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Növekvő kereslet a sávszélesség iránt

LEFELÉ IRÁNY FELFELÉ IRÁNY

A lefelé és felfelé irányuló forgalom átlagos napi mennyisége lakossági előfizetésenként

Le
fe

lé
 ir

án
y 

sz
ü

ks
ég

le
t(

M
b

yt
e/

n
ap

)

Fe
lf

el
é 

ir
án

y 
sz

ü
ks

ég
le

t(
M

b
yt

e/
n

ap
)

9 Gbyte/nap * 3 Gbyte/nap

2 Gbyte/nap
0.5 Gbyte/nap

Forrás: FTTH Council Europe, 2016* Csúcs felhasználók napi lefelé irány felhasználása: 80 Gbyte/nap!

Lefelé irányú szolgáltatások (2013-2020) Felfelé irányú szolgáltatások (2013-2020)

ONLINE VIDEÓ!



Alkalmazások forgalma



PON technológiai evolúció

Jövőbiztos hozzáférés hálózati megoldások a WDM technikának köszönhetően
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10G PON az új GPON

Az új generációs passzív hálózatok veszik át a 2004-ben debütált GPON megoldást

Számos szolgáltató teszteli és telepíti az XGS-PON
és/vagy NG-PON2 hálózatokat a világon

A 10G szimmetrikus megoldások hamarosan átveszik az 
uralmat, NG-PON2 akár 80G is lehet a jövőben!



Nagyobb sebesség ugyanazon a szálon

Új generációs PON: több technológia átfedése, de a felhordó hálózat nem változik.



Mi a helyzet a szál 
paraméterekkel?



 G.652.A/B osztályú szálakat ma már nem telepítenek, de a régebbi hálózatok 
ezzel épültek fel

 A jelen a G.652.C/D alacsony vízcsúccsal rendelkező optikai szálak telepítése és a 
továbblépés a G.657 ajánlás hajlításra optimalizált szálai irányába

 Az új generációs PON megoldások a régi felhordó
hálózatok infrastruktúra szálait használják

 A hálózati nyilvántartás katasztrófális!

+ jobb PMD

G.652.B

G.652.A

+ alacsony 
vízcsúcs

G.652.C

+ jobb PMD

+ alacsony 
vízcsúcs

G.652.D

G.657.A

G.657.B

G.657.C

+ Hajlításra 
optimalizált

(az előfizetőnél)

A felhordó hálózat fizikai szintje

A G.652 ajánlás szerinti optikai szálak múltja és jelene
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Csillapítás és diszperzió vs. hullámhossz



Jeltorzulás a szálban = diszperzió

Kromatikus diszperzió:
Különböző hullámhosszak utaznak különböző sebességgel

Polarizációs modus diszperzió:
Különböző polarizáció modusok utaznak különböző sebességgel

Impulzus
Impulzus

kiszélesedése

Impulzus
Impulzus

kiszélesedése

http://physics.nad.ru/Physics/English/ellf_tmp.htm
http://physics.nad.ru/Physics/English/pol_tmp.htm


Nagy bitsebesség, CD/PMD kommunió

Teljesítmény

Idő

Idő

Lassú tengely

Gyors tengely
Δτ

futásidő
különbség

Δτ

1 vagy 0 ???



Egyéb másodlagos problémák

 Egy szál sohasem homogén, szennyeződések miatt eltérő sebesség (CD)

 A csillapítás hullámhosszfüggő (CD)

 A feszültségek a szálban, és a szálmag geometria hibái véletlenszerűek (PMD)

 A polarizációs tengelyek és a csoportfutási idő véletlenszerűen változik (PMD)



Egyszerű, egyirányú CD mérés
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S-C-L sávok

Scrambler / összegző

Impulzus késleltetési kromatikus diszperzió mérés



Egyszerű, egyirányú CD mérés
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Egyszerű PMD mérés

Polarizációs állapotot mintavételező (SSA) analízis, polarizációs modus 
diszperzió mérés
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Egyszerű PMD mérés

Polarizációs állapotot mintavételező (SSA) analízis, polarizációs modus 
diszperzió mérés
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Konklúzió

 10G és e feletti NG-PON2 vagy XGS-PON fejlesztéseknél

 A megemelt sávszélesség miatt, mert a késleltetésre érzékeny nagy számú 
videó és stream letöltések/feltöltési hibáinak forrása lehet

 A sokcsatornás analóg és digitális rendszereknél, mert a nagy sávszélesség 
miatt jelentős torzítások léphetnek fel

 A hazánkban sajnos komoly problémák jelentő nyilvántartás miatt

 256-os osztással aktív combiner-eknél, valamint egyéb reflexiót, és komoly 
csillapítás növekedést okozó tényezők miatt a hálózatban

 A hosszabb távú hálózati topológia alapján miatt, mert a jövőben a 
felhordó hálózat akár 60 km-ben is mérhető majd

Egy meglévő közmű nem feltétlen alkalmas minden alkalmazásra

Diszperzió mérés szükséges lehet:



OKTATÁS

KALIBRÁLÁS

ÉRTÉKESÍTÉS

TANÁCSADÁS

KONFERENCIA

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!
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