
 



 



 

 

ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou působení lidského faktoru při 

manipulaci s optickými vlákny. Popisuje typy jednotlivých vláken a metody používané při 

jejich pokládce a spojování. Metody pokládky a spojování jsou v jednotlivých kapitolách 

popsány s důrazem na jejich aplikaci v různých prostředích a podmínkách. Práce se věnuje 

přípravě spojovaných optických vláken. Zdůrazňuje problémy, které mohou nastat při 

nedodržení správného postupu nebo z důvodů nekvalitních zařízení. Problémy vznikajícími 

při spojování vláken se prakticky zabývá samostatná kapitola, kde jsou negativní vlivy 

změřeny a vyhodnoceny pomocí výukových souborů EF-970-01 PLASTIC firmy 

MIKROKOM, s.r.o. 

Dále se práce zaměřuje na detailnější popis mechanických spojek optických vláken 

3M
TM

 Fibrlok
TM

. Tyto spojky byly zapůjčeny pro účely testování několikanásobného použití 

pro vytvoření spoje optických vláken. Spojky byly testovány za extrémních podmínek. 

Výsledkem měření jsou statisticky zpracované hodnoty vložného útlumu a úrovně zpětného 

odrazu měřeného metodou OTDR. Z porovnání naměřených hodnot s katalogovými údaji 

a ohledem na praktickou použitelnost vytvořeného spoje je výsledkem možnost použití spojky 

až pro 75 násobné využití jedné spojky. Následuje predikce velikosti vložného útlumu 

vypočtená pro tisíce dalších použití spojky. 

Práce také pojednává o svařovaných spojích optických vláken a obsahuje srovnání takto 

vytvořených spojů dvěma různými lámačkami. Porovnávány jsou lámačky CORNING LWL-

TRENNGERAT S46999-M9-D12 a novější lámačka Fitel S325A. Výsledkem jsou nižší 

hodnoty útlumu sváru při použití staršího modelu S46999-M9-D12. Do výsledků obou 

předchozích měření se promítl vliv lidského faktoru. V případě mechanických spojek 3M
TM

 

Fibrlok
TM

 zvýšením směrodatné odchylky vložného útlumu a nerovnoměrným útlumem svárů 

v případě testování lámaček. 

 

Klíčová slova: optické vlákno, spojování optických vláken, kvalita spoje, mechanická 

spojka, lidský faktor  

 

 

ABSTRACT 

This master´s thesis deals with of human factor impact on optical fibers manipulation. It 

describes types and methods used for splicing and placing optical fibers and optical cables. 

These methods are specified in the chapters; their application in different environments and 

conditions is accentuated. This paper presents splicing optical fibers. It emphasizes problems 

which can occur if proper procedures aren´t kept or if improper device is used. In the thesis 

there is the chapter dealing with problems which can arise during splicing optical fibers - 

these negative influences are evaluated with educational equipments EF-970-01 PLASTIC by 



the company MIKROKOM, s.r.o.  

Another aim of the work is to describe mechanical optical fiber splice 3M
TM

 Fibrlok
TM

. 

This kind of device was lent for testing optical fibers multiple splicing. It was tested under 

extreme conditions. Statistically processed values of insertion loss and splice reflectance, 

measured by OTDR are the results of the test. Comparing measured values, technical report 

ones, regarding for usage in practice, there is a possibility of 75 multiple reusing of the 

mechanical optical fiber splice. The prediction of magnitude insertion loss, calculated for 

thousands splice cycles follows. 

The next part of the work deals with fusion splices and contains comparison of splices 

made with two cleavers: CORNING LWL-TRENNGERAT S46999-M9-D12 and the later 

model - Fitel S325A cleaver. The result is that older S46999-M9-D12 model gained lower 

attenuation. The results of both previous measurements are influenced by human factor. It 

appears at mechanical optical fiber splices as growing fluctuate of insertion losses and as the 

unequal attenuation fusion splices at tested cleavers.  

 

Keywords: optical fiber, splicing optical fibers, optic slice quality, mechanical optical 

fiber splice, human factor influence 
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1 Úvod 

S nepřetržitým nárůstem potřeby přenosu většího množství informací vznikající díky 

rozšiřujícímu se internetu požadavky na přenosová média, jenž musí obsluhovat stále větší 

počet uživatelů. Přenos dat s vyšší rychlostí je mnohem efektivnější, ale musí se mu 

přizpůsobit přenosová trasa, která je v dnešní době postavená na jednovidových optických 

vláknech. Vlákna však nejsou po celé délce vyrobena dokonale a chyby vzniklé ať už při 

výrobě nebo samotné montáži vedou k deformaci přenášené informace. To vede k chybám, 

které za určitých okolností mohou zcela znehodnotit přenášená data nebo vedou ke snížení 

rychlosti datového toku resp. k omezení maximální délky vedení bez použití regenerátorů 

signálu. 

Úkolem této práce je seznámení se s metodami, které se používají pro spojování 

optických vláken a s postupy, jež musí být splněny pro vytvoření kvalitního optického spoje. 

V úvodní části jsou popsána používaná vlákna a jejich základní parametry. Jejich znalost je 

nezbytná pro volbu správné metody vedoucí ke vzájemnému spojení těchto vláken. Dále 

následuje výčet problémů, které při manipulaci a přípravě před spojením vznikají a kterým je 

potřeba se pokud možno vyhnout. Následuje rozdělení a popis jednotlivých metod v souladu 

se zadáním práce. Jedná se o spojování vláken svařováním, lepením, spojování mechanickými 

spojkami a závěrečná část této kapitoly je věnována optickým konektorům. V další kapitole 

jsou popsány techniky pokládky optických kabelů různých typů a tomu odpovídajícími 

metodami. V závěru teoretické části jsou zmíněny jevy, které mohou velkou měrou přispět 

k výsledné použitelnosti optické trasy v souvislosti s působením lidského faktoru. Patří sem 

zejména čistota práce, čištění konektorů a vláken nebo vliv ohybů. 

První praktická část je věnována měření negativních jevů působících při spojování 

optických vláken. Praktická část pokračuje spojováním vláken mechanickými spojkami 3M
TM

 

Fibrlok
TM

. Spoje provedené spojkami 3M
TM

 Fibrlok
TM

 dosahují srovnatelných technických 

výsledků jako spoje svařované, avšak za cenu nižších nákladů a nižších nároků na použití 

v terénu. Spoj provedený spojku Fibrlok
TM

  II 2529 je možno v případě špatného výsledku 

demontovat a pokusit se o vytvoření spoje nového. Počet takto proveditelných úkonů není 

však nekonečný a dokumentací není příliš doporučovaný. A právě množstvím takto 

proveditelných cyklů s dopady na kvalitu spoje se věnuje poslední část této kapitoly. 

Poslední prakticky zaměřená kapitola se zabývá posouzením dvou lámaček při 

spojování vláken metodou svařování. Tato část je věnována vyhodnocování naměřených 

hodnot a výsledkem je porovnání obou lámaček z hlediska velikosti útlumu a dalších 

problémů při svařování.  

Všechny výsledky jsou v jednotlivých kapitolách diskutovány s ohledem na interakci 

lidského faktoru, který je nedílnou součásti téměř každého úkonu při manipulaci s optickými 

vlákny. 

 



14 

 

2 Světlo jako médium pro optický přenos 

2.1 Fyzikální podstata světla 

Světlo se šíří v optickém vlákně pomocí odrazu a lomu.  

Zákon odrazu: Odražený paprsek leží v rovině dopadu a úhel odrazu se rovná úhlu 

dopadu.  

Θ1
 1 = Θ1     (2.1) 

Zákon lomu: Lomený paprsek leží v rovině dopadu a úhel lomu je spojen s úhlem 

dopadu  

𝑛2 sinΘ2 = 𝑛1 sinΘ1     (2.2) 

upravíme ho na výraz:    

sinΘ2 =
𝑛1

𝑛2
sinΘ1     (2.3) 

 

Symboly n1 a n2 jsou bezrozměrné veličiny nazývané indexy lomu. Index lomu je 

poměr rychlosti ve vakuu, ku rychlosti světla v materiálu a jedná se o bezrozměrnou veličinu. 

Charakterizuje prostředí, v němž k lomu dochází. Zde je vidět, že hodnota 2 závisí na podílu 

hodnot n1 a n2. Potom mohou nastat tři základní situace: 

Pokud je n1 = n2 (např. vzduch/vzduch), pak je  =  2. V tomto případě k lomu ani 

odrazu nedochází, světlo pokračuje v původním směru jako na Obr. 2.1. 

Je-li n1 > n2 (např. sklo/vzduch), pak je  <  2 a lomený paprsek se odchyluje 

směrem od normály jako na Obr. 2.1. 

Je-li n1 < n2, pak je  > a lomený paprsek se odchyluje směrem k normále, jak je 

znázorněno na Obr. 2.1. [4]  

 

Obr. 2.1: Průchod světla na rozhraní dvou prostředí. 

 

normála
n1 = n2

n1

n2

n1 n1

n2
n2

normála
n1 > n2

normála
n1 < n2
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V kontextu šíření paprsků v optickém vlákně to znamená, že paprsky dopadající na 

rozhraní jádro-plášť pod dostatečně velkým úhlem, splňují podmínku pro totální odraz na 

rozhraní dvou prostředí a plně se odrážejí zpět do oblasti jádra. Pokud navíc splňují podmínku 

tzv. fázové synchronizace, stávají se vedenými paprsky. Důležitým pojmem jsou i tzv. 

plášťové paprsky (vidy). Jedná se o paprsky, které se šíří odrazem na rozhraní plášť - primární 

ochrana. 

