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Pospeševanje prenosnih hitrosti z vektoringom – 

ovire pri implementaciji 

Rok Čotić, Telekom Slovenije, Ljubljana 

Abstract — This article explains objectives of Digital Agenda for Europe (DAE) on broadband segment, what has to be achieved in 

European countries until year 2020 and how can vectoring help with achieving objectives. Here is also explained the basic principle of how 

vectoring works, what are anticipated broadband speeds which can be achieved with vectoring and what has to be done to enable greatest 

effect of vectoring implementation. 
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Povzetek — Ta članek pojasni kaj so cilji digitalne agende 

(EDA) na širokopasovnem področju, kaj morajo evropske države 

izpolniti do leta 2020 in kako lahko vektoring pripomore k izpolnitvi 

ciljev. Razloženi so osnovni principi delovanja vektoringa, kakšne 

hitrosti lahko dosežemo z uporabo vektoringa in kaj je potrebno 

narediti da bo z implementacijo vektoringa dosežen maksimalen 

efekt. 

Ključne besede — vektoring, razvezava podzanke, digitalna 

agenda, presluh  

I. UVOD 

V tem članku želimo poudariti da so cilji Evropske 

Digitalne Agende zelo ambiciozni in da je časa za njihovo 

izpolnitev relativno malo. Zato je potrebno pri njihovi 

zagotovitvi vzeti v obzir tudi rešitve, ki so vmesni korak do 

končnega cilja, kateri je seveda optika do doma FTTH. 

Vektoring je ena izmed takšnih rešitev, ki s pouporabo že 

zgrajenega bakrenega omrežja, zagotavlja relativno hitro 

nadgradnjo omrežja do te mere, da so omogočene prenosne 

hitrosti, ki bodo pomagale izpolnjevati cilje Evropske 

Digitalne Agende. Za maksimalen efekt vektoringa je 

smiselna implementacija te tehnologije na skrajšavah oz. 

podzankah, ob tem pa morajo biti vse linije na podzankah 

kontrolirane na istem sistemu za vektoring. Čeprav bi bila s 

tem onemogočena izvedba razvezave podzanke, kar bi na 

takšnih območjih zniževalo konkurenčnost na 

infrastrukturnem nivoju, pa se evropske države že odločajo za 

opustitev te obveze, saj v preteklih letih na skrajšanih 

podzankah praktično ni bilo interesa po izvedbi kolokacij.  

A. Cilji Evropske Digitalne Agende EDA 

 

Splošni cilj digitalne agende je poskrbeti, da bo enotni 

digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne 

povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne 

gospodarske in družbene koristi.  

Evropska digitalna agenda je ena izmed sedmih vodilnih 

pobud strategije Evropa 2020 in je namenjena določitvi 

ključne vloge, ki jo bo morala igrati uporaba informacijskih 

in komunikacijskih tehnologij (IKT), če želi Evropa doseči 

svoje cilje za leto 2020. 

Cilj te Agende je začrtati pot, po kateri se bo najbolj 

izkoristil družbeni in gospodarski potencial IKT, zlasti 

interneta, ki je nepogrešljiv medij gospodarske in družbene 

aktivnosti: za sklepanje poslov, delo, igro, komuniciranje in 

svobodno izražanje. Uspešna izvedba Digitalne Agende bo 

spodbudila inovacije, gospodarsko rast in izboljšave v 

vsakodnevnem življenju tako državljanov kot podjetij.  

Sektor IKT je neposredno odgovoren za 5 % evropskega 

BDP, pri čemer je njegova tržna vrednost 660 milijard EUR 

na leto, k celotni rasti produktivnosti pa prispeva mnogo več 

(20 % neposredno iz sektorja IKT in 30 % iz naložb v IKT). 

To je posledica visoke ravni dinamike in inovacij, ki je 

neločljivo povezana s sektorjem, ter vloge razvoja potenciala, 

ki jo ima sektor pri spreminjanju načina poslovanja v drugih 

sektorjih. Danes ima razvoj visoko hitrostnih omrežij enak 

revolucionarni učinek, kot ga je pred stoletjem imel razvoj 

električnih in prometnih omrežij.   

Za močno gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in 

blaginje ter zagotovitev dostopa državljanov do vsebin in 

storitev, ki jih iščejo, potrebujemo zelo hiter internet. 

