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De symposiumcommissie 1995. v.l.n.r.: Wouter Bakker, Leon van Helvoort, Thomas Kijftenbelt, Peter Chao, Thomas 

Goossens en Natal van Riel. 

De sympos iumcorrunissie en de Elektrotechnische studie vereniging Thor aa nvaarden geen enkeJe vera ntwoordelijkheid VOOl" de inhoud van dit verslag. 
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Voorwoord voorzitler symposiumcommissie 

Voorwoord voorzitter symposiumcommissie 

W.B. Bakker 

Sinds jaar en dag organiseert de elektrotechnische studievereniging Thor om het jaar een succesvol symposium. Een 
zestal studenten, verenigd in de symposiumcommissie 1995, hebben zich dit jaar vol enthousiasme ingezet om een 
symposium te organiseren, dat voor zowel studenten als het bedrijfsleven interessant is. Voor studenten kan deelname 
aan een dergelijk symposium een welkome aanvulling op het normale studieprograrnma zijn, terwijl het bedrijfsleven de 
kans krijgt met studenten in discussie te gaan. 

Telecommunicatie wordt steeds belangrijker, kranten en tijdschriften staan er bol van. Op diverse manieren wordt 
geprobeerd de voordelen van modeme communicatiemiddelen voor een ieder beschikbaar te maken. Kan Europa de 
ontwikkelingen op dit gebied bijhouden, of zullen de Verenigde Staten en Japan een voortrekkersrol blijven vervullen? 
Kan de Europese Unie door het initieren van projecten zoals RACE en ACTS zorgen voor hoogwaardige breedbandige 
communicatietechnologie? En, wat zijn de maatschappelijke en economische implicaties van het beschikbaar stellen van 
dergelijke technologie? Op deze, en andere vragen probeert het symposium 'Breedbandige communicatietechnologie, de 
rol van Europa in de telecommunicatievoorzieningen' een antwoord te geven. 

Het programma van het symposium beoogt de stand van zaken op het gebied van de breedbandige telecommuni
catietechnologie weer te geven, en tevens een blik in de toekomst te werpen. Ik hoop dat het symposium aan uw 
verwachtingen zal voldoen, en wens u een prettige en informatieve dag toe. 
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Programma symposium 

Programma symposium 

08: 30u Verwelkoming en registratie 

09:30u Opening door de dagvoorzitter 
Prof. dr. ir. G. Brussaard 
Voorzitter vakgroep telecommunicatie 
Technische Universiteit Eindhoven 

09:45u De rol van Europa en de EU in de telecommunicatievoorziening en technologieontwikkeling 
Dr. ir. L.P.A.S van Noorden 
Europese Commissie 

10:25u Breedbandige communicatie en diensten in telecom-netwerken 
Drs. M. Babeliowsky 
KPN Research 

11: 1 Ou Koffiepauze 

1J:30u Optical Soliton Tranmission in the European Telecommunications Network 
Dr. 1.E. Reid 
Philips Research Laboratories 

12:10u ATM: what, why and how 
Ir. P. Blankers 
Ericsson 

12:50u Lunch 

14:15u Componenten in het breedband netwerk 
Ir. G.c. van Kersen 
Alcatel 

15:00u Broadband access - Comparing the alternatives 
W.E. Pugh, III, PhD 
AT&T Bell Laboratories, Whippany, 
New Jersey, U.S.A. 

16:00u KoJJiepauze 

16:15u Forumdiscussie 

17: 1 5u Sluiting met aansluitend een borrel 
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Prof. dr. ir. G. Brussaard 

Gert Brussaard was born on Oct. 5. 1942. He received the Masters 
Degree from the Technical Univer ity of DelfL in 1966. He received the 
Ph .D. degree in Applied Sciences from the Universite Catholique de 
Louvain in 1985. From 1966 to 1974 he was with the research laboratory 
of the Durch PlT, where he wa responsible for experimental research 
in radio propagation. From 1974 to 1988 he was with the R&D Department 
of ESTEC, the Technical Centre of the European Space Agency (ESA). 
As head of the Wave Interaction and Propagation Section he was 
responsible for the definition and managment of the Agency' . programme 
of applied research in radio propagation for space telecommunications 
and remote sen ing purpo e . 

Since 1988 he is with the Eindhoven Univer 'ity of Technology as Pr fes or 
in Telecommunication, where he i now Head of the Telecommunication 
Division of the Faculty of Electrical Engineering. 

Since 1969. Prof. 8ru saard has been actively involved in the work of the 
International Telecommunications Union. where he is now chairman of 
the ITU Working Party on Radiometeorology. He wa ' vic chairman of 
two projects of the European COST programme for international co
operation in cience and technology. From 1990 to 1993 he was chairman 
of URSI Commi. ion F (Wave Propagation and Remote Sensing). He was 
member of the Review Panel of the NASA Propagation Programme and 
enior consultant with ESA. 



Voorwoord dagvoorzitter 

Voorwoord dagvoorzitter 

Prof. dr. ir. G. Brussaard 
Voorzitter vakgroep Telecommunicatie faculteit der Elektrotechniek, TU Eindhoven 

Het lijkt een platte gemeenplaats te worden om te zeggen dat de toenemende honger naar informatie steeds hogere eisen 

stelt aan de technologie voor breedbandige communicatie. Men ziet regelmatig dan ook de vraag opduiken of de 

ontwikkeling van "snelle" communicatiemiddelen en multimedia niet allemaal een door de commercie aangejaagde 

"technologie push" is, waar niemand echt op zit te wachten. Dit is mijns inziens een geheel verkeerde voorstelling van 

zaken. Er is in de laatste jaren een snelle ontwikkeling op gang gekomen van diensten die eerst in een beperkt gebied het 

publiek voorzagen van informatie in een geheel nieuwe vorm. Door integratie van beeld en geluid in allerlei vormen, 

veelal kortweg aangeduid als "multimedia" kan zowel verstrooiende als educatieve informatie io een wijze gepresenteerd 

worden die kennelijk door de gebruikers zeer wordt gewaardeerd. De succesvolle introductie van deze nieuwe vormen 

van informatievoorziening heeft geleid tot de vraag om deze in grote verspreidingsgebieden "bij de gebruiker thuis" aan 

te bieden. Het is door het ontstaan van de vraag naar het grootschalig aanbieden van multimedia-diensten dat nu grote 

eisen gesteld worden aan de transportcapaciteit van telecommunicatienetten. Om een groot aantal gebruikers een breed 

scala aan keuzemogelijkheden te bieden, overal waar ze zich ook bevinden, zijn vele nieuwe voorzieningen nodig, zowel 

in transmissietechniek als in de telecommunicatienetten en zowel in hardware als in software. Hierbij moet niet uitsluitend 

gedacht worden aan vaste netten; "overal" impliceert ook in toenemende mate mobiele communicatie met een hoge 

transportcapacitei t. 

Het is een misvatting te denken dat de technologie wei aanwezig is en dat de ontwikkeling die nodig is aileen de 

infrastructuur en de "software" betreft. Enkele lezingen in dit symposium wilen dat duidelijk illustreren. 

De huidige stormachtige ontwikkeling van allerlei voorzieningen heeft het gevaar van het ontstaan van ongecontroleerde 

uitwassen in zich. Beleidsaspecten bij deze ontwikkeling zoals sturing en/of begeleiding door de overheid, komen daarom 

terecht eveneens aan de orde. 

De Europese Unie heeft met het programma ACTS (Advanced Communication Technology and Services) een nieuwe 

impuls gegeven aan de gemeenschappelijke ontwikkeling in Europees verband van kritische elementen in de technologie 

van breedbandige communicatie. Intensieve samenwerking tussen industrie en onderzoekinstellingen in grote consortia 

is het middel dat gehanteerd wordt om integratie van de technische infrastructuur van Europa te bevorderen. De start van 

dit nieuwe programma, waar ook de Technische Universiteit Eindhoven actief aan deelneemt, was aanleiding voor de 

studievereniging Thor om dit symposium te organiseren. Het programma biedt overwegend presentaties vanuit het 

bedrijfsleven, waardoor vooral de plaats van de technologische ontwikkeling in de maatschappij uitstekend belicht wordt. 
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De rol van Europa en de EU in de telecommunicatievoorziening en technologieontwikkeling 

De rol van Europa en de EU in de telecommicatie
voorziening en technologieontwikkeling 
Dr. Ir. L.PA.S van Noorden 

Inleiding 

Het beleid van de Europese Unie op het gebied van tele

communicatie en technologie-ontwikkeling stoelt in de 

eerste plaats op motieven van economische en sociale 

cohesie. De politiek van de gemeenschappelijke markt grijpt 

de telecommunicatie aan op velerlei punten, bijvoorbeeld: 

de telecommunicatie als industrietak, de telecommunicatie 

als infrastructuur voor de rest van de economie en de 

telecommunicatiesector als speelterrein voor een steeds 

groter wordende verzameling van dienstverleners. De 

Europese telecommunicatie-industrie is met een grote 

ommezwaai bezig te veranderen van nation ale monopolies 

tot bedrijfsmatig concurrerende ondernemingen. De 

gemeenschappelijke markt doet de industrie en handel 

vragen naar meer capaciteit en econornische tarieven. De 

zich ontwikkelende telecomunicatietechniek biedt 

alternatieve mogelijkheden voor geavanceerde dienst

verlening, die eveneens een bron van concurrentie zijn. Er 

zijn verschillende Direktoraten Generaal betrokken bij deze 

ontwikkelingen, zoals GemeenschappeJijke Markt, Concur

rentie en Telecommunicatie regelgeving, waar onder meer 

de Open Network Provision wordt behandeld, om er maar 

een paar te noemen. Het is daarom een onbegonnen werk 

om in het kader van deze voordracht aile aspecten van de 

rol van Europa op dit terrein te belichten. Ik zal me beperken 

tot het deel dat ikzelf het beste ken en waarvan ik denk dat 

het het meest aansluit bij de belangstelling van de bevolking 

van een afdeling electrotechniek. 

De werkzaamheden van rnijn afdeling liggen op het vlak 

van stimulering van de technologie-ontwikkeling met 

betrekking tot de telecommunicatie. De redenen om dit 

terrein gezamelijk aan te pakken zijn de volgende: 

- telecommunicatie netwerken zijn van belang voor sociale 

en econornische cohesie, 

- het terrein is in sterke technologische ontwikkeling door 

convergentie van telecommunicatie, computer en omroep 
technologie, 

- het aanleggen van algemene telecommunicatienetwerken 

vergt grote investeringen, 

- het is een grote markt waarbij zeer veel bedrijven en 

soorten bedrijven betrokken zijn, hierdoor is 

standardisatie dringend nodig, 

- om tot gemeenschappelijke denkbeelden te komen is het 

nodig om zover vooruit te werken dat het nog in een 

precompetitieve sfeer kan gebeuren, 

- telecommunicatie kan gebruikt worden om sommige 

milieu problemen te helpen verkleinen (telework), 

- het betrekken van gebruikers en kleine en middelgrote 

ondernemingen is van be lang bij het creeren van een 

markt 
In de kaderprogramma's voor Onderzoek en Ontwikkelino-b 

van de Europese Unie gebeurt dit middels participatie in de 

kosten. De Europese Commissie zal nooit meer bijdragen 

dan 50% van de kosten. De bedoeling hiervan is dat de 

participatie van de partners zodanig groot is dat zij aileen 

kunnen meedoen als het werk voor hen van strategisch 

belang is. Voor de EU is het ook van belang om de 

samenwerking tussen bedrijven van verschillende Iidstaten 

te stimuleren. 

Telecommunicatie R&D programma's 

RACE 
In 1987 werd een begin gemaakt met het programma RACE 

(Research in Advanced Communications in Europe). De 

doeJstelling was de "introductie van !BC (Integrated 

Broadband Communications) met in acht name van het zich 

evoluerende ISDN en de nationale invoeringsstrategieen 

om te komen tot de Gemeenschap dekkende diensten tegen 

1995". RACE is uitgevoerd in twee overlappende fasen, 

waarbij steeds ca 100 projecten en 2000 onderzoekers 

betrokken waren. De projecten Jiggen in een van de volgende 

gebieden : 

PLl: IBC Developments 

- PL2: Intelligence in NetworksfFlexible Communications 

Resource Management 

- PL3: Mobile and Personal Communications 

- PL4: Image Communication 

- PL5: Service Engineering 

- PL6: Information Security 

- PL 7 : Advanced Communication Experiments 

- PL8: Test Infrastructure and Interworking 
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de belangrijkste resultaten 

De resultaten van het nu ten einde lopende RACE program

ma Jiggen op velerlei terrein. Er zijn her en der produkten 

ontwikkeld die nu commercieel aangeboden worden. Verder 

is er een lange lijst van patenten en pubJicaties. Maar de 

belangrijkste, blijvendc, resultaten liggen waarschijnlijk op 

het gebied van de bijdragen aan de standaardisatie op 

Europees en wereldniveau. Zo is breedband communicatie 

bijna niet meer denkbaar zonder de ATM technologie en de 

MPEG standaard profieJen voor de opslag en transmissie 

van audio-visuele informatie. Het succes van het Europese 

forum voor de digitale tclevisie, DVB, kan voor een groot 

deel op het voorhanden zijn van de MPEG standaard 

teruggevoerd worden. Ecn complete transmissie keten van 

standaard en hoge resolutie TV is onlangs gedemonstreerd 

door de RACE projecten dTTB en HD-SAT op het 

internationale TV symposium in Montreux. Dit was een 

wereld primeur en geeft een goed beeld van de voorsprong 

die de Europese industrie momenteeel heeft op dit terrein. 

Tot ver buiten Europa heeft men belangstelling voor dit 

systeem. Een van de laatste problemen die opgelost moeten 

worden is de keuze tussen 2 k en 8 k FFf voor de OFDM 

modulatie voor de terrestrische TV zenders. 

Ook de wereldwijd operercndc Digital Audio- Visual Council 

is rond MPEG als kern gevonnd. Men is daar nu in volle 

vaart bezig om allerlei diensten die op basis van server

settop technologie aangeboden kunnen worden te standaard

iseren, zoals Video-on-Demand, Distance Learning, News

on-Demand etc. 

ACTS 

Op dit moment beschikkcn we over een breed scala van 

geavanceerde telecommunicatie technologien. Op grond van 

de ervaringen met INTERNET, het World Wide Web en 

steeds krachtiger notebooks is men langzamerhand gaan 

begrijpen wat informaticdicnsten kunnen gaan betekenen. 

Met handige modulatie technieken kunnen we zelfs 

televisieprogramma's over telefoonlijnen sturen (ADSL). 

We zijn nu op een punt aangekomen, waarop de verworven 

kennis in zijn totaliteit aangewend zal moeten worden om 

de nodige investeringen op gang te brengen. 

Dit nu is de bedoeling van het pas gestarte ACTS 

programma. Het is in ecrste instantie een programma ter 

voorbereiding van Trials. De consensus, in RACE gedragen 

door ca 2000 onderzoekers, moet nu uitgebreid worden naar 

een veelvoud daarvan en naar andere categorien van 

mensen: operators en gebruikers. Met het oog hierop is men 

doende een netwerk van National Hosts, nationale 

breed band eilanden, op te zetten als een venster op de Trials, 

waardoor het mogelijk wordt om gezamenlijk nieuwe 

diensten te ontwikkelen waarvoor wijde acceptatie bestaat. 
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domeinen 

De projecten in ACTS zijn verdeeld over de volgende 

domeinen: 

- Interactieve Multimedia Services 

Photonic Technologies 

High-Speed Networking 

Mobility and Personal Communication 

Intelligence in Networks and Service Engineering 

Quality, Security and Safety of Communication Systems 

- Horizontal Actions 

Domain 1: lnteractieve Multiemedia Viensten 

Als voorbeeld zullen we een beetje dieper ingaan op het 

eerste Domein. Er zijn binnen dit domein onlangs een 40tal 

projecten van start gegaan. Voor praktische redenen zijn 

deze gegroepeerd in 3 sub-domeinen: 

In het eerste subdomein, Manipulation and Management 

van Multimedia Inhoud, komen vooral aspecten van beeld 

en geluidsbewerking en behandeling aan bod ten behoeve 

van programma productie , opslag en communicatie. De 

meest geavanceerde projecten richten zich op de toepassing 

van Virtual Reality technieken. De standardisering in het 

kader van MPEG4 "object georienteerde" beeld- en 

geluidstransmissie is momenteeJ een belangrijk richtpunt. 

Het tweede subdomein, Interactive Distribution and 

Transmission, richt zich op de verdere uitbouw en validatie 

van de Digitale Televisie applicaties. Een punt dat sterk in 

de belangstelling staat is de ontwikkeling van een 

retourkanaal te gebruiken in samenhang met televisie 

netwerken. Dit kan voor vele doeleinden gebruikt worden, 

zoals het kiezen van een programma, het meedoen aan een 

spelprogramma en het kopen van artikelen aangeboden in 

een uitzending. Men werkt aan de technologie voor een 

retourkanaal voor de satelliet en voor het "aardse" UHF 

netwerk. 
Server Based Interactive Services is het derde subdomein. 

Hier worden vooral trials voorbereid die het telefoon en/of 

kabel netwerk gebruiken voor interactieve diensten. Het zijn 

de server en de set-top box technologie en de dienst

ontwikkeling die hier de aandacht krijgen. 

Het zal duidelUk zijn dat deze drie subdomeinen zeer sterk 

met elkaar verbonden zijn. Er zijn veel elementen die ze 

gemeenschappelijk hebben zoals de technologie voor de 

terminal bij de abonnee, waaronder bijvoorbeeld de 

voorwaardelijke toegang en de opslag van programma's of 

diensten op een medium als tape of harde schijf, de 

technologie van het gebruikersinterface etc. 



De rol van Europa en de EU in de telecommunicatievoorziening en technologieontwikkeling 

besluit 

Het voorafgaande is slechts het oplichten van het tipje van 

de sluier die ligt over de immense hoeveelheid activiteiten 

die zich momenteel afspelen op het vlak van onderzaek en 

ontwikkeling van telecommunicat ie/multimedia-diensten . 

Er gaat bijna geen dag voorbij zander dat er een achter

grondsartikel over een of ander aspect van deze aktiviteiten 

in de krant verschijnt. Het medialandschap verandert met 

de dag. Samenwerkings-projecten voelen de hete adem van 

de concurrentie in hun nek. Het is bijvoorbeeld moeilijk 

om technologiesamenwerkings-projecten tot stand te 

brengen als de netwerk operators in een concurrentieslag 

met elkaar gewikkeld zijn. Deze drukte maakt het in ieder 

geval duidelijk dat veel mensen en bedrijven gel oven in de 

toekomstige ontwikkelingen vain deze bedrijfstak. Yoor een 

vereniging van studenten die aan deze onwikkelingen 

kunnen bijdragen is het een hoop vol vooruitzicht, temeer 

als men bedenkt dat meer dan de helft van de wereld

bevolking nog nooit een telefoon heeft gebruikt. 

www 

Yoor verdere informatie kan men terecht op http:// 

www.analysys.co.uklacts/cec/ en http://www.ispo.cec.be/ 
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Universiteit in Eindhoven en heeft aldaar van 1970 tot 1975 promotie-
onderzoek gedaan op het Instituut voor Perceptie Onderzoek. 
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Breedbandige communicatie en diensten in telecomnetwerken 

Breedbandige communicatie en diensten in telecom
netwerken 
Drs. M. 8abeliowsky 

In de huidige telecommunicatie-infrastructuur bestaan 

aparte netwerken voor verschillende diensten, zoals voor 

bijvoorbeeld telefoon en kabeltelevisie. De maatschappij, 

de techniek en de markt laten echter trends zien waarvoor 

deze infrastructuur minder geschikt is. Een van deze trends 

is de invoering van breedbanddiensten. 