2.2 Světlo jako elektromagnetická vlna 

Světlo se šíří pomocí postupných vln tvořených elektrickým a magnetickým polem. 

Tyto vlny se nazývají elektromagnetické vlny, které mají velmi vysoký kmitočet (kolem THz). 

Příklad takové vlny je na Obr. 2.2. 

 

 

Tyto elektromagnetické vlny slouží pro přenos rozhlasového a televizního vysílání, ale 

slouží také pro přenos vln vysílaných mobilními telefony. Světlo má velmi rozsáhle 

frekvenční spektrum a tím má i různé energie. Je to způsobeno různou vlnovou délkou, která 

určuje kmitočet světla a tím i energii kterou přenáší. Elektromagnetické vlny, které jsou 

vyzařovány běžným zdrojem světla (Slunce nebo žárovka) jsou polarizovány náhodně, tedy 

nepolarizovány. To znamená, že elektrické pole je v libovolném místě vždy kolmé ke směru 

šíření vlny, ale mění náhodně svůj směr. 

 

 

 Obr. 2.2: Postupná elektromagnetická vlna. 
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3 Typy optických vláken 

Pod pojmem optická vlákna rozumíme válcové podélně homogenní optické vlnovody. 

Jejich schopnosti vést optické záření je dosaženo tím, že je v jejich příčném řezu vhodný 

profil indexu lomu. Základní principy šíření optického záření optickým vláknem se nejlépe 

popisují na historicky nejstarším typu, tedy na mnohovidovém vlákně se skokovou změnou 

indexu lomu. Struktura tohoto vlákna se skládá z jádra s indexem lomu n1, pláště s indexem 

lomu  n2 a z primární ochrany. Jádro a plášť jsou zpravidla z křemičitého skla a liší se pouze v 

hodnotě indexu lomu. Pro zajištění vlnovodného efektu musí být index lomu jádra větší než 

index lomu pláště. Primární ochrana bývá nejčastěji tvořena UV vytvrditelnou silikonovou 

pryskyřicí a na vlákno bývá nanášena okamžitě po jeho vytažení. Ta slouží především k 

mechanické a chemické ochraně křehkého materiálu skla. 

Na základě vlnové analýzy lze ukázat, že vlákny se šíří tzv. vidy elektromagnetického 

pole. Každý vid je charakterizován určitým příčným rozložením elektromagnetického pole ve 

vlákně a fázovou konstantou šíření. Každým optickým vláknem se může šířit pouze konečný 

počet vidů. 

Důležitým parametrem, který se při analýze optických vláken používá a který v sobě 

zahrnuje základní parametry struktury vlákna, je tzv. normovaná frekvence V. Tu lze vyjádřit 

pomocí vztahu 
 

𝑉 = 2.𝜋.𝑁𝐴.𝑎/𝜆,     (3.1) 
 

kde NA je numerická apertura vlákna, a je poloměr jádra a λ vlnová délka záření. 

Pomocí normované frekvence lze přibližně vyjádřit i počet vidů N šířících se určitým 

vláknem jako  
 

𝑁 = 0,5.𝑉2.      (3.2) 
 

Vztah (3.2) platí poměrně přesně jenom pro větší počty vedených vidů. Pokud je N 

podstatně větší než 1, hovoříme o mnohovidových vláknech. V běžných telekomunikačních 

mnohovidových vláknech se mohou šířit řádově stovky až tisíce vidů. Při zmenšování 

poloměru jádra a numerické apertury se počet vidů zmenšuje, a pokud normalizovaná 

frekvence klesne pod určitou hodnotu, šíří se vláknem pro danou vlnovou délku pouze jediný 

vid. Takové vlákno potom označujeme jako vlákno jednovidové. 

Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission - 

EIC) rozděluje optická vlákna do dvou základních skupin. Jsou to vlákna mnohovidová a 

vlákna jednovidová. Podrobnější třídění a ketogorizace vláken jsou pak založeny jednak na 

jejich geometrických rozměrech a jednak na přenosových parametrech. 
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3.1.1 Numerická apertura 

Jedním z důležitých parametrů, který je u mnohavidových vláken důležitý jak pro 

výrobce, tak pro uživatele je numerická apertura. Její znalost umožňuje vytvořit si představu o 

možnostech vazby optického záření z nebo do vlákna nebo o ztrátách na svárech nebo o 

spojích dvou vláken. Numerická apertura je definována vztahem 

𝑁𝐴 = sin𝜃0,     (3.3) 

kde θ0 je úhel vztažený k podélné ose vlákna, který charakterizuje šířku vyzařovací 

charakteristiky vlákna v dalekém poli. Pro určení tohoto úhlu lze volit dva přístupy. V prvním 

z nich uvažujeme θ0 jako úhel, při kterém poklesne hodnota dalekého pole na výstupu 

měřeného vlákna na úroveň 5% vzhledem k maximu. Podle druhého přístupu vymezuje úhel 

θ0, do kterého vystupuje z čela vlákna 90% celkového výstupního výkonu. Pro měření 

numerické apertury je však zahrnuto pouze pětiprocentní kriterium, které je takřka výhradně 

používáno. Toto kritérium je také znázorněno na Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1: Definice NA založené na poklesu úrovně dalekého pole n hodnotu 5%. 

Pod pojmem dalekého pole ve Fraunhoferově difrakční oblasti rozumíme oblast, která 

je zpravidla definována vztahem 

𝑑 ≫ 𝑑0 = 4.𝑎2/𝜆,     (3.4) 

kde a je poloměr jádra vlákna, λ je vlnová délka záření a d je vzdálenost od čela vlákna, 

ve které průběh pole sledujeme. 

Numerická apertura je rovněž spojena s definičním vztahem  

𝑁𝐴𝑡 =  𝑛1
2 − 𝑛2

2 = sin𝜃𝑚𝑎𝑥 ,    (3.5) 

kde NAt je teoretická numerická apertura, n1 je indexem lomu v ose jádra vlákna a n2 je 

index lomu pláště. Tento vztah byl původně zaveden v souvislosti s vlákny se skokovým 

indexem lomu a představuje sinus maximálního úhlu, pod kterým mohou z čela daného 

vlákna vystupovat paprsky. Stejný význam má definice teoretické numerické apertury i pro 

vlákna gradientní. Přestože se definice pro skutečnou a teoretickou numerickou aperturu liší, 

rozdíl mezi těmito definicemi je pro gradientní vlákna většinou menší než 1% [7], [8].  

0

0,5

P
[rel. jednotka]

1

0,05

- 





18 

 

3.2 Mnohovidová optická vlákna 

Mezi základní přenosové parametry mnohovidových vláken patří útlum, přenosová 

šířka pásma a numerická apertura. S přenosovou šířkou pásma a numerickou aperturou přímo 

souvisí průběh profilu indexu lomu vlákna. Rozeznáváme proto dva druhy mnohovidových 

vláken a to vlákna se skokovou změnou indexu lomu SI (step index) a gradientní vlákna GI 

(graded index). 

3.2.1 Vlákna se skokovou změnou indexu lomu 

 

Obr. 3.2: Struktura vlákna se skokovým profilem indexu lomu. 

Tato vlákna jsou technologicky nejméně náročná na výrobu, což se příznivě promítá do 

jejich ceny. Jsou vyráběny z materiálů na bázi skla (SiO2) nebo z průhledných polymerů. Jsou 

vhodná pro propojování krátkých úseků, na kterých se nepoužívají vysoké přenosové 

rychlosti. Trpí totiž vidovou disperzí a ta nám nedovoluje použití tohoto typu vlákna na 

vysoké přenosové rychlosti nebo velmi dlouhé trasy.  

Mezi základní parametry popisující tento typ vlákna patří vnější průměr vlákna s 

pláštěm D = 50 - 200  m, průměr jádra d = 120 - 300  m, disperze 50 ns.km
-1

, útlum 5 - 

20 dB.km
-1

 nebo šířka pásma 60 Mbit. 

Na Obr. 3.3 je vidět, jak se světlo šíří ve vlákně. Úhlem α je označen mezní úhel šíření a 

θ označuje mezní úhel na rozhraní jádra a pláště. Mezní úhly vymezují oblasti pro vedené 

paprsky. 

 

Obr. 3.3: Odrazy v optickém vlákně. 

Pro výpočet mezního úhlu šíření slouží  

sin𝜃 =
𝑛2

𝑛1
,     (3.6) 

cos𝛼 =
𝑛2

𝑛1
,     (3.7) 

sin𝛼 =  1 − cos𝛼 =  1 −  
𝑛2

𝑛1
 

2

.    (3.8) 

D dn1

n2n2

n2

n1

D d








n1

n2
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Navazování paprsku  

Aby se světlo ve vlákně šířilo pod mezním úhlem a byla tak zachována podmínka 

úplného odrazu, musí se světlo do vlákna navázat pod úhlem θ nebo menším. Velikosti úhlů 

navázání do vlákna a jejich následné šíření je zobrazeno na Obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4: Navazování paprsku do vlákna. 

