ηηο εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηειεπηθνηλσληψλ λα ηελ επηιέγνπλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 

βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο CWDM ηερληθήο είλαη φηη ιφγσ ηεο κεγάιεο 

απφζηαζεο κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη καδηθή ελίζρπζε. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα είηε λα κελ γίλεηαη ελίζρπζε θαη λα πεξηνξίδεηαη ε 

απφζηαζε ζε κεξηθέο δεθάδεο ρηιηφκεηξα, είηε λα εληζρχνληαη ρσξηζηά ηα 

θαλάιηα, θάηη πνπ αλεβάδεη φκσο θαηαθφξπθα ην θφζηνο ηνπ δηθηχνπ. 

 

(ζρ. 2.10) χγθξηζε κνξθψλ Πνιππιεμίαο 

 

Κεθάιαην 3ν 

Αλάιπζε Γηθηύσλ FTTX 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο επεθηείλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη πινπνηεκέλεο απηή 

ηε ζηηγκή είλαη ε DSL (Digital Subscriber line - Φεθηαθή ζπλδξνκεηηθή 

γξακκή) θαη ε ηερλνινγία θαισδηαθψλ κφληεκ (cable modem). Δπίζεο, ηα 

αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο έρνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην. Ζ πην πξφζθαηε 

ηερλνινγία DSL, πνπ είλαη ην VDSL, παξέρεη αζπκκεηξηθέο ηαρχηεηεο κέρξη 6 

θαη 52 Mbps ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε απφ ην ρξήζηε αληίζηνηρα ή 

ζπκκεηξηθέο ηαρχηεηεο κέρξη 26 Mbps. Χζηφζν, ε απφζηαζε πεξηνξίδεη ηελ 

ηερλνινγία DSL, αθνχ γηα κεγάιεο απνζηάζεηο ε ηαρχηεηα κεηψλεηαη. Σα 

θαισδηαθά κφληεκ απφ ηελ άιιε κε ην πξφηππφ ηνπο DOCSIS 2.0 κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ ηαρχηεηεο 30 θαη 40 Mbps γηα απνζηνιή θαη ιήςε απφ ην 

ρξήζηε. Χζηφζν, ράξε ζηελ ηερλνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εθπνκπή (broadcast), ην εχξνο απηφ δηαλέκεηαη κεηαμχ νκάδαο ζπλδξνκεηψλ. 

Σέινο, ζηα αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο, ε ηαρχηεηα κπνξεί λα είλαη 

ζπκκεηξηθή κέρξη 134.4 Mbps. Ζ ηερλνινγία ηνπο είλαη ην WiMax, σζηφζν ην 

πξφηππν νξίδεη νπηηθή επαθή ζηα δίθηπα απηά (line of sight). ηα αζχξκαηα 

δίθηπα ρσξίο νπηηθή ζέα, ε ηαρχηεηα πεξηνξίδεηαη ζηα 75 Mbps. Έηζη, φπσο 

θαη πξηλ ην εχξνο κνηξάδεηαη κεηαμχ νκάδσλ ζπλδξνκεηψλ. 

ε απηφ ην ζεκείν ππεηζέξρνληαη κε νινέλα απμαλφκελνπο ξπζκνχο ηα 

FTTx δίθηπα (Fiber to the x), φπσο ζα νλνκάδνπκε ζην εμήο ηα δίθηπα 

πξφζβαζεο ησλ πειαηψλ κε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ, πνπ παξέρνπλ 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε αξθεηά κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο. Κάπνηα επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμή ησλ 

FTTx δηθηχσλ είλαη: 

Α) Γηαζεζηκφηεηα θαη αλεμαξηεζία φζνλ αθνξά ην μεηχιηγκα ηνπηθνχ 

βξφρνπ (Local Loop Unbundling - LLU) εηδηθά ζε κειινληηθά αλεπηπγκέλεο 

πεξηνρέο. 

Β) Βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο. 

Γ) Αληαγσληζηηθή απεηιή απέλαληη ζηηο ηερλνινγίεο ησλ ησξηλψλ 

παξαδνζηαθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο. 

Γ) Αλάγθε γηα πνιχ πςειή θαη ζπκκεηξηθή ηαρχηεηα ζηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ. Σν εχξνο ησλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηειεδηάζθεςε έρνπλ απαίηεζε γηα πςειέο ηαρχηεηεο ηφζν ζηε ιήςε 

(download) φζν θαη ζηελ απνζηνιή (upload) δεδνκέλσλ. Σα ζεκεξηλά δίθηπα 

πζηεξνχλ θπξίσο σο πξνο ηελ απνζηνιή θάηη πνπ ιχλεηαη κε ηε 

ζπκκεηξηθφηεηα ησλ FTTx δηθηχσλ. 
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Σέινο, βαζηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηελ ρξήζε νπηηθψλ δηθηχσλ είλαη 

θαη ην πςειφ θφζηνο ηνπ ραιθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

γηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο. Έηζη ινηπφλ, ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ απφ ηα 

πξνεγνχκελα είδε θαισδίσλ είλαη ην κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο, ην κηθξφ 

κέγεζνο θαη βάξνο ηνπο, ε κηθξή εμαζζέλεζε ζήκαηνο, ε κεγάιε πξνζηαζία 

απφ ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο θαη ηέινο ε κεγαιχηεξε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ νπηηθψλ επαλαιεπηψλ (optical repeaters). 

 

3.1 Καηεγνξίεο δηθηύσλ FTTx 

 

ηα FTTx δίθηπα, ην “x” αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζεζία φπνπ θαηαιήγεη ην 

ηειηθφ ζεκείν ηεο νπηηθήο ίλαο θνληά ζηνλ πειάηε. Σν ζεκείν απηφ είλαη ε 

νπηηθν-ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε θαη ζπλήζσο βξίζθεηαη κέζα ζε θάπνην είδνο 

εμνπιηζκνχ κεηάδνζεο, πνπ νλνκάδεηαη Οπηηθή Μνλάδα Γηθηύνπ (Optical 

Network Unit - ONU) ή Οπηηθό Σεξκαηηθό Γηθηύνπ (Optical Network 

Terminal - ΟΝΣ). Σα ONU θαη ΟΝΣ σζηφζν δελ είλαη αθξηβψο ίδηα, αθνχ ην 

ONU ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε νπηηθή ίλα θαηαιήγεη ζε ηειεπηθνηλσληαθέο 

θακπίλεο (cabinets), ελψ ην ONT φηαλ ε ίλα θηάλεη κέρξη κέζα ζην θηίζκα ηνπ 

πειάηε.[51] 

 Έηζη, γηα ηα FTTH (νπηηθή ίλα κέρξη ην ζπίηη) κηιάκε πάληα γηα ONT 

ζην άθξν ηεο νπηηθήο ίλαο ηνπ δηθηχνπ. Σν ελαξθηήξην ζεκείν γηα ηα δίθηπα 

πξφζβαζεο/ FTTX δίθηπα βξίζθεηαη κέζα ζην Κεληξηθό Γξαθείν (CO), πνπ 

πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη ζαλ ζεκείν παξνπζίαο ηνπ FTTX (POP). 

Οπζηαζηηθά, νξίδνληαο ηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ FTTX, νξίδεηαη θαη ην 

ηειηθφ ζεκείν πνπ θηάλεη ε νπηηθή ίλα. Οη πην ζεκαληηθέο παξαιιαγέο  

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

-  FTTH (Οπηηθή ίλα κέρξη ην ζπίηη - Fiber to the home): 

ππνδειψλεη ηελ πιήξε αλάπηπμε ηλν-νπηηθνχ δηθηχνπ κέρξη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

ζπλδξνκεηή, φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη ε ηεξκαηηθή νπηηθνειεθηξηθή δηάηαμε γηα 

ηε κεηαηξνπή ηνπ νπηηθνχ ζήκαηνο ζε ειεθηξηθφ. 

- FTTB (Οπηηθή ίλα κέρξη ην θηίξην - Fiber to the building): ε ίλα 

ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιειν ρψξν θνληά ζηελ είζνδν κεγάισλ θηηξηαθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ θαη απφ εθεί νη ζπλδξνκεηέο εμππεξεηνχληαη κε ηελ 

εζσηεξηθή θαισδίσζε ηνπ θηηξίνπ. 

- FTTC (Οπηηθή ίλα κέρξη ην δηαθιαδσηή - Fiber to the cabinet ή 

curb): ε ίλα θζάλεη κέρξη ηνλ ππαίζξην θαηαλεκεηή (ηειεπηθνηλσληαθή θακπίλα 
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– ΚΑΦΑΟ) θαη νη ζπλδξνκεηέο εμππεξεηνχληαη απφ εθεί κε ην ππάξρνλ δίθηπν 

ραιθνχ. 

- FTTN (Οπηηθή ίλα κέρξη ην θφκβν - Fiber To The Node ή Fiber 

To The Neighborhood): Μνηάδεη κε ην FTTC, φκσο ε νπηηθή ίλα θαηαιήγεη λα 

βξίζθεηαη ζε πην καθξηλή απφζηαζε απφ ηελ θαηνηθία θαη ζπγθεθξηκέλα έσο 

θαη αξθεηά ρηιηφκεηξα. 

 

 

(ζρ. 3.1) Αξρηηεθηνληθέο Γηθηχσλ FTTX [17] 

Ο βαζηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αλσηέξσλ 

αξρηηεθηνληθψλ είλαη ην ζεκείν ηεξκαηηζκνχ ηεο νπηηθήο ίλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φζν πην θνληά θηάλεη ζην ζπλδξνκεηή, ηφζν πεξηζζφηεξν 

αμηνπνηνχληαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. ε φιεο ηηο αξρηηεθηνληθέο εθηφο ηεο 

FTTH, ρξεζηκνπνηείηαη σο πιηθφ ν ραιθφο, ν νπνίνο πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ [17]. 
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(ζρ. 3.2) Γηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κνλάδεο θαη ηα ηεξκαηηθά δηθηχσλ 

 

3.2 Αξρηηεθηνληθέο θαη ηνπνινγίεο FTTx δηθηύσλ 

 

Οη αξρηηεθηνληθέο ζηα FTTH δίθηπα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 2 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: Σελ αξρηηεθηνληθή Home Run, φπνπ ππάξρεη γηα θάζε 

θαηνηθία κηα αθηεξσκέλε ίλα κέρξη ην θεληξηθφ γξαθείν (CO) θαη ηηο 

αξρηηεθηνληθέο αζηέξα (STAR), φπνπ πνιιά ζπίηηα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη 

ηελ ίδηα νπηηθή ίλα ηξνθνδνζίαο απφ ην θεληξηθφ γξαθείν κέρξη έλα ζεκείν - 

απνκαθξπζκέλν θφκβν, ζην νπνίν γίλεηαη κεηαγσγή, πνιππιεμία ή 

δηαρσξηζκφο (κπνξεί θαη ζπλδπαζκφο ηνπο). Σν ζεκείν απηφ βξίζθεηαη κεηαμχ 

ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ θαη ησλ ζπηηηψλ ησλ πειαηψλ. Ζ star αξρηηεθηνληθή 

κπνξεί λα είλαη είηε ελεξγφο (active) ή παζεηηθή (passive), αλάινγα κε ην αλ ν 

απνκαθξπζκέλνο θφκβνο ηξνθνδνηείηαη απφ ξεχκα (ελεξγφο) ή φρη 

(παζεηηθή). Δπηπιένλ, φπσο ζα δνχκε θαη κεηά ζηελ παζεηηθή αξρηηεθηνληθή 

κπνξνχλ λα είλαη είηε απιά ζπζηήκαηα κήθνπο θχκαηνο (φια ηα ζπίηηα ζα 

ζπλδένληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο δειαδή) ή ζπζηήκαηα κε πνιππιεμία κε 

δηαίξεζε κήθνπο θχκαηνο (WDM). 

Δπίζεο, ζπαληφηεξα, εθηφο απφ ηνπο δχν παξαπάλσ ηχπνπο 

αξρηηεθηνληθψλ, ππάξρεη θη απηή ηνπ δαθηπιίνπ (ring), ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

θνηλή ρξήζε νπηηθνχ κέζνπ ην νπνίν ζπλδέεη ρξήζηεο ή/θαη παξφρνπο ή/θαη 

εζσηεξηθνχο θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θηλήζεσλ κπνξεί λα 
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γίλεη είηε κε παζεηηθέο δηαηάμεηο πνιππιεμίαο ζην θπζηθφ επίπεδν φπσο WDM 

(passive rings) είηε κε ελεξγά ζηνηρεία (active rings). [18] 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο νπηηθψλ 

ηλψλ (feeder cables) ηεξκαηίδνπλ ζην θεληξηθφ γξαθείν πάλσ ζε κηα κνλάδα 

ηεξκαηηζκνύ νπηηθώλ γξακκώλ (Optical Line Termination - OLT). Ο 

εμνπιηζκφο ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ ζρεδηάδεηαη γηα λα ππνζηεξίδεη δηάθνξνπο 

ηχπνπ δηαζπλδέζεσλ ηνπ επηπέδνπ ζπλδέζκνπ δεδνκέλσλ, φπσο π.ρ. 100FX 

Fast Ethernet, SONET, ATM, Gigabit Ethernet. [18] 

ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε ππάξρεη ν εμνπιηζκφο ηνπ θηηξίνπ ηνπ πειάηε 

(CPE – customer personal equipment), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Οπηηθή 

Μνλάδα Γηθηύνπ (ONU) ή Οπηηθό Σεξκαηηθό Γηθηύνπ (ΟΝΣ). Σα θαιψδηα 

πνπ θηάλνπλ κέρξη κέζα ζην ζπίηη (είηε ζε ONT ή ONU) ιέγνληαη ηειηθά 

θαιψδηα/ θαιψδηα πξφζβαζεο (drop cables), ελψ ηα θαιψδηα πνπ θηάλνπλ 

κέρξη έλα ζεκείν εθηφο ησλ ζπηηηψλ θαη νπζηαζηηθά θάλνπλ δηαλνκή ηνπ 

δηθηχνπ ιέγνληαη θαιψδηα δηαλνκήο (distribution cables). [18] 

 

3.2.1 Home Run – P2P Γίθηπα 

 

Ζ Home Run αξρηηεθηνληθή (αιιηψο αλαθέξεηαη θαη ζαλ απφ ζεκείν ζε 

ζεκείν αξρηηεθηνληθή - point to point/ P2P ή ζαλ single star) απνηειείηαη απφ 

νπηηθέο ίλεο πνπ είλαη απνθιεηζηηθέο γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο απφ ην θεληξηθφ 

γξαθείν κέρξη ηηο θαηνηθίεο ηνπο ζηα ONTs. Ζ αξρηηεθηνληθή απηή είλαη αθξηβή, 

γηαηί απαηηεί ζεκαληηθά πεξηζζφηεξε νπηηθή ίλα αιιά θαη πεξηζζφηεξν ελεξγφ 

εμνπιηζκφ - OLT - ζην θεληξηθφ γξαθείν (ζπγθεθξηκέλα κία OLT ζχξα γηα 

θάζε ζπίηη ή δχν αλ δελ ππάξρεη ηερλνινγία WDM), ζε ζρέζε κε ηηο 

δηακνηξαδφκελεο ππνδνκέο πνπ ζα δνχκε κεηά. Οη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα 

βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κέρξη θαη 80 ρηιηφκεηξα απφ ην θεληξηθφ γξαθείν. 

Απηή ε αξρηηεθηνληθή είλαη αξθεηά ειθπζηηθή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο γηα ην 

ρξήζηε, αιιά κε πςειά θφζηε, ιφγσ ησλ πνιιψλ αλεμάξηεησλ θαισδίσλ 

ηλψλ, θάλνληαο ην δίθηπν κεξηθέο θνξέο άβνιν θαη αθξηβφ ζηε ζπληήξεζε. ε 

έξεπλα πνπ έγηλε [19], ην θφζηνο γηα ηεξκαηηζκφ νπηηθψλ ηλψλ ζε CO είλαη 

$22,600. 

ε κηα ηνπνινγία Home Run, νη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα 

απνηεινχληαη απφ πνιιαπιά ηκήκαηα θαισδίσλ ηλψλ, ηα νπνία ελψλνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ζπλδεηήξεο (connectors) ή κε κφληκεο ζπλδέζεηο (splices). 

Χζηφζν, ην κνλνπάηη απφ ην θεληξηθφ γξαθείν έσο ηηο θαηνηθίεο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ πάληα είλαη ζπλερέο θαη δε δηαθφπηεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

δηθηχνπ. Οη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κέρξη θαη 80 

ρηιηφκεηξα απφ ην θεληξηθφ γξαθείν. 
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ε έλα ηέηνην ζχζηεκα νπηηθήο πξφζβαζεο πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ 

πξσηνθφιινπ Ethernet θαη δηαηίζεηαη κηα νπηηθή ίλα WDM, (γηα ηελ απνζηνιή 

θαη ιήςε δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ ίδηα ίλα) ην εχξνο ηνπ θχκαηνο γηα ηελ 

ιήςε απφ ην ρξήζηε είλαη 1480 - 1580 nm θαη γηα ηελ απνζηνιή 1260 - 1360. 

 

(ζρ. 3.3) Home Run Σνπνινγία [20] 

 

3.2.2 Active Star – AON Γίθηπα 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή αζηέξα (star) είλαη κηα πξνζπάζεηα λα κεησζεί 

ζπλνιηθά ην πιήζνο ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ θαισδίσλ νπηηθψλ 

ηλψλ ηξνθνδνζίαο (feeder), πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην θεληξηθφ γξαθείν. ε 

κηα αξρηηεθηνληθή αζηέξα, έλαο απνκαθξπζκέλνο θφκβνο (remote node - RD) 

ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ θαη ησλ θαηνηθηψλ ησλ πειαηψλ. 

Κάζε ζχξα OLT καδί κε ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο (feeder) νπηηθήο ίλαο 

κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα κνηξάδνληαη απφ 4 έσο 1000 ζπίηηα (δειαδή ν 

ιφγνο 4:1000 ζα είλαη ν ιφγνο δηαρσξηζκνχ - split ratio), κέζσ απνθιεηζηηθψλ 

θαισδίσλ δηαλνκήο (distribution) απφ ηνπο απνκαθξπζκέλνπο θφκβνπο. 

ηαλ ν απνκαθξπζκέλνο θφκβνο πεξηέρεη ελεξγέο ζπζθεπέο Ethernet/ 

IP, φπσο πνιππιέθηεο, απνπνιππιέθηεο ή κεηαγσγείο, ηφηε ε αξρηηεθηνληθή 

ιέγεηαη ελεξγνχ αζηέξα (Active Star) θαη ηα αληίζηνηρα δίθηπα ελεξγά νπηηθά 

δίθηπα (Active Optical Network - AON). Ο απνκαθξπζκέλνο θφκβνο, θαζψο 

πεξηέρεη ηέηνηεο ζπζθεπέο, ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή παξνρή ξεχκαηνο. ε 

απηφλ πξαγκαηνπνηνχληαη νπηηθν-ειεθηξνληθέο κεηαηξνπέο. Αθνχ ην εχξνο 

δψλεο ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο κνηξάδεηαη κεηαμχ πνιιαπιψλ ηειηθψλ 

ζεκείσλ, ε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ρξήζηε - 

ηφζν γηα απνζηνιή θαη ιήςε - είλαη ζαθψο κηθξφηεξε γηα ηα AON νπηηθά 
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δίθηπα ζε ζρέζε κε ηα Home Run. πλήζσο, έλαο απνκαθξπζκέλνο θφκβνο 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απφ 16 έσο 1000 θαηνηθίεο. 

Υξεζηκνπνηείηαη Ethernet θαη ελεξγφο εμνπιηζκφο, πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηαρχηεηεο 100 Mbps θαη 1 Gbps. Παξφκνηα κε ην Home Run, ζηα θαιψδηα 

κεηά ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ θαη πξνο ηηο θαηνηθίεο, κπνξεί λα ππάξρεη κηα 

νπηηθή ίλα γηα απνζηνιή θαη ιήςε ή έλα δεπγάξη ηλψλ. Γ ηα ην δεχγνο ηλψλ, ε 

κεηάδνζε γίλεηαη ζε εχξνο δψλεο 1260 - 1360 nm κήθνο θχκαηνο. ε απιή 

νπηηθή ίλα, γηα ηελ απνζηνιή απφ ηνπο ρξήζηεο ην εχξνο είλαη 1260 - 1360 

nm, ελψ γηα ηε ιήςε είλαη 1480 - 1580 nm (ζηα 100 Mbps) θαη 1480 - 1500 

nm (ζην 1 Gbps) [19]. 

 

(ζρ. 3.4) Σνπνινγία Active Star – AON [19] 

 

Πνιχ ζπρλά, ηα δίθηπα Home Run θαη ηα ελεξγά νπηηθά δίθηπα AON 

αλαθέξνληαη γεληθά κε ηελ νξνινγία Ethernet P2P (point to point). Αλ θαη ηα 

ελεξγά νπηηθά δίθηπα AON θάλνπλ ρξήζε ηνπνινγίαο αζηέξα (απφ ζεκείν ζε 

πνιιαπιά ζεκεία - point to multipoint P2M) φζνλ αθνξά ηε δηάηαμε ησλ 

θαισδίσλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη ινγηθή ζχλδεζε απφ ζεκείν ζε 

ζεκείν (point to point) απφ ην θεληξηθφ γξαθείν κέρξη ηηο θαηνηθίεο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ. Απηφ γίλεηαη, θαζψο ηα δεδνκέλα θσδηθνπνηνχληαη κε ηέηνην 

ηξφπν απφ ην πξσηφθνιιν Ethernet, ψζηε λα ηα ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο, φηαλ 

πξαγκαηηθά πξννξίδνληαη γηα απηνχο. Έηζη, ηα Home Run δίθηπα νπζηαζηηθά 

ιεηηνπξγνχλ (φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο κεηάδνζεο, πξσηφθνιιν Ethernet) 

φπσο αθξηβψο ηα Active Star δίθηπα, αιιά κε ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ λα 

βξίζθεηαη κφλν ζην θεληξηθφ γξαθείν ζε αληίζεζε κε ηα AONs πνπ βξίζθεηαη 

ζε θακπίλεο δξφκνπ θη άιινπο ρψξνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. 
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3.2.3 Passive Star – PON – P2M Γίθηπα 

 

ηελ παζεηηθνχ αζηέξα (Passive Star) ηνπνινγία δελ ππάξρνπλ 

θαζφινπ ελεξγά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ θαη ησλ θαηνηθηψλ 

(εθηφο θπζηθά απφ απηά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θεληξηθφ γξαθείν). Χο εθ 

ηνχηνπ, δε ρξεηάδεηαη θάπνηα εμσηεξηθή ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ην εμσηεξηθφ 

δίθηπν θαη νη απνκαθξπζκέλνη θφκβνη ηνπ. Δδψ, ν απνκαθξπζκέλνο θφκβνο 

πεξηέρεη νπηηθνχο δηαρσξηζηέο (splitters). Σα δίθηπα κε απηήλ ηελ ηνπνινγία 

ιέγνληαη παζεηηθά νπηηθά δίθηπα (Passive Optical Network - PON) θαη είλαη 

δίθηπα κε ηε δηάηαμε θαισδίσλ ηλψλ φπσο θαη ηα AON, φπνπ γίλεηαη 

δηακνηξαζκφο θαισδίσλ ηλψλ (θπξίσο ζην feeder θνκκάηη ηνπ δηθηχνπ).  

Δίλαη επίζεο δίθηπα απφ έλα ζεκείν ζε πνιιαπιά ζεκεία (point to 

multipoint – P2Μ) κε φιε ηελ θίλεζε ιήςεο (downstream) λα εθπέκπεηαη ζε 

φια ηα ONTs απφ έλα δηαρσξηζηή (ζπγθεθξηκέλα ζε 4-64 αλεμάξηεηα θαιψδηα 

δηαλνκήο θη απφ εθεί ζηα ONTs) αιιά θαη έλα ζπδεπθηήξα (coupler), πνπ 

αλαιακβάλεη λα ζπλδπάζεη νπηηθά ζήκαηα απφ κεκνλσκέλα ζπίηηα θαη 

θαιψδηα ηξνθνδνζίαο. ηελ θίλεζε απνζηνιήο (upstream), ηα OLTs θαη 

ONUs ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ έλα επηπιένλ πξσηφθνιιν πξφζβαζεο θαη 

ειέγρνπ πνπ λα νξίδεη ρξνληθέο ζρηζκέο γηα ηελ απνζηνιή πιεξνθνξίαο απφ 

ην ρξήζηε [20]. 

πσο θαη ζην Home Run, έηζη θαη ηα PON ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

2 κήθε θχκαηνο: 1310 nm γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε θαη 

1510 nm γηα ηε ιήςε. Απφ ην επφκελν ζρήκα βιέπνπκε φηη ε πεξηνρή 

έθηαζεο γηα ηα PON δίθηπα είλαη κηθξφηεξε ηφζν απφ ηα Home Run αιιά θαη 

AON δίθηπα. Οη ζπλδξνκεηέο ζηα PON δίθηπα δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ζε 

απφζηαζε ηα 20 ρηιηφκεηξα απφ ην θεληξηθφ γξαθείν. 

 

(ζρ. 3.5) Σνπνινγία Passive Star – PON Γηθηχνπ [19] 
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3.2.4 Παξαιιαγέο PON Γηθηύσλ 

 

Ζ πην θζελή ηερλνινγία νπηηθψλ δηθηχσλ πξφζβαζεο είλαη ε 

ηερλνινγία ησλ xPOΝ (Passive Optical Network). Τπάξρνπλ 3 βαζηθέο 

νηθνγέλεηεο xPON δηθηχσλ : 

• GPON (πιένλ NG-GPON, ελψ ζε θάζε ζρεδηαζκνχ βξίζθεηαη 

ην NG-GPON2), δειαδή Gigabit Passive Optical Network. 

• EPON (πιένλ 10G-EPON), δειαδή Ethernet Passive Optical 

network. 

• WDM-PON, δειαδή Wavelength Division Multiplex Passive 

Optical Network. 

Ζ ηξίηε επηινγή είλαη ε ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε αθφκα, αλ θαη θαίλεηαη 

αξθεηά ειθπζηηθή, ελψ νη δχν πξψηεο έρνπλ ηαπηφζεκε δηάηαμε. 

Ζ επηινγή P2Μ ηνπνινγίαο γηα παζεηηθά νπηηθά δίθηπα είλαη ε κφλε ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν πνιχ ζηελ πξάμε (ζε ζπλδπαζκφ είηε κε FTTH 

είηε κε FTTB Αξρηηεθηνληθή). Έηζη, ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξεο ίλεο, 

ρξεηάδνληαη κηθξφηεξεο ηάθξνη θαη ελ γέλεη κεηψλεηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο 

ηνπ δηθηχνπ. Δηδηθά νη GPON θαη EPON ηερλνινγίεο είλαη ηδηαίηεξα ψξηκεο, 

έρνληαο βξεη επξεία εθαξκνγή ζε πνιιά νπηηθά δίθηπα πξφζβαζεο 

παγθνζκίσο. Χο απνηέιεζκα, μεθηλάεη κία ίλα αλά (ζπλήζσο) 32 ζπλδξνκεηέο 

θαη κε δηαδνρηθά splitter, ην νπηηθφ ζήκα κνηξάδεηαη ζηα 32. ε θάζε splitter ην 

ζήκα κνηξάδεηαη ζηα 2, νπφηε πξνθχπηεη φηη ν αξηζκφο ζπλδξνκεηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ (έζησ x) είλαη αθέξαηα δχλακε ηνπ 2. Δάλ έρνπκε 

x ζπλδξνκεηέο, ηφηε ρξεηαδφκαζηε y splitters, φπνπ y είλαη ν δπαδηθφο 

ινγάξηζκνο ηνπ 2 [21]. 

Κάζε splitter επηθέξεη κία αληίζηνηρε απφζβεζε, ε νπνία ελ γέλεη 

δηαθέξεη, αιιά κία ηππηθή ηηκή ηεο είλαη πεξίπνπ 0.5 dB ,πέξαλ ησλ 3dB πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα δηαηξεζεί ζηε κέζε ε νπηηθή ηζρχο ηνπ ζήκαηνο. Απηφ 

επηβαξχλεηαη πξνζζεηηθά αλά splitter. Με βάζε ηα πξνεγνχκελα γηα έλα 

ηππηθφ split ratio 1:32 ζα ρξεηαζηνχλ 5 splitters επηθέξνληαο ζπλνιηθή 

απφζβεζε 2.5 dB ζην ζήκα καο, πέξαλ ησλ 15 dB πνπ ρξεηάδνληαη έηζη θη 

αιιηψο, πξνθαιψληαο ζπλνιηθή απφζβεζε 17.5dB. Σα πξνεγνχκελα πξέπεη 

λα ζπλππνινγηζηνχλ θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηζρχνο γηα ην νπηηθφ 

δίθηπν. 

