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A Volare tem como foco o desenvolvimento de produtos voltados para 
implantação, gestão e operação de redes de acesso para serviços de 
telecomunicações. O desenvolvimento de produtos tem como objetivo a redução de 
tempo e mão de obra para realização de atividades necessárias ao projeto e gestão 
de redes de acesso para exploração de serviços de telecomunicações. A linha 
concebida para o desenvolvimento é orientada pela criação de ferramentas, 
softwares, tendo como base o conhecimento adquirido ao longo do tempo sobre 
redes de telecomunicações. Esse modelo está associado a telas de navegação que 
reproduzem de maneira lógica o desenvolvimento do trabalho em questão. 

ATENA – Software para projeto de rede de acesso FTTH 

O ATENA é um produto para elaboração de projeto de rede de acesso óptica, 
FTTH, utilizando recursos desenvolvidos especialmente para esse fim. 

O Atena permite a simulação de topologias e arquiteturas de rede de acesso, 
sendo cada simulação acompanhada de relatórios de quantitativos de materiais e 
parâmetro de desempenho da rede, possibilitando ao usuário escolher a topologia e 
arquitetura que exija o menor investimento e com desempenho dentro do 
especificado pelos padrões. 

O Atena disponibiliza ao usuário uma navegação fácil e intuitiva, permitindo a 
elaboração de projetos completos de forma rápida, sem necessidade de profissionais 
especializados em redes FTTH, assim como, elimina o moroso trabalho de desenho.  

O modelo de desenho incorporado no projeto permite a codificação de cabos, 
fibras e caixas ópticas, em extensão própria para impressão, incluindo a interligação, 
com identificação, de fibras e splitters dentro das caixas ópticas. 

Enfim, o usuário estabelece a arquitetura e topologia, e os procedimentos 
seguintes para elaboração do projeto são executados de forma automática e 
disponibilizando farta documentação. 

O modelo concebido para a elaboração de projeto de redes FTTH pelo ATENA 
compreende os seguintes processos: 

 Elaboração de mapa. O mapa utilizado pelo Atena é mapa vetorizado com 
arruamento associado da Open Street Map. Esse modelo, livre e editável, 
permite inserção de ruas de forma fácil. 

 Levantamento de dados em campo. O ATENA possui software 
desenvolvido para coleta de dados de campo que é embarcado em 
dispositivo móvel com sistema operacional Android, onde o usuário insere 
dados de postes e imóveis orientado pelo software. 

 Consolidação/correção de dados coletados em campo. Procedimento de 
análise e conciliação dos dados levantados em campo. 

 Parametrização de topologia e arquitetura de rede. Facilidades que 
permite ao usuário parametrizar a topologia e arquitetura de rede 
desejada, tanto a nível de seções de planta externa, como na arquitetura 
de cabos para atendimento de caixas, além de parametrização de tipo de 
splitter e sua localização. 

 Parametrização de percentual de imóveis a serem atendidos. Facilidade 
que permite ao usuário definir, por área geográfica definida pelo usuário, 
percentuais de imóveis, podendo ser separados por tipo de imóvel, que 
serão atendidos pelo projeto. 
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 Simulação de rede. Processo em que o ATENA projeta a rede 
considerando as parametrizações do usuário dentro da área definida para 
o projeto. 

 Ajustes manuais. Processo que permite ao usuário interferir manualmente 
no resultado da simulação, podendo ser em caixas e cabos, após essas 
alterações, o usuário solicita nova simulação. 

 Comparações de resultados. processo que permite ao usuário, após fazer 
varias simulações, comparar as mesmas e escolher aquela que melhor lhe 
atende.  

 Exportação de resultados. O ATENA possibilita exportação do projeto 
para o mapa em Auto-Cad, incluindo a interligação de fibras nas caixas 
inseridas no projeto, sendo cada caixa um arquivo específico. Além dessa 
exportação, os elementos contidos no projeto são listados em planilhas 
Excel. 

