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TECHNICKÉ VYBAVENIE POČÍTAČOV

Optické siete



Priebeh vyučovacej hodiny
Vstup a navodenie problémovej situácie

Stanovenie poslania a cieľov

Osvojovanie  učiva

Riešenie priebežného autotestu

Vyhodnotenie a sebahodnotenie

Zasahovanie do výučby na základe výsledkov



Problémová úloha

 Rastúce požiadavky na vysokú prenosovú rýchlosť dát viedli operátorov k 
realizácií sietí založených na optických vláknach.

 Poznáte rozdiel medzi optickou prístupovou sieťou PON a GPON?

PON GPON



Aké výhody ma takáto sieť?

Stretli ste sa už s optickou sieťou 
XGPON?



 Základné pojmy

 PON – pasívna optická sieť

 Štandardy pre PON

 Základné vlastnosti XGPON

 Útlmové triedy XGPON

 Budúcnosť XGPON

Optická prístupová sieť 
GPON a XGPON



Poslanie vyučovacej hodiny

Poznanie a pochopenie činnosti 
pasívnej optickej siete - PON

Poznanie základných vlastnosti a 
výhod optických sietí - XGPON



 Popísať pasívnu optickú sieť - PON.

 Charakterizovať topológie  PON.

 Popísať a charakterizovať optický sieťový terminál OLT, ONT
a sieťový rozdeľovač  DP (splitter).

 Vymenovať štandardy a základné vlastnosti pre PON.

 Vysvetliť útlmové triedy PON.

 Popísať výhody a použitie XGPON.

Ciele vyučovacej hodiny



 Predstavuje plne pasívnu 
sieťovú infraštruktúru medzi 
Central Office OLT a koncovým 
bodom siete zákazníka ONT.

PON - Passive Optical Network

PON

Pasívna optická sieť



 Distribučný bod (DP) je pasívny optický delič. 

 Sieť PON používa jednovláknovú obojsmernú optickú prístupovú sieť so 
štruktúrou point-to-multipoint. 

 PON môže prostredníctvom jedného optického vlákna distribuovať hlas, 
video a dáta k užívateľovi.

 PON teda poskytujú riešenie, ako priviesť vysokorýchlostné optické 
pripojenie bližšie k užívateľovi.

Pasívna optická sieť



Pasívna optická sieť

 Je primárne určená na budovanie FTTH sietí 
(Fibre to the Home). 

 Topológia PON môže byť strom, zbernica 
alebo kruh. 

 Jedno optické vlákno je rozdelené splitrom
obyčajne s deliacim pomerom 1:2 až 1: 256. 

 Šírka pásma - prenosová rýchlosť je medzi 
užívateľmi zdieľaná. 



Pasívna optická sieť

 Topológie pasívnej optickej siete. 

● Strom, 

● zbernica, 

● kruh.
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Uveďte, aké funkcie má optický splitter.

 Vysvetlite pojem OLT a ONT.



Pasívna optická sieť – štandardy PON

 ATM PON (ITU-T G983)

 Broadband PON – BPON (ITU-T G983)

 Gigabit PON – GPON (ITU-T G984) 

 Ethernet PON – EPON (IEEE 802.3ah)

 10 Gigabit EPON – 10GEPON (IEEE 802.3av)

 X Gigabit PON – XGPON (ITU-T G987)



Pasívna optická sieť základné vlastnosti PON



Pasívna optická sieť útlmové triedy PON



 Šírka pásma: Poskytuje šírku pásma 1,25 Gbps, kódovanie 
riadkov - 8b/10b.

 Optický deliaci pomer: Pomer rozdelenia podľa štandardu EPON 
je 1:32.

EPON  (na báze ethernetového PON, tiež známy ako Gigabit Ethernet
PON, alebo GEPON)

Rozdiely medzi XPONmi



 Šírka pásma: Podpora viacerých úrovní, downstream 2,488 Gbps
alebo 1,244 Gbps, Optický deliaci pomer: Rozdelené pomery  
GPON  1:32, 1:64, a 1:128.

