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Sammenfatning og konklusioner

15. december 2014



• Heatmap og linjer i fall back

• Line kvalifikation (hastighedstabel)

• Problematiske enkeltlinjer

• Generelle observationer

• Alternative operatørers observationer

• Kritiske forhold og overvågning under ramp-up

Resultater fra Vectoring pilotforsøgene i OEBR5 and 
HDI11
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Data vist i de følgende slides blev indsamlet i perioden 4. – 9. december 14
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Heatmap OEBR5
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262 aktive porte 
18 i fall back mode
- alle TDC/Fullrate

Ingen tegn på 
unormal 
krydstalekobling i 
kablerne



Heatmap HDI11
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130 aktive porte
8 i fall back mode
- alle TDC/fullrate 

Ingen tegn på unormal 
krydstalekobling i 
kablerne 



• I de følgende slides er vist reach-rate diagrammer for OEBR5 og HDI11.

• Data er filtreret, så alene linjer med 17a profil* er vist – linjer i 8b* er begrænset i mulig hastighed

• Bemærk at linjedæmpning er angivet som dB ved 1 MHz (aflæst Kl0). Foreløbige  hastighedsgrænser er 
indtegnet baseret på den omregningsfaktor der anvendes i TDCs systemer: 

� dB[150 kHz]  = 0,38* dB[1 MHz].

• Der vises faktisk hastighed for linjer der ikke er profilbegrænset, ellers rapporteret max attainable rate

• For udvalgte linjer er der tilføjet yderligere data, herunder faktisk hastighed efter profilskift. Typisk 
linier der er undersøgt fordi faktisk ydelse eller attainable rate er lavere end forventet

• Af hensyn til overskueligheden er DS og US noter vist på separate slides

• Bemærk at OEBR5 ikke er shaped (no DPBO = Downstream Power Back Off) medens HDI11 er shaped 
(with DPBO). DS hastighedsgrænserne er forskellige for shapede og ushapede noder 

Reach-rate diagrammer
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*Note.      I TDCs net benyttes to standardiserede VDSL2 profiler: 17a og 8b. 
� 17a udnytter hele frekvensområdet op til 17 MHz, men sendeeffekten er lavere end for ADSL2+. Denne 

profil egner sig for linier som skal nå høje hastigheder, hastigheder som under alle omstændingheder 
kun kan opnås på korte linier.

� 8b profilen benytter kun frekvenser op til 8 MHz, men sendeeffekten er højere, på niveau med ADSL2+. 
Denne profil er velegnet til lange linier på ushapede noder, hvor VDSL2 signalet skal  ”konkurrere” med 
ADSL2+ krydstalestøjen.  



OEBRO5 med undersøgelse af enkeltlinjer i DS retning
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HDI11 med undersøgelse af enkeltlinjer i DS retning
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OEBR5 med undersøgelse af enkeltlinjer i US retning
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HDI11 med undersøgelse af enkeltlinjer i US retning
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Line kvalifikation (hastighedstabel) 
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• Den foreløbige hastighedstabel er blevet bedømt ud fra resultaterne fra de 4 vectoring pilotforsøg der er 
udført indtil nu ved: HN4, HC16, OEBR5 og HDI11

• Ved de to første forsøg i HN4 og HC16 blev stort set alle linjer som havde potentiale til det sat på 
105/32 Mb profil. Dette har ikke været muligt ved OEBR5 og HDI11, så her er bedømmelsesgrundlaget 
mindre sikkert. For linier som kører med 8b profil og for liner der er hastighedsbegrænset af profilen er 
det vanskeligt at bedømme den maksimalt mulige hastighed. TDC har sat mange egne linjer på 105/32 
eller andre højhastighedsprofiler for at få så megen sikker data som muligt

• De linjer som var sat til max. mulig hastighed og ikke kunne opnå forventet hastighed iht. den 
foreløbige hastighedstabel, viste sig at have fejl i husinstallationen (stub eller lign). En enkelt var 
reduceret pga. støj fra powerelektronik (formodentlig lille SMPS strømforsyning)

• Øvrige linjer med 17a profil blev bedømt ud fra aflæst attainable rate. Denne værdi vides at være 
usikker – oftest for lav, især for linier som er sat til lav hastighed. En række udvalgte linjer, med særlig 
lav attainable rate, blev kortvarigt sat på 105/32 eller anden højhastighedsprofil. Det viste sig at alle 
linjer her kunne opnå hastighed svarende til den foreløbige tabel – med undtagelse af linjer der 
tydeligvis havde fejl i husinstallationen (stubbe eller lign). Detaljer ses på foregående slides