In dit verhaal wordt een overzicht gegeven van verschillende 

soorten breedbanddiensten en van technieken die deze 

diensten ondersteunen . Vervolgens wordt ingegaan op de 

gevolgen die het invoeren van breedbanddiensten heeft op 

de infrastructuur van het telecommunicatienetwerk. Hierbij 

is het noodzakelijk om in het netwerk drie netwerkdelen te 

onderscheiden. Het klantnetwerk verzorgt het verkeer 

binnen een pculiculiere gebruikersgroep, bijvoorbeeld tussen 

werknemers binnen een vestiging van een bedrijf. Het 

toegangsnetwerk verzorgt lokaal en regionaal verkeer en 

bundelt het verkeer voor het transportnetwerk. Het 

transportnetwerk tenslotte verzorgt de koppeling tussen 

verschillende toegangsnetwerken en vormt de toegang tot 
buitenlandse transportnetwerken. 

Diensten 

Onder een breedbanddienst wordt verstaan een dienst met 

de mogelijkheid om veel informatie per tijdseenheid te 

vervoeren. Ais criterium wordt gewoonlijk een capaciteit 

van 2 Mbit/s gehanteerd . Breedbanddiensten kunnen 

worden onderscheiden in telediensten en dragerdiensten. 

Een teledienst is een dienst zoals hij wordt verkocht aan de 

klant, bijvoorbeeld videovergaderen. Telediensten worden 

geklassificeerd aan de hand van de richting van de 

informatie (bijvoorbeeld aileen van zender naar ontvanger 

zoals bij kabeltelevisie, of in twee richtingen zoals bij 

telefoonverkeer), het type informatie (bijvoorbeeld beeJd of 

geluid) en het aantal communicatiepartners . 

Het vervoer van de informatie voor de teledienst wordt 

verzorgd door een dragerdienst. De eisen die een teledienst 

stelt kunnen worden vertaald in een aantal eigenschappen 

van de dragerdienst. Een van de belangrijkste eigenschappen 

is bijvoorbeeld het al dan niet bestaan van een vaste 

tijdsrelatie tussen bron en bestemming. We spreken van een 

vaste tijdsrelatie wanneer de datastroom bij de ontvanger 

aankomt met precies dezelfde tussenpozen als waarmee ze 

door de bron is verstuurd. Andere eigenschappen zijn een 

constante of variabele datastroom, wei of geen gegaran

deerde capaciteit en een vaste of variabele bestemming. 

Technieken 

Elke dragerdienst moet worden ondersteund door een 

techniek. De keuze voor een bepaalde techniek is sterk 

afhankelijk van de te ondersteunen dragerdienst. Met het 

oog hierop is het nuttig om onderscheid te maken tussen 

synchrone en asynchrone technieken. Deze technieken 

verschillen in de manier waarop ze eenheden 'zendtijd' -

zogenaamde tijdsloten - toewijzen aan verschillende 

verbindingen. 

Bij een synchrone techniek kan de aanbieder van data aileen 

informatie versturen op bepaalde vantevoren vastgestelde 

tijdsloten. Een bepaald tijdslot is altijd toegewezen aan 

dezelfde verbinding. Het netwerk kan dan bijvoorbeeld 

schakelen zonder naar de inhoud te kijken, omdat de positie 

van het tijdslot al bepalend is voor de bestemming. Een 

belangrijke synchrone techniek is SDH (Synchrone Digitale 

Hierarchie). 

Bij een asynchrone techniek zijn geen tijdsloten gereserveerd 

voor een bepaalde verbinding; het aanbieden van data kan 

op elk willekeurig moment plaatsvinden. Om te achterhalen 

bij welke datastroom een bepaald tijdslot hoort is het nu 

noodzakelijk dat elk tijdslot zichzelf identificeert. Asychrone 

technieken worden onderscheiden in technieken die 

informatie vervoeren in grote pakketten met variabele lengte 

(frames) en technieken die werken met korte pakketten van 

vaste lengte (cellen) . De belangrijkste techniek die gebruik 

maakt van cellen is ATM (Asychrone Transfer Mode). 

SDH werd in Europa voor het eerst commercieel toegepast 

op de Olympische spelen van 1992 in Barcelona. Sinds die 

tijd wordt SDH-apparatuur ingezet in het open bare 

telecommunicatienetwerk van verschillende Europese 

landen. Ook in Nederland is de eerste lichting 2.5 Gbitls 

SDH-apparatuur ge·installeerd . ATM wordt nog niet 

commercieel toegepast in Europa. Wei is een groot aantal 
netwerkoperators actief met proefopstellingen. Naast een 

nationale veJdproef met 1410katies in Nederland werkt PIT 
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Telecom mee aan een Europese ATM veldproef met 18 

netwerkoperators . 

Netwerken 

Het invoeren van breedbandtechnieken heeft invloed op de 

toekomstige infrastructuur van het telecommunicatie

netwerk. Naast de toegepaste netwerktechniek is ook de 

gekozen netwerkarchitcctuur van belang. Een netwerk

architectuur wordt beschreven aan de hand van vier 

componenten: de plaats van netwerkknooppunten, de 

opstel ling waarin de knooppunten onder/ing zijn verbonden, 

het 'materiaal' waaruit de verbindingen bestaan (glasvezel, 

koperkabel of ether) en de taken van een netwerkknooppunt. 

Onder de taken van een netwerkknooppunt wordt 

bijvoorbeeld verstaan het toevoegen of onttrekken van data 

aan de datastroom, of het toekennen van routes door het 

netwerk voor datastromen met verschillende bestemmingen. 

Bij het vaststellen welke technieken en architecturen 

geschikt zijn voor gebruik in de infrastructuur kunnen 

verschillende toetsingscriteria worden gehanteerd . Voor 

beheerders van infrastructuren zijn - naast uiteraard de prijs 

- ook betrouwbaarheid, uitbreidbaarheid (de mate waarin 

het netwerk kan worden lIitgebreid zonder alles overhoop 

te halen), beveiliging en een efficient gebruik van capaciteit 
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en middelen beJangrijk. Het gewicht dat aan elk van deze 

criteria wordt toegekend verschilt per netwerkdeel. Zo is in 

het transportnetwerk bijvoorbeeld vooral de betrouw

baarheid van belang, terwij I het efficient omspringen met 

capaciteit en middelen vooral noodzakelijk is in het 

toegangsnetwerk. 

Wanneer we de mogelijke architecturen en technieken 

afzetten tegen deze toetsingscriteria kunnen we de volgende 

conclusies trekken: 

In de nabije toekomst zal het transportnetwerk zijn 

opgebouwd volgens een maasstructllur, dat wil zeggen een 

structuur waarbij elk tweetal netwerkknooppunten een 

directe verbinding heeft. Bij lIitval van een verbinding 

kunnen in een dergelijk netwerk eenvoudig alternatieve 

routes worden gevonden, zodat deze structuur een hoge 

betrouwbaarheid garandeert. Om de hoge verkeers

capaciteiten te kunnen verwerken worden de verbindingen 

vrijwel uitslllitend in glasvezel uitgevoerd. Als 

netwerktechnieken worden SDH en ATM gebruikt. 

Voor het toegangsnetwerk zijn dergelijke afwegingen 

minder eenduidig te maken. Binnen het toegangsnetwerk 

doen zich verschillende situaties voor waarvoor 

verschillende toetsingscriteria de overh and krijgen. 

Daardoor zullen verschillende architecturen en technieken 

naast elkaar bestaan . 
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Optical Soliton Transmission in the European Telecommunications Network 

Optical Soliton Transmission in the European 
Telecommunication Network 
Dr. J.J.E. Reid 

The largest man made machine in existence is the global 

telecommunications network of networks. This system 

incorporates some 56 million kilometres of mostly standard 

single mode fibre optic cable. At present the networks, in 

point-to-point trunk transmission, operate at a maximum 

of 2.5 Gbit/s . An increasing demand for new services 

requires that providers of telecommunications increase the 

bandwidth available to leading edge users at competitive 

prices . 

The contemporary state-of-the-art for a high bit-rate system 

is 10 Gbitls, NRZ, operated predominantly at a wavelength 

of 1550 nm. By utilising high quality Erbium doped 

amplifiers (EDFA) it is possible to compensate for the fibre 

absorption, nevertheless the group velocity dispersion 

(GVD) of a standard single mode fibre (SSMF) restricts 

the further development of these systems and imposes a 

transmission distance limit of around 200 Km. In recent 

years the use of optical solitons, as a means of compensating 

GVD, has received much interest. By a combination of 

EDFAs and dispersion shifted fibre (DSF) it has been 

possible to engineer ultra-long haul transmission systems. 

Unfortunately these systems are not compatible with the 

SSMF fibre which has already been installed by the world's 

network operators. Consequently any upgrade in the trunk 

network should utilise the installed fibre base. 

In contrast, to the pursuit of a 1300 nm fibre optical 

amplifier, Philips has developed a polarisation insensitive 

quantum-well laser amplifier (QWLA) capable of providing 

a small signal fibre to fibre ga in of 35 .5 dB (saturation 

power: 15.5 dBm). The active layer of the QWLAs, used to 

boost the power to sufficient levels to overcome the fibre 

adsorption, are made from a set of quantum wells with 

compressive and tensile strain. Through careful selection 

of the quantum well mixture a low polarisation insensitivity 

of < 0.5 dB between the two TE transmitted modes, and a 

gain ripple of < 0.2 dB over an extended transmission 

window of 60 nm (1275 nm - 1335 nm) is assured. The 

amplifier structure is both angled and windowed leading to 

a lower residual reflectivity of the mirror facets, suppressing 

lasing action and gain ripple. Used as in-line amplifiers, 

the QWLA can provide loss compensation at regularly 

spaced intervals where they are independent of chosen 

transmission format. 

The negative effects of the dispersive broadening, GVD, 

can be reduced by operating the system in the non-linear 

regime, (that is, the soliton regime) , where dispersion is 

compensated for by nonlinearity. Indications from studies 

based around the non-lineair Schrodinger Equation show 

that optical solitons have very real applications for the next 

generation of telecommunication systems. 

The theory of the soliton transmission systems is well 

developed for the case of DSF and for the system architecture 

with periodically placed amplifiers . The problems imposed 

in the improvement of the European optical network by 

using techniques based upon soliton transmission can be 

listed as follows : 

- The main difficulty with the European system at present 

is that different countries have networked into it at 

different times, using standard single mode fibre (SSMF) 

which is highly dispersive in the 1550 nm optical window. 

The result is a large variation in the different fibre para

meters, which leads to serious difficulties and require 

further study. This is compounded by the use of different 

fibre in different countries. 

- Since fibres are lossy, optical amplifiers need to be used 

to replenish the optical pulse energy. However, in the 

European system the repeater stations are spaced irre

gularly. The consequences of this on a soliton train 

carrying a signal has never been investigated. Studies 

have been carried out for the case where the spacing is 

periodic, but not on the aperiodic case, which is more 

relevant to the European network . 

- A further problem with the current European system is 

that most of the network uses SSMF. Highly dispersive 

fibre requires high power for the existence of the soliton 

which is contradictory to the European requirements for 

safety where hazardous optical power levels are 

concerned. 
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The significance of 1300 nm wavelength is that it corre
sponds to the point of zero GVD in SSMF fibre. Operation 
in the 1300 nm optical window reduces the dispersion value 
and increases the dispersion length. With an increase in 
the dispersion length which is much greater than the 
amplification spacing a resulting reduction of soliton-soliton 
interaction is witnessed. 

The above mentioned points indicate that soliton based 
system operating at 1300 nm is very promising way of 
improving the characteristics of the existing optical network. 
The advantages of this approach are following: 

- An essential reduction of chromatic dispersion in SSMF 
and as a consequence highcr bit rate transmission system. 

- A low power required fQr the existence of the soliton. 
- Existing experience on how to suppress soliton interaction 

in long distance transmission systems based on dispersion 
shifted fibres can be directly applied to 1300 nm 
transmission systems based on standard monomode fibres 
(sliding filters, acousto - optical shifters, non-linear 
amplifying loop mirrors and etc.). 

The fundamental elements of an all-optical soliton trans
mission systems are segments of optical fibre, followed by 
amplifiers to compensate fibre losses. In order to function 
properly, each element must be able to reproduce the input 
pulses at the output, without creating excessive continuous 
radiation. One may consider the process of propagation 
followed by amplification as a mapping of input pulse to 
output pulse. The problem of optical soliton transmission 
is then to find stationary points of the mapping and investi
gate their stability. 

In practice, this problem falls into two categories: Long 
distance soliton transmission based on dispersion shifted 
fibre with periodic amplification and the improvement of 
existing networks based on SSMF. 

Long distance transmission has been studied greatly in 
recent years. The most important characteristics for these 
systems is that if the dispersion length, Zd, the distance for 
which a small amplitude linear pulse will approximately 
double its pulse width, is much greater than the amplifier 
spacing, z.' then the system supports what is known as 
centre guiding soliton transmission, in which the average 
envelope of the pulses are described by the usual non-linear 
Schrodinger equation. 
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According to recent investigations, the capacity of existing 
networks might be improved by operating in the soliton 
regime, at a wavelength of 1550 nm, for which commercially 
available Erbium doped fibre amplifiers exist. In this case, 
at the desired data transmission rates, the dispersion length 
will be of the order of the amplifier spacing, (the so called 
resonance case), and centre guiding soliton transmission 
will not be achieved. The proposed solution to this problem 
is to use an "over-soliton" such that non-linear compression 
during the initial stage of propagation will compensate 
broadening at a later stage. A drawback of this method is 
that the initial non-linear compression is accompanied by 
a substantial production of continuous radiation, leading to 
a non-local interaction of the data bit pulses. 

In the single channel of long distance soliton transmission 
systems the limit to bit rate is set by jitter in pulse arrival 
time caused by spontaneous emission from the optical 
amplifiers. The technique for the reduction of jitter was to 
suppress the timing jitter by means of sliding frequency 
filters. Other techniques have also been suggested for 
overcoming the timing jitter problem such as bandpass 
filters, acousto-optic frequency shifter, fast saturable 
absorber and non-linear amplifying loop mirror. The 
theoretical and experimental results demonstrated the 
effectiveness of developed methods and allowed an increase 
in the transmission capacity of soliton based long distance 
systems. 

The similar time jitter problem arises in 1300 nm soliton 
transmission systems based on standard monomode fibres. 
An additional problem might be caused by asymmetry and 
chirp of the source signal due to slow relaxation of the 
carriers in semiconductors. Therefore, the influence of the 
characteristics of semiconductors based sources and 
amplifiers on the bit rate limit of the transmission lines 
requires to be investigated. 

For the higher values of capacity (more than 20 Gbitls), 
where the centre guiding soliton approach is not valid, 
another approach should be taken into account. One of these 
methods is to use the over-soliton pulses as the carrier of 
information. The problem related to this method is sup
pression of additional continuous radiation which leads to 
soliton interactions. The method of soliton reshaping 
allowing for the optimisation of the transmission system 
components and minimisation the contribution of dispersive 
waves, and hence a reduction of soliton-soliton interactions. 



Optical Soliton Transmission in the European Telecommunications Network 

For increasing the bit rate capacity of the 1300 nm soliton 

based transmission systems based on SSMF the methods of 

soliton re-shaping require to be considered for bit rates in 

excess of 20 Gbitls. 

In the course of the presentation these aspects of soliton 

transmission and their relevance to European telecommuni

cations network will be discussed. Through the combined 

application of the two technologies of optical soliton 

transmission and quantum well laser diode amplifiers it is 

possible to achieve bit rates of 40 Gbitls and higher, over 

distances of 1000 Km, while protecting past investments 

in the network infra-structure. 

Dr. J.E. Reid 
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ATM· what, why and how? 

Ir. PF.C. Blankers 

The Asynchronous Transfer Mode (ATM) attracts a lot of 

attention nowadays . Telecommunication operators, 

computer manufacturers, data-network providers and a large 

number of other parties have been involved in this new 

technology during the last few years. In conferences and 

professional magazines, ATM is one of the main topics. 

Very often, ATM is mentioned in relationship with other 

"buzzwords" such as "multimedia" and "information 

highway". Sometimes it is hard to distinguish the facts from 

the fiction. This short paper intends to summarize the most 

important facts about ATM. 

What is ATM? 
Technically spoken, the Asynchrounous Transfer Mode is 

a standardized network technology, intended for the 

transport and switching of information across telecommuni

cation networks . As such, it can be compared to other 

network technologies, such as circuit switching (as being 

used in Time Division Multiplexing networks like the 

present telephony networks) and packet switching (as being 

used in most data-networks nowadays) . 

The most important property of the ATM technology is the 

use of fixed length packets, called "ATM cells". The word 

"cell" has been introduced in order to distinguish from 

packets, that usually have a variable length. Digital 

information (e.g. from a telephony conversation or a file 

transfer) is segmented and packetized into these small ATM 

cells, which have a length of 53 octets (53 x 8 bits). Only 

48 octets of each ATM cell is actually used for user 

information ; the other 5 octets contain a label, which 

dentifies the logical connection to which the cell belongs. 

ATM cells are switched through the network by ATM

switches, more or less similar to existing packet mode 

technologies . ATM cells of a particular communication 

session are all routed via a predetermined path: the ATM 

technology is connection-oriented. 

ATM : what, why and how? 

What are the benefits of ATM? 

One network for all traffic 

As explained above, ATM makes use of small packets of a 

fixed length, regardless of the type of content. Information 

from a telephony conversation, a video broadcast or a 

computer file transfer can all be treated in the same way by 

the network. This is the strength of ATM: an ATM-network 

could be an integrated platform for the transport of all kinds 

of information. Thus, it may be able to replace existing 

service-dependent networks. Network-integration will lead 

to cost reduction for both private and public network 

operators. The term "Broadband ISDN" refers to an 

integrated network that supports various broadband services. 

It is a worldwide agreement, that ATM will be the key 

network technology for Broadband ISDN. 

Incremental migration capability 

The ATM technology has been standardized for a large 

number of different speeds, ranging from 2 Mb/s to several 

Obis. As a result, the network can be upgraded to higher 

link speeds when necessary. Furthermore, the ATM 

technology can be used over various physical media, such 

as optical fiber, unshielded twisted pair copper and coax 

cabling. In principle, the use of the technology is not 

restricted to geographical distances. 

Flexibility 

Once having an ATM access, users may set up connections 

of any bit rate. As opposed to ISDN, where a user can set 

up connections of 64 kbls or multiples, ATM allows the 

user to specify connections of any desired bit rate. Moreover, 

connections with variable bit rates are allowed as well. This 

is particularly useful for data traffic (e.g. file transfer), which 

usually is very bursty. Users need no longer be charged for 

peak rates, but on a pay-for-use basis . On the other hand, 

the network operator will be able to serve more users with 

the same network capacity, because of statistical 

multiplexing of various connections with a bursty nature. 
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Broadband 

Besides the support of traffic of existing telecommunication 
services, ATM allows the introduction of new applications, 
that demand large capacity. ATM enables high bandwidth 
connections to the home and to the desktop (e.g. 6 Mb/s , 25 
Mb/s, 155 Mb/s). The market for new broadband appli
cations can be divided in three areas: 
- Residential market, e.g. video-on-demand, te\e-games and 

te\e-shopping, 
- Business market, e.g. video-conferencing, high-speed 

data-appl ications, 
- Public sector market, e.g. tele-consult in medical imaging. 

Several of these applications might be called "multimedia", 
because they use a combination of speech, video and data
traffic. 

Interoperability with other technologies 

The success of a new technology is very much dependent 
on its interoperability with other, existing technologies. 
Users and operators want to migrate as smooth as possible 
to new future networks . It is therefore extremely important 
that ATM interworks with protocols such as Frame Relay, 
ISDN, SDH, PDH, Ethernet, Token Ring, Internet Protocol 
and various other ones. Standardisation bodies are working 
on various specifications in order to ensure a smooth 
interoperability. 

Why all of the interest for ATM ? 

