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Anvendelse af G.PON i TDC



Status for antallet af splittere

Baseret på data i whitelist udgivet Februar 2016, beriget med nodetype
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Type Billeder Antal Adr
Andel
G.PON

Andel
Whitelist

Hovedfordelerskab 155 7955 82% 4,4%

Teknikhus 1 110 1% 0,06%

Teknikrum 12 982 10% 0,5%

Splidseboks 61 637 7% 0,35%

DONG node 4 N/A

Whitelistede adr: 182.282
-Heraf med G.PON struktur: 9.684

Antal splitterpunkter: 233
-Heraf i eksisterende PtP struktur: 4



Hovedregel og undtagelser for valg af G.PON arkitektur
• Som hovedregel etableres nye G.PON områder med splittere placeret i større fiberskabe

− Så vidt det er muligt tilsluttes udbygninger eksisterende fiberskabe. Fx ved flere på 
hinanden følgende etaper af et nybyggeri eller udstykning

− Hvis det ikke er muligt at tilslutte eksisterende fiberskab placeres et nyt således at 
det kan dække flere områder. Fx til brug for kommende etaper af et nybyggeri eller 
udstykning

• Som hovedregel etableres nye G.PON områder med splittere placeret i teknikrum eller 
teknikhuse, hvis dette er mere praktisk end et fiberskab

− Ved udbygning i meget store projekter (fx Aarhus Nordhavn, Carlsbergbyen o.lign.)

− Hvis bygherre eller myndigheder ikke tillader gadeskabe

• Som hovedregel etableres der G.PON i DONG teknikhuse, ved etablering af nye DSLAM 
(bemærk at det ikke ændrer på at DONG strukturen er udlagt som PtP)

• Undtagelsesvist etableres nye G.PON områder med splittere placeret i splidsebokse 
(vægmonteret eller i søjle)

− Ved sporadiske udbygninger i bestående bebyggelser

− Hvor placering af udendørs hovedfordeler ikke er muligt

� Alternativet til splidseboksene er at fravælge etablering af FTTH infrastruktur
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Nyt boligområde. Ny 
hovedfordeler med 
G.PON tilsluttes 
eksisterende fibernet

Normer for fremføring af fiber til splitter

• Hovedfordelerskabe, teknikhuse og rum forsynes med 96SM fiberkabel

• Splidsebokse forsynes med 2, 6, 8 eller 12SM fiberkabel

• Mellem splitter og DSLAM kobles/gennemsplidses der kun det antal fibre der 
varetager behovet i anlægssituationen

• Over tid vil der opstå flaskehalse i nettet når aktuelle behov imødekommes

• Der reserveres ikke fibre til bestemte formål (først-til-mølle)
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Dagsorden Punkt 3 

TDC’s tilbagemelding i forhold til afsnittet ”Et forbedret BSA/VULA-produkt bør 
være et supplement/alternativ til rå fiber, ikke en erstatning” i AO’ernes notat af 
17. november 2015. 

• Der rejses følgende spørgsmål/forhold i afsnittet: 

1. Hvorledes er muligheden for afvanding på POI0 (direkte fra DSLAM/OLT)?

2. Hvorledes er muligheden for afvanding på 10 Gbps-port

3. Der ønskes roadmap for fremtidige PON-typer.

4. Der ønskes fuld transparens på transport fra OLT-port til kunderterminering samt

5. Der ønskes mulighed for at kunne levere (analog) TV over GPON. 

6. I forlængelse heraf bedes TDC redegøre for hvilke ændringer i det eksisterende 
fiber-BSA produkt TDC selv mener, at der skal til, for at det kan give AO’erne
muligheder på niveau med rå fiber?
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Ad 1-2) POI -0 med 10G port 

• Det er muligt at producere et POI-0 på DSLAM’er der benyttes til GPON

• Det er muligt at producere 10G uplink via 2 disponible XFP slot på NANT-E kort samt via 
et nyt NCNC-F kort

• NCNC-F kort kortet kan konfigureres til mode1 eller mode 2

− Mode 1: 2 stk 10G uplink

− Mode 2: 1 stk 10G uplink samt 4 stk SFP for 100/1000/2500Mbit/s

− DSLAM kan bestykkes med 1 NCNC kort 
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Ad 3) Roadmap for fremtidige PON typer 

• Der forligger ikke  roadmap for fremtidige PON-typer

• Vi følger med stor interesse udviklingen på det globale marked 

− ITU-T G.984  (GPON, 2.5G/1.2G)

− ITU-T G.987 (XG-PON1, 10G/ nx2,5G    XG-PON2, 10G/10G) 

− ITU-T G.989 (NG-PON2 40G/40G) 
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Ad 4) Transparens

• Acces formen kobber eller fiber ændre ikke på graden af transparrens
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Transparens fortsat

• Ved POI-0 afvanding er transparens alene afgrænset af DSLAM’en og der er default åbnet for 
L2CP og 802.1Q tunneling for maksimal transparens. 

