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Abstrakt 
Komunikace pomocí optických kabelů (spojů) je zatím posledním vývojovým stupněm 

přenosových médií, používaných v současnosti pro přenos dat. Přes počáteční problémy se díky 
jejich nesporným výhodám použití tohoto média v poslední době velmi rozšířilo. Optické kabely 
jsou ideálním spojením spolehlivosti a bezpečnosti přenosu dat. Jejich stále zlepšující se přenosové 
parametry přispívají k dosahování vysokých rychlostí v rámci přenosů informací na velké 
vzdálenosti. V teoretické části této práce jsou vyjmenovány základní druhy optických kabelů, jejich 
nejdůležitější parametry a nejpoužívanější metody měření optických kabelů. Dále jsou zde uvedeny 
metody spojování optických vláken a nejpoužívanější druhy optických konektorů. Hodnoty útlumu 
a odrazu, které vnášejí po zapojení těchto součástek do optických spojů. Detailněji je zde popsán 
přístroj, používající měřící metodu zpětného odrazu - OTDR, všechny jeho nejdůležitější součásti 
a způsob zobrazení měřené trasy na grafickém zobrazovači přístroje. Podrobněji je zde rozvedena 
problematiky identifikační a útlumové mrtvé zóny přístrojů OTDR a faktory ovlivňující délku mrtvé 
zóny – schopnost identifikace dvou nezávislých událostí na propojovacím vodiči (patchcordu) 
proměnné délky. V praktické části bude provedena série měření a vyhodnocení (numerické 
i grafické) naměřených hodnot délek útlumových a identifikačních mrtvých zón přístrojů OTDR . 

 
 
Klí čová slova 
Optický spoj, identifikační mrtvá zóna, útlumová mrtvá zóna, numerická apertura, 
dynamický rozsah, OTDR 

 

Abstract 
Communication via fiber optical cable (links) is the latest advancement of the transmission 

media currently used for data transmission. Despite initial problems, using of this medium in recent 
years has greatly expanded due to their indisputable advantages. Optical cable is a great combination 
of reliability and security of data transfer. Its constantly improving transmission parameters 
contribute to the high speeds in the long-distance transmission of data. In the theoretical part of this 
work some kinds of optical cables are mentioned, also the most important parameters and the most 
widely used methods of measurement of these cables. Apart from that other methods of joining 
optical cables and the most used types of optical cables are also mentioned. The values of the decline 
and reflection, which are led into the device after connecting these parts into the optical lines. The 
device using the measuring method of the reverse reflection is also described in this thesis altogether 
with its most important parts and the way of the display of the measured track on the graphic image 
of the device. The problematics of identification and decline dead zone and the factors influencing 
the lenght of dead zone – the ability to identify two independent events on the link patchcord of the 
variable lenght, is also described in details in this thesis. In the practical part a series of 
measurements and evaluation (numerical and graphical) of the measured values of decline lenghts 
and identificating dead zones of the OTDR device will be carried out. 
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ÚVOD  

V dnešní době, kdy je používání telekomunikačních zařízení, jako jsou počítače 
nebo mobilní telefony, každodenní samozřejmostí, většinou nikoho ani nenapadne 
zamýšlet se nad tím, jak vlastně funguje přenos informací, kterými jsme denně 
zaplavováni, ať chceme nebo nechceme. Jak je vlastně možné, že dokážu drátem z počítače 
nebo dokonce éterem z mobilního telefonu poslat obrázek nebo text a ten je správně 
a rychle doručen adresátovi. Běžným uživatelům stačí, když tento proces funguje. Až když 
tato komunikace fungovat přestane, zjistíme, jak ztracení a bezbranní se najednou náhlou 
ztrátou spojení cítíme. Když následně výpadek trvá už delší dobu, než jsme schopni 
vydržet, zavoláme na call-centrum poskytovatele telekomunikační služby a zde nám nějaká 
operátorka s příjemným hlasem sdělí, že problém nastal na trase poskytovatele spojení a že 
s tím nemohou nic dělat. Ale že se na odstranění poruchy intenzivně pracuje. Až v tomto 
okamžiku si můžeme uvědomit, že to naše zcela běžné připojení je realizováno řetězcem 
mnoha různých subjektů, sítí, lidí, procesů, protokolů a technologií, která se musí všechny 
spojit v jeden celek, aby vzniknul fungující telekomunikační spoj. Ambicí této práce je 
zmapovat část tohoto řetězce, úsek, který je realizován pomocí světelného přenosu po 
optických vláknech. Níže bude popsáno, jak je takový optický spoj definován, z jakých 
částí je sestaven, co všechno je potřeba splnit pro to, aby tento spoj plnil to co má – 
přenášel data z bodu A do bodu B rychle, kvalitně, efektivně a spolehlivě. Co všechno je 
nutné k tomu použít (materiály, typy kabelů a vláken), jak spojení provést, jak poznat, že je 
spoj sestaven správně a přenos správně funguje. Co dělat, když komunikace fungovat 
přestane, jak zjistit co se stalo, kde případná porucha vznikla a jak ji odstranit. Jak 
poruchám předcházet a jak to udělat tak, aby když už nějaká nastane, měla za následek co 
nejmenší dopad na subjekty tyto služby využívající.  
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1 OPTICKÝ SPOJ 

Dle základní definice jsou to telekomunikační prostředky určitých vlastností mezi 
dvěma body [1]. Obecně lze říci, že komunikační spoj je druh vazby nebo fyzického 
spojení mezi přijímací a vysílací částí telekomunikačního systému. Toto spojení je 
realizováno prostřednictvím různých druhů přenosových médií – např. pomocí metalického 
kabelu, optického kabelu, infračerveného parsku nebo vzduchu. V této práci bych se chtěl 
věnovat především spojení realizovaného pomocí optického kabelu, tedy optickému spoji. 
Spojení je dočasné seskupení přenosových nebo telekomunikační okruhů, spojovaných 
nebo jiných funkčních jednotek uspořádaných k zajištění přenosu informace mezi dvěma 
nebo více body telekomunikační sítě [2]. Zjednodušeně lze optický spoj popsat schématem 
na obr. 1.1 
 

 
 

obr. 1.1 – Schéma optického spoje 

 Optický spoj je tedy tvořen jedním nebo několika optickými kabely, respektive 
optickými vlákny, která jsou zakončena v optických rozvaděčích tzv. konektory. Většinou 
tvoří optický spoj jedno nebo dvě vlákna. Nejjednodušším příkladem optického spoje je 
spoj tvořený vlákny pouze jednoho kabelu, která jsou na obou koncích zakončena 
konektory. Ve většině případů je ale spoj sestaven s několika částí – vláken s několika 
různých kabelů, která jsou vzájemně propojena tzv. patchcordem. 

Pro zjednodušení lze tedy konstatovat, že optický spoj tvoří ve většině případů tři 
hlavní části. Jsou to optická vlákna, optické konektory a propojovací optické kabely – 
patchcordy viz obr. 1.2. Ve skutečnosti je to ovšem ještě o trochu složitější, reálné spoje 
sice tvoří optická vlákna, ta ovšem nemohou vést samostatně, ale jsou součástí optických 
kabelů. Kabely jsou dále ještě tzv. technikou „zafukování“ zavlékány do PVC trubek a až 
tyto HDPE (High Density Poly Ethylen) trubky jsou tedy opravdu pokládány do výkopů či 
kabelovodů.  

Každá z těchto tří částí má své fyzikální vlastnosti, které ve výsledku ovlivňují 
kvalitu spoje, tedy jeho měřitelné parametry a hodnoty, které mají přímý nebo nepřímý 
vliv na provoz po takto sestaveném spoji. V dalších kapitolách proto podrobněji rozvedu 
každou z těchto základních částí, vysvětlím z jakých materiálů a částí jsou tvořeny, jak se 
vyrábějí a jakým způsobem a kterými parametry se podílejí na vlastnostech spoje.  
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obr. 1.2 – Průběh optického spoje 

 
 V rámci komplexního popisu optického spoje (by možná ještě bylo vhodné) 
naznačit v trase optických kabelů sváry na vláknech v rámci optických spojek. Protože se 
optické kabely vyrábějí v maximálních délkách v rozmezí 8-10 km, je v rámci delších tras 
(spojů) nutné provádět spojování těchto vláken pomocí svárů. Ovšem na svárech, pokud 
jsou správně provedené, nedochází k prakticky žádným odrazům a ani k útlumu výkonu, 
proto se nepodílí významných způsobem na celkových parametrech optického spoje. 
V dalším textu se o nich podrobněji zmíním v rámci montáže optických tras, mezi 
významné části optického spoje je ale nebudu zahrnovat.  
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2 OPTICKÉ TRASY A KABELY 

Nejdůležitější částí z hlediska konečných přenosových parametrů optického spoje jsou 
optické kabely. Používají se pro samotnou výstavbu přenosových sítí - nejčastěji pro jejich 
páteřní části ukládané do země či závěsné vedení nebo položené do kolektorů či 
kabelovodů, pro spojení budov v rámci areálu nebo delších instalací v rámci jedné budovy. 

Optické kabely tvoří několik vrstev, které jsou dle technologie výroby a typu kabelu 
variabilně přizpůsobovány dle konkrétních požadavků a slouží především k ochraně vláken 
před vnějšími mechanickými, klimatickými a teplotními vlivy [3].  

Základní částí každého kabelu je PVC plášť neboli sekundární ochrana. Je vyráběn ve 
dvou základních specifikacích, v hořlavé a nehořlavé úpravě. Nehořlavé varianty se 
používají pro vnitřní instalace v rámci budov, kde je z hlediska požární bezpečnosti nutná 
zvýšená odolnost kabeláže v případě požáru. Formulace „nehořlavá“ úprava není zcela 
přesná, přesně řečeno, jsou to plamen nešířící a nekouřící kabely s označením 
LSF/OH(Low Smoke and Flume Zero Halogen). Kabely s touto úpravou mají větší průměr 
než běžné kabely s označením PE (Poly Etylen). Izolace kabelů pro vnitřní použití je 
zpravidla měkčí v porovnání s PE venkovními kabely. Z tohoto důvodu nejsou kabely 
s LSF/OH pláštěm vhodné pro zafukování do trubkových tras. 

Další částí je primární ochrana zajišťující mechanickou odolnost jádra a pláště. 
Následuje plášť samotného vlákna a optické vlákno. Dle typu konstrukce jsou do kabelu 
vkládány buď centrální kevlarové tahové prvky nebo několik kevlarových drátů za účelem 
ochrany proti tahu, případně Cu dráty, které se používají k vytyčování polohy již 
položených tras. Mezi jednotlivými vrstvami je gelová výplň proti pronikání vlhkosti a pro 
ochranu vláken proti praskání při tahovém namáhání nebo při ohybech. Z hlediska úspory 
nákladů se jeví jako velmi efektivní způsob uspořádání vláken do trubiček symetricky 
kolem tahového prvku, protože je možno na základě stejné konstrukce vyrábět kabely 
s různými počty vláken, kdy jsou chybějící trubičky nahrazeny výplňovými, aniž by bylo 
nutné měnit konstrukci kabelu, jak je to znárodněno na obr. 2.1   

Optické kabely jsou vyráběny v mnoha variantách, obsahují různé počty optických 
vláken, mohou mít zvýšenou teplotní nebo tahovou odolnost, případně specifikou 
konstrukci vzhledem k použití pro konkrétní prostřední (chemicky agresivní, podmořský 
kabel, samonosný atd.).   

 

 
 
 

obr. 2.1 – Řez úložným a samonosným optickým kabelem 
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2.1 REALIZACE VÝSTAVBY OPTICKÝCH TRAS  

Pro konečné parametry optické trasy a pro jejich dlouhodobou stabilitu má poměrně 
zásadní vliv také způsob instalace kabelů do zemních nebo závěsných tras. Správný způsob 
uložení zajistí stabilní parametry spoje a předejde se jím i případným poruchám. Pro 
všechny činnosti týkající se výstavby optických tras existují jednak zákonem stanovené 
postupy, ale také další podzákonné normy. Tyto například určují v případě ukládání kabelů 
šířky a hloubky výkopů v jednotlivých typech povrchů (tráva, chodník, silnice …) a také 
třeba v jaké vzdálenosti se smí pokládat jednotlivé typy vedení do jednoho výkopu, jestli je 
nutné některé vedení ukládat do chrániček či je nějakým způsobem ještě dodatečně 
odstiňovat proti nežádoucímu ovlivňování jinými typy vedení (nejčastěji VN kabely) atd. 
Činnosti při výstavbě optických tras lze rozdělit na dva hlavní druhy:  

 
• Zemní práce 
• Optické práce 

2.2 ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci zemních prací se po vyřízení všech příslušných povolení provádí výkop 
rýhy pro pokládku HDPE trubek, do kterých se optické kabely ukládají. Tyto trubky mají 
většinou vnější průměr 32 až 50mm, kabel chrání proti mechanickému poškození a vlivům 
prostředí. Zároveň svými mechanickými vlastnostmi zajišťují, aby poloměry ohybů kabelů 
nepřekročili hodnoty, které by mohli nepříznivě ovlivnit přenosové parametry kabelu, 
 HDPE trubky mají různou barvu, podle požadavku konkrétního operátora. Navíc 
jsou trubky již z výroby opatřeny popisem v několika důležitými údaji na vnějším plášti 
trubky, jak je to uvedeno na obr. 2.2, aby byla identifikace podle barvy ještě podpořena 
dalšími údaji. 
 