Pro výpočet vstupního úhlu se použije vzorec 

𝑛𝑎 . sin𝜃 = 𝑛1. sin𝛼.     (3.9) 

Předpokládejme, že na je vzduch, potom na = 1 a platí 

sin𝜃 = 𝑛1. sin𝛼     (3.10) 

Paprsky, které jsou do vlákna navázány pod úhlem větším než θ, nejsou vláknem 

vedeny a jsou z vlákna vyvázány [8]. 

3.2.2 Gradientní vlákna 

U gradientních vláken se nedá nalézt rozhraní mezi jádrem a pláštěm, protože jednotlivé 

skloviny jsou v sobě rozpuštěny. Vedené paprsky se v těchto vláknech nešíří na základě 

totálního odrazu, ale šíří se po zakřivených spirálových drahách. Průběh indexu lomu je vidět 

na Obr. 3.5. Důvod přechodu na technologicky náročnější výrobu gradientních vláken je 

motivován jejich podstatně menší vidovou disperzí a tedy větší přenosovou šířkou pásma. 

Menší vidové disperze je dosaženo tím, že paprsky s delší dráhou se šíří větší rychlostí a 

opačně. Jejich dráha totiž zasahuje dále k rozhraní jádro-plášť, kde je menší index lomu, než 

v ose jádra. Tím se rychlosti jednotlivých paprsků prakticky vyrovnají. Mezi základní 

charakteristiky tohoto vlákna patří disperze, při 850 nm je její hodnota cca 1 ns.km
-l
, útlum 

2,5 - 8 dB.km
-l
, šířka přenášeného pásma 600 Mbit.  

Vzhledem k výše uvedeným parametrům je výhodný tento typ vlákna především pro 

telekomunikační účely a to pro spoje na kratší vzdálenosti.  

 

Obr. 3.5: Průběh indexu lomu gradientních vláken. 
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3.3 Jednovidová optická vlákna 

Velmi rychlý pokrok v technologiích výroby optických vláken, kabelů a dalších 

optoelektronických součástek vedl k tomu, že v druhé polovině osmdesátých let došlo 

k přelomu, který spočíval v postupném nasazování jednovidových optických vláken do praxe 

se současným přechodem na telekomunikační pásma 1310 nm a 1550 nm. Od té doby lze 

pozorovat prudký nárůst použití jednovidových optických vláken. Dnes se pro širokopásmové 

dálkové přenosy používají výhradně jednovidová vlákna a zaujímají také dominantní 

postavení jak v oblasti širokopásmových přenosů, tak lokálních sítích kabelové televize. 

Základní zástupce jednovidových vláken se skokovou změnou indexu lomu je vidět na 

obrázku Obr. 3.6.  

 

Obr. 3.6: Jednovidové vlákno. 

Vlastnosti jednovidového vlákna 

 velký význam v páteřních sítích, kde jsou použita pro přenos signálu a pro 

nasazení systémů s vlnovým multiplexem DWDM, 

 používají se především v telekomunikacích, kde díky svým vlastnostem 

odstraňují vidové disperze, 

 vedou pouze jeden jediný paprsek, 

 nejčastěji se řídí standardizovaným doporučením ITU-T G.652, 

 nevyskytuje se u nich vidová disperze, pouze chromatická a polarizační vidová 

disperze, 

 v jednovidovém vlákně se mohou vyskytnout dvě různé polarizace vidu, to 

může způsobit polarizační vidovou disperzi (PMD - Polarisation Mode 

Dispersion), která vyvolává mezisymbolovou interferenci a je těžce 

odstranitelná, 

 lze dosáhnout nejvyšších přenosových rychlostí (až Gb/s) na vzdálenosti do 1 

km, 

 pro své buzení vyžadují laserové diody, 

 vyrábí se z homogenní skloviny. 

 

 

 

D d

n2n1

http://cs.wikipedia.org/wiki/Telekomunikace
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Jednovidová vlákna jsou tříděna podle přenosových parametrů a hlavně podle průběhu 

disperzní charakteristiky. Základní třídy telekomunikačních jednovidových vláken jsou 

konvenční G.652 s minimálním útlumem, G.654 s posunutou disperzní charakteristikou, 

G.653 s plochou disperzní charakteristikou a s nenulovou disperzní charakteristikou pod 

označením G.655. Všechna vlákna jsou celoskleněná a jsou vyrobena z jádra dopovaného 

germaniem a z pláště z čistého křemenného skla. Také u těchto vláken se energie šíří díky 

totálnímu odrazu na rozhraní jádra a pláště, ale díky rozměru jádra se relativně velké množství 

energie šíří pláštěm. Proto mají SM vlákna velký průměr pláště. Díky tomu se u těchto vláken 

těžko určuje rozhraní mezi jádrem a pláštěm a proto se zavedl parametr průměru módového 

pole MFD. Tento parametr je velmi důležitý při svařování vláken, protože pokud by se svařila 

vlákna s různými MFD, tak by okamžitě narostl nežádoucí útlum. Je tedy zřejmé, že při 

svařování jednovidových vláken nezáleží na průměru svařovaných jader, ale na průměru 

módových polí. Základní technické parametry uvedených tříd jsou shodné a jsou uvedeny 

níže.  

Technické parametry 

 průměr vidového pole na 1310 nm = (8,6 - 9,5) µm ± 0,9 µm, 

 průměr pláště = 1125 µm ± 2,0 µm, 

 nekruhovost pláště = max. 2,0 %, 

 odchylka středu vidového pole od středu pláště vlákna = max. 1,0 µm, 

 index lomu (ve spektrální oblasti 1300 nm - 1600 nm) = 1,46 - 1,49, 

 rozdíl hodnoty indexu lomu v jádře a v plášti = řádově 0,01. 

Skoková změna indexu lomu: 

 měrný útlum 0,35 dB/km při vlnové délce 1300 nm 

 měrný útlum 0,2 dB/km pro 1550 nm 

 šířka pásma při 1300 nm je mnohem větší než 100 GHz.km 

S těmito vlákny lze dosáhnout podstatně vyšších přenosových rychlostí na delších 

trasách oproti mnohovidovým vláknům. Základní typ jednovidového vlákna se v podstatě 

neliší od mnohovidového vlákna. Jediný rozdíl je v tom, že jednovidové vlákno má menší 

průměr a proto se v něm šíří pouze jeden vid.  

Hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy jednovidových vláken spočívají v jejich 

přenosových parametrech, mezi něž patří útlum, průměr vidového pole, charakteristika 

chromatické disperze, polarizační vidová disperze a mezní vlnová délka. 

3.3.1 Konvenční jednovidové vlákno 

Konvenční jednovidové vlákno je vlákno s nejjednodušším průběhem indexu lomu, tj. 

se skokovým průběhem indexu lomu. V dnešní době je to klasické nejčastěji používané 

jednovidové vlákno pro přenosy na 1310 nm i na 1550 nm. Z praktického hlediska je u 

jednovidových vláken velmi důležitá jejich citlivost na ohyby, která se projevuje v nárůstu 

útlumu. Podle citlivosti útlumu na ohyby rozdělujeme vlákna na tzv. vlákna s přizpůsobeným 
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profilem indexu lomu MC (Matched Clad) a na vlákna s vnořeným profilem indexu lomu DC 

(Depressed Clad). Průběh indexů lomu je vidět na Obr. 3.7. Přizpůsobený index lomu se 

vyznačuje konstantní hodnotou indexu lomu pláště. Pro vnořený profil indexu lomu je typický 

pokles indexu lomu ve vnitřním plášti. Proto lze u vláken s vnořeným profilem indexu lomu 

dosáhnout toho, že při zachování všech ostatních přenosových parametrů mají menší průměr 

vidového pole. Pole základního vidu je pak podstatně lépe soustředěno do oblasti pláště a 

vlákna vykazují značně lepší odolnost útlumu proti mikro nebo makroohybům, než vlákna s 

přizpůsobeným profilem indexu lomu [7].  

 

 

Obr. 3.7: Základní typy jednovidových vláken. 

3.3.2 Jednovidové vlákno s posunutou disperzní charakteristikou 

Konvenční jednovidové vlákno, pro které je typický skokový profil indexu lomu, má 

minimální chromatickou disperzi v oblasti vlnové délky 1310 nm. V této oblasti proto má toto 

vlákno maximální přenosovou šířku pásma. Jeho útlum se přitom pohybuje kolem 0,35 

dB/km. Na vlnové délce 1550 nm, kde je útlum menší (asi kolem 0,20 dB/km), již může být 

chromatická disperze limitujícím faktorem pro maximální vzdálenost mezi opakovači. Proto 

bylo vyvinuto tzv. vlákno s posunutou disperzní charakteristikou DS (dispersion shifted fiber). 

Průběh koeficientu chromatické disperze je u tohoto vlákna modifikován tak, aby podmínka 

D(λ) = 0 byla splněna v oblasti 1550 nm viz. Obr. 3.8 

 

Obr. 3.8: Průběh koeficientu chromatické disperze jednovidových vláken. 
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Pro vlákno s posunutou disperzní charakteristikou je nejtypičtější trojúhelníkový profil 

indexu lomu, jak je znázorněno na Obr. 3.9. [7] 

 
Obr. 3.9: Profily indexu lomu vláken s posunutou disperzní charakteristikou v závislosti na 

metodě výroby vlákna. 