There are a number of reasons why ATM is paid so much 
attention to. First of all, ATM is a worldwide standard, with 
a large degree of acceptance by the industry. Every major 
supplier of telecom or datacom products has an ATM 
strategy. Secondly, ATM is a technology that can be used 
for both Local Area Networks and Wide Area Networks; 
once ATM is used in LAN and WAN, a seamless integration 
can be obtained, resulting in less complex networks and 
better telecommunication services. Third, there is a huge 
potential market for new telecommunication services, 
including broadband applications. The growth rate of thi s 
market is dependent on tariffs, regulation (competition) and 
availability of hardware and software. ATM is an enabling 
technology for these new services, and therefore it is 
embraced by the datacommunication world and the 
telecommunication world. 
In many countries, there is r;olitical and commercial support 
for a so-called "electronic highway". Often this buzzword 
is used to refer to the Internet or World Wide Web access, 
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but as soon as users of this "highway" will demand a higher 
capacity, ATM will start playing an important role in the 
networks that build the "e lectronic highway". 

When will ATM be used ? 

ATM is being used already today, mostly in field trials and 
experimental environments. When introducing a new 
technology, one is often confronted with so-called "chicken
and-egg" problems: products are expensive, because the 
market is still small, and the market is small because 
products are expensive. However, the first steps in the 
commercial use of ATM have been taken. 
Several businesses use ATM-technology in their LAN
infrastructure. Prices of ATM-LAN equipment decrease 
rapidly and become competitive to other LAN technologies 
such as high speed Ethernet and FDDI. 
The first commercial applications for ATM in the Wide 
Area can be seen as well. Today, the main drivers for high 
bandwidth in this sector are broadband LAN-interconnect 
services. This market has just started to grow. Telecom 
Finland is one of the trendsetters in offering such services. 
At the moment, it is the business customer that will drive 
investments in ATM. The market for residential broadband 
services is expected to commence growing a few years later, 
after 1998. 
Although standardisation of ATM has started in 1988. a 
number of important standards is still missing. International 
fora such as ITU-T and ATM-forum are working hard to 
finalise these specifications. It is partly for this reason that 
operators are careful with investments in ATM equipment: 
ATM is still under development, and most products 
nowadays will need hardware- or software updates in the 
near future. 

What is Ericsson doing in ATM? 

Ericsson has a very strong position in the market of 
telecommunications. The AXE switching system is used in 
more than 100 countries. Ericsson recognizes the 
importance of ATM as a new generation sw itching 
technology and therefore the development of broadband 
switching systems has started at the very beginning of the 
ATM history, in 1988. Prototypes of the EBS (Ericsson 
Broadband System) have been demonstrated at several 
telecommunication events and are being used succesfully 
in various field trials in Europe. ATM products will become 
commercial available during 1996 and 1997, after the 
finalisation of a few important ATM-standards. The 
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products of Ericsson cover both network access and 

backbone. 

Conclusion 

The large amount of attention that is paid to ATM nowadays 

would suggest that it is a billion dolJar business right now. 

This however is not yet true. The market for products and 

services based on this new technology has just started to 

take off. Many vendors, coming from various corners, have 

demonstrated or announced ATM-products. ATM will 

certainly become a very important technology in the world 

of telecommunications and datacommunications. It is seen 

as the enabling technology for broadband networks and new 

telecommunication applications, which will lead to a new 

phase in information society. 

Ir. P.F.C. Blankers 
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Componenten in het breedband netwerk 

Ir. G.G. van Kersen 

Inleiding 

De kranten staan tegenwoordig vol met verhalen over 
Digitale Snelwegen, Virtuele Werkelijk:heid en Video op 
Aanvraag. Als je de berichten mag geloven is er een 
revolutie aan de gang binnen de telecom wereld, en hebben 
over een paar jaar aIle huizen een glasvezel aansluiting. 

Uiteraard zijn dit soort berichten zwaar overdreven, gevoed 
door onkunde en sensatiedrang. Maar wat weI waar is, is 
dat er in de laatste jaren een snelle evolutie is geweest van 
zowel netwerktechnologie als telecommunicatie toepas
singen, onder invloed van zowel de markt als de industrie. 

Marktimpulsen voor deze ontwikkelingen zijn: 
- deregularisatie, waardoor competitie onstaat en klant~ 

tevredenheid belangrijker wordt. In Europa moet vanaf 
1998 iedereen een telefoondienst kunnen aanbieden, in 
competitie met de bestaande PTT's. 
globalisatie, telecom apparatuur aanbieders concurreren 
over heel de wereld. In landen met veel groeiverwachting 
zoals Chinaliggen de marktprijzen ver onder die in 
Europa! 

TechnoJogiedoorbraken van het laatste tiental jaren zijn: 
- glasvezels en lasers, waardoor signalen met hoge band

breedte over lange afstanden verstuurd kunnen worden 
zonder versterking tussendoor; 

~ Integrated Circuits (ICs), 10 miljoen transistoren op een 
chip is geen uitzondering meer; 

- Software methodieken als Object Orientation en Client
Server maken dat losse software modules naadloos met 
elkaar kunnen samenwerken. Een modeme telefoon
centrale lijkt meer op een computer dan op een schakelaar. 

(Doordat telefoonsignalen digitaal verzonden worden, is 
telefoneren met Australie tegenwoordig niet meer slechter 
(en vaak zelfs beter) van kwaliteit dan telefoneren met 
Frankrijk!) 

ATM en het "Full Service Network" 

V~~r het B-ISDN is een technologie vastgelegd, de 
Asynchronous Transfer Mode (ATM). 
AIle applicaties moeten vertaald worden naar ATM, willen 
ze over het B-ISDN verstuurd kunnen worden. 
ATM wordt ondersteund door alle standaardisatiecomites, 
en wordt gezien als de technologie voor alle toekomstige 

telecommunicatie. 

Door Alcatel is het concept van "Full Service Networks" 
voorgesteld, om duideIijk te maken dat aIle telecom 
toepassingen (dus zowel spraak, data als video) over cen 
netwerk kunnen verstuurd worden. 
Alcatel is een sterk voorstander van end-to-end ATM 
oplossingen, daar aneen dergeJijke netwerken, waarbij 
protocolconversies vermeden kunnen worden, een maximale 
performantie kunnen waarborgen. 

Binnen de FSN product Iijn zijn een aantal netwerk 
componenten ontwikkeId, die allen werken op basis van 
ATM. 

De volgende componenten kunnen onderscheiden worden 
(zie Figuur 1): 

l.Enerzijds het netwerk zelf (zie "overzichten van 
breedband netwerk"): 
het 'backbone' ATM netwerk; 
het toegangsnetwerk; 

- de afsluiting van het netwerk (Network Termination of 
NT); 

netwerkbeheer; 

2.Anderzijds de dienst-specifieke componenten (zie 
specifieke componenten voor interactieve diensten): 

- apparatuur bij de gebruiker thuis zoals PC, telefoon of 

Set Top Box; 
~ Level I Gateway of Service Gateway; 

~ Level 2 Gateway 
Al deze ontwikkelingen dragen bij tot de introductie van - interfaces naar andere netwerken. 
het Broadband ISDN of B-ISDN: een geYntegreerd netwerk 
voor aIle diensten. 
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Oienstaanbieders Netwerkaanbieder Gebruik.er 

Figuur 1. Full Service Networks architectuur 

Overzicht van breedband netwerken 

Het breedband netwerk kan globaal opgedeeld worden in 3 
types "subnetwerk", elk met andere vereisten (zie Figuur 
2): 

1. Het "backbone" ATM netwerk 
2. Het toegangsnetwerk 
3.ATMLAN's 

De eerste twee netwerken zijn meestal publieke netwerken, 
dat wil zeggen dat ze worden uitgebouwd en beheerd door 
publieke operatoren (de PIT of zijn concurrenten). 

ATM LANs daarentegen zijn norrnaal prive netwerken, 
beheerd door een bedrijf of universiteit. 
Het is weI mogelijk dat een bedrijf de bouw en het beheer 
van zijn LAN uitbesteedt aan een operator (dit heet 
outsourcen, en is tegenwoordig populair bij management
opieidingen), maar we blijven het een prive netwerk 
noemen. 

Figuur 2. ATM netwerken 

Dit verhaal beperkt zich verder tot de netwerk elementen 
die gebruikt worden bij residentit51e toepassingen. 
ATM LANs, een volledig andere type netwerk, worden niet 
besproken. 
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ATM Backbone netwerk 

Een backbone netwerk zal opgebouwd worden om de 
breedband gebruikers met eikaar, en met abonnees op 
netwerken van andere operatoren, te verbinden. 

Vereisten aan backbone centrales 

Er zijn een aantal belangrijke vereisten aan een backbone 
ATM netwerk, wat het doet verschillen met bijvoorbeeld 
een groot ATM LAN. 
Op het eerste gezicht lijken deze vereisten nogal triviaal, 
maar een zorgvuldige en volledige implementatie ervan 
maakt dat publieke ATM centrales veel complexer zijn dan 
prive ATM schakelaars. 

1. grote betrouwbaarheid~ 

Het pubJieke ATM netwerk zal net ais het telefoonnetwerk 
een aantal redundante verbindingen en centrales hebben, 
om eventuele storing en of kabelbreuken op te vangen. 
Bovendien moeten de centrales zelf ook redundant zijn, 
met bijvoorbeeld meerdere mogeIijke routeringen tussen 
twee interfaces, en een dubbele of gedistribueerde 
controlestructuur. 

2. evolutie en extensies (zoveel mogeIijk) on-line 

Natuurlijk mag het publieke netwerk niet uitvallen als er 
een gebruiker bij komt, of er nieuwe features worden 
geIntroduceerd. Hierbij dient bij het ontwerp van deze 
centraies rekening gehouden te worden. 
Zo kan men denken aan een centrale met twee processor 
systemen, waarbij het tweede kan worden aangepast terwijl 
het eerste actief is. 

3. geIntegreerd netwerkbeheer 

Zie "Netwerkbeheer". 

Evolutie van een publiek netwerk 

De verschillende operatoren zuBen allemaal hun eigen visie 
hebben over introductie van breedband diensten in hun 
netwerk. 

Een paar tegengestelde standpunten van de grote Europese 
operatoren zijn: 

Bij France Tilecom zal het ATM backbone netwerk 
voBedig los staan van het bestaande telefoonnetwerk, en 
zal direct het hele land moeten dekken. Men werkt aan 



het ATM backbone, en tegelijk ook aan een gelntegreerd 
toegangsnetwerk (DORA, Deployement de I'Optic dans 
Ie Reseau Acces). 

- Bij Deutsche Telekom wit men het ATM backbone net
werk integreren in het bestaande telefoonnetwerk. In de 
iets verder toekomst wil men zelfs de telefoniegesprekken 
over ATM vervoeren! Het toegangsnetwerk blijft dan weer 
voorlopig gescheiden voor ATM en telefonie. (Dit stand
punt kan mede worden verklaard als men bedenkt dat 
DT ook de meeste CATV -netwerken in Duitsland bezit) 

- Bij British Telecom (dat aIleen nog maar als 'BT wil 
aangesproken worden) ziet het ATM netwerk dan weer 
groeien vanuit het toegangsnetwerk. 

In de praktijk zal een breedband netwerk meestal onstaan 
als enkele, met elkaar verbonden 'eilandjes' (bijvoorbeeld 
aIleen in de grote steden). Op de iets langere termijn zal 
het netwerk weI het hele territorium van de operator moeten 
beslaan, om overal ATM diensten te kunnen aanbieden. 

Een mogelijke netwerk evolutie wordt geschetst in de 
volgende tekeningen: 

1993: 
gescheiden netwerk voor telefonie en data, transmissie 
met PDH (coax) 

1994: 
eerste ATM schakelaars in het data netwerk, en toevoeging 
van een gecentraliseerd beheerscentrum voor telefonie 

1995: 
Het transmissienetwerk wordt uitgebreid met een SDH
glasvezelnetwerk gebaseerd op optische vezel, wat een vee] 
grotere capaciteit biedt en eenvoudiger te beheren is. 

1997: 
Ook in het telefonie netwerk doet een ATM centrale zijn 
intrede, om interactieve diensten aan te bieden aan een 
beperkte doelgroep (b.v. bij een piloot-project). Het trans
missienetwerk is nu helemaal gebaseerd op SDH, en kan 
centraal beheerd worden. 

2000 (of later): 
nadat aIle telefonie- en data centrales vervangen zijn door 
ATM centrales, is er een gelntegreerd breedband netwerk 
ontstaan. De verschillende bestaande en nieuwe diensten 
worden gesupporteerd door specifieke Interworking Units, 
die een of meerdere diensten omzetten naar ATM. 

Componenten in het breedband netwerk 

Door introductie van een beheerscentrum gebaseerd op het 
TMN (Telecommunications Management Network) 
concept, kan zowel het transmissie- als het schakelnetwerk 
als alle diensten centraal beheerd worden. 

Tranamissienetwerk 

Figuur 3s. Publiek netwerk in 1993 

TransmissJenetwerk 

Figuur 3b. Publiek netwerk in 1994 

Figuur 3c. Publiek netwerk in 1995 

Figuur 3d. Publiek netwerk in 1997 
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Figuur 3e. Publiek netwerk in 2000+ 

Het toegangsnetwerk 

High Speed 
Leased 
Unes 

Het toegangsnetwerk is dat deel van het netwerk dat de 
klanten (woningen en bedrijven) verbindt met het back
bone ATM netwerk. 

Aangezien het gaat over afstanden tussen 1 en soms 20 
kilometer, en de grond opengraven om een netwerk te 
vemieuwen zeer duur is (men spreekt van 1000 gulden per 
meter, inclusief alle overhead!), is het van het grootste 
belang om het toegangs netwerk zorgvuldig te dimen
sioneren voor de bestaande en verwachte diensten. 

Wie de best geplaatste speIer is voor het aanbieden van 
interactieve diensten hangt af van de lokale omstandigheden 
(bestaand netwerk, afstanden, investeringsmogelijkheden 
van de operator, concurrentie, etc.). 

De belangrijkste bestaande operatoren (PITs en kabel TV 
aanbieders) hebben beide een uitgebreid toegangsnetwerk 
uitgebouwd. Echter, deze netwerken zijn niet zonder meer 
geschikt voor interactieve multimedia applicaties. 
In sommige gebieden is het bestaande net zo verouderd, of 
door de topologie zo slecht geschikt voor interactieve 
diensten, dat het zelfs goedkoper is om vanaf nul te 
beginnen! 
In zulke gevallen heeft een volledig nieuwe operator (die 
geen afschrijvingen moet betalen voor zijn bestaand net) 
wellicht een competititief voordeel... .. 
Het telefoonnetwerk is weliswaar 
- bi-directioneel, punt-to-punt 

heeft geschakelde verbindingen en is 
- digitaal, 
- maar heeft een kleine bandbreedte. 
Het kabel TV netwerk daarentegen heeft een: 

grote bandbreedte, 
maar is analoog en 
eenrichtingsverkeer. 
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Om deze beperkingen op te heffen zijn er een aantal 
verschillende technologien ontwikkeld. 
De volgende toegangsnetwerken kunnen onderscheiden 
worden: 

- Voor upgraden van het telefonienetwerk: Asymmetric 

Digital Subscriber Line 
- Voor upgraden van het kabel TVnetwerk: Hybrid Fiber 

Coax 
Voor gebieden waar nog geen (of een verouderd) net ligt: 
ATM Passive Optical Network 

Alle toegangsnetwerken hebben gemeen dat zij de bestaande 
dienst (telefonie of CATV) op dat netwerk blijven suppor
teren, en daamaast veel ruimte beschikbaar maken voor 
interactieve diensten op basis van ATM. 

Asynchronous Digital Subscriber Line 

Asynchronous Digital Subscriber Line (ADSL) is een 
techniek die ontwikkeld is om over de bestaande koperdraad 
tussen de telefoon en de centrale, interactieve diensten te 
kunnen aanbieden. Zie Figuur 4. 

naar NB·switch 

bestaande Twisted Pair 

ATM and POTS gemultiplelleerd 

Figuur 4. ADSL architectuur 

Introductie gebeurt door aan beide einden op de lijn een 
speciale doos te plaatsen, de z.g. ADSL LT (Line 

Termination, aan de kant van de centrale) of ADSL NT 
(Network Termination, aan de kant van de abonnee). 
Deze doos, eigenlijk een gesofisticeerde computer, zal voor 
iedere Jijn de maximaal haalbare transmissiesnelheid 
berekenen, uitgaande van de afstand en de kwaliteit van de 
lijn. 

Downstream (van centrale naar abonnee) is een bandbreedte 
mogelijk tussen 2 Mbit/s (gemiddeld bij een afstand van 6 
kIn) en 6 Mbit/s (gemiddeld bij een afstand van 1 kIn). 
Upstream (van abonnee naar centrale) is de snelheid veeleer 
beperkt tot enkele kbit/s. 
Over de zo gewijzigde koperdraad kan men gemakkelijk 
interactieve diensten aanbieden. Immers, met MPEG-l 
gecodeerde beelden vragen gemiddeld 2 Mbitls, terwijl 
commando's naar een dienstaanbieder aan 64 kbit/s genoeg 
hebben. 



Het belangrijkste voordeel van ADSL is dat er geen nieuwe 
apparatuur in de straat moet worden ingegraven. Dit maakt 
ADSL zeer geschikt voor een snelle introductie van nieuwe 
diensten. Echter, doordat de LT en NT vrij complex en dus 
duur zijn, zullen bij een hoger aansluitingspercentage de 
kosten snel stijgen. 
Ook zal ADSL geen CATV kunnen ondersteunen door de 
beperkte bandbreedte. 

Enkele bedrijven, waaronder AlcateI, zijn al bezig met 
ontwikkeling van de opvolger van ADSL, die VHDSL (Very 

High-speed Digital Subscriber Line) of ook weI BDSL 
(Broadband Digital Subscriber Line) wordt genoemd. 
Hierbij is de snelheid nog verhoogd, tot enkele tientallen 
megabits per seconde. Dit gaat echter weI gedeeltelijk ten 
koste van de maximum afstand, en zal dus enkel toepasbaar 
zijn in dichtbevolkte gebieden. 

De voor- en nadelen van ADSL worden hieronder samen
gevat: 
Voordelen: 
- Geen kabel installatie, dus lage kosten en snelle 

aansluiting 
- Kosten strict proportioneel met aantal aangesloten kIanten 

Geschikt voor geografisch verspreide gebruikers 
- Voldoende capaciteit voor VOD dienst 

Geschikt voor Internet toegang 
Nadelen: 
- Beperkte capaciteit (max. 4 VOD kanalen tegelijk) 
- Beperkt bereik (overspraak van andere bronnen, afstand) 
- Geen directe ondersteuning van distributieve diensten 
- Prijs van modem 

Hybrid Fiber Coax 

Zoals ADSL gebaseerd is op het bestaande kopernetwerk 
van de PTTs, is Hybrid Fiber Coax (HFC) gebaseerd op het 
bestaande coax netwerk van kabeltelevisie operatoren. 

Het voornaarnste nadeel van een kabel TV netwerk (zoals 
boven vermeld) is dat het een eenrichtings netwerk is, 
waarbij alleen informatie van een centraal punt (de head
end) naar de gebruikers kan worden verstuurd. 

Om dit op te vangen, wordt er vanaf die head-end tot aan 
de laatste (eenrichting) versterker, een parallel netwerk 
opgebouwd met glasvezel. Over dit netwerk wordt de ATM 
informatie van de nieuwe diensten gestuurd, die in de z.g. 
BONT (Broadband Optical Network Termination) 
samengevoegd wordt met de CATV signalen. Zie Figuur 5. 

Componenten in het breed band netwerk 

Ook telefonie kan nu over dit netwerk worden aangeboden, 
waardoor een kabel TV exploitant rechtstreeks in competitie 
kan gaan met de PTT! Dit gebeurt nu aI, bijvoorbeeld in de 
UK. 

