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Abstract: Transmission Convergence Layer represents the principal part of the standard for 10 Gbit/s
networks (XG-PON). There are seven conditions under which the ONUs pass through when activated.
The first five conditions focus on implementing data communication. The simulation demonstrates
that as the number of simultaneous connections to an ONU increase, the longer the wait time for each
additional connection becomes. The speed up of the connecting ONUs has been proven.
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1 ÚVOD

V závislosti na poptávce koncových uživatelů, vzrůstá každým rokem šířka přenosového pásma
o 50 až 70 % [1]. Reakcí mezinárodní telekomunikační unie ITU (International Telecommunication
Union) na postupné navyšování přenosového pásma je projekt NG-PON (Next Generation Passive
Optical Network). NG-PON vznikl roku 2010 a skládá se ze dvou částí. První částí je, v současnosti
dokončený, standard XG-PON (10-Gigabit-capable Passive Optical Network) [2]. Druhou část tvoří
rozpracovaný standard NG-PON2 [3]. Obecná ustanovení týkající se připojování ONU (Optical Ne-
twork Unit) do PON, jsou zahrnuta v přenosové vrstvě TC (Transmission Convergence) příslušného
standardu.

2 PŘIPOJOVÁNÍ KONCOVÝCH JEDNOTEK DO PON

Každá ONU nacházející se v příslušné PON, prochází až sedmi provozními stavy. Tyto stavy umož-
ňují připojení nových ONU, případně obnovení stávajícího spojení. Nachází-li se ONU v počátečním
provozním stavu Initial State O1, komunikace probíhá pouze ve směru od OLT (Optical Line Ter-
minal) k ONU. Pro plynulý přechod ONU do stavu Serial_Number State O2-3, je nutné provést
synchronizaci v sestupném směru. K přechodu do O2-3 dojde po obdržení PSBd (Physical Synchro-
nization Block appropriate for downstream) hlavičky obsažené v PHY rámci (Physical Interface) od
OLT, která obsahuje shodné velikosti pole SFC (SuperFrame Counter) a PSync (Physical Synchro-
nization sequence) o velikosti 64 bit. Ve stavu O2-3 ONU stále nekomunikuje ve vzestupném směru.
Očekává se od OLT přiřazení komunikačního profilu (burst profil). Tyto dvě zprávy zajišt’ují syn-
chronizaci v sestupném směru pro připojení pouze jedné ONU v daném časovém okamžiku a jsou
vysílány všesměrovou komunikací pomocí ALLOC_ID identifikátoru s hodnotou 1023. V případě že
ONU přijme od OLT nabízený burst profil, poprvé se aktivně zapojí do komunikace a zasílá ve vze-
stupném směru zprávu o potvrzení příslušného burst profilu. Každá ONU musí být schopna odpovídat
na zprávy od OLT ve vymezeném čase RespTimemax = 35±1 µs definovaném standardem [2]. Odpo-
věd’ je navíc zpožděna o hodnotu náhodného zpoždění Random = 0− 48µs. Vkládáním náhodného
zpoždění je zabráněno vzniku kolizí na straně OLT v případě, kdy na příslušný burst profil v jednom
časovém okamžiku reaguje více ONU. V okamžiku zaslání odpovědi ONU ve vzestupném směru, je
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spuštěn časovač TO1 a současně jednotka přechází do stavu Ranging State O4. Časovač TO1 definuje
maximální čas setrvání ONU ve stavu O4. Implementace časovače je zajištěna v každé jednotce a
jeho hodnota je stanovena na 10 s dle standardu[2]. Ve stavu O4 se očekává přidělení ekvalizačního
zpoždění EqD (Equalization Delay) od OLT.

Doposud uvedený popis odpovídá jednomu registračnímu cyklu. V příslušném registračním cyklu je
do komunikace zařazena jedna ONU, které je přiřazeno EqD a přechází do provozního stavu Ope-
ration State O5. Jedná se o stav, ve kterém probíhá datová komunikace v obou přenosových směrech.
Ostatní jednotky, žádající o zařazení do komunikace, čekají na vypršení časovače TO1 a přechází zpět
do stavu O1. Pro zbylé ONU se celý cyklus připojení opakuje (v případě XG-PON jde o použití děli-
cího poměru minimálně 1:256). Na obrázku 1 lze vidět časový průběh synchronizace mezi OLT
a jednou ONU jednotkou procházející stavy O1–O5. Ostatní průchozí stavy jsou nad rámec tohoto
textu a jsou podrobně popsány v literatuře [2] případně [4].

Obrázek 1: Časový průběh připojení ONU do PON.

3 SIMULACE V PROSTŘEDÍ MATLAB

V prostředí Matlab [5] byla sestavena topologie XG-PON obsahující 256 koncových jednotek ná-
hodně rozmístěných ve vzdálenosti od 15 do 20 km. Délka optické distribuční sítě byla zvolena 15 km.

Obrázek 2: Topologie XG-PON sestavená v prostředí Matlab.

V počátečním stavu jsou ONU jednotky zapnuty, respektive uvedeny do stavu Initial State O1 a syn-
chronizují se pomocí PHY rámců přenášených v sestupném směru. PSBd hlavička obsahující PSync
a SFC pole je vysílána OLT jednotkou vždy jednou za t1 = 1 s. Příslušné burst profily nabízené při-
pojujícím se ONU jednotkám, vysílá OLT v intervalech t2. Časovač udržující ONU jednotky ve stavu
O4, je nastaven na hodnotu TO1. V každém registračním cyklu dojde k připojení pouze jedné kon-
cové jednotky. Ostatní jednotky, které potvrdily nabízený burst profil, čekají ve stavu O4 na vypršení
časovače TO1. Po jeho vypršení přechází do stavu O1, kde celý cyklus opakují.

Minimální doby připojení jednotlivých ONU lze stanovit na základě znalosti velikosti: intervalů zasí-
lání burst profilů t2, hodnoty časovače TO1 a parametrech vyplývajících z topologie PON (doba síření
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signálu mezi OLT a ONU v obou přenosových směrech, hodnoty Random a RespTime). Graf uve-
dený na obrázku 3(a) representuje časy připojení jednotlivých ONU jednotek v počátečním
cyklu simulace, kdy o připojení současně žádá 256 ONU. Po úpravě parametrů TO1 a t2, lze získat
výrazně nižší rozsah časů připojení jednotlivých ONU. Významnou roli ve snížení času připojení
hraje časovač TO1.

Pokud dojde k připojení jedné z 256 ONU v každém registračním cyklu, celkový čas připojení zobra-
zuje obrázku 3(b). U základního nastavení dosahuje čas připojení poslední ONU t256 = 51 min.
Úpravou parametrů TO1 a t2, by bylo možné snížit čas připojení až o 19 minut.
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Obrázek 3: Potřebný čas pro připojení ONU jednotek do PON.

4 ZÁVĚR

V rámci článku byla prezentována možnost snížení délky připojování koncových zařízení v PON
úpravou parametrů TO1 a t2. Úpravou těchto parametrů byla snížena doba připojení poslední ONU
jednotky o 19 minut. Vzhledem k velikosti rámce 125 µs přenášeného v XG-PON, je velikost TO1
o několik řádů vyšší. Majoritní podíl časovače TO1 v celkové době připojení 0 až 256 ONU, způso-
buje téměř lineárně vzrůstající závislost vzhledem k nutnosti vypršení časovače u nepřipojeních ONU
před opakovaným registračním cyklem. Předmětem dalšího výzkumu by mohl být vliv velikosti TO1,
t1 a t2 na výpočetní zatížení OLT.
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