Δπεηδή ινηπφλ ρξεζηκνπνηείηαη θνηλφ κέζν (ε αξρηθή νπηηθή ίλα), 

εγείξνληαη ηδηαίηεξα ζέκαηα αζθαιείαο. Πέξαλ φκσο ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηεο 

ρξήζεο θνηλνχ κέζνπ (θαη ηνπ θηλδχλνπ παξαβηάζεσλ αζθαιείαο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη), ηα Παζεηηθά νπηηθά Γίθηπα είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθά σο πξνο 
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ην πξνζθεξφκελν bandwidth αλά ζπλδξνκεηή, παξά ηηο (ζεκαληηθέο) 

βειηηψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, αλ ζεσξήζνπκε split ratio 1:32, ηφηε γηα θάζε ζπλδξνκεηή κπνξεί λα 

έρνπκε κφιηο ην 1/32 ηνπ bandwidth ηνπ εθάζηνηε πξνηχπνπ ζην upstream 

θνκκάηη. Απηφ βέβαηα δελ είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ, κηαο θαη είλαη ην worst case 

scenario (εάλ θαη νη 32 ζπλδξνκεηέο ηαπηφρξνλα δεηήζνπλ φζν πεξηζζφηεξν 

upstream bandwidth ηνπο αλαινγεί), αιιά, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη 

ελδεηθηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ ησλ παζεηηθψλ νπηηθψλ Γηθηχσλ. 

Ζ παξαρψξεζε ηνπ upstream bandwidth γίλεηαη δπλακηθά κε αιγφξηζκνπο 

Γπλακηθήο Παξαρψξεζεο Δχξνπο Εψλεο (Dynamic Bandwidth Assignment - 

DBA) [22]. 

Σν 2001 εηζήρζε ην πξφηππν GPON (Gigabit Passive Optical network, 

θαηά ITU-TG.984.6) κε bandwidth 2488 Mbps ζπκκεηξηθά αλά θαηεχζπλζε. 

Σν GPON δηαζέηεη Forward Error Correction (FEC), ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν 

καο επηηξέπεη λα ελζσκαηψλνπκε ιηγφηεξν επαίζζεηνπο (άξα θαη 

θζελφηεξνπο) πνκπνδέθηεο, αιιά θαη πξνζζέηεη έλα overhead ηεο ηάμεο ηνπ 

7%, άξα ην σθέιηκν bandwidth πεξηνξίδεηαη ζην ~93%. Σν κέγηζην κήθνο 

νπηηθνχ βξφρνπ (Reach) δηακνξθψλεηαη ζηα 60 ρηιηφκεηξα. 

Ζ εμέιημε ηνπ GPON είλαη ην Next Generation-PON (NG-PON) κε 

bandwidth ζηα 10 Gbps (θαη κέγηζην κήθνο νπηηθνχ βξφρνπ ηα 20 ρηιηφκεηξα), 

ελψ ζρεδηάδεηαη θαη ην NG-PON2 γηα κειινληηθή ρξήζε, ην νπνίν έρεη σο 

ζηφρν ηελ παξνρή ηνπιάρηζηνλ 1Gbps αλά ζπλδξνκεηή (νπφηε ην ειάρηζην 

bandwidth ζα πξέπεη λα είλαη 32 Gbps). 

Ζ δεχηεξε κεγάιε θαηεγνξία πξνηχπσλ PON είλαη ην Ethernet Passive 

Optical Network (EPON), ην νπνίν είλαη θνκκάηη ηνπ IEEE 802.3-2005. Σν 

EPON πξνζθέξεη ζπκκεηξηθφ bandwidth έσο θαη 1250Mbps, αιιά ζηελ 

πξάμε πεξηνξίδεηαη ζην 1Gbps ζπκκεηξηθφ. Δπίζεο, ην EPON εκπεξηέρεη θαη 

ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο FEC. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ EPON, 

αλάινγα κε ην κέγηζην δπλαηφ κήθνο ηνπ νπηηθνχ βξφρνπ: 

• 1000Base-PX10 κε κέγηζην κήθνο ηα 10 ρηιηφκεηξα. 

• 1000Base-PX20 κε κέγηζην κήθνο ηα 20 ρηιηφκεηξα. 

Ζ εμέιημε ηνπ EPON είλαη ην Next Generation Ethernet Passive Optical 

Network (NGEPON , 802.3av) κε bandwidth ζηα 10Gbps[23]. 

ε αληίζεζε κε ην GPON, ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν split ratio 

ζην EPON είλαη ην 1:16, νπφηε πξνθχπηεη ην αληίζηνηρν ειάρηζην bandwidth 

δηαηξψληαο κε 16. Σέινο, ηα δχν πξφηππα έρνπλ κέγηζην κήθνο νπηηθνχ 

βξφρνπ (Reach) ηα 20 ρηιηφκεηξα. 

Σέινο, ε ηξίηε νηθνγέλεηα Παζεηηθψλ Οπηηθψλ Γηθηχσλ Πξφζβαζεο 

είλαη ην WDMPON, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη Οπηηθή Πνιππιεμία Γηαίξεζεο 
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Μήθνπο Κχκαηνο. Ζ δνκή ηνπ είλαη ηαπηφζεκε κε απηή ησλ GPON θαη EPON, 

πιελ ηνπ φηη αληί γηα splitter ρξεζηκνπνηείηαη έλα θίιηξν Arrayed WaveGuide 

(AWG), ην νπνίν δηαρσξίδεη θάζε κήθνο θχκαηνο γηα θαζέλα απφ ηνπο 

ζπλδξνκεηέο. Σν bandwidth ηεο νπηηθήο ίλαο πνπ θζάλεη ζην AWG θπκαίλεηαη 

ζηα 20 κε 40 Gbps θαη εμππεξεηεί 16 ή 32 ζπλδξνκεηέο, πξνζθέξνληαο 

bandwidth ηεο ηάμεο ηνπ 1Gbps, ελψ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 2.5Gbps 

(πάληα ζπκκεηξηθά).  

3.2.4.1 GPON θαη NG-PON 

Ζ ηερλνινγία GPON πξνηππνπνηήζεθε θαηά ITU-T κε ηελ νδεγία 

G.984 . Σν GPON κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε κε κνλή νπηηθή ίλα είηε κε δεχγε 

νπηηθψλ ηλψλ. ηελ πξάμε επηιέγεηαη απνθιεηζηηθά ε πξψηε ιχζε (γηα ιφγνπο 

θφζηνπο), αλ θαη ε δεχηεξε είλαη εμίζνπ εθηθηή (ηερληθά) κε ηελ πξψηε. Ζ 

νδεγία G.984 επηηξέπεη κέγηζην κήθνο νπηηθνχ βξφρνπ 60 ρηιηφκεηξα, αιιά 

ζηελ πξάμε απηφο πεξηνξίδεηαη ζηα 20 ρηιηφκεηξα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, 

κηαο θαη αλεβαίλεη αξθεηά ην θφζηνο γηα βξφρνπο άλσ ησλ 20 ρηιηνκέηξσλ. 

πλήζσο ην split ratio είλαη 1:32 ζηηο εκπνξηθέο εθαξκνγέο (απηφ 

επηηπγράλεηαη κε 5 δηαδνρηθά splitter, κηαο θαη 25=32) κε νπηηθφ εμνπιηζκφ 

θαηεγνξίαο Β+ .Τπάξρεη φκσο θαη ε θαηεγνξία C+, φπνπ ην split ratio θηάλεη 

ην 1:64, αιιά κε κεγαιχηεξν θφζηνο εμνπιηζκνχ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

ην κέγηζην κήθνο νπηηθνχ βξφρνπ παξακέλεη ζηα 20 ρηιηφκεηξα [23]. 

ε έλα δίθηπν GPON ρξεζηκνπνηνχληαη 2,3 ή θαη 4 κήθε θχκαηνο. ηελ 

πξάμε πξνηηκψληαη ηα 2 ή 3 κήθε θχκαηνο. ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο κε 

δχν κήθε θχκαηνο, γηα ην downstream θνκκάηη ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 1490 

λαλφκεηξα, ελψ γηα ην upstream ηα 1310 λαλφκεηξα. Σν downstream κέξνο 

εθκεηαιιεχεηαη εχξνο δψλεο ησλ 2.5Gbps, ελψ ην upstream ηνπ 1.2 Gbps. 

 

(ζρ. 3.6) Τινπνίεζε GPON 2ν κεθψλ θχκαηνο [24] 
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ηελ πινπνίεζε κε 3 κήθε θχκαηνο επηθξαηεί κία δηαθνξεηηθή ινγηθή. 

Λφγσ ηεο χπαξμεο επηπιένλ αλαγθψλ πέξαλ ηνπ data θνκκαηηνχ ζην Triple 

Play, ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα ηξίην κήθνο θχκαηνο (ηα 1550 λαλφκεηξα, πέξαλ 

ησλ γλσζηψλ1310 θαη 1490 απφ πξηλ), απηή ηε θνξά γηα ην video θνκκάηη 

(χπαξμε RFVideo εμνπιηζκνχ). Έηζη βειηηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ νπηηθνχ 

δηθηχνπ. Ζ δηάηαμε ηεο πινπνίεζεο GPON κε 3 κήθε θχκαηνο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 4.6. Σν κέγηζην κήθνο νπηηθνχ βξφγρνπ παξακέλεη ζηα 20 km [22]. 

 

(ζρ. 3.7) Τινπνίεζε GPON 3
σλ

 κεθψλ θχκαηνο [24] 

 

ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 3 απηέο πινπνηήζεηο, ε δηαδηθαζία εθπνκπήο 

είλαη ίδηα. Σν πξφηππν GPON θαηά ITU επηηξέπεη εχξνο δψλεο 2.488 Gbps 

ζπκκεηξηθά, αιιά ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηνχληαη 2.488/1.244Gbps (χπαξμε 

αζπκκεηξίαο). Απφ ηε κεξηά ηνπ CO πξνο ην ζπλδξνκεηή εθπέκπνληαη ηα 

νπηηθά ζήκαηα φισλ ησλ ζπλδξνκεηψλ, αιιά ιακβάλεηαη απφ απηφλ κφλν 

απηφ πνπ αθνξά ηνλ ίδην. ηελ αληίζηξνθε πνξεία, ην CO ιακβάλεη θάζε 

ζηηγκή ην νπηηθφ ζήκα κφλν ελφο ζπλδξνκεηή κε ηε ρξήζε Οπηηθήο 

Πνιππιεμίαο Γηαίξεζεο Υξφλνπ. Μέζσ ηεο Γπλακηθήο Αλάζεζεο Δχξνπο 

Εψλεο (DBA), κπνξνχλ λα δίλνληαη πεξηζζφηεξεο ρξνλνζπξίδεο ζε θάπνην 

ζπλδξνκεηή πνπ ηηο ρξεηάδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηηο 

απνδεζκεχεη. Με απηφλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν εμηζνξξνπείηαη ε «αδηθία» ηνπ 

upstream θνκκαηηνχ ζε ζρέζε κε ην downstream. Καηά θαλφλα γηα ηελ 

παξνρή triple play (ην video θνκκάηη εμππεξεηείηαη απφ μερσξηζηφ dedicated 

κήθνο θχκαηνο) παξέρεηαη κηα ρξνλνζπξίδα γηα ην data θνκκάηη, κία γηα ην 

voice θνκκάηη θαη κία γηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο (Network Management). Οπφηε 

γηα έλα ηππηθφ split ratio 1:32 αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ ζρεδφλ 100 

ρξνλνζπξίδεο ζην upstream θνκκάηη. 
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Σν GPON ππνζηεξίδεη, ATM (Asynchronous Transfer Mode) θαη TDM 

(Time Division Multiplex). Δθπέκπνληαη 8.000 πιαίζηα (frames) αλά 

δεπηεξφιεπην γηα θάζε θαηεχζπλζε (κε ηα downstream πιαίζηα λα δηπιάζην 

κέγεζνο απφ ηα upstream πιαίζηα), ελψ παξέρεηαη ζήκα εχξνπο 8 kHz γηα 

ηειεθσλία, ην νπνίν είλαη αθξηβψο δηπιάζην ηνπ εχξνπο ηεο θιαζηθήο 

ηειεθσλίαο (φπνπ είλαη 4 kHz ). 

Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ην NG-GPOΝ (Next Generation GPON, 

ζπλαληάηαη θαη σο 10G-GPON, δειαδή 10Gigabit GPON). ην NG-GPOΝ ην 

εχξνο δψλεο ζην downstream θνκκάηη είλαη 10Gbps, ελψ ην upstream εχξνο 

δψλεο κπνξεί λα είλαη 1.25Gbps (ζπάληα), 2.5Gbps ή θαη 10Gbps. ζν 

πςειφηεξν είλαη απηφ, ηφζν πην αθξηβά είλαη ηα νπηηθά κέξε ΟΝΣ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Έλαο πνκπφο ζηνλ ΟΝΣ ησλ 10Gbps είλαη ζπλήζσο ην 

πην αθξηβφ θνκκάηη ηνπ ΟΝΣ θαη γηα απηφ ην ιφγν πξνηηκψληαη νη πνκπνί 

ρακειφηεξνπ εχξνπο δψλεο. ε πιήξε αληηζηνηρία κε ην GPON πνπ 

αλαιχζεθε κφιηο πξηλ, ε Γπλακηθή Παξαρψξεζε Δχξνπο Εψλεο ιχλεη ηελ 

αληζνξξνπία κεηαμχ downstream θαη upstream εχξνπο δψλεο φηαλ ην δεχηεξν 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ πξψηνπ [24]. 

 

(ζρ. 3.8) Γηάηαμε NG-GPOΝ δηθηχνπ 

  

3.2.4.2 EPON θαη 10G-EPON 

Ζ δεχηεξε νηθνγέλεηα Παζεηηθψλ νπηηθψλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ πξάμε είλαη ηα EPON (Ethernet Passive Optical Network). Τπάξρνπλ 3 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί EPON δηθηχσλ: 

• Με εχξνο δψλεο 1/1Gbps, ην νπνίν απνθαιείηαη EPOR 
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• Με εχξνο δψλεο 10/1Gbps, ην νπνίν απνθαιείηαη 10G-EPON. 

• Με εχξνο δψλεο 10/10Gbps, ην νπνίν επίζεο απνθαιείηαη 

10GEPON. 

ην downstream κέξνο κεηαδίδνληαη πιαίζηα Ethernet θαη ην upstream 

θνκκάηη εθαξκφδεηαη Οπηηθή Πνιππιεμία Γηαίξεζεο Υξφλνπ, θαηά ηελ νπνία 

θάζε ΟΝΣ εθπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνλνζπξίδα ε νπνία κπνξεί λα 

δηαθέξεη ζε κέγεζνο ψζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ην upstream bandwidth 

δπλακηθά [22]. 

Αλάκεζα ζην CO θαη ηνπο ζπλδξνκεηέο ππάξρνπλ ηάθξνη, νπηηθέο ίλεο 

θαη splitter φπσο ζηα GPON δίθηπα. Ζ δηάηαμε ελφο EPON (θαη 10G-EPON) 

δηθηχνπ θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα, ελψ ην κέγηζην κήθνο ηνπ νπηηθνχ 

βξφρνπ αλέξρεηαη ζηα 20 ρηιηφκεηξα. 

 

(ζρ. 3.9) Γηάηαμε δηθηχνπ EPON 

Γηα ην 1Gbps downstream ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 1490 λαλφκεηξα, γηα ηα 

10Gbps downstream ηα 1577 λαλφκεηξα, ελψ γηα ην 1Gbps upstream ηα 1310 

λαλφκεηξα θαη γηα ηα 10Gbps upstream ηα 1270 λαλφκεηξα. Γηα ηε κεηάδνζε 

ζήκαηνο RF video ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 1550 λαλφκεηξα. Σα ζπλήζε split 

ratios ζηελ πξάμε είλαη 1:16 θαη 1:32, αλ θαη ην 1:64 είλαη εθηθηφ επίζεο. 

3.2.4.3 WDM-PON 

Ζ ηειεπηαία νηθνγέλεηα Παζεηηθψλ νπηηθψλ Γηθηχσλ Πξφζβαζεο είλαη 

ηα WDM-PON (Wavelength Division Multiplex) δίθηπα, ηα νπνία φκσο έρνπλ 

πςειφ θφζηνο. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ελφο WDM-PON δηθηχνπ είλαη φηη 

ζπλδπάδεη πςειφ εχξνο δψλεο (εθάκηιιν βξίζθνπκε κφλν ζηα P2P δίθηπα), 

ελψ ηαπηφρξνλα θάλεη θνηλή ρξήζε ηεο νπηηθήο ίλαο γηα πνιινχο 
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ζπλδξνκεηέο (κεηψλνληαο ην θφζηνο ηφζν ηεο ίλαο απηήο θαζαπηήο, φζν θαη 

ηα έξγα δηάλνημεο ηάθξσλ). Δκθαλίδεη split ratio 1:16 ή 1:32 γηα 20 ή 40 

ζπκκεηξηθά Gbps αλά αξρηθή ίλα θαη επνκέλσο κπνξεί λα πξνζθεξζεί εχξνο 

δψλεο έσο θαη 2.5/2.5Gbps αλά ρξήζηε. Ζ δηάηαμε ελφο WDM-PON δηθηχνπ 

είλαη παλνκνηφηππε κε απηή ελφο PON ή EPOΝ δηθηχνπ, κε ηε κφλε δηαθνξά 

φηη αληί γηα splitter ρξεζηκνπνηνχληαη AWG (Arrayed WaveGuide), ηα νπνία 

δηαρσξίδνπλ ηα κήθε θχκαηνο αλά ΟΝΣ [24] 

 

(ζρ. 3.10) Γηάηαμε δηθηχνπ WDM-PON 

 

3.2.5 FTTC / FTTB κε ρξήζε ηερλνινγίαο VDSL 

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξαιιαγή ρξήζεο νπηηθψλ ηλψλ γίλεηαη κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ράιθηλσλ αγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην επφκελν βήκα ζηε ρξήζε ηνπ xDSL. Πξφθεηηαη γηα κηα πξαθηηθή πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα (ήδε απφ ην 2011 – 2012) βξίζθεη εθθξαζηέο 

ζηνπο κεγαιχηεξνπο παξφρνπο ηεο ρψξαο. 

Σα δίθηπα πξφζβαζεο πνπ βαζίδνληαη ζην ραιθφ (copper access 

networks) απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κεξίδην δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ ζηαζεξήο ηειεπηθνηλσληαθήο πξφζβαζεο παγθνζκίσο. Σα δίθηπα 

απηά αλαπηπρζήθαλ ζηαδηαθά ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

έλα κνλαδηθφ κε πξνζηαηεπκέλν ζπλεζηξακκέλν δεύγνο (unshielded 

twisted pair - UTP) ράιθηλσλ θαισδίσλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ θάζε ηειηθνχ 

ρξήζηε (ζπίηη, γξαθείν, δηακέξηζκα ζε πνιπθαηνηθία, θηι) κε ην ηνπηθφ 

ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν ηνπ παξφρνπ (Local Exchange). Ζ δηαζχλδεζε απηή 
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νλνκάδεηαη ηνπηθφο βξφρνο (local loop) ή "ηειεπηαίν κίιη" (last mile) [25]. 

χκθσλα κε έξεπλεο κέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλνη πεξηζζφηεξνη 

απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ράιθηλνη ζπλδξνκεηηθνί βξφρνη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

Απφ απηή ηελ παξαηήξεζε γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη ζπλδξνκεηηθνί βξφρνη 

απνηεινχλ κηα ηεξάζηηα επέλδπζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αλάπηπμε λέσλ 

δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα εθκεηαιιεχνληαη απνηειεζκαηηθά ην θπζηθφ 

απηφ κέζν ήηαλ αλαγθαία.  

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, φηη βαζηθφο ιφγνο ηεο επηηπρίαο ηνπ xDSL, 

έλαληη άιισλ ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο πςειήο ηαρχηεηαο επηθνηλσλίαο (π.ρ. 

νπηηθέο ίλεο), είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηελ ππάξρνπζα ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε 

ησλ ράιθηλσλ θαισδίσλ γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε ζπίηηα θαη 

επηρεηξήζεηο. πλεπψο, δελ ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ θαισδίσλ, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο νπηηθήο πξφζβαζεο, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δξακαηηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο.  

Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο DSL δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, θπξίσο, κε 

βάζε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαθεξκαηίδνπλ ην εχξνο δψλεο ηεο γξακκήο, ψζηε λα 

παξέρνπλ ζπκκεηξηθέο ή αζχκκεηξεο ππεξεζίεο. Οη θπξηφηεξεο απφ ηηο 

ηερλνινγίεο απηέο είλαη νη εμήο: αζχκκεηξν DSL (ADSL: Asymmetric DSL), 

ADSL2, ADSL2+ θαη θπζηθά ην πνιχ πςεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο DSL (VDSL: 

Very high bit rate DSL). [26] 

 

(ζρ. 4.11) Δμέιημε Αζχκκεηξσλ παξαιιαγψλ DSL 

Ζ ADSL ηερλνινγία κπνξεί λα παξάζρεη κέγηζηεο ηαρχηεηεο, απφ 1.544 

Mbps (ζε απνζηάζεηο κέρξη 5.5 Km) έσο 8.448 Mbps (ζηα 3 Km πεξίπνπ) 

πξνο ηε κηα θαηεχζπλζε (downstream) θαη απφ 640 Kbps έσο 1.54 Mbps 

πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε (upstream) [26]. Απφ ηελ άιιε, ε ADSL2 (ITU 

G.992.3) [27] ηερλνινγία απνηειεί εμέιημε ηνπ ADSL θαη παξέρεη κέγηζηνπο 

ξπζκνχο θαηεβάζκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 12 Mbps θαη νη αληίζηνηρνη 

αλεβάζκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 1 Mbps, ηα νπνία εμαξηψληαη ηφζν απφ ηελ 

απφζηαζε φζν θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Έλα βήκα παξαπέξα θάλεη ε 

ADSL2+ (ITU G.992.5) [28] ηερλνινγία, πνπ δηπιαζηάδεη ην εχξνο δψλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιήςε δεδνκέλσλ επηηπγράλνληαο ξπζκνχο κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ έσο θαη 24 Mbps ζε ηειεθσληθέο γξακκέο κηθξφηεξεο απφ 2 

ρηιηφκεηξα ζε κήθνο. 

Ζ ηειεπηαία εμέιημε ηεο xDSL είλαη ε VDSL ηερλνινγία. H πνιύ 

πςεινύ ξπζκνύ DSL (Very High bit rate DSL - VDSL ή VHDSL) [29] είλαη ε 

εμέιημε ηεο ADSL ηερλνινγίαο ψζηε λα γίλεη ηθαλή γηα κεηάδνζε ζε πνιχ 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, νη νπνίεο θηάλνπλ κέρξη ηα 52 Mbps γηα ηελ 
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downstream επηθνηλσλία θαη 12 Mbps γηα ηελ upstream, θάλνληαο ρξήζε 12 

MHz εχξνπο δψλεο, φπσο θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα: 

 

(ζρ. 4.12) Υξήζε θάζκαηνο ζην VDSL 

Αλαπηχρζεθε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο θαηλνηφκεο 

ππνδνκέο FTTC (Fiber To The Cabinet). Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ λα εμνπιίζνπλ ηηο γεηηνληέο ησλ απιψλ ρξεζηψλ 

κε θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πςειψλ ρσξεηηθνηήησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

κεηαδίδνπλ ζήκαηα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, ρσξίο ζθάικαηα. ην παξαθάησ 

ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο ηερλνινγίαο FTTC, φπνπ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ μεθηλάλε θαιψδηα 

ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ πξνο ηελ θνληηλφηεξε θακπίλα - ΚΑΦΑΟ, ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαηάιιεινο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

κεηαηξέπεη ηα ζήκαηα ζε νπηηθά θαη λα ηα πνιππιέθεη ζε έλα θαιψδην 

νπηηθψλ ηλψλ. 

 

(ζρ. 4.13) Παξάδεηγκα ππνδνκήο FTTC 

Γηα κηθξφηεξεο απνζηάζεηο επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξνο ξπζκφο 

θαηεβάζκαηνο κε κέγηζην ξπζκφ ηα 52 Mbps γηα απνζηάζεηο έσο 300 κέηξα. 

Οη ξπζκνί αλφδνπ δεδνκέλσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλδξνκεηή πξνο ην 

θεληξηθφ γξαθείν ηειεπηθνηλσλίαο θπκαίλνληαη ηππηθά κεηαμχ 1.6 θαη 3.2 

Mbps, ελψ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζε πεξηπηψζεηο ζπκκεηξηθέο θίλεζεο κέρξη 

θαη ηα 26 Mbps. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκκεηξηθνχ VDSL, 

είλαη ην κηθξφ κήθνο ηεο γξακκήο. 

κσο ε ηερλνινγία VDSL δελ ζηακαηάεη εδψ δηφηη ε δεύηεξε έθδνζε 

ηεο Φεθηαθήο Γξακκήο πλδξνκεηή πνιύ Τςεινύ Ρπζκνύ Γεδνκέλσλ 

(VDSL2) [30] ππφζρεηαη λα παξαδψζεη 100Mbps ζπκκεηξηθήο θίλεζεο ζε 

κηθξέο απνζηάζεηο. Σν VDSL2 είλαη ην πιένλ εμειηγκέλν πξφηππν γηα 

ελζχξκαηε DSL κεηάδνζε. Τπνζηεξίδεη ηαρχηεηεο ηφζν ζε ζπκκεηξηθή φζν 

θαη ζε αζχκκεηξε κεηάδνζε, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην ζεσξεηηθφ κέγηζην 
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ησλ 250 Mbps, θάλνληαο ρξήζε 30 MHz εχξνπο δψλεο, φπσο θαίλεηαη ζην 

επφκελν ζρήκα: 

       4ΚΖz                                      8 MHz           12 MHz        17 MHz                   30 MHz 

 

(ζρ.4.14 Υξήζε Φάζκαηνο ζην VDSL2) 

Φπζηθά, ην ζεσξεηηθφ απηφ κπνξεί λα κεηξεζεί κφλν ζηνλ πνκπφ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπκε κεηάδνζε, ην άλσ φξην πέθηεη ζηα 100 Mbps γηα 

κήθνο 500 κέηξσλ θαη ζηα 50 Mbps γηα κήθνο 1 Km. Παξφια απηά, γηα 

κεγαιχηεξα κήθε, ε κείσζε ηεο απφδνζεο είλαη ζρεηηθά αξγή. Έηζη ην VDSL2, 

είλαη πάληα θαιχηεξν απφ ην απιφ VDSL, ελψ απφ ηα 1.6 Km θαη πάλσ έρεη 

απφδνζε παξαπιήζηα κε απηή ηνπ ADSL2+. 

Σν VDSL ππνζηεξίδεη έλα εχξνο δψλεο κέρξη 12MHz, ελψ ζην VDSL2 

ην εχξνο δψλεο κπνξεί λα επεθηαζεί ζηα 30MHz. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

θαζκαηηθά ζπκβαηφ κε ην VDSL, ην VDSL2 ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο δψλεο 

ζπρλνηήησλ θάησ απφ ηα 12MHz. πσο ζην ADSL, ην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ 

θάζκαηνο δηαηίζεηαη γηα ηελ ηειεθσλία (POTS ή ISDN) θαη έλαο δηαρσξηζηήο 

κε θίιηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ρσξίζεη ηηο ζπρλφηεηεο ηεο ηειεθσλίαο απφ 

ηε VDSL2 δψλε. Τπάξρεη επίζεο, κηα επηινγή "απφιπηνπ ςεθηαθνχ ηχπνπ - 

ADL", φπνπ νπζηαζηηθά φιν ην θάζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα VDSL2 

[31]. Δλψ ζην VDSL ην κήθνο ηνπ ηνπηθνχ βξφρνπ είλαη πεξηνξηζκέλν 

πεξίπνπ ζηα 1500m, ην αληίζηνηρν κήθνο γηα ην VDSL2 κπνξεί λα επεθηαζεί 

πεξίπνπ ζηα 2400m. Ζ πξψηε πξνο ηα πάλσ δψλε ηνπ VDSL2 κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ίδηεο ζπρλφηεηεο κε ην ΑDSL/2/plus. Απηφ επεθηείλεη ηελ 

θάιπςε ηνπ VDSL2 έλαληη ηνπ VDSL. Γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 2000-

2400m, ην ADSL2 παξακέλεη ε πην θαηάιιειε επηινγή γηα πξφζβαζε DSL. 

πλεπψο, ην VDSL2 είλαη κηα ηερλνινγία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηερλνινγηψλ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε 

θαηλνχξγηα ραξαθηεξηζηηθά, γίλεηαη ε πιένλ απνδνηηθή ηερλνινγία DSL, 

εηζάγνληαο αθφκα θαη δπλαηφηεηεο ζπκκεηξηθήο θίλεζεο ζηα 100/100 Mbps κε 

ρξήζε ηνπ θάζκαηνο ησλ 30 MΖz. 