Desenvolvimento de projeto de rede de acesso FTTH através do ATENA 

O desenvolvimento de projeto de rede de acesso FTTH construído pelo Atena 
é segmentado em sete etapas: 

a) Elaboração de mapa 

O mapa utilizado pelo ATENA, da Open Street Map, é um mapa vetorial. O 
mapa possui os seguintes atributos que permitem seu uso pelo ATENA: 

 Georeferenciado (EPSG 3857) com latitude e longitude em degraus 
decimais 

 Segmentos de ruas com nome sempre que possivel, colocados em um 
atributo com nome:  “NAME”, “NOME” 

 Segmento de ruas quebrados ao máximo (nível de quadra) 

b) Levantamento em campo de dados dos imóveis e de rede de distribuição 

de energia elétrica 

 Essa etapa corresponde à pesquisa em campo referente à área que será 
coberta pela rede de acesso. O levantamento compreende a aquisição de 
dados referentes aos imóveis existentes, seus relacionamentos com a rede 
de distribuição de energia elétrica e posicionamento geográfico de 
imóveis e postes. O pesquisador irá elaborar a pesquisa através de 
dispositivos móveis com sistema operacional Android com software 
embarcado desenvolvido exclusivamente para esse fim que é distribuido 
junto com a licença do Atena. 

 Os postes são inseridos no mapa pelo pesquisador associando com dados 
necessários para o projeto da rede FTTH. Complementando os dados a 
serem coletados dos postes, o pesquisador irá fotografar o poste e inserirá 
sua interligação elétrica com postes adjacentes. 

 Os dados de imóveis a serem pesquisados são dados simples, como por 
exemplo, sua relação com o poste de energia, isto é, que poste está 
alimentando com energia elétrica o imóvel. Para facilitar o trabalho do 
pesquisador, o software de levantamento de campo possui uma relação de 
tipos de imóveis que permite ao pesquisador uma rápida inserção, 
incluindo tipos de edifícios, para os quais são informados detalhes de 
número de andares e imóveis por andar, indicação de imóvel residencial 
ou comercial além do endereço correio e coordenada geográfica. 
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 O software de levantamento de campo embarcado no dispositivo móvel 
estará associado a uma área específica do mapa, sendo esta 
correspondente ao trabalho do pesquisador, assim poderá haver 
pesquisadores atuando de forma paralela sem provocar conflito de áreas. 
O software para o levantamento de campo funciona sem conexão com a 
Internet, facilitando o trabalho. 

c) Consolidação/Validação dos dados coletados 

 Os dados levantados em campo estarão armazenados nos dispositivos móveis 

e serão copiados via conexão USB para o computador onde o Atena está 

instalado. Todos os dados levantados serão importados para o Atena, através 

de uma função específica para isso na interface gráfica, para formação da 

área a ser coberta pelo projeto. 

 Uma vez importados os dados passam por um processo de validação, onde 

são feitos ajustes e correções, conexão das diferentes áreas coletadas, 

identificação de cruzamentos aéreos, definição do local onde estará o 

central office e a verificação de conectividade dos postes. 

d) Parametrização de Topologia e Arquiteturas para elaboração de Projeto 

Com os dados do levantamento de campo inseridos no mapa da área que será 
projetada a rede de acesso FTTH, o usuário deverá definir parâmetros que permitam 
a construção da topologia e arquitetura da rede, tais como: 

 Usuários por caixa de terminação óptica, 

 Quantidade de seções da rede de acesso, 

 Seções de splitter, localizações e relação de divisão, 

 Agrupamento de caixas para formação de seção superior, 

 Definição de tipos de caixas a serem usadas em cada seção, incluindo 
número de saídas por tipo de caixa, 

 Definição de tipos de cabos por seção de planta externa, 

 Definição de número de fibras reserva nos cabos de interligação das 
seções, 

 Modelo de interligação de fibras nas caixas, 

 Modelo de interligação entre caixas.  

O usuário deverá definir parâmetros de percentuais de atendimento sobre os 
imóveis cobertos pela rede conforme abaixo: 

 Usuário define percentual sobre tipo de imóvel, comercial e residencial, 
que deseja aplicar em uma dada área do projeto; 

 Usuário define área onde serão aplicados os percentuais, onde área pode 
ser qualquer segmento, quadra, segmento de uma rua, etc. 

