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OPTICKÉ PRÍSTUPOVÉ SIETE FTTx (Fibre to the x). 
 
 
Úvod 
 
         V súčastnosti  na  telekomunikačnom  trhu  neustále  rastú  nároky  na  prenosovú  kapacitu  a zaistenie 
širokopásmových  služieb  a preto  je  optické  vlákno  jednoznačne  najperspektívnejší  prenosový  prostriedok. 
Technológia  optických  vlákien  je  už  takmer  samozrejmosťou  pri  budovaní  transportných  medzimestských 
a metropolitných sietí. 
        Pre prevádzkovateľov telekomunikačných sietí je najperspektívnejšie prísť s dlhodobou víziou poskytovania 
lepších  (rýchlejších, kvalitnejších, viac štrukturovaných) služieb, prístupných velkému počtu zákazníkov,  čomu 
jasne nahráva nasadenie technológie FTTx, ktorej cieľom  je priblížiť optické vlákno ku koncovému užívateľovi 
širokopásmového (Broadband) pripojenia a služieb. V optických prístupových sieťach budovaných technológiou 
FTTx možno poskytnúť skutočne kvalitnú ponuku služieb Triple play (telefón – televízia – internet)//( VoIP‐IPTV‐
Broadband internet‐IPccTV). 
         Projekty FTTx sa rozlišujú podľa toho kam sa až s optickým vláknom dostaneme smerom k užívateľovi : 
 
                           FTTC                       Fibre to the Crub                   ‐ vlákno „k okraju chodníka“ 
                           FTTCab                   Fibre to the Cabinet               ‐ vlákno ku kabinetu 
                           FTTP                       Fibre to the Premises             ‐ vlákno k areálu 
                           FTTB                       Fibre to the Building             ‐ vlákno k budove 
                           FTTH                       Fibre to the Home                 ‐ vlákno do domu 
                           FTTBus                   Fibre to the Business             ‐ vlákno k firme (obchodu) 
                           FTTO                      Fibre to the Office                  ‐ vlákno do kancelárie 
                           FTTD                      Fibre to the Desk                    ‐ vlákno na stôl                         .......... atď. 
 
 
           Cieľom budovania siete FTTx by malo byť nielen pripojenie komerčných organizácií ako sú firmy, banky, 
hotely,  ale  aj  pripojemie  inštitúcií  nekomerčného  verejného  charakteru  ako  sú miestne  úrady  a inštitúcie, 
školské zariadenia,cirkevné budovy a pod. a v neposlednom  rade pripojenie všetkých domácností v obytných 
budovách a rodinných domoch. 
           Z toho vyplýva, že výstavba optickej metropolitnej prístupovej siete sa stane najdôležitejšou progresívnou 
a rozvojovou investíciou v mieste vzniku. 
 
Technické riešenie všeobecne 
 
         Optické prístupové siete sa budujú v dvoch základných topológiách : 
Point‐to‐Point  (P2P) 
Point‐to‐Multipoint  (P2MP) 
 
        Topológia bod‐bod P2P  je základná a najľahšie realizovateľná, avšak veľký počet vlákien medzi ústredňou 
a účastníkmi komplikuje a predražuje optickú infraštruktúru u rozsiahlejších FTTx sietí. V takýchto prípadoch je 
výhodnejšia  topológia bod‐multibod P2MP,  kde  využívame optické  rozbočovanie  signálu  k účastníkom, napr. 
1:32 čo umožnuje pripojiť až 32 účastníkov na jeden optický port. 
        V zásade však platí, že každá FTTx sieť má pri použití týchto topológiíí veľké množstvo variant a je potrebné 
a možné ju „ušiť“ priamo na mieru podľa zadania a požiadaviek.    
         Pri  komplexnom  riešení  projektov  FTTx,  od  plánovania,  cez  projekciu,  realizáciu  až  po  prevádzku  je 
potrebné prekonať mnoho technických úskalí ako je volba topológie (P2P alebo P2MP), technické riešenie trasy 
(mikrotrubky/mikrokáble),  záverečné merania parametrov  a taktiež  zabezpečiť  údržbu, dohľad  a manažment 
siete a garantovať kvalitu služieb QoS po vybudovaní a sprevádzkovaní siete. 
 