 

3.3.3 Jednovidové vlákno s plochou disperzní charakteristikou 

Vytvářením vícevrstvých profilů indexu lomu jádra lze dosáhnout takového průběhu 

vlnovodové disperze, že výsledný koeficient chromatické disperze nabývá hodnoty blízké 

nule v celé spektrální oblasti 1310 až 1550 nm. Vlákna vykazující takový průběh koeficientu 

chromatické disperze bývají nazývána vlákny s plochou disperzní charakteristikou DF 

(Dispersion flattened fibers). Na Obr. 3.10 je zobrazen průběh koeficientu chromatické 

disperze a příklad typického průběhu indexu lomu těchto vláken. 

 

 

Obr. 3.10: Průběh koeficientu chromatické disperze a profil indexu lomu jednovidových 

vláken s plochou disperzní charakteristikou. 
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3.3.4 Vlákna s nenulovou disperzí 

V některých případech je však vliv chromatické disperze ku prospěchu. DF vlákno se 

v systémech využívajících DWDM (Dense Wawelenght Division Multiplexing) technologii 

s dopovanými optickými zesilovači EDFA projevuje čtyřvlnným směšováním.  

Při tomto nelineárním jevu spolu interagují alespoň dva spektrálně blízké optické 

signály a jako meziprodukt vznikají v postranních pásmech nové optické signály. Nulová 

disperze, která je vyžadována od vláken DF značně zvyšuje vliv čtyřvlnného směšování. 

Naopak zavedení malé nenulové chromatické disperze do vlákna v celé spektrální oblasti 

1530 – 1565 nm, (kde pracuje technologie DWDM) může omezit vliv nelineárních efektů a 

zajistit vysokou kapacitu optické trasy. 

 
Obr. 3.11: Profil indexu lomu TrueWaveTM vlákna. 

Výše uvedeného principu je využito u vlákna s nenulovou disperzí NZR (Non-Zero 

Dispersion). Vhodnou konstrukcí jádra optického vlákna lze dosáhnout toho, že v dosti 

širokém spektrálním rozsahu je koeficient chromatické disperse dostatečně mály, ne však 

nulový. Na Obr. 3.11 je ukázán profil indexu lomu vlákna TrueWave
TM

 vyvinutého firmou 

Lucent Technologies. [7] 

True Wave
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vnější plášt

jádro
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4 Spojování optických vláken 

Optická vlákna je potřeba spojovat, už kvůli tomu, že se vyrábějí v omezených 

výrobních délkách, ale také je to kvůli tomu, že jsme často nuceni spojit různé druhy 

optických vláken a kabelů. 

Spojování optických vláken se dá rozdělit na 3 skupiny:  

 rozebiratelné - je to skupina spojů, tvořena konektory, které poskytují 

opakovatelné spojení a rozpojení spoje bez následků,  

 podmínečné rozebiratelné - je to takový typ spojů, které se sice dají rozebrat, ale 

nejsou určeny k rozebírání/rozpojování vlákna. Většinou takovéto spoje tvoří 

mechanické spojky,  

 nerozebiratelné - sem spadá svařování optických vláken, které je vůbec 

nejlepším spojem, ale takovéto spojování je poměrně drahé, protože pro 

svařování vláken musíme být vybaveni speciální svářečkou.  

   Požadavky na spojování vláken.  

 vysoký stupeň automatizace,  

 spolehlivost spoje, 

 malé nároky na kvalifikaci obsluhy.  

4.1 Obecně o spojování 

 Obecně každý spoj v optické komunikaci je možné považovat za vazební člen, který do 

spoje vnáší (v porovnání opět s metalickými vodiči) značný útlum. Spoj je charakterizován 

většinou tím, kolik energie se na něm ztratí. Zapojení tohoto vazebního členu mezi dvě vlákna 

je znázorněno na Obr. 4.1.  

 

Obr. 4.1: Vazební člen. 

Potom vložný útlum můžeme definovat vztahem 
 

𝐴 = −10 log  
𝑃1

𝑃2
 [𝑑𝐵].     (4.1) 

 

Vyvinutí dokonalé technologie pro spojování optických vláken je velmi důležité, 

protože v každém spoji vznikají optické ztráty. Jejich původ v detailnějším rozboru je jednak 

v rozdílných vlastnostech spojovaných vláken (vlivy vnitřní) a v nedokonalé geometrii spoje 

(vlivy vnější). 

 

vazební člen

P1 P2
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 Vnitřní vlivy jsou zapříčiněny: 

 změnou průměru jádra a primární ochrany spojovaných vláken,  

 nepřizpůsobením indexů lomů,  

 nepřizpůsobením numerických apertur,  

 eliptičností a nesoustřednosti jádra a primární ochrany. 

Vnější vlivy ztrát ve spojce jsou:  

 příčné přesazení,  

 podélné přesazení,  

 axiální sklon vláken,  

 kvalita opracování konce vlákna,  

 Fresnelovy odrazy. 

 

Vnější vlivy je možné snížit kvalitní technologií spojování. Pro mnohovidová vlákna 

platí, že největší ztráty vznikají axiálním lomem a příčným přesazením. Podélné přesazení se 

projevuje méně výrazně. Kvalita konce vlákna má na ztráty minimální vliv, pokud je však 

využito vhodných technik lámání, případně broušení a leštění čelních ploch optického vlákna.  

Příprava konců pro spojování 

Nejprve je nutno z konce kabelu odstranit ochrany až po vlákno. Potom je zapotřebí 

odstranit sekundární a primární ochranu vlákna. U odstraňování primární ochrany bychom si 

měli počínat velmi opatrně, abychom nepoškodili plášť vlákna. Poškozením totiž vzniknou ve 

skle mikrotrhliny, které vytvářejí vysokou křehkost obnaženého vlákna. To se většinou ulomí 

ještě před dokončením montáže. Na závěr je zapotřebí vlákno zalomit. Vlákna se lámou v 

lamačkách, které poskytují velmi dobré lomy. 

4.2 Možné problémy při spojování vláken 

Dále budou uvedeny jednotlivé základní problémy při spojování vláken a s tím spojené 

závislosti některých parametrů na možných chybných spojích.  

Odchylka rozdílu průměru jádra 

 

Obr. 4.2: Odchylka rozdílu průměru vlákna. 

Jedná se o případ, kdy budou spojována dvě vlákna o rozdílných průměrech. Útlum 

nastává pouze v případě, že signál vystupuje z vlákna o průměru D a vstupuje do vlákna 

s průměrem d. V opačném případě ke ztrátám nedochází. Ilustrační příklad je uveden na Obr. 

4.2.  

D d
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Závislost vložných ztrát se stanoví ze vztahu 

𝑎 = −10 log  
𝑑

𝐷
 

2

      (4.2) 

Odchylka NA jednotlivých vláken 

V tomto případě jádro vysílaného a jádro přijímaného vlákna má rozdílnou numerickou 

aperturu NA, jak ukazuje Obr. 4.3. V tomto případě nesplňují všechny paprsky navázané 

z prvního vlákna podmínku úplného odrazu na rozhraní jádro plášť druhého vlákna. To 

způsobuje jejich vyvázání a ztrátu úrovně signálu. Vložný útlum je zanedbatelný pokud se 

napojuje vlákno s menší NA k vláknu s větší NA. Podle doporučení ITU-T by rozdíl pro GI 

vlákno neměl být vetší než NA = 0,2 ± 0,02.  

 

Obr. 4.3: Odchylka NA jednotlivých vláken. 

Pro směr z NA1 do NA2 platí vztah 

𝑎 = 10 log
𝑁𝐴1

𝑁𝐴2
.      (4.3) 

Rozdílný profilový parametr 

Pokud jsou profilové parametry obou spojovaných vláken rozdílné, dochází k útlumu 

pouze v případě, že se spojuje vlákno s větším profilovým parametrem vláknu s menším 

profilovým parametrem. Pro tento případ platí vztah 

𝑎 = 10 log  
𝛼2 𝛼1+2 

𝛼1 𝛼2+2 
      (4.4) 

a patřičný obrázek Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: rozdílná vidová pole. 

Příčný posuv os vláken 

Nachází se u dvou vláken, která nejsou vzájemně v ose. Pokud je cílem dodržet 

maximální vložný útlum způsobený příčným posuvem pod hodnotou 1dB je nezbytné, aby 

posuv spojovaných vláken byl menší než 5% průměru jádra d.  

 

NA1NA2
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Pro MM a GI vlákna je útlum popsán vzorcem 

𝑎 = −10 log  1 − 0,85
2𝑙

𝑑
     (4.5) 

a pro SM vlákna vzorcem 

𝑎 = −10 log  1 − 0,64
2𝑙

𝑑
 .    (4.6) 

Tomuto případu pak odpovídá obrázek Obr. 4.5. 

 

Obr. 4.5: Příčný posuv os vláken. 

úhlová odchylka 

Při spojování dojde k lomu osové roviny. Pro MM a GI vlákna je matematický popis 

vyjádřen rovnicí 

𝑎 = −10 log  1 −
8𝑛 sin  𝛼 

3𝜋𝑁𝐴
     (4.7) 

a tento případ přiblížen na Obr. 4.6. 