 

 

obr. 2.2- Popis HDPE trubky 

2.2.1 Výkopové práce 

Výkopy kabelových rýh se řídí normou ČSN 730005, ve které jsou uvedeny jednak 
nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení různých typů sítí s telekomunikačními 
kabely [4] a také minimální dovolené krytí podzemních sítí v jednotlivých površích [5], tak 
aby nedošlo vlivem pohybu osob a strojů k poškození kabelů. 

Dle této normy je také prováděna kontrola provedených výkopů. Pokud je vše dle 
normy, je možné provést pokládku HDPE trubek do výkopů, následuje zához a hutnění 
obsahů výkopů, z důvodu zajištění dlouhodobé stability povrchu provedeného výkopu. 
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2.3 OPTICKÉ PRÁCE 

Po dokončení výkopových prací a pokládky HDPE se pokračuje pracemi spojenými 
s instalací optických kabelů, jejich zafukování do HDPE trubek, spojování a ukončování na 
optické rozvaděče, případně jejich montáž na stožáry a sloupy nebo zafukování tras 
v kolektorech dle jednotlivých projektů.  

2.3.1 Zafukování  

Podstatou této metody je využití energie vzduchu, který je pod velkým tlakem 
pomocí kompresoru vháněn do HDPE trubky nebo mikrotrubičky. Na začátek kabelu je 
umístěn tažný člen (podobný malému padáku) do kterého vzduch tlačí a společně s ním 
posunuje i kabel. Kabel je tímto proudem vzduchu nadnášen a je tak eliminováno jeho 
tření po vnitřních stěnách trubky nebo mikrotrubičky. Tímto způsobem je možné do 
připravených HDPE tras instalovat optické kabely i v kilometrových délkách. 

 

2.3.2 Spojování optických vláken  

 Pokud je požadováno sestavení delší optické trasy nebo je potřeba odbočit částí 
vláken mimo hlavní trasu, je nutné osadit na trasu kabelu optickou spojku a v ní tzv. vlákna 
svařit. Pro spojování optických vláken se používá několik metod, v rámci zemních 
optických tras se téměř výhradně používá tavné svařování vláken - metody spojování 
vláken jsou uvedeny v kapitole 4. Kabelové délky se vyrábějí o maximálních délkách 6 až 
8 km, ve výjimečných případech do 10 km. Optická kabelová spojka nemůže být v zemní 
trase uložena samostatně do výkopu, ale ukládá se do plastových boxů OKOS (Ochranný 
kryt optické spojky) nebo plastových podzemních nebo povrchových komor viz obr. 2.3.  
U ostatních typů instalací se spojky umisťují na zdi kolektorů nebo kabelovodů, případně 
na sloupy závěsné sloupové trasy.  
 

 

obr. 2.3 - OKOS + plastová komora 

K samotnému svařování se používá elektrický oblouk, který je generován ve 
svářečce optických vláken. Pokud je provedený svár vyhodnocený svářečkou jako „dobrý“ 
je se zapečenou ochranou sváru uložen do tzv. kazet viz obr. 2.4. 
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obr. 2.4 - Svářečka optických vláken a optická kazeta 

 
Kazety jsou součástí optické spojky nebo optického rozvaděče ( ODFu). Spojky 

jsou vyráběny v mnoha tvarech a druzích. V úložných trasách a pro instalace do kolektorů 
se nejčastěji používají tzv. hrncové UCNCP spojky s kazetami uloženými uprostřed viz 
obr. 2.5. Jsou to univerzální spojky vyrobené ze zesíleného plastu, který je odolný vůči 
mechanickému, chemickému i klimatickému poškození. Výhodou tohoto typu spojek je 
i snadná montáž a demontáž bez nutnosti použití speciálních nástrojů, snadná manipulace 
s kabely a vlákny ve spojce. Vývodky kabelů ze spojky jsou také opatřeny teplem 
smrštitelnými koncovkami, což zabrání pronikání vody do spojky podél kabelů. Pro vnitřní 
instalace v rámci FTTx sítí jsou tyto spojky doplněny ještě o různé typy a druhy 
nástěnných optických spojek, které se podobající elektrorozvaděčům viz obr. 2.5. 

 
 

    

  

obr. 2.5 – Hrncová spojka bez pláště a nástěnná spojka 

 
Poslední částí optické trasy jsou optické rozvaděče. Zde opět existuje mnoho 

různých výrobců a proto také mnoho druhů a typů. U páteřních kabelů se používají optické 
rozvaděče, které se osazují do tzv. racků viz obr. 2.6. Což jsou většinou velké plechové 
rozvaděče, nainstalovány již přímo v různých ústřednách, server- roomech a data sálech 
a z nichž jsou již osazeny jednotlivé rozvaděče viz obr.2.7 , aktivní prvky a zařízení, která 
už s přenesenými signály po optických kabelech dále pracují. Do těchto rozvaděčů jsou 
přivedeny optické kabely, jsou zbaveny izolace a na každé vlákno, které má být na 
rozvaděči ukončeno, je navařen tzv. pigtail. Pigtail je v podstatě krátký optický kabel 
o délce 3m na jehož jednom konci je již osazen optický konektor určitého druhu a druhý 
konec má volný viz obr.4.4. 
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obr. 2.6 - Rack obr.2.7 - Optický rozvaděč páteřní 

 

Tento volný konec se opět pomocí optické svářečky vláken nebo dalších technologií spojí 
s koncem odizolovaného vlákna z přivedeného kabelu, čímž se dosáhne nakonektorování 
vlákna, které se následně zacvakne nebo přišroubuje na konektor na rozvaděči a po 
montážní stránce je akce hotová. 
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3 OPTICKÁ VLÁKNA 

Základním materiálem pro výrobu optických vláken je oxid křemičitý - SiO2 a jeho 
četné příměsi. Přenos dat je realizován po optických vláknech z křemičitého skla nebo 
homogenní skloviny, po kterých se přenášejí data pomocí světelných pulsů – tzv. vidů, 
vydávaných led diodami nebo lasery [1]. 

3.1 DRUHY 

Dle typu se vlákna rozdělují na mnohovidová (MM-Multi mode), gradientní (graded-
index) nebo jednovidová (SM-Single mode). 

3.1.1 MM 

Mnohovidová vlákna jsou používána převážně pro komunikaci na kratší 
vzdálenosti do 600 m. Podle rozměru jsou označována jako 50/126, 62,5/125, kde první 
číslo udává velikost jádra v µm a druhé číslo udává průměr pláště. Díky vysoké kapacitě a 
spolehlivosti jsou mnohovidová vlákna využívána hlavně jako páteřní rozvody 
v budovách. Větší velikost jádra zjednodušuje spojování vláken a umožňuje používat 
levnější elektroniku - zdrojem světla můžou být např. LED nebo lasery, které pracují na 
vlnové délce 850 nm. Rychlost přenosu po mnohovidových vláknech se pohybuje 
v rozmezí 10 Mbit/s až 10 Gbit/s, což pro použití ve většině sítí LAN, ve kterých jsou 
nejčastěji využívány, plně dostačuje. Typické přenosové limity pro 100 Mbit/s až do 
vzdálenosti 2 km (100BASE-FX), 1 Gbit/s do 500–600 m (1000BASE-SX) a 10 Gbit/s do 
300 m (10GBASE-SR) [8]. Nevýhodou těchto vláken je vzhledem k většímu průměru 
vláken tzv. vidová disperze - rozptyl, který omezuje šířku přenášeného pásma [1]. 

3.1.2 Gradientní vlákna 

U gradientních optických vláken se index lomu zvětšuje se vzdáleností od jádra. 
Paprsek opisuje sinusovou křivku, což má za následek snížení vidové disperze. Vlákno je 
tvořeno z tisíce tenkých vrstev, které se liší indexem lomu. Čím je paprsek dál od osy 
jádra, tím je index lomu větší.  

3.1.3 SM 

Jednovidové optické vlákno se používá pro přenos dat na větší vzdálenosti (mezi 
městy, státy, kontinenty). Obecně našla tato optická vlákna uplatnění pro vysokorychlostní 
přenosy v Internetu a také v technologiích DWDM. SM vlákna vykazují nejlepší parametry 
optické přenosové cesty. Mají nejmenší průměr jádra (do 10 µm) a označují se 9/125, kde 
čísla udávají průměry jádra a pláště stejně jako u MM vláken. Malé jádro má za následek 
velký úhel odrazu ve vlákně, což vede k menšímu prodloužení dráhy paprsku. 
Proto se u tohoto typu vláken nevyskytuje tzv. vidová disperze – různé vidy mají různé 
rychlosti šíření signálu vláken. 

Single mode optické vlákna jsou provozována na vlnových délkách v rozsahu 
1310 nm až 1625 nm a vyžadují výrazně dražší zdroje světla (lasery). 

Jako buzení se používají laserové diody. Z tohoto důvodu jsou i kvalitativní 
požadavky na jejich výrobu vyšší než je tomu např. u MM vláken a proto je i cena vláken 
a všech ostatních komponent potřebných pro jejich spojování a ukončování v rozvaděčích 
vyšší ve srovnání s MM vlákny. Vyšší cena je ale vyvážena výrazně lepšími přenosovými 
parametry. 
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3.1.4 Polariza ční, chromatická a vidová disperze 

S nárůstem přenosových rychlostí v jednotlivých optických vláknech se zvýšila 
nutnost měření tzv. PMD (Polarization Mode Dispersion - polarizační vidová disperze). Při 
přenosu signálu vláknem se může vyskytnout dvojí polarita vidu a ta vyvolává 
mezisymbolovou interferenci. Její velikost vyjadřuje koeficient PMD dle vztahu pro velké 
vzdálenosti (3.1) [1] 
 

PMD =
l

τ∆
 (ps.km-1) (3.1) 

  
kde ∆τ vyjadřuje zpoždění signálu a l délku trasy. 

Tento jev, se velmi těžce odstraňuje a proto se hlavně u dálkových optických tras 
(nad 50km), které se používají pro DWMD provoz, se PMD měří a trasy se sestavují 
v závislosti na tomto měření s co možná nejmenší hodnotou PMD viz. [1].  

Dále zde také dochází k chromatické vidové disperzi, která je tvořena disperzí 
materiálovou a vlnovou, a je způsobena nelineární kmitočtovou závislostí skupinové 
rychlosti šíření vidu ve světlovodu – tzn., když se jednotlivé spektrální složky vidu šíří 
rozdílnou rychlostí. Chromatická disperze se donedávna téměř neměřila [3], ale se 
vzrůstající potřebou přenosových kapacit a nástupem systémů s hustým multiplexem 
DWDM se nutnost měření zvýšila. Velikost chromatické disperze udává tzv. koeficient 
chromatické disperze, vztah (3.2) 
 

D( λ ) =  ( )λ
λ

d

g 




dt

 (3.2) 

 
Posledním druhem disperze, která vzniká při přenosu vidů (avšak pouze 

mnohovidovými optickými kabely) je vidová disperze. Ta je hlavním činitelem, který 
omezuje šířku přenášeného pásma [2]. Dochází zde k rozdílné rychlosti šíření vidů 
(především vyšších) světlovodem. U jednovidových přenosových systému se vidová 
disperze neuvažuje, přenosové vlastnosti tohoto systému jsou dány materiálovou disperzí.  

3.2 PŘENOSOVÉ PARAMETRY 

Přenosové vlastnosti a také geometrické parametry vláken jsou specifikovány 
v doporučeních ITU-T. Konkrétně gradientní vlákna v doporučení G.651, pro jednovidová 
vlákna na vlnové délce 1310 nm v doporučení G.652, pro jednovidová vlákna na vlnové 
délce 1550 nm doporučení G.653 [1].  

MM vlákna se skokovou změnou indexu lomu (SI) se vyznačují jednoduchou 
výrobou a manipulací, poměrně jednoduchým konstruováním, ale nevýhodou je větší 
útlum i disperze a malá přenosová kapacita. Platí, že technické parametry závisí na 
použitých materiálech a způsobu výroby, buď tavnou metodou (multikomponentní glass-
glass) nebo depoziční technikou (silica-silica).  

Nejdůležitější geometrické rozměry jsou průměr vlákna (0 – 400 µm) a průměr 
pláště (25 – 500 µm). Měrný útlum [7] u tohoto typu vláken se pohybuje v rozmezí 2,6 – 
50 dB/km při vlnové délce λ = 850 nm. Velký rozdíl v mezních hodnotách je způsoben 
hlavně použitou metodou výroby, kdy u vláken vyrobených tavnou technologií je to 40 
dB/km, ale u vláken vyrobených depoziční technologií je to pouze 5 dB/km. Při vlnové 
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délce 1300 nm je možné dosáhnout u těchto vláken měrného útlumu až 0,4 dB/km. Příklad 
tohoto typu vlákna je na obr. 3.1. [1]. 

 
 

obr. 3.1 - MM vlákno se skokovou změnou indexu lomu 

Mnohovidová gradientní vlákna z plynulou změnou indexu lomu (GI) se vyznačují 
menší disperzí, menším útlumem a částečně složitější výrobou, z tohoto důvodu také 
složitějším konstruováním a spojování vláken. Platí, že mohou být vyrobena jak tavnou, 
tak i depoziční technologií. Většinou se používají kvalitnější skleněné materiály než 
u klasických MM vláken a proto jsou jejich přenosové charakteristiky lepší z důvodu 
menších ztrát a menší vidové disperze (viz. kapitola1.1.4). Mají většinou menší průměr 
jádra (30 – 100 µm), ale geometrické rozměry pláště jsou srovnatelné s MM vlákny, 
100-150 µm, ovšem mají lepší odolnost proti ohybu. Významným parametrem, jehož 
hodnoty jsou uváděny ve všech specifikacích optických kabelů, je numerická apertura. 
Definuje maximální úhel vzhledem k ose vlákna, pod níž mohou paprsky do vlákna 
vstoupit a šířit se v něm. Tato závislost se vyjadřuje vztahem (3.3) [1]  
  

NA = sinΘmax = ( )2
2

2
1 nn −  (3.3) 

 
Ustálilo se používání čtyř typů GI vláken:  

• 50/125 µm s měrným útlumem α <4 dB/km při vlnové délce λ = 850 nm a 2 dB/km 
pro λ = 1300 nm. B*L(součinitel šířky pásma a délky) : > 1000 MHz. km pro  
λ = 850 nm a >2000 MHz. km pro λ = 1300 nm. Numerická apertura NA = 
0,18-0,22.  

