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Site Shaped Antal linjer I fall 
back 

Ydelse Stabilitet 

HC16 Ja 100 5 Se kurverfølgende sider Alle linjer stabile 
Ingen resyncs 
seneste 3 dage 

ØBR5 Nej 236 108 Måling giver ikke 
retvisende resultat før 
antallet af linjer i fall 
back mode er 
væsentligt reduceret 

Alle linjer stabile 
En linje har en 
resync inden for 
seneste 3 dage 

Generelt 
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Status 24.06.2014 



• Under HC16 var der et par linjer med dårlig ydelse og stabilitet umiddelbart efter 

vectorisering. Tekniker besøg viste, at årsagen var dårlig husinstallation (ingen KAP 

punkt). Hyppige gentræninger påvirker hele vectoringgruppen negativt 

 

• På HC 16 blev alle linjer kortere end ca. 10 dB sat op til max mulig hastighed dog med 

loft 105 Mb/s ned, 32 Mb/s op 

 

• På ØBR5 kom 8 linjer ikke op efter vectoring aktivering (var alle TDC linjer). Problemet 

viste sig at bunde i en forkert parametersætning i provisioneringssystem. Bevirkede  

forkerte memory split 

 

• Problemer under ØBR5 med en CPE på en linje som ikke vil træne, med mindre G.INP 

fravælges. Operatøren er inddraget. Undersøges 

 

• Generelt flere observationer som viser, at der kan blive behov for at justere G.INP og 

SRA profilerne for at nå optimal ydelse 

Problemer og observationer 
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HC 16 – aflæst 23.06.14 
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Krydstaletrykket er moderat.  
 
Der er ingen markant struktur 
i Heatmap. Det skyldes antagelig 
at trafikken fra HC16 DSLAM 
straks efter fordeleren spredes  
 i 10 mindre kabler. 

Tilsvarende fra Folby 
forsøget – her sås 
koblinen i et hovedkabel 
tydeligt 



Faktiske bitrater på HC16 efter opgradering DS 
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Kunder med max 10 dB linjedæmpning, og som ikke kører med fall-back profil.  

Data hentet straks efter opgradering af hastigheder primo juni 14 
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Faktiske bitrater på HC16 efter opgradering US 
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 Data hentet straks efter opgradering af hastigheder primo juni 14 

 



Husinstallation 
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Eksempel på husinstallation under HC16 som 
resulterede i ustabil linje 

Linje sættes op 
 til max. 
hastighed 

Husinstallation  
renoveres 



• Meldingen er at test er gennemført med OK resultat 

 

• Der er dog efter ibrugtagning opdaget en fejl i systemet som leverer data til NETINFO og 

COLIUMBINE om max hastighed. Der vises fejlagtigt almindelige VDSL hastigheder 

 

• Operatører med slutkunder under ØBR5 er orienteret om fejlen og som nødløsning 

blevet bedt om at aflæse dB værdi for linjen, og lave manuelt opslag i den foreløbige 

provisioneringstabel som er udsendt 

 

• Vi arbejder intenst på at få rettelsen presset igennem uden for release. Alternativt 

arbejdes på at finde en her-og-nu work-around, så det er muligt for AO at teste IT 

integration 

 

 

IT status efter aktivering af ØBR5 
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ØBR5 aflæst 24.06 
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Bemærk! Da Heatmap blev 
udlæst kørte 107 linjer i fall 
back profil. Disse linjer 
generer ikke krydstale over 
2,2 MHz og er derfor usynlige 
på Heatmap – der altså ikke 
er retvisende for VDSL 
krydstaekoblingen 

 
Tydelig diagonalstruktur. Det 

indikerer at mange linjer 
følges ad i samme kabel 



• TDC Askey 1-port CPE nu opgraderet. Vectoring OK, optages på whiteliste 

 

• Ny firmware til 1 operatørs CPE som fejlede ved whitelisting testen   

CPE forhold 
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Overvåg linjer på DSL med ny funktion DSLMon 

Adgang  
• Fast IP adresse som vælges af Operatør 
 

Funktionalitet  
Udvalgte parametre læses fra porte udvalgt af operatøren i korte 
intervaller (baseline 5 min). Menu i DSLman (kun XML):  
 
• Input: Line ID (LID)  
• Start/Stop Reading (Hvis ”Stop Reading” ikke aktiveres inden for en 
periode på 3 uger, stopper systemet automatisk læsningerne) 
• Output: Line ID, OK / Not OK. (Not OK = hvis max antal opsatte 
samtidige linjer for operatøren nås)  
  
Parameterliste 
• Output: Line ID with readings (TCP / HTTP / XML format) (machine to 
machineM2M interface) 
 


