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Резюме: В този документ са описани накратко техническите 

характеристики на интерфейса, с който се осъществява свързаност на 

крайни комуникационни устройства към мрежата на Нет3X ЕООД по 

кабелен път, посредством оптичен кабел 
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1.Обща информация и спецификация за интерфейса. 

За осъществяване на свързаност между далекосъобщителната мрежа на Нет3X 

ЕООД и крайните комуникационни потребителски устройства посредством оптичен 

кабел фирма Нет3X ЕООД използва мрежова технология с Ethernet и EPoN  (Ethernet 

PoN). 

Интерфейса, който се ползва съответно е Ethernet и ЕPoN, като свързаността се 

осъществява съгласно следната схема (фиг.1.). 

 

 
 

Фиг.1.Описание на интерфейса. 

 

Където: 

NTE (Network Termination Equipment) – терминиращо оборудване, при доставчика; 

NTP (Network Termination Point) – точка на терминиране; 

CPE (Customer Premices Equipment) – оборудване при потребителя. 
 

Интерфейсът е мрежовата точка за достъп (NTP) на потребителя към мрежата на 

доставчика, това се явява точката съединяваща потребителското оборудване (CPE) с това 

на доставчика (NTE). 

За CPE се използва: 

- мрежов интерфейсен контролер (NIC) с оптичен вход - "точка към точка"; 

- медия конвертор с оптичен вход и изходен порт RJ45 - "точка към точка"; 

- оптичен модул (SFP), монтиран на медия конвертор/комутатор - "точка към точка"; 

- клиентско ЕPoN устройство (ONU) - "точка към много точки". 

 

За NTE, при Нет3X ЕООД, се използва медия конвертор, комутатор, маршрутизатор 

или ЕPoN комуникационо оборудване (OLT). 
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2.Описание на интерфейса. 

Технологията е стандартизиран от Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE). Използва се техника работеща с BiDi (Bi Directional), SM (single mode). 

При техника "точка към точка" се използват дължини на вълната 1310/1550nm, 

скорост 100Mbps или 1,25Gbps, дистанция от 3 до 20 км - конектори SC/PC или LC/PC. 

Използваните стандарти са съответно: IEEE 802.3u (100BASE-TX, 100BASE-T4, 

100BASE-FX Fast Ethernet за скорости до 100 Mbps) и 802.3z (1000BaseSX/LX/EX/ZX 

Gbit/s Ethernet за скорости до 1 Gbps). 

При техника за "точка към много точки" се използват дължини на вълната 

1490/1310nm, скорост 1,25Gbps или 10Gbps, дистанция от 3 до 20 км - конектори SC/PC. 

Използваните стандарти са съответно: IEEE 802.3ah ЕPoN/GePoN (скорости на 

обмен до 1,25Gbps), IEEE 802.3av - 10GEPON (10 Gbps Ethernet PON) или XEPON 

съвместим с GEPON (споделящ същото влакно) стандарт. 

 

Използваните стандарти на изходните портове на оптичната техника са: IEEE 802.3u 

за Ethernet 100BASE-T (до 100Mbps скорост на обмен),  IEEE 802.3ab за Ethernet 

1000BASE-T (до 1Gbps скорост на обмен). 

 

Интерфейсът е прозрачен и може да бъде конфигуриран да позволява или забранява 

използването на виртуални мрежи (VLAN) по стандарт IEEE 802.3Q. 

 

 

3.Справка. 

N
o
 Стандарт Описание 

1 IEEE 802.3 

Institute of Electrical and Electronic Engineers 

“Information technology – Telecommunications and information 

exchange between systems – Local and metropolitan area networks” 

2 IEEE 802.1Q 

Institute of Electrical and Electronic Engineers 

“Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Virtual 

Bridged Local Area Networks” 

 

 

4.История на документа. 

Редакция Дата Забележка 

1 01.01.2007 г. Първа версия на документа 

2 01.01.2009 г. Втора версия на документа 

3 01.01.2022 г. Трета версия на документа 

 
 