• 62,5/125 µm se srovnatelným měrným útlumem jako předchozí typ, doporučeno 
hlavně v USA. NA = 0,26-0,29. 

• 80/125 µm s NA= 0,26-0,3. Mohou se používat pro vlnové délky jak λ = 850 nm 
tak i pro λ = 1300 nm. Dříve byl tento typ využíván pro LAN sítě, v součastné době 
se moc nepoužívá. 

• 100/125 µm s NA = 0,29, navrženo pro lepší účinnost navázání světla z LED při 
λ = 850 nm, ale mohou se používat i při λ = 1300 nm. Měrný útlum těchto vláken 
je 2-10 dB/km při λ = 850 nm, 0,4 dB/km pro λ = 1300 nm a 0,25 dB/km pro 
λ = 1500 nm. 

V součastné době se i přes relativně nízkou cenu již moc nepoužívá, protože 
gradientní vlákna byla nahrazena SM vlákny s lepšími přenosovými parametry. Příklad 
tohoto typu vlákna je na obr. 3.2. [1] 
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obr. 3.2 - MM vlákno s proměnným indexem lomu 

Jednovidová SM vlákna se mohou vyrábět jako vlákna se skokovou změnou indexu 
lomu nebo jako gradientní za účelem posunutí bodu minimální chromatické disperze. 
V současnosti jsou ale nejrozšířenější vlákna se skokovou změnou indexu lomu. Vlákna se 
vyznačují velmi malou disperzí, velmi malým útlumem a vysokou přenosovou kapacitou. 
V případech, kdy se index lomu mění skokem, je používáno označení světlovody vrstvené. 
Podstata přenosu je založena na principu totálního odrazu na rozhraní jádro – plášť.  

NA dosahuje pro tento typ vláken hodnot 0,08 – 0,1. Měrný útlum má hodnoty 
0,35 dB/km pro vlnovou délku λ = 1310 nm a 0,25 db/km pro vlnovou délku λ = 1550 nm, 
při šířce pásma 10 GHz [7]. 

Tento typ vláken se používá pro dlouhé trasy a velké přenosové rychlosti a postupně 
vzhledem ke klesající ceně vytlačuje MM vlákna. Kabely s těmito vlákny jsou velmi často 
již používány i pro vnitřní instalace v rámci areálů a budov. Příklad tohoto typu vlákna je 
na obr. 3.3. [1] 
 

 

obr. 3.3 - SM vlákno se skokovou změnou indexu lomu 
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4 TECHNIKY SPOJOVÁNÍ VLÁKEN  

Jak již bylo uvedeno výše, pokud je nutné optické kabely spojovat, je možné 
k tomuto účelu použít několik druhů technik. Každý spoj na optické trase je možné 
považovat za vazební člen, který do spoje vnáší útlum určité nenulové hodnoty. Příčiny 
vzniku tohoto útlumu jsou především v rozdílných vlastnostech spojovaných vláken 
a v jejich nedokonalé geometrii. Z  tohoto důvodu je nutné provádět spoje maximálně 
precizně se snahou o co nejmenší ovlivnění parametrů optické trasy. Základní rozdělení 
takto vzniklých spojů je na spoje  

 
• nerozebíratelné 
• rozebíratelné 

4.1 NEROZEBÍRATELNÉ SPOJE 

 Do této slupiny patří především nejčastěji používaná metoda tavného svařování, 
metody spojování optických vláken lepením a metoda pevných metalických spojek [1]. 

4.1.1 Tavné sva řování 

 V rámci této metody se nejvíce rozšířilo svařování elektrickým obloukem. V menší 
míře jsou dále používány metody svařování plynovým plamenem nebo laserem CO2. 
z vláken je nejdříve odstraněna veškerá přídavná izolace, následně se odmastí a zbaví 
všech nečistot pomocí etylalkoholu. Dále se zalomí v tzv. zalamovačce, proto aby byl lom 
maximálně kolmý k ose kabelu. Vloží se do svářečky s určitým přesahem. Svářečka 
umožňuje zvětšení svařovaných vláken. Aby byla dodržena podmínka zachování průměru 
svařovaných vláken, jsou vlákna posouvána proti sobě. Tyto operace jsou podstatné pro 
výslednou kvalitu sváru a jsou zpravidla kontrolovány automaticky (mikroskopem s V/V 
obvody) [1]. Pro kvalitní svár musíme znát i bod tavení skla, abychom dokázali správně 
nastavit časy natavení konce vlákna i vlastního sváření. Následuje zalomení vlákna 
a odstranění primární ochrany. Pro axiální usměrnění vláken před svařováním se používá 
klínových drážek, které zajistí požadovanou geometrii vláken při svařování. Povrchové 
napětí v zóně tavení zajišťuje srovnání průměru vláken na taveniny. Kontrolu nastavení 
vláken i průběh tavné fáze je možné sledovat na obrazovce viz obr. 4.1.   
 
 

 
 

obr. 4.1 – Pohled na obrazovku svářečky při spojování vláken 
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 Vlastní svařování nastává v okamžiku, kdy jsou vlákna od sebe vzdálená cca 
20 µm. Za dobu 0,2 s, během které dojde k nastavení konců vláken, se začnou vlákna 
pohybovat proti sobě a jsou přitlačena na sebe s přesahem asi 15 µm. Celková doba tažení 
oblouku je asi 2,5 s.[2] Přesné údaje o proudových hodnotách a vzdáleností jednotlivých 
konců vláken v průběhu sváření jsou obchodním tajemstvím jednotlivých výrobců 
a obtížně se zjišťují.  
 Po provedení sváru přístroj automaticky vyhodnotí útlum provedeného spojení. 
Dále je také nutné obnovit primární ochranu, např. speciálním silikonem. Sekundární 
ochrana se provádí zatavením místa svár smrštitelnou plastovou dutinkou, která velmi 
dobře fixuje vlákno v místě sváru. Z mojí osobní zkušenosti vím, že i když se všechny 
svary provádějí na hodnotu 0,0 dB dle hodnoty naměřené svářečkou, je nutné po 
dokončení montáže celé optické trasy provést oboustranné měření útlumu a spojku (svary 
v ní) tzv. vyhodnotit. Hodnoty měřené svářečkou je nutné brát pouze jako orientační 
a nezřídka kdy se stane, že po provedení přesného měření je nutné některý z provedených 
svarů provést znovu, protože hodnota jeho útlumu je příliš vysoká. [1]  
 V tomto případě je nutné svařené vlákno zlomit a celý proces spojování opakovat. 
Stejně je tomu i v případě že svaření vlákno vykazuje po mechanické (tahová zkouška) 
nebo při vizuální kontrole nedostatky. Mechanická pevnost takto provedených spojů 
dosahuje cca 70 % pevnosti vlákna a střední hodnota útlumu se pohybuje kolem 0,02 dB. 
V praxi jsem se setkal pouze s touto metodu spojování vláken. 

4.1.2 Slepované spoje 

 U tohoto typu spojování vláken se používá lepidlo, které musí mít velmi podobný 
index lomu jako spojovaná vlákna. Zároveň pro provedení spoje zajišťuje ochranu spoje 
před prostředím, fixuje trvale vlákna v potřebné poloze, zabraňuje deformacím a zajišťuje 
pevnost v tahu. Nejpoužívanější typ spojky se skládá z trubičky s vnitřním otvorem, jehož 
vnější průměr odpovídá vnějšímu průměru spojovaných vláken. V této trubičce se 
dotýkající se konce spojovaných vláken zalepí, případně i termostaticky stáhne. Nebo 
může trubička obsahovat adhezivní materiál vytvrditelný ultrafialovým zářením, kdy se do 
vlákna po nastavení geometrických parametrů zavede ultrafialové světlo. Vlivem světla 
lepidlo polymerizuje a zajišťuje všechny výše uvedené požadavky [1]. 
 Útlum tímto způsoben realizovaného spoje je asi 0,1 dB a spoje jsou citlivé na 
změnu teploty, následkem které může dojít ke zvýšení útlumu až od 0,1 dB. 

4.1.3 Mechanické spoje 

 Spojování vláken se provádí za pomocí různých mechanických struktur, jako jsou 
V-drážky, tunely vytvoření mezi bloky tyček, válečků a rohů čtvercových profilů. 
Důležitou podmínkou pro správné provedení tohoto spoje, že připravená vlákna musí být 
pevně přichycena k vyrovnávacímu povrchu, aby mohla odolávat manipulaci a vlivu 
prostředí. Pro trvalé dosažení útlumu sváru pod 0,3 dB je zapotřebí použít optického 
sdružovacího materiálu mezi konce vláken. Převážně se jedná o silikonové gely, epoxidové 
pryskyřice, optické tuky a ultrafialová lepidla. 
 Optická ztráta mechanického spoje je závislá na teplotě. Při pokojové teplotě 
dosahuje hodnot 0,1-0,15 dB. U kvalitních spojů dochází k přídavné ztrátě vlivem změny 
teploty do 0,05 dB, u méně kvalitních spojů 0,1-0,2 dB [1]. 
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4.2 ROZEBÍRATELNÉ SPOJE - KONEKTORY 

Optický konektor je pasivní součástka, která do případného spoje vnáší jednorázově 
nejvyšší útlum. Za pasivní lze považovat takovou opto-elektrickou součástku, která slouží 
k výstavbě kabelové trasy a přitom nedochází k zesílení nebo regeneraci optického signálu, 
ale pouze k jeho rozdělení nebo zeslabení. Vzhledem k četnosti jejich použití, může jejich 
kvalita výrazně ovlivnit celkové parametry spoje. [3] 

Princip konektorů spočívá opět v přesném navádění konců optických tras proti 
sobě. Problém je ovšem v tom, že oproti svárům je nutné konečnou optimální polohu 
zajisti vhodným mechanickým dorazem se spojením obou částí konektoru. Spojovaná 
vlákna se nesmí dotýkat, aby nedocházelo k otěru čelních ploch. V tomto ohledu je 
důležité především počáteční nastavení přesné polohy konců vláken vůči referenčním 
polohám příslušné části konektoru pomocí speciálních fixovacích přípravků, případně 
i rychlých automatických mikromanipulátorů. Vlastní kontaktní člen je nejdůležitější 
nosnou částí konektoru a určuje jeho kvalitu i cenu. [1]  

K zajištění přesné souososti spojovaných vláken se používá tuhého nebo také 
poddajného uložení v tělese konektoru. Hlavním konstrukčním prvkem většiny konektorů 
je vhodné pouzdro nebo kolíková vložka, které se vkládá mezi vlákno a justovací 
mechanismy. Ztráty tohoto typu konektoru se pohybují v rozsahu 0,2-0,5 dB podle použité 
konstrukce a konkrétního materiálu. 

Dalším možným řešením je jednovidový konektor. Ten je ukončen přesně rovinnou 
leštěnou plochou (křemen). Z důvodu snížení ztrát je upevnění vláken v neměnné poloze 
prováděno pomocí lepidel na bázi křemen – epoxid, která zajišťuje dobrou mechanickou 
odolnost a teplotní stálost. 
 V poslední době preferovaným typem konektoru je konektor s kuličkovými 
čočkami. Jeho oblíbenost je dána především jeho výbornými přenosovými vlastnostmi. 
Princip činnosti konektoru je vyobrazen na obr. 4.2 [1] 
 

 

 
 

obr. 4.2 – Princip konektoru s čočkami 
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4.2.1 Útlum konektoru  

Optické konektory jsou charakterizovány především dvěma přenosovými 
parametry. Jsou to vložný útlum (insertion loss) a útlum odrazu (return loss). 

Vložný útlum optického konektoru udává velikost ztráty výkonu po zapojení 
konektoru do optické trasy. Příčiny těchto ztrát jsou nejčastěji způsobeny nedokonalostí 
jednotlivých mechanických dílů konektoru, případně nedokonalým opracováním konců 
vláken určených k zakončení konektorem (leštění a broušení). [3] Hodnotu vložného 
útlumu lze určit ze vztahu (4.1). 

 

IL(λ) = - 10 log 
2

1

P

P
    (dB) 

 
(4.1) 

kde P1 je měřený výkon na konci vlákna a P2 je výkon na vstupu vlákna 
 
Ztráty dělíme do dvou skupin. Jednak tzv. vnější ztráty, které jsou způsobeny 

ponejvíce příčným posuvem jader vláken, podélným oddálením nebo úhlovou odchylkou 
čelních ploch vláken případně jejich špatnou kvalitou. Druhou skupinou příčin vloženého 
útlumu jsou tzv. vnitřní ztráty. Zde se v největší míře uplatňují toleranční nepřesnosti 
samotného optického vlákna – excentricita jádro/plášť, fluktuace průměru nebo numerické 
apertury, nekruhovost jádra, apod). Tyto jevy nelze zcela kompenzovat konstrukcí 
konektoru. Lze je ovšem minimalizovat použitím kvalitních vláken. [3]  

Útlum odrazu udává, o kolik decibelů je zpětně odražený signál slabší než signál 
procházející. Čím větší je tedy hodnota útlumu odrazu v dB, tím menší odraz optického 
výkonu na dané součástce nastává [3]. Výpočet se provádí dle vztahu (4.2). 