Zato je EU postavila cilj, da do leta 2013 vsi Evropejci 

dobijo dostop do osnovne širokopasovne povezave, prizadeva 

pa si zagotoviti, da bodo do leta 2020  

(i) vsi Evropejci imeli dostop do mnogo večjih hitrosti 

interneta, ki bi presegale 30 Mb/s in 

(ii) v 50 ali več odstotkih evropskih gospodinjstev 

naročeni na internetne povezave hitrosti nad 100 Mb/s.  

Drugače povedano, je potrebno zagotoviti splošno 

pokritost s širokopasovno povezavo (30 Mb/s) in  spodbuditi 

uvedbo in uporabo dostopovnih omrežij naslednje generacije 

(NGA), ki bodo omogočale hitro internetno povezavo s 

hitrostmi nad 100 Mb/s. 

 

B. Kaj ima s tem vektoring? 

 

Torej, vedno večje zahteve po zmogljivejšem 

širokopasovnem dostopu so privedle obstoječe xDSL 

tehnologije do konca zmožnosti razvoja. Na xDSL segmentu 

je posamezen modem, ki deluje na bakreni parici v 

večparičnem kablu, dejansko skoraj dosegel kapaciteto 

kanala prenosnega medija.  

Za izboljšanje zmogljivosti prenosa pasovne širine preko 

sukane bakrene parice so poglavitne naslednje omejitve:  

• Izgube zaradi upornosti oz. slabljenja in ostale 

karakteristike kabla 
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• Bližnji presluh (Near End Crosstalk, NEXT), ki je 

povzročen s strani močnega, bližnjega vira ki vpliva 

na sprejemnik 

• Daljni presluh (Far End Crosstalk, FEXT), ki je 

povzročen s presluhom, ki nastane zaradi 

elektromagnetnega sklopa med paricami in vpliva 

na končni signal na drugem koncu parice 

Slabljenje je davek bakrenega omrežja in glede na to, da 

je to omrežje že nameščeno, nimamo možnosti za izboljšanje 

tega faktorja.  

NEXT je bližnji presluh in je njegov vpliv omejen z 

ustrezno izbiro frekvenčnih planov za sprejem in oddajo 

signalov. Praviloma so frekvenčni pasovi ločeni med seboj v 

sprejemni in oddajni strani. 

Ostane nam še daljni presluh FEXT. To je motnja, ki jo 

občutimo na sprejemu zaradi presluha med sukanimi 

paricami na nasprotnem koncu linije. 

Funkcija vektoringa pa je ravno odpravljanje FEXT 

presluha. Z izničenjem FEXT presluha deluje parica v kablu, 

skoraj kot samostojna parica, brez vplivov sosednjih paric.  

Izničevanje FEXT presluha je definirano v ITU standardu 

ITU-T G.993.5, imenovanem tudi G.vector. 

 

C. Princip delovanja vektoringa  

 

V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali kaj je 

sposoben vektoring zagotavljati in kaj so njegove prednosti 

predvsem na področju implementacije. 

Vektoring omogoča izrabo polne prednosti obstoječih 

resursov z ustvarjanjem pogojev na terenu, ki se približajo 

idealnim, tako da lahko vsaka VDSL2 linija deluje po svojih 

najboljših zmožnostih in s tem omogoča višje prenosne 

hitrosti. Hitrosti v downstreamu lahko dosežejo 100Mb/s na 

razdaljah do 400m in 40Mb/s na zankah dolžine do 1000m.  

Kot smo že rekli, omogoča to vektoring z odpravo daljnega 

presluha mer paricami v istem kablu, kar je eden izmed 

pomembnejših dejavnikov omejevanja dosegljive pasovne 

širine. V dinamičnem procesu vektoring stalno meri in 

odpravlja presluh, tako da lahko linija deluje na dosti večji 

zmogljivosti (Slika 1) 

 

 

Slika 1: Dvig prenosnih hitrosti zaradi vektoringa; vir [4] 

 

Ker je prefinjena odprava presluha, procesorsko zelo 

intenzivna naloga, je vektoring omejen na manjše število linij 

(tipično nekaj sto). Tipično je primeren za FTTx objekte, kjer 

so v izračune zajete vse linije v kablu.  

 

Vektoring ni metoda za dvigovanje teoretičnega maksimuma 

prenosnih hitrosti linij. Je metoda izničevanja presluha, ki 

omogoča, da se ponudnik širokopasovnega dostopa, približa 

maksimalni hitrosti linije pri vsakdanjih razmerah v omrežju. 