 

3.3 Βαζηθέο δνκέο ελόο δηθηύνπ FTTH 

 

Ζ επηκέξνπο πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθηείλνληαη ζε έλα νπηηθφ δίθηπν FTTX θαη αθνξνχλ ηνλ ηχπν θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ θαισδίσλ ζην δίθηπν είλαη νπζηψδεο. Ζ πιήξεο 
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παξνπζίαζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έσο ηελ θαηνηθία ηνπ ζπλδξνκεηή, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ηερλνινγία FTTH πεξηιακβάλεη θαίξηα ηκήκαηα πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζε θάζε αξρηηεθηνληθή ή άιινπ ηχπνπ ζρεδηαζκφ. Σα βαζηθά, 

ινηπφλ, απηά ζηνηρεία είλαη ηα παξαθάησ: 

Α) Κεληξηθό γξαθείν 

Σν θεληξηθφ γξαθείν (central office - CO), πνπ πνιιέο θνξέο 

αλαθέξεηαη θαη ζαλ ζεκείν παξνπζίαο ηνπ δηθηχνπ (point of presence - POP) 

ή θεληξηθφ ζεκείν κεηαγσγήο (central switch point), ιεηηνπξγεί σο ην 

ελαξθηήξην ζεκείν γηα ηελ πνξεία ησλ νπηηθψλ ηλψλ κέρξη ηνπο ζπλδξνκεηέο. 

Λεηηνπξγία ηνπ είλαη ε ζηέγαζε φισλ ησλ ελεξγψλ εμνπιηζκψλ κεηάδνζεο, ε 

δηαρείξηζε φισλ ησλ γξακκψλ ηεξκαηηζκνχ ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ νπηηθψλ ηλψλ θαη ελεξγνχ εμνπιηζκνχ. 

Σν θπζηθφ κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ηειηθά απφ ην κέγεζνο θαη ηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ FTTH πνπ θαιχπηεη κηα πεξηνρή ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή ή πξφθεηηαη λα θαιχςεη ζην κέιινλ, θαζψο θαη πηζαλέο αλαβαζκίζεηο. 

Μηα πξφηαζε ζρεκαηηζκνχ γηα έλα δσκάηην θεληξηθνχ γξαθείνπ είλαη ε 

αθφινπζε: 

 

(ζρ. 3.11) ρέδην δσκαηίνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ [18] 

Σα θχξηα θαιψδηα ηνπ εμσηεξηθνχ (κεηξνπνιηηηθνχ) δηθηχνπ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην γξαθείν, ζα ηεξκαηίζνπλ ζηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο. Δπίζεο, ηα θαιψδηα πνπ θεχγνπλ πξνο ην δίθηπν FTTH 

(θαιψδηα ηξνθνδνζίαο - feeder cables), ζπλδένληαη θη απηά ζε εηδηθφ ελεξγφ 

εμνπιηζκφ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Ξερσξηζηέο θακπίλεο (cabinets) θαη 

ξάθηα ηεξκαηηζκνχ ηλψλ είλαη απαξαίηεηα ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ POP κε ζθνπφ 

ηελ απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο 

επίζεο θαη λα απνθεχγνληαη ηπραίεο παξεκβάζεηο ζηα επαίζζεηα θπθιψκαηα 

ησλ ηλψλ. ηνηρεία ππνδνκήο κέζα ζε έλα θεληξηθφ γξαθείν είλαη ηα 

παξαθάησ: 
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Οπηηθά ηεξκαηηθά γξακκψλ (Optical Line Terminal - OLT): 

Πξφθεηηαη γηα εηδηθέο ζπζθεπέο, ζηηο νπνίεο έξρεηαη ε θίλεζε απφ ηα 

άιια κεηξνπνιηηηθά δίθηπα ή δίθηπα κεγάιεο απφζηαζεο (Internet, PSTN, 

ATM, SONET/SDH), κέζσ ελεξγψλ δηθηπαθψλ εμνπιηζκψλ φπσο 

ηειεθσληθνί κεηαγσγείο, ΑΣΜ κεηαγσγείο, OC-N θαη STM-N ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο. ε απηφ ην ζεκείν, ν εμνπιηζκφο (switch ή router) είλαη επηπέδνπ 

OSI 2 (ή πάλσ) θαη ζπλήζσο είλαη ηχπνπ Ethernet, GMPLS ή IP. Σα OLT 

ζπλδπάδνπλ ηελ εηζεξρφκελε θίλεζε ζε έλα ζπλερφκελν δηαθξηηφ ξεχκα θαη 

κεηά ην ζηέιλνπλ ζε έλα νπηηθφ πνιππιέθηε. Έλα OLT κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί γηα κηα επξεία πνηθηιία εθαξκνγψλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ θαισδίσζεο. πλήζσο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε εηδηθφ 

ξάθη (πεξίπνπ 2 κέηξα απφ ην έδαθνο) θαη επηηξέπεη εηζαγσγή/ εμαγσγή 

θαξηψλ γξακκψλ (line cards - θάξηεο πνπ κεηαηξέπνπλ ην νπηηθφ ζήκα ζε 

ειεθηξηθφ θαη αληίζηξνθα) θαη θαξηψλ ειέγρνπ (control cards) φπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα. Τπάξρνπλ δηάθνξα πηζαλά πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα OLT γηα ηελ θίλεζε απφ/πξνο ηνλ πειάηε αιιά θαη πίζσ ζε θάπνην 

κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν.  

 

(ζρ. 3.12) Σεξκαηηθφ Οπηηθψλ Γξακκψλ (OLT) 

Οπηηθά πιαίζηα δηαλνκήο (Optical Distribution Frame - ODF): 

Δίλαη κνλάδεο ζε ζρήκα ξαθηνχ, πνπ επηηξέπνπλ έλα δίθηπν επέιηθησλ 

δηαζπλδέζεσλ νπηηθψλ θαισδίσλ ζην θεληξηθφ γξαθείν. Δίλαη ε δηεπαθή 

κεηαμχ ησλ θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ ελεξγνχ 

εμνπιηζκνχ κεηάδνζεο / OLT. Δίλαη νγθψδε, αθνχ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 

κεγάιν πιήζνο θαισδίσλ (έσο θαη αξθεηά ρηιηάδεο θαιψδηα). Σα θαιψδηα 

ζπλδένληαη ζε απηά κε εηδηθνχο νπηηθνχο ζπλδεηήξεο (connectors).  

Σν ODF πξνζθέξεη επέιηθην ηαίξηαζκα κεηαμχ ησλ ζπξψλ ηνπ OLT θαη 

ησλ ζπλδεηήξσλ. Σν ζχζηεκα απηφ, κε ηνπο πνιινχο ζπλδεηήξεο πνπ 
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δηαζέηεη, επηηξέπεη εχθνιεο αιιαγέο ζηηο θαισδηψζεηο ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ 

ή ζε πεξηπηψζεηο επεθηάζεψλ ηνπ ή ζε πξνζζαθαηξέζεηο λέσλ εμνπιηζκψλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. Σα πξφζθαηα θεληξηθά γξαθεία ηείλνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ cross - connect (πνπ κπνξνχλ λα δηαζηαπξψλνπλ/ 

δηαζπλδένπλ νπηηθέο γξακκέο) νπηηθά πιαίζηα δηαλνκήο, φπνπ ηφζν ηα 

θαιψδηα νπηηθψλ ηλψλ πνπ εηζέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν, αιιά θαη ηα 

θαιψδηα απφ ηνλ εμνπιηζκφ OLT ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ ζπλδένληαη ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ ODF.  

Κακπίλεο εηζφδνπ νπηηθψλ ηλψλ (fiber entrance cabinet): 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηα νπηηθά θαιψδηα δηαλνκήο δελ ηεξκαηίδνπλ 

ζην θεληξηθφ γξαθείν ζηα ODFs, αιιά ζε θακπίλεο εηζφδνπ νπηηθψλ ηλψλ, 

πνπ ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε έλα ηνίρν ή ζε θάπνην εηδηθφ ξάθη 

εμνπιηζκνχ. Αθνχ ηα εηζεξρφκελα θαιψδηα ηλψλ κπνξνχλ λα είλαη ρηιηάδεο, νη 

θακπίλεο απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηάιιεια γηα εχθνιε 

αλαγλψξηζε ησλ θαισδίσλ, εχθνιε ζχλδεζε θαη απνζήθεπζε. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ εηδηθά ζηεξίγκαηα γηα λα απνθεχγεηαη ε έληνλε θάκςε 

ησλ νπηηθψλ ηλψλ. 

χζηεκα νδήγεζεο θαισδίσλ: 

ε έλα θεληξηθφ γξαθείν ππάξρνπλ αξθεηά εζσηεξηθά θαιψδηα νπηηθψλ 

ηλψλ κεηαμχ ηνπ ODF θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ. Μηα πιαηθφξκα νδήγεζεο 

ησλ νπηηθψλ ηλψλ βνεζάεη ζηελ θαηαιιειφηεξε δηαρείξηζε ησλ θαισδίσλ θαη 

παξέρεη έλα αζθαιέο κνλνπάηη γηα ηα εζσηεξηθά θαιψδηα πνπ δηαηξέρνπλ 

πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. 

Με δηαθνπηφκελε παξνρή ηζρχνο (UPS): 

Έλα ζχζηεκα UPS παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηζρχ ξεχκαηνο ζε 

πεξίπησζε εμσηεξηθήο δηαθνπήο ή ζε πεξίπησζε πνπ ην θεληξηθφ γξαθείν 

κπνξεί λα έρεη απαίηεζε γηα δεχηεξε μερσξηζηή γξακκή παξνρήο ξεχκαηνο. 

Οη δηαζέζηκεο κνλάδεο UPS κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ζε κέγεζνο, αλάινγα κε 

ηελ ηζρχ πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ. 

Κιηκαηηζκφο (climate control): 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ελεξγψλ εμνπιηζκψλ ζην θεληξηθφ 

γξαθείν είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο ε πγξαζία θαη 

ζεξκνθξαζία. Έηζη, ζα πξέπεη απηφ λα εμνπιίδεηαη κε εηδηθά ζπζηήκαηα 

θιηκαηηζκνχ. Σν κέγεζνο θαη ε ηζρχο ησλ κνλάδσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ γξαθείνπ πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ. 
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Β) Καιώδηα ηξνθνδνζίαο 

Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο (feeder cabling) δηαηξέρνπλ ην δίθηπν απφ ην 

θεληξηθφ γξαθείν κέρξη έλα ηνπηθφ ζεκείν ζχγθιηζεο ησλ ηλψλ (local 

convergence point - LCP). Μπνξνχλ λα θαιχπηνπλ θάπνηα ρηιηφκεηξα 

απφζηαζεο θαη ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ αξθεηά κεγάιν πιήζνο 

ζσιελψζεσλ κε θαιψδηα ηλψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηχπνπο θαισδίσλ 

πνπ ζα δνχκε κεηά, ψζηε λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε βαζηθή ρσξεηηθφηεηα 

ζην FTTH δίθηπν. Γεδνκέλνπ φηη ηα δίθηπα πξφζβαζεο FTTH ζπλήζσο 

απνηεινχλ κηα δελδξηθή δνκή κε ξίδα ην θεληξηθφ γξαθείν θαη θχιια ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο, ηα feeder θαιψδηα νπζηαζηηθά θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο 

ζην δέληξν ζε επίπεδα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ξίδα. 

Γηα ηα ππφγεηα δίθηπα, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ε ρξήζε θαηάιιεινπ 

πιήζνπο θαη κεγέζνπο ζσιελψζεσλ, ψζηε λα θαιπθζεί ην δίθηπν αιιά θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη επηπιένλ ζσιελψζεηο γηα ηελ επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηχνπ. ηα ελαέξηα δίθηπα, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δνκέο ζηχισλ πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ επηζπκεηνχ δηθηχνπ. Σκήκαηα ππαξρνπζψλ 

ππνδνκψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνζηψλ, φπσο 

ππάξρνληα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 

Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο απνηεινχληαη απφ κεγάιν πιήζνο νπηηθψλ 

ηλψλ αλά θαιψδηα. Έηζη, γηα ζπζηήκαηα κε ζσιελψζεηο/ ππνζσιελψζεηο/ 

κηθξνζσιελψζεηο κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε θαιψδηα ησλ 48, 72, 96, 144, 

216, 288, 336 νπηηθψλ ηλψλ (48f, 72f, 96f, 144f, 216f, 288f, 336f) [21]. 

 

Γ) Σνπηθά ζεκεία ζύγθιηζεο 

Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα δηαζπαζηνχλ ζε κηθξφηεξα 

θαιψδηα δηαλνκήο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο πεξηνρέο ησλ θαηνηθηψλ ησλ 

ζπλδξνκεηψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη ζε εηδηθά ζεκεία ζην FTTH δίθηπν, πνπ 

ζπρλά αλαθέξνληαη σο ηνπηθά ζεκεία ζχγθιηζεο (local convergence point - 

LCP). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε ζέζε ησλ ηνπηθψλ ζεκείσλ ζχγθιηζεο κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί απφ παξάγνληεο, φπσο ε ζέζε ησλ αγσγψλ - ζσιελψζεσλ αιιά 

θαη ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ. Σα θαιψδηα ζηα ζεκεία απηά, δηαρσξίδνληαη θαη 

ζπλδένληαη κφληκα (splicing) ζε κηθξφηεξεο νκάδεο θαισδίσλ γηα πεξαηηέξσ 

δξνκνιφγεζε κέζσ ησλ εμεξρφκελσλ θαισδίσλ δηαλνκήο. 

ηα ηνπηθά ζεκεία ζχγθιηζεο είλαη ηνπνζεηεκέλα θηβψηηα ζπγθφιιεζεο 

θαισδίσλ (cable joint closures) κέζα ζε θξεάηηα κε ζθνπφ λα ρεηξίδνληαη έλα 

ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ θαισδίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κνλίκσλ ζπλδέζεψλ 

ηνπο (splices). ε άιιε πεξίπησζε, ζηα ηνπηθά ζεκεία ζχγθιηζεο ηα ππφγεηα 

θξεάηηα αληηθαζίζηαληαη απφ ππέξγεηα εξκάξηα/θακπίλεο δξφκνπ ,θπξίσο γηα 
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ηελ πεξίπησζε ησλ AON δηθηχσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε είζνδνο θαη ε 

κεηέπεηηα επαλείζνδνο ζην ζεκείν ζχγθιηζεο είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη δηακφξθσζε/επαλαδηακφξθσζε ησλ νπηηθψλ ηλψλ ή λα 

γίλεηαη ζπληήξεζε θαη δνθηκή ηνπ δηθηχνπ, φπσο θαη ε αζθάιεηα απηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο FTTx δηθηχνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ππνδνκή 

ησλ ζεκείσλ ζχγθιηζεο. πγθεθξηκέλα, ζηα PONs, φπνπ ππάξρεη 

δηακνηξαζκφο ζηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο θαη παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη 

νπηηθνί παζεηηθνί δηακνηξαζηέο, ηα ζεκεία ζχγθιηζεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ 

λα ζηεγάδνπλ ηνλ απαξαίηεην παζεηηθφ εμνπιηζκφ. ζνλ αθνξά ηα ελεξγά 

δίθηπα AON, ε ππνδνκή ησλ θφκβσλ ζχγθιηζεο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ. Μνηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ ππνδνκή ηνπ 

θεληξηθνχ γξαθείνπ, ζε ζκίθξπλζε, φπνπ ν θφκβνο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη λα ππνζηεξίδεη ελεξγφ δηθηπαθφ εμνπιηζκφ, φπσο 

κεηαγσγείο θαη γη' απηφ λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή παξνρή ξεχκαηνο θαη λα 

εθνδηάδεηαη κε θαηάιιειν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ [19]. 

Γ) Καιώδηα δηαλνκήο 

Σα θαιψδηα δηαλνκήο (distribution cabling) θεχγνπλ απφ ηα ηνπηθά 

ζεκεία ζχγθιηζεο ηνπ δηθηχνπ FTTH θαη θαηεπζχλνληαη κέρξη θάπνην ζεκείν 

θνληά ζηνπο ζπλδξνκεηέο (ζεκεία πξφζβαζεο ζπλδξνκεηψλ). Σα θαιψδηα 

δηαλνκήο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ κεζαίν πιήζνο ζσιελψζεσλ θαη 

θαισδίσλ νπηηθψλ ηλψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ 

θηηξίσλ κέζα ζε έλα FTTH δίθηπν θη φρη φισλ ησλ θαηνηθηψλ, φπσο ζπκβαίλεη 

κε ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο. ηε δελδξηθή δνκή, φπσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, κε ξίδα ην θεληξηθφ γξαθείν, ηα θαιψδηα δηαλνκήο βξίζθνληαη 

ζηα κεζαία επίπεδα ηνπ δέλδξνπ, κεηά ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο θαη πξηλ ηα 

ηειηθά θαιψδηα πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Γηα ππφγεηα δίθηπα, ηα θαιψδηα δηαλνκήο κπνξνχλ λα είλαη είηε 

ηνπνζεηεκέλα ζε ζσιελψζεηο (ducts), είηε άκεζα εληαθηαζκέλα (direct 

buried) ή λα είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε έλα θνηλφ δίθηπν απφ ζαιάκνπο (tubes) ή 

ζπζηνηρίεο κηθξνζσιελψζεσλ (microducts) ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα 

θφζηε θαηαζθεπήο θαη λα επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε άιισλ θαισδίσλ ζε θάζε 

κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ. Γηα δίθηπα ζηα νπνία κπνξεί λα 

ππάξρνπλ πνιιαπιάζηεο κνλάδεο θαηνηθηψλ ζε έλα θηίξην (Multiple Dwelling 

Units - MDU), ηα θαιψδηα δηαλνκήο κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα 

ζην θηίξην, ιεηηνπξγψληαο ζαλ εζσηεξηθή θαισδίσζε, ελψ ηα θαιψδηα 

ηξνθνδνζίαο είλαη ην κνλαδηθφ εμσηεξηθφ θνκκάηη ησλ θαισδίσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Γηα ηα ελαέξηα δίθηπα, φπσο θαη γηα ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ δνκέο ζηχισλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ επηζπκεηή ρσξεηηθφηεηα. 
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Δ) εκεία πξόζβαζεο ζπλδξνκεηώλ 

Οη νπηηθέο ίλεο ρσξίδνληαη ζε έλα δεχηεξν επηπιένλ ζεκείν 

ζπγθέληξσζεο ζην FTTH δίθηπν, πξηλ ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θηίξην 

ηνπ ζπλδξνκεηή. Σα ζεκεία απηά, φπσο θαη ηα ηνπηθά ζεκεία ζχγθιηζεο, 

ρξεηάδεηαη λα είλαη επέιηθηα, επηηξέπνληαο γξήγνξε ζχλδεζε θαη 

επαλαδηακφξθσζε ησλ νπηηθψλ θπθισκάησλ ζηα ηειηθά θαιψδηα πξφζβαζεο 

ησλ ζπλδξνκεηψλ. Σα ζεκεία απηά ιέγνληαη ζεκεία πξφζβαζεο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ (network access points - NAP) θαη ηνπνζεηνχληαη ζε βέιηηζηα 

ζεκεία, επηηξέπνληαο ην κέγηζην δηακνηξαζκφ ησλ ηειηθψλ θαισδίσλ 

πξφζβαζεο. ε απηά ηα ζεκεία ηα θαιψδηα δηαλνκήο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη ελψλνληαη κε ηα ηειηθά θαιψδηα πξφζβαζεο, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδξνκεηέο. 

Ζ κνλάδα ζε έλα ζεκείν πξφζβαζεο ζπλδξνκεηψλ έρεη, φπσο θαη ζην 

ζεκείν ζχγθιηζεο, ηε κνξθή ελφο ππφγεηνπ ή ελαέξηνπ ηνπνζεηεκέλνπ 

θηβσηίνπ ζπγθφιιεζεο θαισδίσλ (cable joint closure). Δδψ φκσο, ζρεδηάδεηαη 

γηα λα δηαρεηξίδεηαη έλα κηθξφηεξν αξηζκφ θαισδίσλ θαη ζπλδεφκελσλ 

κνλίκσλ ζπλδέζεσλ (splices). Δπίζεο, αξθεηέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα 

θακπίλα θνληά ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ (street pedestal cabinet), ψζηε λα 

πξνζηίζεληαη εχθνια λένη ηειηθνί ρξήζηεο ζην δίθηπν πξφζβαζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε είζνδνο θαη ε κεηέπεηηα επαλείζνδνο ζην ζεκείν απηφ, πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ην ρεηξηζκφ ησλ ηλψλ θαζψο θαη ηελ εχθνιε πξαγκαηνπνίεζε 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ ζην δίθηπν. 

Σα ππφγεηα ηνπνζεηεκέλα θηβψηηα ζπγθφιιεζεο θαισδίσλ (cable joint 

closures) ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιή θαη εθηφο θνηλήο ζέαο. Γη' απηφ, 

ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθέο κηθξά θξεάηηα. Σέινο, ζηα ελαέξηα δίθηπα, ηα 

ηνπνζεηεκέλα ζε ζηχινπο θηβψηηα ζπγθφιιεζεο θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αζθαιή θαη θξπθά φζν γίλεηαη.  

πσο θαη ζηα ζεκεία ζχγθιηζεο, έηζη θη εδψ, εθ' φζσλ ππάξρεη 

δηακνηξαζκφο ζηα θαιψδηα δηαλνκήο, ε αξρηηεθηνληθή ησλ FTTX δηθηχσλ 

επεξεάδεη θαη ηελ ππνδνκή ηνπο. Έηζη, ζηα PON δίθηπα, πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη δηάθνξεο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζεκεία πξφζβαζεο 

κπνξνχλ λα ζηεγάδνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ κε παζεηηθνχο νπηηθνχο 

δηακνηξαζηέο, ελψ ζηα AON δίθηπα ηα ζεκεία πξφζβαζεο ησλ ζπλδξνκεηψλ 

ηξνθνδνηνχληαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα [19]. 

Σ) Καιώδηα πξόζβαζεο ζπλδξνκεηώλ 

Σα ηειηθά θαιψδηα ή θαιψδηα πξφζβαζεο ζπλδξνκεηψλ (drop cabling) 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ηειηθφ εμσηεξηθφ ζχλδεζκν πξνο ηηο θαηνηθίεο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ FTTH δηθηχνπ. Ξεθηλάλε απφ ηνπο θφκβνπο πξφζβαζεο ησλ 

ζπλδξνκεηψλ θαη θαηαιήγνπλ ζηα θηίξηα ησλ πειαηψλ, ζε απφζηαζε φρη 

ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφ 500 κέηξα θαη ζπρλά ιηγφηεξν γηα πην 
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ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Σα θαιψδηα πξφζβαζεο πεξηέρνπλ ζπλήζσο 

κία νπηηθή ίλα ή έλα δεπγάξη (κηα ίλα γηα ην upstream θαη κηα γηα ην 

downstream) γηα κηα θαηνηθία ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ κέρξη ηέζζεξηο νπηηθέο ίλεο θαη επηπιένλ ίλεο γηα 

εθεδξηθή αζθάιεηα ή άιινπο ιφγνπο. Σα θαιψδηα απηά παξέρνπλ ηε κφλε 

απεπζείαο ζχλδεζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ κε ηνλ ζπλδξνκεηή, ρσξίο 

πνηθηιία δηθηχσλ. 

ε ππφγεηα δίθηπα, ηα θαιψδηα πξφζβαζεο ζπλδξνκεηψλ 

ηνπνζεηνχληαη κε κηθξνχο αγσγνχο κέζα ζε κηθξνζσιελψζεηο ή κε άκεζν 

εληαθηαζκφ γηα λα επηηεπρζεί απιφ ζθάςηκν θαη επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Σα ππεξπςσκέλα ελαέξηα θαιψδηα πξφζβαζεο ηξνθνδνηνχληαη απφ θάπνην 

θνληηλφ ζηχιν θαη ηεξκαηίδνπλ ζε έλα κέξνο ηνπ θηηξίνπ γηα ηε δξνκνιφγεζε 

ζηα νπηηθά ηεξκαηηθά ηνπ δηθηχνπ (ΟΝΣ). 

Ε) Σεξκαηηθό ζεκείν θαη εζσηεξηθά θαιώδηα ζπλδξνκεηώλ 

ζνλ αθνξά ηηο θαηνηθίεο ησλ ζπλδξνκεηψλ, ηα θαιψδηα πξφζβαζεο 

ηεξκαηίδνπλ ζηελ θαηνηθία θαη δξνκνινγνχληαη ζε έλα θνπηί ηεξκαηηζκνχ πνπ 

βξίζθεηαη επηηνίρην ζε θάπνην ζεκείν ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ (εληφο ή εθηφο 

ηνπ θηηξίνπ). Απηή ηεξκαηηθή κνλάδα είλαη ηκήκα ηεο Οπηηθήο κνλάδαο δηθηχνπ 

- ONU.  

Σα εζσηεξηθά θαιψδηα ζπλδξνκεηψλ (internal cabling) παίδνπλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε πεξηπηψζεηο δηθηχσλ κε πνιπθαηνηθίεο/ πνιιαπιέο 

κνλάδεο θαηνηθηψλ ζε έλα θηίξην (Multiple Dwelling Units – MDUs). Σφηε, ζηηο 

ηεξκαηηθέο κνλάδεο εληφο ησλ θηηξίσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

παζεηηθνί δηακνηξαζηέο γηα ην δηακνηξαζκφ νπηηθψλ ηλψλ απφ πνιιά 

λνηθνθπξηά θαζψο θαη άιια ζηνηρεία φπσο ζπλδεηήξεο, θαη ζπζθεπέο 

ζπγθφιιεζεο γηα ηελ ζπλέρεηα ησλ ηλψλ κέρξη ηα λνηθνθπξηά.  
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Κεθάιαην 4ν 

Πξόβιεςε Αγνξάο θαη ύγρξνλεο 

ππεξεζίεο 

 

Δηζαγσγή 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ αιιά θαη θάζε λέαο 

ηερλνινγίαο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη ζπλζήθεο θαη νη λέεο 

απαηηήζεηο πνπ θέξλνπλ απηέο ηηο αιιαγέο. Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο φζν 

αλαθνξά ηελ δηαδηθηπαθή θίλεζε θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ 

επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ, είλαη ην θξίζηκν «ζπζηαηηθφ» πνπ σζεί ηελ αγνξά 

ζηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ δηθηχσλ θαη θέξλεη ηελ εθάζηνηε εηαηξία, αιιά θαη 

πάξνρν ζην επφκελν βήκα ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο.  

Ήδε ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρνπλ απνδείμεη φηη αιιάδνπλ νη ζεσξήζεηο 

ηεο αγνξάο θαη ε ζπλερφκελε αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ έρεη νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ αλαγθψλ, πνπ ρξεηάδνληαη πξνθαλψο θαη κεγαιχηεξν ξπζκφ 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςή ηνπο. Δηθφλα, ήρνο ,ελεκέξσζε θαη 

επηκέξνπο αιιαγέο ρξήζεο παξαδνζηαθψλ κέζσλ είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα 

είδε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν ζχγρξνλνο πειάηεο – ρξήζηεο ησλ 

ππνδνκψλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα επηηπρεκέλε νηθνλνκνηερληθή κειέηε 

ρξεηάδεηαη ηελ ζσζηφηεξε πξφβιεςε ηεο θίλεζεο ηεο αγνξάο. Σν γεγνλφο φηη 

ελ ηέιεη νη αλάγθεο ζα σζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, δελ ζεκαίλεη φηη απηφ κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα θαη λα 

κεηαπεδήζεη ην ζχλνιν απφ ην έλα ηξφπν δηθηχσζεο ζην άιιν. Δπνκέλσο, ε 

απνδνρή απφ ηνλ θφζκν γίλεηαη ζηαδηαθά θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ 

FTTx νπηηθψλ ηερλνινγηψλ.  

Ζ ίδηα ε αγνξά θαζνξίδεη ηελ επηηπρία δεκηνπξγίαο κηα λέαο παξνρήο 

θαη δελ κπνξεί λα ακειεζεί απηφ ην γεγνλφο. Μέζσ ησλ θαηάιιεισλ 

κνληέισλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ ζσζηφηεξεο πξνβιέςεηο γηα ηε δηάξθεηα θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ (εηζξνέο – έζνδα) ζηελ εθάζηνηε εηαηξία 

πνπ ηεο αλήθεη ην λέν δίθηπν, αιιά θαη ην πφζνο ρξφλνο απαηηείηαη γηα 

πξαγκαηηθφ θέξδνο. Έηζη ινηπφλ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα θαηάιιεια 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαιχηεξε δηάξζξσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο κειέηεο θαη ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζα 
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πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ αγλφεζε ηνπ ηξφπνπ εμάπισζεο ηεο απνδνρήο απφ 

ην θνηλφ. 

 

4.1 Δπξπδσληθέο Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ 

 

Ο φξνο "triple play" ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο κέξεο καο γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ παθέηνπ ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηειέθσλν (νκηιία), 

internet θαη ηειεφξαζε (video). Πάλσ ζε απηέο ηηο ηξείο βαζηθέο ππεξεζίεο 

ζηεξίδεηαη έλα πιήζνο απφ επηκέξνπο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ξαγδαία, ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηφζν ηνπ βαζκνχ 

δηείζδπζεο φζν θαη ηεο ηαρχηεηαο κεηάδνζεο ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ 

παγθνζκίσο. Έηζη, ινηπφλ, ιφγσ ηεο επξπδσληθφηεηαο, ε θαζεκεξηλφηεηα 

φισλ καο αιιάδεη ζε ηνκείο φπσο ε ελεκέξσζε, ε επηθνηλσλία, ε ςπραγσγία, 

ε εξγαζία, θηι. 