 

RL = - 10 log 
2

1

P

P
    (dB) 

 
(4.2) 

kde P1 je výkon, který se na součástce odrazil a P2 je výkon na vstupu součástky 
 

 Pro zvětšení útlumu odrazu se používá několik základních postupů. Jsou to imerzní 
kapalina, zešikmení konce vláken, použití optického kontaktu nebo antireflexní vrstvy. 
Nejčastěji se používají metody zešikmení konce vláken (úhel 80) a metoda použití 
optického kontaktu.[3] Proto je označení typu použitého konektoru (např. E2000/APC), 
složeno ze dvou částí. První část udává typ konektoru, druhá (za lomítkem) potom metodu 
úpravy konců vláken. Nejúčinnější metodou je kombinace šikmého broušení a optického 
kontaktu označovaného jako APC – Angle Physical Contact. Konektor je sice dražší, ale 
dosažená hodnota zpětného rozptylu je až -70 dB. Na obr. 4.3 jsou zobrazeny používané 
metody úpravy konců vláken s hodnotami zpětného odrazu. 

 

obr. 4.3 – Zakončení vláken pro různé metody 
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4.2.2 Typy konektor ů  

Každý typ konektoru se vyznačuje určitým vzhledem, barvou a od ostatních druhů 
mírně odlišnými elektrickými vlastnostmi viz obr.4.5. Nejsou vzájemně zaměnitelné, 
konektor jednoho typu se nedá zasunout do konektoru na rozvaděči jiného druhu. Volba 
typu konektorů je vždy na jednotlivých provozovatelích sítě, rozhoduje především cena 
a měrný útlum na konektoru, v součastné době je asi nejpoužívanější typ konektoru 
E2000/APC pro svůj nízký útlum na konektoru (do 0,1 dB). 

 Některé jednodušší typy konektorů je možné na vlákno instalovat i v terénu 
(montážní kufr na výrobu konektorů), složitější konektory se většinou kupují u výrobců 
i s částí vlákna (2-3m) pigtailem, který se přivaří k trase viz obr.4.4. 

 
 

     
 

obr.4.4 - Pigtail s konektorem E2000/APC obr.4.5 - Nejpoužívanější konektory 

Pro ilustraci jsou dále uvedeny nejčastěji používané typů konektorů a jejich nejdůležitější 
parametry, se kterými je možno se v součastných telekomunikačních sítích setkat [8],[9]. 
 
FC – konektor je navržen pro prostředí s vysokými vibracemi. U PC leštění je na 
konektoru nastavitelný aretační plíšek, který se dá pomocí speciálního klíče nastavit, čímž 
se dá konektor radiálně natočit. Ferule je plně keramická zirkoniová, konektoru je vyrábí 
s leštěním UPC/APC. Jedná se o jeden s nejrošířenějších konektorů v rámci starších částí 
optické sítě, jehož základní parametry jsou uvedeny v  
tab. 1. Aktuálně se již v rámci páteřních propojů nepoužívá. Největší využití v součastné 
době nachází v přístrojové a laboratorní technice viz obr. 4.6. 
 

 
 

obr. 4.6 – Konektor FC/UPC 



 

 20

tab. 1 – Parametry konektoru FC 

 
 

 
SC – konektor je vybaven aretačním mechanismem push-pull viz obr. 4.7. Díky tomu 
poskytuje rychlé spojení optických vláken, což je největší předností konektoru. 
V minulosti byl velmi rozšířen i v rámci páteřních instalací, v dnešní době je již nahrazen 
modernějším modelem LC. Ferule je keramická a jeho základní parametry jsou uvedeny v 
tab. 2. Používá se především v telekomunikacích – LAN sítích, v rámci vedení CATV 
a v měřících a signalizačních zařízeních.  
 

 
 

obr. 4.7 – Konektor SC/APC 

 

tab. 2 – Parametry konektoru SC 

 
 

 
ST – konektor lze jednoduše poznat, vyznačuje se tzv. bajonetovým uchycením viz obr. 
4.8, které zajišťuje rychlé a rozebíratelné spojení vláken pootočením konektoru určeným 
směrem. Ferule je plně keramická zirkoniová. Vyrábí se s broušením UPC. Tento typ 
konektoru se používá v rámci přístrojové techniky, případně v železničních signalizačních 
systémech. Základní parametry viz tab. 3. 
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obr. 4.8 – Konektor ST/PC 

tab. 3 – Parametry konektoru ST 

 
 

LC  – konektor používá systém push-pul. Je téměř o polovinu menší než jeho předchůdce – 
model SC. Ferule je plně keramická zirkoniová a vyrábí se všemi druhy broušení 
PC/UPC/APC viz obr. 4.9. Vzhledem ke svým rozměrům je poněkud křehčí než výše 
zmíněné typy, v tahovém zatížení je uváděna hodnota 90 N, kdežto u předešlých typů to 
bylo 300-200N. Základní parametry jsou uvedeny v tab.4.  
V součastné době je ale tento typ konektoru velmi rozšířen, plně nahradil konektory typu 
SC, je používám jak v telekomunikacích WAN, LAN sítě [13], konektory aktivních prvků 
(SDH,CWDM), CATV a v podstatě ve všech druzích signalizačních a měřících systémů. 
 

 

obr. 4.9 – Konektor LC/APC 

tab. 4 – Parametry konektoru LC 
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MT-RJ  – jedná se o duální konektor, který byl navržen pro „ethernetovské“ sítě. Hlavní 
výhodou konektoru je uložení obou konců vláken do jedné ferule viz obr. 4.10, které 
mohou mít po dohodě s výrobcem různé parametry. Jeho velkou výhodou je také 
slučitelnost s konektorem RJ-45. Ferule je plastová s broušením typu PC/UPC/APC. 
Používá se především v LAN a FTTH sítích [10]. Základní parametry jsou uvedeny tab. 5. 
 

 

obr. 4.10 – Konektor MT-RJ 

 

tab. 5 – Parametry konektoru MT-RJ 

 
 
E2000 – tento konektor uvedla na trh firma Diamond – SQS a brzy se stal evropským 
standardem v telekomukacích. Jako jediný má automatický systém, který chrání feruly 
před prachem a poškrábáním viz obr. 4.12. Je navržen se systémem push-pull, které 
zajišťuje rychlé spojení vláken. Konektor se vyrábí s broušením PC/APC. Ferule je plně 
keramická zirkoniová. Tento typ konektoru je využívám především většími 
telekomunikačními operátory a to především z důvodu nízké hodnoty vloženého útlumu -  
< 0,1 dB a také naopak velmi vysoké hodnoty zpětného odrazu > 75-85 dB.  
 
 

 
 

obr. 4.11 – Konektor E200/APC 
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 Dodává se v provedení standard a premium, používá západkový systém odolný 
proti samovolnému rozpojení, v konektoru je osazena pružinka pro uzavření ochranné 
klapky, což také zabraňuje emisím laserového záření. Konektor je plastový a je vyráběn 
v několika barvách viz obr. 4.11. Používá se pro WAN, LAN sítě, pro CATV a dohledové 
a měřící systémy. 
 Na konektorech tohoto typu bude prováděno i měření v rámci praktické části, proto 
jsem uvedl i některé další parametry tohoto konektoru. viz tab. 6. 
 

 
 

obr. 4.12 – Geometrické rozměry konektoru E2000 

 

tab. 6 – Parametry konektoru E2000 
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5 OPTICKÝ PROPOJOVACÍ KABEL 

 Pokud je potřeba v konektorovacích polích rozvaděčů propojit vzájemně dva 
optické kabely (trasy, spoje) nebo propojit optické vlákno až do aktivního zařízení (switch, 
SDH prvek atd.), je nutné použít optický propojovací kabel neboli „patchcord“. Optický 
propojovací kabel se skládá z optického vlákna, jeho pláště a konektorů. Optický 
propojovací kabel může být osazen optickým vláknem multi mode 50 µm (OM2, OM3, 
OM4), multi mode 62,5 µm (OM1) nebo single mode 9 µm (OS2) a v podstatě všemi výše 
uvedenými druhy konektorů viz kapitola 4.2.2. Častějším provedením je duplex (2x 
vlákno, 4x konektor), v menší míře se používá i simplex (1x vlákno, 2x konektor). Plášť je 
plastový, podle typy vláken (MM, SM) je barevně odlišen.[8]  
 V rámci praktické části – měření mrtvých zón OTDR, budu používat duplexní 
optické patchcordy o délkách 0,5;1;2;3;5;10;20 a 50 m, které budou na obou koncích 
osazeny konektory E2000/APC viz obr. 5.1. 
 
 

 

obr. 5.1 – Optický propojovací kabel s konektory E2000/APC 

 
 Optický propojovací kabel vnáší do optické trasy poměrně velký útlum, spolu 
s konektory, i když jsou dobře „očištěné“, běžně dosahuje útlum tohoto spojení hodnot 
0,4-0,5 dB, pokud nejsou konce vláken dostatečně důkladně zbaveny nečistot, bývají to 
i jednotky dB. Navíc, v místě těchto propojení nejčastěji dochází k velkým útlumovým 
ztrátám z důvodu špatného „docvaknutí“ konektorů patchcordu nebo jeho případného 
ohybu nad rámec povolené meze či dokonce jeho zlomení při manipulaci. 
 Detekce obou konektorů v rámci tohoto propojovacího kabelu při měření trasy 
pomocí OTDR a vyhodnocení obou konektorů jako dvou útlumových událostí proto 
v podstatě charakterizuje použitý měřicí přístroj z hlediska tzv.“mrtvých zón“. Tato 
problematika je podrobněji popsána v kapitole 7.2. 
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6 MĚŘENÍ 

Nedílnou součástí výstavby a provozování optických sítí je jejich měření. V rámci 
měření parametrů optických kabelů resp. optických vláken, je možné měřit různé 
parametry, dle požadavku objednatele (zákazníka) či vlastníka optické infrastruktury. Pro 
přenosová měření na optických vláknech lze měření rozdělit na měření útlumu, disperze, 
polarizační módové disperze, zpětného rozptylu a měření šířky pásma [1]. Každé měření je 
specifickým měřením určité vlastnosti světla procházejícího vláknem a ke každé je potřeba 
většinou i jiný měřicí přístroj. Pro účely plánovaného praktického měření v rámci 
následného zpracování diplomové práce plánuji provedení měření útlumu a délky SM 
optických vláken, proto se o těchto metodách v následujícím textu zmíním rozsáhleji.  

6.1 MĚŘENÍ ÚTLUMU  

Útlum představuje základní a nejdůležitější parametr každého optického vlákna. Jeho 
hodnota vypovídá o kvalitě vlákna jako takového i o kvalitě optické trasy jako celku a jeho 
jednotlivých částí (svárů, konektorových spojů atd.). 
Útlum a měrný útlum vlákna se vypočte dle vztahů (6.1) a (6.2) [1]. 
 

A(λ) = 10 log 
2

1

P

P
    (dB) (6.1) 

 
kde P1 a P2 jsou výkony (W) při vlnové délce λ. 
V praxi se často používá i koeficient útlumu (měrný útlum), což je útlum vztažený na 
jednotku délky l dle vztahu [1] 

=)(λα 
( )
l

A λ
    (dB.km-1) (6.2) 

 
Příčiny útlumu optických vláken lze rozdělit na dvě základní skupiny. Jsou to 

útlumové ztráty vyplývající z vlastností materiálů, ze kterých jsou vlákna vyrobena. Tyto 
tzv. materiálové ztráty jsou způsobeny absorpcí záření na optickém vlákně a jeho 
rozptylem na nehomogenitách materiálu nebo poruchami geometrické struktury vlákna. 
Ztráty absorbcí v ultrafialové a viditelné oblasti jsou způsobeny přechody mezi atomárními 
a v infračervené oblasti mezi molekulárními úrovněmi základního materiálu, příměsí 
a nečistot. Nejvíce se projevuje vliv iontů kovů Fe, Cu, Cr, jejichž rezonance se projevuje 
tepelnými ztrátami. Rezonanční kmitočet OH iontů, které se největší měrou podílejí na 
ztrátách, odpovídá vlnové délce 2,8 µm, takže leží mimo pásmo používané pro přenos na 
optických kmitočtech. Druhá harmonická 1,38 µm a třetí harmonická 0,94 µm spadají do 
oblasti využívaných pásem [1]. Především pro vlnovou délku 1,38 µm (přesněji 1383 nm 
se ustálil název „water peak“), se zvýšený útlum projevoval velmi výrazně, jak je patrné 
z průběhu charakteristiky kabelu bez eliminace OH iontů na obr. 6.2. Bránil tak využívání 
pásma kolem této hodnoty pro přenos informací po optických vláknech. Avšak 
s vyspělejšími technologickými postupy při výrobě optických vláken se stále menším 
zastoupením nežádoucích příměsí byl tento problém odstraněn, zvýšení útlumu se podařilo 
eliminovat a na vláknech s eliminací OH iontů se toto pásmo pro provoz již běžně používá 
viz obr. 6.2.  
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Pro telekomunikační vlákna, která mají mít malý celkový útlum, musí být absorbční ztráty 
menší než 1dB/km. Dosažení této hodnoty klade velmi přísné požadavky na technologii 
výroby vláken, především na čistotu vstupních surovin. 