• Produktet er som udgangspunkt transparent for alle unicast og multicast trafiktyper på nær de 
undtagelser, der er nævnt i Black-listen for vula-uc

− Link Aggregation Control Protocol LACP

− Ethernet OAM Protocol IEEE 802.3ah (0x8809)

− Portbaseret med multicast er ikke 0x8100 transparent

• Ved POI 1,2 og 3 afvanding er transparens begrænset af DSLAM og transmissionssystemer 
frem til afvandingspunktet. Den primære forskel er at der ikke er understøttelse for L2CP og 
802.1Q tunneling

− Black listen ser p.t. således ud for vula contended

− IEEE 802.1q frames

− VTP - CDP - STP - MSTP - 802.1ag-CFM - 802.3ad - ISL-Inter-switch link

• Da det ikke er muligt at teste alle trafiktyper, skal der tages forbehold for, at black-listen ikke 
er komplet. I det omfang TDC er vidende om, at en trafiktype ikke overføres transparent vil 
blacklisten blive opdateret. De forhold som vil medføre at en protokol optages på black-listen, 
vil typisk være de tilfælde, hvor en protokol ikke kan sameksistere med det i nettet anvendte 
udstyr. 
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Ad 5) Flere RF-TV signaler på samme PON

• ITU angiver en plan for anvendelse af bølgelængder for at sikre sameksistens af G-PON, 
XG-PON, NG-PON og Rf overlay på samme PON. (1550-1560nm er allokeret til RF 
(Video) Standarden anviser ikke metode for flere RF signaler på samme PON. 

• En afvigelse fra standarden vil udelukke at vi kan benytte standard ONT udstyr.

• Konklusionen: flere RF-TV signaler på et PON samme PON er ikke understøttet
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WBF  Wavelength Blocking Filter 
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Ad 6) Ændrings muligheder til Fiber BSA

I forlængelse heraf bedes TDC redegøre for hvilke ændringer i det eksisterende fiber-BSA 
produkt TDC selv mener, at der skal til, for at det kan give AO’erne muligheder på niveau 
med rå fiber?

• Fiber BSA er en anden type produkt og har ikke de samme karakteristika som rå fiber og 
dermed er mulighederne ikke de samme.

• Fiber BSA produktet er udviklet til at tilgodese AO’ernes behov bedst muligt indenfor 
teknikkens formåen og produkterne er blevet trimmet over årene.

• Der hvor jeg ser muligheder er indenfor følgende områder

− POI-0 afvanding 

− 10Gbit/s Uplink på POI-0

− Servicehastigheder
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Dagsorden Punkt 4

• TDC’s stillingtagen til følgende forhold rejst på AO’ernes fiber-arbejdsgruppemøde (uden 
TDC’s deltagelse) d. 22. januar 2016:

A Forslag om, at TDC lancerer en brugervenlig og interaktiv adresseadgang til TDC/DONG 
fibernet – baseret på TDC’s whitelists - så husstande i Storkøbenhavn og Nordsjælland 
nemt kan undersøge muligheden for fibertilslutning, inklusive adresser med gravning over 
30 meter, hvor der tillægges en fast pris per ekstra meter.

B En række AO’ere ønsker at det bliver muligt at benytte en VULA Fiber løsning med 
kapacitet på 1Gbps til slutbruger med POI afvanding på nærmeste teknikhus.

C Der er et ønske om forklaring fra TDC på forskel i mellem BTO & FTTH fiber.
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4.a Adresseadgang

• TDC leverer whitelist – med adresseinformation og inforamtion om gravning over 30 
meter som det fremgår af kortmateriale.

• Whitelists er ved at blive mere overskuelige

• Tilsvarende information gives via Netinfo – med XML adgang

• Information til slutbrugere – herunder prisinformation  jf. gravning over 30 meter, hvor 
der tillægges en fast pris per ekstra meter er en detailopgave. Dele af den kunne gives 
via ‘Tjek-dit-net’
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4.b VULA Fiber med 1Gbps og afvanding på nærmest 
teknikhus

• Det tekniske muligheder er behandlet under pkt 3. Der er ikke mulighed for uncontended
1Gbps forbindelse til hver enkelt slutkunde, hvis det er det, der menes med AO’s ønsker 
fra 22. januar

• Afvanding kan ske på POI0 (direkte på DSLAM) eller et højere punkt i nettet. Dette vil 
ikke altid være nærmeste teknikhus.