V večini primerov so telefonske linije, ki prenašajo VDSL2 

signale, del kablov, kapacitet od 10 do več 100 linij, ki so 

nameščene ena ob drugi. Bližina linij povzroča presluhe med 

linijami in več kot je linij, več je presluhov. Presluh je 

poglavitni razlog zakaj  linije na terenu dosegajo bistveno 

manjše prenosne hitrosti od teoretičnih maksimumov. 

Vektoring omogoča, da se vsaka linija v kablu obnaša kot bi 

bila edina, torej brez presluhov. 

Za doseganje najboljših rezultatov, mora vectoring sistem 

nadzirati in kontrolirati vse VDSL2 linije v posameznem 

kablu. Presluh nekontroliranih VDSL2 linij ostane 

nekorigiran, kar zmanjša prednosti izničevanja presluha 

vektoringa na ostalih linijah (Slika 2). Več kot je 

nekontroliranih VDSL2 linij, manjše so prednosti vektoringa. 

Točen vpliv je težko predvideti, saj se spreminja od linije do 

linije. Če bo nekontrolirana linija zelo vplivala na ostale 

linije, bo vpliv na znižanje pasovnih širin vektoriziranih linij 

velik. Obratno bo v primeru, ko bo nekontrolirana linija malo 

vplivala na ostale linije vpliv na znižanje pasovne širine 

vektoriziranih linij manjši. 

 

 
Slika 2. Povišanje zmogljivosti linij zaradi vektoringa se nižajo z 

večanjem števila nekontroliranih linij; vir [4] 

D. Učinki fizične razvezave podzanke  

 

V primeru, ko regulatorne zahteve predpisujejo fizično 

razvezavo linij, pa je verjetno, da vseh linij v kablu ne bo 

mogoče nadzirati z vektoringom. Da bi razumeli, kako to 

vpliva na vectoring, je potrebno razlikovati dva primera 

razvezave lokalnih zank. Prvi je razvezava zanke na centralni 

lokaciji (CO), na spodnjem primeru prikazan kot ADSLx 

razvezava lokalne zanke, drugi pa je razvezava zanke na 

skrajšavi (street cabinet), na spodnjem primeru prikazan kot 

VDSL2 razvezave podzanke (Slika 3). 
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Slika 3. Tipa fizične razvezave ADSLx LLUna centralni lokaciji in 

VDSL2 SLU na podzanki: vir [4] 

E. Vpliv razvezave na centralni lokaciji 

 

Razvezava na nivoju lokalne zanke je danes splošno 

uveljavljena. Pri izgradnji skrajšav pa se zgodi scenarij, ko 

linije iz centralne lokacije (večinoma ADSLx) delijo iste 

kable kot linije iz skrajšave in s tem vplivajo ene na druge. 

Vendar ta scenarij ni problematičen, saj imajo razvezane 

zanke iz centralne lokacije majhen vpliv na pridobitve dviga 

hitrosti, ki jih zagotovi vektoring. Signali iz centralne 

lokacije načeloma v spektru nad ADSLx nivojem zelo 

oslabijo, to pa je prav spekter, ki ga vektoring najbolj 

izkorišča za svoje pridobitve.  

Pravzaprav je ta problem vplivanja VDSL2 signalov iz 

skrajšave na večinoma ADSLx signale iz centralne lokacije, 

rešen že v sami osnovi delovanja VDSL2 in sicer z uvedbo 

omejevanja moči na posameznih nosilcih (PSD - Power 

Spectral Density). Ta tehnika je znana pod imenom DPBO 

(Downstream Power Back-off) in je standarden postopek pri 

vključevanju VDSL2 linij na skrajšavah. Tipično bo vpliv, ki 

ga imajo linije iz centralne lokacije, na dobitke, ki ga prinaša 

vektoring na skrajšavi, pod desetimi procenti (Slika 4). 