 Další skupinou materiálových ztrát tvoří ztráty rozptylové. V optických vláknech 
se uplatňuje především Rayleighův rozptyl, což je rozptyl na nehomegenitách 
(materiálových vadách) rozměrově menších než je vlnová délka optického záření. Tento 
rozptyl je základní fyzikální jev, který se vyskytuje v každém optickém prostředí a nelze 
jej žádným způsobem odstranit. Ztráty způsobené Rayleighovým rozptylem představují 
teoretickou minimální mez útlumu, jsou nepřímo úměrné čtvrté mocnině vlnové délky 
záření a lze je vyjádřit vzorcem (6.3) [1]  

���
��

��
    (-) (6.3) 

 
kde C1 je koeficient Rayleighova rozptylu, jehož hodnota závisí na složení materiálu skla. 
Pro čisté křemenné sklo má hodnotu C1 = 0,802 x 10 dB m3. [1] 

Druhou skupinu představují tzv. radiační ztráty, které jsou způsobeny poruchami 
vlnovodné struktury vláken [3]. Žádné skutečné optické vlákno nepředstavuje ideální 
válcovou a podélně homogenní vlnovodnou strukturu. Již při každé jednotlivé části výroby 
optického vlákna vznikají nepatrné podélné fluktuace vlnovodné struktury. Dále jsou to 
vnější faktory například změna teploty nebo mechanické namáhání mohou vést ke vzniku 
mikroohybů. Mikroohyby vedou k poruše podmínek šíření základního vidu 
v jednovidovém vlákně. Projevuje se to částečnou ztrátou energie vedených vidů 
a zvýšením útlumu. K radiačním ztrátám může docházet i z důvodu tzv. makroohybů. Tyto 
mohou vzniknout především při montáži optické trasy, při ukládání rezerv vláken do 
spojek nebo tažení kabelů v rozích místností atd. Radiační ztráty způsobené mikro a makro 
ohyby se snaží výrobci eliminovat vhodnou konstrukcí optických kabelů, ale i přes 
vhodnou konstrukci je nutné důsledně dodržovat doporučení výrobců ohledně montáže 
optických kabelů. Radiační ztráty takto způsobené totiž přímo úměrně závisí na vlnové 
délce záření. S rostoucí vlnovou délkou rostou i radiační ztráty. Příčinou této závislosti je 
spektrální závislost průměru vidového pole. Průměr vidového pole se s rostoucí vlnovou 
délkou zvětšuje. Pole základního vidu tak pro vyšší vlnové délky zasahuje podstatně dále 
do oblasti pláště a může být proto snadněji vyvázáno vlivem makro a mikroohybů z vlákna 
ven. Při měření se tak nejrůznější nehomogenity trasy (mikroohmy, makroohyby, spojky, 
konektory atd.) projeví na každé vlnové délce jiným útlumem [3].  

 

 

obr.6.1 - Měřící protokol z reflektometru s více vlnovými délkami 
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Proto se také provádí měření optických kabelů na více vlnových délkách. Nejčastěji 

na 1310 nm a 1550 nm, ale v poslední době také na vlnové délce 1625 nm, právě z důvodu 
největší citlivosti na případné ohyby a jiné nehomogenity v trase. Novější typy 
reflektometrů již umožňují měření i na této vlnové délce viz obr.6.1. 

V součastné době se již pro všechny instalace používají kabely, které mají potlačen 
vliv OH iontů a pro útlumovou charakteristiku těchto vláken je definováno 5 vlnových 
oken viz obr. 6.2, na kterých je možné realizovat optickou komunikaci. 
Okno I. (850 nm) se používá převážně pro MM optiku, protože hodnoty útlumu pro přenos 
na větší vzdálenosti jsou příliš vysoké. 
Okno II (1280 – 1335 nm) bylo první okno využívané pro přenos přes SM vlákno, kdy při 
hodnotě útlumu 0,35 dB/km lze již velmi dobře realizovat komunikaci na větší vzdálenosti. 
Okno III (1530 – 1565 nm) a okno IV (1565 – 1625 nm) – hodnota útlumu v této části 
charakteristiky dosahuje minima, typicky hodnot 0,2 – 0,25 dB/km, proto jsou tyto okna 
využívány pro dálkové přenosy a WDM technologie v rámci páteřních a globálních 
optických sítích, protože sloučením okem III a IV lze téměř zdvojnásobit přenosovou 
kapacitu. 
Okno V (1335 – 1530 nm) – se stalo dostupným právě až s nástupem dokonalejších 
optických kabelů s potlačeným vlivem OH iontů kolem water peaku a lze toto okno použít 
stejně jako okna III a IV k dálkovým přenosům [3]. 
  

 

obr. 6.2 - Útlumová charakteristika optického vlákna 

 
Samotné měření se provádí ve většině případů oboustranně, tzn. z obou resp. ze 

všech konců a nakonec se náměry vzájemně průměrují a vyhodnocuje se, zda má měřená 
trasa či úsek stanovené parametry - především útlum spojů, tedy svárů ve spojkách nebo 
konektorů na rozvaděčích. Norma ČSN EN 188000 doporučuje tři standardní metody 
měření. Je to metoda dvou délek - cut-back (viz kapitola 6.1.1) , metoda vložných ztrát - 
insertion loss (viz kapitola 6.1.2) a metoda měření zpětného rozptylu - backscattering 
method (viz kapitola 6.1.3). První dvě metody využívají ke stanovení útlumu zdroj záření 
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a měřič optického výkonu a jsou označovány jako transmisní (přímé) metody. Třetí metoda 
je založena na měření zpětného rozptylu optickým reflektometrem a je proto označována 
jako metoda optické reflektometrie v časové oblasti (Optical Time Domain Reflectometry), 
odtud zkratka OTDR [1]. 

6.1.1 Metoda dvou délek 

Tato metoda je pro svoji přesnost používána jako metoda referenční a to i přes to, 
že se jedná o metodu destrukční. Po navázání optického výkonu ze stabilizovaného zdroje 
se zapojenou vnitřní nebo vnější vysílací jednotkou do měřeného vlákna o délce l se na 
konci vlákna změří výkon P2. Při nezměněných podmínkách vazby se zlomí vlákno 
přibližně 2 m od počátku v místě l a změří se výkon P1 [3]. Útlum se následně vypočítá ze 
vztahů (6.1) a (6.2). Vzhledem k jejímu destruktivnímu charakteru je převážně vhodná pro 
laboratorní měření.  

6.1.2 Metoda vložených ztrát 

Metoda vložených ztát je metoda provozní a je vhodná pro vlákna osazená 
konektory. Je to metoda nedestruktivní, což je ale vykoupeno, v porovnání s metodou dvou 
délek, menší přesností. Jedná se o metodu dvojstupňovou. Nejprve je potřeba nastavit 
referenci měřící soupravy. Podle způsobu reference rozlišujeme tři varianty metody 
vložených ztrát. Je to metoda A.1 s jedním měřícím spojovacím modulem, metoda A.2 se 
dvěma měřícími spojovacími moduly nebo metoda A.3 se třemi měřícími spojovacími 
moduly viz obr. 6.3.[3]. Pro omezení rozdílů ve vazebních ztrátách, které jsou hlavní 
příčinou nepřesností měření, je nutné použít referenční vlákno, které se svými parametry 
co možná nejvíce blíží parametrům vlákna měřené trasy. Ve variantě s jedním spojovacím 
modulem obsahuje výsledek měření nejen útlum kabelu, ale i vložený útlum obou 
optických konektorů. Pokud použijeme referenci se dvěma spojovacími moduly je ve 
výsledku měření zahrnut útlum kabelu a vložený útlum jednoho optického konektoru. Při 
zvolení třetí varianty se třemi spojovacími moduly je výsledek měření shodný s útlumem 
kabelu bez konektorů [3]. 

 

 

obr. 6.3 - Tři varianty nastavení reference měřící soupravy 

Po provedení reference následuje druhý krok, v závislosti na použité metodě, 
odpojení příslušných spojovacích modulů a připojení k měřené trase. Při této činnosti 
nesmí dojít k přerušení optické vazby na zdroji záření nebo poškození spojovacího 
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modulu. Pokud by k tomuto došlo, je potřeba provést referenci znovu, aby byly zajištěny 
správné výsledky měření.  

Přímým propojením zdroje záření a měřiče výkonu pomocí referenčního vlákna 
dostaneme hodnotu P1.V druhém kroku se místo referenčního vlákna zapojí měřená trasa 
a na jeho výstupu se odečte hodnota P2. Útlum nebo koeficient útlumu se vypočítá opět ze 
vztahů (6.1) a (6.2). V praxi se také provádí měření tzv. čtyřstupňové, kdy je na každé 
straně umístěn jak zdroj, tak i přijímač (měřič výkonu). Z takto získaných hodnot lze 
vypočítat provozní útlum vlákna dle vztahu (6.4) [1]  

 

A= 
( )
( ) 2211

2112

*

*

PP

PP
    (-) (6.4) 

 
Dle mých praktických zkušeností se tato metoda společně s metodou zpětného rozptylu 
používá nejčastěji pro závěrečné měření, jak pro nově sestavené optické trasy, tak také pro 
měření stávajících tras.  

6.1.3 Metoda zp ětného rozptylu - OTDR 

Tato metoda pro měření útlumu vlákna je efektivním prostředkem pro diagnostiku 
optických vláken, poskytuje detailní obraz o útlumu a případných změnách geometrických 
a fyzikálních parametrů vlákna včetně lokalizace závad a je založena na zcela odlišném 
principu [1]. 

U obou předešlých případů byl měřen optický výkon pro průchodu vláknem. U této 
metody se vyhodnocuje časová závislost zpětného rozptýleného optického výkonu P při 
šíření impulsu ve vlákně, což poskytuje informaci o kvalitě celého vlákna v závislosti na 
jeho délce. 

Zpětně rozptýlené světlo detekované u jeho vstupu pochází jednak z Fresnelových 
odrazů [1] od nespojitosti indexu lomu, dále z Rayleighova [1] rozptylu na 
mikroskopických fluktuacích indexu lomu skla. Množství zpětně rozptýleného světla je 
přímo úměrné procházejícímu optickému výkonu. Změna intenzity zpětně rozptýleného 
světla umožňuje měření útlumu vlákna. 
Útlum homogenního úseku vlákna lze vypočítat dle vztahu (6.5) [1]. 

A(λ) =  5 log
2

1

P

P
     (dB) (6.5) 

útlum spojky stanovíme ze vztahu (6.6) [1]. 

As = P1-P2-a2     (dB) (6.6) 

kde a2 je útlum továrních protokolů na konkrétní délku a přenosovou vlnovou délku 
 
a měrný útlum dosazením do vztahu (6.6) do vztahu (6.4). 
 

Z časového zpoždění odrazu od zadního konce vlákna vůči odrazu od vstupního 
konce vlákna lze určit délku. Analýzou zpětně rozptýleného světla můžeme získat obraz 
o homogenitě vlákna. K velkým přednostem metody patří její nedestruktivní charakter 
a možnost měření z jednoho konce vlákna [1]. Avšak pro dosažení co možná největší 
přesnosti měření je nejvhodnější provést měření z obou stran a následně obě měření 
zprůměrovat. 
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6.2 MĚŘENÍ DÉLKY VLÁKNA 

Přesnost měření vzdálenosti, případně lokalizace poruchy závisí na přesnosti časové 
základny, neurčitosti indexu lomu, počtu vzorkovacích bodů a výrobní toleranci délky 
optického vlákna v přístroji. U běžných přístrojů je tato přesnost řádově ± (1 m + 0,0025% 
* měřená vzdálenost), tj. při měření trasy o délce 10 km je to ± 1,25 m. Při měření délky 
vlákna je obvykle zdrojem největších chyb nepřesnost při určení indexu lomu vlákna pro 
danou vlnou délku. Při měření vzdálenosti na optickém kabelu je nutné přihlédnout 
k tomu, že změřená hodnota je délka vlákna, která je obvykle delší než délka samotného 
kabelu. Tento poměr délky vlákna k délce kabelu výrobci uvádějí v tzv. Helix (kabelový) 
faktor. Typicky tato hodnota dosahuje 5%. Tedy, že skutečná délka vlákna je maximálně 
o 5% větší, než je celková délka kabelu. Kabelový faktor lze vypočítat dle vztahu (6.7) [3] 

KF = 
�	
��

��á	��

    (-) (6.7) 

 
V rámci měření délky kabelu jsou možné tři postupy, podle toho, které údaje od výrobce 
kabelu dostaneme. 
Výrobce udává index lomu vlákna i kabelový faktor. V tomto případě délku kabelu 
vypočítáme z vztahu (6.8) 
 

Lkabel = Lvlákno  * KF      (m) (6.8) 

Nebo výrobce udává index lomu vlákna i kabelový faktor, ale do přístroje nelze zadat 
kabelový faktor. V tomto případě lze zadat do přístroje upravený (zvětšený) index lomu 
podle vztahu (6.9) [3] 

N = 
��á	�


��

    (-) (6.9) 

Případně může nastat poslední případ, kdy výrobce udává délku kabelu i jeho „více délku“, 
např. 1,75%. Pro tento případ se kabelový index vypočte ze vztahu (6.10) [3] 

KF = 1-0,0175      (-) (6.10) 

a délku kabelu lze vypočíst dle vztahu (6.7) nebo (6.8) 
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7 REFLEKTOMETR - POPIS 

Reflektometr se skládá ze zdroje optických impulsů, optického systému pro 
rozdělení světelného svazku a z optického přijímače s vyhodnocením časového rozdílu 
odeslaného a přijatého impulsu viz obr.7.1. 