 Vloženie PON má optický útlm (strata 15 ~ 18 dB), deliaci  pomer 
zníži prenosovú vzdialenosť.

 Ak je pomer optického rozdelenia 1:16, môže GPON podporovať 
maximálnu fyzickú vzdialenosť 20 km, pri pomer 1:32, môže 
podporovať maximálnu fyzickú vzdialenosť 10 km.

GPON (Gigabitová pasívna optická sieť)

Rozdiely medzi XPONmi



 Šírka pásma: Skutočná sadzba je 10.3125 Gbps, ktorý je rozdelený 
na dva typy: 

● symetrický (10 Gbps rýchlosti uplinku a downlinku)

● asymetrický (10 Gbps downlink a 1 Gbps uplink).

 Pomer rozdelenia: 1:128 deliaci pomer, v porovnaní s EPON a 
GPON, schopnosť rozdeľovania je silnejšia a unesie viac 
používateľov

10G EPON (10 - Gbps ethernetová verzia 802.3av)

Rozdiely medzi XPONmi



 Šírka pásma: Asymetrické (uplink 2,5 Gbps, downstream 10 Gbps).

 Pomer rozdelenia: 1:128. Pod rovnakým deliacim pomerom, 
maximálna prenosová vzdialenosť 10G GPON môže dosiahnuť 40 km.

 10 Gbps EPON používa na optickom vlákne rôzne optické vlnové 
dĺžky (downlink 1575-1580 nm, uplink 1260-1280 nm), 

 10 Gbps EPON a štandardný 1 Gbps EPON môžu byť na rovnakom 
vlákne.

10G GPON (nazývaný aj XGPON)

Rozdiely medzi XPONmi



Pasívna optická sieť – výhody GPONu

 Vysoké prenosové rýchlosti

 Odolnosť voči elektromagnetickým 
rušeniam a šumu

 Žiadne aktívne napájané sieťové prvky 
na optickej trase



 Možnosť ďalšieho vývoja a výskumu

 RF PON – kombinácia optických vlákien a rádiového prenosu vhodná pre 
videoslužby

 C PON – súčasná generácia PON (TDM-PON)

● väčšia šírka pásma (rýchlosť, vlnové dĺžky), väčší dosah a počet používateľov 
(optické zosilňovače, technika OCDM), zmiešané služby poskytované viacerými 
poskytovateľmi služieb na zdieľanej prístupovej sieťovej infraštruktúre

Budúcnosť PON



 C+1 PON – budúca generácia PON (oddelenie nových a existujúcich 
služieb):

● prekrytie služieb prostredníctvom techniky WDM, SCM, linkového kódu s 
tvarovaním spektra 

 C+2 PON – budúca generácia PON (nové architektúry a technológie s 
vyššou kapacitou): 

● WDM-PON založená na laditeľných komponentoch, na rozdelení spektra, na 
blokovaní injekcie, na centralizovaných svetelných zdrojoch

Budúcnosť PON



 Čo sa Vám na hodine páčilo?

 Čomu ste nerozumeli?

 Čo by ste sa chceli ešte dozvedieť?

 Sú tieto informácie pre Vás nové alebo ste sa už s nimi stretli?

Zhodnotenie doterajšieho priebehu



1. https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/62-
Suja_ZB0R47ko.pdf

2. https://files.gamepub.sk/OKSS/Opticke%20siete.pdf

3. https://files.gamepub.sk/OKSS/na%20skusku/okss_
statniceFINAL.pdf

4. https://irkr.kemt.fei.tuke.sk/PM_PS_Prenosove_me
dia/Prednasky/Pr04/Doplnkova%20literatura/01_U
vod%20do%20OV.pdf

5. https://files.gamepub.sk/OKSS/Opticke%20siete.pdf

Učebné zdroje
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