HFC is een geschikte technologie voorevolutie van CATV 
naar FSN. 

distributi\f~ 

services 

Interactive 
Services 

To Swlwl'ted Networlc 
BBandHB 

fiber 

fiber 

Figuur 5. HFC architectuur 

De voor- en nadelen van HFC worden hieronder 
samengevat: 
Voordelen: 
- Efficiente ondersteuning van analoge CATV distributie 
- Relatief hoge bandbreedte capaciteit 

In sommige gevallen is coax drop plant al geinstalleerd 
Huisapparatuur kan gevoed worden via de coax 
Bewezen kabel technologie 

Nadelen: 
- Kosten proportioneel met aantal gepasseerde huizen 
- Fiber/coax installatie voor nieuw bebouwde gebieden 

(kosten + verlopen tijd) 
- Gedeeld medium: beschermings & beveiJigingsprobleem 

Aktieve elementen in het straatnetwerk: onderhoud, 
voeding, fysieke toegang, beveiling 

ATM Passive Optical Network 

ATM Passive Optical Network (APON) is een helemaal 
andere techniek, die gebaseerd is op optische vezel. Als 
een operator nog geen koperdraad of eoax netwerk heeft 
liggen, of besluit dit niet te gebruiken, is APON een 
technologie die zeer toekomstveilig is door de hoge 
beschikbare capaciteit. 

Afhankelijk van het bereik van de vezel spreekt men van: 
- Fiber to the Home tab FttH tab (vezel tot aan het huis) 
- Fiber to the Building tab FttB tab (vezel tot aan het gebouw) 
- Fiber to the Curb tab FttC tab (vezel tot aan de stoep) 
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Fiber to the Living Unit tab FttLU tab (vezel tot aan de 
het appartement) 

- Fiber to the Last Amplifier tab FttLA tab (vezel tot aan 
de laatste versterker) 

FTTH 
FTTB 

FTTC 

Figuur 6. APON architectuur 

Het grote voordeel van eenPassief Optisch Netwerk boven 
punt-tot-punt glasvezel is dat er geen actieve elementen in 
de straat worden ingebouwd. De splitter is optisch, en zal 
de signalen van de centrale naar aile abonnees brengen. 
Hierbij kunnen zich dan weI problemen van bescherming 
en beveiliging van gegevens voordoen, maar die worden 
opgevangen door een voldoende krachtig encryptieprotocol 
in te bouwen. 

De meeste APON systemen hebben een splittingsfactor van 
16 of zelfs 32. In het AIcateI Research lab wordt gewerkt 
aan toekomstige APON systemen, met meervoudige 
splitting tot enkele honderden abonnees! 

Een samenvatting van de voor- en nadelen van APON: 
Voordelen: 
- Geen actieve elementen in het toegangsnetwerk: 

betrouwbaar, lage onderhoudskosten 
- Mogelijkheid voor hoge bandbreedte: 'futute safe', zelfs 

voor bedrijven 
Toekomstig hoge splittingsfactor 
Geschakelde en distributieve diensten 

Nadelen: 
- Vezel instaIlatie (kosten + verlopen tijd) 
- Hoge initiele kosten voor optische componenten 

PON = gedeeld medium: beschermings & beveiligings 
probleem 

Vergelijking technologien in het toegangsnetwerk 

In de volgende grafiek (Figuur 7) worden de verschillende 
behandelde technologien vergeleken. 
Het blijkt duidelijk dat bij een laag aansluitingspercentage 
(bij b.v. pi loot projecten) ADSL de beste oplossing is. 
Maar naar mate er meer abonnees in een regia kamen, wordt 
HFC en uiteindelijk FTTC interessanter. 
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Figuur 7. vergeUjking verschillende toegangs
netwerken 

Specifieke componenten voor inter
actieve diensten 

De Set Top Box 

De Set Top Box (STB) is een kastje op (of onder) de TV 
thuis. Via een afstandsbediening kunnen aan de STB 
commando's worden gegeven, die vervolgens over het 
netwerk worden gestuurd naar de Service Gateway of de 
Level 2 Gateway (zie onder). 

De Levell Gateway of Service Gateway 

De Service Gateway (SG) is de component waarmee een 
gebruiker van een interactieve dienst allereerst kontakt 
krijgt. 
Deze dienst is te zien als een soort Gouden Gids, waarbij in 
een menu eolof zoek struktuur specifiek die dienst gevonden 
kan worden waar naar de gebruiker op zoek is. 

De Level 2 Gateway 

Als die dienst bepaald is, zal de SG kontakt leggen met de 
Level 2 Gateway (L2GW). Vervolgens wordt door het 
netwerk een rechtstreeks pad gelegd tussen de L2GW en de 
Set Top Box van de gebruiker. 

De Level 2 Gateway toont bijvoorbeeld een menu met 
verschillende films die kunnen gespeeld worden, of met 
produkten die gekocht kunnen worden. 

De Level 2 Gateway wrgt oak voor het bijhouden van de 
rekening van de k1ant. Deze rekening kan of weI rechtstreeks 
naar de k1ant gaan, of weI doorgestuurd worden naar het 
beheerscentrum van het ATM, waar het bedrag bij het 
algemene netwerk-gebruik wordt opgeteld. 



De Video Server 

Heeft de gebruiker een keuze voor een film of een produkt 
gemaakt, dan zal de L2GW opdracht geven aan de Video 
Server om de gekozen informatie (film, produktpresentatie) 
op te sturen naar de Set Top Box. 

Voorbeeld van communicatie bij keuze multimedia
dienst 

Ais voorbeeld is hieronder een scenario getoond dat 
afgewerkt moet worden bij de keuze voor een interactieve 
multimedia dienst. 

Verschillende ~.::--~ 
dienst· 
aanbieders 

Figuur 8. Componenten voor interactieve 
diensten 

1. Gebruiker 
2. Set Top Box 

3. Netwerkbeheer 
Box naar Service Gateway 
4. Set Top Box 
5. Service Gateway 

6. Service Gateway 
7. Gebruiker 
8. Set Top Box 

9. Service Gateway 

10. Netwerkbeheer 

11. Service Gateway 

12. Level 2 Gateway 

13. Service Gateway 

zet Set Top Box aan 
vraagt kanaal aan naar Service 
Gateway bij netwerkbeheer 
kent kanaal toe van Set Top 

kontakteert Service Gateway 
controleert parameters van 
gebruiker (betaling, restrikties, 
... ) 
zend menu naa Set Top Box 
kiest dienstaanbieder uit menu 
zendt keuze naar Service
Gateway 
vraagt kanaal aan naar Level 
2 Gateway bij netwerkbeheer 
kent kanaal toe van Service 
Gateway naar Level 2 Gateway 
kontakteert Level 2 Gateway 
van geselecteerde aanbieder 
controleert parameters van 
gebruiker (betaling, restrikties, 
... ) 
vraagt kanaal aan van Level 2 

n.on,T.on in het breedband netwerk 

16. Gebruiker 
17. Set Top Box 

18. Level 2 Gateway 
19. Video Server 

maakt keuze uit menu 
zendt keuze naar Level 2 
Gateway 
kontakteert Video Server 
zendt film naar Set Top Box. 

Het zal nu duidelijk zijn dat er heel wat communicatie en 
protocols moeten worden afgewerkt voordat een film thuis 
vertoond kan worden! 

Netwerkbeheer 

Vanui! het standpunt van de operator zijn de volgende 
algemene doelen aanwijsbaar: 
- Verbeter de klanttevredenheid door snelle respons en 

goede service 
- Verkort de "time-to-market" voor nieuwe toepassingen 
- Verminder de beheerskosten van het netwerk 

Hierbij komen we kijken op het terrein van netwerkbeheer 
(engels: Network Management). 

Bij een zo complex netwerk als het ATM netwerk, dat 
immers zowel residentiele als professionele klanten bedient, 
en zowel video als data als telefonie moet ondersteunen, is 
het van het allergrootst belang dat er een doorzichtig, 
consequent netwerkbeheer mogelijk is. 
Ais er dan ook nog sprake is van deregulatie, met als gevolg 
competitie en dus dalende inkomsten, wordt het belang van 
netwerkbeheer alleen nog maar groter. 

Door een aantal standaardisatie comites zoals de ITU-T en 
het Network Management Forum is een hierarchische 
indeling vastgelegd voor een TMN (Telecommunications 
Management Network), zie Piguur 9: 

Subnetwork Management 

Gateway naar Set Top Box Element Management 

14. Netwerkbeheer kent kanaal toe van Set Top 

15. Level 2 Gateway 
Box naar Level 2 Gateway Figuur 9. TMN principes 
zendt menu naar Set Top Box 
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Op elk niveau zijn duidelijke, open, interfaces vastgelegd. 
Zo kan een operator dus voor elke applicatie in het netwerk 
de beste oplossing kiezen. 

Alcatel biedt een volledige lijn van netwerkbeheer producten 
aan, die volledig ge'integreerd diensten- en netwerkbeheer 
mogelijk maken. 

Figuur 10. Alcatel TMN strategie 

Hierachter worden twee voorbeelden genoemd van operaties 
die door een goed ontworpen TMN eenvoudig en snel 
behandeld kunnen worden. 

Het eerste voorbeeld (zie Figuur 11) is een eenvoudige 
aanpassing aan een telefoonlijn. Bijvoorbeeld blokkering 
van intemationale gesprekken, of verhuizing binnen de zone 
(zelfde netnummer). 

Figuur 11. Wijzigingen in een telefoonlijn 

I.De klant komt een PTT-winkel binnen, en de gevraagde 
wijzigingen worden ingegeven in een terminal, die aan 
het klantenbeheersysteem hangt (Customer Management). 
Direct wordt ook nagekeken of de klant nog openstaande 
rekeningen heeft. 

2. Het klantenbeheersysteem vertaalt de opdracht in 
commando's voor het beheersysteem van de telefonie
dienst (Service Management). 

3.Het beheersysteem van de telefoniedienst verdeelt de 
opdracht in andere opdrachten voor de verscbillende 
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netwerk elementen die bij de wijziging betrokken zijn 
(Network Management). 

4. In de netwerk elementen worden de nodige wijzigingen 
uitgevoerd (Network Element Management). 

In het tweede voorbeeld (zie Figuur 12) wordt een meer 
complexe handeling uitgelegd, met name de abonnering 
op een interactieve dienst. 

Figuur 12. Abonnering op een interactieve dienst 

1. De klant komt in een PTT -winkel, en vraagt een abonne
ment (bijvoorbeeld op een Video-on-Demand dienst); 

2.De gegevens van de klant worden ingegeven in een 
terminal, die aan het klantenbeheersysteem hangt 
(Customer Management). Zoals in het eerste voorbeeld, 
wordt nagekeken of de klant nog openstaande rekeningen 
heeft. 

3.Indien abonnering wordt goedgekeurd, wordt via het 
werknemers beheersysteem een ticket aangemaakt om de 
noodzakelijke apparatuur (Set Top Box, zie "Specifleke 
componenten voor interactieve diensten" ) te plaatsen 
bij de klant thuis. 

4.Het klantenbeheersysteem vertaalt de opdracht in de 
nodige commando's voor het MultiMedia beheersysteem 
(Service Management). 

5. Het MultiMedia beheersysteem vraagt de Level 1 Gateway 
(zie "Specifleke componenten voor interactieve dienst
en" ) om een fiche met de benodigde klantinformatie aan 
te maken. 

6. Het MultiMedia beheersysteem verwittigd ook het beheer
systeem van het toegangsnetwerk, om de verschillende 
netwerk elementen die bij de wijziging betrokken zijn te 
eonfigureren (Network Management). 



7. In de netwerk elementen worden de nodige wijzigingen 

uitgevoerd (Network Element Management) . 

Indien het netwerkbeheer niet ge"integreerd is, moet al deze 

communicatie tussen de verschillende systemen met de 

telefoon of de fax worden uitgevoerd. Dat er in dat geval 

fouten en vertraging optreedt behoeft geen verdere uitJeg. 

Conclusie 

In het voorgaande is een beknopte uitleg gegeven van de 

verschillende netwerk elementen die betrokken zijn bij 

breedbandcommunicatie, en meer in het bijzonder bij 

interactieve MultiMedia diensten. 

Ir. G.G. van Kersen 

Componenten in het breedband netwerk 

De evoJutie van het huidige telefonienetwerk tot een breed

band netwerk op basis van ATM is reeds in gang gezet. 

Aile noodzakelijke apparatuur is beschikbaar, of zal dat 

binnen enkele jaren zijn . 

Door regularisatie en andere beperkingen zal het nog even 

zal duren voordat iedereen een 'informatiesnelweg' in zijn 

of haar huiskamer heeft Jiggen. 

Het zullen voomamelijk de gebruikers zijn die bepaJen welke 

toepassingen de zogenaamde killer-applicaties zullen 

worden, die moe ten zorgen voor grootschaJige, goedkope, 

multimedia verspreiding. 
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Broadband Access - The Alternatives 

Broadband acces - Comparing The Alternatives 

WE Pugh, III, PhD 

Introduction 
Broadband access, the link from the telephone central office 
or cable TV headend to a consumer's premises, represents 
perhaps 70% of a network provider's investment to bring 
full information superhighway capability to an individual 
consumer. A benchmark for the cost of broadband access 
has been recognized in the industry at about $1000 per 
home. Capital investments by network providers to develop 
broadband access for the information superhighway have 
inherent risk because of 
- Reduced opportunities for infrastructure sharing as the 

network nears an individual consumer, 
- Uncertainty regarding service take-rates and market share 

in the approaching competitive environment, and 
- Large commitments to outside plant construction and 

facilities, rather than to redeploy able electronic elements. 
Nevertheless, potential rewards to telephone companies, 
cable TV companies and others (e.g. electric utilities) for 
serving the end consumer in an expanding information 
economy make such investments a business imperative 
for incumbents and a tempting proposition for innovative 
new entrants. 

This paper focuses on the incumbent terrestrial access 
providers - telephone LECs (Local Exchange Carriers) 
and cable MSOs (Multiple System Operators). It begins 
by citing the business environment and the information 
highway services that are driving local telephone and cable 
companies to invest in broadband access, as evolving 
technology and relaxing regulation enable the convergence 
of these two industries. Broadband access technologies are 
then reviewed and evolution paths from the respective 
embedded bases are considered, with respect to both today's 
choices and the long term vision. 

The two choices for broadband access that are currently 
being most heavily debated in development laboratories, in 
the press, and in corporate board rooms are loosely termed 
"Hybrid Fiber Coax" (HFC) and "Switched Digital Video" 
(SDV). The thrust of this paper is to explain why these 
two alternatives overshadow aU others and to highlight 
decision factors facing network providers in choosing 

between them. 

Note that HFC/SDV terminology has evolved from industry 
technology and marketing discussions; these imprecise 
terms confuse basic understanding of the two architectures. 
Both architectures support on-demand digital video services 
and, as practically deployed, both architectures incorporate 
logical buses. The distinctions are in the digital modulation 
scheme and the position of the bus relative to the customer. 
The SDV architecture utilizes baseband digital modulation 
and point-point distribution to individual customers off of 
a logical fiber bus. Whereas, the HFC architecture utilizes 
QAM digitally modulated subcarriers and a coax bus fed 
by point-point fiber for distribution to customers. 
Throughout this paper, we shall seek to avoid confusion by 
referring to the former as Baseband Modulated Fiber Bus 
(BMFB) and the latter as Subcarrier Modulated Fiber
Coax BusSubcarrier Modulated Coax Bus (SMFCB). 

Basic Economic Drivers 

In the US, the FCC has recently reaffirmed its interest in 
"facilities-based competition" among video service 
providers; it also continues to promote competition at all 
levels in the local exchange telephony market. Annual 
growth in the core local exchange telephony business has 
slowed to under 3% and newly emerging competition in 
the intraLATA toll market is now placing as much as 12% 
of the LEC revenue stream at risk. Annual growth in cable 
TV has also slowed since most systems are now fully built
out and new competition from Direct Broadcast Satellite 
(DBS) may erode as much as 10% of the MSO subscriber 
base. Both LECs and MSOs are thus under tremendous 
pressure to move in to each others markets, as well as to 
develop brand new markets. 
In developing business cases for this increasingly 
competitive environment, LECs and MSOs (within their 
existing service/franchise areas) consider three financial 
drivers to justify broadband access: 
- Additional revenues, from services that are either "new" 

or now offered only by the competition, 
Operational savings, by applying "smart" technology 
to cost-reduce existing services, and 
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- Revenue retention, by strengthening one's core business 
and/or challenging the competitor's. 

These three drivers provide the context for later discussion 
of decision factors that are leading to technology choices 
by the LEC and MSO network providers. 

Broadband Network Services 

Because of the large investment at risk, it is critical that a 
broadband access architecture support (or be economically 
evolvable to support) virtually any information service. The 
industry has coined the term "full-service" network to 
describe such broadband capability. Figure I presents the 
full range of services that could be provided over consumer 
broadband networks, organized loosely into 
"entertainment", "information/transaction" and 
"communications" categories. It shows MSOs, beginning 
from their near-ubiquitous base in the entertainment 
category with "broadcast cable TV" service, moving into 
more sophisticated video services in the information/ 
transaction category and on into all communications 
services. It shows LECs, beginning from their near
ubiquitous base in the communications category with "Plain 
Old Telephone Service" (POTS), moving into more 
sophisticated information/transaction services, as well as 
into all types of video entertainment services. 

Categories Services 

Broadcast Cable TV 
High Definition TV 

Enhanced Pay Per VIew 
Video on Oernand 

interactive TV 
Inleractive VideoGames 
Video Catalog Shopping 

Distance Learning 
Desktop Multimedia 
Image Networking 

Tranaaction Services 
In1Bmet AccessIHigh Speed Data 

Telecommuting 
VIdeo Conle!encing 

Video Telephony 
Personal Communicatlans 

ISDNJNon Switched Specials 
POTS 

Figure 1. Broadband Network Services 

Attributes 
One-way 

Two·Way 
Asymmetric 
NBlWBIBB 

Two-way 
Synvnetric 

NBIWB 
Switched 

The bandwidth, directionality and switching attributes of 
the access network needed to convey this "full service" mix 
are indicated on the right side of Figure 1. Necessary 
network upgrades are thereby related to services capability, 
beginning from the respective embedded networks of the 
cable and telephone industries. A full service network must 
economically support the superset of these attributes and 
offer to a given consumer appropriate allocations of both 
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downstream (toward the consumer) and upstream (away 
from the consumer) bandwidth, as well as appropriate 
capabilities for switching (including circuit switching, 
packet switching, point-to-multi-point broadcasting and 
dedicated facilities). 

When one studies the requirements of individual services 
more closely, many other attributes come into play in 
specification of the access network, such as low transmission 
delay for voice services, high availability for business data 
lines, tight error performance for highly compressed digital 
entertainment video, and low latency for interactive video 
games. However, probably the most serious challenge for 
full service networks today is to provide compatibility with 
the embedded base of consumer electronics: analog RJ -11-
based terminals for telephony, facsimile, and data, bridged 
via twisted pair cabling inside the home, and analog NTSC/ 
AM-VSB-based cable-ready televisions and VCRs, bridged 
via coax cabling inside the home. 

Because of consumers' large terminal investments and 
acceptanc of traditional features (e.g. bridginge.g.bridging 
of multiple terminals) turnover in these analog consumer 
technologies will be slow - perhaps more than a decade -
and should be naturally motivated by attractive new service 
capabilities, such as ISDN (Integrated Services Digital 
Network) and HDTV (High Definition TeleVision). Since 
the bulk of today's proven revenues are from POTS and 
analog broadcast CATV, optical fiber-based digital 
broadband access systems will still have to provide 
electrical interfaces to analog consumer terminals for 
both POTS and broadcast cable TV for the foreseeable 
future. 

Planning Challenges/or the Broadband Network 

Planning for full service broadband networks will be 
challenging in several regards - length of planning horizon, 
evolution in services and technology, and construction lag. 

Much of the resistance-designed twisted pair telephony 
plant, installed beginning in the early 1950's, is still in 
service today. Cable TV systems that carried a bandwidth 
of 330 Mhz and provided 40 channels began to be installed 
in the late 1970's and many are still in service today. Due 
in part to the large investment to be recovered, the planning 
horizon for full service broadband access is also necessarily 
long, perhaps a decade or more. 