Zdrojem optických impulsů je polovodičový laser o výkonu 5-15 mW. Optický 
systém s čočkami a s polopropustným zrcadlem slouží k navázání optického výkonu do 
vlákna a přivedení odraženého světla zpět k detektoru, takže poměr je 1:1, 50% optického 
výkonu je při průchodu optickým děličem pro měření ztraceno [1]. 

Podstatou této měřící metody je vyhodnocení velikosti zpětného rozptylu, které 
dopadne po průchodu trasou zpět na detektor přístroje. Jeho velikost lze vypočítat dle 
vztahu (7.1) [1] 

P(t) = 0,5 P0 ∆t S αR vsk �����    (-) 
 

(7.1) 

Ze vzorce je patrné, že výkon zpětného rozptylu je závislý na vstupním výkonu P0, 
šířce měřícího impulzu ∆t, a na parametrech vlákna S – koeficientu zpětného rozptylu 
vlákna a αR – ztráty Rayleighovým rozptylem viz vzorec (6.3)[1]. 

Další důležitou součástí měřícího systému je předřadné vlákno. Předřadné vlákno 
používáme především ze dvou důvodů. Můžeme se vyhnout vlivu počátečního odrazu na 
vstupním konektoru měřicího přístroje, protože začátek měřeného vlákna je posunutý 
o délku předřadného vlákna. Délka předřadného vlákna je obvykle 500 m nebo 1000 m. 
Druhým důvodem použití předřadného vlákna je to, že toto vlákno zabraňuje poškození 
vstupního konektoru OTDR, především při připojování holých vláken přes adaptéry [3]. 

Před započetím měření je nutné nastavit některé parametry, jako například měřenou 
vlnovou délku, šířku impulsu, délkový rozsah měření, doba průměrování a skupinový 
index lomu vlákna. Některé hodnoty mohou být již v přístroji přednastaveny a v režimu 
„auto“ si přístroj například sám určí vhodný délkový rozsah měření atd.  
 

 
 

obr.7.1 - Blokové schéma impulsního reflektometru 

 Optický reflektometr je podstatně složitější než měřič výkonu a proto také mnohem 
dražší, ale s vykreslením podrobného grafu celého průběhu trasy na obrazovku nám 
poskytuje v porovnání s přímou metodou mnohem více informací. Nejenom informace 
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o útlumu vlákna, ale i o jeho kvalitě a případných poruchách po celé jeho délce viz obr.6.1. 
Zde každé číslo na útlumové křivce představuje určitou událost v průběhu kabelu - 
například svár na vláknu, konektor a přechod trasy přes propojovací vodič (patchcord), 
případně ohyb nebo zvýšený útlum na vláknu. Ke každé události je také v příloze 
protokolu zaznamenána hodnota útlumu v tomto místě, což je v praxi často využíváno pro 
lokalizaci závad nebo tzv. čištění trasy. Při sestavování (propatchovávání) optických tras 
na již dříve nainstalovaných kabelech lze pozorovat, že zejména přechod optické trasy přes 
konektory na rozvaděčích pomocí propojovacích vodičů, se stává velmi často místem 
zdroje zvýšeného útlumu z důvodu mechanických nečistot (prachu) uvnitř konektorů na 
rozvaděčích. Vhodnou technikou čistění za použití speciální sady na čištění optických 
vláken se dá takto „špinavý“ konektor očistit a tímto způsobem snížit celkový útlum trasy 
až o několik dB. Stále častěji zákazníci požadují jako doklad o správně a kvalitně 
provedené montáži ukončení optického vlákna na rozvaděči i zvětšený snímek vlákna 
pomocí mikroskopu, ze kterého je patrné, zda nebylo vlákno znečištěno při montáži.  
 

7.1 DETEKTORY ZÁŘENÍ 

 Důležitou součástí přístroje jsou detektory záření. Pro telekomunikační účely se 
používají polovodičové detektory. Především polovodičové fotodiody typu PIN a lavinové 
fotodiody APD (Avalanche-Photodiode). Tyto součástky musí splňovat několik 
následujících požadavků. Musí mít vysokou citlivost v pracovním pásmu tj. pro λ = 
850-1550 nm, musí zaručit dostatečnou šířku přenášeného pásma, rychlou časovou odezvu, 
malý vlastní šum, minimální rozměry, ale součastně vhodné pro připojení na optické 
vlákno a minimální citlivost na teplotní změny, změny napájecího napětí apod.[1] 
 Jsou to prvky s P-N přechody viz obr. 7.2, které se vyrábějí z materiálů, které mají 
dostatečnou pohltivost světla v uvedeném rozsahu vlnových délek. Jsou to především Ge, 
Si, GaAs. Ochranný prstenec ve formě n oblasti, difundovaný na rozhraní oblastí  
n+- p vyobrazené diody snižuje vysoké intenzity elektrického pole v místě přechodu. Doba 
vytvoření laviny je extrémně krátká, několik ps. Z tohoto důvodu se tento konkrétní typ 
hodí pro širokopásmovou detekci optických signálů. 
Všechny materiály mají ostře vyjádřenou mezní hodnotu pro určité vlnové délky. 
GaAs kolem 900 nm, Si 1100 nm, InGaAsP 1200-1600 nm, Ge 1700 nm. 
 

 
 

obr. 7.2– Konstrukce lavinové fotodiody s ochranný prstencem 
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 APD fotodiody jsou používány z důvodu vyšší citlivosti než např. tunelové diody. 
Principem činnosti APD je proces multiplikace volných nosičů na základě ionizace 
v silném elektrickém poli – lavinový efekt. Jejich nevýhodou je komplikovanější 
a nákladnější výroba, vyžadují předpětí a také vlivem multiplikačního efektu dojde 
k nárůstu vlastního šumu.[1] 
 Lavinové fotodiody pracují v impulsovém (hradlovém) režimu viz obr. 7.3, ve 
kterém dosahují největší citlivosti a nejvyšší rychlosti. Mezní frekvence světelných 
impulzů, na které dioda reaguje, jsou jednotky až desítky gigahertzů.[3]. 
 Důležitými parametry detektorů jsou kvantová účinnost, citlivost diody, proud za 
tmy a teplotní závislost diody. Frekvenční vlastnosti ovlivňuje konstrukce samotné diody 
a z pohledu zapojení diody je nutné znát impedanci a časovou konstantu diody. 
 Parametry APD se následně promítají i do skutečných délek mrtvých zón. Jde např. 
o dobu zotavení diody, když ji do saturace přivede nějaká událost na trase (konektor, ohyb, 
svár), která způsobí zvýšený zpětný odraz energie zpět do přístroje a následné zahlcení 
diody. Dalším důležitým parametrem je délka časového úseku, po kterém je dioda opět 
schopna vyhodnocovat další přicházející impulzy.  
 

 
 

obr. 7.3 – VA charakteristika lavinové diody 

7.2 MRTVÉ ZÓNY REFLEKTOMETRŮ 

Jak je patrné z obr.6.1, na začátku trasy se v grafu objevuje tzv. Fresnelův odraz, ke 
kterému dochází při navázání optických impulsů do měřeného vlákna na vstupním čele 
vlákna. Výkon takto odraženého záření převyšuje výkon záření rozptýleného až o tři řády 
a může přehltit fotodetektor se zesilovačem a převést je do nelineárního režimu [3]. 
I přesto, že existuje několik metod, jak tento odraz co nejvíce minimalizovat, nepodaří se 
Fresnelův odraz nikdy zcela odstranit. Správné měření útlumu je proto možné až po 
odeznění tohoto odrazu, tedy až od určité vzdálenosti od začátku vlákna. Tato vzdálenost 
se označuje jako mrtvá zóna. Fresnelův odraz se ale neobjevuje pouze na vstupním 
konektoru, ale také na každé odrazné ploše v rámci celé trasy, např. na konektorech v trase. 
Rozlišujeme dva druhy mrtvých zón – útlumovou a identifikační. 
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7.2.1 Útlumová MZ (Attenuation DZ) 

Útlumová mrtvá zóna je definována jako minimální vzdálenost za odraznou 
plochou, kde již lze měřit útlum. Rozhodovacím kritériem je pokles Fresnelovského odrazu 
na křivce zpětného rozptylu na hodnotu 0,5 dB viz obr. 7.4. Tedy, útlumová mrtvá zóna 
definuje minimální vzdálenost konektorů, aby bylo možné je identifikovat a samostatně 
vyhodnotit [6]. Velikost této zóny se u běžně používaných reflektometrů pohybuje 
v jednotkách až desítkách metrů. 

 

 

obr. 7.4 – Způsob určení útlumové mrtvé zóny 

7.2.2 Identifika ční MZ (Event DZ) 

Pokud se na křivce zpětného rozptylu nachází více odrazových ploch je nutno 
definovat identifika ční mrtvou zónu, která udává nejmenší vzdálenost konektorů, aby 
bylo možné je rozlišit tj. vzdálenost od začátku odrazu k bodu, kde signál poklesne 
o 1,5 dB od maxima odrazu. [3] Velikost mrtvé zóny závisí i na šířce impulsu použitého 
k měření a platí vztah, že čím kratší měřící impulz tím kratší mrtvé zóny [6]. 

 

 

obr. 7.5 – Způsob určení identifikační mrtvé zóny 
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7.3 DYNAMICKÝ A MĚŘÍCÍ ROZSAH MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE 

Z hlediska výběru měřicího přístroje jako takového je dalším důležitým parametrem 
každého reflektometru dynamický, respektive měřící (využitelný) rozsah. 

Dynamický rozsah udává maximální možnou velikost měřeného útlumu trasy nebo 
vlákna. Je definován v decibelech (dB) jako rozdíl mezi vstupní úrovní zpětného signálu 
a úrovní šumu. 

Úroveň šumu se určuje jako 98% z hladiny maximálního šumu nebo jako úroveň 
vyznačenou střední kvadratickou hodnotou šumu. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami 
šumu je 1,8 dB a o tuto hodnotu se také mohou lišit údaje o hodnotě dynamického rozsahu 
konkrétních přístrojů, v závislosti na zvolené metodě její určení [11]. 

Měřící rozsah udává maximální rozsah, ve kterém lze přesně změřit útlum svaru  
o definované hodnotě 0,5 dB a je obecně o několik dB nižší než udávaný dynamický 
rozsah stejného přístroje viz obr.7.6. Dynamické rozsahy běžně používaných přístrojů pro 
středně dlouhé trasy je kolem 27 dB, měřící rozsah je o 4-9 dB menší viz obr.7.6. Pro 
dlouhé trasy, nad 100 km se používají přístroje s dynamickým rozsahem až 43 dB, měřící 
rozsah těchto přístrojů je menší až o 10 dB [12]. Obvykle je nastaven odstup signál-šum na 
hodnotu větší než 8 dB, tak aby se šum nepřenesl do zobrazovaného průběhu měřeného 
vlákna. 

 

obr.7.6 - Měřící protokol z OTDR (EXFO FTB 100) s vyznačením rozsahů 

 
Reflektometry jsou konstrukčně řešeny tak, že přístroj samotný má dvě základní 

části – platformu a měřící modul, případně několik modulů. Výměnou modulu je tak 
možné významně kvalitativně změnit parametry měřicího přístroje, i když vizuálně zůstane 
přístroj nezměněn. 

Pro závěrečná a předávací měření optických tras je nutné provádět měření optickým 
reflektometrem i měření přímou - transmisní metodou. Po instalaci trasy nelze použít 
destrukční metodu dvou délek, proto se téměř výhradně používá přímá metoda vložných 
ztrát. Protokoly získané optickým reflektometrem slouží jako doklad o homogenitě trasy, 
zatímco výsledky zjištěné přímou metodou udávají celkový útlum trasy.  

U jednovidových optických vláken se používají obě měření (OTDR i transmisní 
metoda), vždy se měří oběma směry na vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm, případně 
dle požadavku zákazníka i na 1625 nm. Měření na více vlnových délkách je nutné pro 
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správné vyhodnocení kvality svárů a montáže, vlnová délka 1625 nm je například výrazně 
citlivější na ohyby vlákna než délka 1310 nm. 

U mnohovidových optických vláken se většinou používá pouze transmisní metoda 
na vlnových délkách 850 nm a 1310 nm, vždy obousměrně. Použití OTDR se zde 
doporučuje pouze pro zjištění kontinuity trasy [12]. 
Kvalitně provedené měření optické trasy odhalí nekvalitní montáž, ohyby optického 
vlákna, útlumy na optických svárech a spojkách.  
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8 DETEKCE CHYB 

V této kapitole budou popsány způsoby detekce a odstranění chybových a havarijních 
stavů optických kabelů, metody lokalizace a odstraňování těchto závad [10].  

8.1 ZPŮSOBY LOKALIZACE PORUCH 

Prvotním informací o tom, že nastala nějaká porucha provozu, je buď telefonát 
zákazníka, že mu něco nefunguje nebo zaznamenání závady zařízení technikem 
dohledového centra Operátor dohledového centra se nejprve sám pokusí odhalit příčinu 
výpadku provozu. Pokud je prvek zapojen na kruhové topologii, převede provoz na jinou, 
funkční část kruhu, případně zkontroluje, zda záložní trasa po automatickém přesměrování 
správně běží a až následně zjišťuje vzdálenou diagnostikou, co se na zařízení stalo. Pokud 
zjistí závadu na zařízení, vyšle tzv. last mile technika, který drží za účelem neprodlené 
opravy nepřetržitou pohotovost, přímo na místo. 