ιεο απηέο νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ην 

ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ: 

Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο 

Ζ ρξήζε ηνπ internet ζηηο κέξεο καο δίλεη δπλαηφηεηεο άκεζεο θαη 

γξήγνξεο πξφζβαζεο ζηελ θαζεκεξηλή εηδεζηνγξαθία. Δπηπιένλ, θάλνληαο 

ρξήζε ησλ δηαθφξσλ δηαζέζηκσλ κεραλψλ αλαδήηεζεο (π.ρ. Google), ν θάζε 

ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε δηάθνξα είδε ρξεζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο 

ηηο κέξεο καο, νη εθαξκνγέο κεηάδνζεο θσλήο ζην Γηαδίθηπν (Voice 

over IP) παξέρνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο κε πνηφηεηα παξαπιήζηα ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηειεθψλσλ. Απηφ γίλεηαη είηε κε αγνξά ππεξεζηψλ VoIP απφ 

ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν, είηε απφ δηάθνξεο εηαηξείεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θσλήο κέζσ δηαδηθηχνπ (π.ρ. Skype). Ζ πνηφηεηα πιένλ είλαη 

πνιχ θαιή θαη ην θφζηνο θπκαίλεηαη απφ πνιχ κηθξφ έσο κεδεληθφ.[32] 

Τπεξεζίεο Σειε - εθπαίδεπζεο (e-Education) 

ήκεξα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνιφγηα 

θαη blogs, παξέρνληαο κε απηφ ην ηξφπν ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο ηνπο. 

Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο 

παλεπηζηεκίσλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ, φπνπ κε εχθνιν θαη απιφ ηξφπν 

κπνξεί θάπνηνο απφ ην ζπίηη ηνπ λα βξεη έλα άξζξν, επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

ή ζχγγξακκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Σέινο, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, 

ζηε πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ ηα θφζηε κεηαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
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ηνπο, πξνσζνχλ ηελ παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ - καζεκάησλ απφ απφζηαζε 

(webinars, e - learning).[32] 

Τπεξεζίεο Σειε - εξγαζίαο (e-Business) 

ε έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ηειε-εξγαζίαο, ν θάζε ρξήζηεο έρεη 

ηε δπλαηφηεηα απφ ην ζπίηη ηνπ, θάλνληαο ρξήζε εθαξκνγψλ 

«απνκαθξπζκέλνπ γξαθείνπ» (remote office), λα έρεη δηάθνξεο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο, φπσο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), κεηαθνξά αξρείσλ (file 

transfer), απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε (remote access) ζε εθαξκνγέο θαη 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ηειεδηάζθεςε, επηθνηλσλία κεγάισλ ηαρπηήησλ γηα 

πνιπκέζα αιιά θαη παξνρή πιήξνπο πεξηβάιινληνο άκεζεο βνήζεηαο. 

Τπεξεζίεο Σειε - ηαηξηθήο (e-Health) 

Ζ Σειε-ηαηξηθή ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο 

θαη ππεξεζηψλ πγείαο ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ 

ηα ζεξαπεπηηθά θέληξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία παξέρεη έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ (θαξδηνγξαθήκαηα, 

ππεξερνγξαθήκαηα, ηνκνγξαθίεο, θιπ.) κε πιήζνο εθαξκνγψλ ζηνπο ηνκείο 

δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ ηαηξψλ. 

Οη εθαξκνγέο απηέο αλακέλεηαη λα βξνπλ επξεία εθαξκνγή ηα επφκελα 

ρξφληα θαζψο επίζεο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα δεηνχλ θαη ζπγθεθξηκέλε 

κεηαρείξηζε απφ ην δίθηπν εμαηηίαο ηνπ ζθνπνχ πνπ επηηεινχλ. [32][33] 

Τπεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e- Government) 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή νκάδα ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμππεξέηεζεο 

ηνπ πνιίηε είλαη νη εθαξκνγέο e-government, φπνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ην ζπίηη ηνπο, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα 24 

ψξεο ηελ εκέξα, ρσξίο λα ράλεηαη ρξφλνο ζε κεηαβάζεηο θαη νπξέο θη 

εμαιείθνληαο, παξάιιεια, θαηλφκελα δηαθζνξάο (π.ρ. Taxis net). 

Δπηπιένλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη εχθνιήο επηθνηλσλίαο 

κε θνξείο κεζνιάβεζεο, φπσο ν ζπλήγνξνο ηνπ πνιίηε, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Καηαλαισηή, θ.α. θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο ή 

ειεθηξνληθά δεκνςεθίζκαηα, πξνάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπκκεηνρηθή 

δεκνθξαηία. Δπνκέλσο, απνηειεί θαίξηαο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, επηηπγράλνληαο 

δηαθάλεηα θαη απνδνηηθή γξαθεηνθξαηία. 

Τπεξεζίεο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (e-Commerce) 

Με ηνλ φξν e-Commerce πεξηγξάθεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

δειαδή ε δηάζεζε θαη αγνξαπσιεζία πξντφλησλ ειεθηξνληθά. Ο ηνκέαο 

απηφο έρεη γλσξίζεη κεγάιε άλζηζε ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εμαπιψλεηαη θαη 
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ζηελ Διιάδα. Ήδε ππάξρνπλ πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη ε απήρεζή 

ηνπο ζηνλ θφζκν νινέλα θαη δηεπξχλεηαη, φπσο είλαη ην eBay θαη ην alibaba, 

ελψ παξέρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Τπεξεζίεο Φπραγσγίαο 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο απνηεινχλ ηηο πιένλ ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελεο θαη ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο: 

- E-Gaming 

Σα παηρλίδηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη κηα πνιχ δηαδεδνκέλε 

ελαζρφιεζε ζε πνιινχο ρξήζηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεγάιε 

αλάπηπμε παξαηεξείηαη ζε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ, ηα νπνία ιφγσ ησλ εμειηγκέλσλ 3D γξαθηθψλ απαηηνχλ 

πςειέο ηαρχηεηεο ζχλδεζεο. 

 

- IPTV- Γηαδηθηπαθή ηειεφξαζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ ηξνκαθηηθή εμάπισζε ηνπ Internet θαη 

θπξίσο κε ηελ επίηεπμε πνιχ πςειψλ ηαρπηήησλ κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηελ 

αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν θαη ηε ζπλερή 

κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο δηζηαθηηθά ζηελ 

αξρή θαη ε ηειεφξαζε κέζσ Internet. Ζ «δηθηπαθή ηειεφξαζε» κπνξεί 

λα πεξηγξαθεί σο έλα ζχζηεκα, θαηά ην νπνίν ςεθηαθφ ηειενπηηθφ 

ζήκα εθπέκπεηαη ζε ζπλδξνκεηέο-ρξήζηεο ηνπ Internet κε ηε βνήζεηα 

ηνπ IP (Internet protocol) θαη κηαο επξπδσληθήο (broadband) ζχλδεζεο. 

Ζ ππεξεζία απηή ζπρλά παξέρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην βίληεν θαηά 

απαίηεζε (video-on- demand) θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα 

θαη άιιεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο, νπφηε έρνπκε ην ιεγφκελν triple play 

(Internet, ηειεθσλία θαη βίληεν). 

 

Σν ηειενπηηθφ ζήκα, πνπ «θέξεη» ην πεξηερφκελν, είλαη ζπλήζσο 

θσδηθνπνηεκέλν ζε κνξθή MPEG2 ή MPEG4 θαη δηαλέκεηαη κέζσ IP 

Multicast (κέζνδνο κε ηελ νπνία ε πιεξνθνξία κπνξεί λα απνζηαιεί 

ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο απνδέθηεο/ππνινγηζηέο). Με ηε βνήζεηα 

εηδηθψλ ζπζθεπψλ (set - top box) θαη ηε ρξήζε επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ, ην ηειενπηηθφ ζήκα κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηα λνηθνθπξηά 

πνιχ πην εχθνια θαη αμηφπηζηα απφ φηη κε άιινπο ηξφπνπο. Δπηπιένλ, 

κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ζπζθεπψλ καγλεηνζθφπεζεο, φπσο ησλ 

ςεθηαθψλ εγγξαθέσλ βίληεν (Digital Video Recorders - DVR), είλαη 

δπλαηή ε ηαπηφρξνλε εγγξαθή πνιιψλ πξνγξακκάησλ, γεγνλφο πνπ 

ζα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνλ πιένλ απαηηεηηθφ ρξήζηε. 
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Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ High-

Definition Internet Protocol Television (HD - IPTV), πνπ απνηειεί 

εμέιημε ηνπ απινχ IPTV ζήκαηνο, κε αλαιχζεηο εηθφλαο πνπ 

μεπεξλνχλ ηα 720 x 576 pixel θαη θηάλνπλ ηα 1920 x 1080 pixel ή 

αθφκε πεξηζζφηεξν φπσο κε ηε ηερλνινγία 4Κ. Σέινο, έρνπκε θαη 3D–

IPTV φπνπ ππάξρεη κεηάδνζε ηξηζδηάζηαηεο εηθφλαο κε ζπλδπαζκφ 

πνιπθάλαινπ ήρνπ. 

 

- Τπεξεζίεο θαηά Απαίηεζε (On Demand) 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ δεηνχληαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο, ρξεψλνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη κεηαδίδνληαη 'κε 

θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε. Σέηνηεο ζπλήζεηο εθαξκνγέο είλαη ηαηλίεο 

(movies), κνπζηθά αξρεία, παηρλίδηα ή software γηα ρξήζε. 

 

- Δπηθνηλσλίεο κεηαμχ νκφηηκσλ θφκβσλ (Peer-to-peer, Ρ2Ρ) 

Οη εθαξκνγέο Peer-to-Peer είλαη δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ δελ 

αθνινπζνχλ ηε ινγηθή Πειάηε/Δμππεξεηεηή (client/ server), αιιά 

ζρεκαηίδνπλ έλα δίθηπν απφ εθαξκνγέο (θαη ρξήζηεο), φπνπ φινη είλαη 

ηζφηηκνη ή έζησ δελ ππάξρεη θάπνηνο θεληξηθφο έιεγρνο. Σν 

πεξηερφκελν πνπ πξνζθέξεηαη δελ θαζνξίδεηαη, ζπλεπψο, απφ 

θάπνηνλ πάξνρν πεξηερνκέλνπ (content provider), αιιά απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο απηνχ ηνπ δηθηχνπ. Απφ απηέο κπνξεί λα 

πξνθιεζεί πςειή ζπκθφξεζε ζε έλα δίθηπν (ηδηαίηεξα αλ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αληαιιαγή αξρείσλ). Έλαο άιινο παξάγνληαο 

ζπκθφξεζεο είλαη ε άλαξρε θχζε ηνπ δηθηχνπ πνπ ζρεκαηίδνπλ. 

 

- Ρνή δεδνκέλσλ (Streaming/webcasting) 

Ζ Ρνή δεδνκέλσλ (streaming) είλαη έλαο φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηάδνζεο, ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζην δίθηπν κε ηελ κνξθή κηαο 

ζπλερνχο ξνήο παθέησλ. Οη απαηηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο κεηαθνξάο 

πνιπκέζσλ είλαη αξθεηά πςειέο φζνλ αθνξά ζην εχξνο δψλεο ηνπ 

δηθηχνπ. ζν κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο δηαζέηεη ν ρξήζηεο, ηφζν πην 

κηθξέο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ αξρείνπ ιφγσ ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ [32]. 

Τπεξεζίεο Δ-Home 

Μηα εθαξκνγή, ε νπνία ζηηο κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο είλαη ε "Ρνή βίληεν κε ζηφρν ηελ επηηήξεζε ρψξνπ". 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα παξαθνινπζεί φινπο 

ηνπο ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ ή ηηο επηρείξεζεο ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κε 

θάκεξα ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν. Δπίζεο, εθηφο απφ ηελ παξαθνινχζεζε 
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ηνπ ζπηηηνχ ηνπο είλαη ζε ζέζε θαη λα ειέγρνπλ πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο δηαρείξηζεο έμππλνπ ζπηηηνχ. 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο θαη WEB2.0 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ WEB 2.0 είλαη φηη πεξλάεη απφ ηνλ αξρηθφ 

ζηαηηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρξήζηε ζε έλα θαηαξρήλ 

δπλακηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο, ν νπνίνο επηηξέπεη ηε δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ 

ρξήζηε αιιά θαη επηδεηά ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο.[34] 

Οη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ WEB 2.0 πεξηιακβάλνπλ ηα Ηζηνιφγηα 

(blogs), αιιά θαη θνξείο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην MySpace, ην 

Facebook, ην Twitter ή ηζηνζειίδεο παξνρήο βίληεν φπσο ην YouTube. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεη θαη δηαδηθηπαθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ην tagging. 

 

4.2 Αλάγθεο επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ 

 

πσο φκσο, γίλεηαη αληηιεπηφ, ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο, απαηηεί κηα ειάρηζηε ηαρχηεηα επξπδσληθήο ζχλδεζεο, ε νπνία ζα 

είλαη ηθαλή λα κεηαδψζεη ηνλ απαξαίηεην φγθν πιεξνθνξίαο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε απξφζθνπηε θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηεο. ην παξαθάησ ζρήκα 

παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο-ππεξεζίεο θαη νη απαηηήζεηο ηνπο ζε 

ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. 

(ζρ. 4.1) Απαηηήζεηο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηαρχηεηα κεηάδνζεο [35] 
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Παξαηεξείηαη φηη νη ππεξεζίεο HD TV, 3D TV θαη multichannel TV δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απξφζθνπηα κε ηηο ππάξρνπζεο δηθηπαθέο 

ππνδνκέο ηεο ηερλνινγίαο ADSL. Δπηπιένλ, φπσο παξνπζηάζηεθε πην πάλσ, 

πνιιέο θαη απφ ηηο εθαξκνγέο-ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηαρχηεηεο κεηάδνζεο 

πνπ ππνζηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ ηελ ηερλνινγία ADSL είλαη δπλαηφλ λα κελ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ απφ ην ππάξρνλ δίθηπν, ιφγσ ησλ κεγάισλ 

απνζηάζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε απφ ην ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν ηνπ 

παξφρνπ. πλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ππνζηήξημε ηφζν ησλ ήδε 

δηαζέζηκσλ εθαξκνγψλ-ππεξεζηψλ, είλαη αλαγθαία ε αλαβάζκηζε ησλ 

ζεκεξηλψλ ππνδνκψλ ηνπ δηθηχνπ ραιθνχ. 

Άιιε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο είλαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε δχν ή θαη 

πεξηζζνηέξσλ εθαξκνγψλ ππεξεζηψλ απφ έλα λνηθνθπξηφ. Μπνξεί λα 

επηζπκεί ηαπηφρξνλα λα ρξεζηκνπνηεί ην VOIP ηειέθσλν ηνπ, λα ζεξθάξεη 

ζην Internet κε πςειέο ηαρχηεηεο, λα παξαθνινπζεί έλα ηειενπηηθφ θαλάιη θαη 

λα θαηαγξάθεη έλα άιιν ηειενπηηθφ θαλάιη. ε ιίγα ρξφληα απφ ζήκεξα, έλα 

παξάδεηγκα ησλ αλαγθψλ κηαο ηππηθήο νηθνγέλεηαο ζε ηαρχηεηα επξπδσληθήο 

ζχλδεζεο, ζα έρεη ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

 

(ζρ. 4.2) Μειινληηθέο αλάγθεο ηππηθήο νηθνγέλεηαο ζε ηαρχηεηα επξπδσληθήο ζχλδεζεο 

 

4.3 Πξόβιεςε δήηεζεο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ 

 

Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα κηα επηηπρεκέλε 

ηερλννηθνλνκηθή κειέηε είλαη ε πξφβιεςε ηεο αγνξάο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα 

κνληεινπνηεζεί κε ην θαηάιιειν κνληέιν απνδνρήο (adoption) ή εμάπισζεο 

(diffusion). Γεληθά, ν φξνο "απνδνρή" αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο αηνκηθήο 
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επηινγήο ρξήζεο κηα ζπγθξηκέλεο ηερλνινγίαο, ελψ ν φξνο "εμάπισζε" 

αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο γεληθεπκέλεο ρξήζεο κηαο λέαο ηερλνινγίαο απφ 

ηελ θνηλσλία. Οη άλζξσπνη δελ απνδέρνληαη κηα λέα ππεξεζία, ηερλνινγία ή 

αγαζφ ηαπηνρξφλσο. Ο Rogers έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηνπο αλζξψπνπο σο 

πξνο ην ρξφλν απνδνρήο ζε πέληε θαηεγνξίεο: θαηλνηφκνη (innovators) 

(2,5%), πξφσξεο απνδνρήο (early adopters) (13,5%), πξφσξεο πιεηνςεθίαο 

(early majority) (34%), αξγνπνξεκέλεο πιεηνςεθίαο (late majority) (34%) θαη 

βξαδπθίλεηνη (laggards) (16%). [36] 

 

4.3.1 Μνληέιν απνδνρήο Fisher-Pry 

 

Ζ θακπχιε Fisher-Pry έρεη κνξθή S θαη ην αζξνηζηηθφ κεξίδην αγνξάο 

εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε [37]: 

 

(εμ. 4.1)  

 

πνπ: 

m = Μέγηζηε δπλεηηθή αγνξά. 

a = εκείν πξφθιεζεο, ην νπνίν είλαη ην ζεκείν κεηάβαζεο απφ 

επηηαρπλφκελε ηαρχηεηα απνδνρήο ζε επηβξαδπλφκελε. ηελ θακπχιε 

Fisher-Pry απηφ ζπκβαίλεη ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο απνδνρήο. 

b = Ρπζκφο απνδνρήο, φζν κεγαιχηεξε ηηκή παίξλεη ηφζν πην γξήγνξα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απνδνρή. 

t = Υξφλνο 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ηεο θακπχιεο 

Fisher-Pry κε θφθθηλν ρξψκα (ηηκέο: m=100%, a=6 θαη b=0,9), ε νπνία φπσο 

θαίλεηαη, είλαη ζπκκεηξηθή σο πξνο ην ζεκείν t=a, δειαδή ηελ απνδνρή θαηά 

50%. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνδνρήο ζε πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο κηαο παιαηάο ηερλνινγίαο απφ κηα 

λεψηεξε θαη γηα απηφ ζα κπνξνχζακε λα ζεσξεζεί θαη σο κνληέιν 

αληηθαηάζηαζεο ηερλνινγίαο 
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(ζρ. 4.3) Κακπχιεο δηαθφξσλ κνληέισλ απνδνρήο 

 

4.3.2 Μνληέιν απνδνρήο Gompertz 

 

 Ζ θακπχιε Gompertz παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Benjamin Gompertz ην 

1825 θαη απνηειεί κηα πνιχ δεκνθηιή θακπχιε γηα πξνβιέςεηο [37]. Σν 

αζξνηζηηθφ κεξίδην αγνξάο εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

(εμ. 4.2)  

 

πνπ: 

m = Μέγηζηε δπλεηηθή αγνξά. 

a = εκείν πξφθιεζεο. Απνηειεί ην ζεκείν θαηά ην νπνίν ε απνδνρή 

θηάλεη ην 37% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. 

b = Ρπζκφο απνδνρήο, φζν κεγαιχηεξε ηηκή παίξλεη ηφζν πην γξήγνξα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απνδνρή. 

t = Υξφλνο 
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πσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα ζην ζρήκα 4.3 πνπ έρεη παξαηεζεί 

πην πάλσ, ην κνληέιν Gompertz έρεη θαη απηφ κνξθή S (γηα m=100%, a=4 θαη 

b=0,5), δηαθέξνληαο, φκσο, απφ ην Fisher-Pry, θαζψο είλαη αζπκκεηξηθφ. 

πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν Gompertz ππνζέηεη φηη ε πεξίνδνο ηεο απμαλφκελεο 

αλάπηπμεο ηεο απνδνρήο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πεξίνδν ηεο κεηνχκελεο 

αλάπηπμεο, θαηά ηελ νπνία ε θακπχιε θηλείηαη αζπκπησηηθά ζην ζεκείν 

θνξεζκνχ.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην κνληέιν Gompertz ζπλήζσο 

πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ην Fisher-Pry γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνρήο κηα 

ηερλνινγίαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

4.3.3 Μνληέιν απνδνρήο Bass 

 

Σν κνληέιν Bass παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Frank Bass θαη είλαη 

ζεκαληηθά επεξεαζκέλν απφ ηε ζεσξία ηνπ Rogers [37]. ε αληίζεζε κε ηα 

πξνεγνχκελα δχν κνληέια, ην κνληέιν Bass μεθηλά απφ δχν δηαθξηηέο νκάδεο 

απνδνρήο: ηνπο θαηλνηφκνπο, πνπ είλαη νη αξρηθνί απνδέθηεο, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ επεξεαζηεί απφ θαλέλα, θαη ηνπο κηκεηέο, πνπ καζαίλνπλ απφ 

πξνεγνχκελνπο απνδέθηεο. Σν αζξνηζηηθφ κεξίδην αγνξάο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζρεκαηίδεη κηα θακπχιε κνξθήο S (ζρήκα 4.3) (γηα m=100%, 

p=0,01 θαη q=0,6) θαη εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

(εμ. 4.3)  

 

πνπ: 

m = Μέγηζηε δπλεηηθή αγνξά. 

p = πληειεζηήο θαηλνηνκίαο. Μηα πςειή ηηκή νδεγεί ηαρχηεξε 

απνδνρή θπξίσο ζην αξρηθφ ζηάδην. πλήζσο νη ηππηθέο ηηκέο θπκαίλνληαη 

απφ 0,005 έσο 0,03. 

q = πληειεζηήο κίκεζεο. Μηα πςειή ηηκή νδεγεί ηαρχηεξε απνδνρή.  

πλήζσο, νη ηππηθέο ηηκέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,3 θαη 0,6. 

t = Υξφλνο 
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4.3.4 Δθηίκεζε παξακέηξσλ απνδνρήο 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε θάζε θακπχιε απνδνρήο εμαξηάηαη 

απφ νξηζκέλεο παξακέηξνπο, ε ζσζηή επηινγή ησλ νπνίσλ είλαη ίζσο πην 

ζεκαληηθή απφ φηη ε επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ κνληέινπ. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ -.ησλ παξακέηξσλ ηεο θακπχιεο 

ζηεξίδεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε -Ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ παξαπιήζησλ πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, δνθηκάδνληαο θαλείο δηαδνρηθνχο 

ζπλδπαζκνχο ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θάζε κνληέινπ, επηιέγεη ηειηθά ηηο 

ηηκέο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ε θακπχιε ηνπ θάζε κνληέινπ ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε κνξθή ηεο θακπχιεο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία. 

4.3.5 Κακπύιε απνδνρήο επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θακπχιεο απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο FTTx ζα 

κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί κε ζρεηηθή αζθάιεηα ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία δηάδνζεο 

ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ADSL ζηελ Διιάδα, θαζψο ε ηερλνινγία ADSL 

ζηαδηαθά ζα παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηε ηερλνινγία FTTx. Βάζεη ησλ 

εθηηκήζεσλ ηεο κειέηεο ηεο AT Kearney γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

FTTx ζηελ Διιάδα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε Διιάδα 

πιεζηάδεη ηα 3,8 εθαηνκκχξηα. Δπηπιένλ, ε κέγηζηε δπλεηηθή αγνξά 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ λνηθνθπξηψλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ αξθεηέο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο.[38] πλεπψο, ν παξάγνληαο θαη γηα ηα ηξία κνληέια 

απνδνρήο παίξλεη ηελ ηηκή m=80%. 

 

(ζρ. 4.4) Δθηίκεζε απνδνρήο επξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα 
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Σνπνζεηψληαο ζην ζρήκα 4.4 ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ αξηζκνχ 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 

δηάθνξεο κειέηεο γηα ηελ απνδνρή ησλ ADSL επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ [39] 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έγηλε ε εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά (2005 – 

2010), πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ a, b, p θαη q, γηα ηηο νπνίεο 

νη θακπχιεο Fisher-Pry, Gompertz θαη Bass πξνζεγγίδνπλ ηελ κνξθή ηεο 

θακπχιεο ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

(ζρ. 4.5) Δμέιημε επξπδσληθψλ γξακκψλ ζηελ Διιάδα γηα ηε δηείζδπζε ηε ηερλνινγία ADSL 

[39] 

Οη ηηκέο ησλ παξαγφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

(ζρ. 4.6) Σηκέο παξακέηξσλ κνληέισλ απνδνρήο γηα ηελ Διιάδα 
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4.3.6 Κακπύιε απνδνρήο ηερλνινγίαο FTTx ζηελ 

Διιάδα 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδνρήο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ε 

ηερλνινγία FTTx ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζα ζηεξηρηνχκε ζηελ παξαδνρή φηη ηα 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα επηδείμεη αλάινγε ζπκπεξηθνξά κε απηή πνπ 

επηδεηθλχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ. ην επφκελν 

δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο FTTx γηα 

ηα κνληέια Fisher-Pry, Gompertz θαη Bass κε βάζε ην γεγνλφο φηη ηα πξψηα 

δίθηπα θαηαζθεπάζηεθαλ κέζα ζηε πεξίνδν 2011 - 2012 θαη νη πξψηεο 

ζπλδέζεηο FTTx ήηαλ δηαζέζηκεο ην 2012. 

 

(ζρ. 4.7) Δθηίκεζε απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο FTTx ζηελ Διιάδα 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο θακπχιεο ηνπ ζρήκαηνο 4.7 , πξνζδηνξίδνληαη ηα 

πνζνζηά απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο FTTx αλά έηνο θαη αλά κνληέιν φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ιφγνπο 

απιφηεηαο γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα ζπκπεξηθεξζεί 

κε ηνλ ίδην ηξφπν πξνο φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ιχζεηο FTTx πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. Κάηη ηέηνην, φκσο, δελ είλαη απνιχησο 

ζσζηφ, θαζψο είλαη πνιχ πηζαλφ αξθεηνί πειάηεο λα είλαη πην επηθπιαθηηθνί 

κε ηελ ηερλνινγία FTTH ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία FTTC, δεδνκέλνπ φηη νη 

ίδηνη ζα πξέπεη λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο θαηαζθεπήο λέαο εζσηεξηθήο 

θαισδίσζεο ζηα ζπίηηα ηνπο.  
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Έτος 
Ποσοστό αποδοχής τεχνολογίας FTTx ανά ζτος 

Μοντζλο Fisher-Pry Μοντζλο Gompertz Μοντζλο Bass 

2012           1,18% 0,05% 0,57% 

2013           2,58%         0,71% 2,03% 

2014           5,53% 3,94% 5,05% 

2015         11,35% 11,72% 10,85% 

2016         21,52% 23,51% 20,83% 

2017         36,01% 36,64% 34,96% 

2018         51,65% 48,63% 50,36% 

2019         64,17% 58,24% 63,00% 

2020          72,02% 65,34% 71,18% 

2021        76,21% 70,31% 75,69% 

2022        78,25% 73,68% 77,96% 

2023        79,20% 75,91% 79,05% 

2024        79,64% 77,37% 79,56% 

2025        79,84% 78,31% 79,80% 

2026        79,93% 78,92% 79,91% 

2027         79,97% 79,31% 79,96% 

2028        79,99% 79,56% 79,98% 

2029        79,99% 79,72% 79,99% 

2030        80,00% 79,82% 80,00% 

2031        80,00% 79,89% 80,00% 

(ζρ. 4.8) Πνζνζηά απνδνρήο ηερλνινγίαο FTTx αλά έηνο θαη κνληέιν 

Σα πνζνζηά εθηίκεζεο πνπ θαίλνληαη ζην παξαπάλσ πίλαθα 

επαιεζεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ηηο κειέηεο αγνξάο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ απφ ηνπο κεγάινπο παξφρνπο ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ, 

ζην επφκελν ζηάδην επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (VDSL) έρεη πξφζβαζε πάλσ 

απφ ην 30% ησλ λνηθνθπξηψλ ζην ηέινο ηνπ 2014. [42] [44] 

ηελ αξρή ηεο παξνρήο ησλ λέσλ ζπλδέζεσλ (2012) παξαηεξήζεθε 

πνιχ ρακειή δήηεζε πνπ δελ μεπέξαζε ηα πνζνζηά πνπ δίλνληαλ ζηελ αξρή 

ηνπ κνληέινπ. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη ήηαλ, φπσο αλακελφηαλ, νη πςειέο ηηκέο, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ κφλν ν κεγαιχηεξνο ελ Διιάδη πάξνρνο κπνξνχζε λα 

παξέρεη ηηο ππνδνκέο θαη ε κηθξή πξνζβαζηκφηεηα.  