Topológia  Point – to – Point (P2P) 
 
        Každý  účastník  je  pripojený  vlastným  optickým  vláknom  (párom  vlákien)  až  k ústredni.  Pripojenie  je 
ralizované  spravidla  jednovidovým  optickým  vláknom  (SM)  9/125µm  (G.652D  alebo  G.652C),  komunikačný 
protokol je najčastejšie Ethernet 10Mbit/s alebo 1Gbit/s. Komunikácia nôže prebiehať tromi spôsobmi: 
Downstream/Upstream na rovnakej vlnovej dĺžke 1310nm, pre každý smer prenosu samostatné vlákno 
Technológia WWDM  : multiplexovanie  do  jedného  vlákna  Downstream  od  ústredne  1550nm  príp.1490nm, 
Upstream od účastníka 1310nm 
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Topológia Point – to – Multipoint (P2MP) 
 
        Viac  účastníkov  pripojených  na  jeden  optický  port  v ústredni.  Technológia  využíva  pasívne  optické 
rozbočnice  k deleniu  resp.  zlučovaniu  signálu  v sieti,  ktoré  prebieha  čisto  v optickej  oblasti  bez  použitia 
aktívnych prvkov. Nazýva sa tiež ako PON (Passive Optical Network), Pasívna Optická Sieť a buduje sa výhradne 
na jednovidových (SM) 9/125µm vláknach (G.652D alebo G.652C). 
         Rozbočovanie možno prevádzať v jednom alebo viac stupňoch. Táto koncepcia  (PON) dramaticky znižuje 
počet  vlákien  k ústredni  a šetrí  náklady  na  výstavbu  pri  rozsiahlejších  FTTx  sieťach.  Komunikácia  prebieha 
multiplexovaním do jedného vlákna technológiou WWDM , alebo  CWDM. Downstream od ústredne 1490nm, 
Upstream od účastníka 1310nm, príp. TV signál analógovo modulovaný na 1550nm. Pri technológii CWDM má, 
zjednodušene povedané, každý kanál pridelenú presne špecifikovanú vlnovú dlžku. 
 
Charakteristika technických riešení výstavby prístupovej siete 
 
          Základným prvkom prenosovej  časti    siete  je  singlemodové optické  vlákno  SM9/125µm  (G.652D  alebo 
G.652C). Použitie tohto prenosového média si vyžaduje prenosová technológia dosahujúca extrémne vysokých 
prenosových rýchlostí. Ďalšou vlastnosťou podporujúcou  použitie optického vlákna je najoptimálnejšia možná 
odolnosť pred akýmkoľvek rušením. Hlavnou nevýhodou optických vlákien sú vyššie zriaďovacie náklady, ktoré 
sú však kompenzované vysokou životnosťou pri zachovaní stabilných kvalitatívnych parametrov a možnosťou 
poskytnutia  viac  služieb.  Vysoká  životnosť  optického  vlákna má  spoločne  s  prakticky  neobmedzenou  šírkou 
prenosového pásma priamy vplyv na veľmi priaznivý koeficient miery ochrany investície.  
          Technológia optických káblov sa stala bežnou realitou a mnohé slovenské spoločnosti s ňou majú bohaté 
skúsenosti.  Takáto  sieť  umožňuje  prenos  1  Gigabit  za  sekundu  (Gbps)  cez  každé  optické  vlákno  v kábli 
s možnosťou  rozšírenia  na  10  až  40  Gbps.  Optické  vlákna  môžu  vyúsťovať  priamo v bytoch  u  zákazníkov 
a kanceláriach  administratívnych  budov.  Takýto  rozvod  sa  realizuje  kombináciou  najprogresívnejších metód 
pokládky optických káblov v zemi a nazýva sa FTTH ( Fiber To The Home ) a FTTO ( Fiber To The Office). 
          Modernú  formu  pri  výstavbe  nových  optických  trás  predstavuje  technológia  mikrotrubičkovania 
a technológia  SIROCCO.  Umožňuje  podstatné  zvýšenie  prenosovej  kapacity  existujúcich  optických  trás  a 
redukuje  náklady  pri  výstavbe  nových  tras.  Štandardne  sa  optický  kábel  zafukuje,  poprípade  zaťahuje  do 
ochranných HDPE rúrok.  
          Pri použití novej  technológie mikrotrubičkovania  sa do už  vybudovanej ochrannej HDPE  rúrky  zafúkne 
zväzok mikrotrubičiek, alebo multitube, do ktorých sa následne zafukujú špeciálne optické mikrokáble, alebo 
systém zafukovaných vlákien SIROCCO.  