However, the predictability of new services over such a 
planning horizon is highly uncertain, particularly individual 
service take rates, usage and market shares in a multi-



provider environment. Thus, a critical aspect of broadband 
network planning is for flexibility and evolvability to 
accommodate changing service and business needs. It should 
be noted that network capabilities and costs will also change 
over time and will enable or constrain service evolution. 
For instance, digital Video On Demand (VOD) may initially 
be less popular than analog broadcast video because of the 
need for what are today expensive set top, transmission and 
file server technologies. This will change in the future with 
production volume cost reductions, improvements in video 
compression and advances in the underlying technologies. 

Another challenge for LECs and MSOs in broadband 
network planning will be the long construction lag. 
Obtaining the capital, manufacturing the network 
components, and marshaling the construction and 
provisioning forces to provide full-service access network(s) 
to a majority of the 100 million US households will take at 
least a decade. As technology improves and services succeed 
or fail, the network design under construction at any point 
in time will change. There is a strong operational need to 
maintain backward compatibility, while continuing to 
support new services as they evolve. 

End-To-End Network Functionality 

Figure 2 below provides an end-to-end functional view of a 
full service network for conveying progranmting content to 
information consumers. Content is stored by information 
providers in Video Servers. Consumer Equipment presents 
the content to consumers and represents not only the 
consumer electronics that terminate individual services, but 
the wiring within the consumer premises. Access OSP 
(OutSide Plant) Facilities provide the so-called "last mile" 
physical link to individual consumer premises. It covers all 
active and passive devices, as well as all cabling, located in 
the OSP, including service interface technologies. The 
Access Node manages all access OSP facilities within a 
defined area and provides appropriate format and 
transmission conversions to meet internal network interfaces 
for both communications and video services. It is typically 
located within the serving Central Office (CO) or HeadEnd 
(HE), usually within several miles of the consumer due to 
cabling and transmission considerations. The network 
Service Node provides switching and processing 
functionality that connects a consumer to the server(s) of 
any desired information provider. 
Though not explicitly indicated, the service node also 
provides switching and processing functionality for 
communications services that interconnect consumers with 
each other. Note that service nodes and video servers may 
be collocated with the access node. However, if these 
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functions are remotely located, as will often be the case, 
additional high speed fiber Backbone Transport function
ality would be required for interconnection. 

AccessOSP 
Facilities 

End·ta-End 
Network 

Access 
Node 

Service 
Node 

Video 
Server 

.... ....... ---11 Service Management I"" --.....j ...... 

... ....... - ....... 1 Integrated OAM&P 1-1 ---..I ... 

* No!e: l>dliunal b:kbone TrwportfunctiJnality present where imJi;3Ied, if adjlcenf funclims are rn:t coloc3ltli 

Figure 2. Full service Network Functionality 

Two additional end-to-end blocks are shown in Figure 2, 
representing (primarily) distributed software functionality 
with processing andlor feedback located in each of the 
network functional blocks. Service Management provides 
the gateway(s) via which a consumer selects information 
providers, manages service options and navigates among 
program choices. Integrated OAM&P (Operations, Ad
ministration, Maintenance and Provisioning) refers to all 
the operations capabilities designed into smart broadband 
network elements and element managers that enable a 
network provider to operate a full service network with high 
efficiency and minimal human intervention. 
More detail on the functionality within each block of Figure 
2 is summarized in Table I on the next page. 

Set-Top Terminals 

A key service and cost issue associated with the information 
superhighway is the set-top terminal. It is located within a 
consumer's premises and is expected to provide the direct 
consumer interface for many broadband services. It would 
certainly include functionality for access transmission 
termination and decompression for each of the simultaneous 
digital video channels desired at a particular premises, as 
well as access security functions to support billing and 
eliminate theft of service. It may also include 1) functionality 
for on-screen navigation and selection of services, 2) 
downloadable memory for configuring, provisioning and 
maintaining services, 3) random access memory for real
time operation of the system and processing of such 
applications as video games, and 4) ports or plug-in slots 
for providing access to peripheral devices like printers, CD
ROM drives, and high speed data modems. It may include 
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Access Node Service Video Server Server Integrated 
Equipment Node Management OAM&P 

---
Premises MuxlDemux Switching Content! Gateway! Billing 
Distribution Packaging Navigator 
Set Top Physical Lyr. Channel Cross- Compression Customer Surveillance 
Terminal Conversions Assignment connection Profile 
Signaling! Consumer Format Network Encoding Service Testing 
Control End Interfaces Conversions Signaling Priority 
Program Concentration Billing Signaling! Customer 
Selection Data Control End Service 
Video Concentra Billing Data Configuration 
Decoding tion 
PhoneNideo 

Table I. Full service network functions 

an analog set-top converter and security function as well. 
To emphasize their high functionality, potential relationship 
to consumer devices other than just televisions, and 
distinguish them from relatively simple analog cable TV 
set-top converters, we will call these complex devices Digital 
Video Home Terminals (DVHTs). 

DVHTs have functionality important to both the consumer 
and the network provider and could arguably be included 
in either the consumer equipment block or the access asp 
facilities block of Figure 2. Though cable companies 
typically provide analog set-top converters as part of the 
access network today, the current regulatory push is to 
consider it as consumer equipmentll (and in fact to embed 
some of this functionality in TV receivers). Thus, DVHTs 
are listed under consumer equipment in Table I and have 
been excluded from the following discussions of access 
functionality and its cost. 

Nevertheless, this cost should not be ignored since it is the 
single most costly element associated with broadband access 
on a per-consumer basis. There are wide variations in cost 
estimates for DVHTs, in part because of 1) the wide variation 
in possible service functionalities and 2) sensitivity to 
production volumes of complex consumer electronics. A 
cost that today might be over a thousand of dollars could, 
with future volumes in the millions, be expected to fall to 
several hundred dollars. 

The Access Subnetwork 

A more physical representation of a full-service network is 
shown in Figure 3. As noted above, fiber transport facilities 
will link access nodes with any remotely located service 
nodes and video servers. These fiber backbone transport 
facilities will be SaKET-based to provide a standardized 
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multiplexing hierarchy with equipment interworking and 
to enable support ofhigbly reliable ring and star topologies, 
as well as to provide sophisticated operations capability. 
The broadband Access Subnetwork consists of the access 
OSP cable and electronic facilities that distribute signals to 
individual consumer interfaces and the access node that 
manages and provides the operations interface for all the 
subtending access asp facilities in a given geographical 
area. The access node also performs all the multiplexing 
and format conversions required between the access and 
service nodes or backbone transport networks, effectively 
combining headend functionality for video services and 
digital loop carrier host terminal functions for 
communications services. Access node functionality is 
typically embodied in a "Host Digital Terminal" (HDT) 
network element. 

Access Subnetwork 

Figure 3. The Access Subnetwork 

Ideally the access subnetwork will provide not only full 
service capability to residential customers, but will support 
any business customers that are interspersed with residential 
customers. Integrated support for business customers is 
essential in order for network providers to avoid the cost of 
separate overlay networks. The following section describes 
the alternatives for the access subnetwork, first the 



embedded base, then the new broadband alternatives. 

ACCESS ALTERNATIVES DEFINED 

The Embedded Base of Networks in the US 

In the following paragraphs, descriptions will be provided 
of 'typical' telephone and cable TV networks. These 
descriptions address the predominant construction of the 
enormous embedded network base, and do not address more 
modern technologies used in new growth areas. To 
understand the starting points for the journey to convergence 
of LEC and MSO networks onto the information 
superhighway, it is important to highlight the state of the 
millions of miles of plant each industry has deployed over 
the last two or more decades. 

(a) 91-------tv.1sIed-· _pa:,...ir _____ -H[ 
TWP: Twisted Wire Pair(Telco Base) 

(b) 

taps 
~IHiers 

Fe: Fiber-Coax (MSO Base) 

Figure 4. Existing Acces Alternatives 

LECs provide POTS over an embedded network that is 
predominately constructed of cabled sets of wire pairs, 
varying in count between 6 and 3600 wire pairs per cable 
(Figure 4-a). In such cables, each pair of wires, or 'loop; is 
twisted together to reduce cross-talk among the pairs in the 
same cable. This construction was designed to support a 4 
kHz bandwidth for voice frequency telephony. Individual 
wire pairs are spliced together at various points in the 
network to interconnect single customer' drop wires' to cable 
pairs in the 'subdistribution', 'distribution,' 'sub-feeder' 
and 'feeder' cables. At each such successive splice point, 
larger and larger groups of wire pairs are aggregated into 
the cable, which eventually finds it's way to the telephone 
exchange building or 'central office.' At the central office 
the cable pairs are separated out and distributed along the 
'main distribution frame' (MDF) where they are jumpered 
to switch 'line equipment terminations' for interconnection 
into the local telephone switch (and through it on a call-by
call basis into the higher-level 'inter-office' network). 
The access portion of this twisted pair network costs typically 
$1,200 per home to construct. It is also relatively costly to 

Broadband Access - Comparing The Alternatives 

operate. Detailed records must be kept of all the cable pair 
sections which are interconnected to form a circuit from 
the CO to a home. Frequent rearrangements are necessary 
due to service changes, moves etc., and these rearrangement 
activities introduce errors into the plant record database 
and cause 'chum damage' (inadvertent shorts or opens) in 
the physical cable plant. It is these factors, among others, 
which provide opportunities for operations cost savings 
through the introduction of new smart network technology, 
Finally, the telephone industry has a tradition of highly 
reliable operation, even in the face of massive power outages, 
and a tradition of service to its customers. 
Multiple System Operators (MSOs) in the cable TV industry 
broadcast analog video signals over fiber-coax networks as 
shown in Figure 4-b. Linear lasers at the 'headend' transmit 
the full RF spectrum (from about 50 MHz to typically either 
330 MHz or 550 MHz) to 'fiber nodes' serving 500 - 2000 
homes. The signal is distributed electrically to homes within 
the fiber node serving area via an amplified tree and branch 
coaxial cable distribution network. Individual homes are 
typically served via coax drops from four-home taps spaced 
along the coax distribution bus. All consumers receive the 
same 40+ or 70+ channels of video in NTSC AM-VSB 
format, which utilizes subcarriers spaced 6 MHz apart. Trap 
filters are often placed in series with the drop termination 
to manage access to premium services, with physical 
rearrangements of these filters often resulting in drop 
degradation and cable troubles. 

Long cascades of anlplifiers were originally used to transport 
the signal from the headend (HE). However, beginning in 
about 1990, these amplifier cascades have been aggressively 
replaced by direct fiber links, resulting in a maximum of 3 
to 10 amplifiers between a consumer and the HE. This 
improves reliability and signal quality, resulting in the fiber
coax architecture discussed here. Such plant costs 
approximately $450 per home passed ($750 per home 
served) to construct. Its operation cost is relatively low due 
to the simplicity of the topology, the one-way broadcast 
service and the historically lower hourly wage rates of cable 
TV craft relative to telephone craft. MSO service providers 
have relatively unsophisticated operations plans and 
operations support systems (proactive maintenance is 
typically not utilized), and their networks provide little or 
no power redundancy (consumer video receivers tend to be 
rendered inoperative by any power outage that disables the 
network) . 

Thus, LECs and MSOs start their journeys toward the 
information super highway from two extremely different 
starting positions. The LECs have sophisticated switching 
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and inter-office networks, supported by equally complex 
and proportionately costly automated operations support 
systems, which are connected to low bandwidth (albeit 
symmetrically bi-directional and highly reliable) access 
media for the 'last mile' to the home. The MSOs have 
wonderfully broadband access networks, but these are for 
the most part uni-directional broadcast distribution systems 
with little redundancy and low reliability records. The MSO 
networks are also supported by far less complex operations 
support capabilities than those of the LECs, and they are 
connected principally to analog CATV HE s with little or 
no switching capability or inter-HE transport capability. 
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(c) 

(d) 

MDF 

ADSL: Asymmetric Digital SUbSCflber Line 

CO 
ADSL 
modems 

bidirldionaJ ........... 
HE 

-8
, 

COIHE 
HOT --

SMFCB: Subcarrler Modulated Flber-Coax Bus 

BMFB(AV): Baseband Modulated Fiber Bus (with Analog Video undel 

Figure 5. New Access Alternatives 

New Broadband Access Alternatives 

For both of the incumbent network service providers, there 
are opportunities for relatively incremental upgrades which 
offer some limited short term advantage but little lasting 
value. For the LECs, the Asymmetrical Digital Subscriber 
Line (ADSL) technologies offer limited wideband transport 
capability on the embedded base of twisted-pair access links. 
This capability, coupled with MPEG digital video compres
sion and compatible DVHTs for each video receiver, 
promises some switched digital video connectivity. The 
architecture consists of ADSL modems at the home and in 
the central office (Figure 5-a), but there are severe 
limitations, the most glaring of which are the inverse 
relationship of transportable bandwidth to distance (for a 
given type of ADSL transmission technology) and the 
penalty paid in downstream bandwidth to implement a 
significant upstream capability. In the US, distances from 
COs to homes will often exceed the ADSL range at 
bandwidths needed for commercial digital video service, 
requiring the use of expensive fiber-based multiplexer 
systems to extend the range. In addition, over a quarter of 

Broadband access- the alternatives 

all loops contain either 4 kHz band-limiting DLC systems 
or load coils. Thus, there are many situations that would 
necessitate a fiber-based multiplexer bypass/range 
extension, much like the BMFB systems to be discussed 
later. Finally, the ADSL technology provides no integrated 
means (other than digital encoding and compression) of 
transporting broadcast AM-VSB programming, which as 
discussed earlier is the predominant revenue-producing 
service in the cable TV industry. 

While prices for ADSL modems are often quoted for 
production quantities in the millions of units of per year, 
the limitations discussed here make the realization of such 
aggressive production unlikely. Approximately $700 for a 
modem pair is optimistic given realistic production 
estimates. Further considerations for ADSL are, on the 
positive side, that it can serve a sparsely distributed 
subscriber base with investment added largely as subscribers 
are added, while on the negative side, it requires CO modems 
and interconnecting distribution frames to associate the 
video and telephony traffic in the serving CO, high speed 
multiplexer bypass for both loaded and DLC-served loops 
and extra switching functionality in the CO to accomplish 
channel changes for broadcast services. These aspects of 
the technology increase capital costs far beyond that of just 
the modems, confound CO administration and drive up 
operations expense. 

For MSOs, the most incremental upgrade might be to 1) 
complete a fiber trunking strategy (which taken alone just 
improves signal quality and reliability), then 2) increase 
downstream bandwidth to 750 Mhz and 3) provide a very 
narrowband upstream channel for limited interactive 
control, as shown in Figure 5-b. These steps require a major 
overhaul of the coaxial plant, almost equivalent in cost to 
that required to build a telephony-ready hybrid fiber coax 
network, and provide only a marginal improvement in 
service capability (e.g. Extended Pay Per View service or 
very limited Video On Demand using appropriate digital 
DVHTs). However, for new builds, the incremental cost 
differential between this alternative and a conventional 
broadcast-only plant is small, perhaps $100 per home 
passed, so such networks are being deployed today in some 
areas. More often than not however, MSOs are going one 
step further to more robust upstream bandwidth, allowing 
for the eventual introduction of telephony services, including 
Personal Communications Service (PCS). 

There are two architectures competing for first place among 
service providers to realize full-service information 
superhighway capability. Illustrated in Figures 5-c and 5-d 
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are Subcarrier Modulated Fiber-Coax Bus (SMFCB) and 
Baseband Modulated Fiber Bus (BMFB). The first of these, 
SMFCB (also termed Hybrid Fiber Coax), is being 
considered by all MSOs as an extension of their fiber-coax 
topology, as well as by several LECs. The second 
architecture, BMFB, closely resembles the Fiber-to-the-Curb 
architecture already familiar to many LECs, and for that 
reason is being given careful consideration by many of them. 
Proponents of each architecture often tout the merits of their 
choice, and the deficiencies of the alternative. As we will 
discuss later, both architectures have relative strengths 
and weaknesses, and the choice between them is heavily 
inflnenced by a service provider's weighting of the 
importance of these factors. 

The SMFB architecture provides significant upstream 
bandwidth in the 5-40 MHz band for various communication 
services. At the CO, a host digital terminal (HDT) provides 
an efficient concentrated TR-303 interface to a local digital 
telephony switch. From the CO, various arrangements of 
protected (i.e. redundant) and unprotected linear lightwave 
transmission equipments are used to transport telephony, 
various data services (including Internet access), switched 
digital video, broadcast digital video, and broadcast AM
VSB cable TV signals to a 'fiber node' (FN) which typically 
serves up to 480 homes. The most common arrangements 
are 1) telephony and narrow/wideband data protected, other 
signals unprotected, and 2) all digital signals protected, 
including switched and broadcast digital video, with only 
broadcast AM-VSB cable TV signals left unprotected. Other 
possible combinations might be to protect all bi-directional 
traffic (i.e. communications traffic of various sorts) and to 
leave unprotected both analog and digital broadcast 
entertainment services. 

From the fiber node, SMFCB systems transmit bi
directionally over coaxial cable tree and branch buses (and 
carry electrical power) to electronic modules commonly 
called Network Interface Units (NIUs). NIUs may 
economically serve a very small group of homes, often a 
single home. In this single-home application, the NIU is 
mounted on the wall of the residence. Curb or pole mounted 
NIUs typically serve four to eight homes, and in special 
applications (e.g. high-rise apartments) larger NIUs may 
be used. At the wall of the home (or at the curb-side NIU), 
telephony signals are encoded/decoded and placed on 
conventional twisted-pair inside wiring to consumer 
terminals (phones, faxes, computer modems). In addition, 
telephone signaling (ringing) and power are provided by 
the NIU. Broadband signals are carried into the home on 
coaxial cable for distribution to cable-ready video receivers, 
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digital DVHTs, cable data modems, or other RF terminal 
appliances. A virtue of this technology is that the digital 
signals are encoded and decoded once at either the HDT or 
at the NIU/digital DVHT/cable-modem using modulation 
techniques proven in previous generations of digital radio 
systems (QPSK, 64-QAM, etc.) without any form of further 
trans coding or switching in the access, and are transmitted 
end-to-end over proven broadband media (fiber and coaxial 
cable.) 

Figure 5-d illustrates a practical Baseband Modulated Fiber 
Star (BMFS) or Bus (BMFB) architecture, sometimes 
referred to as Switched Digital Video (SDV).ln an idealized 
view, all traffic is carried digitally over point-point fiber 
facilities from the CO to Optical Network Units (ONUs) 
located deep in the plant. An ONU might serve 4 48 homes. 
However, two practical considerations force a significant 
variation from this ideal. These are 1) the need to power 
the ONUs and 2) the need to transport broadcast analog 
cable TV, which is prohibitively expensive on fiber in the 
access portion ofthe plant with today's technology. To solve 
these two problems, practical systems are built with a 
broadcast FC underlay carrying electrical power and analog 
cable TV channels. (Note that analog broadcast signals 
could be digitized, however this would significantly increase 
costs due to the need for a DVHT on every video receiver.) 

At the CO, an HDT provides a concentrating TR-303 
interface for telephony traffic into the local digital switch, 
and an OC-3 interface for digital video/data traffic to and 
from the transport network. These signals are mUltiplexed 
together at the HDT and switched to appropriate transceivers 
for transport over the fiber to the ONUs. In principle, a 
single point-point fiber might serve a single ONU, and 
through it a single home, i.e. Fiber-To-The Home or in the 
terminology developed above Baseband Modulated Fiber 
Star (BMFS). Under these circumstances, the digital 
bandwidth available to the home, upstream as well as 
downstream, could be virtually unlimited. However, 
economic pressures force significant deviation from this 
ideal star configuration in any widespread consumer 
application. First, ONUs must be shared over multiple 
homes, with 16 single family homes being typical, up to as 
many as 40, if they are within the reach of the digital video/ 
data drop transmission technology. A further economy can 
be achieved through optical splitting of the fiber between 
the HDT and the ONU. Two- and four-way splits are 
common. Finally, while large amounts of digital bandwidth, 
both downstream and upstream, can be made available to 
each home, it is simply not economic to carryall this 
bandwidth back to switch and transport interfaces, These 



electrical and optical sharing strategies tum the point-to
point physical fiber star architecture which is possible with 
this technology into a point-to-multipoint logical fiber bus 
architecture BMFB, which must be traffic engineered just 
as the SMFCB architecture is engineered, particularly for 
aggregate traffic in the upstream direction. 