Σα κεηέπεηηα ρξφληα (2013 θαη 2014) ππήξμε άλνδνο, κε κεγαιχηεξε 

απηή πνπ ζεκεηψζεθε κέζα ζην 2014. Δλδεηθηηθά λα παξαζέζνπκε γηα ηνλ 

ΟΣΔ πνπ θαηέρεη κε βάζε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεξηδίνπ αγνξάο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ [42] φηη πάλσ απφ 55.000 

ζπλδξνκεηέο είραλ πξνηηκήζεη ηηο λέεο ζπλδέζεηο ζην ηέινο ηνπ 2013, 

θηάλνληαο ζην 4% ηεο δηείζδπζεο ζηε βάζε ηνπ. Μηθξφηεξν ήηαλ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο παξφρνπο( CYTA, Forthnet , Hellas On Line,θηι) φπνπ θαηά ην 

2013 έθαλαλ ηηο πξψηεο θηλήζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ην αληίζηνηρν νιηθφ 

πνζνζηφ λα κελ ππεξβεί ηα πιαίζηα ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζην 

ζρήκα 4.8.[43] 
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Σν 2014 ε άλνδνο ήηαλ κεγαιχηεξε. ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ρξφλνπ 

κφλν ν ΟΣΔ είρε ζρεδφλ δηπιαζηάζεη ηνπο ζπλδξνκεηέο λέσλ επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ VDSL μεπεξλψληαο ηηο 93.000 [44], ελψ ζεκαληηθφηαηε άλνδν 

είραλ θαη νη επηκέξνπο πάξνρνη πνπ θπκαίλνληαη ζην 4% κε 5% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ κεξηδίνπ ηνπο. [45] Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα επαιεζεχνληαη ηα 

«φξηα αλνρήο» ησλ πξνβιέςεσλ ησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ φπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 4.8. 

 

4.4 Δθηίκεζε εζόδσλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ FTTx 

 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ κέζνπ εζόδνπ αλά ζπλδξνκεηή (Average 

Revenue Per User - ARPU) ησλ λέσλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ FTTx ζα 

ζηεξηρζεί ζην πθηζηάκελν ARPU ησλ ππεξεζηψλ επξπδσληθήο πξφζβαζεο 

ADSL. πκθσλά κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο [41], ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηελ Διιάδα, 

έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ην κέζνπ ιηαληθνχ θφζηνπο.  

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ην κεληαίν ARPU έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θνληά 

ζηα 20 επξψ, ελψ ηαπηφρξνλα νη παξερφκελεο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο 

απμάλνληαη δηαξθψο. πλεπψο, κπνξεί νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη λα 

κεηψλνπλ δηαξθψο ηηο ηηκέο ησλ παθέησλ ηνπο, φκσο ιφγσ ηνπ φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο πξνηηκνχλ παθέηα πξφζβαζεο πςειφηεξσλ 

ηαρπηήησλ, ην ARPU δηαηεξείηαη ζηαζεξφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην ARPU ησλ λέσλ επξπδσληθψλ 

ζπλδέζεσλ FTTx, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην ARPU ζα δηαηεξεζεί ζηαζεξφ 

ζηα 20 επξψ θαη ζηελ ηερλνινγία FTTx, ζπλερίδνληαο, έηζη, ζηε ινγηθή φηη κε 

ην ίδην θφζηνο ν πειάηεο ζα απνιακβάλεη πςειφηεξεο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο. 

εκεηψλεηαη φηη θαη ε AT Kearney [38] θηάλεη ζε αλάινγε παξαδνρή, 

ζεσξψληαο ην ARPU ίζν κε 17 - 19 επξψ κεληαίσο. 
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Κεθάιαην 5ν 

Οηθνλνκνηερληθή αλάιπζε ιύζεσλ FTTx 

 

Δηζαγσγή 

 

Σν πην θξίζηκν βήκα γηα ηελ απφθαζε πινπνίεζεο ελφο δηθηχνπ 

νπηηθψλ ηλψλ απφ κηα εηαηξία ή πάξνρν είλαη ε νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε θαη 

κειέηε ηνπ έξγνπ. Απφ εθεί ζα εμαρζνχλ φια ηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηφζν 

γηα ην θφζηνο πινπνίεζεο, φζν θαη γηα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε. Δπνκέλσο ζα 

ππάξρεη μεθάζαξε άπνςε γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζε 

ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηελ απφθξηζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ππνςεθίσλ 

πειαηψλ ζηα λέα δεδνκέλα. 

Απφ νπνηνδήπνηε πξίζκα θαη αλ δνζεί, ε ιχζε ησλ FTTx δηθηχσλ λέαο 

γεληάο είλαη ην επφκελν βήκα ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο γηα θάζε πάξνρν, κε ηε 

ινγηθή ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ηεο ζχγρξνλνπ θφζκνπ θαη ηε δηαξθή 

θάιπςε ηνπο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηα θεθάιαηα 1 θαη 4. Δμάιινπ εθεί 

νδεχνπλ θαη ζηελ Διιάδα νη θηλήζεηο ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθά κεξίδηα ηεο αγνξάο. χκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ, ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππφςε νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη εζληθνί ζηφρνη δηαζεζηκφηεηαο θαη ρξήζεο 

επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ πςειψλ θαη ππέξ-πςειψλ ηαρπηήησλ έρνπλ ηεζεί 

ζην επίπεδν απηψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο, επηδηψθνληαο λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο θαηαιχηεο ζηελ Φεθηαθή Αλάπηπμε. Μάιηζηα έρνπλ ηεζεί σο ζηφρνη: [42] 

- έσο ην 2020, δηαζεζηκφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ηαρχηεηεο 

άλσ ησλ 30Mbps γηα φινπο ηνπο Έιιελεο, 

- έσο ην 2020, ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ λα 

δηαζέηνπλ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ηαρχηεηα άλσ ησλ 100Mbps 

Οη πάξνρνη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαινχληαη ζήκεξα λα 

ραξάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, επηιέγνληαο ηελ ηδαληθή ηερλνινγηθή ιχζε 

αλάκεζα ζε κηα πιεζψξα επηινγψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνινγία, ηελ 

ηερλνινγία θαη ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο νπηηθήο ίλαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ηνπηθνχ βξφρνπ. πσο έρεη δεηρζεί θαη ζην θεθάιαην 3, νη δηαθνξεηηθέο 

πινπνηήζεηο ησλ FTTx είλαη πνιιέο, φκσο νη ηξεηο πην ζεκαληηθέο είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. ην FTTH P2P – Homerun 

2. ην FTTH P2M GPON παζεηηθφ δίθηπν θαη 
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3. ην FTTC/FTTB κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο VDSL2 

 

Σν πξψην ζελάξην "FTTH - Homerun" απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο δεχγνπο 

νπηηθψλ ηλψλ απφ ην ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν έσο ην ρψξν ηνπ θάζε ηειηθνχ 

ρξήζηε. Σν δεχηεξν ζελάξην "FTTH GPON" απαηηεί ηελ χπαξμε, ηφζν ελφο 

δεχγνπο νπηηθψλ ηλψλ απφ ην ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν έσο ην ΚΑΦΑΟ, φζν 

θαη ελφο δεχγνπο νπηηθψλ ηλψλ απφ ην ΚΑΦΑΟ έσο ην θηήξην ηνπ θάζε 

ηειηθνχ ρξήζηε. Σφζν, ζην ΚΑΦΑΟ φζν θαη ζην θηήξην ηνπ πειάηε γίλεηαη 

ρξήζε παζεηηθνχ εμνπιηζκνχ GPON (Γηαηξέηεο Ηζρχνο ή δηαθιαδσηήο 

(splitter)). Σέινο ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζελάξην "FTTC - VDSL" απαηηεί ηελ 

χπαξμε ελφο δεχγνπο νπηηθψλ ηλψλ απφ ην ηειεπηθνηλσληαθφ θέληξν έσο ην 

ΚΑΦΑΟ, θαζψο θαη ηελ ηαπηφρξνλε εγθαηάζηαζε ελφο VDSL DSLAM κέζα 

ζην ΚΑΦΑΟ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, απφ ην ΚΑΦΑΟ κέρξη ην ηειηθφ ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ππάξρνλ δίθηπν ραιθνχ. 

 

(ζρ. 5.1) χγθξηζε ησλ ηξηψλ δεκνθηιέζηεξσλ ζελαξίσλ αλάπηπμεο δηθηχσλ FTTx 

 

ην θεθάιαην απηφ, αλαιχεηαη ε νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε ησλ 

παξαπάλσ ζελαξίσλ, αθνχ πξψηα ππνινγηζηεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ 

δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηεο θάζε ιχζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θφζηνο 
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θαηαζθεπήο ελφο λένπ δηθηχνπ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη. 

πλεπψο, είλαη ινγηθφ λα αλακέλεηαη κεγαιχηεξν θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ζε 

αξαηνθαηνηθεκέλεο ή επαξρηαθέο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηηο ππθλνθαηνηθεκέλεο 

αζηηθέο πεξηνρέο, αθνχ κε πνιχ κηθξφηεξα κήθε νπηηθψλ ηλψλ 

εμππεξεηνχληαη πεξηζζφηεξνη ζπλδξνκεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέρηεθε κηα 

αληηπξνζσπεπηηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, κέζεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, 

έηζη ψζηε ε αλάιπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί λα πξνζεγγίζεη ην κέζν 

θφζηνο πινπνίεζεο ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ ηεο θάζε ιχζεο. 

 

5.1 Βαζηθνί ζπληειεζηέο θόζηνπο  

 

Ζ θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο, 

απνηειεί έλα δχζθνιν έξγν, ηδηαίηεξα απφ ηελ ζηηγκή πνπ απαηηεί κεγαιχηεξε 

δπλαηή θαη ηαπηφρξνλα αμηφπηζηε πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα δχν 

βαζηθά ζθέιε ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο είλαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αλ θαη ηα νπηηθά δίθηπα απνηεινχλ πιένλ ηελ 

ηξέρνπζα ηερλνινγία εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ έξγα ρακειήο 

ηερλνινγίαο, φπσο π.ρ. ε δηάλνημε ηξάθσλ, ηα νπνία εθηηκάηαη φηη 

δηακνξθψλνπλ πνιιέο θνξέο ηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο. Μφλν εάλ αλαιπζνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηφζν ηα έμνδα 

φζν θαη ηα έζνδα, κπνξεί λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ην εάλ θαη 

θαηά πφζν αμίδεη νηθνλνκηθά ε θαηαζθεπή ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ πξφζβαζεο. 

Γχν βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα FTTx είλαη 

ηα θόζηε CAPEX θαη OPEX [46], ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, ελψ νη 

παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ είηε σο έζνδα είηε σο έμνδα ζην δίθηπν FTTH 

είλαη νη εμήο:[47] 

- Παζεηηθή ππνδνκή: απνηειεί ηε θπζηθή ππνδνκή ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη 

απνηειείηαη ζπλήζσο απφ αγσγνχο, ζσιελψζεηο, θξεάηηα θαιψδηα 

νπηηθψλ ηλψλ, νπηηθνχο θαηαλεκεηέο, ρψξνπο θηινμελίαο ησλ 

θφκβσλ δηαζχλδεζεο, θιπ. 

- Δλεξγή ππνδνκή: απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ πάλσ ζηελ παζεηηθή 

ππνδνκή, φπσο κεηαγσγείο (switches) θαη δξνκνινγεηέο (routers). 

- Παξνρή ππεξεζηψλ: κεξηθέο απφ ηηο παξερφκελεο ζηνπο πειάηεο 

ππεξεζίεο είλαη ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν κε πςειέο ηαρχηεηεο, ε 

ηειεφξαζε πςειήο επθξίλεηαο θιπ. 

- Δηαηξία ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ: ε εηαηξία απηή αμηνπνηεί ηελ 

παζεηηθή θαη ίζσο θαη ηελ ελεξγή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ. Αλάινγα ην 
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επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ε εηαηξία απηή κπνξεί λα πνπιά πξφζβαζε 

ζε άιιεο εηαηξίεο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ζηνπο πειάηεο ή κπνξεί λα παξέρεη θαη ε ίδηα απεπζείαο ππεξεζίεο 

ζηνπο πειάηεο. Δπίζεο, ε εηαηξία απηή κπνξεί λα είλαη ν ηδηνθηήηεο 

ηεο παζεηηθήο ππνδνκήο ή κπνξεί λα έρεη ζρεηηθφ ζπκβφιαην κε ηνλ 

ηδηνθηήηε ηεο ππνδνκήο. 

- Πάξνρνη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη Πάξνρνη πεξηερνκέλνπ: 

Οη εηαηξίεο απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο. 

- Γεκφζηνο ηνκέαο, νηθηαθνί/εηαηξηθνί ρξεζηέο: απνηεινχλ ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο (ζπλδξνκεηέο) θαη απνηεινχληαη απφ φιεο εθείλεο 

ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ 

ηνκέα ζηελ πεξηνρή εθείλε ηελ νπνία εμππεξεηεί ην επξπδσληθφ 

δίθηπν. 

 

5.1.1 Κόζηνο CAPEX 

 

Χο CAPEX (Capital Expenditure) νξίδνληαη νη δαπάλεο/θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή ή ηελ επέθηαζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ (δειαδή 

ησλ ζηαζεξψλ πφξσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ), νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε κείσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο έξγνπ. Σν CAPEX είλαη απαξαίηεην γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ ή γηα ηε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ. Ζ θαηαζθεπή ελφο 

δηθηχνπ, ε πινπνίεζε δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ αιιά θαη ε απφθηεζε 

ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ, απαηηνχλ ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά. Έλαο 

ελαιιαθηηθφο νξηζκφο ηνπ φξνπ CAPEX είλαη ηα θεθάιαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα εηαηξεία γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ αλαβάζκηζε 

πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο αθίλεηα, βηνκεραληθά θηίξηα ή 

εμνπιηζκφο. Απηφ ην είδνο ηεο δαπάλεο γίλεηαη απφ ηηο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζνπλ ή λα απμήζνπλ ην πεδίν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο CAPEX απνηειείηαη απφ: 

- Παζεηηθφ εμνπιηζκφ: εξγαζίεο εθζθαθήο, δεκηνπξγία θξεαηίσλ, 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ, κηθξν-ζσιελψζεσλ, 

θαηαλεκεηψλ θαη νπηηθψλ ηλψλ. 

- Δλεξγφ εμνπιηζκφ: κεηαγσγείο (switches), δξνκνινγεηέο 

(routers) θαη δέθηεο (transceivers). 

- Δξγαζίεο: εθζθαθέο, ζπγθνιιήζεηο, απνθαηαζηάζεηο. 
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Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο CAPEX θαη ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ην θφζηνο 

απηφ έρεη κεησζεί θαηά 40%. 

ηαλ εγθαζίζηαηαη έλα λέν δίθηπν FTTx, ηα θπξίαξρα θφζηε ζα είλαη 

αλαπφθεπθηα απηά ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ησλ αγσγψλ θαη ησλ 

θαισδίσλ. ην επφκελν ζρήκα 5.2, παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο θφζηε 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη θαισδίσλ ζην ηκήκα πξφζβαζεο, ηα νπνία 

θιηκαθψλνληαη ζε εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο εμαηηίαο ησλ 

κεγαιχηεξσλ απνζηάζεσλ. Δπηπιένλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηα θαιψδηα θαη 

νη αγσγνί ζην ηκήκα θνξκνχ ζπλεπάγνληαη έλα πςειφηεξν CAPEX απφ φηη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ FTTx ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ.[46] 

 

(ζρ. 5.2) Αλάιπζε ησλ δνκψλ ηνπ θφζηνπο δηθηχνπ FTTH [46] 

 

ε γεληθέο γξακκέο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο ηέηνηαο 

ππνδνκήο, ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάκεηξνη απφθαζεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο δηθηχνπ. Γηα ηα δίθηπα FTTH, κηα απφ ηηο 

παξακέηξνπο απηέο είλαη ην κέζν κήθνο ησλ ηλψλ ζηνπο θφκβνπο 

ζπγθέληξσζεο. Αλάινγα κε ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θφκβνπ 

ζπγθέληξσζεο, ππάξρεη κία απφζηαζε ηλψλ πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο θαη ην κήθνο απηφ πνηθίιεη.  

Καηά ηελ αλάπηπμε κίαο ππνδνκήο FTTH, φια ηα ζπίηηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή αλάπηπμεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα θαιψδην 

νπηηθψλ ηλψλ, αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ δηείζδπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ησλ θαισδίσλ θαη 

ησλ αγσγψλ είλαη ζηαζεξφ. Σν απνηέιεζκα είλαη, φηη φζν πεξηζζφηεξνπο 

ζπλδξνκεηέο έρεη κηα εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ δηθηχνπ FTTH, ηφζν 

κηθξφηεξν είλαη ην θφζηνο αλά ζπλδξνκεηή. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ 
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κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ δηθηχνπ FTTH είλαη ην θφζηνο αλά δηεξρφκελν ζπίηη 

αληί αλά ζπλδξνκεηή. 

ην επφκελν ζρήκα, παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

δηθηχνπ FTTH ζε ζρέζε κε ην κήθνο ησλ νπηηθψλ ηλψλ πξνο ηνλ πξψην 

θφκβν ζπγθέληξσζεο/ηειεπηθνηλσληαθή θακπίλα. [46] 

 

(ζρ. 5.3) Βειηηζηνπνίεζε θφζηνπο ζε δίθηπν FTTH 

Δπίζεο, ηα δηάθνξα θφζηε πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ 

πνπ κειεηάηαη, φπσο π.ρ. ην θεληξηθφ γξαθείν, ε δηαλνκή ή ηα έμνδα 

εγθαηάζηαζεο κίαο νηθίαο. Οη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηα θφζηε επέλδπζεο 

ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ είλαη κεηαμχ άιισλ ε ρακειφηεξε ππθλφηεηα 

λνηθνθπξηψλ, νη πςειφηεξεο γξακκηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, ηα ιηγφηεξα 

ζπίηηα πνπ ππνζηεξίδνληαη αλά θεληξηθφ γξαθείν (CO), νη πεξηζζφηεξεο 

ππφγεηεο ζπζθεπέο θαη νη αθξηβφηεξεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο. Σν 

ηειεπηαίν θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί αλάινγα κε ην παθέην πξνζθνξάο πνπ 

επηιέγεη ν ζπλδξνκεηήο. 

 

5.1.2 Κόζηνο OPEX 

 

Χο OPEX (Operational Expenditure) νξίδνληαη φιεο εθείλεο νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο/θφζηε κηαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα/ ππεξεζίεο. Έλαο ελαιιαθηηθφο νξηζκφο ηνπ 

φξνπ OPEX είλαη φηη πεξηέρεη φια εθείλα ηα είδε δαπαλψλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην CAPEX. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα 
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φξηα αλάκεζα ζην CAPEX θαη ζην OPEX δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα, δηφηη 

νξηζκέλεο δαπάλεο φπσο π.ρ. απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ είλαη 

αλάκεζα ζην CAPEX θαη ζην OPEX, επεηδή ζπζρεηίδνληαη θαη κε ηα δχν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην OPEX απνηειείηαη απφ: [47] 

- Κφζηε ζρεηηδφκελα κε ην ρξήζηε, φπσο π.ρ. εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ (πθίζηαηαη κία θνξά), ρξέσζε (επαλαιακβαλφκελν 

θφζηνο), θέληξν ιεηηνπξγίαο δηθηχνπ (επαλαιακβαλφκελν 

θφζηνο) θιπ. 

- Κφζηε ζρεηηδφκελα κε ηνλ εμνπιηζκφ, φπσο π.ρ. ζπληήξεζε 

(επαλαιακβαλφκελν θφζηνο), θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(επαλαιακβαλφκελν θφζηνο), θφζηνο ρξήζεο ρψξσλ 

(επαλαιακβαλφκελν θφζηνο). 

Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο (OPEX) απνηεινχλ έλαλ ελ' γέλεη κηθξφηεξν 

παξάγνληα θφζηνπο απφ ηα έμνδα θαηαζθεπήο ελφο νπηηθνχ δηθηχνπ 

πξφζβαζεο. Πεξηιακβάλνπλ ηα έμνδα γηα δηάθνξα κηζζψκαηα, έμνδα 

ζπληήξεζεο, κηζζνδνζίαο, παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θιηκαηηζκνχ θιπ. 

Σα εηήζηα έμνδα ζπληήξεζεο ζεσξνχληαη πξαθηηθά ζηαζεξά. πγθεθξηκέλα 

γηα παζεηηθφ εμνπιηζκφ ππνινγίδνληαη ζην 0,5% κε 2% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ, ελψ γηα ελεξγφ νπηηθφ εμνπιηζκφ ζην 8%. Οη 

δηάθνξνη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ αλαθνηλψλνπλ ηελ θαηαλάισζε κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ. ε απηφ ην θφζηνο ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί επίζεο θαη ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο ησλ ελεξγψλ ζηνηρείσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ κνλάδσλ (OSP - Outsider Plan), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

κεηαγσγείο (switches) Ethernet.  

Δπίζεο, ε θαηαλάισζε αλά ζχξα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. Έηζη κηα ζχξα WDM PON έρεη κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε απφ κία αληίζηνηρε ζχξα GPON, ελψ κία ζχξα 10 Gps Active 

Ethernet έρεη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε απφ κία ζχξα 1 Gbps Active Ethernet. 

ηελ θαηαλαισζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ ππνινγίδεηαη απηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ (CPE), κηαο θαη επηβαξχλεη ην ζπλδξνκεηή. 

ην νιηθφ πνζφ πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε θαηαλαισζείζα ελέξγεηα απφ ηνλ 

Πάξνρν γηα ηελ θάιπςε ινηπψλ αλαγθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ςχμε θαη ε 

ζέξκαλζε. 

Σα κηζζψκαηα αλαθέξνληαη ζηε κίζζσζε ηνπ θεληξηθνχ γξαθείνπ (CO) 

θαη ζε πηζαλή εηήζηα πιεξσκή θάπνηνπ ΟΣΑ γηα ηα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο. Γηα 

ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ αξθεί ε γλψζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ θαη ηνπ κέζνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

θαη ην γηλφκελν ηνπο δίλεη ην νιηθφ θφζηνο. Γηα ηα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο (αλ 

ππάξρνπλ) ρξεηάδεηαη ε γλψζε ηνπ πνζνχ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη είηε κέζσ 

ηεο λνκνζεζίαο είηε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ΟΣΑ. Σν θφζηνο 

κηζζνδνζίαο εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξνθχπηεη απφ 
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ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο εηήζησλ απνδνρψλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε 

απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί ην εηήζην θφζηνο ιηαληθήο, ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζε 

θφζηνο απφθηεζεο πειαηψλ, θφζηνο δηαθήκηζεο θαη Marketing, ρξέσζε 

ηειεθσληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο (ηηκνιφγεζε ζπλ ην θφζηνο απνζηνιήο 

ινγαξηαζκνχ) θαη εμππεξέηεζε πειαηψλ. [47] 

 

5.2 Τπνινγηζκόο θαηαζθεπαζηηθνύ θόζηνπο 

 

Σν θφζηνο πινπνίεζεο ελφο δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ είλαη ίζσο ην 

βαζηθφηεξν θνκκάηη ηεο αλάιπζεο δηφηη πεξηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

θφζηνπο ζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ έξγνπ. πσο έρεη εηπσζεί ζηελ 

αξρή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ηξεηο δηαθνξεηηθνί δηθηχσλ FTTx είλαη 

ζεκαληηθνί θαη ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα: 

- ην FTTH P2P - Homerun,  

- ην FTTH P2M GPON παζεηηθφ δίθηπν θαη 

- ην FTTC/FTTB κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο VDSL2. 

Σα ηξία απηά δίθηπα ζα ππνινγηζηνχλ γηα κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή 

κέζεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο αζηηθνχ ηχπνπ. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο απηήο 

ηεο επηινγήο είλαη φηη κπνξεί λα ππνινγηζηεί έλαο κέζνο φξνο θφζηνπο 

δηθηχνπ αλάκεζα ζε εμαηξεηηθά ππθλέο πεξηνρέο θαη ζε πην ηζρλέο αζηηθέο 

πεξηνρέο (θπξίσο βαζηθέο επαξρηαθέο πφιεηο). Δπίζεο ηέηνηνπ ηχπνπ πεξηνρέο 

είλαη νη πξψηεο πνπ έρνπλ ηελ πξνζνρή εηαηξηψλ θαη παξφρσλ ιφγν 

γεσγξαθηθήο ζέζεο (Αηηηθή), αθνχ πξνθαλψο ζπγθεληξψλεηαη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ππνςήθησλ ζπλδξνκεηψλ. [39][38]  

 Ζ πεξηνρή πνπ επηιέγεηαη κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αλήθεη ζην Γήκν 

Παιαηνχ Φαιήξνπ. ην παξαθάησ ζρήκα, θαίλνληαη ηα φξηα απηήο ηεο 

πεξηνρήο, ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηνπο δξφκνπο Λ. Πνζεηδψλνο, 

Πηθξνδάθλεο, Λ. Ακθηζέαο, Αγ. Σξηάδνο, Εεζηκνπνχινπ θαη Λ. πγγξνχ θαη 

πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηνπνγξαθηθέο θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο, 170 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε 2005 θηήξηα θαη 12.000 θαηνηθίεο – ππνςήθηνπο 

ζπλδξνκεηέο.[40] 

Σν Αζηηθφ θέληξν (Α.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ), επίζεο δηαθαίλεηαη ζην ζρήκα 

θαη είλαη ην ζεκείν φπνπ ζα ππνινγηζηεί θαη ν αληίζηνηρνο ρψξνο γηα ηηο 

δηάθνξεο πινπνηήζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δίλαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία είρε επηδερζεί θαη γηα ηα πξνυπάξρνληα παιαηφηεξεο γεληάο δίθηπα 

ιφγν ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ζέζεο ηεο θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ έξγσλ 

ζπληεξήζεσλ θαη θφζηνπο δηθηχνπ.   
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(ζρ. 5.4) Πεξηνρή Παιαηνχ Φαιήξνπ κέζεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο 

 

5.2.1 Καηαζθεπαζηηθό θόζηνο δηθηύνπ FTTH - Homerun 

 

Σν πξψην πξνο εμέηαζε δίθηπν είλαη ,πνπ αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξεη 

ζηελ αξκφδηα εηαηξία θαη ην πην πνιπζχλζεην θφζηνο, είλαη ην FTTH – 

Homerun. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο δηθηχνπ FTTH - homerun 

απνηειείηαη απφ: 

- ην θφζηνο ηνπ CO (Central Office), 

 

- ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη 

 

- ην θφζηνο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

πειάηε. 

Κάζε έλα απφ ηα ηξία κέξε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ζα αλαιπζεί 

μερσξηζηά ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε επνπηεία ηνπ έξγνπ. ε φιε ηελ 

αλάιπζε ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο φπσο έρνπλ 

θαζνξηζηεί πην πάλσ, φζν αλαθνξά ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ππνςεθίσλ 

ζπλδξνκεηψλ κε βάζε ηε ινγηθή ζρεδίαζε ελφο ηέηνηνπ ηχπνπ δηθηχνπ. 
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5.2.1.1 Κόζηνο Central Office FTTH - homerun 

 

Σν θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηέγαζε 

ηφζν ηνπ παζεηηθνχ φζν θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ηνπ CO, είλαη ζεκαληηθφ 

αιιά δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο. Ξεθηλψληαο απφ ην θφζηνο ηνπ ρψξνπ, 

γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε ζηέγαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ δελ είλαη 

εμαζθαιηζκέλε εμ αξρήο, θαζψο ε ιχζε FTTH - homerun απαηηεί λένπο 

ρψξνπο φπνπ ζα θαηαιήγνπλ νη νπηηθέο ίλεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. πλεπψο, δελ 

ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πθηζηάκελεο θηεξηαθέο ππνδνκέο 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ παξφρσλ. Έηζη, ινηπφλ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο CO 

αλαιχεηαη σο εμήο: [38] [40] 

- Κφζηνο αγνξάο ή ελνηθίαζεο ρψξνπ 100 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. 

- Κφζηνο δηακφξθσζεο ρψξνπ 100 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ςεπδνξνθψλ θαη παησκάησλ, ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα θιηκαηηζκφ θαη ππξαλίρλεπζε, θαζψο 

θαη ηηο απαηηνχκελεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο παξνρέο 

(ππνζηαζκνί, UPS, κπαηαξίεο, θηι). 

- Κφζηνο ελεξγνχ εμνπιηζκνχ. πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.5, ν 

ελεξγφο εμνπιηζκφο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ (CO) απνηειείηαη απφ 

ηνλ Optical Line Terminal - OLT, ηνλ κεηαγσγέα δεπηέξνπ 

επηπέδνπ (L2 Switch), θαζψο θαη ηνλ κεηαγσγέα ηξίηνπ 

επηπέδνπ (L3 Switch). Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αζηηθνχ 

θέληξνπ θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 15 θαη 20 ρηιηάδσλ 

ζπλδξνκεηψλ. 

 

(ζρ. 5.5) Δλεξγφο εμνπιηζκφο FTTH - homerun Αζηηθφ Κέληξνπ (CO) [38] 

- Κφζηνο εηζαγσγήο δηθηχνπ ζην θέληξν, ζπγθφιιεζε νπηηθψλ 

ηλψλ (Ο.Η.) ζε ζπλδέζκνπο ζηελ είζνδν θαη φδεπζε Ο.Η. ζην 
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εζσηεξηθφ κε ρξήζε πιηθψλ ηερλνινγίαο Low Smoke Zero 

Halogen (LSZH) 

- Κφζηνο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ Ο.Η. εληφο 

νπηηθψλ θαηαλεκεηψλ (ODF). 