          HDPE Rúrka + trubičky + mikrokábel                                                                                                     
 
         V jednej už vybudovanej ochrannej HDPE rúrke pr.40 je možné zafúknutím mikrotrubiček a mikrokáblikov, 
alebo multitube a SIROCCO vybudovať niekoľko  (až päť) na  sebe nezávislých optických  tras, alebo  ich aspoň 
pripraviť  pre  budúce  využitie.  Pomocou  technológie  mikrotrubičkovania  je  možné  pripojiť  ako  koncových 
zákazníkov tak pokračovať chrbticovou trasou v jednej ochrannej HDPE rúrke. 
         Je samozrejmé, že je možné budovať sieť nielen pomocou ochranných HDPE rúr ktoré už boli vybudované, 
ale aj pomocou mikrotrubičkových (multitube) káblov na priame uloženie do zeme.  
 
         Systém SIROCCO je systém vyvinutý fy. Prysmian pre Britisch Telecomom špeciálne pre metropolitné siete. 
Pozostáva z dvoch hlavných prvkov: 
 
         Multitube – obsahuje trubičky do rozmeru 5mm s počtom od 1 až 24 kusov 
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Zväzky vlákien – ktoré ponúka od dvoch vlákien až po 12 vl. s celkovým priemerom 1 mm až 1,4 mm. 
 

                               
 
           Obe technológie umožňujú postupnú výstavbu optických trás (a tým  i rozloženie celkových nákladov do 
dlhšieho obdobia) –  je možné pridávať do  trás optické okruhy  tak, ako  je potreba a  je  taktiež možné pružne 
meniť konfiguráciu siete. 
 
           V celej  takejto  sieti môžu  byť  použité  aktívne  prvky  pracujúce  v medzinárodnom  platnom  štandarde 
802.3z (Gigabit ‐ Ethernet technológia), pričom všetky zariadenia musia podporovať Quality of Service (QoS) na 
L3  a  L4  vrstve.  Spomenutá  technológia posúva  celý  systém do nadčasovej úrovne  s dlhodobým horizontom 
aplikovateľnosti. Garantovaná životnosť rozvodov je minimálne 20 rokov. Toto technické riešenie sa radí medzi 
absolútnu  svetovú  špičku  v oblasti  prenosu  dát. Zároveň  je  najmodernejším  systémom,  ktorý  je    v takomto 
merítku  aplikovaný  na  siete  v niekoľkých  mestách  na  svete  a  postupne  príde  k masívnemu  šíreniu  tohto 
štandardu  (802.3z)  na  celej  zemeguli.  Objektívne  je  to  cenovo  bezkonkurenčný, najperspektívnejší 
telekomunikačný systém dnešnej doby, nahrádzajúci aj klasické telekomunikačné ústredne. 
    
          Technológia  IP  tvorí  základ metropolitnej  prístupovej  siete.  Jedná  sa  o  paketovú  orientovanú  sieť  na 
základe protokolu  IP,  ktorý  je  štandardom  v počítačovej  sieti  Internet,  a  slúži  k prenosu dát, hlasu  a  videa. 
Základom  je  IP  paket,  ktorý  tvorí  elementárny  prenosový  prvok  siete.  Tento  paket  obsahuje  dáta,  ktoré  sú 
prenášané  v  sieti.  V  paketovej  sieti  slúžia  aktívne  prvky  k  tomu,  aby  pakety  s  dátami  od  konkrétneho 
odosielateľa  boli  doručené  tomu  správnemu  adresátovi  v  danej  sieti.  IP  technológie  je  ďalej  rozšírená  o 
prepínací algoritmus MPLS, ktorý vysoko zefektívňuje smerovanie IP paketov v sieti, a poskytuje mechanizmus 
MPLS VPN pre vytváranie samostatných virtuálnych privátnych sietí pre jednotlivých užívateľov.  
 