At the ONU, derived VF telephony signals, ringing signals, 
and telephone power are placed on traditional twisted-pair 
cables and drops to each residence served. The digital video 
signals destined to a particular residence are modulated onto 
twisted pair, coax, or hybrid twisted-pair-coax drops using 
modulation techniques which depend on the detection and 
decoding of complex logical constellations to provide a 
downstream transport of perhaps 50 Mb/s. Hybrid twisted
pair-coax drops are most commonly used. The twisted pair 
cable is used to carry the digital video signal in the 5 - 40 
Mhz band from the ONU to a distribution terminal no more 
than 500 feet away, where an impedance-matching balun 
and RF combiner put this signal on the coaxial drop carrying 
the analog cable TV signal. These practices have emerged 
for two practical reasons. For large home-count ONUs, the 
bundle size of individual direct coaxial cable drops would 
be unmanageably large, driving the use of the twisted-pair; 
yet at the home, the video appliances are connected to the 
coaxial inside wiring distribution, driving the use of the 
coax drop. It is the 500 foot limitation on the range of the 
digital video signal on twisted pairs which limits the number 
of homes served from a single ONU. 

ACCESS ALTERNATIVES 
COMPARED 

A Coarse Screening of Alternatives 
Table II summarizes a first order comparison of the access 
architectures in tenns of their network capability, services 
supported, operations impact and approximate Installed 
First Cost (IFC) per living unit. The IFC comparison 
assumes a single desert-start network, exclusive of DVHTs, 
and quotes dollars per living unit, both passed and served. 
Dividing the IFC for living units passed by that for the 
living units served provides the take rate or market share 
assumption. The respective embedded networks, Twisted 
Wire Pairs (TWP) and Fiber-Coax (FC), are listed in the 
first and sixth columns. Possible upgrade steps are 
summarized, respectively, in the second and fifth columns 
for Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) and Bi
Directional Fiber-Coax (BDFC). 

Broadband access - the alternatives 

The compelling objective to provide full-service 
capability however narrows the field to those 
architectures described above as Baseband Modulated 
Fiber Star or Bus (BMFS, BMFB) (a.k.a. Switched 
Digital Video) and Subcarrier Modulated Fiber-Coax 
Bus (SMFCB) (a.k.a. Hybrid Fiber-Coax). The attributes 
of these full-service options are cataloged in the fourth and 
third columns and represent, respectively, todays choices 
and tomorrows vision. Todays complete consumer 
environment of analog service interfaces, as well as evolving 
digital service interfaces, can be economically met by 
SMFCB and by both BMFS and BMFB when accompanied 
by an Analog Video (AV) underlay (i.e. BMFS(AV) and 
B MFB (A V) ). As summarized in the fourth column, all three 
of these alternatives can 1) support scattered demand for 
services such as 1.5 Mb/s data that require wideband 
upstream access, 2) minimize overall operating expense by 
employing smart technology integrated with network 
provider operations systems and 3) meet the industry 
benchmark for IFC of $1000 per home on a desert-start 
basis. Although DVHT cost has not been included, similar 
functionality in general would imply similar cost between 
SMFCB and BMFS/B solutions. 

The third column reflects a future consumer environment 
ideal, expected to be all-digital and to require broadband 
capability even in the upstream direction for perhaps 
production of home video. Broadband access could be 
provided alternatively by a 100% Digital Video (DV) version 
of SMFCB (i.e. SMFCB(DV» or by BMFS or BMFB, 
without the analog video underlay. Operations expense will 
also be minimized, though anticipated IFC based on current 
technologies are somewhat higher due to the high upstream 
bandwidth capability developed per home and network 
element powering considerations. Fiber-rich passive access 
networks, based on wavelength division multiplexing for 
instance, should bring down IFCs significantly in about the 
same time frame that the consumer environment evolves to 
an all-digital fiber basis. 

Investment-wise Bi-Directional Fiber-Coax (BDFC) 
described in the fifth column does represent a relatively 
incremental upgrade for existing FC networks by providing 
1) digital downstream capability for on-demand video 
channels on top of todays analog CATV bandwidth and 2) 
very limited upstream bandwidth for managing PPV and 
VOD services. Incremental demand for these new video 
services (as well as the added cost for digital decompression 
set top terminals) pushes up the cost of BDFC networks on 
a living unit-served basis, yet communications services still 
cannot be effectively provided. To meet the full-service 
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Broadband Access - The Alternatives 

Access 
BMFSlB SMFCB TWP ADSL BOCB FC Alternative SMFCB (DV) BMFSlB (AV) 

~ To Consumer To CO/HEC:::> 

EJ~ [§] ~ ~ 
.... J2J 

Network ~ 

Capability 
2-WAY 2-WAY 2·WAY 2-WAY 2·WAY 1-WAY 

SYM ASYM SYM ASYM ASYM ASYM 
NB/NB WB(1.5 or 6)/NB BB/BB BBlWB BBlNB BB/-

SWITCHED SWITCHED SWITCHED SWITCHED SWITCHED NON-SWITCHED 

Telephony Telephony Telephony Telephony 
Analog CATV Analog CATV Analog CATV 
Pay per View Pay per View 

DVOD DVOD DVOD DVOD 

Services Garnes Games Games 
Shopping Shopping Shopping Supported MM Information MM Information MM Information 

Video Telephone Video Telephone 
H S Digital Data H S Digital Data 

Private Line Private Une 

LECPMO Large Fully Fully Small MSOPMO 

Increase In Integrated Integrated Increase In 

Op'erations Complexity Operations, Operations, Complexity 

Impact and Cost Minimum Minimum and Cost 

Compared to Operations Operations Compared to 

LECPMO Expense Expense MSOPMO 

Ap'proximate $1,200p $700p' >$1,200p $1,000p $550p $450p 
$1,200s $1,600s' >$1,2008 $1,ooos $9208 $750s 

Installed • For consumers within ADSL ranae. Need for multlDlexer extension/bvDass may double cost. 

First Cost 
Per I Where: p = $fLU Passed New Build Model Assumed BMFs/B ONU serves 40 LUs I 

Livina Unit 
s = $fLU Served Excludes Set Top Terminals SMCB NIU serves 8 LUs 

Table II. Comparision of Access Alternatives 

objective and provide all types of communications andinfor
mation/transaction services, Subcarrier Modulated Fiber
Coax Bus (SMFCB) capability will have to be achieved by 
adding significantly more upstream bandwidth and making 
the bi-directional bandwidth for communi-cations both more 
reliable (i.e. interference and noise-free) and more available 
(i.e. redundant network capa-bilities with power back-up). 
To achieve the full-service SMFCB capa-bility summarized 
in the fourth column, it is likely that fiber will have to be 
driven to smaller nodes and that the existing coax plant, 
including drops, will have to be completely rebuilt to achieve 
a communications-quality transmission environment. 

Reviewing the ADSL upgrade in the second column, several 
problems are evident. First, the IFC per living unit served 
might be considered high for general application, given that 
multiplexer bypass/extension will be required for a high 
proportion of consumers. Second, the operations impact is 
additive to the PMO, since additional jumpers, filters and 
modems must be added to the existing TWP plant. So it 
does not improve the overall operational efficiency of aLEC. 
Finally, from the an-important services perspective, it is 
strictly a digital technology which must be adapted to serve 

today's environment. While analog broadcast CATV service 
could be emulated with ADSL, it would require DVHTs for 
every consumer TV receiver and additional switching 
functionality at the CO to replace the tuning capability of 
cable-ready TVs, both of which would add significantly to 
the IFCs already given in Table II. 

Figure 6 illustrates the evolutionary potential of the 
alternatives from both LEC and MSO perspectives, based 
on the information developed in Table II above. MSOs can 
either evolve through the intermediate step of BDFC or go 
directly to full-service SMFCB. For LECs, however, ADSL 
technology really does not provide an evolutionary option 
toward full-service capability. Some LECs would like to go 
directly to an all-digital full service capability, however 
neither the embedded consumer environment nor the 
technology investment required appear to support such a 
step at this point in time. LECs must therefore begin 
constructing broadband access so as not to miss the market 
window for advanced video and information services and 
the realistic choices are full-service SMFCB, BMFB(AV) 
or BMFS(AV). From this broadband base, LECs, as wen as 
MSOs, will have the option of moving toward an all-digital 
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network as the consumer environment evolves and 
technology costs fall. 

This subsection has provided a coarse screening to show 
why industry attention is currently and realistically focused 
on the BMFB alternative having analog video underlay and 
on SMFCB. The critical deciding factors were I) near-tenn 
full-service capability, achieved by the access alternatives 
in the fourth column of Table II, and 2) compatibility with 
the embedded base of consumer equipment, the fourth 
block of Figure 6. The following subsection looks more 
closely at these remaining alternatives utilizing a selection 
matrix approach. 

all digital network, ; 
: maximum capability, : 
: requires terminal 
f equipment evolution ~ 
', .. ,.,. ?~~~I':'r!'?~:>.,. 

To Consumer 

LEes 

Figure 6. Evolutionary Potential 

To co/REF=>-

MSOs 

Selecting Between SMFCB and BMFB(AV) 

This discussion of the factors network providers consider 
when choosing whether to deploy the SMFCB or 
BMFB(AV) architecture will closely follow the organization 
of Table Ill. As the discussion will further illuminate, a 
determining factor in the choice of architecture is the relative 
weight of importance given by the network service provider 
to the key decision factors in the first column of the table. 
A further consideration common to all network providers 
which is not explicitly shown in the table is that each of 
them must find a solution which is profitable to deploy given 
their particular business case. All of the factors in Table III 
translate in one way or another to a contribution (positive 
or negative) to the service provider's business case. 

The business case connection of the first decision factor. 
support for full service strategy, is fairly clear. A network 
provider will not deploy an access which cannot support 
the service mix specified in the 'opportunity view' (most 
aggressive assumption set) of their business case. The service 
mix assumptions of the LEC and MSO service providers 
vary predominantly in the subscription rate assumptions 
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they have for making inroads into each others' traditional 
markets. Each assumes they will continue to dominate the 
market for their traditional services, and each assumes they 
will make heavy inroads into their competitor's market 
share. Thus an MSO might assume a smaller demand for 
telephony on their network than a LEC would, and aLEC 
might assume somewhat lower video take rates than an 
MSO. Among several LECs or among several MSOs, take 
rate assumptions vary less. Both SMFCB and BMFB(AV) 
are given a '+' on this decision factor, as each can support 
the full complement of services envisioned by the most 
aggressive service provider. 

DECISION FACTOR 

Support for Fu" Service Strategy 

Installed Firs! eost 

Incremental Digital Video Servk;eS Cost 

WEIGHT 

.~~ ... ~-~~~.~--~~-- ........... . 

Operations Savings 

System Availability Schedule 

Fit 10 Embedded Plan! 

Fiber Deeper in Network 

Network Intelligence Deeper in Network 

Bandwidth Deeper In Network 

Early ATM Connectivity 

Evolutionary Potential 

SMFCB BMCB(AV) 

+ 

Table III. SMFCB vs BMFB(AV} Access Selection 

The SMFCB architecture is widely recognized as having a 
decided advantage relative to BMFB(AV) in terms of its 
lower installed first cost of implementation. There are many 
reasons for this advantage, but at a macro view, one need 
only recognize that in an BMFB(AV) network, transport 
for analog CATV is carried on a broadcast fiber-coax 
underlay to understand why it is more expensive than a 
SMFCB-only solution. Service providers whose 'risk view' 
(most pessimistic assumption set) business cases are 
conservative relative to the rate of growth of new services 
assign a high weight to this decision factor. 

For BMFB(AV), an attractive attribute is that generally 
incremental digital video service costs are somewhat less 
than for an SMFCB system. So for network providers whose 
'plan view' (most likely assumption set) business case 
assumes a high rate of digital service, with even more 
aggressive 'opportunity view' assumptions, this attribute 
of BMFB(AV) has appeal. Conversely, it is this attribute of 
the two systems which keeps the SMFCB installed first cost 
low, so SMFCB advocates give it a plus in this category, on 
the basis that the investment is more incremental for 
SMFCB, minimizing investment risk. Is the glass half 
empty, or halffull? The answeris in the eye of the beholder! 



The considerations around operations savings are even more 
complex. In principle, either architecture might achieve 
nearly comparable operations benefits if developed and 
deployed with this decision factor in mind. However, LECs 
choosing BMFB(AV) and MSOs choosing SMFCB both 
tend to discount this benefit, and therefore they choose both 
feature sets in the equipment and deployment scenarios for 
the network which limit the degree to which the potential 
operations savings benefits of the new networks can be 
realized. LEC network providers who have chosen SMFCB 
as an architecture have done so in large measure because 
their business cases recognize and depend on operations 
savings relative to the PMO . They also specify equipment 
features which support the realization of the operations 
savings and deploy their networks in a manner which 
maximizes the savings. Thus SMFCB gets a '+' in the table 
for this decision factor, while BMFB(AV) gets a ? since 
there is no technical reason why it can't be almost as 
efficient. 

Commercial system availability was an important decision 
factor at one point in time, with the Pacific Bell commitment 
to SMFCB giving it an edge on availability. For anyone 
considering a new network deployment today however, 
either architecture is available within a realistic planning 
horizon. 

Fit to embedded plant is fairly simple to understand. For 
an MSO, the SMFCB architecture has a perfect 'fit'. For a 
LEC who has been deploying a great deal of fiber-based 
digital loop carrier (DLC), BMFB(AV) is a more natural fit 
to their operations plans and craft skills base than is 
SMFCB. The large embedded base of twisted pair plant of 
most LECs however, does not resemble either architecture 
very much, although the drops subtending large BMFB 
ONUs do have many similarities with this type of plant. 
Finally, LECs who have chosen the SMFCB architecture 
view its dramatic difference from their embedded plant as 
a strong advantage, since it provides the opportunity and 
the catalyst to completely re-engineer their operations. 
Again for this decision factor, the value and the weight is 
in the eyes of the beholder. 

The next three decision factors in the table,fiber deeper in 
the network, network intelligence deeper in the network, 
and bandwidth deeper in the network are related. They 
derive from the question "What do network providers really 
mean when they say they want fiber deeper in the network? 
Do they literally mean that they want the benefit of a 
chemically passive distribution media, or do they seek to 
deploy intelligent network elements closer to the service 
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consumer, or are they principally interested in getting a 
broadband medium nearer to the end user?" In principle, 
fiber can deliver all these benefits. However, when the 
current economics of the two solutions are compared, the 
SMFCB architecture delivers some of them sooner than 
BMFB(AV) can. 

In the currently deployed configurations, BMFB(AV) gets 
fiber deeper into the network than does SMFCB. Perhaps a 
better way of saying this is that BMFB(AV) gets fiber closer 
to the home than does SMFCB. (The distinction here is 
that if one measures the distance from the termination point 
of the fiber to the home, there is a significant difference 
between SMFCB (where the fiber serves 480 homes) and 
BMFB(AV) (where the fiber serves < 40 homes); however, 
if one measures the distance from the serving office to the 
end of the fiber, there is much less difference (a few tens of 
feet on fiber runs measured in multiple kilofeet for both 
architectures.) Service providers who want to get fiber 
physically closer to the home give fiber deeper in the 
network high weight, while those who focus on a 
predominantly passive plant see little difference in the two 
architectures. 

Current economics permit SMFCB systems to put the last 
point of network intelligence very deep in the network, even 
all the way to the home, while BMFB(AV) systems are 
economical only with ONUs (the last point of network 
intelligence for these systems) which serve 16 - 40 homes. 
Points of network intelligence deeper in the network 
facilitate more complete automated fault isolation and more 
automated service provisioning, so service providers who 
count on these benefits in their business case analyses give 
SMFCB a '+' on this decision factor. 

If bandwidth deeper in the network is considered, SMFCB 
earns a '+' relative to BMFB(AV) because all of the 
bandwidth carried on the medium is available to every home 
in SMFCB systems, while in BMFB(AV) the broad 
bandwidth of the fiber is terminated at the ONU. In 
BMFB(AV) systems, the hybrid twisted-pair-coax drop 
described previously limits the bandwidth available to or 
from any home to only a small fraction of that on the fiber 
bus (or star) serving the ONU. 

SMFCB systems being deployed by both LECs and MSOs 
'grandfather' the set-top-box control technologies of the 
cable TV industry, while BMFB(AV) systems typically plan 
to use the ATM protocol for the DVHT upstream signaling 
path. This consideration causes most observers to give 
BMFB(AV) a '+' for early ATM connectivity. However, 
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ATM-capable cable modems are emerging from several 
vendors, which will blunt this advantage for BMFB(AV), 
and might even tilt the benefit toward SMFCB if Internet 
connectivity demand grows more rapidly than digital video 
demand. 

Finally, the evolutionary potential for SMFCB and 
BMFB(AV)systems is roughly equal. Over time, high 
powered laser transmitters and linear optical fiber amplifiers 
will make analog CATV distribution directly to BMFSIB 
ONUs or to SMFCB fiber nodes, both serving about 40 
homes, economically feasible. Sometime thereafter, steadily 
declining electronics costs will eventually permit further 
convergence of the architectures. Eventually the long held 
dream of 'fiber directly to the home' will become possible. 
But far more important than this long term system evolution 
view, is the view of how the broadband access systems being 
deployed today will be evolvable to provide service parity 
with the newer systems which eventually emerge. Both the 
BMFB(AV) and SMFCB architectures have this in situ 
evolutionary potential, so the conundrum outlined at the 
start of this paper regarding the risk of investment is solved. 
Service providers may build their networks today with 
confidence of lasting utility. 
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Conclusion 

Beginning from LEC and MSO embedded networks and 
services, this paper has reviewed the options available to 
them for deploying broadband access. Considering the 
overriding needs to I) provide a full service capability, 
including today's analog broadcast cable TV and POTS 
telephony, and 2) meet the corresponding base of embedded 
consumer equipment, the field has been readily narrowed 
to appropriate versions of SMFB and BMFSIB. The relative 
merits of SMFB and BMFSIB are fairly easy to describe 
technologically. Less straight forward are the complex webs 
of weighting values for the decision factors which emerge 
from a careful business case analysis by any network 
provider. For this reason, different network providers are 
making different access deployment decisions. What really 
matters here is that the decision factors are well understood, 
that weighting factors are carefully arrived at based on sound 
market and technical analysis, and that in the final analysis, 
each network provider makes what is for them 'the right 
choice.' 
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NKF, de moderne Europese kabelleverancier 

NKF, de moderne Europese kabelleverancier 

NKF KABEL B. V. is een zowel nationaal als internationaal opererende onderneming op 
het gebied van transport en distributie van elektrische energie en van telecommunicatie. 
De onderneming bestaat uit drie Business Units: Energie Kabels, Telecom en Projecten, 
en heeft vestigingen in Delft en Delfzijl. Het totaal aantal medewerkers bedraagt circa 
1.000. Men werkt met een kwaliteitsstysteem volgens ISO 9001. Hiervoor is het bedrijf 
vanaf 1991 gecertificeerd. In 1994 bedroeg de omzet fl. 400 miljoen. NKF is onderdeel 
van de NOKIA Groep. 