 V mnoha případech se konkrétnějšího informace o příčině poruchy nepodaří ihned 
zjistit a potom je potřeba použít dokumentaci pro bližší určení typu zařízení, přívodního 
média, polohy přívodní trasy, původních parametrů trasy, typu kabelu, počtu vláken atd. 
 Pokud je zjištěno, že zařízení běží na optice, vezme si sebou technik i měřicí 
přístroj OTDR pro případ, že by byla porucha na trase optického kabelu vedoucího do 
zařízení. Pro určení poruchy na optickém kabelu je vždy nutné dostat se k nejbližšímu 
místu, kde jsou vlákna z příslušného kabelu okonektorována na konektorovém poli 
rozvaděče. Zde technik zapojí do trasy měřicí přístroj OTDR a prvotním měřením dlouhým 
měřícím pulsem zmapuje celou trasu příslušného vlákna. Soustředí se zejména na velké 
útlumové špičky a dále porovná naměřenou délku trasy s délkou, kterou udává 
dokumentace. V případě, že je změřená délka trasy kratší, provede kontrolní měření i na 
některých dalších vláknech a pokud jsou délky těchto vláken shodné, je pravděpodobné, že 
kabel byl přerušen někde na stávající trase. Následně provede měření kratším pulsem 
z důvodu podrobnějšího zmapování stávající trasy. I když není doměřena celá trasa, měření 
na blízkém konci mnohem podrobněji na grafu útlumové křivky zobrazí případné menší 
útlumové události - konektory (patchcordy) a také sváry ve spojkách, což upřesní případné 
místo poruchy a usnadní identifikaci ve stávající dokumentaci. 

Vyrazí na předpokládané místo poruchy a většinou je místo poškození dobře patrné. 
Často probíhá na místě nějaká činnost, které by mohla podzemní nebo nadzemní vedení 
ohrozit či poškodit, kontaktuje vedoucího prací s tím, že pravděpodobně byl optický kabel 
těmito pracemi poškozen, příslušné práce se zastaví až do dokončení opravy kabelu. 
V případě že na předpokládaném místě nenajde nic podezřelého, provede se ještě kontrolní 
měření metodou zpětného rozptylu viz kapitola 6.1.3 pomocí OTDR z druhé strany trasy. 
Jestliže po porovnání s geodetickým zaměřením si místa přibližně odpovídají a v okolí 
trasy není žádné poškození patrné, musí se provést výkop za účelem odkrytí stávající 
nejbližší spojky na trase. V této spojce se v kazetě přeruší nějaké stávající vlákno, provaří 
se na něj pigtail s příslušným typem konektoru, tento se zapojí do OTDR a znovu se 
provede měření pro upřesnění místa poruchy. Podle mojí zkušenosti již většinou toto 
měření místo poruchy natolik upřesní, že není potřeba dalšího měření a místo se najde. 
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8.2 ZPŮSOBY OPRAV PORUCH 

Nejčastěji se postupuje tak, že se vymění celá kabelová délka mezi nejbližšími 
spojkami, případně se alespoň zafoukne nový kabel z místa nejbližší spojky do místa 
přerušení a okonektorování vlákna pro účely zpřesnění měření. Pokud k poruše došlo 
důsledkem stavební činnosti a stávající trasa nadále v zamýšlené výstavbě překáží, řeší se 
překládka trasy. V těchto případech se většinou přistupuje k montáži kabelové vložky, tedy 
k natažení nové části HDPE trasy mimo stavbu a montáži jedné nové spojky před místem 
stavby a druhé za stavbou.  

Důležitým faktorem v rámci havarijní opravy je ovšem čas. Optickou trasu, ať už je 
zálohovaná či nikoli, je nutné opravit co nejdříve. V tomto případě každá minuta trvání 
výpadku hraje svoji podstatnou roli. Z tohoto důvodu se oprava provádí nepřetržitě (ve dne 
v noci), za jakéhokoli počasí, až do odstranění poruchy. Po opětovném provaření všech 
vláken je nutné provést oboustranné měření přímou metodou i metodou zpětného rozptylu 
a následně pro nové spojky toto měření vyhodnotit. Jednostranná měření totiž mohou 
vykazovat rozdílné útlumové hodnoty svarů a z tohoto důvodu je nutné tyto hodnoty 
průměrovat. Měřením ověříme, zda svaření vláken proběhlo v pořádku a přímou metodou 
také to, že nedošlo k přehození pořadí vláken ve spojkách. Většinou totiž není pro nový 
opravovaný úsek trasy k dispozici stejný typ kabelu jako v původní trase a je nutné ověřit 
správné svaření všech vláken dle původního pořadí. Také je možné tímto způsobem odhalit 
případné další problémová místa na trase, která byla zamaskována původní poruchou. 
Pokud měření neodhalí žádné abnormální hodnoty na trase, je ve spolupráci s dohledovým 
oddělením znovu spuštěn provoz na opravených vláknech a pokud všechny služby opět 
naběhnou a alarmy odezní, je po montážní stránce oprava ukončena  

 Velmi důležitou součástí opravy je správné provedení dokumentace opravené části 
trasy a její zákres do stávajících podkladů včetně geodetického zaměření. 
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9 PRAKTICKÁ ČÁST – PLÁN MĚŘENÍ 

 V praktické části práce jsem ve dnech 18. - 19.3, 25.4 a 30. 4. 2014 provedl sérii 
měření pomocí několika přístrojů OTDR metodou zpětného rozptylu viz 6.1.3 na reálné 
optické trase v Brně, v areálu Spielberg parku, ul. Holandská viz obr. 9.1.  
 Stávající optické kabely jsou typu LSOH, výrobcem je firma Prysmian a obsahují 
48 vláken. Měření proběhlo na vláknech SM typu G. 652D [13]. Všechny konektory 
v trase na rozvaděčích jsou typu E2000/APC. Délka trasy byla cca 470 m. Proměnným 
faktorem délky trasy byl použitý propojovací kabel. Postupně jsem použil propojovací 
kabely s vláknem G.652D s oběma konektory E2000/APC o délce 0,5 m; 1 m; 2 m; 3 m; 
5 m; 10 m a 20 m; 
 

 
 

obr. 9.1 – Schéma testovací trasy – ul. Holandská 

Pro měření jsem použil přístroje značky EXFO – FTB- 7523B, FTP – 7300E,  
Max-Tester – 715 a FTB Mini – 100. 
Hodnoty jednotlivých mrtvých zón jsou uvedeny v tab. 7. 
 

tab. 7 – Parametry použitých přístrojů OTDR 
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Měření jsem rozdělil na dvě části:  
 

• ověření katalogových hodnot EDZ a ADZ 
• ověření „maskovacího“ efektu útlumových událostí 

 

9.1 OVĚŘENÍ KATALOGOVÝCH HODNOT EDZ A ADZ 

 Hned v počátku první části měření jsem narazil na problém související s hodnotami 
útlumu a odrazu v trase zapojených konektorů. Konektory typu E2000/APC, které, jak 
jsem již uvedl v kapitole 4.2.2, se vyznačují velmi nízkými hodnotami vloženého útlumu 
(<0,2 dB) a naopak velkými hodnotami odrazu (> 75 dB). Tyto za běžných okolností velmi 
ceněné hodnoty se ukázali při měření mrtvých zón jako problém, protože přístroje OTDR 
nebyly schopné při zapojení jakkoli dlouhého patchcordu identifikovat 2. konektor v trase. 
Předmětná útlumová událost na 2. konektoru byla prostě moc nízká, než aby ji přístroj 
dokázal samostatně vyhodnotit.  
 Tento jev ovšem za uvedených podmínek zcela znemožnil dosažení relevantních 
výsledků měření mrtvých zón. Po několika měřeních, na různých přístrojích, se stejným 
výsledkem, bylo zřejmé, že budu muset uměle zvýšit útlum v pořadí 2. konektoru, aby byly 
přístroje OTDR vůbec schopné tento konektor a útlumovou událost identifikovat. Nabízelo 
se několik možností. Nejvhodnější by bylo tento typ měření provádět na trase, v rámci 
které by byla vlákna ukončena na jiném typu konektoru, který by do trasy vnášel vyšší 
vložený útlum, ideálně s broušením typu PC.  
 Bohužel trasu s tímto typem konektorů jsem neměl k dispozici. Proto jsem zvolil 
jiné technické řešení. Druhý konektor jsem tzv. „zašpinil“, tedy znečistil jsem feruly 
vlákna, respektive 2. konektoru. Částečně pomocí prachových částic a také pomocí 
klasického otření konce ferule prstem, což je poměrně častý nešvar méně zkušených 
techniků při čištění konců vláken optických spojů. Tento postup přinesl zvýšení vloženého 
útlumu „zašpiněného“ konektoru na hodnotu 1,3 dB. Pomocí mikroskopu Exfo FIP-400-P-
dual jsem pořídil pro ilustraci snímky takto uměle znečištěných konců vláken. viz obr. 9.2. 
 

  

obr. 9.2 – Znečištěné ferule konektoru E2000/APC, vlevo 0,2db, vpravo 1,3 db 

Ač by se to mohlo zdát snadné, ono „zašpinění“, pokud chceme dosáhnout podstatnějšího 
zvýšení útlumu (o 1dB a větší) je poměrně obtížně proveditelné a popsanými „metodami“ 
jsem to musel včetně kontrolního ověření útlumu pomocí OTDR provádět několikrát.   
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 Nicméně hodnotu 1,3 dB již všechny přístroje dokázali identifikovat. Následně 
jsem proto provedl sérii měření postupně na všech přístrojích. Sledoval jsem, kdy přístroj 
vyhodnotil správně dva konektory a při jakých délkách použitých patchcordů pouze jeden 
konektor respektive jednu útlumovou událost. Následně jsem porovnávat naměřené 
hodnoty (intervaly) s katalogovými hodnotami mrtvých zón příslušných přístrojů  
 Postupoval jsem tím způsobem, že jsem do trasy vždy nejprve zapojit konektor 
nižší délky, než je uváděná katalogová hodnota jednotlivých přístrojů, následně jsem 
provedl měření nejnižším pulzem – 5ns případně 10ns a sledoval jsem jednak, zda se na 
grafu při dostatečném přiblížení zobrazí 2 poklesy úrovně signálu (EDZ) a zda tyto 
hodnoty přístroje vyhodnotí jako dvě samostatné útlumové události (ADZ). Měl jsem 
k dispozici pouze omezenou škálu délek patchcordů, proto nebylo mojí ambicí určit 
exaktně hodnotu jednotlivých mrtvých zón, nýbrž stanovit určité rozmezí, ve kterém se 
jejich hodnoty reálně pohybují a porovnat je s hodnotami uvedenými v katalogu výrobků.  
Měření jsem prováděl vždy 2x, z důvodu snížení rizika náhodného špatného navázání 
světla do vlákna a tím negativnímu ovlivnění výsledků měření. 
 Protože jsem chtěl tato měření provést pokud možno s přímou vazbou na reálné 
měření v rámci výstavby optických tras, provedl jsem jisté zjednodušení interpretace 
naměřených hodnot a to tím způsobem, že jsem neodečítal hodnoty ADZ grafickou 
metodou z grafu, ale použil jsem výsledek vyhodnocení dvou samostatných událostí, které 
provádí přímo přístroj OTDR. viz obr. 9.3 
 

 
 

obr. 9.3 – Vyhodnocení obou konektorů přístrojem Max-715 

 Určení identifikační mrtvé zóny je mnohem obtížnější a je k tomu potřeba 
i mnohem více odborně zdatný personál a také nepoměrně více času. Pro účely 
vyhodnocení naměřených výsledků v rámci této práce jsem provedl zjednodušené 
subjektivní vyhodnocení, kdy již byl patrný při velkém zvětšení výsledného grafu útlumu 
z OTDR 2. pokles útlumu v rámci jedné vyhodnocené útlumové události viz obr. 9.4. 
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obr. 9.4 –Vyhodnocení pouze jednoho konektoru přístrojem FTB 7300B 

Z délek jednotlivých patchcordů použitých při měření jsem následně stanovil intervaly, ve 
kterých se musí mrtvé zóny nacházet. Výsledky měření jsem uvedl do tab. 8. 
 

tab. 8 – Přehled katalogových a naměřených hodnot MZ 

 
 
 

 Pro kontrolu jsem následně pomocí počítače provedl z několika reálných náměrů 
různých přístrojů určení EDZ a ADZ grafickou metodou a porovnal jsem tímto způsoben 
získané hodnoty s katalogovými a také s intervaly, které jsem vyhodnotil v rámci reálného 
měření tras viz obr. 9.5 a obr. 9.6. 
 Z katalogových hodnot, intervalů naměřených výsledků a z odečtu hodnot 
grafického zpracování je patrné, že u použitých přístrojů katalogové hodnoty vždy patří do 
příslušných intervalů určených měřením. Také hodnoty získané grafickou metodu s určitou 
tolerancí odpovídají hodnotám uvedeným v průvodní dokumentaci přístrojů. Lze tedy říci, 



 

 43

že katalogové hodnoty představují opravdu skutečné hodnoty mrtvých zón a nejsou 
z důvodu lepšího marketingu upraveny. 
 