 O projeto pode ter inúmeras áreas com percentuais distintos, e/ou 
múltiplas áreas com os mesmos parâmetros. 

 
e) Elaboração de projeto - Modelo 

Concluído o processo de parametrização, o próximo passo é o ATENA elaborar 
o projeto de rede de acesso FTTH da área, seguindo a seguinte rotina, considerando, 
como exemplo, que a topologia da rede é de três seções de planta externa, seção de 
alimentação, seção de distribuição e seção de drop: 
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I. Definição de localização de caixas de terminação óptica, CTO, considerando: 

 Quantidade de usuários atendidos pela CTO, 

 Percentuais de atendimento de imóveis, 

 Localização de imóveis, relacionado com os postes, 

 Cálculo de ponto ótimo, poste, para instalação de CTO, considerando 
comprimentos de drop. 

 A área formada pelos postes cobertos por uma CTO é denominada Célula 
de Drop. 

II. Definição de localização de caixas de distribuição óptica, CDO, considerando: 

 Quantidade de CTOs atendidas pela CDO, 

 Localização das CTOs, relacionado com os postes, 

 Cálculo de ponto ótimo, poste, para instalação de CDO, considerando 
menores comprimentos de cabos de interligação da CDO com as CTOs. 

 A área formada pelos postes, CTOs, cobertos por uma CDO é denominada 
Célula de Distribuição. 

III. Definição de localização de caixas de alimentação óptica, CAO, considerando: 

 Quantidade de CDOs atendidas pela CAO, 

 Localização das CDOs, relacionado com os postes, 

 Cálculo de ponto ótimo, poste, para instalação de CAO, considerando 
menores comprimentos de cabos de interligação da CAO com as CDOs. 

 A área formada pelos postes, CDOs, cobertos por uma CAO é denominada 
Célula de Alimentação. 

f) Projeto preliminar e Ajustes Manuais 

Após a Atena concluir o projeto de rede FTTH, o usuário pode analisar seu 
resultado, e, se desejar fazer ajustes manuais sobre traçado de cabos e 
posicionamento de caixas. A análise do projeto é realizada através de mapa com a 
visão simplificada da rede, onde os elementos da rede são apresentados no mapa 
conforme seleção do usuário através de modelo em árvore, com as seguintes etapas: 

 Segmentação conforme topologia e arquitetura parametrizadas, 

 Seleção de caixas, 

 Seleção de cabos. 

O ajuste manual possui navegação que permite ao usuário fazer as mudanças 
em traçado de cabo e posicionamento de caixas através de ação no próprio mapa, 
diretamente nos elementos que o usuário deseja alterar. 

Concluído o ajuste manual, o Atena apresenta um resumo dos materiais 
calculados no projeto, em planilha Excel. 

Antes de seguir para o próximo passo, exportação do projeto final, o usuário 
pode voltar ao processo de parametrização e elaborar outros projetos. Comparando 
as planilhas com resumo de materiais dos vários projetos com diferentes 
parametrizações o usuário pode escolher aquele que considera mais atrativo. 

g) Exportação do Projeto  
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Escolhido o projeto preliminar de seu interesse o usuário poderá exportar o 
projeto e a composição interna das caixas para o Auto-CAD, e os dados de projetos 
são exportados para arquivo Excel, com as seguintes características: 

 O projeto identifica caixas, cabos, postes e ruas; 

 O projeto é segmentado em quadriculas para impressão em A3, 

 As caixas são apresentadas com sua composição interna, com 
identificação de cabos de entrada e saídas, a interligação de fibras e 
splitters e suas ligações. 

 Os arquivos Auoto-CAD gerados sempre apresentam identificação na área 
de legenda os elementos que identificam o projeto, incluindo o logo da 
empresa. 

  O arquivo Excel apresenta em planilhas todos os elementos constantes no 
projeto. 

O projeto também pode ser exportado automaticamente para o ISIS, software 
de gestão de redes da Volare. 

 Requisitos para Instalação 

 Computador com processador x64 com pelo menos 2 núcleos de 2GHz ou 
mais (quanto mais rápido o processador mais rápido rodam as simulações) 

 Memória RAM 4096MB ( 8096MB  para projetos grandes com mais de 5mil 
acessos) 

 500MB de espaço em disco disponivel em uma das unidades 

 Conexão à internet 

 