                                                   
 
         Výhodou    takejto  siete  je  implementácia  IP  televízie,  Internetu  a prenosu  dát  spoločne  s IP  telefóniou 
v jednom  optickom  vlákne,  doplnená  o možnosti  prenosu  akýchkoľvek  dát.  Je  to  komplexná multimediálna 
služba, ktorá zlučuje doposiaľ nezávislé, pre užívateľov veľmi atraktívne poskytovanie služby do jedného balíka. 
Ďalšou  výhodou  je  jednoduchá  rozšíriteľnosť  a dostatočná  rezerva  kapacity  celej  siete  spolu  s 
niekoľkonásobnou  redundanciou  (zálohovaním)  hlavných  prenosových  trás.  Spomenuté  parametre  umožnia 
uspokojiť  aj  tých  najnáročnejších  zákazníkov  z oblasti  štátnej  sféry  a iných  organizácií,  požadujúcich  popri 
rýchlosti umožňujúcej bez obmedzenia využívať všetky    služby od  telefonovania,  širokopásmového  Internetu 
cez  videokonferencie  a multimediálne  prezentácie  až  po  prepojenie  svojich  pobočiek  dátovými  sieťami 
s maximálnou ochranou a spoľahlivosťou prenosu dát. 
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Možné využitie mestskej optickej infraštruktúry  po vybudovaní:  
      Metropolitná prístupová sieť umožňuje svojim užívateľom nielen komfortné a cenovo dostupné pripojenie k 
internetu, ale aj mnoho ďalších vymožeností: 
 
      Mestská správa: 
/ prepojenie  jednotlivých mestských budov a škôl vysokorýchlostnou dátovou  linkou    sieťou  LAN,  čo umožní 
ľahkú a lacnú počítačovú komunikáciu a ďalšie pridané telekomunikačné služby, 
/ implementácia VoIP telefónie šetriaca prevádzkové náklady spojené s vnútro‐organizačnou komunikáciou, t.j. 
telefonovanie v rámci mestskej siete zdarma. 
/  pripojenie  mestského  kamerového  systému,  jednoduché  rozšírenie  v problematických  častiach  mesta, 
možnosť pripojenia dočasných kamier, kamerový dohľad nad dôležitými križovatkami,  ich riadenie na základe 
dohľadu a tým zvýšenie priepustnosti komunikácii 
/ pripojiteľnosť všetkých parkovacích automatov a tým centrálne riadenie parkovania 
/  jednoduchá  aplikácia  elektronických  platobných  systémov  pre  platené  služby  a využitie  elektronického 
podpisu a zaručeného elektronického podpisu  
/ dohľadovanie elektronických zabezpečovacích zariadení mestských objektov Mestskou políciou 
/ aplikácia služieb občanom a organizáciám pomocou automatického systému s prepojením na IP telefóniu 
/ vybudovanie kioskov, ktoré budú umožňovať občanom elektronickú komunikáciu   s úradmi 
      Komerčná sféra: 
/ prenájom prenosových tras (alternatívnym operátorom, bankám, poskytovateľom intenetu, podnikom ..... ) 
/ vysokorýchlostné pripojenie internetu 
/ pripojenie jednotlivých priemyselných podnikov alebo ich pobočiek vysokorýchlostnou dátovou linkou   
/ implementácia VoIP telefónie šetriaca prevádzkové náklady spojené s vnútro‐organizačnou komunikáciou, t.j. 
telefonovanie v rámci mestskej siete zdarma 
/ pripojenie komerčných objektov k pultu centrálnej ochrany 
/ zriadenie podnikových VPN sietí 
      Občianska sféra: 
/ pripojenie rýchleho internetu pre jednotlivé domácnosti 
/ možnosť telefonovania občanov v rámci mestskej siete zdarma 
/ poskytnutie káblového rozvodu televízneho signálu  
/ Interaktívna videopožičovňa ( Video de Maind ) 
/ Spätné sledovanie televízneho vysielania ( Time schift ) 
 
