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Teknologiforsøg – aktuelle planer for fase 2 

• Lab tests med det nye Huawei og Sagem udstyr er afsluttet og vi etablerer et lille forsøg 
i Stjær, i først række ved de 3 kunder der deltog tidligere på året. Derefter tilslutning af 
et mindre antal yderligere kunder. Kunderne beholder deres eksisterende BB 
forbindelser under forsøget

• Vi forventer ikke at WS kunder berøres. Hvis det skulle blive tilfældet, vil TDC tage 
kontakt med operatøren og aftale nøjere - eller begrænse forsøget

• Vi forventer en varighed af ca. 4 uger

• Det overvejes efterfølgende at flytte udstyret til en anden site, en etageejendom i 
Aarhus området. Afhængig af resultaterne i Stjær vil det blive vurderet, om indsatsen 
står mål med den ekstra viden vi kan forvente at opnå

• Der er ingen form for IT understøttelse under forsøget. Udstyr konfigureres og 
overvåges via primitivt testværktøj

• De tekniske resultater vil blive delt på et senere møde i VULA gruppen

• Der er ikke besluttet yderligere aktiviteter ifm. G.FAST
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Udstyr

16-ports G.FAST node (vist åben)                                          CPE
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• Type: Huawei MA5811S-DE16
• Noden er indkapslet, beregnet til 
udendørs placering

• Strømforsyning sker via 12 V 
adaptor (reverse powering ikke 
mulig med denne nodetype)

• Fiber backhaul tilsluttes en 
switchport i L2 opsamlingsnettet

• Sagem F@AST 5360G
• Baseret på Broadcom 63138 
chipsæt

• Router med WiFI



Ydelsesmålinger i lab med ADSL2+ hhv. VDSL2 sameksistens
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Meter 0.4 mm cable

Line rates for port 1 - 8 and 10-11 in same cable binder
US/DS split: 20/80 %

2.2-106 MHz DS

2.2 106 MHz US

23-106 MHz DS

23-106 MHz US

• ADSL2+ 
sameksistens 
forudsætter 
frekvensplan 2.2 –
106 MHz

• VDSL2 
sameksistens 
forudsætter 
frekvensplan 23 –
106 MHz



Seneste udvikling af G.FAST

• BT meddelte i juni 15 at de dropper de oprindelige planer om at anbringe G.FAST noder 
helt ude i ”distribution points”, men vil rykke tilbage til større fordelere. Kabellængden 
vokser derved fra typisk 35 meter til 3-400 meter, portantallet vokser fra 8-16 til 48-96 
og strømforsyning ændres fra reverse (fra CPE) til lokal (fra el-nettet)

• Andre operatører, f.eks. Orange, prioriterer dog fortsat meget små noder og meget høje 
hastigheder på ganske korte linjer

• Denne udvikling betyder flere udviklingsspor for G.FAST 

• Anvendelsesområdet  for den nye BT prioritering (kaldes nu Reach Extended G.FAST) 
nærmer sig det der gælder for den konkurrerende teknik: Vplus* 
(Supervectoring*/35b*).  I modsætning til G.FAST er denne teknik fuldt ud kompatibel 
med VDSL
Note: * Vplus er Alcatels marketing navn, SuperVectoring Huawei´s tilsvarende marketing navn for 
teknikken, som af ITU betegnes 35b
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