Αλαιπηηθά ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη έλα CO 

έρνπλ αλαιπζεί ζην θεθάιαην 3 θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηε 

ιχζε FTTH - homerun θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

 

(ζρ. 5.6) Τπνινγηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο FTTH homerun αζηηθνχ θέληξνπ 

 

Τπνινγίζηεθε ε ρξεζηκφηεηα αγνξάο ηνπ ρψξνπ θαη γηα κειινληηθέο 

ρξήζεηο ή αλαβαζκίζεηο, έηζη ψζηε καθξνπξφζεζκα λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σφζν ν ελεξγφο εμνπιηζκφο, φζν θαη ν παζεηηθφο έρνπλ 

θφζηνο αλά κνλάδα, ην νπνίν πξέπεη λα θαιπθζεί γηα φιε ηε πεξηνρή θαη γηα 

φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδξνκεηέο εμ αξρήο, δειαδή θαη γηα ηνπο 12.000 

δηαζέζηκνπο. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο κνλάδνο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ, θαηαζθεπαζηέο θαη δηεζλείο κειέηεο. [40] 

 

5.2.1.2 Κόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο FTTH - 

homerun 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο αλαιχεηαη ζηηο παξαθάησ 

βαζηθέο εξγαζίεο: 
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- θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο, 

- θαηαζθεπή ηνπ θπξίνπ δηθηχνπ θαη 

- θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ. 

Σν δίθηπν ζπγθέληξσζεο απνηειεί ην θνκκάηη ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ 

δηαλνκήο απφ ην νπνίν δηέξρνληαη ρηιηάδεο νπηηθέο ίλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην 

CO ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ. Σν κήθνο ηνπ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε 

κνξθνινγία φζν θαη απφ ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηεο πεξηνρήο. ην 

ζρήκα 5.7 παξνπζηάδεηαη ε κνξθή πνπ έρνπλ ηα ραληάθηα ηνπ δηθηχνπ 

ζπγθέληξσζεο.[48] [40]  

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο αλαιχεηαη ζην 

θφζηνο γηα: 

- εξγαζίεο θαηαζθεπήο «ζηεγαλήο ηάθξνπ» δηαζηάζεσλ 25 x 60 

cm (ΠxΒ) γηα ηα ηκήκαηα κεγάιεο ζπγθέληξσζεο νπηηθψλ ηλψλ 

ηνπ δηθηχνπ θνληά ζην θέληξν,  

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πνιπζσιελίνπ 7 ζσιελίζθσλ 

ηχπνπ δηαηνκήο 10/8 (εμσηεξηθή/ εζσηεξηθή), 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίνπ 72 Ο.Η. κε εκθχζεζε 

εληφο ζσιελίζθνπ δηαηνκήο 10/8 θαη 

- πξνκήζεηα πιηθψλ θαη θαηαζθεπή θξεαηίσλ κεγάινπ κεγέζνπο 

επί ηεο ζηεγαλήο ζσιήλσζεο 

 

(ζρ. 5.7) Παξάδεηγκα απφ ραληάθη δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο [40] 
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Σν θχξην δίθηπν απνηειεί ην θνκκάηη ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο απφ 

ην νπνίν δηέξρνληαη εθαηνληάδεο νπηηθέο ίλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην δίθηπν 

ζπγθέληξσζεο. Απνηειείηαη απφ άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο θαηαιήγνπλ ηα 

ζεκεία ζπγθέληξσζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ. Σν κήθνο ηνπ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε κνξθνινγία φζν θαη απφ ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

ηεο πεξηνρήο. ην ζρήκα 5.8 παξνπζηάδεηαη ε κνξθή πνπ έρνπλ ηα ραληάθηα 

ηνπ θπξίσο δηθηχνπ, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ 1 ή 2 πνιπζσιήληα 7 

ζσιελίζθσλ.[40] 

 

(ζρ. 5.8) Παξάδεηγκα απφ ραληάθη θπξίσο δηθηχνπ 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ε κνξθή πνπ ζα 

έρεη ην θχξην δίθηπν θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα. Γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

δηθηχνπ, έγηλε ε παξαδνρή φηη θάζε θχξηνο άμνλαο ζα εμππεξεηεί κέρξη 7 

ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη θάζε ζεκείν ζπγθέληξσζεο 2 νηθνδνκηθά 

ηεηξάγσλα. πλεπψο, γηα ηε ζπγθξηκέλε πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ην 

θχξην δίθηπν απνηειείηαη απφ 12 θχξηνπο άμνλεο θαη 84 ζεκεία ζπγθέληξσζεο, 

ιφγσ αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ κεηαμχ ηνπο πεξηνρψλ. 

 ηνπο 12 θχξηνπο άμνλεο γηα ηα 3 πην απνκαθξπζκέλα ζεκεία 

ζπγθέληξσζεο απαηηείηαη έλα πνιπζσιήλην 7 ζσιελίζθσλ, ελψ γηα ηα 

επφκελα 4 απαηηνχληαη δπν. πλεπψο, κε βάζε θαη ηελ ηνπνγξαθηθή κέηξεζε 

ησλ απνζηάζεσλ πξνθχπηεη φηη πεξίπνπ γηα ηα 3/7 ηνπ θπξίσο δηθηχνπ, 
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απαηηείηαη έλα πνιπζσιήλην 7 ζσιελίζθσλ (4200m) θαη γηα ηα ππφινηπα 4/7 

ηνπ θπξίσο δηθηχνπ απαηηνχληαη δχν.[40] 

 

(ζρ. 5.9) Κχξην δίθηπν πεξηνρήο Π. Φαιήξνπ 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θπξίσο δηθηχνπ αλαιχεηαη ζην θφζηνο γηα: 

- εξγαζίεο δηάλνημεο κηθξνηάθξνπ δηαζηάζεσλ 8x 40 cm (ΠxΒ),  

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πνιπζσιελίνπ 7 ζσιελίζθσλ 

δηαηνκήο 10/8 (εμ/εζ),  

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πνιπζσιελίνπ 7 ζσιελίζθσλ 

δηαηνκήο 10/8 (εμ/εζ) έθαζηνο δχν αλά ηκήκα κηθξνηάθξνπ 8 x 

40 cm (ΠxΒ), 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θαισδίνπ 72 Ο.Η. κε εκθχζεζε 

εληφο ζσιελίζθνπ δηαηνκήο 10/8 θαη 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θξεαηίσλ φδεπζεο δηθηχνπ 

Σν δίθηπν δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ απνηειεί ην θνκκάηη ηνπ νπηηθνχ 

δηθηχνπ δηαλνκήο απφ ην νπνίν δηέξρνληαη νη νπηηθέο ίλεο πνπ μεθηλνχλ απφ 

ην θάζε θηήξην ηεο πεξηνρήο θαη θαηαιήγνπλ ζην θχξην δίθηπν. Σν κήθνο ηνπ 

εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε κνξθνινγία φζν θαη απφ ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

ηεο πεξηνρήο. ην ζρήκα 5.10 παξνπζηάδεηαη ηφζν ε κνξθή φζν θαη ε 

δηαζηαζηνπνίεζε ελφο ηππηθνχ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ κεγέζνπο 100 Υ 100 

κέηξσλ.[49] [40] 
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(ζρ. 5.10) Γίθηπν Γηαλνκήο Πεδνδξνκίνπ FTTH homerun ζε ηππηθφ νηθνδ. ηεηξάγσλν 

Δλψ ν επηκέξνπο ππνινγηζκφο γίλεηαη φπσο ζην αθφινπζν ζρήκα:[40] 

 

(ζρ. 5.11) Τπνινγηζκφο κέζνπ κήθνπο εθζθαθήο δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ 
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Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ αλαιχεηαη 

ζην θφζηνο γηα: 

- εξγαζίεο δηάλνημεο κηθξνηάθξνπ δηαζηάζεσλ 5 x 15 cm (ΠxΒ), 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πνιπζσιελίνπ 4 ζσιελίζθσλ 

δηαηνκήο 5/3,5 (εμ/εζ) έθαζηνο, 

- πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή θξεαηίνπ 30 x 30 cm (ΜxΠ) επί 

πεδνδξνκίνπ, απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ, δηαζχλδεζε 

θξεαηίνπ κε ην επί ηνπ δξφκνπ δίθηπν κε θαηαζθεπή θάζεηεο 

κηθξνηάθξνπ, 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππαίζξηα ζηεγαλήο θακπίλαο επί 

πεδνδξνκίνπ γηα ηελ εληφο απηήο ζηέγαζε δηαηάμεσλ 

ζπγθφιιεζεο νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο θαη ηνπ ππφ απηήο θξεαηίνπ, 

- πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη εξγαζίεο ζπγθφιιεζεο νπηηθψλ ηλψλ 

θαη 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κε εκθχζεζε κηθξνθαισδίνπ 12 

νπηηθψλ ηλψλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ηεο ιχζεο FTTH homerun ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

(ζρ. 5.12) Τπνινγηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο δηθηχνπ δηαλνκήο FTTH homerun 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη: 
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 Γηα ην δίθηπν ζπγθέληξσζεο: ην ζπλνιηθφ ηνπ κήθνο είλαη 940m (κε 

βάζε θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ησλ θχξησλ δηθηχσλ πνπ είλαη 9 

δπηηθά θαη 3 αλαηνιηθά) θαη επνκέλσο ε ηηκή κνλάδαο αλαθέξεηαη ζην 

θφζηνο ηεο ηάθξνπ αλά κέηξν.  

Ο αξηζκφο ησλ πνιπζσιελίσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θεληξηθψλ δηθηχσλ. Οη ηάθξνη ηνπ δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο πξέπεη λα 

είλαη επαξθψο κεγάινη γηα λα ρσξάλε ηνλ κέγηζην αξηζκφ 

πνιπζσιελίσλ γηα ηα θχξηα δίθηπα. Γπηηθά έρνπκε 9 θχξηα δίθηπα θαη 

επεηδή ρξεηάδνληαη ζην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπο 2 πνιπζσιήληα 

έθαζηνο, ε ηάθξνο ζα πξέπεη λα ρσξάεη 18 πνιπζσιήληα ζηελ 

κεγαιχηεξε ζπζπείξσζή ηεο. Γηα ην νιηθφ κήθνο πνιπζσιελίσλ 

πξνθχπηεη, φηη ηα 9 θχξηα δπηηθά δίθηπα ππνινγίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

κήθε. Παξαδείγκαηνο ράξε, κε βάζε ην ζρήκα 5.9 θαη ηα 9 δπηηθά ζα 

πεξλνχλ ζην αξρηθφ κήθνο (85m +100m+ 90m), νπφηε γηα ην 

αληίζηνηρν δηάζηεκα ζα «ηξέρνπλ» 9 x 2 πνιπζσιήληα. 

Σα ζπλνιηθά κηθξνθαιψδηα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε επηά θνξέο ηνλ 

αξηζκφ ησλ πνιπζσιελίσλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κε εκθχζεζε. Σα 

ζηεγαλά θξεάηηα πξνζκεηξνχληαη ζηα ζεκεία ηνκήο κε ην εθάζηνηε 

θχξην δίθηπν. 

 Γηα ην θχξην δίθηπν: ην ζπλνιηθφ κήθνο είλαη 9840m κε βάζε ηνλ 

ηνπνγξαθηθφ θαη πνιενδνκηθφ ππνινγηζκφ θαη επνκέλσο ε ηηκή ηεο 

κνλάδαο αλαθέξεηαη ζην θφζηνο ηεο ηάθξνπ αλά κέηξν.  

Με βάζε ηελ κειέηε ηεο πεξηνρήο, (κε πξνζέγγηζε) ζε  4200m ζα 

έρνπκε έλα πνιπζσιήλην θαη ζηα ππφινηπα 2 πνιπζσιήληα. Γηα λα 

θαηαλεκεζνχλ ζσζηά ζηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο νη νπηηθέο ίλεο, ζα 

θηάλνπλ ζε θάζε έλα 2 κηθξνθαιψδηα 72 Ο.Η. (84 x (72+72) = 12096 

ηειηθνί ζπλδξνκεηέο). Έηζη ινηπφλ, ε θαηαλνκή ησλ κηθξνθαισδίσλ ζα 

έρεη δηαθνξεηηθφ ζχλνιν θαηά κήθνο ελφο θχξηνπ δηθηχνπ. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, ελψ μεθηλνχλ 14 κηθξνθαιψδηα ζηελ αξρή ηνπ 

δηθηχνπ, κεηά ην πξψην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζα «ζπλερίδνπλ» 12 θηι. 

Απφ ηνλ αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ θαηά κήθνο θαη ησλ 12 θπξηψλ δηθηχσλ 

θαη ιφγσ ηνπ φηη ζε θάπνηα απφ απηά, ηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο 

βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ ηνκήο κε ην δίθηπν ζπγθέληξσζεο 

ην νιηθφ κήθνο  είλαη 71000m (πνιχ κηθξφηεξν απφ ην αλάινγν αλ 

πνιιαπιαζηάδακε επί 7 ην κήθνο ησλ πνιπζσιελίσλ)  

Σα θξεάηηα θπξίσο παξαπέκπνπλ ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ δηαθφξσλ 

δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ζε δηαρσξηζηηθά ζεκεία θαηαλνκήο.  

 Γηα δίθηπν δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ: ην νιηθφ κήθνο πξνθχπηεη απφ ην 

άλνηγκα ησλ κηθξνηάθξσλ γηα ηα 84 ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη γηα 

εθείλν ην κήθνο φπνπ δελ ππάξρεη θεληξηθφ δίθηπν ή δίθηπν 

ζπγθέληξσζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ήδε αλνηγκέλν 

ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε (κείνλ θη έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 1%-2% 
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ιφγν ηεο γεσγξαθηθήο απφθιηζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ απφ ηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα). 

Σν νιηθφ κήθνο ηνπ ηεηξαζσιελίνπ πξνθχπηεη απφ ηε πεξίκεηξν (πνπ 

θαιχπηεη ζην ζρήκα 5.10) ελφο ηππηθνχ ηεηξαγψλνπ. ε θάζε 

ηεηξάγσλν  αξηζηεξά θαη δεμηά έρνπκε κέγηζην κήθνο 160m. Γχν 

ηεηξαζσιήληα ζα «ηξέρνπλ» θαη ζηα 160m, ελψ ην θάζε ηεηξαζσιήλην 

ζα θαιχπηεη γηα ιφγνπο επθνιίαο ζπλδέζεσλ ηε κία πιεπξά ηνπ δξφκνπ 

θαηά κήθνο. Κάζε έλα απφ ηα 4 κηθξνθαιψδηα ζα θαηαιήγεη ζε κία 

έμνδν ζε θηίξην ζηε κία πιεπξά ηνπ δξφκνπ ζε φιν ην κήθνο ησλ 160m. 

Άξα έρνπκε (2 x 160m) + (2 x 160m) = 640m. Σεηξαζσιήλην ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε ζηήξημε ησλ νπηηθψλ ηλψλ εθαηέξσζελ ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο ζε θάζε έμνδν 5m πξνο θάζε πιεπξά ηνπ δξφκνπ. 

Δπνκέλσο, ζηα 640m πξνζηίζεληαη θαη ηα 16 x 5m = 80m ησλ 

ζπλδέζεσλ θηηξίσλ. Άξα ζχλνιν γηα θάζε ζεκείν ζπγθφιιεζεο 

ρξεηάδνληαη 720m ηεηξαζσιελίσλ.  

Ο αξηζκφο ησλ κηθξνθαισδίσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ φπσο 

θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 5.10 θαη 5.11.  Τπνινγίδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ 

κήθνο, δηφηη θαηαιήγνπλ θάζε θνξά ζε θάζε έμνδν θηηξίνπ. Απφ ην 

ζρήκα 5.11 δηαθαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, 

φπσο πάξνδνη πνπ πξέπεη λα θηάλνπλ ηα κηθξνθαιψδηα, μερσξηζηά 

θηίξηα εζσηεξηθά ελφο ηεηξαγψλνπ, θηι. Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηηο 

ζπλδέζεηο ησλ θηηξίσλ φηη ην κέζν ζχλνιν γηα θάζε θηβψηην 

ζπγθνιιήζεσλ  είλαη 3360m. πλνιηθά πξνθχπηεη φηη γηα θάζε θηβψηην 

έρνπκε 30m + 60m + 130m +160m = 380m ζε θάζε πιεπξά, άξα 2x 

380m = 760m. Απφ θάζε θξεάηην θάζεηα ζην δξφκν έρνπκε 10m ,άξα 

8 x 10m = 80m θαη επνκέλσο, 760m + 80m = 840m. Απηά πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ κε 4 (δηφηη είλαη 2 bundles αλά ζσιήλην θαη 2 

ηεηξαζσιήληα αλά πιεπξά) 4 x 840 = 3360m. Ο ιφγνο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζην ηειηθφ δίθηπν δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ πεξηζζφηεξεο 

νπηηθέο ίλεο απφ ηνπο ππνινγηδφκελνπο αξρηθνχο ζπλδξνκεηέο είλαη 

γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ αλαβάζκηζεο. Ζ αξρηθή 

επέλδπζε, ζα κεηψζεη δξακαηηθά ην θφζηνο ζην «ηειεπηαίν κίιη» ζε 

κειινληηθέο αλάγθεο φπσο πεξηγξάθζεθε θαη ζην θεθάιαην 3.   

Σα θηβψηηα ζπγθνιιήζεσλ είλαη 84, απφ φπνπ πξνθχπηεη ν αξηζκφο 

ησλ θξεαηίσλ θηηξίνπ κε βάζε ηελ ηππηθή δηαζηαζηνπνίεζε ηνπ 

ζρήκαηνο 5.10. Θα ρξεηαζηνχλ 8 θξεάηηα θηηξίνπ αλά θηβψηην 

ζπγθνιιήζεσλ (γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλά δχν νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα). 

 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, εθηφο απφ ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο, νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη ελδέρεηαη λα 

επηβαξπλζνχλ θαη κε ηα ηέιε δηέιεπζεο πνπ επηβάιινληαη ζπλήζσο απφ ηνπο 

εθάζηνηε δήκνπο, πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηήζνπλ ην έξγν. Γηα ιφγνπο 

απιφηεηαο, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ηα ηέιε δηέιεπζεο είλαη κεδεληθά. 
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5.2.1.3 Κόζηνο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη εμνπιηζκνύ ηνπ 

πειάηε 

 

Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ONT πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

ζπίηη ηνπ θάζε ζπλδξνκεηή, θαζψο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο εζσηεξηθήο 

θαισδίσζεο ηνπ θάζε θηεξίνπ έρεη αξθεηά ζχλζεηα κέξε πνπ ελ ηέιεη 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ ζπλδξνκεηή φηαλ ζα ζειήζεη λα ζπλδεζεί κε ην 

FTTH δίθηπν ηεο πεξηνρήο ηνπ.. ην ζεκείν απηφ, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη 

θαλέλα απφ θηήξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ πνπ εμεηάδνπκε, δελ 

δηαζέηεη νπηηθή εζσηεξηθή θαισδίσζε, παξφηη ζην κέιινλ αλακέλεηαη φηη φια 

ηα λέα θηήξηα ζα παξέρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα. πκθσλά κε ηε κειέηε ηεο 

AT Kearney [38] ην κέζν θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ηνπ 

θάζε ζπλδξνκεηή είλαη 300 επξψ, ην κέζν θφζηνο εηζφδνπ ζην θηήξην αλά 

ζπλδξνκεηή 50 επξψ, ελψ ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζηα 100 

επξψ. πλεπψο, ζε θάζε ζπλδξνκεηή πνπ ζπλδέεηαη ζην FTTH - homerun 

δίθηπν αλαινγεί έλα θφζηνο ηεο ηάμεσο ησλ 450 επξψ. 

 

(ζρ. 5.13) Παξάδεηγκα νπηηθή εζσηεξηθήο ζχλδεζεο ζε FTTH [50] 

 

5.2.2 Καηαζθεπαζηηθό θόζηνο δηθηύνπ FTTH GPON 

 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο ηερλνινγηθήο ιχζεο FTTH GPON ζε ζρέζε κε 

ηελ FTTH - Homerun είλαη φηη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ απαηηνχληαη 
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πνιχ κηθξφηεξα κήθε νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο θάζε ίλα εμππεξεηεί 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπλδξνκεηέο. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ παξνπζηάζηεθε 

θαη ζην θεθάιαην 3, ελψ ζην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ηνπ 

FTTH GPON δηθηχνπ πνπ ζα εμεηαζηεί ζε απηήλ ηελ ελφηεηα. πσο θαίλεηαη, 

ν κέγηζηνο ιφγνο δηαίξεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη 1:32, ν νπνίνο ζα 

επηηεπρζεί ζε δχν ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην δηαίξεζεο 1:4 γίλεηαη ζηα ζεκεία 

ζπγθέληξσζεο δηθηχνπ (Network Concentration Points - NCP) θαη ην δεχηεξν 

ζηάδην δηαίξεζεο 1:8 ζην ρψξν εηζφδνπ ηνπ θάζε θηεξίνπ.[37] [22] [40] 

 

(ζρ. 5.14) Μνξθή Γηθηχνπ FTTH GPON 1:32 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ FTTH - homerun εμεηάδεηαη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ελφο δηθηχνπ FTTH GPON ζηε πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ 

απνηειείηαη απφ: 

- ην θφζηνο ηνπ CO (Central Office), 

- ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη 

- ην θφζηνο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

πειάηε. 

 

5.2.2.1 Κόζηνο Central Office FTTH GPON 

 

ηελ ελφηεηα απηή, ππνινγίδεηαη ην θφζηνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ρψξνπ, 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζηέγαζε ηφζν ηνπ παζεηηθνχ φζν θαη ηνπ ελεξγνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ CO. Ξεθηλψληαο απφ ην θφζηνο ηνπ ρψξνπ, ζε αληίζεζε κε 

ηελ πεξίπησζε ηνπ homerun, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ν ρψξνο πνπ ζα 

ζηεγάζεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ είλαη δηαζέζηκνο, θαζψο ε ιχζε FTTH 

GPON έρεη πνιχ κηθξέο απαηηήζεηο ζε λένπο ρψξνπο. Ζ εμήγεζε γηα απηφ 
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εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην αζηηθφ θέληξν ησλ παξφρσλ θαηαιήγνπλ 

πιένλ 32 θφξεο ιηγφηεξεο νπηηθέο ίλεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη εθηθηή ε 

εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε λένπ εμνπιηζκνχ ζηηο ππάξρνπζεο θηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα επηκεξηζηεί θάπνην απφ ην θφζηνο 

ηεο δηακφξθσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ αιιά θαη ησλ παξνρψλ απηνχ. 

Έρεη ππνινγηζηεί απφ δηάθνξεο κειέηεο φηη ην θφζηνο απηφ ηζνχηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξίπνπ κε ην 10% ηνπ θφζηνπο πνπ 

ππνινγίζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ FTTH - homerun. [40] [37] [47] 

ρεηηθά κε ην θφζηνο εηζαγσγήο δηθηχνπ ζην θέληξν, αιιά θαη ην 

θφζηνο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ησλ νπηηθψλ ηλψλ ζηνπο 

θαηαλεκεηέο (ODF), ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ FTTH - homerun, ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ νπηηθψλ 

ηλψλ. πγθξηκέλα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, απαηηείηαη ε είζνδνο 

ζην θέληξν 375 νπηηθψλ ηλψλ, έλαληη 12.000 νπηηθψλ ηλψλ ηεο ιχζεο FTTH - 

homerun. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηε ιχζε FTTH GPON θαίλεηαη ζην 

ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

 

(ζρ. 5.15) Τπνινγηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο FTTH GPON αζηηθνχ θέληξνπ 

 

5.2.2.2 Κόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο FTTH 

GPON 

 

ηε πεξίπησζε ελφο FTTH GPON, ε θαηαζθεπή ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ 

δηαλνκήο αλαιχεηαη φπσο θαη πξηλ ζηηο παξαθάησ εξγαζίεο θαηαζθεπήο: 
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- θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο, 

- θαηαζθεπή ηνπ θπξίνπ δηθηχνπ θαη 

- θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο ηεο ιχζεο FTTH GPON είλαη 

πην απιή ζε ζρέζε κε ηε ιχζε FTTH - homerun, θαζψο, αληί ηεο θαηαζθεπήο 

«ζηεγαλήο ηάθξνπ» γηα ηα ηκήκαηα κεγάιεο ζπγθέληξσζεο νπηηθψλ ηλψλ ηνπ 

δηθηχνπ θνληά ζην θέληξν, απαηηείηαη ε θαηαζθεπή κηθξνηάθξνπ 16x50cm 

(ίδηαο κνξθήο κε ην ζρήκα 5.7, αιιά δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ). Δπηπιένλ, 

απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαισδίνπ 12 νπηηθψλ ηλψλ, αληί 72, ιφγσ ηνπ 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ νπηηθψλ ηλψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην αζηηθφ θέληξν. Σέινο 

δελ είλαη αλαγθαία ε ρξήζε ζηεγαλψλ θξεαηίσλ κεγάινπ κεγέζνπο, αιιά 

ζπκβαηηθψλ, κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο δηθηχνπ ηεο ιχζεο FTTH GPON είλαη 

παξφκνηα κε απηή ηεο ιχζεο FTTH - homerun. Ζ κφλε δηαθνξά εληνπίδεηαη 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε θαισδίνπ 12 νπηηθψλ ηλψλ, αληί 72, ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ 

αξηζκνχ νπηηθψλ ηλψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, 

ε κνξθή πνπ ζα έρεη ην θχξην δίθηπν θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.16. Καη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε, γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ, έγηλε ε παξαδνρή φηη θάζε 

θχξηνο άμνλαο ζα εμππεξεηεί κέρξη 7 ζεκεία ζπγθέληξσζεο (NCP) θαη θάζε 

ζεκείν ζπγθέληξσζεο ζα εμππεξεηεί 2 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. πλεπψο, γηα 

ηε ζπγθξηκέλε πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ην θχξην δίθηπν απνηειείηαη 

απφ 12 θχξηνπο άμνλεο θαη 84 ζεκεία ζπγθέληξσζεο.[40] 

 

(ζρ. 5.16) Κχξην δίθηπν FTTH GPON πεξηνρήο Παιαηνχ Φαιήξνπ 
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Δπίζεο, θαη ην δίθηπν δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ FTTH GPON παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρν ηνπ FTTH homerun. Σν παξαθάησ ζρήκα 

παξνπζηάδεη ηε κνξθή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ FTTH GPON  

ηππηθψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ (έλα ζεκείν ζπγθέληξσζεο, αλά 2 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, κε δηαθνξεηηθή δηαξξχζκηζε, αιιά ίδηα 

απνηειέζκαηα). πσο είλαη θαλεξφ, ε βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηε ιχζε 

FTTH homerun είλαη ε ρξήζε ησλ 1:4 splitters ζηα ζεκεία ζπγθέληξσζεο 

δηθηχνπ, αιιά θαη ησλ 1:8 splitters ζηηο εηζφδνπο ησλ θηεξίσλ. 

 

(ζρ. 5.17) Γίθηπν Γηαλνκήο Πεδνδξνκίνπ FTTH GPON ζε ηππηθφ Οηθνδνκηθφ 

Σεηξάγσλν 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ηεο ιχζεο FTTH GPON ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζπλνιηθά 

θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

 

(ζρ. 5.18) Τπνινγηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο δηθηχνπ δηαλνκήο FTTH GPON 
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 Γηα ην δίθηπν ζπγθέληξσζεο: δελ αιιάδεη ην ζπλνιηθφ κήθνο δηθηχνπ 

πνπ είρε ππνινγηζηεί θαη γηα ην FTTH – homerun. Πιένλ ρξεηάδεηαη έλα 

πνιπζσιήλην 7 ζσιελίζθσλ ηχπνπ δηαηνκήο 10/8 γηα ην θάζε δίθηπν 

ζπγθέληξσζεο, θαη φρη δχν αλά θχξην δίθηπν φπσο ζηε πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε. Ηζρχεη θη εδψ ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ 9 δπηηθψλ θαη 

ησλ 3 αλαηνιηθψλ θχξησλ δηθηχσλ θαη επνκέλσο ζε δηαθνξεηηθά κήθε 

ελφο πνιπζσιελίνπ αλά θχξην δίθηπν αζξνηζηηθά ζα ππνινγηζηεί ην 

ζπλνιηθφ κήθνο.  

Σν ζπλνιηθφ κήθνο κηθξνθαισδίσλ 12 νπηηθψλ ηλψλ πξνθχπηεη κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ επί 7 αθνχ ζε θάζε πνιπζσιήλην έρνπκε 7 

ζσιελίζθνπο, φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κε εκθχζεζε. Σέινο, ηα ζηεγαλά 

θξεάηηα ζπγθέληξσζεο, πξνζκεηξνχληαη ζηα ζεκεία ηνκήο κε ην 

εθάζηνηε θχξην δίθηπν γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαλνκή. 

 Γηα ην θχξην δίθηπν: ην ζπλνιηθφ κήθνο είλαη 9840m κε βάζε ηνλ 

ηνπνγξαθηθφ θαη πνιενδνκηθφ ππνινγηζκφ θαη επνκέλσο ε ηηκή ηεο 

κνλάδαο αλαθέξεηαη ζην θφζηνο ηεο κηθξνηάθξνπ αλά κέηξν. 