       Po  týchto  veľmi  veľa  službách  nezabudnime  ani  na ďalšie,  doteraz  nevynájdené  služby  v oblasti 
teleinformatiky. Veď keď Alexander Graham Bell vynašiel telefón ešte netušil že niekedy bude existovať „fax“! 
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Vysvetlenie pojmov 
Charakteristika IP telefónie 
  Paketová  alebo  IP  telefónia  je  súčasné  a  spojené  doručenie  hlasovej  a  dátovej  komunikácie  cez  
zjednotenú  komunikačnú  štruktúru  založenú  na  Internet  Protokole  (IP). Voice  over  Internet  Protocol  (VoIP) 
predstavuje  alternatívnu  hlasovú  službu  na  prenos  hovoreného  slova  prostredníctvom  dátových  sietí 
konvertovaním a kompresiou hlasu na dátové pakety, pričom na konci dátovej cesty sa spätným procesom z 
paketov vyrobí pôvodná hlasová stopa. Na prenos hlasu sa využíva Internet Protokol. 
              Veľkou  výhodou  VoIP  technológie  oproti  klasickej  telefónií  je  šetrenie  šírky  pásma  ‐  podľa  typu 
prenosových algoritmov postačuje na vyhovujúcu kvalitu prenosu hlasu šírka pásma v rozsahu od 15 kbit/s do 
24 kbit/s. Ďalším hlavným rozdielom medzi oboma  technológiami, ktorý hovorí pre VoIP je, že sú nepomerne 
nižšie náklady na  sieťové  zariadenia oproti vybudovaniu  telefónnej ústredne. Tento pomer  je bežne až 1:10, 
pričom  zariadenia  na  báze  IP  protokolu  majú  bežne  implementovaných  ďaleko  viac  moderných 
telekomunikačných  funkcionalít ako napr. pozdržaný  fax,  fax do mailu, odkaz do mailu,  výber najvhodnejšej 
cesty, záložné trasy atď. Vďaka  týmto rozdielom sú služby prenosu hlasu na báze VoIP cenovo výhodnejšie v 
porovnaní s klasickou technológiou. 
               Ďalšou  veľkou  výhodou  je  všeobecný  trend  telefonovania  cez  internet,  ktoré  je  jedinou možnosťou 
budúceho rozvoja hlasových sietí. Ďalšou výhodou je súčasný prenos hlasu, obrazu a Internetu na IP protokole 
jedným vláknom, čím sa na jednej sieti prenášajú všetky dáta pre všetky požadované typy služieb. Dochádza tak 
k  ďalšej  optimalizácii  nákladov  na  prenájom  telekomunikačných  okruhov. V  neposlednom  rade  alternatívne 
možnosti  volania  prostredníctvom  VoIP  vytvárajú  konkurenčné  tlaky  v  relatívne  monopolnom  prostredí. 
Portfólio VoIP služieb tvorí ucelený rad produktov, čím poskytuje alternatívnu formu hlasovej komunikácie. 
Charakteristika Broadband Internet 
  Pojmom Broadband Internet (širokopásmový internet) označujeme prenos po sieti Internet rýchlosťou 
1  Mbit/s  a viac.  Širokopásmový  internet  pracuje  na  protokole  IP  (Internet  protokol).  Poskytuje  možnosti 
prenosu služieb Triple Play, tj. Súčasný prenos hlasu, dát a videa prostredníctvom Internet Protokolu. 
Charakteristika IPccTV 
  Pojmom  IPccTV  označujeme  uzavretú  televíznu  sieť  používanú  v priemyselných  a bezpečnostných 
aplikáciách.  Oproti  klasickému  prístupu  ku  kamerovým  systémom  ponúka  IPccTV  vysokú  modularitu 
a podstatne jednoduchšie pripájanie nových kamier v intraviláne miest. 
              IPccTV využíva na prenos obrazu IP protokol a existujúcu sieť, takže nie je potrebné vyčleniť samostatné 
prenosové médium  (optické  vlákno).  Každá  kamera má  vlastnú  IP  adresu  a je možné  ju  sledovať  kdekoľvek 
v sieti. Prístup k obrazu z kamery môže byť riadený prístupovými právami. 
Charakteristika IPTV 
  Pojmom IPTV označujeme prenos televízneho signálu prostredníctvom IP siete Vysielač je umiestnený 
v hlavnej stanici, pričom je možné využiť aj jestvujúcu klasickú  hlavnú stanicu káblovej televízie (CATV).    
             Vysielanie  je  štandardne  riešené  technológiou  multicas,  tj  vysielanie  všetkým  účastníkom  súčasne. 
Prenos  je  zabezpečený  komprimovaným  formátom MPEG2,  ktorý  je  vhodný  z dôvodu  nižšej  straty  kvality 
prenášaného obrazu a videa. 
             Výhodou  IPTV  je  jednoduchší  billing  (správa  platenia  poplatkov)  a možnosť  poskytnutia  cielenej 
programovej skladby zákazníkovi.  
             Koncové zariadenie u zákazníka sa nazýva set‐top‐box (STB). Zariadenie je schopné prevodu IP paketov 
do MPEG2 formátu a jeho dekompresiu na obraz. STB sa vyrábajú v rôznych variáciách, napr. STB kombinovaný 
s DVD prehrávačom, videom, rádiobudíkom, atď. 
                        

             
               

 


