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Keynote Speech – Peter Cochrane

Co přispěje k postupnému tlaku na širokopásmový přístup:
-3D tiskárny (posíláme designy, nikoliv zboží)
- Distribuované služby (cloud)
-HD videokonference
-Sociální sítě v napojení na GPS
-Komunikace stroj-stroj + robotika
- „Telepresence“
-Logistika, sledování zboží, RFID
-Sledování vozidel a lidí
-Sledování různých zařízení a přístrojů
-Dynamické měření spotřeby čehokoliv
-Interaktivní knihy a noviny
-Interaktivní média (zánik rádií, TV, tisku,…)

-Neexistují „killer aplikace“
-Neexistuje ideální technologie nebo topologie
-Zatím nízká poptávka po opravdu vysokorychlostních přípojkách, tlak na cenu
zatím dominuje nad rychlostí

-Klíčová bude role otevřených optických sítí



Statistiky



Zdroj: FTTH Council

Počet FTTH přípojek ve světě



Zdroj: FTTH Council

Země s nejvyšší penetrací FTTH/FTTB



Zdroj: FTTH Council

Evropské země s nejvyšší penetrací FTTH/FTTB



Růst FTTH/FTTB v Evropě

Zdroj: IDATE Consulting@Research (Roland Montagne)

- Zatím dominuje extenzivní růst
- Zajímavé je srovnání EU35 a CIS



Výhledy



Zdroj: prezentace Heavy Reading



Zdroj: Digital Agenda Europe



Názory analytiků



Vliv vysokorychlostního připojení na ekonomiku

Zdroj: Ericsson  (Tom Lindstrom) 

- Pozitivní vliv vysokorychlostního připojení na HDP a pracovní místa



Vývoj vysokorychlostního připojení podle technologií

Zdroj: Robert Whitman – Corning



Financování



Poslední výsledky celoevropské analýzy nákladů

Zdroj: FTTH Council (Albert Grooten, Tony Shortall)

Celkové odhadované náklady 200 mld. EUR pro E27 (100% HP, 50% HA)



Způsoby financování

Zdroj: Robert Whitman – Corning



Zkušenosti operátorů



Stav rozvoje sítí nabízejících uživatelům rychlost 
1 Gb/s

Zdroj: Joe Savage (Telekom ThinkTank)



Situace v Německu



DT (Andreas Lischka)

Kritérium 80/10
Žádná výstavba FTTH v oblastech pokrytých VDSL
Obecně otevřený postoj ke spolupráci



Buglas – asociace německých firem v oblasti 
optiky (Wolfgang Heer)
- Od roku 2011 standardy interoperability
- Klíčová role otevřených optických sítí
- Zatím nízká poptávka po opravdu vysokorychlostních přípojkách, tlak na 
cenu dominuje nad rychlostí



M-Net (Jens Prautzch) – firma působící v 
Bavorsku, 6 městských komunální společností
- Týden na realizaci připojení budovy
- Realizace vlastních sítí, ale nabídka i pro konkurenci
- Hlavní investice momentálně v Mnichově



TKG (Stefan Glusa) – Jižní Vestfálsko

• TKG – telekomunikační společnost (sdružení krajů v Německu) budující 
otevřené optické sítě

• Operátoři mají „zájem“ obsloužit cca 75% trhu, zbytek je pro ně příliš 
nákladný.

• Mise společnosti: Umožnit operátorům obsloužit zbývajících 25% trhu
prostřednictvím otevřených optických sítí.



TKG (Stefan Glusa) – Jižní Vestfálsko



Doprovodná výstava a naši partneři

OFS – EZ-Bend InvisiLight solution (neviditelné vlákno)

3M  – nové konektory Crimplok

Apresa PLP – kompaktní optická spojka/rozvaděč COYOTE DTC



OFS – EZ-Bend InvisiLight solution (neviditelné vlákno)

Citace z tiskové zprávy OFS, reakce zákazníků:
In field trials the typical customer response has been, “It’s 
amazing – I cannot see it!” 

A opravdu!





OFS – EZ-Bend InvisiLight solution (neviditelné vlákno)



3M – nové Crimplok konektory

Vlastnosti - výhody
Žádné svary, žádný gel
Jednoduchá montáž
Jednoduchý lešticí nástroj, každý konektor má svůj lešticí 
film
Jedna součástka, žádné malé díly
SC/PC, SC/APC (< -60dB RL)

Specifikace
Průměr vlákna 125 μm
Vložný útlum typicky 0.2 dB 
Zpětný odraz typicky -60 dB max (APC), -40 dB max (UPC)
Provozní teplota -40°C to 75°C 
Rozměry 8.1 x 9.0 x 45 mm



Apresa PLP –kompaktní optická spojka/rozvaděč COYOTE DTC

Pouze 23.1 x 18.8 x 4.3 cm
Rychlá montáž
Ekonomické řešení
Průměr kabelů do 7.6 mm
Univerzální využití
Snadný opakovaný přístup
Kapacita – max. 16 individuálních 
svarů 
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