ε φιν ην κήθνο θάζε θχξηνπ άμνλα ζα δηαηξέρεη έλα πνιπζσιήλην 

κέρξη θαη ηνλ ηειεπηαίν θφκβν ζπγθέληξσζεο ηνπ θαζελφο. Δπνκέλσο, 

ην νιηθφ κήθνο ησλ πνιπζσιελίσλ ζα είλαη ίδην κε ην κήθνο ηνπ νιηθνχ 

θχξηνπ δηθηχνπ θαη νκνίσο γηα ηα κηθξνθαιψδηα. Σα θξεάηηα θπξίσο 

παξαπέκπνπλ ζηα ζεκεία ηνκήο ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο 

θαζψο θαη ζε δηαρσξηζηηθά ζεκεία θαηαλνκήο. 

 Γηα ην δίθηπν δηαλνκήο: ην νιηθφ κήθνο πξνθχπηεη απφ ην άλνηγκα ησλ 

κηθξνηάθξσλ γηα ηα 84 ζεκεία ζπγθέληξσζεο θαη γηα εθείλν ην κήθνο 

φπνπ δελ ππάξρεη θεληξηθφ δίθηπν ή δίθηπν ζπγθέληξσζεο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ήδε αλνηγκέλν ζηελ αληίζηνηρε 

πεξίπησζε, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

Σν κήθνο ηνπ ηεηξαζσιελίνπ θαη εδψ κε βάζε ην ζρήκα 5.17 

πξνθχπηεη απφ ηα 4 ηκήκαηα ζε αλάπηπμε ζηαπξνχ ζπλ ηα 8 θάζεηα 

ηκήκαηα 10m έθαζηνο πξνο ηα θηίξηα γηα θάζε ζεκείν ζπγθέληξσζεο 

(NPC). Άξα, 640m + 8x 10m = 720m γηα θάζε NPC. Σα bundle ησλ 12 

Ο.Η. ηνπνζεηνχληαη αλά 2 ζε θάζε έλα απφ ηα 4 ηκήκαηα ηνπ 

ππνδηθηχνπ, νπφηε ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ κηθξνθαισδίσλ ζα είλαη ην 

δηπιάζην. 

Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ ηλψλ είλαη ίζεο κε ηνπο αξρηθνχο νιηθνχο 

ζπλδξνκεηέο, ελψ επεηδή ππάξρνπλ 84 θηβψηηα ζπγθνιιήζεσλ θαη 8 

θξεάηηα αλά θηβψηην πξνθχπηνπλ 672 θξεάηηα.  

5.2.2.3 Κόζηνο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη εμνπιηζκνύ ηνπ 

πειάηε 

 

Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ONT πνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

ζπίηη ηνπ θάζε ζπλδξνκεηή, θαζψο θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηεο εζσηεξηθήο 



 117 

θαισδίσζεο ηνπ θάζε θηεξίνπ, είλαη αθξηβψο ην ίδην κε απηφ πνπ 

ππνινγίζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο FTTH homerun. πλεπψο, ζε θάζε 

ζπλδξνκεηή πνπ ζπλδέεηαη ζην FTTH GPON δίθηπν αλαινγεί έλα θφζηνο ηεο 

ηάμεσο ησλ 450 επξψ. 

 

5.2.3 Καηαζθεπαζηηθό θόζηνο δηθηύνπ FTTC VDSL 

 

Ζ ηερλνινγηθή ιχζε FTTC - VDSL δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο δπν 

παξαπάλσ, θπξίσο ιφγσ ηηο ρξεζηκνπνίεζεο κέξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηχνπ ραιθνχ. ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ηνπ FTTC 

VDSL δηθηχνπ, ην νπνίν έρεη αλαιπζεί ζην θεθάιαην 3 θαη ζα εμεηαζηεί ζε 

απηήλ ελφηεηα. πσο θαίλεηαη, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πθηζηάκελνη ππαίζξηνη θαηαλεκεηέο "ΚΑΦΑΟ", θαζψο θαη 

ην πθηζηάκελν δίθηπν ραιθνχ απφ ην ΚΑΦΑΟ έσο ην ρψξν ηνπ ζπλδξνκεηή. 

[30] [31] 

 

(ζρ. 5.19) Μνξθή δηθηχνπ FTTC VDSL 

πσο θαη ζηηο δπν πξνεγνχκελεο ιχζεηο εμεηάδεηαη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ελφο δηθηχνπ FTTC VDSL ζηε πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ: 

- ην θφζηνο ηνπ CO (Central Office), 

- ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο νπηηθψλ ηλψλ θαη 

ραιθνχ θαη 

- ην θφζηνο εμνπιηζκνχ ηνπ πειάηε. 

 

5.2.3.1 Κόζηνο Central Office FTTC VDSL 

Σν θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ CO παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε 

ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο ιχζεο FTTH - GPON. Ξεθηλψληαο απφ ην θφζηνο 

ηνπ ρψξνπ, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ρξεζηκνπνηνχληαη πθηζηάκελεο θηεξηαθέο 



 118 

εγθαηαζηάζεηο, φπσο θαη ζηε ιχζε FTTH GPON, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

ησλ νπηηθψλ ηλψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην CO. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηνλ 

επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο δηακφξθσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ρψξνπ, αιιά θαη ησλ 

παξνρψλ απηνχ, γίλεηαη πάιη ε παξαδνρή φηη ην θφζηνο απηφ ηζνχηαη κε ην 

10% ηνπ θφζηνπο πνπ ππνινγίζηεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ FTTH - homerun. 

[37] [40] [47] 

ρεηηθά κε ην θφζηνο εηζαγσγήο δηθηχνπ ζην θέληξν, αιιά θαη ην 

θφζηνο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ησλ νπηηθψλ ηλψλ ζηνπο 

θαηαλεκεηέο (ODF), ηζρχεη, φηη αθξηβψο ππνινγίζηεθε θαη ζηε ιχζε FTTH 

GPON. Αληηζέησο, ν ελεξγφο εμνπιηζκφο δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο δπν ιχζεηο, θαζψο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη OLT δηαηάμεηο 

(GPON ή κε). Οη νπηηθέο ίλεο ζπλδένληαη ζε Ethernet πφξηεο 1 Gbps ζην L2 

switch ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηε ιχζε FTTC VDSL θαίλεηαη ζην 

ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 

 

(ζρ. 5.20) Τπνινγηζκφο θφζηνπο θαηαζθεπήο FTTC VDSL αζηηθνχ θέληξνπ 

 

5.2.3.2 Κόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νπηηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο FTTC 

VDSL 

 

πσο θαη πξνεγνπκέλσο, ε θαηαζθεπή ηνπ νπηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο 

FTTC VDSL αλαιχεηαη ζηηο παξαθάησ εξγαζίεο θαηαζθεπήο: 

- θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ ζπγθέληξσζεο,  

- θαηαζθεπή ηνπ θπξίνπ δηθηχνπ θαη  

- θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ FTTC VDSL, ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ 

ζπγθέληξσζεο φζν θαη ηνπ θπξίσο δηθηχνπ, ηζρχεη φηη αθξηβψο ηζρχεη θαη ζηε 

ιχζε FTTH GPON. Χζηφζν ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο πεδνδξνκίνπ ζηελ ιχζε FTTH VDSL, δελ 

απαηηείηαη θακία ρσκαηνπξγηθή εξγαζία, αιιά απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ 

ππαίζξησλ θακπίλσλ "ΚΑΦΑΟ" πνπ ζα ζηεγάζνπλ ηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ ησλ 

VDSL DSLAMs. Ο ξφινο ηνπ DSLAM (Digital Subscriber Line Access 

Multiplexer) είλαη λα ζπλδέεη πνιιέο γξακκέο DSL ζε κηα γξακκή πςειήο 

ηαρχηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνιππιεμίαο. [30] 

εκεηψλεηαη φηη ζε θακία απφ ηηο πξνεγνχκελεο δχν ιχζεηο δελ ήηαλ 

αλαγθαία ε εγθαηάζηαζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ ζε ππαίζξην ρψξν, κε 

απνηέιεζκα ε ιχζε FTTC VDSL λα είλαη ε κφλε ιχζε πνπ επηβαξχλεηαη κε ην 

θφζηνο ηξνθνδνζίαο ησλ ΚΑΦΑΟ. Ζ ηξνθνδνζία ησλ ΚΑΦΑΟ κπνξεί λα γίλεη 

είηε απνκαθξπζκέλα κε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ ην 

αζηηθφ θέληξν θαη θαηαιήγνπλ ζηα ΚΑΦΑΟ, είηε ηνπηθά κε λέα παξνρή απφ ην 

δίθηπν ηεο ΓΔΖ.[47] 

Έηζη, ινηπφλ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο 

πεδνδξνκίνπ αλαιχεηαη ζην θφζηνο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: [40] 

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λέσλ κεγαιπηέξσλ θακπίλσλ πνπ 

ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πθηζηάκελα ΚΑΦΑΟ,  

- πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελεξγνχ εμνπιηζκνχ VDSL 

DSLAMs (πιαίζην, θάξηεο θαη δηακεξηζηέο) θαη  

- εγθαηάζηαζεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ζηα ΚΑΦΑΟ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ γηα ηε ιχζε FTTC VDSL είλαη: 

 

(ζρ. 5.21) Τπνινγηζκφο θφζηνο θαηαζθεπήο δηθηχνπ δηαλνκήο FTTC VDSL 
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Γηα ην δίθηπν πεδνδξνκίνπ: νη πξνυπάξρνπζεο θακπίλεο ππαίζξησλ 

ΚΑΦΑΟ ήηαλ 82 ζην παιαηφ δίθηπν ραιθνχ ηεο πεξηνρήο θαη επνκέλσο απηέο 

ζα αλαθαηληζηνχλ. Κάζε ΚΑΦΑΟ ζα ρξεηαζηεί 144 ζπλδξνκεηηθέο πφξηεο θαη 

γηα απηφ ζα έρεη ην θάζε έλα 3 θάξηεο ησλ 48 πνξηψλ (ζχλνιν γηα ηα 82 

ΚΑΦΑΟ ζα έρνπκε 250). Οη δηακεξηζηέο ζα είλαη φζνη θαη νη ηειηθνί νιηθνί 

ζπλδξνκεηέο. 

 

5.2.3.3 Κόζηνο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη εμνπιηζκνύ ηνπ 

πειάηε 

ηελ πεξίπησζε ηεο ιχζεο FTTC VDSL, ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ραιθνχ, δελ είλαη αλαγθαία θακία αιιαγή ζηελ 

εζσηεξηθή θαισδίσζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ πειάηε. πλεπψο, ζε θάζε 

ζπλδξνκεηή ηνπ αλαινγεί έλα θφζηνο 50 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο VDSL 

modem. 

 

5.2.4 ύγθξηζε θαηαζθεπαζηηθνύ θόζηνπο ιύζεσλ FTTx 

 

ην ζρήκα 5.22 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

θφζηνπο ηεο θάζε ιχζεο FTTx γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

 

(ζρ. 5.22) πγθεληξσηηθή αλάιπζε θφζηνπο ιχζεσλ FTTx γηα ηελ πεξηνρή Π. Φαιήξνπ 
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πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ηερληθή ιχζε FTTH homerun απνηειεί ηελ 

πην αθξηβή επηινγή, κε ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο δηθηχνπ λα μεπεξλά ηα 4,7 

εθαηνκκχξηα επξψ. Δάλ, κάιηζηα, ζε απηφ ην θφζηνο πξνζζέζνπκε θαη ην 

θφζηνο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ηνπ θάζε πειάηε, ηφηε ην ζπλνιηθφ 

θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο εθηνμεχεηαη ζηα 8,9 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ δεχηεξε πην 

αθξηβή επηινγή είλαη ε ιχζε FTTH GPON, κε ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο 

δηθηχνπ λα μεπεξλά ηα 2,8 εθαηνκκχξηα επξψ θαη ην ζπλνιηθφ θαηαζθεπαζηηθφ 

θφζηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο ηνπ πειάηε, λα 

θηάλεη ηα 7 εθαηνκκχξηα επξψ. Σέινο, ε πην νηθνλνκηθή ιχζε είλαη ε ιχζε 

FTTC VDSL, ε νπνία αθελφο κελ δελ επηβαξχλεηαη απφ ην θφζηνο ηεο 

εζσηεξηθήο θαισδίσζεο θαη αθεηέξνπ δε ην θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο δηθηχνπ 

δελ μεπεξλά ηα 1,8 εθαηνκκχξηα επξψ. 

πσο αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε εμεηαδφκελε 

πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ πεξηιακβάλεη 170 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε 

2005 θηήξηα θαη 12.000 θαηνηθίεο. πλεπψο, αλ επηκεξίζνπκε ην ζπλνιηθφ 

θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο 

ζε θάζε πειάηε, πξνθχπηεη φηη ε ηερληθή ιχζε FTTH - homerun ζα θνζηίζεη 

742 επξψ αλά πειάηε, ε ιχζε FTTH - GPON 586 επξψ αλά πειάηε θαη ε 

ιχζε FTTC - VDSL 148 επξψ αλά πειάηε. 

Σν ζπλνιηθφ θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο ηεο θάζε ιχζεο δηαρσξίδεηαη ζε 

ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ. Σν ζηαζεξφ θφζηνο αθνξά ζην θφζηνο θαηαζθεπήο 

ηνπ παζεηηθνχ δηθηχνπ (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, νπηηθέο ίλεο, θξεάηηα, θηήξηα, 

θηι), ελψ ην κεηαβιεηφ θφζηνο αθνξά θπξίσο ζηνλ ελεξγφ εμνπιηζκφ θαη ζηελ 

εζσηεξηθή θαισδίσζε ηνπ πειάηε. πσο είλαη θαηαλνεηφ, ην κεηαβιεηφ 

θφζηνο εμαξηάηαη απφ ην πιήζνο ησλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγηθή ιχζε, ζε αληίζεζε κε ην ζηαζεξφ θφζηνο, ην νπνίν 

ρξεψλεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ. 

 

 

(ζρ. 5.23) Γηαρσξηζκφο θαηαζθεπαζηηθνχ θφζηνπο ζε ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ 
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5.3 Τπνινγηζκόο ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ δηθηχνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, 

είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο θαηά ηε θάζε ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδηαζκνχ νη εθηηκήζεηο πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο (π.ρ. 

αλαγθαίν πξνζσπηθφ, θαηαλάισζε ξεχκαηνο, αληαιιαθηηθά, θηι) ζα ήηαλ 

κάιινλ παξαθηλδπλεπκέλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηνη γεληθνί θαλφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο θαη εθθξάδνπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ σο πνζνζηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο. [17] [37] 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (OPEX) σο πνζνζηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ επελδπηηθνχ θφζηνπο (CAPEX) είλαη: 

 10% γηα ηα ελεξγά ζηνηρεία. 

 8% γηα ηα παζεηηθά πιελ θαισδίσλ (π.ρ. δηαρσξηζηέο), 

 2% γηα ηα θαιψδηα ησλ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηα ρσκαηνπξγηθά θαη 

 0% γηα ηελ εζσηεξηθή θαισδίσζε ηνπ πειάηε. 

 

(ζρ. 5.24) Τπνινγηζκφο ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηηο ιχζεηο FTTx 

 

Έηζη ινηπφλ, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο σο πνζνζηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

επελδπηηθνχ είλαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ 3,97% γηα ην δίθηπν 
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FTTH homerun, 3,81% γηα ην δίθηπν FTTH GPON θαη 6,68% γηα ην δίθηπν 

FTTC VDSL. 

 

5.4 Κξηηήξηα Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο Δπελδύζεσλ 

 

Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ ζα ζηεξηρηεί ζε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο θαη έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ, φπσο ε θαζαξή παξνχζα αμία, ν 

εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο, θηι. [17] 

 

5.4.1 Σακεηαθέο Ρνέο 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow - CR) αλαθέξεηαη ζηα 

ρξεκαηηθά πνζά ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, ε νπνία ζπλήζσο είλαη ην έλα έηνο. Απφ ηελ αλάιπζε 

απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ηεο 

επέλδπζεο θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θεξδψλ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Σέινο, είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν ηα έζνδα θαη ην θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο ηζνξξνπνχλ. 

 

5.4.2 Πξνεμνθιεκέλεο Σακηαθέο Ρνέο 

 

Πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκηθή αλάιπζε κηαο επέλδπζεο λα γίλεη κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε ε ρξνληθή αμία ηνπ 

ρξήκαηνο. πσο είλαη γλσζηφ, έλα πνζφ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλεηαη ζήκεξα 

έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ ην ίδην πνζφ ρξεκάησλ πνπ ιακβάλεηαη ζην κέιινλ. 

Ζ δηαθνξά ζηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο ηζνχηαη κε ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ θεξδεζεί απφ ηα ρξήκαηα απηά. [37] 

πλεπψο, νη πξνεμνθιεκέλεο ηακηαθέο ξνέο (Discounted cash flow - 

DCF) εθθξάδνληαη σο: 
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(εμ. 5.1)  

πνπ, 

t = Υξφλνο ηεο ηακηαθήο ξνήο 

CFt = Σακηαθή ξνή ζην ρξφλν t 

r = Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 

Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά έξγα, θπκαίλεηαη κεηαμχ 10% θαη 15 %. Γεδνκέλνπ φηη ε 

ηηκή ηνπ επηηνθίνπ ζπλππνινγίδεη θαη ξίζθα ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο 

αβεβαηφηεηεο ηνπ θάζε έξγνπ θαη ησλ εθηηκνχκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ απηνχ, 

γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη γηα λέα ηειεπηθνηλσληαθά έξγα κε ζεκαληηθφ βαζκφ 

αβεβαηφηεηαο επηιέγεηαη επηηφθην πξνεμφθιεζεο 15%, ελψ γηα ψξηκα 

ηειεπηθνηλσληαθά έξγα κε κηθξφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο επηιέγεηαη επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο 10%. Θεσξψληαο φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ζηαζεξήο 

πξφζβαζεο ζε ηερλνινγία FTTx είλαη κηα ζρεηηθά ψξηκε ηειεπηθνηλσληαθή 

επέλδπζε κε κέηξην πξνο ρακειφ ξίζθν, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη 12%. 

 

5.4.3 Καζαξή παξνύζα αμία 

Ζ θαζαξή παξνχζα αμία (Net Present Value - NPV) είλαη κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο εθηθηφηεηαο έξγσλ 

κεγάιεο δηάξθεηαο. Αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ Πξνεμνθιεκέλσλ 

Υξεκαηηθψλ - Σακηαθψλ Ρνψλ (DCF) ζηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

εθθξάδεηαη σο:  

(εμ. 5.2)  

πνπ,  

t = Υξφλνο ηεο ηακηαθήο ξνήο 

CFt = Σακηαθή ξνή ζην ρξφλν t 

r = Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 

Ν = πλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα έξγνπ 
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Ζ θαζαξή παξνχζα αμία απνηειεί κηα έλδεημε γηα ην πφζε αμία 

πξνζδίδεη ην εμεηαδφκελν έξγν ζηελ αμία ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ απνδνρή (NPV>0) ή ηελ απφξξηςε (NPV<0) ηνπ 

έξγνπ. 

 

5.4.4 Δζσηεξηθόο πληειεζηήο Απόδνζεο 

 

Ο εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο (Internal Rate of Return - IRR) 

απνηειεί έλα δείθηε ηεο απφδνζεο κηαο επέλδπζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαζαξή παξνχζα αμία πνπ δείρλεη κηα ηηκή ή έλα κέγεζνο. Ο εζσηεξηθφο 

ζπληειεζηήο απφδνζεο νξίδεηαη σο ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ην κεδεληζκφ ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο. Γηα ην ππνινγηζκφ 

ηνπ IRR απαηηείηαη ε επίιπζε ηεο παξαθάησ εμίζσζεο σο πξνο ην IRR: [17] 

(εμ. 5.3)  

Γεληθά, ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο έλαο 

επηπιένλ έιεγρνο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εθηθηφηεηαο κηαο επέλδπζεο 

επηθνπξηθά ζην NPV. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ην IRR δελ ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπγθξηηηθφ θξηηήξην γηα έξγα κε δηαθνξεηηθή δηάξθεηα 

θαη κνξθή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαζψο έλα έξγν κε πςειφηεξν θφζηνο 

αξρηθήο επέλδπζεο, ζπγθξηλφκελν κε έλα άιιν, κπνξεί λα έρεη ρακειφηεξν 

IRR, αιιά λα παξάγεη ηειηθά πςειφηεξν NPV. πλεπψο, φηαλ δελ ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί θεθαιαίνπ, ζα επηιέγεηαη πάληα ην έξγν κε ηε κεγαιχηεξν NPV 

αληί ηνπ πςειφηεξνπ IRR. 

 

5.4.5 Πεξίνδνο απνπιεξσκήο 

 

Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο (Payback Period) αλαθέξεηαη ζηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ηα έζνδα ηεο επέλδπζεο λα 

απνπιεξψζνπλ ην θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο. Ζ πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο εθθξάδεηαη σο: [37] 
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(εμ. 5.4)  

 

Δθηφο απφ ηελ απιή πεξίνδν απνπιεξσκήο, ππάξρεη θαη ε 

πξνεμνθιεκέλε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ε νπνία εθθξάδεηαη σο: 

(εμ. 5.5)  

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ρξεζηκνπνηείηαη 

πνιχ ζπρλά σο έλαο επηπιένλ έιεγρνο θαηά ηελ εμέηαζε ηεο εθηθηφηεηαο κηαο 

επέλδπζεο επηθνπξηθά ζην NPV. πσο είλαη θπζηθφ, θαηά ηε ζχγθξηζε δχν 

επελδχζεσλ, πξνηηκεηέα είλαη απηή κε ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν απνπιεξσκήο. 

 

5.4.6 Αληαπνδνηηθόηεηα ηεο επέλδπζεο 

 

Σέινο, έλα αθφκα θξηηήξην γηα ηε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κηαο 

επέλδπζεο είλαη ε αληαπνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο (Return on Investment - 

ROI), ε νπνία νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ θεξδψλ ηεο επέλδπζεο πξνο ην 

θφζηνο ηεο θαη εθθξάδεηαη σο: [37] [40] 

(εμ. 5.5)  

 

5.5 Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ιύζεσλ FTTx 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ ηερληθψλ 

ιχζεσλ: FTTH - homerun, FTTH - GPON θαη FTTC - VDSL γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηα θξηηήξηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, φζν θαη ηα κνληέια 

εθηίκεζεο απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο FTTx, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 

θεθάιαην 4. 
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5.5.1 Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε FTTH – homerun 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε 

ηεο ιχζεο FTTH - homerun, φπσο απηά ππνινγίζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

πλνιηθόο Αξηζκόο ζπλδξνκεηώλ πεξηνρήο Π. Φαιήξνπ 12.000 

Μεληαίν ARRU (ζπλδξνκή) 20€ 

Δπηηόθην πξνεμόθιεζεο 12% 

Λεηηνπξγηθό θόζηνο εθθξαζκέλν σο πνζνζηό ηνπ θόζηνπο 
πινπνίεζεο 

3,97% 

πλνιηθό ζηαζεξό θόζηνο 4.131.636€ 

Μεηαβιεηό θόζηνο αλά πειάηε 398€ 

(ζρ. 5.25) Γεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ιχζεο FTTH – homerun 

 

Δμεηάδνληαο ηεο εθηθηφηεηα ηεο επέλδπζεο ζε βάζνο εηθνζαεηίαο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πνζνζηά απνδνρήο ηεο ηερλνινγίαο FTTx αλά έηνο θαη 

αλά κνληέιν, φπσο απηά ππνινγίζηεθαλ ζην ζρήκα 4.8 (θεθάιαην 4), είλαη 

δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο (Payback Period), ηεο 

θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (NPV) θαη ηνπ εζσηεξηθνχ επηηνθίνπ επέλδπζεο. Θα 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ιακβάλεηαη σο παξαδνρή ην γεγνλφο φηη ηα πξψηα 

δίθηπα θαηαζθεπάζηεθαλ κέζα ζην 2011 θαη νη πξψηεο ζπλδέζεηο FTTH 

homerun ήηαλ δηαζέζηκεο ην 2012. Σα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη επφκελν ζρήκα θαη νη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί ζην 

Παξάηεκα. 

 

 Μνληέιν Fisher-Pry Μνληέιν Gompertz Μνληέιν Bass 

Payback period 18 Έηε 19 Έηε 18 Έηε 

NPV 588.990 € 296.907 € 496.257 € 

IRR 13,08% 12,55% 12,91% 

(ζρ. 5.26) Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηεο ιχζεο FTTH homerun 

 

Δπηπιένλ, ζην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπζσξεπηηθή 

ρξεκαηνξνή ηεο ιχζεο FTTH homerun γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ κνληέισλ 

Fisher-Pry, Gompertz θαη Bass. 
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(ζρ. 5.27) πζσξεπηηθή Υξεκαηνξνή ηεο ιχζεο FTTH homerun αλά κνληέιν δηείζδπζεο 

 

πσο παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο δηείζδπζεο ηεο ηερλνινγίαο FTTx 

ζηνπο θαηαλαισηέο είλαη κηθξέο. Σν κνληέιν κε ηα πην αηζηφδνμα 

απνηειέζκαηα είλαη ην κνληέιν Fisher-Pry, ελψ ηα πην απαηζηφδνμα 

απνηειέζκαηα θέξεη ην κνληέιν Gompertz. Πην ζπγθξηκέλα, ε πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ 

θαη είλαη 18 έηε γηα ην Fisher-Pry θαη Bass, ελψ γηα ην Gompertz είλαη 19 έηε. 

Ζ θαζαξή παξνχζα αμία είλαη ζεηηθή θαη ζηα ηξία κνληέια, κε θαιχηεξε 

επίδνζε ηηο 590 ρηιηάδεο επξψ (Fisher-Pry), ελψ ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο 

απφδνζεο θπκαίλεηαη γχξν ζην 13%. 

 

5.5.2 Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε FTTH - GPON 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

ιχζεο FTTH - GPON, φπσο απηά ππνινγίζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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πλνιηθόο Αξηζκόο πλδξνκεηώλ πεξηνρήο Π. Φαιήξνπ 12.000 

Μεληαίν ARRU (πλδξνκή) 20€ 

Δπηηόθην πξνεμόθιεζεο 12% 

Λεηηνπξγηθό θόζηνο εθθξαζκέλν σο πνζνζηό ηνπ θόζηνπο 
πινπνίεζεο 

3,81% 

πλνιηθό ζηαζεξό θόζηνο 2.235.417€ 

Μεηαβιεηό θόζηνο αλά πειάηε 400€ 

(ζρ. 5.28) Γεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε ηεο ιχζεο FTTH - GPON 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαη ηηο ίδηεο παξαδνρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ FTTH - homerun, γίλεηαη ε 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή αλάιπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη νη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί 

ζην Παξάηεκα. 

 
Μνληέιν Fisher-Pry Μνληέιν Gompertz Μνληέιν Bass 

Payback period 12 Έηε 12 Έηε 12 Έηε 

NPV 3.084.792 € 2.792.155 € 2.991.883 € 

IRR 19,79% 19,14% 19,55% 

(ζρ. 5.29) Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο ιχζεο FTTH - GPON 

Δπηπιένλ, ζην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε ζπζσξεπηηθή 

ρξεκαηνξνή ηεο ιχζεο FTTH - GPON γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ κνληέισλ Fisher-

Pry, Gompertz θαη Bass. 

 

(ζρ. 5.30) πζσξεπηηθή ρξεκαηνξνή ηεο ιχζεο FTTH - GPON αλά κνληέιν δηείζδπζεο 
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πσο παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο δηείζδπζεο ηεο 

ηερλνινγίαο FTTx ζηνπο θαηαλαισηέο είλαη κηθξέο. Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο 

είλαη 12 έηε θαη γηα ηα ηξία κνληέια, ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη ζεηηθή, κε 

θαιχηεξε επίδνζε ηα ηξία εθαηνκκχξηα επξψ (Fisher-Pry), ελψ, ηέινο, ν 

εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο θπκαίλεηαη γχξν ζην 19,5%. 

 

5.5.3 Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε FTTC VDSL 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

ιχζεο FTTC VDSL, φπσο απηά ππνινγίζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

πλνιηθόο Αξηζκόο πλδξνκεηώλ πεξηνρήο Π. Φαιήξνπ 12.000 

Μεληαίν ARRU (πλδξνκή) 20€ 

Δπηηόθην πξνεμόθιεζεο 12% 

Λεηηνπξγηθό θόζηνο εθθξαζκέλν σο πνζνζηό ηνπ θόζηνπο 
πινπνίεζεο 

6,68% 

πλνιηθό ζηαζεξό θόζηνο 1.253.193€ 

Μεηαβιεηό θόζηνο αλά πειάηε 44€ 

(ζρ. 5.31) Γεδνκέλα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ιχζεο FTTC - VDSL 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαη ηηο ίδηεο παξαδνρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή αλάιπζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη νη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί ζην Παξάηεκα. 