NKF KABEL B. V. te Delft maakt kabels voor het transport en de distributie van energie. 
In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, past men onze laag-, midden- en 
hoogspanningskabels niet bovengronds maar ondergronds toe. Naast kabels (tot 400.000 Volt) maken wij ook complete 
kabelsystemen. Onze grootste afzetmarkt is Nederland, maar ook wereldwijd heeft de naam NKF een bekende klank. We 
leverden projecten op in Turkije, Indonesie, Abu Dhabi en Aruba. 
De klantenkring bestaat uit provinciale en gemeentelijke energiebedrijven, grote industrieen en installateurs. 
NKF KABEL B.Y. in DelftIDelfzijIlevert aile typen telecommunicatiekabels, optische video transmissie systemen en 
complete telecommunicatie kabelsystemen. Deze laatsten bestaan uit kabels, netwerkmaterialen en -apparatuur. De kabels 
worden niet alleen ondergronds, maar ook bovengronds toegepast. (FREE-SPAN® metaalvrije zelfdragende 
glasvezelkabel). Tot het totaalpakket behoren glasvezelkabels, CATV-kabels (Bamboe constructie) en signaalkabels. 
Kabelleveranties sec vinden voornamelijk plaats aan afnemers in Nederland, terwijl complete projecten buiten ons land 
worden uitgevoerd. NKF voerde daarbij werkzaamheden uit in Indonesie, Maleisie, Ghana, Turkije en Jamaica. De 
klantenkring bestaat uit PTT-organisaties, ministeries, energiebedrijven, kabel-TV netwerk-beheerders, spoorwegen en 
industrieen. 

Alhoewel u het niet zult vermoeden, bestaat het grootste gedeelte van de ondergrondse energie- en 
telecommunicatienetwerken uit produkten van NKF. Onzichtbaar gelegd en met een hoge graad van betrouwbaarheid. 
Kabels van NKF gaan vele tientallenjaren mee en dat is maar goed ook, anders zouden straten veel vaker opengebroken 
zijn. Onze produkten herkent u aan de verpakking: grote grijze houten haspels. 

NKF Kabel B. V. - Energie Kabelstrelecom/Projecten 

adres 
postcode/plaats 
telefoon 
telefax 

: Schieweg 91P0stbus 26 
: 2600 MC DELFT 
: (015)2605905 
: (015)261 5489 

NKF KABEL B.Y. - Telecom 

IJzerweg 21P0stbus 122 
9930 AC DELFZIJL 
(0596)642500 
(0596)63 03 60 
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NV Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij 
(PNEM) 

Voor bedrijven is energie een onmisbaar bedrijfsmiddel. Computers, verlichting, industriele processen, koeJing. Alles 
werkt op energie. Het PNEM-concern is met ruim 860.000 klanten en een omzet van 2,3 miljard gulden het grootste van 
de vier energiedistributiebedrijven in Brabant en levert elektriciteit, gas, warmte en signalen voor kabeltelevisie en 
radio. De PNEM levert elektriciteit in heel Brabant - met uitzondering van de gemeente Eindhoven - en andere produkten 
in grote delen van de provincie. De bedrijfsfilosofie van de PNEM omvat vijf punten: klantgerichtheid, efficiency, 
gemotiveerde medewerkers, maatschappelijke acceptatie en innovatie. 

De PNEM streeft naar zo veel mogelijk horizontale integratie bij de distributie van energie en rtv-signalen in heel 
Brabant. Hierdoor hoeven klanten alleen bij de PNEM terecht voor elektriciteit, gas, warmte en kabeltelevisie. Het heeft 
bovendien als voordeel dat er efficienter gewerkt kan worden bij de aanleg van leidingen voor de diverse produkten. Ais 
gevolg van dit beleid heeft de PNEM de afgelopen jaren diverse gemeentelijke en regionale gas- en energiebedrijven 
overgenomen. PNEM heeft nu rnim 860.000 klanten waar elektriciteit en bijna 410.000 klanten waar gas aan geleverd 
wordt. Op de kabeltelevisienetten van PNEM zijn bijna 350.000 Brabanders aangesloten. 

Districten 
De PNEM is een decentraal opgezet concern. Het zwaartepunt van de organisatie ligt in de 22 districtskantoren. Daar 
kunnen consumenten en bedrijven terecht voor advies, dienstverlening en voorlichting. De districten zijn ondergebracht 
bij vijf region ale distributiebedrijven. Deze bedrijven zijn zelfstandige werkmaatschappijen van het PNEM-concern. 
Hierdoor is een flexibele en slagvaardige dienstverlening aan klanten mogelijk. De regiohoofdkantoren ondersteunen de 
districten bij de uitvoering van hun werk. Om de dienstverlening aan de klanten goed af te blijven stemmen op hun 
behoeften heeft elk regionale distributiebedrijf een Verbruikersraad. Met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
benoemd door de Kamers van Koophandel wordt op concernniveau overleg gepleegd in de Raad van Advies. 

Adviezen en tarieven 
Behalve het leveren van energie geeft de PNEM aan haar klan ten adviezen op het gebied van doelmatig gebruik, veiligheid 
en energiebesparing. De voorlichters van de PNEM staan in de districtskantoren klaar om klanten op deze gebieden te 
informeren. Met grote bedrijven onderhouden account managers van de PNEM contacten. 

Efficiency is een van de vijf punten van de bedrijfsfilosofie van de PNEM. De efficiency die in de bedrijfsvoering van de 
PNEM wordt betracht uit zich in lage tarieven. ZoweJ binnen Nederland als ook in internationale vergelijkingen. De 
PNEM heeft de laagste elektriciteitstarieven in Nederland en staat wat betreft de gastarieven op de vierde plaats. 

Andere werkmaatschappijen 
Naast de vijf regionale distributiebedrijven kent de PNEM nog enkele gespecialiseerde werkmaatschappijen. NV PNEM 
Transport & Opwekking verzorgt het transport van elektriciteit en warmte en exploiteert combicentrales voor de gelijktijdige 
opwekking van elektriciteit en warmte. De PNEM exploiteert combicentrales voor stoomlevering aan industrieen, onder 
andere bij Philip Morris in Bergen op Zoom. Ook bij Heineken in Den Bosch en Philips in Eindhoven zijn al door de 
PNEM gebouwde combicentrales in gebruik. Deze combicentrales leveren een belangrijke bijdrage aan de milieudoelste1ling 
van de PNEM: het verminderen van de uitstoot van CO2, 

NV PNEM Facilitair Bedrijf verzorgt diverse algemene ondersteunende diensten voor de andere concernonderdelen. In 
NV PNEM Milieuprojecten worden de activiteiten ondergebracht op het gebied van verwerking en hergebruik van afvaL 
Het concernhoofdkantoor zorgt voor het strategisch management en de ondersteuning van de werkmaatschappijen. 
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NV Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM) 

De NV PNEM heeft onder andere minderheidsbelangen in de NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland 
EPZ (33%), de NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (40%) en de nieuwe joint venture Energie Zuid-Nederland (EZN) 
(BV) (33%). In EZN wordt samengewerkt met NV Delta Nutsbedrijfen, NV MEGA Limburg en EPZ op de gebieden 
inkoop van energie en verkoop aan ruim 60 grootste industrieen in Zuid-Nederland. Het is de bedoeling dat EZN in 
eerste instantie zal uitgroeien tot een financiele holding boven de vier bedrijven. Deze samenwerking is gericht op de 
liberalisering van de Europese energiemarkt, die in voorbereiding is. De PNEM is daar een groot voorstander van en wil 
samen met haar partnerbedrijven een sterke positie innemen in die geliberaliseerde energiemarkt, waarin con curren tie 
en marktwerking centraal zullen staan. 

Milieu -actieplan 
Om de milieu-effecten van het energieverbruik in Brabant te verrninderen heeft de PNEM een Milieu-actieplan opgesteld. 
Doel hiervan is in 2000 per jaar bijna 2 miljoen ton minder CO2 te produceren. Dit plan maakt onderdeel uit van het 
Milieu-actieplan van de energiedistributiesector en sluit aan op het Nationaal Milieubeleidsplan 2 van de Rijksoverheid. 
Om dit doel te bereiken investeert de PNEM in warmte-krachtkoppeling, windenergie, isolatie, energiezuinige apparatuur 
zoals HR-ketels en zuinige verlichting. 
Als stimulans voor windenergie biedt de PNEM haar klanten Groene Stroom aan. De extra inkomsten worden gebruikt 
om het aantal windturbines te vergroten en om gebruik te gaan maken van bio-massa en waterkracht. 

Afvalverwerking 
De PNEM heeft zich de laatste jaren ook begeven op het terrein van de verwerking en het hergebruik van afval. In het 
dochterbedrijfLumenEx bv in Den Bosch worden de materialen van spaar- en TL-lampen gescheiden en zo veel mogelijk 
voor hergebruik geschikt gemaakt. Daamaast is de PNEM betrokken bij de NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN), 
die een afvalverbrandingsinstallatie bouwt op het industrieterrein Moerdijk. In de 50%-dochteronderneming Coolrec 
worden afgedankte koelkasten van CFK's uit koelsysteem en isolatieschuim ontdaan en worden de materialen zoveel 
mogelijk voor hergebruik geschikt gemaakt. Andere projecten voor de verwerking van afval worden bestudeerd. 

Enkele cijfers 
Bij de PNEM werkten eind 1994 bijna 2700 mannen en vrouwen. Zij zorgen voor de betrouwbare levering van energie. 
Dankzij de hoge efficiency waarmee gewerkt wordt, heeft de PNEM zeer lage tarieven en kan zij concurrerend werken. 
De totale omzet van het concern bedroeg in 1994 ruim 2,3 miljard gulden. Daarvan is 1,5 miljard gulden verkregen door 
de verkoop van elektriciteit en bijna 560 miljoen gulden met de verkoop van gas . 
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NV Provinciale Noordbrabantse Energie-Maatschappij (PNEM) 
Postbus 222 
5201 HA 's-Hertogenbosch 
telefoon (073) 6154154 
telefax (073) 6890900 
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Breedbandige Communicatietechnologie 
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Innovatie centraal bij een snel groeiend bedrijf 

Innovatie centraal bij een snel groeiend bedrijf 

Datelnet: "breedbandig" specialist in mensen en middelen voor data- en telecommunicatie 

'Breedbandig actief in communicatietechnologie'. Die omschrijving past als 
gegoten bij de Datelnet Groep. 
Datelnet bestrijkt met een vijftal business-units als service-supplier' een groot deel van het data- en telecommunicatieterrein. 
Deze units zijn zo georganiseerd dat ze elkaar in de praktijk versterken en aanvullen. Uitgangspunt bij Datelnet is 
namelijk dat de opdrachtgever daadkrachtig, efficient en met oog voor innovatie bediend moet worden. Vandaar dat het 
bedrijf zich uitstekend herkent in het thema van het 

Symposium en dus ook van harte zijn steun daaraan geeft. 

Een goed voorbeeld van het innovatieve karakter van Datelnet is te vinden in de business-unit Datelnet SMART Services. 
Dit bedrijfsonderdeel richt zich op de introductie van chipcard-technologie in telematica, betalings- en beveiligingssystemen. 
Aan de basis van SMART Services ligt de wetenschap dat de chipcard zowel in bedrijfsmatige als in consumenten
omgevingen een grote toegevoegde waarde kan hebben. Zo voegt de 'intelligente kaart' dimensies als 'track and trace', 
opsporingsmogelijkheden, extra communicatiemogelijkheden en grafische 'mapping' toe aan een beveiligingssysteem. 

Betalingsverkeer en veiligheid 

In het betalingsverkeer zorgt de chipcard voor meer veiligheid en efficiency, maar ook voor nieuwe, actuele mogelijkheden. 
De kaart is bijvoorbeeld een belangrijk instrument bij televisie-toepassingen als 'pay per view' of 'home shopping'. Hij 
kan echter ook ingezet worden voor de verwezenlijking van innovaties op het gebied van telefoongebruik, 
woonhuisbeveiliging, betaling voor nutsaansluitingen, etc. Samen met zijn relaties wil Datelnet Smart Services een 
voortrekkersrol innemen in deze ontwikkelingen. Om die reden is de business-unit al ingeschakeld door grote 
telecommunicatiebedrijven als AT&T en Alcatel, content-providers als Filmnet en een aantal grote bankinstellingen. 

Infrastructuur & Netwerken 

Een andere business-unit van Datelnet die nauw betrokken is bij innovatieve projecten, is de divisie Datelnet I & N 
Services Infrastructuur & Netwerk Services). Datelnet I & N Services realiseert projecten op het gebied van data- en 
telecommunicatie, infrastructuur en netwerken. Datelnet I & N Services ondersteunt zowel projecten voor openbaar 
gebruik als niet-openbare projecten. 
Kenmerk van I & N Services is het streven naar optirnale dienstverlening. Daarbij gaat het om begrippen als kwaliteit, 
flexibiliteit, betrouwbaarheid, compleetheid en maatwerk. Om dat niveau in service te bereiken, heeft ook Datelnet I & N 
Services voortdurend de blik gericht op innovatieve ontwikkelingen. Om die reden wordt er voortdurend in verbetering 
gei'nvesteerd: niet aIleen qua middelen, maar ook qua mensen. Het resuItaat? Datelnet I & N Services mag zich verheugen 
in een breed klantenbestand, met linkende namen als PTT Telecom, AT&T, de Nutsbedrijven, lagere en hogere overheden 
en tal van organisaties met een eigen data- en telecommunicatienetwerk. 

Conversie 
Een apart specialisme van Datelnet vinden we bij de business-unit G & T Services (Geografische & Iechnische Services). 
G & T Services houdt zich bezig met de implementatie en het beheer van geografische en technische informatiesystemen. 
In dat kader worden databeheersystemen ontwikkeld en data geconverteerd zodat ze efficienter en gemakkelijker door 
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verschillende systemen te gebruiken zijn. Zowel in het creeren van beheersconcepten als in de conversie van data vervult 
Datelnet G & T Services een voortrekkersroL Cenlrale karakteristiek in de filosofie van dit bedrijfsonderdeel is efficiency. 
aan technologisch talent, maar willen na afloop van zo'n project niet met overcapaciteit blijven zitten. Tegelijkertijd 
realiseren technisch spccialisten zich steeds meer dat arbeidsmobiliteit een vereiste is om het maxim ale uit een loopbaan 
te halen. Voor beide partijen is Datelnet Detachering een uitkomst. Het bedrijfsonderdeel bemiddelt voor uiteenlopende 
technici, varierend van hooggeschoolde engineers en projectmanagers tot middelbaar geschoolde uitvoerende specialisten. 
Gezamenlijke karakteristiek van al deze vakIui is dat zij tot de top behoren op hun werkterrein. 

Uitzenbureau 

De laatste divisie van Datelnet is het uitzendbureau Teleflex. Teleflex helpt 
bedrijven en instellingen die tijdelijk behoefte hebben aan extra personeel. 
"Specialiteit van het hUls" is de data- en telecommunicatiesector, maar 
ook voor andere technisch/administratieve beroepen vervult Teleflex een 
uitzendfunctie. Net als de andere Datelnet business-units heeft Teleflex 
het begrip 'kwaliteit' in hoog aanzien staan. Dat blijkt ondermeer uit de 
zorgvuldige selectie die het uitzendbureau toepast. Het wordt bovendien 
geillustraard door extra services als aanvullende training en opleiding van 
de uitzendkrachten, instructie over de voorschriften die bij een klant gelden 
en uit de extra begeleiding die een uitzendkracht krijgt om optimaal plezier 
uit zijn werk te halen. Die strategie leidde er inmiddels toe dat Teleflex 
partner is van tal van bedrijven die behoefte hebben aan een flexibele 
personeelsinvulling. 

Synergie 

. De combinatie van die vijfbusiness-units (SMART Services, Infrastructuur & Netwerkservices, Geografische & Technische 
Services, Detachering en Teleflex) vah onder Datelnet Group-paraplu. Aile units zijn z6 opgezet dat ze elkaar aanvullen 
en versterken. Waar dat zinnig is wordt expertise onderling uitgewisseld en een project vanuit multidisciplinaire visie 
bestudeerd. Een andere belangrijke pijler in de Datelnet-policy is die van onafhankelijkheid. Het bedrijf is aan geen enkel 
produkt of merk gebonden en kan daardoor steeds objectieve adviezen geven. Door die combinatie van uitgangspunten 
heeft Datelnet zich een geheel eigen positie veroverd op de onstuimig groeiende data- en telecommunicatiemarkt. Inmiddels 
biedt het bedrijf werkgelegenheid aan zo'n achthonderdvijftig vakmensen. 

Dat aantal groeit even weI nog dageJijks. Want de "breedbandige service' -benadering van Datelnet blijkt te voorzien in een 
actuele behoefte. lets wat op het symposium ongetwijfeld nog diverse malen zal worden onderstreept. 
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AT&T in I\lederland 

AT& T in Nederland 

AT&T in Nederland 
AT&T is sinds 1984 aktief in Nederland. Na een samenwerkingsverband tussen AT&T Network Systems International 

en Philips is AT&T in Nederland in 1990 verzelfstandigd. Inmiddels zijn de aktiviteiten enorm uitgebreid. 

Nu heeft AT&T in Nederland verschillende divisies. 

AT&T Network Systems International (AT&T-NSI) 
AT&T-NSI, gevestigd in Hilversum, is het strategisch centrum van de telecommunicatie-activiteiten van AT&T in Europa, 

Afrika en het Midden-Oosten. AT&T-NSI heeft ontwikkelingslaboratoria en produktiecentra in Nederland, Spanje, 
Engeland, Belgie, Ierland, Italie, Rusland, Tjechie, Polen, Oekra·ine en Kazakhstan. AT&T-NSI heeft ongeveer 7.000 

medewerkers en voert een geavanceerd produktenpakket voor telecommunicatieapparatuur, waaronder digitale 

telefooncentrales en optische transmissiesystemen. 
De grootste werkmaatschappij van AT&T-NSI is AT&T Network Systems Nederland (AT&T-NS-NL) met circa 3.000 

medewerkers. AT&T-NS-NL richt zich op het ontwikkelen, fabriceren en verkopen van telecommunicatiesystemen in 

Nederland. 

De onderneming heeft vestigingen in Hilversum (hoofdkantoor, ontwikkeling telefooncentrales), Leidschendam (verkoop) 
en Huizen (ontwikkeling en fabricage van transmissie- en switching apparatuur). PTT Telecom is de belangrijkste klant, 

andere klanten zijn de ederlandse Spoorwegen en energiebedrijven. De ondernerning exporteert voorts naar landen zoals 

Rusland, Polen, OekraXne, Kazakhstan, China en Indonesie. 

AT&T Global Information Solutions (AT&T-GIS), is de informatietechnologie divisie van AT&T. AT&T-GIS bestaat 
sinds 1994. Toch gaat haar geschiedenis meer dan honderd jaar terug. Tot 1884 om precies te zijn. Toen richtte John H. 

Patterson het bedrijf National Cash Register op. Onder de naam NCR groeide deze onderneming uit tot marktleider op 

het gebied van kassasystemen en later ook tot een vooraanstaand leverancier van informatietechnologie en de daarbij 
behorende dienstverlening. 

In 1991 fuseerde NCR met AT&T. AT&T haalde daarmee hoogwaardige kennis en ervaring op het gebied van 
informatietechnologie in huis, waardoor computer- en communicatietechnologie werden samengevoegd. AT&T-GIS op 

haar beurt kan putten uit de kennis en ontwikkeling van AT&T Bell 

Laboratories, een van de belangrijkste onderzoekscentra ter wereld. 

AT &T-GIS heeft een solide basis in Nederland. AI in 1885 startte NCR vanuit Amsterdam. Toen waren het de kasregisters, 
nu zijn het complete, ge·integreerde oplossingen voor informatievoorzieningen die het gezicht van AT&T-GIS bepalen. 

Bij AT&T-GIS werken meer dan 50.000 mensen in 1.200 vestigingen verspreid over de hele wereld. De jaaromzet 

bedraagt ruim 7 rniljard dollar. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amster Zuidoost. In Nieuwegein bevindt zich de Wireless 
Communication & Networking Division van AT&T-GIS. Samen met AT&T Network Systems Nederland in Hilversum, 

vormt AT&T-GIS een van de grootste AT&T-vestigingen buiten de Verenigde Staten. 