• Hvis OLT er placeret i teknikhus, og DSLAM i et fjernere teknikhus, er der ikke brug for 
VULA Fiber, her tilbydes Rå Fiber.
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4.C Forskel mellem BtO og FttH-net

• TDC gennemgik forskellen mellem BtO og FttH-net ved første møde i arbejdsgruppen 16. 
april 2013

• På AO’s møde 22. januar 2016, hvor TDC ikke deltog, fremsættes ønske om 
gennemgang af forskellen, derfor denne korte gennemgang. 
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FttH (Fiber to the Home)

Projekt for sammenhængede område

Tilslutning af individuelle adresser alene 
ved tilføjelse af stikledning

Stikledning forberedt med dedikeret 
infrastruktur (rør, fiber til skel m. kvejl. 
etc)

Access opbygget uden aftale med de 
individuelle slutbrugere

19

Principskitse til opbygning af FTTH-net, hvor der efterlades kvejl ved hver ubebygget eller ikke 
tilsluttet parcel. I HF (Hovedfordeler) kan der være placeret DSLAM eller G.PON-splitter, hvortil 
fordelingskablerne er koblet. I LF (lokalfordeler) splidses stikkabler til fordelingskablerne. 



BtO

TDC tilbyder også fibernet til adresser, der ikke er omfattet af et FttH projekt. 

Det fibernet, der opbygges hertil betegnes BtO, Build to Order, net.

Forskelle
Forskellen i planlægning medfører forskelle i materialevalg, struktur, 
kundetæthed og enhedsomkostninger.
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TDCs fiber acces platforme

Tilføj titel i sidehoved / sidefod21

7. marts 2016



Agenda

• Introduktion

• Beskrivelse af BTO fiber platformen

• Beskrivelse af FTTH platformen

• Introduktion af GPON
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Introduktion

TDC råder i det nuværende net over to fiberoptiske platforme, som er rettet mod etablering 
af accesforbindelser til slutkunder; ”Build-to-order” (BTO) fiber platformen og FTTH
fiber platformen.

Disse to accesplatforme er vidt forskellige på en lang række punkter; topologi, 
materialevalg og ikke mindst det kundepotentiale som de hver især adresserer.

I det følgende vil disse forskelle blive identificeret.
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BTO fiber acces

•Ring- og træ-strukturer
•Understøtter redundansløsninger
•Stor variation ~ tilretninger over tid
•Relativ lille del af samlede forbindelse 
er kundededikeret kabel

Topologi

•Stor variation i størrelse, type
•Design ud fra kundepotentiale
•Relativ stor afstand mellem 
fordelingspunkter

Fordelingspunkter

•40 mm rør til alle kabler
•Traditionelle Single Mode fiber kabler
•Bredt sortiment 6-192 SM
•Nedgravede splidse muffer
•Stor produktionsradius via indspuling

Materialevalg

•Lille grad af kabelmæssig tracedeling
•Fællesudnyttelse sker via ’store’ kabel 
dimensioner

Tracedeling

•Alle kunder terminerer i den 
oprindelige centralbygning
•Mulighed for terminering på 
nabocentral

Indkoblings 
punkter
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BTO fiber i billeder

Central 
bygning

FDP

Virksomhed

Stel

Rør med kabler
Rør med
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FTTH fiber acces

•Kun træ-strukturer
•Understøtter ikke redundansløsninger
•Lille variation~ fastlagt design fra start
•Relativ stor længde af kundededikeret 
kabel

Topologi

•Ensartede typer
•Anvendelse af rør-koblingspunkterFordelings punkter

•Anvendelse af multirør, og microducts
•Blæsefibre
•Præcist dimensioneret
•Lille produktionsradius via blæsning

Materialevalg

•Stor grad af kabelmæssig tracedeling
•Mange rør i traceerne ~ 
håndteringsmæssigt dyr

Tracedeling

•Kunder terminerer på fremskudte punkter
•1000-1500 planlagte kunder pr 
indkoblingspunkt

Indkoblings punkter
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Eksisterende (DONG) Fibernet løsning

Teknikhus
1000 kunder

Distributionsskab
96 kunder Fiberskab

12 kunder

Bolig

KAP

FTU

Multi-rør med 
kabler

Micro-rør med 
blæsefiber samling i skel



BTO vs. FTTH Fiber
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TDC
cabinet

At present, TDC applies point to point FttH technology but we 
are planning to go to GPON
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GPON fiber

Flexibility point
Remote site with street cabinets 
side by side

Full star network from 
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Full star network from 
flexibility point to end 
customers

Typical size of new flexibility points: 200 homes passed. Analysis has showed that this is the optimal size for both P2P and PON architectures
ODF: Optical distribution frame w. connectorized fibers