 

 

Slika 4. Majhen vpliv ADSLx iz centralne lokacije na 

vektorizirani VDSL2 liniji na podzanki (simulacija): vir [4] 

F. Vpliv razvezave na podzanki 

 

Razvezava na nivoju podzanke lahko povzroči bistveno 

znižanje prednosti, ki jih prinaša vectoring. Presluha med 

VDSL2 linijami, ki se zaključujejo pri različnih ponudnikih 

na samostojnih DSLAMih, ni mogoče izničiti. VDSL2 linije 

uporabljajo namreč isti frekvenčni spekter in z omejevanjem 

presluha preko mehanizma PSD direktno vplivamo na 

občutno zmanjšanje dosegljivih prenosnih hitrosti. Če želimo 

priti do višjih prenosnih hitrosti na skrajšavah, je uporaba 

vektoringa obvezna, razvezava lokalne podzanke, pa bi 

morala biti tu omejena na dostop preko podatkovnega toka 

(bitstream).  

Vpliv fizično razvezanih podzank je natančno težko 

določljiv, je pa velika verjetnost da bo precejšen. Odvisen je 

od števila linij, ki bi jih vključevali izven vektoringa in od 

njihovega presluha na vektorizirane parice, kar je določeno s 

pozicijo posamezne parice v kablu (Slika 5).  

 

 
Slika 5  Nevektorizirane linije zmanjšujejo efekt vektoringa in vplivajo 

na nepredvidljivost dosegljivih hitrosti : vir [4] 
 

Kot primer lahko podamo rezultate meritev izvedenih v 

Laboratoriju Telekoma Slovenije. Meritve so se izvajale na 

umetni liniji z desetimi paricami, kjer smo na prvi dve parici 

vključili nekontrolirane VDSL2 modeme na preostalih 8 pa 

vektorizirane. Slika 6 prikazuje stanje, ko smo pustili, da se 

nekontrolirani liniji sinhronizirata na maksimalno hitrost in s 

tem izkoristita celoten spekter profila, ki jima je bil na voljo. 

Tako v največji možni meri vplivata na vse preostale linije, ki 

so vektorizirane, kar se tudi pozna pri znižanih hitrosti na 

vektoriziranih linijah. Na sliki 7 sta nekontrolirani liniji 

vključeni v načinu, kjer jim omejimo PSD masko, tako da ne 

koristijo celotnega spektra in tako tudi manj vplivajo na 

vektorizirane linije. Rezultat so višje hitrosti na 

vektoriziranih linijah. 

 

800m-fast-1&2-auto 

 

Slika 6  vpliv prvih dveh nevektoriziranih linij na vektorizirane  

 

800m-fast-1&2-limit

 
Slika 7  omejen vpliv prvih dveh nevektoriziranih linij na vektorizirane 
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Vektoring je torej možno uspešno uporabljati v 

večoperaterskih okoljih. Vpliv signalov iz centralne lokacije 

na vektorizirane linije na skrajšavi (podzanki) je majhen. Za 

maksimalen efekt vektoringa, na skrajšavi morajo biti vse 

VDSL2 linije v kablu vključene v isti vectoring sistem, kar 

narekuje odpravo fizične razvezave na podzanki, še vedno pa 

seveda lahko ostane obveza bitnega toka.   

Do takšnih ugotovitev je prišlo tudi več evropskih 

regulatorjev, ki so odpravili oz. razmišljajo o odpravi obveze 

fizične razvezave na podzanki. Morda tudi iz razloga, ker 

razvezava podzanke v praksi ni nikjer resnično zaživela, saj 

so to praviloma manjše lokacije, kjer je že enemu samemu 

operaterju težko izpeljati pozitiven poslovni model, kaj šele, 

če bi se za iste naročnike potegovala dva ponudnika.  

Ukinitev obveze razvezave podzanke je v nekaterih državah 

Evropske Unije že sprejeta. To so Belgija, Nizozemska, 

Danska , Irska, Nemčija in Velika Britanija, ostale države pa 

delajo na tem, da bi se obveza razvezave na podzanki ukinila.  

Dodatna pouporaba bakrenega omrežja je hitra in izvedljiva 

rešitev, ki bi bistveno pripomogla k izpolnitvi ciljev Evropske 

Digitalne Agende EDA. Danes nam lahko vectoring omogoči 

dostop preko podatkovnega toka naslednje generacije, ki bo 

pripeljal prednosti vektoringa vsem željnim velikih prenosnih 

hitrosti, obenem pa bo ponudnikom omogočil fleksibilnost in 

kontrolo, ki jo potrebujejo za diferenciacijo svoje ponudbe. 

Vectoring je tako lahko vmesna stopnja do končnega cilja 

FTTH, h kateremu vsi stremimo.  
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