AT&T Communications Services, gevestigd in Amsterdam biedt spraak- en datacommunicatiediensten voor de zakelijke 
markt. Zo bieden zij o.a. huurlijnen en ISDN-verbindingen met de Verenigde Staten; een wereldwijde frame relay dienst 

en virtuele prive netwerken voor telefonie. Tevens onderhouden ze relaties met PTT Telecom voor telefoonverkeer met de 

Verenigde Staten en worden calling cards aangeboden aan prive-gebruikers. 

In Nieuwegein is AT&T's Multimedia Products Groep (AT&T-MPG) gehuisvest. AT&T-MPG biedt 

telecommunicatieoplossingen voor de zakelijke markt. Een van de belangrijkste produkten is het 'Definity 

Communicatiesysteem'. Dit systeem kan zowel spraak, data als videogegevens transporteren, opslaan en analyseren. Dit 
maakt de Definity, buiten zijn 'normale' funktie als telefooncentrale, bij uitstek geschikt voor multimediale toepassingen, 
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De toekomst schuilt in het verkennen. In het 

vermogen nieuwe gebieden te vinden. Nieuwe moge· 
lijkheden te creeren. Continu en structureel. Want 

op het gebied van data- en telecommunicatie is de 

toekomst van vandaag al de historie van morgen. 

Slechts een kleine groep zal weten wat dat 
in de praktijk betekent. De top. De academici die 

over de capaciteiten beschikken om op technisch· 

wetenschappelijk niveau het marktleiderschap van 

Koninklijke PIT Nederland uit te bouwen. 
Primair vanuit het specialistische perspectief 

van de technisch natuurkundige. de elektrotechnicus, 
de wiskundige, de econometrist of de Ibedrijfs· 

kundige) informaticus. Secundair vanuit het commer

eieel oogpunt van de ondernemer. Want klant- en 
resultaatgerichtheid, initiatief, besluitvaardigheid 

en teamgeest zijn voorwaarden om technologische 

innovaties tot een marktsucces te maken. 

Die pas of bijna afgestudeerde academici kijken 

voor de carrieremogelijkheden in Leidschendam 
of Groningen op Internet: .. http://www.iway.nl/ 
kpnJesearch.html" , of bellen 050 - 82 11 29.Het is 

natuurlijk ook mogelijk om direct een sollicitatiebrief 

met c.v. te richten aan KPN Research. ter attentie van de 

heer J. Hasenoot, postbus 15000,9700 CD in Groningen. 

resea rc h . .. .. .. .. 

KPN Research . De uitdaging. 



AT&T in Nederland 

zoaIs bijvoorbeeld telemarketing. De Definity is geschikt voor ± 20 tot 22.000 gebmikers. Andere produkten van AT&T
MPG zijn o.a. de Conversant (eeo interaktief voice response systeem), het Audix voice mail systeem en centrales als 
Generis en Media iX. Dit zijn telecommunicatiesystemen voor de klein-zakelijke markt. 

AT&T Solutions levert complete op netwerken toegespitste inforrnatie-technologieoplossingen voor bedrijven, op basis 
van produkten en technologie van AT&T en derden. AT&T Solutions biedt technologie en zakelijke adviesdiensten, 
technologiebeheer en besturingsdiensten aan. Deze organisatie kan voor de technische en personeelsmiddelen op het 
gebied van inforrnatie en nettechnologie zorgen, zodat de klanten zich zelf kunnen concentreren op hun kemactiviteiten. 
Deze eenheid heeft mim 5.000 werknemers, waarvan meer dan de helft buiten de VS is gevestigd. 

AT &T Wireless Communications and Networking Division 
Deze divisie in Nieuwegein is met meer dan 100 medewerkers een intemationaal competentiecentrum dat zich richt op 
de ontwikkeling en marketing van draadloze lokale netwerk produkten. AT&T is met deze produkten leider in een snel 
groeiende were1dmarkt met levering naar meer dan veertig landen. Ter ondersteuning van deze organisatie bevindt zich 
hier tevens een research group van Bell Laboratories, de eerste buiten de Verenigde Staten. 
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Kema Energie, Milieu en Kwaliteit 

KEMA in Arnhem is een bedrijf dat haar acti viteiten in snel tempo internationaliseert. Was KEMA va6r 1989 meer een 
budgetgestuurde onderzoeksinstelling, anna 1995 is m\1A een commercieel en marktgeorienteerd bedrijf. In '89 werd 
een omvonningsprogramma in gang gezet, dat nu voltooid is: tien business units bieden over de hele wereld met succes 
hun diensten aan. 
In een aantal landen heeft KEMA inmiddels een eigen vestiging verworven. De kerngebieden waarop KEMA zich 
concentreert zijn Energie, Milieu en K waliteit. 

Naast de hoofdvestiging in Amhem heeft KEMA vestigingen opgericht en zijnjoint-ventures aangegaan elders in o.a. de 
Verenigde Staten, Duitsland, Belgie, IndonesiC, Polen, Tsjechie en Rusland. 

Kerngegevens 
Aantal vaste medewerkers: ± 1500 waarvan 1200 in Nederland, hiervan werkt 60% op HBO- of academisch niveau. 

Dienstenpakket 
De grondslagen van KEMA werden in 1927 gelegd, toen het als keuringsbedrijf voor de elektriciteitssector werd opgericht. 
Nog steeds vonnt keuren en certmceren een belangrijke taak van KEMA. Inmiddels is KEMA een wereldwijd bekende 
IS0-9ooo certificeerder. Het De Zoeten Laboratorium heeft al veellanger were1dfaam als het lab waar de grootste vennogens 
kunnen worden gegenereerd. Maar ook voor andere zaken die bij elektriciteitsvoorziening een belangrijke rol vervullen, 
weet men KEMA te vinden. Onderzoek naar, of implementatie van milieutechnologie neemt bij KEMA een steeds 
prominentere plaats in. 

Werken voor KEMA is werken met een missie 
Als mission statement hanteert KEMA: 

"KEMA is een internationale kennisintensieve organisatie op het gebied van elektrische energie-systemen, 
milieutechnologie en milieumanagement alsmede op het terre in van kwaliteitsbeheersing in relatie tot produkt- en 
systeemcertificatie. Het bedrijf levert een totaal pakket van professionele diensten volgens randvoorwaarden van integrale 
kwaliteitszorg. 

Zakelijk ziet KEMA het als een van haar taken investeerders in energie- en milieusystemen te ondersteunen in het 
relevante besluitvonningsproces en de daaraanvolgende projectrealisatie. Een andere taak is het aanreiken van oplossingen 
voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Voorts kunnen overheid en bedrijfsleven op KEMA vertrouwen bij het 
verbeteren van hun kwaliteit. 

Het impliciete doel is om de 'Kwaliteit van het bestaan' te verbeteren en een duurzame samenleving te bevorderen." 

KEMA houdt zich, kortom, intensief bezig met aBe aspecten van produktie, transmissie, distributie en het gebruik van 
elektrische energie. 
Bovendien richt KEMA 7jch op verdere verbetering van processen, waarmee energiedragers worden omgezet in elektrische 
energie. 

62 



Kema I-n':,,·(11 , Milieu en Kwaliteit 

Op milieugebied ligt het accent op toepassing en opslag van kolenreststoffen, reinigingstechnieken voor proces- en 
afvalwater en op de vermindering van emissies, zoals CO2, NO. en SOx in rookgassen. 
Het bedrijf besteedt in toenemende mate aandacht aan afvalverbranding. Op het gebied van kwaliteit tenslotte, is KEMA 
steeds vaker betrokken bij Total Quality Management projecten. 

KEMA 
Postbus 9035 
6800 ET Amhem 
Telefoon: (026) 35691 11 
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Telecommunicatiediensten over SDH-netwerken 

Nederland maakt zich op voor 1998 als op 1 januari de monopolie van PTT Telecom wordt opgeheven op het aanbieden 
van diensten voor telefonie. Nu a1 is het derden in de markt toegestaan om diensten te bieden voor datacommunicatie en 
voor het telefoneren met een mobiele (GSM) telefoon, en heeft de consument inmiddels keuze uit twee operators, te 
weten PTT Telecom en Libertel. 
De vraag van (zakelijke) gebruikers naar diensten zoals video vergaderen - multimedia koppeling van bedrijfste1efoon 
centrales videodistributie en videocontributie - telematica en LAN-LAN koppelingen, tegen gereduceerde tarieven 
neemt enorm toe. Er is vraag naar "bandbreedte op verzoek", dat wi! zeggen om voor de diensten te betalen wanneer 
daadwerkelijk van de dienst gebruik gemaakt wordt. 

us FI 

{Figuur l.l Ak<ltel SOH c:ommu"icatie "etwerk, 
tron!lpCJ!'ont voor oUe dienslen. 

Om op de markt in te kunnen spelen op de uitbreiding van deze 
diensten, is het voor operators van groot belang een flexibel en 
hoog kwalitatief digitaal transport netwerk op te bouwen, dat 
transparant is voor de verscheidenheid aan diensten en dat 
bovendien een uitstekende beschikbaarheid garandeert. Een ander 
belangrijk aspect van een transport netwerk, zijn de operationele 
kosten, die bepalend zijn voor het succes van een operator die 
zich in een zwaar concurrerende markt moet bewegen. 

De technologie die bij uitstek geschikt is om een digitaal 
transport netwerk te realiseren is SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy). SDH is een intemationale transmissie standaard die 
operators in staat stelt te voldoen aan de nieuwe operationele 

eisen van een digitaal verbindingsnetwerk. In Nederland heeft SDH zijn intrede reeds gedaan bij een aantal innovatieve en 
business gedreven bedrijven. Bedrijven die -in hun regio- een digitaal transport netwerk opbouwen voor het efficiUnt 
leveren van videodistributie en contributie, datacommunicatie, telematica en telecommunicatie-diensten binnen 
organisaties. Toonaangevende netwerkleveranciers w.o. A1catel, leveren SDH-netwerken en onderkennen het belang en 
de uitvoering van SDH om de digitale snelweg te realiseren. Alcatel is marktleider op het gebied van o.a. SDH. 

Grote voordelen voor operators 

In tegenstelling tot de traditionele wijze van multiplexen volgens de PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) standaard, 
is SDH een wereldwijde standaard voor zowel het 'verpakken' als het 'transporteren' van de informatie over glasvezel en 
koper. De belangrijkste eigenschappen van SDH die grote voordelen voor een operator opleveren zijn onder meer dat: 

- SDH een open systeem is, dat wil zeggen dat een operator met SDH, systemen kan koppelen van verschillende fabrikanten. 
De extra overhead die toegevoegd wordt tijdens het 'verpakken' van de informatie maakt het SDH-netwerk "ongevoelig" 

voor de dienst die het transporteert. Daardoor is het mogelijk een mix van diverse traditionele diensten als PDH, spraak, 
video, LAN en ATM te transporteren. 
- De extra overhead is een belangrijke bron van informatie voor Netwerk Management Systemen. Het stelt de operator in 
staat de diensten over het gehele netwerk tot aan de eindgebruiker, eenvoudig te monitoren en flexibel te configureren. 
Met name de toepassing van het Netwerk Management Systeem leidt tot lagere onderhouds- en exploitatie kosten. 

SDH voorziet in het direct in- en uitkoppelen van diensten over een glasvezel netwerk. Er is daardoor minder apparatuur 
nodig dan bij PDH en vereist dus een lagere investering. 
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Netwerken in Nederland 

Operators, met name in de Energie- en CATV -sector, zijn gestart met de opbouw van lokale en regionale transport 
netwerken. De lokale netwerken bestaan uit voomamelijk STM-l ringnetwerken om te voldoen aan de initilJle vraag naar 
bandbreedte. Belangrijke voorwaarde echter is dat het bestaande netwerk in capaciteit uitgebreid kan worden naar STM-
4 zonder verstoring van de diensten. 
Gezien de hoeveelheid verkeer opereert een regionaal netwerk minimaal op STM-4 niveau. In regio's waar ook 
videodistributie en -contributie wordt geboden, opereert het regionaal netwerk a1 op STM-16 niveau. De standaard 
interfaces van SDH maken het mogelijk om de regionale netwerken naadloos te koppelen op een landelijke SDH-transport 
netwerk. Het betrouwbaar, snel en flexibel in- en uitkoppelen van de 'grote bulken verkeer' op een landelijke backbone 
naar een regionale backbone, kan geschieden met behulp van SDH cross-connect systemen op de koppelvlakken van de 
landelijke backbone en een krachtig landelijk Netwerk Management Systeem. 

Service aan de gebruiker 

SDH netwerken stelt operators in staat om een grote 
verscheidenheid aan omzet genererende diensten aan te bieden. Een 
belangrijke rol hierin speelt het Netwerk Management Systeem om 
de operationele kosten van het netwerk te minimaliseren, terwijl 
de geboden diensten met de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid 
geleverd kunnen worden, op elk gewenst moment. 

Een minstens zo belangrijke factor om het bestaansrecht van een 
nieuwe operator te waarborgen, is het verlenen van een zo hoog 
mogelijke service naar de abonnee, die behoefte heeft aan directe 

en onmiddellijke serviceverlening door de operator. Het is noodzaak terug te kunnen vallen op een betrouwbare netwerk 
leverancier, die toekomstige ontwikkelingen en aanpassingen van het netwerk kan garanderen met optimale functionaliteit 
en prestatie. Het niveau van de service kan alleen gegarandeerd worden wanneer er een business-to-business relatie 
bestaat tussen de operator en de leverancier. 

De rol van de leverancier kan gezien worden als een verlengstuk van de service-afdeling van de operator, in Nederland 
beschikt Alcatel over Technical Assistants Centers. Een dergelijke relatie kan alleen worden aan gegaan met vooraanstaande 
netwerk-Ieveranciers die naast inzicht, beschikken over uitgebreide lokale faciliteiten voor ondersteuning. 

Kader: 

Het telecommunicatieconcem Alcatel is onderdeel van Alcatel Alsthom, wereldwijd leidinggevend leverancier van 
infrastructuur en systemen op bet gebied van communicatie, energie en transport. De Nederlandse vestiging van Alcatel 
in Rijswijk fungeert als channel-to-market voor alle tele- en datacommunicatie-produkten en -diensten van Alcatel. 
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Elektrotechnische studievereniging Thor 

Elektrotechnische studievereniging Thor 

Algemeen 
Thor is de studievereniging van de faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Haar belangrijkste 
doel is studenten een aanvulling geven op het onderwijsprogramma. In de loop der jaren heeft Thor een breed scala aan 
activiteiten georganiseerd. 

Het afgelopen jaar kan met recht een hoogtepunt genoemd worden. Behalve het symposium zijn er een studiereis naar 
de Tsjechische Republiek en een transatlantische reis naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico georganiseerd. 
Verder is er natuurlijk ook dit jaar weer een jaarboek gemaakt en is regelmatig de periodiek van Thor, de Orathor, 
uitgekomen. 

Naast de commissies die bovenstaande aktiviteiten organiseren kent Thor nog een viertal disputen. Deze zijn 
gespecialiseerd in de vakgebieden telecommunicatie, meet-en regeltechniek, sterkstroom en zendamateurisme en zijn 
elk actief op hun eigen vakgebied. 

am haar taken zo goed mogeJijk uit te kunnen voeren, onderhoudt Thor uitgebreide contacten met studieverenigingen 
van andere faculteiten en de Technische Universiteiten van Delft en Twente, het bedrijfsleven en natuurlijk haar eigen 
faculteit. Verder bestaat er een samenwerkingsverband met alumnivereniging Kirchhoff, het KIvI en met IEEE SBE. 

Symposiumcommissie 
Het symposium "Breedbandige Communicatietechnologie, De rol van Europa in de telecommunicatievoorziening" is 
georganiseerd door de symposiumcommissie van Thor. Deze commissie bestaat uit de volgende personen: 

Wouter Bakker 
Natal van Riel 
Leon van Helvoort 
Thomas Kijftenbelt 
Peter Chao 
Thomas Goossens 

Voor nadere informatie over Thor en haar activiteiten kunt U zich wenden tot: 

e.t.s.v. Thor 

Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
Internet: 

(040) 247 32 23 
(040) 244 83 75 
thor@ele.tue.nl 
http://www.eeb.ele.tue.nll-thor 
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De symposiumcommissie 1995 

Leon van Helvoort 

Penningmeester 

Wouter Bakker 

Voorzitter 

5e-jaars student Elektrotechniek 

Thomas Kijftenbelt 

Vice-voorzitter 

De symposiumcommissie 1995 

Natal van Riel 

Secretaris 

5e-jaars student Elektrotechniek 

4e-jaars student Elektrotechniek 4e-jaars student Informatietechniek 

Peter Chao 

Sprekerswerving 

6e-jaars student Informatietechniek 

Thomas Goossens 

Public Relations 

4e-jaars student Elektrotechniek 
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Lijst van sponsors 

Lijst van sponsors 

Het symposium "Breedbandige communicatietechnologie, De rol van Europa in de telecommunicatievoorziening" is 

mede tot stand gekomen dankzij de volgende bedrijven : 

Hoofdsponsors: 
Datelnet 

PNEM 

Sponsors: 
Alcatel 

KPN Research 
NKF 

Subsponsors: 
AT&T 

KEMA 

Adverteerders: 
British Telecom 

Ericsson 

MM&MS 

Oce 
Philips 

Shell 

TKF 
Unilever 

71 



Uitgever: 

Layout: 
Ontwerp omslag: 

Druk: 

Symposiumconunissie 1995 
Elektrotechnische Studievereniging Thor 

Technische Universiteit Eindhoven 

Postbus 513 

5600 MB Eindhoven 
Symposiumcommissie 1995 
Symposiumcommissie 1995 

Stafgroep Reproduktie en Fotografie (CTD) 

Aile rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, 

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming 

van de uitgever. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic , 

mechanical , photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. 

72 



Utopialaan 50 

Postbus 70500 

5201 CA 's-Hertogenbosch 

Telefoon: (073) 642 99 77 

Fax: (073) 642 70 81 

DATA-TELECOMMUNICATIE & NETWERKEN 

11/ datelnet® groep 

Datelnet-
L.....,..."' . .."..."'' ' service factory" 

\,aar toptalent 
zich thuis voelt 

~~~lla=· en teleconim~nicatie is inmiddels voor vrijwel elk bedrijf en 

.,.._~.van v'itaaI belang. Daar waar de faciliteiten hiervoor niet 

zijn ingevuld sneuvelt snel de concurrentiepositie. Logisch 

dus dat Datelnet een zeer voorspoedige ontwikkeling doormaakt. 

Want Datelnet biedt een breed pakket aan expertise en disciplines in 

de data- en telecommunicatiemarkt. Daarmee realiseert het bedrijf 

voor steeds meer relaties een solide basis voor de toekomst. 

Datelnet doet dat met de business-units SMART Services 

(chipcard-technologie), I & N Services (projecten op het gebied van 

data- en telecommunicatie-Infrastructuur & Netwerken), 

G & T Services (projecten op het gebied van implementatie en beheer 

van Geografische & Technische Informatiesystemen), 

Detachering en uitzendorganisatie Teleflex. Stuk voor stuk bedrijfs

onderdelen die topkwaIiteit leveren. Stuk voor stuk divisies die elkaar 

versterken en aanvullen. 

Als onafhankelijk bedrijf zorgt Datelnet voor objectief advies, 

efficiency en een juiste prijs/waarde-verhouding. Zodat een klant in 

aIle opzichten zekerheid en duidelijkheid heeft. Met die aanpak 

bouwde Datelnet een indrukwekkende lijst aan relaties op. 

En ook technologisch toptaIent blijkt zich binnen de onderneming 

thuis te voelen. Een prettig gegeven, want we reaIiseren ons terdege: 

aIleen gezamenlijk blijven we voorop! 



Symco 195 
e.t.s.v. Thor 

Technische Universiteit Eindhoven 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Tel: (040) 247 32 23 
Fax: (040) 24483 75 
E-mail: thor@ele.tue.nl 

i~~~~:~ Tmlmfill~~i~ii~j'lijil ij~illll tl8 
Telefoon (040) 47 22 24 961 0 158 

Internet: http://www.eeb.ele.tue.nl/-thor/symco.htm 
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