• Konklusionen af disse undersøgelser er, at den foreløbe hastighedstabel fastholdes indtil videre, med en 
enkelt undtagelse. Undtagelsen er ydelse i US retning på linjer med 10 dB eller højere dæmpning. 
Ydelsen her hæves til samme niveau som for ADSL2+ annex M. Det har nemlig vist sig at de linjekort 
der benyttes ifm. Vectoring har betydelig bedre ydelse på lange linjer end gamle VDSL kort. Dette er 
ikke en effekt af vectoring, men af almindelig optimering i chipsæts

• Under ramp up vil vi holde øje med ydelsen. Hvis det bliver nødvendigt må vi justere hastighedstabellen 
på grundlag af den større datamængde der løbende opbygges

• TDC HGW3 CPE (Ikanos chipsæt) har i US retning lavere ydelse end øvrige CPE og udskiftes efter behov



Linje kvalifikation (hastighedstabel)
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dB VDSL 

VDSL 

shaped Vector Vector shaped

1 12000 12000 35000 35000

2 12000 12000 35000 35000

3 12000 12000 35000 35000

4 12000 12000 25000 25000

5 12000 12000 20000 20000

6 10240 10240 15000 15000

7 7000 7000 10000 10000

8 5056 5056 5056 5056

9 3500 3500 3500 3500

10 2048 2048 2300 2300

11 1500 1500 2200 2300

12 1250 1250 2200 2200

13 1250 1250 2200 2200

14 1250 1250 2100 2200

15 1024 1024 2100 2100

16 1024 1024 2100 2100

17 768 768 2100 2100

18 768 768 2048 2100

19 640 640 1900 2048

20 640 640 1800 1900

21 640 1700

22 640 1600

23 640 1500

24 640 1400

25 640 1300

26 640 1200

27 512 1100

28 512 1024

29 512 1024

30 512 1024

31 512 896

32 512 896

• Farvede felter: 
Værdier ændret i 
forhold til 
foreløbig tabel

• Tabel indlægges 
i de TDC IT 
systemer som 
føder Columbine 
og Netinfo i 
løbet af 
december 14

• dB er dæmpning 
ved 150 kHz 

dB VDSL VDSL shaped Vector Vector shaped

1 50000 50000 100000 100000

2 50000 50000 100000 100000

3 50000 50000 100000 100000

4 45000 45000 80000 80000

5 38000 35000 60000 55000

6 30000 26000 50000 45000

7 26000 24000 40000 35000

8 24000 21000 30000 28000

9 22000 19500 25000 21000

10 21000 17500 21000 18000

11 20480 16000 20480 16000

12 18000 14000 18000 14000

13 17000 12000 17000 12000

14 16000 10000 16000 10000

15 15360 9000 15360 9000

16 13000 7500 13000 7500

17 11000 6000 11000 6000

18 9000 4000 9000 4000

19 8000 2000 8000 2000

20 7000 1000 7000 1000

21 6000 6000

22 5500 5500

23 5056 5056

24 5056 5056

25 4500 4500

26 4000 4000

27 3500 3500

28 3072 3072

29 3072 3072

30 3072 3072

31 3072 3072

32 2500 2500

Nedstrøm Opstrøm



Problem linjer på OEBR5 og HDI11
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OEBR5
15 Disorderly leaves*
7 Spontanious resyncs*
6  Lines with Network 

Analyzer diagnosis

HDI11
21 Disorderly leaves*
15 spontanious resyncs*
11 lines with Network 

Analyzer diagnosis

* En del gentræninger/leaves 
skyldes NA inspektion med 
gentræning eller skift af 
profiler som led i analyse

Med undtagelse af linjer i fall back og særlige forhold for TDC HGW3, skyldes alle registrede 
linjeproblemer dårlig husinstallation eller lokal støkilde nær CPE  

Note. Ved HN4 og HC16 blev alle problematiske linjer undersøgt og repareret on-site. Dette har 
ikke været muligt på OEBR5 og HDI11, især fordi det har været meget vanskeligt at få adgang til 
installationerne hos kunder, der ikke har meldt fejl 

MTBR: Mean Time Between Retrains

MTBE:Mean Time Between Errors



• Under forberedelse af de 6 første vectoring produktions sites i 2015Q1 (linjekort udskiftning, vectoring 
processer kort installation, flytning af forkert koblede kunder, tilsending af ny CPE til kunder mv. men 
ikke aktivering af vectoring) steg fejlmeldingerne for sitene markant 