 

Obr. 4.6: Úhlová odchylka. 
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Podélný (axiální) posuv 

Obrázek Obr. 4.7 znázorňuje podélný posuv, který se vyskytuje u konektorového 

spojování vláken. Projevuje se zvláště v případě poruch konektorových spojů. Mezi čely 

vláken vzniká vzduchová mezera, a díky ztrátám na jednotlivých rozhraních můžeme pro MM 

a GI psát rovnici  

𝑎 = −10 log  1 −
𝑙𝑁𝐴

𝑑𝑛
 .    (4.8) 

 

Obr. 4.7: Axiální posuv. 

To však nejsou všechny vnější ztráty. Mezi vnější ztráty se ještě počítají ztráty vzniklé 

například drsným čelem vlákna. Proto se čelo vlákna leští. Další vnější ztráty vznikají vlivem 

nesouososti vlákna a pláště (chování stejné jako u radiálního posuvu) a také zakřivení vlákna 

(chování stejné jako při úhlovém ofsetu).  

Fresnelovy odrazy 

Dalším typem jsou ztráty vznikající na rozhraní prostředí zvané Fresnelovy ztráty, které 

jsou vidět na obrázku Obr. 4.8 a pro jejich výpočet platí vztah 

𝑎 = −10 𝑙𝑜𝑔 1 − 𝑅 = −10 𝑙𝑜𝑔  1 −  
𝑛2−𝑛1

𝑛2−𝑛1
 

2

 .   (4.9) 

 

 

Obr. 4.8: Fresnelovy odrazy. 

 

V mechanických spojkách vznikají ztráty hned na dvou rozhraních. První rozhraní je ze 

skla do vzduchu a druhé je naopak ze vzduchu do skla. Díky tomu jsou ztráty dvojnásobné. 

Naštěstí tento problém je velice snadno řešitelný.  

Fresnelovy ztráty odrazem na rozhraní sklo - vzduch - sklo je možné snížit vhodným 

výplňovým materiálem například gelem, který má index lomu velmi blízký jádru vlákna a 

nedovolí světlu opustit spoj. Díky tomu se více světla naváže do druhého vlákna a snižují se 

tak ztráty [1], [8]. 

l
d d
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4.3 Zalamování optických vláken 

Před vložením optického vlákna do svářečky optických vláken je nejprve nutné konce 

optických vláken pro toto svařování připravit. V prvním kroku je nutné optické vlákno 

vyjmout z kabelu a trubiček a provést odstranění sekundární a primární ochrany vlákna. To se 

provádí pomocí specializovaného nářadí pro instalaci optických tras. Délka odstranění podle 

jednotlivých metod je různá. Systémy opláštění jsou různé podle výrobců. Sekundární 

ochrany pláště se odstraňují mechanicky, primární vrstva nejčastěji mechanicky a chemicky. 

Odstranění primární ochrany musí být dokonalé, jinak nedokážeme provést kvalitní lom, 

který je podmínkou dobrého spojení. Vlastní zalomení konců vláken se provádí ve speciálním 

přípravku. Požaduje se, aby úhel lomu s osou vlákna byl větší než 89°. Při odštípnutí se 

působí nástrojem s jemným břitem tak, že v místě lomu vznikne zářez (trhlinka). Pak axiálním 

tahem docílíme ostrého a čistého kolmého lomu. Pokud se při této operaci vyloučí torzní 

napětí ve vláknu, je kolmost lepší než 89,5°.  

Kvalitní řezný nástroj musí splňovat tyto požadavky:  

 dobrá kontrola tlaku břitu na vlákno, aby vznikla trhlinka konstantní velikosti, 

 břit musí na vlákno působit kolmo, 

 možnost řízení délky řezaného vlákna,  

 konstantní tlak na vlákno při uchycení v nástroji,  

 jednoduchost a plynulost operací.  

Jedním z jednodušších zařízení pro zalamování vláken jsou kleštičky. Po zalomení, 

vytvořený povrch musí být zrcadlový, bez otřepů a poškození. Lom se kontroluje 

drobnohledem. V případě, že lom vykazuje chyby, viz Obr. 4.9, je zapotřebí postup opakovat. 

 

Obr. 4.9: Možné chyby při zalamování vlákna. 
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Speciálním zařízením určeným pro přesné zalamování jsou lámačky optických vláken. 

Úhel zalomení optického vlákna hraje při spojování optických vláken velmi důležitou roli, 

protože významně ovlivňuje výslednou hodnotu útlumu spoje po svařování. Proto jsou na 

lámačky optických vláken kladeny vysoké požadavky co se týče přesnosti zalomení, 

jednoduchosti a rychlosti při obsluze [1].  

Jedním ze zástupců může být automatická lámačka Furukawa Fitel S325A, která je 

vidět na Obr. 4.10.   

 

Obr. 4.10: Lámačka Fukurawa Fitel S325A. 

Model S325A je automatický typ lámačky optických vláken, který provádí zalomení 

optických vláken v jediném kroku. Zalamovat lze všechny typy vláken (od jednoduchého 

vlákna až po ribbonové pásky s 12 vlákny). Lámačka je vybavena kruhovým ostřím s 16 

předtištěnými pozicemi, kde na každé pozici lze zalomit cca 2000 vláken. 

4.4 Nerozebiratelné spoje 

Do této skupiny řadíme nejčastěji používanou metodu tavného svařování, metody 

spojování optických vláken lepením a nejnovější metodu pevných metalických spojek.  

4.4.1 Svařování optických vláken 

Pro svařování se používají metody svařování elektrickým obloukem nebo také metoda 

svařování plynovým plamenem nebo laserem CO2. Ve sváru nesmí dojít k zúžení průměru 

vlákna, a proto jsou svařovaná vlákna posouvána proti sobě. Tyto operace jsou velmi důležité 

pro vlastní kvalitu sváru a jsou zpravidla kontrolovány automaticky (mikroprocesorem s 

příslušnými V/V obvody). Pro kvalitní svár musíme znát i bod tavení skla. Podle typu skla 

musí být nastaveny časy natavení konce vlákna a vlastního sváření. 

Pro axiální usměrnění vláken před svařováním se používá klínových drážek, které 

zajistí požadovanou geometrii vláken při svařování. Vlastní svařování nastává v okamžiku, 

kdy jsou vlákna od sebe vzdálená cca 20 μm. Asi po 0,2 s se začnou natavená vlákna 

pohybovat proti sobě a jsou na sebe přitlačena 15 μ m. Celková sváření je asi 2,5 s. Po 

provedení sváru se většinou provádí zkouška pevnosti spoje a kontrola útlumu spoje.  

Moderní svařovací aparáty jsou vybaveny mikroprocesorem, včetně programového 

vybavení. Pro kvalitní svár je pak zapotřebí vybrat z nabídky o jaký druh optického vlákna se 

jedná, případně si sama svářečka určí automaticky nejvhodnější nastavení před svařovacím 

procesem. Svářečky mají zabudovanou i automatiku na určování nadmořské výšky, kdy 

oblouk a jeho hoření je odvislé od množství kyslíku.  
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Rovněž nastavování poloh vláken pod tubusem, přešlo na automatické nastavování. 

V zásadě se používají dva systémy: 

Automatické svářečky s PAS technologií 

Svářečky s technologií PAS (Profile Alignment System) využívají pro vystředění vláken 

před svařováním aktivní mechanismus, který vycentruje optická vlákna na jejich jádra a to s 

minimální odchylkou. Vystředění vláken probíhá ve třech osách (3-D technologie) a výsledné 

vystředění je kontrolováno pomocí video obrazu ve dvou osách, který se snímá na optických 

čočkách a vyhodnocuje v mikroprocesoru. Tento princip je zjednodušeně nastíněn na Obr. 

4.11. Po svaření nastavitelným elektrickým obloukem tak vznikne silné spojení s velmi 

nízkým vložným útlumem a velmi nízkým zpětným odrazem. Odhad hodnot vložného útlumu 

a další odečtené parametry optických vláken jsou po svaru zobrazeny na displeji a uloženy do 

interní paměti pro další archivaci. 

 

Obr. 4.11: Technologie vyobrazení v obou osách metody PAS. 

LID technologie 

Systém LID (Local Injection and Detection) pracuje s postupem měření průchozího 

světla a obsahuje dva ohebné vazební členy. Světlo o vlnové délce 1300 nm se vysílá do 

levého ohebného vazebního členu (vysílač) a přijímá se opět vazebním členem na pravé straně 

(přijímač). S mikroprocesorovým řízením slouží systém LID k přesnému polohování jader 

vláken a rovněž k automatické regulaci doby svařování. Po dosažení přenosového maxima se 

svařovací proces ukončí. Mimo to slouží systém LID k přesnému poznání úhlu lomu a rovněž 

k měření útlumu spoje po svařování a při výrobě útlumových spojů. Princip nastavení 

souososti této technologie je na Obr. 4.12. 

 

Obr. 4.12: Technologie nastavení souososti LID. 
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Automatické svářečky s pevnou V-drážkou 

Svářečky s pevnými V-drážkami využívají pro vystředění vláken před 

svařováním pevné V-drážky, které provedou vycentrování podle pláště optického 

vlákna. Tento typ svářeček představuje cenově výhodné řešení pro spojování optických vláken 

pro kratší jednovidové i mnohovidové optické spoje a všude tam, kde nejsou kladeny příliš 

přísné limity na útlumové vlastnosti spoje (provizorní spoje, LAN aplikace). Díky malým 

rozměrům a extrémně nízké hmotnosti svářeček jsou ideálním řešením pro využití v 

přístupových sítích a pro svařování v těžko dostupných místech (závěsné kabely apod.) 