 Μνληέιν Fisher-Pry Μνληέιν Gompertz Μνληέιν Bass 

Payback period 7 Έηε 7 Έηε 7 Έηε 

NPV 6.149.138 € 5.774.602 € 6.030.410 € 

IRR 33,34% 32,04% 32,74% 

(ζρ. 5.32) Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηεο ιχζεο FTTC - VDSL 

 

Δπηπιένλ, ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε 

ζπζσξεπηηθή ρξεκαηνξνή ηεο ιχζεο FTTC VDSL γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

κνληέισλ Fisher-Pry, Gompertz θαη Bass. 
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(ζρ. 5.33) πζσξεπηηθή ρξεκαηνξνή ηεο ιχζεο FTTC - VDSL αλά κνληέιν δηείζδπζεο 

πσο παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηεο δηείζδπζεο ηεο 

ηερλνινγίαο FTTx ζηνπο θαηαλαισηέο είλαη κηθξέο. Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο 

είλαη 7 έηε θαη γηα ηα ηξία κνληέια, ε θαζαξή παξνχζα αμία είλαη ζεηηθή, κε 

θαιχηεξε επίδνζε γχξσ ζηα 6,1 εθαηνκκχξηα επξψ (Fisher- Pry), ελψ, ηέινο, 

ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο θπκαίλεηαη γχξν ζην 32,5%. 

 

5.6 πκπεξάζκαηα ζύγθξηζεο 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ 

ηερληθψλ ιχζεσλ FTTx, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, είλαη 

αλαπφθεπθην λα ζπγθξηζνχλ θαη κεηαμχ ηνπο. Ζ ζχγθξηζε ζα ζηεξηρζεί ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Gompertz, δηφηη 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη ην κνληέιν πνπ 

απνηππψλεη θαιχηεξα ηε δηείζδπζε ησλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζηνπο 

έιιελεο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Gompertz είλαη ζαθψο ηα πην 

απαηζηφδνμα ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν θη έηζη δχλαηαη θαηάδεημε ηνπ 

ρεηξφηεξνπ δπλαηνχ ζελαξίνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ ιχζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 
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 FTTH homerun FTTH GPON FTTC VDSL 

Payback period 19 Έηε 12 Έηε 7 Έηε 

NPV 296.907 € 2.792.155 € 5.774.602 € 

IRR 12,55% 19,14% 32,04% 

(ζρ. 5.34) πγθξηηηθά απνηειέζκαηα νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ιχζεσλ FTTx 

Δπηπιένλ, ζην παξαθάησ ζρήκα απνηππψλνληαη ε ζσξεπηηθέο 

ρξεκαηνξνέο θαη ησλ ηξηψλ ιχζεσλ γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν 

ησλ 20 εηψλ. 

 

(ζρ. 5.35) χγθξηζε ζπζσξεπηηθψλ ρξεκαηνξνψλ ιχζεσλ FTTx 

πσο δηαθαίλεηαη, ε πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά επέλδπζε είλαη ε 

ιχζε FTTC VDSL, αθνχ έρεη ηνλ κηθξφηεξν ρξφλν απνπιεξσκήο κε κφιηο 7 

έηε, ελψ ζπγρξφλσο έρεη ηελ κεγαιχηεξε θαζαξή παξνχζα αμία, αιιά θαη ην 

κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ ζπληειεζηή απφδνζεο ζην πέξαο ηεο εηθνζαεηίαο. 

ηνλ αληίπνδα, ε επέλδπζε ηεο ιχζεο FTTH homerun ζα ραξαθηεξηδφηαλ 

κάιινλ επίθνβε, θαζψο ν ρξφλνο απνπιεξσκήο πιεζηάδεη ην πέξαο ηεο 

εηθνζαεηίαο θαη ν εζσηεξηθφο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη νξηαθά πάλσ απφ 

ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ιχζεο FTTH GPON ηελ ηνπνζεηνχλ αλάκεζα ζηηο δχν άιιεο ιχζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη απνηειεί ηνλ κέζν φξν απηψλ. 

πλεπψο, κε απζηεξψο νηθνλνκηθά θξηηήξηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δείρλνπλ φηη ε ηερλνινγηθή ιχζε FTTC VDSL 

ππεξηεξεί μεθάζαξα έλαληη ησλ άιισλ δχν ιχζεσλ, θαζψο έρεη ηε κηθηφηεξε 

πεξίνδν απνπιεξσκήο, ηε κεγαιχηεξε θαζαξή παξνχζα αμία θαη ην 

κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ ζπληειεζηή απφδνζεο. Παξφια απηά, φκσο, είλαη κηα 
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ηερλνινγία κε εκεξνκελία ιήμεσο, αθνχ αληηκεησπίδεη πεξηνξηζκνχο ηφζν σο 

πξνο ηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο φζν θαη σο πξνο ηελ επεθηαζηκφηεηα ηεο, κε 

απνηέιεζκα, φηαλ νη παξερφκελεο εθαξκνγέο ηεο επξπδσληθφηεηαο 

σξηκάζνπλ θαη νη αλάγθεο γηα πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο απμεζνχλ εθ 

λένπ, ε κεηάβαζε ζε ηερλνινγία FTTH λα είλαη αλαπφθεπθηε. 
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Οηθνλνκηθή αλάιπζε αλά κνληέιν απνδνρήο ηεο ιχζεο FTTH homerun 

FTTH homerun - Μνληέιν Fisher-Pry        

        

Έηνο 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 1,18% 2,58% 5,53% 11,35% 21,52% 36,01% 51,65% 64,17% 72,02% 76,21% 78,25% 79,20% 79,64% 79,84% 79,93% 79,97% 79,99% 79,99% 80,00% 80,00% 

Αξηζκφο πειαηψλ  142 310 664 1.362 2.582 4.322 6.198 7.701 8.642 9.145 9.390 9.504 9.557 9.581 9.591 9.596 9.598 9.599 9.600 9.600 

Έζνδα  34.039 74.409 159.295 326.825 619.641 1.037.182 1.487.592 1.848.232 2.074.175 2.194.731 2.253.586 2.281.071 2.293.641 2.299.334 2.301.901 2.303.056 2.303.576 2.303.809 2.303.914 2.303.962 

ηαζεξφ CAPEX 4.131.626                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  56.449 66.946 140.770 277.820 485.587 692.423 746.929 598.061 374.689 199.922 97.601 45.580 20.844 9.441 4.257 1.916 862 387 174 78 

πλνιηθφ CAPEX  4.188.075 4.255.021 4.395.790 4.673.611 5.159.197 5.851.620 6.598.550 7.196.610 7.571.299 7.771.221 7.868.822 7.914.402 7.935.247 7.944.688 7.948.945 7.950.861 7.951.723 7.952.110 7.952.284 7.952.362 

OPEX  166.391 169.051 174.643 185.681 204.973 232.483 262.158 285.919 300.805 308.748 312.626 314.437 315.265 315.640 315.809 315.885 315.919 315.935 315.942 315.945 

Σακεηαθέο Ρνέο -4.131.626 -188.800 -161.588 -156.118 -136.677 -70.919 112.277 478.504 964.252 1.398.680 1.686.061 1.843.359 1.921.054 1.957.531 1.974.253 1.981.834 1.985.255 1.986.795 1.987.487 1.987.799 1.987.938 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -4.131.626 -168.572 -128.817 -111.122 -86.861 -40.241 56.883 216.451 389.445 504.378 542.866 529.922 493.087 448.616 403.971 362.074 323.838 289.365 258.452 230.797 206.083 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -4.131.626 -4.300.198 -4.429.014 -4.540.136 -4.626.997 -4.667.238 -4.610.355 -4.393.904 -4.004.459 -3.500.081 -2.957.214 -2.427.293 -1.934.206 -1.485.590 -1.081.619 -719.545 -395.707 -106.342 152.110 382.907 588.990 

        

Payback period 18 Έηε        

NPV ζηα 20 έηε 588.990 >0          

IRR ζηα 20 έηε 13%          

         

        

FTTH homerun - Μνληέιν Gompertz        

            

Έηνο 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021' 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 " 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 0,05% 0,71% 3,94% 11,72% 23,51% 36,64% 48,63% 58,24% 65,34% 70,31% 73,68% 75,91% 77,37% 78,31% 78,92% 79,31% 79,56% 79,72% 79,82% 79,89% 

Αξηζκφο πειαηψλ  6 85 472 1.407 2.822 4.397 5.835 6.989 7.841 8.438 8.842 9.109 9.284 9.397 9.470 9.517 9.547 9.566 9.578 9.586 

Έζνδα  1.398 20.474 113.377 337.669 677.183 1.055.375 1.400.485 1.677.354 1.881.830 2.025.040 2.121.994 2.186.224 2.228.191 2.255.369 2.272.872 2.284.103 2.291.293 2.295.890 2.298.825 2.300.699 

ηαζεξφ CAPEX 4.131.626                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  2.318 31.634 154.064 371.951 563.028 627.169 572.306 459.141 339.090 237.490 160.782 106.515 69.594 45.071 29.025 18.625 11.924 7.622 4.868 3.107 

πλνιηθφ CAPEX  4.133.944 4.165.578 4.319.642 4.691.594 5.254.622 5.881.790 6.454.097 6.913.238 7.252.328 7.489.818 7.650.600 7.757.115 7.826.709 7.871.780 7.900.805 7.919.430 7.931.354 7.938.976 7.943.845 7.946.952 

OPEX  164.240 165.497 171.618 186.396 208.764 233.682 256.419 274.661 288.133 297.568 303.956 308.188 310.953 312.743 313.897 314.637 315.110 315.413 315.606 315.730 

Σακεηαθέο Ρνέο -4.131.626 -165.160 -176.658 -212.306 -220.678 -94.609 194.525 571.759 943.552 1.254.607 1.489.982 1.657.256 1.771.521 1.847.644 1.897.555 1.929.950 1.950.842 1.964.259 1.972.854 1.978.351 1.981.862 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -4.131.626 -147.465 -140.830 -151.115 -140.245 -53.684 98.552 258.635 381.085 452.424 479.734 476.422 454.705 423.432 388.277 352.595 318.225 286.083 256.549 229.700 205.453 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -4.131.626 -4.279.091 -4.419.921 -4.571.036 -4.711.281 -4.764.965 -4.666.412 -4.407.777 -4.026.693 -3.574.269 -3.094.534 -2.618.113 -2.163.407 -1.739.975 -1.351.698 -999.103 -680.878 -394.795 -138.246 91.454 296.907 

              

Payback period 19 Έηε              

NPV ζηα 20 έηε 296.907 >0              

IRR ζηα 20 έηε 13%              

             

             

FTTH homerun - Μνληέιν Bass              

             

Δην
ο 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 ' 2017 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 ' ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 0,57% 2,03% 5,05% 10,85% 20,83% 34,96% 50,36% 63,00% 71,18% 75,69% 77,96% 79,05% 79,56% 79,80% 79,91% 79,96% 79,98% 79,99% 80,00% 80,00% 

Αξηζκφο πειαηψλ  68 244 605 1.303 2.500 4.195 6.043 7.560 8.542 9.083 9.355 9.486 9.547 9.576 9.589 9.595 9.598 9.599 9.599 9.600 

Έζνδα  16.302 58.568 145.310 312.624 599.891 1.006.863 1.450.292 1.814.350 2.049.965 2.179.872 2.245.233 2.276.606 2.291.324 2.298.155 2.301.309 2.302.762 2.303.431 2.303.738 2.303.880 2.303.945 

ηαζεξφ CAPEX 4.131.626                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  27.033 70.091 143.848 277.462 476.384 674.896 735.353 603.730 390.728 215.430 108.391 52.027 24.408 11.327 5.231 2.410 1.109 510 235 108 

πλνιηθφ CAPEX  4.158.659 4.228.751 4.372.599 4.650.061 5.126.445 5.801.341 6.536.693 7.140.423 7.531.151 7.746.580 7.854.971 7.906.997 7.931.405 7.942.732 7.947.963 7.950.373 7.951.482 7.951.992 7.952.226 7.952.334 

OPEX  165.222 168.007 173.722 184.745 203.672 230.485 259.701 283.687 299.210 307.769 312.076 314.143 315.112 315.562 315.770 315.866 315.910 315.930 315.939 315.944 

Σακεηαθέο Ρνέο -4.131.626 -175.954 -179.531 -172.260 -149.584 -80.166 101.482 455.239 926.934 1.360.027 1.656.673 1.824.767 1.910.437 1.951.804 1.971.265 1.980.308 1.984.486 1.986.412 1.987.298 1.987.706 1.987.893 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -4.131.626 -157.102 -143.121 -122.611 -95.063 -45.488 51.414 205.927 374.373 490.439 533.404 524.577 490.362 447.303 403.360 361.795 323.713 289.310 258.427 230.786 206.078 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -4.131.626 -4.288.728 -4.431.849 -4.554.460 -4.649.523 -4.695.011 -4.643.597 -4.437.670 -4.063.297 -3.572.858 -3.039.454 -2.514.877 -2.024.515 -1.577.212 -1.173.852 -812.057 -488.345 -199.035 59.392 290.178 496.257 

                    

Payback period 18 Έηε                   

NPV ζηα 20 έηε 496.257 >0                   

IRR ζηα 20 έηε 13%                    
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Οηθνλνκηθή αλάιπζε αλά κνληέιν απνδνρήο ηεο ιχζεο FTTH GPON 

FTTH GPON - Μνληέιν Fisher-Pry           

             

Έηνο 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 *2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 1,18% 2,58% 5,53% 11,35% 21,52% 36,01% 51,65% 64,17% 72,02% 76,21% 78,25% 79,20% 79,64% 79,84% 79,93% 79,97% 79,99% 79,99% 80,00% 80,00% 

Αξηζκφο πειαηψλ  142 310 664 1.362 2.582 4.322 6.198 7.701 8.642 9.145 9.390 9.504 _ 9.557" 9.581 9.591 9.596 9.598 9.599 9.600 9.600 

Έζνδα  34.039 74.409 159.295 326.825 619.641 1.037.182 1.487.592 1.848.232 2.074.175 2.194.731 2.253.586 2.281.071 2.293.641 2.299.334 2.301.901 2.303.056 2.303.576 2.303.809 2.303.914 2.303.962 

ηαζεξφ CAPEX 2.235.417                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  56.732 67.282 141.477 279.217 488.027 695.902 750.683 601.066 376.572 200.927 98.091 45.809 20.949 9.488 4.279 1.926 866 389 175 79 

πλνιηθφ CAPEX  2.292.149 2.359.432 2.500.909 2.780.125 3.268.152 3.964.054 4.714.737 5.315.803 5.692.375 5.893.302 5.991.393 6.037.202 6.058.151 6.067.640 6.071.919 6.073.844 6.074.710 6.075.099 6.075.274 6.075.353 

OPEX  87.405 89.970 95.365 106.012 124.622 151.158 179.784 202.704 217.063 224.725 228.465 230.212 231.011 231.373 231.536 231.609 231.642 231.657 231.664 231.667 

Σακεηαθέο Ρνέο -2.235.417 -110.098 -82.844 -77.547 -58.404 6.992 190.122 557.126 1.044.462 1.480.540 1.769.079 1.927.029 2.005.050 2.041.680 2.058.472 2.066.086 2.069.521 2.071.068 2.071.763 2.072.076 2.072.216 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -2.235.417 -98.302 -66.043 -55.197 -37.117 3.967 96.322 252.015 421.841 533.897 569.596 553.975 514.646 467.900 421.204 377.466 337.584 301.639 269.411 240.582 214.820 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -2.235.417 -2.333.719 -2.399.761 -2.454.958 -2.492.075 -2.488.107 -2.391.786 -2.139.770 -1.717.930 -1.184.032 -614.436 -60.461 454.185 922.086 1.343.290 1.720.756 2.058.340 2.359.979 2.629.390 2.869.972 3.084.792 

              

Payback period 12 Έηε                

NPV ζηα 20 έηε 3.084.792 >0                

IRR ζηα 20 έηε 20%                

               

               

FTTH GPON - Μνληέιν Gompertz             

               

Έην
ο 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
 ‟ ' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 0,05% 0,71% 3,94% 11,72% 23,51% 36,64% 48,63% 58,24% 65,34% 70,31% 73,68% 75,91% 77,37% 78,31% 78,92% 79,31% 79,56% 79,72% 79,82% 79,89% 

Αξηζκφο πειαηψλ  6 85 472 1.407 2.822 4.397 5.835 6.989 7.841 8.438 8.842 9.109 9.284 9.397 9.470 9.517 9.547 9.566 9.578 9.586 

Έζνδα  1.398 20.474 113.377 337.669 677.183 1.055.375 1.400.485 1.677.354 1.881.830 2.025.040 2.121.994 2.186.224 2.228.191 2.255.369 2.272.872 2.284.103 2.291.293 2.295.890 2.298.825 2.300.699 

ηαζεξφ CAPEX 2.235.417                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  2.330 31.793 154.838 373.821 565.857 630.320 575.182 461.448 340.794 238.683 161.590 107.050 69.944 45.298 29.171 18.718 11.984 7.661 4.893 3.123 

πλνιηθφ CAPEX  2.237.747 2.269.540 2.424.378 2.798.199 3.364.056 3.994.376 4.569.558 5.031.007 5.371.801 5.610.484 5.772.074 5.879.124 5.949.068 5.994.366 6.023.537 6.042.255 6.054.239 6.061.900 6.066.793 6.069.916 

OPEX  85.330 86.543 92.447 106.702 128.279 152.315 174.248 191.844 204.839 213.940 220.102 224.184 226.851 228.579 229.691 230.405 230.862 231.154 231.340 231.460 

Σακεηαθέο Ρνέο -2.235.417 -86.262 -97.862 -133.909 -142.853 -16.953 272.741 651.055 1.024.062 1.336.197 1.572.417 1.740.302 1.854.990 1.931.395 1.981.493 2.014.010 2.034.980 2.048.448 2.057.075 2.062.592 2.066.117 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -2.235.417 -77.020 -78.015 -95.314 -90.786 -9.619 138.179 294.504 413.601, 481.846 506.276 500.295 476.130 442.626 405.453 367.952 331.949 298.345 267.501 239.481 214.188 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -2.235.417 -2.312.437 -2.390.452 -2.485.766 -2.576.551 -2.586.171 -2.447.992 -2.153.488 -1.739.886 -1.258.040 -751.764 -251.469 224.661 667.287 1.072.740 1.440.692 1.772.641 2.070.986 2.338.487 2.577.968 2.792.155 

                

Payback period 12 Έηε                

NPV ζηα 20 έηε 2.792.155 >0                

IRR ζηα 20 έηε 19%                

               

             

FTTH GPON - Μνληέιν Bass                

                

Έην
ο 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
_
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 0,57% 2,03% 5,05% 10,85% 20,83% 34,96% 50,36% 63,00% 71,18% 75,69% 77,96% 79,05% 79,56% 79,80% 79,91% 79,96% 79,98% 79,99% 80,00% 80,00% 

Αξηζκφο πειαηψλ  68 244 605 1.303 2.500 4.195 6.043 7.560 8.542 9.083 9.355 9.486 9.547 9.576 9.589 9.595 9.598 9.599 9.599 9.600 

Έζνδα  16.302 58.568 145.310 312.624 599.891 1.006.863 1.450.292 1.814.350 2.049.965 2.179.872 2.245.233 2.276.606 2.291.324 2.298.155 2.301.309 2.302.762 2.303.431 2.303.738 2.303.880 2.303.945 

ηαζεξφ CAPEX 2.235.417                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  27.169 70.444 144.571 278.856 478.778 678.287 739.048 606.763 392.691 216.512 108.935 52.288 24.530 11.384 5.257 2.422 1.115 513 236 108 

πλνιηθφ CAPEX  2.262.586 2.333.030 2.477.601 2.756.457 3.235.235 3.913.522 4.652.570 5.259.333 5.652.025 5.868.537 5.977.472 6.029.760 6.054.290 6.065.675 6.070.932 6.073.353 6.074.468 6.074.981 6.075.216 6.075.325 

OPEX  86.278 88.964 94.476 105.110 123.367 149.231 177.413 200.550 215.524 223.781 227.934 229.928 230.864 231.298 231.498 231.591 231.633 231.653 231.662 231.666 

Σακεηαθέο Ρνέο -2.235.417 -97.145 -100.840 -93.737 -71.342 -2.254 179.344 533.831 1.007.036 1.441.749 1.739.579 1.908.363 1.994.389 2.035.930 2.055.472 2.064.553 2.068.749 2.070.683 2.071.573 2.071.982 2.072.170 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -2.235.417 -86.737 -80.389 -66.720 -45.339 -1.279 90.861 241.478 406.725 519.909 560.098 548.609 511.910 466.583 420.590 377.186 337.458 301.583 269.386 240.571 214.815 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -2.235.417 -2.322.154 -2.402.543 -2.469.263 -2.514.602 -2.515.881 -2.425.020 -2.183.541 -1.776.816 -1.256.907 -696.809 -148.201 363.710 830.292 1.250.883 1.628.069 1.965.527 2.267.110 2.536.496 2.777.067 2.991.883 

                     

Payback period 12 Έηε                    

NPV ζηα 20 έηε 2.991.883 >0                    

IRR ζηα 20 έηε 20%                    
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Οηθνλνκηθή αλάιπζε αλά κνληέιν απνδνρήο ηεο ιχζεο FTTC VDSL 

FTTC VDSL - Μνληέιν Fisher-Pry        

           

Έηνο 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 , 2022 2023 >024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 „11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 1,18% 2,58% 5,53% 11,35% 21,52% 36,01% 51,65% 64,17% 72,02% 76,21% 78,25% 79,20% 79,64% 79,84% 79,93% 79,97% 79,99% 79,99% 80,00% 80,00% 

Αξηζκφο πειαηψλ  142 310 664 1.362 2.582 4.322 6.198 7.701 8.642 9.145 9.390 9.504 . 9.557 9.581 9.591 9.596 9.598 9.599 9.600 9.600 

Έζνδα  34.039 74.409 159.295 326.825 619.641 1.037.182 1.487.592 1.848.232 2.074.175 2.194.731 2.253.586 2.281.071 2.293.641 2.299.334 2.301.901 2.303.056 2.303.576 2.303.809 2.303.914 2.303.962 

ηαζεξφ CAPEX 1.253.193                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  6.174 7.322 15.396 30.385 53.109 75.730 81.691 65.410 40.980 21.865 10.675 4.985 2.280 1.033 466 210 94 42 19 9 

πλνιηθφ CAPEX  1.259.367 1.266.689 1.282.085 1.312.470 1.365.578 1.441.308 1.523.000 1.588.410 1.629.389 1.651.255 1.661.929 1.666.914 1.669.194 1.670.227 1.670.692 1.670.902 1.670.996 1.671.038 1.671.057 1.671.066 

OPEX  84.118 84.607 85.635 87.665 91.212 96.271 101.727 106.096 108.833 110.294 111.007 111.340 111.492 111.561 111.592 111.606 111.612 111.615 111.616 111.617 

Σακεηαθέο Ρνέο -1.253.193 -56.252 -17.520 58.264 208.775 475.320 865.182 1.304.174 1.676.726 1.924.362 2.062.572 2.131.904 2.164.746 2.179.869 2.186.740 2.189.843 2.191.241 2.191.869 2.192.152 2.192.279 2.192.336 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -1.253.193 -50.225 -13.967 41.471 132.680 269.709 438.328 589.942 677.201 693.944 664.093 612.872 555.636 499.570 447.450 400.076 357.439 319.233 285.067 254.538 227.272 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -1.253.193 -1.303.418 -1.317.385 -1.275.914 -1.143.234 -873.525 -435.197 154.745 831.947 1.525.891 2.189.984 2.802.855 3.358.492 3.858.062 4.305.512 4.705.588 5.063.027 5.382.260 5.667.327 5.921.865 6.149.138 

             

Payback period 7 Έηε               

NPV ζηα 20 έηε 6.149.138 >0               

IRR ζηα 20 έηε 33%               

             

               

FTTC VDSL - Μνληέιν Gompertz               

         
1 

     

Έηνο 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 '10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 0,05% 0,71% 3,94% 11,72% 23,51% 36,64% 48,63% 58,24% 65,34% 70,31% 73,68% 75,91% 77,37% 78,31% 78,92% 79,31% 79,56% 79,72% 79,82% 79,89% 

Αξηζκφο πειαηψλ  6 85 472 1.407 2.822 4.397 5.835 6.989 7.841 8.438 8.842 9.109 9.284 9.397 9.470 9.517 9.547 9.566 9.578 9.586 

Έζνδα  1.398 20.474 113.377 337.669 677.183 1.055.375 1.400.485 1.677.354 1.881.830 2.025.040 2.121.994 2.186.224 2.228.191 2.255.369 2.272.872 2.284.103 2.291.293 2.295.890 2.298.825 2.300.699 

ηαζεξφ CAPEX 1.253.193                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  254 3.460 16.850 40.680 61.578 68.593 62.593 50.216 37.086 25.974 17.585 11.650 7.612 4.929 3.174 2.037 1.304 834 532 340 

πλνιηθφ CAPEX  1.253.447 1.256.906 1.273.756 1.314.437 1.376.015 1.444.608 1.507.201 1.557.417 1.594.503 1.620.478 1.638.062 1.649.712 1.657.323 1.662.253 1.665.427 1.667.464 1.668.768 1.669.602 1.670.134 1.670.474 

OPEX  83.723 83.954 85.079 87.796 91.909 96.491 100.672 104.026 106.503 108.238 109.412 110.191 110.699 111.028 111.240 111.376 111.463 111.519 111.555 111.577 

Σακεηαθέο Ρνέο -1.253.193 -82.578 -66.940 11.448 209.193 523.696 890.291 1.237.220 1.523.112 1.738.241 1.890.828 1.994.997 2.064.384 2.109.880 2.139.412 2.158.457 2.170.690 2.178.526 2.183.537 2.186.738 2.188.782 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -1.253.193 -73.731 -53.364 8.148 132.946 297.159 451.049 559.655 615.159 626.827 608.796 573.514 529.876 483.530 437.766 394.342 354.087 317.290 283.946 253.895 226.904 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -1.253.193 -1.326.924 -1.380.288 -1.372.139 -1.239.194 -942.035 -490.986 68.670 . 683.829 1.310.656 1.919.452 2.492.966 3.022.842 3.506.372 3.944.138 4.338.481 4.692.567 5.009.857 5.293.803 5.547.698 5.774.602 

               

Payback period 7 Έηε               

NPV ζηα 20 έηε 5.774.602 >0                

IRR ζηα 20 έηε 32%                

              

              

FTTC VDSL - Μνληέιν Bass               

               

Έηνο 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 . ‘2017 . 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 1 2 3 4 ~5 6 ' 7 ' ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Γηείζδπζε % 0 0,57% 2,03% 5,05% 10,85% 20,83% 34,96% 50,36% 63,00% 71,18% 75,69% 77,96% 79,05% 79,56% 79,80% 79,91% 79,96% 79,98% 79,99% 80,00% 80,00% 

Αξηζκφο πειαηψλ  68 244 605 1.303 2.500 4.195 6.043 7.560 8.542 9.083 9.355 9.486 9.547 9.576 9.589 9.595 9.598 9.599 9.599 9.600 

Έζνδα  16.302 58.568 145.310 312.624 599.891 1.006.863 1.450.292 1.814.350 2.049.965 2.179.872 2.245.233 2.276.606 2.291.324 2.298.155 2.301.309 2.302.762 2.303.431 2.303.738 2.303.880 2.303.945 

ηαζεξφ CAPEX 1.253.193                     

Μεηαβιεηφ CAPEX  2.957 7.666 15.733 30.346 52.102 73.813 80.425 66.030 42.734 23.561 11.855 5.690 2.669 1.239 572 264 121 56 26 12 

πλνιηθφ CAPEX  1.256.150 1.263.816 1.279.548 1.309.894 1.361.996 1.435.809 1.516.235 1.582.264 1.624.998 1.648.560 1.660.414 1.666.104 1.668.774 1.670.013 1.670.585 1.670.848 1.670.970 1.671.026 1.671.051 1.671.063 

OPEX  83.903 84.415 85.466 87.493 90.973 95.903 101.275 105.686 108.540 110.114 110.905 111.286 111.464 111.547 111.585 111.602 111.611 111.614 111.616 111.617 

Σακεηαθέο Ρνέο -1.253.193 -70.558 -33.513 44.112 194.785 456.816 837.147 1.268.591 1.642.635 1.898.691 2.046.197 2.122.473 2.159.630 2.177.191 2.185.369 2.189.152 2.190.896 2.191.699 2.192.068 2.192.238 2.192.316 

Πξνεμνθιεκέλεο Σακεηαθέο Ρνέο -1.253.193 -62.998 -26.717 31.398 123.789 259.210 424.125 573.846 663.433 684.687 658.821 610.160 554.323 498.956 447.170 399.950 357.383 319.209 285.056 254.534 227.270 

σξεπηηθή Υξεκαηνξνή -1.253.193 -1.316.191 -1.342.908 -1.311.510 -1.187.721 -928.511 -504.387 69.460 732.892 1.417.579 2.076.400 2.686.560 3.240.883 3.739.839 4.187.009 4.586.959 4.944.341 5.263.550 5.548.606 5.803.139 6.030.410 

                    

Payback period 7 Έηε                    

NPV ζηα 20 έηε 6.030.410 >0                    

IRR ζηα 20 έηε 33%                     
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