• Erfaringerne er endnu begrænsede, men der er kraftig indikation af at den mest kritiske fase i forhold 
til kundeoplevelser er forberedelsen af en site til Vectoring, i højere grad end selve aktiveringen af 
vectoring. Der er ved TDC startet en række initiativer for at optimere processerne ifm. forberedelse af 
sites, så kundepåvirkningen minimeres

• Vectoring specifikke problemer set på de 4 feltforsøg relaterer sig til gamle CPE (tvunget i fall back 
mode og nogle særlige forhold ved TDC HGW3). Alle andre problemer skyldes velkende fejl på 
almindelige VDSL2 linjer. De højere hastigheder med Vectoring bringer blot fejlene frem i lyset – men 
det er et vilkår ved enhver hastighedsopgradering. Normale fejlretningsmetoder ser indtil videre ud til 
at være tilstrækkelige

• Det er lidt overraskende at selv lang tid efter vectoring aktivering er der stadig en del linjer i fall back 
mode, og forbavsende få kunder henvender sig (som operatør kan man naturligvis vælge proaktivt at 
opsøge disse kunder)

• Træningstiderne er længere på OEBR5 sammenlignet med de andre, mindre pilot sites. Dette stemmer 
overens med erfaringer fra andre operatører: der er en klar sammenhæng mellem træningstider og 
antal vectorisered linjer på en DSLAM. På længere sigt er der en optimering i roadmap fra Alcatel 

• Nogle interne TDC processes – specielt check for kunder koblet til forkert node – har vist sig at give 
problemer, og vi undersøger i øjeblikket forskellige muligheder for at udvikle/købe hjælpeværktøjer  

Generelle observationer
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• Problem med VULA linje: linjen kunne ikke nå forventet hastighed efter vectorisering. Check med NA 
viste, at der var problemer i husinstallationen (stub og lokal støjkilde)

• Henvendelse om mulige problemer på to ADSL2+ liner på RK fra begvedliggende central. Undersøgelse 
viste, at hændelserne på de to linjer tidsmæssigt ikke havde sammenfald med forberedelse til eller 
aktivering af vectoring på den fremskudte node

• Forskellige henvendelser om SW opgradering af specifikke CPE til fuld vectoring understøttelse

• Der har igennem det meste af året været en omfattende korrespondace mellem TDC og alternative 
operatører, men med undtagelse af ovenstående, har det drejet sig om generelle forhold ifm. 
varslinger, dækningsberegninger, whitelistning og andre generelle CPE spørgsmål, vectoring teknikken 
generelt o.l. 

Problemer på enkeltlinjer rapporteret af alternative 
operatører
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Ændringer baseret på erfaringer fra feltforsøgene:

• Regelsæt for valg af 17a and 8b spectrum profil på Vectoring DSLAMs justeret:

− 17a anvendes nu på alle linjer under noder med shaping. Den ekstra sendeeffekt som 8b profilen 
giver, kan i praksis ikke udnyttes pga. shaping, og 8b kan give probler for TDC HGW3 CPE

− 8b vælges nu på noder uden shaping for linjer med hastighed under 11,5 Mb DS eller 2 Mb US. Her 
giver den ekstra sendeefekt i 8b ekstra stabilitet og ydelse på lange linjer. TDC udskifter HGW3 på 
disse linjer (en senere SW opdatering vil dog gøre udskiftning unødvendig, men denne er først 
tilgængelig sidst i Q1 15) 

• G.INP profil parametrværdier er blevet justeret for at undgå konfliker for visse hastighedsprofiler 

Forhold som overvåges tæt under ramp-up:

• Vi har anbefaling om justering af UPBO profil, men pga. den begrænsede erfaring vil UPBO profil 
benyttet ved feltforsøgene foreløbig blive fastholdt, indtil vi har data fra flere sites 

• Trænings tider. TDC har focus på træningstider, specielt på store sites. Det alternativ vi pt. har til 
rådighed til at nedbringe træningstiderne er ”optimisation during showtime”. Denne konfigurereing har 
imidlertid betydelige ulemper. Linjerne træner hurtigere, men kan lande på for lav hastighed, og  det 
kan tage op til 30 min for en linje efterfølgende at nå op på max. hastighed. Vi holder træningstider 
under observation men bibehoder indtil videre den valget konfiguration. 

• Ved aktivering af nye sites i Q1 vil vi holde øje med Heatmap og ydelser for at fange systematiske fejl 
og problemer så hurtigt som muligt 

Kritiske forhold og overvågning under ramp-up
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