Vlákna jsou před svařením kontrolována pomocí video obrazu ve dvou osách, který se snímá 

na optických čočkách a vyhodnocuje v mikroprocesoru. Odhad hodnot vložného útlumu a 

další odečtené parametry optických vláken jsou po sváru zobrazeny na displeji a uloženy do 

interní paměti pro další archivaci. 

Automatické svářečky pro ribonnové pásky 

Pro speciální aplikace se v telekomunikacích využívají optická vlákna spojená do 

plochých pásků (ribonnů). Aby bylo možné vlákna rychle a efektivně spojovat, je pro instalaci 

optických tras nutné využít speciální nástroje – nářadí, lámačky a ribonnové svářečky. 

Všechny tyto nástroje pracují najednou paralelně s celým ribbonem. 

Technologie svařování v konektoru SOC 

Technologie svařování v konektoru je speciální technika konektorování, která vznikla 

ve spolupráci společnosti Seikoh Giken (dodavatel optických konektorů) a společnosti 

Furukawa FITEL (dodavatel optických svářeček). Pro tuto technologii se využívá speciální 

konektorovací přípravek, který se skládá z výroby připravené ferule a jednotlivých částí 

optického konektoru. V prvním kroku se provede navaření ferule na optické vlákno a dále se 

ferule jednoduchým způsobem osadí zbylými částmi optického konektoru. Vznikne tak 

optický konektor, který svými rozměry a mechanickými vlastnostmi odpovídá  standardně 

vyrobeným konektorům. Vedle rychlosti instalace je další výhodou této technologie 

skutečnost, že svár je umístěn v těle optického konektoru a odpadá tak nutnost využít  optické 

kazety s držáky svárů. Tato technologie se proto hodí zejména pro aplikace v přístupových 

sítích, kdy je potřeba u zákazníka ukončit jedno nebo dvě optická vlákna. Další aplikací je 

například upgrade starých typů konektorů za nové. 

Při svařování, ať už je použita jakákoli technologie, může dojít k chybnému svaření 

vláken. Pokud vlákno vykazuje nedostatky, které mohou být zjištěny při mechanické kontrole, 

vizuálně nebo svár nesplňuje požadovaný útlum je nezbytné spoj zlomit a celý proces 

spojování opakovat. Za nejčastější příčiny chyb při svařování lze považovat zúžení nebo 

naopak vypuknutí profilu vlákna, neprotavení skla po celém profilu, vznik bublin nebo 

osovou odchylku.  

Po provedení sváru je nutné obnovit primární ochranu vlákna, např. speciálním 

silikonem. Sekundární ochrana se provádí např. pomocí samosmrštitelné dutinky, která se 

před provedením sváru navlékne na vlákno a pak zataví v pícce, jež bývá součástí samotné 

svářečky. Spojování vláken a konektorů musí být velmi precizní, aby na každém spoji došlo k 
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co nejmenšímu útlumu. Mechanická pevnost spojů dosahuje asi 70% pevnosti vlákna a 

střední hodnota optického útlumu se pohybuje kolem 0,02 dB [1], [11]. 

4.4.2 Slepované spoje  

V tomto případě se používá speciálních lepidel k přilepení vláken k podkladu a ke 

spojení vláken samotných. Je potřeba, aby mělo lepidlo podobný index lomu jako vlákno. 

Jeho funkcí je pak mimo jiné zajišťovat ochranu spoje před okolním prostředím, trvale 

udržovat vlákna v patřičné poloze a zabraňovat deformacím a zvyšovat pevnost v tahu 

slepovaného spoje. Nejčastější používaný typ spojky je tvořen dutou trubičkou, která má 

rozměr velmi podobný vnějšímu průměru spojovaných vláken a v níž se dotýkající konce 

vláken zalepí nebo termoplasticky stáhne. Další možností je, že trubička obsahuje speciální 

UV vytvrditelný materiál, který po ozáření získá pojivé vlastnosti. Ztráty těchto spojů se 

pohybují pod 0,1 dB a jsou citlivé na změnu teploty. Příklad trubičky je vidět na Obr. 4.13. 

 

Obr. 4.13: Spojování optických vláken trubičkou. 

4.4.3 Mechanické spojky 

Vystředění a správné usazení vláken se provádí za pomoci různých mechanických 

struktur, jako jsou V drážky, tunely vytvořené mezi bloky tyček, válečků a rohů čtvercových 

profilů. Je důležité, aby takto připravená vlákna byla pevně přichycena k vyrovnávacímu 

povrchu, neboť musí odolávat manipulaci a vlivu prostředí. 

Aby bylo dosaženo co možná nejmenšího útlumu pod hranicí 0,3 dB, musí se použít 

optický sdružovací materiál mezi konce vláken, který je vybírán podle optických vlastností 

skla. Velmi často se jedná o silikonové gely, epoxidové pryskyřice nebo ultrafialová lepidla. 

Materiál musí mít takové vlastnosti, aby se dokázal přizpůsobit změně mezery mezi 

optickými vlákny při manipulaci s nimi. Rovněž by tyto materiály měly sloužit jako primární 

ochrana holého jádra. Mechanické spoje jsou rovněž závislé na teplotě. Při pokojové teplotě 

se hodnota útlumu spoje pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,5 dB. Pak záleží na kvalitě spoje, do jaké 

míry bude ovlivněn změnami teplot. Pro kvalitní spoje je přídavná hodnota okolo 0,05 dB, 

pro nekvalitní kolem 0,15 dB a to po změně teplot od -40°C do 60°C [1].  

Zástupcem této technologie spojování je mechanická spojka optických vláken Fibrlok
TM

 

společnosti 3M
TM

. 3M™ Fibrlok™ je řešení pro mechanické spojení optického vlákna 

poskytující precizní, jednoduchou a cenově levnou metodu spojení optického vlákna. Spojení 

optických vláken pomocí technologie Fibrlok
TM

 vyžaduje jen odstranění ochran vlákna, 

očištění a zalomení vlákna. Tato spojka se hodí pro potřeby spojit venkovní nebo vnitřní 

optické rozvody, spojování optických kabelů nebo pro zakončení optických pigtailů. 

 

speciální pojivý materiál
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Hlavním produktem technologie FIBRLOK od společnosti 3M je univerzální 

mechanická spojka optických vláken Fibrlok II 2529, která je určena pro rychlé spojování 

singlemodových a multimodových optických vláken o průměru 125 µm s průměrem primární 

ochrany 250 - 900 µm. Obrázek této spojky je uveden níže, viz Obr. 4.14. Fibrlok je vyplněn 

speciálním gelem se stejným indexem lomu jako optické vlákno.  

Výhody tohoto typu spoje jsou následující: 

 využívá běžnou sadu nástrojů a snadný proces spočívající v odizolování, 

očištění, zalomení a spojení, 

 nenáročný na montážní prostor a délku optického kabelu, 

 ideální řešení pro rychlou montáž v FTTx, IP3 sítích, 

 rychlost a nízká cena optického spoje. 

Fibrlok II 2529 využívá přesného kovového elementu umístěného v pouzdru z umělé 

hmoty s aretačním víčkem. Předností optické spojky Fibrlok je průměrný vložný útlum, který 

je menší než 0,1 dB. Pomocí jednoduchého montážního přípravku dojde ke stisknutí 

kovového elementu, který vystředí spojovaná vlákna proti sobě a současně je zafixuje proti 

dalšímu pohybu [9], [13]. 

 

Obr. 4.14: Optická spojka Fibrlok II 2529. 

Technické parametry: 

 utlum zpětného odrazu 60 dB v rozsahu, 

 přídržná síla vlákna více než 12 N, 

 materiál - termoplastická umělá hmota s přesným tvarovým prvkem ze slitiny 

hliníku, 

 teplotní cykly - změna vložného útlumu je menší než 0,1 dB při změnách teplot     

od -40 ºC do +80 ºC. 

4.5 Rozebiratelné spoje 

Optické konektory řadíme mezi pasivní prvky optických tras, neboť u nich nedochází 

k zesílení nebo regeneraci optického signálu, ale pouze k jeho zeslabení. Konektorové spoje 

jsou určeny k opakovanému spojení a rozpojení. Jsou tudíž použity v případech, kdy se 

předpokládá jejich rozpojení a spojení za účelem provedení měření nebo přepojení trasy. 

Využívají se proto v ústřednách nebo v místech opakovacích zesilovačů. Vzhledem k četnosti 
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jejich použití může jejich kvalita značně ovlivnit parametry celé optoelektronické trasy. 

Optické konektory jsou charakterizovány dvěma přenosovými parametry, a to vložným 

útlumem a útlumem odrazu. Útlum optického konektoru vyjadřuje ztráty optického výkonu 

způsobené zapojením konektoru do optické trasy. Příčiny těchto ztrát přitom mohou spočívat 

v nedokonalosti jednotlivých mechanických dílů konektoru nebo v nedokonalém opracování 

(leštění a broušení) konců vláken. Tyto nedokonalosti pak souvisí s vnějšími ztrátami jako 

příčný posuv jader vláken, podélné oddálení, úhlová odchylka čelních ploch vláken nebo 

jejich špatná kvalita. Svůj vliv mohou mít také vnitřní ztráty, které však nejde úplně 

kompenzovat konstrukcí samotného konektoru, ale lze je odstranit zlepšením kvality 

použitých vláken. Mezi vnitřní ztráty v tomto případě patří toleranční nepřesnosti optického 

vlákna jako excentricita jádro-plášť, fluktuace průměru nebo NA nebo nekruhovost. 

