
Koncepcja techniczna sieci FTTH w 
Programie POPC1.1

Wsparcie do opracowania wniosku.

Wersja GNI FREE na QGIS



Program POPC1.1
Dane wejściowe:

– Lista punktów adresowych – białe plamy ok. 2,9 mln

– Obszary inwestycyjne obejmujące punkty adresowe – 79 (92% budynki 
jednorodzinne)

– Placówki oświatowe – 9841

Wymagania do wniosku:
– Podłączenie wszystkich placówek oświatowych.

– Minimalnie podłączenie ponad  1 mln punktów adresowych.

– Harmonogram podłączania placówek i punktów adresowych.

– Mapa podłączanych punktów.



Program POPC1.1
Problem do rozwiązania

– Zaplanowanie sieci FTTH dla minimum 1 mln punktów adresowych w rozbiciu 
na 72 obszary inwestycyjne – średnio: w ramach obszaru należy podłączyć  ok. 
13 tys. punktów adresowych + 130 placówek oświatowych.

– Planowany zakres dotyczy obszaru inwestycyjnego.

– Znaleźć minimalną liczbę punktów wymaganą do podłączenia przy jak 
najmniejszym koszcie budowy sieci.

– Podłączyć wymagane  100% placówek oświatowych.



Program POPC1.1 – GNI FREE
Przyjęty algorytm

– Podział na obszary inwestycyjne – uruchomienie zlecenia kosztorysowania.

– Planowanie sieci w ramach gminy (wszystkie białe plamy):
• [Manual/Automat]Przygotowanie danych wejściowych – białe punkty w gminie, lokalizacja 

półki OLT.

• [A]Grupowanie punktów popytowych – grupowanie geometryczne wg zadanych parametrów. 
(odległość pomiędzy grupami) i obliczenie parametrów popytu.

• [A]Propozycja okablowania i rozmieszczenie złącz – geometryczny algorytm najkrótszej ścieżki.

• [A]Wyznaczenie profilu kabli 

• [A]Wybór modelu kabla

– Generacja zestawień kabli i punktów złączowych dla danego zlecenia obejmującego 
zadane gminy 

– Algorytm nie wymaga danych paszportyzacyjnych, ale może z nich korzystać



Program POPC1.1 – GNI FREE
Produkty działania algorytmu – rezultaty w QGIS

– Propozycja grupowania punktów adresowych w agregaty popytowe
– Przebieg trasowy kabli z lokalizacją OLT oraz rozmieszczeniem złącz
– Obliczony profil kabla optycznego oraz jego długość
– Wybrany model kabla na podstawie jego profilu i technologii kablowania
– Klasyfikacja złącz na końcowe oraz rozgałęźne
– Klasyfikacja wymagalności kabli według kryterium podłączenia budynków 

jednostek oświatowych
– Mapa proponowanej topologii sieci w formacie SHP
– Mapa punktów adresowych objętych inwestycją w formacie SHP
– Efekty swoich prac zgrupowane w niezależnych zleceniach



Program POPC1.1 – GNI FREE
Produkty działania algorytmu - Zestawienia

– Zestawienie kabli wraz z ich długością i profilem
– Zestawienie złącz
– Rejonizacja punktów adresowych objętych inwestycją wraz 

z przyporządkowaniem do złącza
– Dane pozwalające na obliczenie kosztów inwestycji oraz kosztów podłączenia 

pojedynczego punktu adresowego

UWAGA: W wersji darmowej (GNI FREE) produkt nie liczy automatycznie kosztów. 
Generuje zestawienie kabli i złącz wraz z odpowiednimi długościami i profilami



Program POPC1.1 – Free GNI
Etapy realizacji algorytmu
• Na poniższych slajdach pokazano wyniki działania algorytmu na poszczególnych 

etapach jego działania

• Dla przykładu uruchomiono procedurę na jednej gminie zawierającej około 2000 
punktów 

• Czas wykonania algorytmu dla tego przykładu: 2-3 minuty



Algorytm – wybór obszaru inwestycji

Przykładowy obszar 
inwestycji dla Programu 
POPC1.1



Algorytm – zakres obliczeniowy

Obszar obliczeniowy dla 
jakiego będzie dostępne  
generowane zestawienie



Algorytm – planowanie gmina

Wynik działania algorytmu 
dla jednej gminy –
kolorami pogrupowano 
zagregowane punkty. Linie 
czerwonawe posłużą jako 
podbudowa do 
prowadzenia kabli



Algorytm – planowanie parametry wejściowe

Parametry jakie należy 
dostarczyć do kroku 
planowania: 
- lokalizacja OLT, 
- punkty popytowe 

(białe plamy), 
- podbudowa po której 

będą prowadzone 
kable,

- podział splittera w 
punkcie agregacyjnym 
do wyznaczenia profilu 
kabla



Algorytm – wynik planowania dla gminy

Propozycja obsłużenia 
popytu zadanego we 
wcześniejszym kroku.



Algorytm – wynik planowania dla gminy

Propozycja obsłużenia 
popytu zadanego we 
wcześniejszym kroku. 
Przebieg kabli i propozycja 
dla umiejscowienia złączy 
i agregatów popytowych.



Algorytm – planowanie kabli i złączy

Dane wejściowe dla kroku 
planowania konkretnych 
kabli:
- trasa przebiegu po 

podbudowie,
- lokalizacja węzłów 

sieci,
- nazwa zlecenia, do 

którego będą 
przypisane kable i 
złącza



Algorytm – wynik propozycji kabli i złączy

Lista kabli i złącz. Powyżej 
paszport propozycji kabla. 
Długość wynika z 
podbudowy, profil jest 
pokazany na mapie. 



Algorytm – zestawienia w arkuszu: propozycja kabli i 
złączy, zestawienie szczegółowe, rejonizacja