 

 
 

obr. 9.5 – Grafické určení EDZ přístroje FTB – 7523B  

 

 

obr. 9.6 – Grafické určení ADZ přístroje FTB – 7523B 
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9.2 OVĚŘENÍ „MASKOVACÍHO EFEKTU“ 

 Zatímco první část měření nevyžadovala hlubší znalost vzniku procesů 
a fyzikálních jevů spjatých s hodnotami mrtvých zón a jednalo se o do značné míry pouze 
manuální měření a vyhodnocení naměřených výsledků, u této druhé části je tomu naopak. 
 Zde je nutné se podívat velmi podrobně na samotnou definici - faktory ovlivňující 
výslednou hodnotu mrtvé zóny. Analyzovat, co vlastně ovlivňuje velikost (délku) mrtvé 
zóny. Zda se dá velikost mrtvé zóny měnit a je jestli je tedy možné, že vlivem nějaké 
poruchy na trase může dojít k tzv.“zamaskování“ dalšího místa poruchy v důsledku 
prodloužení mrtvé zóny? 
V literárních zdrojích [1],[3] a v manuálech měřících přístrojů se uvádí, že velikost mrtvé 
zóny ovlivňují především tyto faktory: 
 

• použitá šířka měřícího pulzu  
• velikost odrazu poruchy  
• provedení elektroniky detekční části přístroje  
• použitý algoritmus auto-analýzy 

 
 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že některé ovlivňující faktory lze měnit, avšak jiné 
nikoliv. Tyto jsou dány konstrukcí měřicího přístroje jako takového a obsluha tyto 
parametry nemá možnost jakkoli přenastavit. Jedná se především o část „provedení 
elektroniky detekční části“. O této části přístroje OTDR pojednává kapitola 7.1. – 
Detektory záření. Dalším podstatným faktorem, který nelze pro běžná měření libovolně 
měnit, je použitý algoritmus auto-analýzy konkrétního přístroje, na kterém je měření 
prováděno.  
  Komerčně dodávaný grafický zobrazovač aktuálně měřených optických tras, je 
běžnou součástí přístroje OTDR. Používá pro vyhodnocení, (za účelem zpřehlednění 
výsledných zobrazených náměrů na display OTDR) algoritmy pro zaokrouhlení, 
průměrování a dalších úprav grafů průběhů měření. Dále se na tomto vyhodnocovacím 
procesu (zkreslení) projevuje vliv tzv. akviziční jednotky OTDR, což je v podstatě A/D 
převodník pracující s určitou danou vzorkovací frekvencí. K vlivu této součásti měřicího 
přístroje se vztahuje i vzorec (9.1) [3] uvedený v následující podkapitole 9.2.1. Je zde 
uvedena minimální délka trasy v závislosti na délce měřícího pulzu, respektive na 
skupinové rychlosti šíření signálu tak, aby byl schopný detektor vyhodnotit dvě nezávislé 
události na kabelu o této minimální délce. 
 Pokud ovšem dosadíme do tohoto vzorce příslušné hodnoty použitých měřicích 
pulzů, získáme hodnoty mnohem nižší, než jsou udávané katalogové hodnoty v rámci 
podkladů měřících přístrojů. Např. pro délku měřícího pulzu 5 ns se X= 0,51 m.  Ovšem 
katalogové hodnoty se nejčastěji vyskytují v rozmezí 0,8-1 m pro kvalitní přístroje OTDR. 
 Podstatou tohoto rozdílu je to, že hodnota získaná výpočtem dle vzorce je 
teoretická hodnota, kdežto v hodnotách uvedených v podkladech k přístrojům jsou již 
zohledněny právě i toto ostatní faktory související s vyhodnocením náměrů tras.  
 
 
 



 

 45

9.2.1 Délková rozlišovací schopnost m ěření – velikost MZ 

X = 
��	

�
 t = 

�

��
 t    (m) (9.1) 

 
c…. rychlost světla ve vakuu – 3.108 

n…..index lomu vlákna = 1,46 
t…. .délka (šířka) měřícího pulzu 
vsk … skupinová rychlost síření signálu 
 

9.2.2 Měření vlivu útlumu  

 Když jsem zjišťoval informace ohledně měření mrtvých zón, setkal jsem se 
s poměrně četným názorem, že prodloužení mrtvé zóny způsobí zvýšený útlum případně 
zvýšený odraz na příslušném konektoru. Ani já sám jsem si nebyl 100% jist, který 
z uvedených faktorů toto prodloužení MZ způsobuje. Abych ověřil vliv obou těchto 
faktorů, rozhodnul jsem se provést i měření, při kterém jsem měnil hodnoty útlumu na 
prvním konektoru v trase. Tímto praktickým měřením jsem zkoumal, zda rozdílná hodnota 
útlumu má zásadní vliv na schopnost vyhodnocení existence a útlumů konektorů v trase, 
tedy vliv na změnu délky mrtvé zóny. Zvýšení útlumu konektoru jsem dosáhnul zapojením 
útlumového článku, viz obr. 9.7 o hodnotě útlumu 3,5,8 a 10 dB do trasy původního 
optického spoje.  
 

 
 

obr. 9.7 – Útlumový článek E2000/APC 

 
 Postupně jsem zapojil útlumový článek do „bližšího“ konektoru z hlediska místa 
měření a následně i do „vzdálenějšího“. Provedl jsem měření pro všechny hodnoty útlumu. 
Číslo „1“ v tabulce znamená, že přístroj vyhodnotil pouze jeden konektor, číslo „2“, že 
vyhodnotil správně oba dva. Pro vyšší hodnoty útlumového členu (8, 10 dB) jsem pro 
měření na krátkých pulzech (5, 10 ns) měl již značné problémy jednak s vyhodnocením 
takto vysoké hodnoty jedné útlumové události jako konce trasy a také s dynamikou 
přístrojů, především s přístrojem FTB Mini-100. Musel jsem proto upravit nastavení 
vyhodnocování konce trasy na vyšší hodnotu a kromě měřených konektorů ostatní pokud 
možno co nejlépe vyčistit, aby do trasy vnášeli útlum co nejmenší. Vše se nakonec 
podařilo a měření bylo provedeno na všech přístrojích dle plánu s výjimkou měření pro 
útlum 10 dB pro přístroj FTB Mini-100. 
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tab. 9 – Identifikace konektorů přístrojem Max-715 

 

tab. 10 – Identifikace konektorů přístrojem FTB – 7300E 

 
 

tab. 11 – Identifikace konektorů přístrojem FTB – 7523B 
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tab. 12 – Identifikace konektorů přístrojem FTB Mini-100 

 
 
 

 Z výsledků provedeného měření je jasně patrné, že velikost útlumu, ani jeho změna 
nemají žádný vliv na prodloužení mrtvých zón, především na změnu délky útlumové mrtvé 
zóny (ADZ). Ve všech tabulkách lze vidět, že referenční hodnoty v řádku „bez“, se po 
zapojení jakkoliv vysokého útlumového členu do trasy nezměnily. V posledním sloupci se 
změnou hodnot projevila již výrazná změna délky měřících pulzů. Z výsledků je dále 
zřejmé, že není rozdíl, zda je vyšší útlumové událost na bližším nebo vzdálenějším 
konektoru z hlediska místa měření a že pokud je mrtvá zóna delší než délka propojovacího 
patchcordu (první polovina tabulek s nižší délkou patche), nemá ani vysoká hodnota 
útlumu vliv na vyhodnocení tohoto konektoru a přístroj OTDR tuto událost prostě 
samostatně nevyhodnotí.  
 

9.2.3 Měření vlivu odrazu  

 Po měření vlivu útlumu jsem přistoupil k měření vlivu odrazu. Bylo nutné 
„vytvořit“ na konektoru odrazovou událost, bez toho, aniž by se zvýšila nějak podstatněji 
hodnota útlumu tohoto konektoru. Příslušný konektor jsem tedy několikrát vhodně 
„zašpinil“ a vytvořil tím odraz o hodnotách uvedených v tabulkách. Následně jsem provedl 
pomocí všech přístrojů OTDR jako v předešlém měření náměry tras a sledoval jsem 
schopnost vyhodnocení dvou samostatných událostí jednotlivých konektorů patchcordu 
příslušné délky. Sledovaným jevem byla změna schopnosti vyhodnocení přístroje OTDR -  
z počátečního vyhodnocení dvou událostí vlivem postupného zvyšování odrazu prvního 
konektoru již bude přístroj schopen vyhodnotit na stejné trase i stejně dlouhém patchcordu 
pouze jednu událost. Tento jev bude způsoben zvětšením „mrtvé zóny“ přístroje a tím bude 
prokázán vliv zvětšující se hodnoty odrazu na zvětšování (prodlužování) mrtvé zóny.   
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tab. 13 – Identifikace konektorů přístrojem FTB-7523B 
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tab. 14 – Identifikace konektorů přístrojem FTB – 7300E 
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tab. 15 – Identifikace konektorů přístrojem FTB Max-715 
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tab. 16 – Identifikace konektorů přístrojem FTB Mini-100 

 
 
 

 Z naměřených hodnot uvedených v tabulkách 13-16 je jasně patrný podstatný vliv 
odrazu na schopnost přístroje OTDR samostatně vyhodnotit oba konektory zapojené 
v trase. Jako referenční naměřené hodnoty (respektive vyhodnocení počtu konektorů), jsem 
použil to měření, kdy jsem parametry předmětného konektoru nijak neupravoval a pro 
přehlednost jsem je v tabulkách označil modře. Změny hodnot proti těmto referenčním 
jsem zvýraznil červeně. Z tabulek je tedy patrné relativně velké množství změn oproti 
referenčním náměrům, tedy velké množství změn (prodloužení) mrtvé zóny.   
 Shodou okolností jsem měl možnost provádět toto měření na přístrojích, jejichž 
hodnoty mrtvých zón byly pro jednotlivé dvojice Max-715,7300E a Mini-100,7523B skoro 
totožné a i naměření hodnoty těchto přístrojů se takřka neliší, což je i částečné kontrola 
proti náhodnému, z průměru vybočujícímu náměru, vlivem například špatného navázání 
světla do vlákna. 
 Měřením se mi tedy podařilo prokázat skutečnosti uvedené v teoretické části 
o vlivu velikosti odrazu a použité délky pulzu na velikost útlumové mrtvé zóny. Lze tedy 
konstatovat, že velikost mrtvé zóny lze ovlivnit, i v reálných podmínkách může dojít 
k „zamaskování“ blízké odrazové/útlumové události od první identifikované a proto je 
nutné provádět měření celé trasy po případné opravě znovu a na více měřících pulzů. 
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ZÁVĚR 

 V této práci jsem se pokusil vysvětlit, jakým způsobem já osobně vnímám pojem 
telekomunikační spoj, se kterých částí se skládá, jakým způsobem se sestavuje a jaké jsou 
způsoby měření jeho parametrů. Dále jsem uvedl, jak probíhá lokalizace a odstranění 
případných poruch.  
 Vycházel jsem především ze svých praktických zkušeností s výstavbou optických 
tras a se sestavováním, měřením a opravování poruch v rámci optické sítě. V oblasti 
teoretických poznatků jsem čerpal z literárních zdrojů uvedených v zadání práce a také ze 
zkušeností, které jsem získal v rámci vypracování bakalářské práce. 
 V praktické části jsem provedenou sérií měření ověřil vliv zásadních faktorů 
ovlivňujících délku mrtvých zón přístrojů OTDR v rámci měřící metody - měření zpětného 
rozptylu.  
 Výsledky měření jednoznačně prokázaly zásadní vliv hodnoty odrazu na 
prodloužení útlumové mrtvé zóny. Tento jev se v praxi může projevit jako „zamaskování“ 
další blízké události na trase za prvním místem identifikace poruchy a tím velmi ztížit 
možnost správného zmapování celé trasy a odstranění případné poruchy. I z tohoto důvodu 
je tedy pro praktické měření nutné provádět nejenom měření optické trasy z obou stran 
měřicím pulze dostatečně dlouhým pro doměření celé trasy, ale je potřeba provést i měření 
pomocí nižších hodnot měřících pulzů, aby bylo možné detailně zmapovat začátek trasy 
a odhalit všechny události (konektory, ohyby, sváry), které by se mohli případně „skrývat“ 
v mrtvých zónách. Konkrétně schopnost identifikace dvojice blízkých konektorů, tedy 
volba nejvhodnější délky měřícího pulzu vzhledem k délce trasy a dynamickému rozsahu 
přístroje bude myslím, pro mě osobně velmi přínosná. Prohloubí mé znalosti v oblasti 
měření a budu je moci přímo v praxi použít pro kvalitnější a rychlejší identifikaci místa 
poruch. Často se stává, že při hledání místa poruchy nemáme k dispozici detailní schéma 
celé trasy a je velmi důležité, jestli se místo zvýšeného útlumu nebo odrazu jeví jako 
nadlimitní svár nebo je dobře vidět, že se jedná o dvě události blízko za sebou – tedy velmi 
pravděpodobně dva konektory propojené pomocí  patchcordu, které budou někde 
v budově. 
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SEZNAM ZKRATEK  

PVC    Polyvinylchlorid 
HDPE    High Density Poly Ethylen  
ODF   Optical distribution Frame 
FTTx sites  Fiber to the x...,B-Building,H-Home 
UCNCP  Universal Closure New Canister with Ports 
MM   Multi mode 
SM   Single mode 
LED   Light - Emitting Diode 
LAN   Local area network 
DWDM  Dense Wavelength Division Multiplexing 
PMD   Polarisation mode dispersion 
ITU-T   International Telecommunication Union  
NA   Numeric aperture 
PC   Physical contact 
UPC   Ultra physical contact 
WAN   Wide area network 
CATV   Cable TV 
OTDR   Optical Time Domain Reflectometry 
LM   Last mile 
APD   Avalanche – Photodiode  
ADZ   Attenuation dead zone 
EDZ   Event dead zone 
A/D   Analog/Digital 