Podrobnosti jsou popsány v kapitole 4.2  

Vlastní konektor je většinou složen z flexibilní pryžové manžety, která má za úkol 

zabránit zlomení vlákna, dále prvkem pro fixaci pláště vlákna, mechanického upevnění 

konektoru (bajonet, závit, atd.), aretačního prvku, ferule a její protiprachové krytky. Útlum 

optického konektoru se dá považovat za náhodnou veličinu. Konektorová spojení jsou závislá 

na toleranci obou ferulí a na tolerancích konektorové spojky. Proto je potřeba provádět měření 

vložného útlumu konektoru vícekrát a za správnou hodnotu považovat střední statistickou 

hodnotu z většího počtu měření s jistou směrodatnou odchylkou. Útlum odrazu probíhá na 

rozhranní optických prostředí, a proto jeho velikost ve velké míře závisí na čistotě optického 

kabelu. Požadavky na spojení optickými konektory jsou značně vysoké a rostou s klesajícím 

průměrem jádra vlákna.  

Nejdůležitější částí konektoru je zcela jistě Ferule. Jedná se o část s nejpřísnějšími 

tolerancemi. Vlákno se do ferule zasouvá a lepí speciálním epoxidovým lepidlem. Materiál 

pro výrobu ferule může být různého typu.  
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Tab. 4.1: Typy konektorů a jejich parametry. 

Typ konektoru Vlastnosti 

ST 

 

Ferule: keramická PC pro SM i MM 

Použití: LAN, WAN, měřící technika, železnice 

Parametry: vložný útlum 0,25 dB, útlum odrazu > 

40 dB, životnost 500 cyklů, konektorování lepení a 

leštění, tělo konektoru je skládá z jednoho kusu, 

mechanizmus západky je tvořen ořechem, 

leštění ferule je tvaru kopule.  

SC 

 

Ferule: keramická PC, APC pro SM i MM 

Použití: LAN, WAN, měřící technika, 

Senzorové systémy, CATV, železnice, 

telekomunikace 

Parametry: vložný útlum 0,15 dB, útlum odrazu > 

60 dB, životnost > 1000 cyklů, konektorování lepení 

a leštění, k dostání SM i MM simplex i duplex 

provedení, leštění ferule je tvaru kopule, kornout 

nebo úhlového skosení 

FC 

 

Ferule: keramická PC, APC pro SM i MM 

Použití: LAN, WAN, měřící technika, 

Senzorové systémy, CATV, železnice, 

telekomunikace 

Parametry: vložný útlum 0,15 dB, útlum odrazu > 

60 dB, životnost > 1000 cyklů, konektorování, 

lepení, mechanizmus západky je tvořen ořechem, 

ferule tvaru kopule, kornoutu nebo úhlového skosení 

LC 

 

Ferule: keramika APC 

Použití: LAN, WAN, měřící technika, Senzorové 

systémy, CATV, železnice, telekomunikace 

Parametry:  

vložný útlum 0,10 dB, útlum odrazu > 60 dB, 

životnost > 1000 cyklů, konektorování lepení a 

leštění, 

duplexní spojení ušetří svým rozměrem 50% místa, 

provedení v simplexní nebo duplexní verzi 

FIC 

 

Ferule:  UPC, APC (SM), PC (MM) 

Použití: FTTH, LAN, WAN 

Parametry:  
vložný útlum max. 0,70 dB (SM), 

vložný útlum max. 0,30 dB (MM), 

útlum odrazu > 50 dB (SM) 

útlum odrazu > 30 dB (MM) 

snadné použití v terénu, vlákno není v terénu lepeno 

a neleští se, úspora času při instalaci 
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Druhy ferulí: 

 aluminiová ferule – křehký materiál, obtížné leštění, velká tepelná roztažnost, 

 zirkoniová ferule – často používaný materiál, 4x větší pevnost než hliník, velmi 

dobré leštění, malé rozměry zrna keramiky, malé opotřebení otěrem, 

 plastová ferule – nejlevnější, snadné leštění, větší útlum, nižší životnost, 

 kompozitní ferule - nejlepší ferule, nejpřesnější, nejdražší, malé ztráty vložného 

útlumu, 

 ARCAP ferule – levná, snadné leštění, malé opotřebení, vysoká životnost. 

 
Obr. 4.15: Zbroušení ferule. 

 

Aby na spojení nedocházelo ke ztrátám energie, měla by spojovaná vlákna ležet v jedné 

společné ose, a to v těsném kontaktu obou vstupních stýkajících se plošek, jejichž povrch 

musí být upraven. K opracování se používá velmi čistých a vysoce účinných brusiv a leštiv, 

které při práci na vhodných brousících a leštících nástrojích umožňují rychlé vybroušení do 

požadovaného tvaru. Na kvalitě vybroušení silně závisí budoucí optické parametry celého 

optického konektoru [1], [7], [10]. 



optické vlákno

APC PC
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5 Pokládka optických kabelů 

Mezi instalační metody patří instalace ve stupačkách, přímá pokládka do země, 

samonosné kabely, kabely pro chemické prostředí, kabely pro vysoké teploty nebo zafukování 

optických kabelů.  

Optický kabel, podobně jako metalický, může být uložen v různých prostředích. Patří 

mezi ně vzduch, země, kabelovod, tunel, žlab, voda nebo obytné a průmyslové stavby. 

Podmínky pro uložení kabelu mohou být značně rozdílné i v rámci jednotlivých prostředí. 

Proto se vždy uvažují extrémní podmínky, v jakých bude kabel provozován ve snaze zabránit 

změnám přenosových parametrů. Každé z uvedených prostředí skýtá specifické možnosti 

poškození kabelu. Například u nadzemních vedení musíme počítat s vlivy větru, deště, sněhu, 

ledu, slunečního záření, padajících kamenů, ptáků nebo hmyzu. Je zřejmé, že by měl být 

kabel navržen s ohledem na tyto skutečnosti a těmto vlivům odolávat. Nemalou měrou k tomu 

může přispět i vlastní pokládka, včetně výběru trasy. 

Největší současné problémy ve výstavbě telekomunikačních optických sítí jsou v 

přístupových sítích. Jednotliví telekomunikační operátoři již mají vybudovány 

vysokokapacitní optické transportní sítě s nejmodernějšími vysokorychlostními přenosovými 

zařízeními, buď na optických vláknech vlastních, nebo vláknech pronajatých. Problémem pro 

operátora se tak stává připojení koncových zákazníků tak, aby jim byla zaručena dostatečná 

přenosová kapacita a zabezpečení přenosu jejich dat. Často neřešitelným problémem při 

vlastní výstavbě sítí je omezený prostor, případně jiná omezení jako jsou památkově chráněná 

centra měst se stavební uzávěrou. Proto vznikly technologie, které nejsou příliš invazivní a 

umožňují tak instalaci optických sítí v těchto podmínkách, kde dosahují výborných výsledků. 

Mezi tyto technologie patří mikrokabely MCS® - Road, MCS® - Drain a mikrotrubičkování 

[12].  

Technické požadavky na kabely 

Nároky na telekomunikační kabely by se daly rozdělit do těchto šesti skupin. 

 mechanické parametry, 

 teplotní podmínky činnosti, 

 odolnost proti vlhkosti, 

 odolnost proti chemikáliím a UV záření, 

 ohnivzdornost a odolnost proti tvorbě zplodin. 

Kabel by měl obsahovat tahový člen, které má eliminovat tahové napětí a držet kabel 

v montážní poloze. Při výrobě kabelu se nemělo zapomenout ani na tahovou ochranu, jejíž 

úkol je přenášet tahové napětí tak, aby nebyla namáhána vlákna uvnitř kabelu. Dále by měl 

být kabel odolný vůči vlhkosti, měl by obsahovat speciální gel, jehož funkcí je mimo jiné aby 

zamezil lomu ochranných trubiček, pokud jsou tyto v kabelu použity nebo odlehčení zatížení 

vláken vůči namáhání kabelu.  
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5.1 Vliv prostředí na pokládku optických kabelů 

Již vlastní pokládka a manipulace s optickým kabelem může mít určitý vliv na 

přenosové parametry. Tyto chyby vznikají v ohybu vlákna, mikroohybu vlákna, v deformaci 

vlákna a v přístupu vlhkosti. Mikroohyby jsou poruchy způsobené příčnými silami působícími 

na kabel. Příčné síly působící podél vlákna mohou vznikat při výrobě, ale také hodně často při 

pokládce kabelu nebo změnou rozměru kabelu vlivem teplotních výkyvů. K mikroohybům 

může taktéž přispět rozdíl indexu lomu jádra a pláště nebo také různé průměry jádra a pláště 

optického vlákna. Při ohybu vlákna dochází ke zvyšování optických ztrát. Pokud ohyb 

dosáhne určité meze, mohou vznikat trhliny optického vlákna, které mohou vést až k jeho 

zlomení.  

