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Tartalmi összefoglalás
Az FTTX megnevezés általában az olyan hálózatokra vonatkozik, amelyekben a fényvezető szálakat
közvetlenül az előfizetők lakásába telepítik, amelyek lehetnek különálló lakóegységekben
(lakóházakban), vagy soklakásos lakóegységekben (háztömbökben).
A legtöbb FTTX-hálózatot aktív berendezések nélkül, külső hálózatként tervezik meg, ezért passzív
fényvezetős hálózatnak minősülnek. Aktív berendezés kizárólag a központokban és az előfizetői
épületekben van. Az FTTH-PON hálózatok különböző architektúrák szerint tervezhetők.
E műszaki jelentés célja kiindulási irányelvek nyújtása azok számára, akik nagy sávszélességű (nagy
bitsebességű) FTTX-hálózat telepítésére gondolnak. E műszaki jelentés tanulmányozása után a
hálózatüzemeltetők, a közösségek, az energiaszolgáltató vállalatok, a telepítők és mások jobban
fogják érteni a kiváló minőségű és költségtakarékos FTTX-hálózatok tervezéséhez és telepítéséhez,
valamint az egységes szerkezet és a magas minőségszint eléréséhez szükséges lépéseket az ilyen
hálózatok esetében.
E műszaki jelentés fő része az FTTX-hálózatokat írja le, de az 1. fejezet több általános információt is
tartalmaz annak megértéséhez, hogy ezek a hálózatok hogyan illeszkednek a fényvezetőszálas
infrastruktúra tervezésébe.
Az FTTX-et régóta a legjövőbiztosabb technológiának tartják a széles sávú multimédia-alkalmazások
átvitele számára. Az FTTX-hálózatok kiépítését korábban gátolták a nagy költségek. Az újabb
vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy egy új fényvezetős (100 Mbit/s-os) hálózat telepítési költsége
valamivel kisebb, mint egy új rézvezetős hálózaté. Az FTTX-hálózat ezenfelül az egyetlen olyan
struktúra, amely bizonyítottan képes megfelelni azoknak a jelenlegi és jövőbeli igényeknek, amelyeket
a széles sávú hozzáférés szolgáltatói megkövetelnek. A technológia ugyanakkor lehetővé teszi a
hatékony, folyamatos karbantartást és a költségtakarékosságot.
A bemutatásra kerülő hálózatok az FTTH-nak is nevezett megoldást alkalmazzák, de a fényvezetős
hálózatok az itt leírt stratégiával bármilyen helyet elérhetnek (X-jelölésű helyek). A végfelhasználók a
következők lehetnek: különálló otthonok, lakóházak, irodai környezetek, optoelektronikus jelátmenetek
a riasztási, felügyeleti berendezésekben, ellenőrző eszközökben stb.
E műszaki jelentés ajánlásokat is tartalmaz és olyan alapvető követelményeket is megad, amelyeket
teljesíteni kell az FTTH-hálózatban való száltelepítéskor ahhoz, hogy az átviteli kapacitásra, az átviteli
távolságra és a minőségre vonatkozó jelenlegi és jövőbeli követelmények teljesüljenek. A legenyhébb
kapacitás-célkitűzés 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) 10 km távolságig. Bizonyos hozzáférési alkalmazások
esetében (pl. lakások, soklakásos épületek) rövidebb távolság tűzhető ki célul, pl. 500…2000 m. Az
egymódusú és a többmódusú fényvezető szálak típusait a vonatkozó EN 60793-2-50 és az EN 607932-10 szabvány tartalmazza, az iparban azonban az egymódusú szálakat gyakran az ITU-terminológia
szerint nevezik meg (pl. G.652). A fizikai hálózattól elvárható élettartam lehetőleg 25 év legyen.
Bár az ajánlásokat az általános olvasók számára írták, de főleg a magán- és közszolgáltató
vállalatoknál dolgozó, a széles körű döntésekért, tervezésért és telepítésért felelős emberek számára
hasznosak.
E műszaki jelentés a következő hat, független fejezetre oszlik:
• Az 1. fejezet egy bevezetés; amely képet ad az IT-infrastruktúráról és áttekintést nyújt a széles
sávú fénytávközlésre vonatkozó alapstruktúráról.
• A 2. fejezet az FTTX-re vonatkozó rendszermegoldásokat tartalmazza, beleértve az átviteli
kapacitásra és a telepítési módszerekre vonatkozó követelményeket.
• A 3. fejezet irányelveket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy hálózatot létrehozni, és
áttekintést ad az alkalmazható hálózat-topológiákról.
• A 4. fejezet alapvető információt nyújt a telepítéshez és a telepítést megelőző tervezéshez.
• Az 5. fejezet a mérésekkel és a dokumentációval foglalkozik.
• A 6. fejezet a minőségügyeket kezeli.

E műszaki jelentés számos mellékletet tartalmaz azért, hogy bizonyos területeken mélyebb
ismereteket nyújtson. Ezek átfogó példák és felhasználhatók arra, hogy jobb képet kapjunk a
fényvezető kábelekkel, a fényvezető minikábelekkel, a minicsövekkel és a minicsöves, befújható
szálköteges kábelekkel rendelkező FTTX-hálózatok telepítési elveiről. Ezek a mellékletek bizonyos
mértékig gyártóspecifikusak, amit az olvasónak célszerű tudomásul vennie. Az A melléklet ([1] jelű
hivatkozás) részletes szabványfelsorolást tartalmaz. A [2], [3] és [5] jelű hivatkozás jó áttekintést nyújt
a jelenlegi állapotról mind az ITU-T és az IEC, mind az általános CENELEC-helyzet tekintetében.
Az ebben a műszaki jelentésben közzétett egyes követelmények elsősorban az FTTX-re vonatkoznak,
és általános értelemben nem alkalmazhatóak a fényvezetős hálózatokra.