S ohybem vlákna se stále více potkáváme u technologie FTTH. Z pochopitelných potřeb 

zákazníka vyplývá nutnost několikerého ohybu instalovaného optického kabelu z důvodů jeho 

vedení těsně kolem rohů a jeho ukrytí v lištách. Velmi praktická by byla možnost umístit 

kabel do již vytvořených cest spolu s metalickými a koaxiálními kabely. Všem těmto 

požadavkům vyhovuje nová technologie EZ-Bend Optical technology, která umožňuje ohyb 

v radiu 5 mm s nepatrnými ztrátami signálu. U technologie FTTH jsou to signály pro televizi 

HDTV, přenos hlasu nebo vysokorychlostního internetového připojení. Tato technologie 

rovněž usnadňuje instalaci a tím šetří čas potřebný k montáži. Konvenční optické kabely totiž 

potřebují velký rádius ohybu pro zajištění funkčnosti. Při nedodržení podmínek může dojít 

k omezení signálu nebo dokonce k blokaci poskytované služby. V horším případě může dojít i 

k poškození vlákna. Inovovaný typ vlákna je tvořen skleněným jádrem a je zcela kompatibilní 

s již dříve instalovanými vlákny a umožňuje zpětné spojování a konektorování. Pro 

technologii BZ-Bend platí tyto vlastnosti: 

 Maximální ztráty na ohyb při vlnové délce 1550 nm ≤ 0,1 dB 

 Maximální ztráty na ohyb při vlnové délce 1625 nm ≤ 0,25 dB. 

Vlhkost je další jev, který neblaze působí na optická vlákna. Díky vlhkosti může dojít ke 

snižování pevnosti vlákna v tahu a mohou tak vzniknout zvýšené optické ztráty. Rovněž může 

v zimě vlhkost kabelu zamrznout a zapříčinit prasknutí vlákna. 

Proti vlhkosti se používají následná opatření: 

 ochrana tlakem vzduchu, 

 bariera proti vlhkosti, 

 plnící materiál. 

Na kabel uložený v zemi působí asi nejvíce vlivů. Například může být poškozen 

extrémními změnami teploty, silným mrazem, pohybem zeminy, blízkostí horkých pramenů, 

přítomností ropných látek, zemětřesením, sedáním nebo sesuvem půdy, může být poškozen 

živočichy a dalšími okolnostmi. Všechny doposud uvedené vlivy byly charakteru přírodního. 

Kromě toho se ještě uplatňují vlivy umělé, kam řádíme působení ohně a kouře, automobilové 

dopravy, působení ropy, páry a dále také vandalismus a stavební činnost [3]. 
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Asi největším problémem pro kabely, jsou lokality s vysokým počtem hlodavců a 

mravenců. Hlodavci dokážou rozežrat prakticky jakýkoliv plášť, ve kterém nejsou 

zabudované nějaké druhy pancéřového chránění. Proti hlodavcům existuje ještě jiné řešení 

než používání pancéřovaných kabelů, a sice používání HDPE (Hight Density PolyEtylen) 

chrániček.  

Ty mají záměrně takový venkovní průměr, aby hlodavci nemohli začít hryzat chráničku. 

Navíc se tím vytvoří další vrstva, kterou by se museli hlodavci prohryzat. Další biologický 

škůdce kabelů je obyčejný mravenec. Ti si vrtají dírky do kabelů, žvýkají kabely a leptají je 

vylučovanou kyselinou mravenčí. Tyto biologické vlivy se musí brát v potaz při návrhu trasy. 

Řešení je několik, ale ne všechna se dají použít. 

 Pancíř z ocelových drátů pro pokládku přímo do země. 

 Pancíř se zvlněnou ocelovou páskou pro instalaci do kabelových kanálů. 

 Proti mravencům pomáhá nylonový plášť.  

Nepoužitelné metody: 

 Pokládka hluboko do země pod 2 m. Výkopové práce by byly neúnosně drahé. 

 Kdysi se používala metoda toxických plášťů, ale dnes je již zakázána, protože 

tato metoda nebyla ekologická, a navíc hrozilo vylouhování toxických látek do 

spodních vod. 

Existuje mnoho materiálů, ze kterých jsou vyrobeny pláště kabelů. Parametry se liší 

podle toho, do jakého prostředí bude kabel umístěn a jaké nároky na něj budou kladeny. Mezi 

základní typy materiálů patří PVC (v minulosti nejpoužívanější materiál), HDPE (používá i 

na výrobu HDPE chrániček), Polyuretan (nejlepší materiál pro nejtvrdší podmínky), Nylon 

(velmi tvrdý), Teflon (použití v chemickém průmyslu a jaderné energetice) atd. [8]. 

5.2 Techniky pokládky optických kabelů 

Při vlastní pokládce je kabel krátkodobě vystavován vysokému namáhání v tahu. 

Důležité je, aby nebyl překročen limit tažné síly stanovený výrobcem, jinak dojde k praskání 

vláken. Mezi dnes hojně používané ochrany optických kabelů patří HDPE chráničky, do 

kterých jsou pak umisťovány samotné kabely. 

HDPE trubky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu s nízkým koeficientem 

tření, s hladkou nebo vrubovanou vnitřní stěnou. Trubky se vyrábí v barvách dle stupnice 

RAL s barevnými pruhy a nápisy dle přání zákazníka. Trubky se dodávají ve smotcích nebo 

na kabelových bubnech. Tyto chráničky lze dodat i v nehořlavém provedení. Vnější strana 

bývá hladká a u vnitřní strany bývá od výrobce na výběr mezi hladkým povrchem a podélně 

drážkovaným profilem. Trubky se vyznačují vysokou mechanickou odolností zejména při 

nízkých teplotách. Provozní teplota je pak v rozmezí -40°C až +70°C. Poloměr ohybu trubek 

je minimálně desetinásobkem vnějšího průměru trubky. Jsou spojovány pomocí 

mechanických spojek. Tyto trubky slouží především jako mechanická ochrana pro optické a 

koaxiální kabely uložené ve výkopech a kabelovodech při výstavbě nových nebo rekonstrukci 

stávajících přenosových sítí.  
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5.2.1 Metoda zafukování 

Nejpoužívanější metodou je v současné době zafukování optických kabelů tlakem 

vzduchu do ochranných trubek (HDPE). Kabel je tak více chráněn proti vnějším vlivům a 

poškození. V případě poruchy se pak poškozená délka dá snadno vyměnit. Obrázky Obr. 5.3 

a) a Obr. 5.3 b) přibližují použití této technologie v praxi. 

Pokládka optického kabelu do plastové ochranné trubky byla započata zatahovací 

technikou. Plastová trubka byla přitom opatřena uvnitř tažným prvkem (ocelovým lanem), 

pomocí kterého se pak kabel zatahoval do trubky. 

Ocelové lano je většinou vpraveno do plastové trubky až po její pokládce. Pomocí 

stlačeného vzduchu a manžetového pístu se nejprve do trubky zatáhne pomocné lano a 

následně vlastní tažné lano. U této techniky se projevuje negativní mechanická vlastnost 

optického kabelu a to zatížení v tahu. Kromě toho mohou lana vyvolat řezací efekt a to hlavně 

v případě, že je ochranná trubka položena velmi nepravidelně s velkým množstvím ohybů. Při 

tažení lana přes vnitřní plochu ochranné trubky může dojít k jejímu poškození. Navíc vzniká 

tření, čímž roste teplota a dokonce může dojít k rozříznutí ochranné trubky. Od zatahování 

kabelů se upustilo a dnes se používá nový způsob pokládky kabelů do ochranných trubek a to 

zafukování. 

Nová technika znamená odstranění tahových prvků. Místo nich se přímo zafukuje 

optický kabel prostřednictvím stlačeného vzduchu. Zafukovací systém je hermeticky spojený 

s jedním koncem HDPE trubky. Stlačený vzduch je vyráběn kompresorem a je veden přes 

přípojku stlačeného vzduchu zafukovacího systému do kabelové ochranné trubky. Tam pohání 

píst připojený na kabel. Současně je optický kabel posouván posuvným mechanismem 

zafukovacího systému. Metodou zafukování lze obecně dosáhnout větších pokládaných, délek 

než zatahovacím strojem. Na začátek kabelu je přivedena velmi malá tahová síla a tím je 

minimalizován nárůst tření vyvolaný na obloucích v průběhu trasy. Důležitým faktorem je 

přídavná posuvná síla, která je vyvolána na kabel posuvným mechanismem kabelového 

podavače. Snižuje se tím ztráta síly třením v počátečních obloucích trasy. 

Výhody instalace kabelů technikou zafukování: 

 pokládka touto technikou je rychlejší, 

 menší výskyt poruchy kabelu v průběhu pokládky, 

 nižší nároky na zatěžovaný kabel, 

 dosahování delších vzdáleností pokládky. 

Zafukování kabelu s předřazeným pístem 

U této metody je na začátek kabelu upevněn píst, který přivádí na kabel tahovou sílu. 

Píst působí na kabel pouze zlomkem maximálního přípustného tahového zatížení. Prakticky 

není píst nikdy 100 % vzduchotěsný, a proto je také teoreticky vypočítaná tažná síla vždy 

menší. Další praktikovanou metodou je použití tzv. “lýzavého” pístu. V tomto případě je 

průměr pístu menší, než vnitřní průměr trubky a vyvolaná tahová síla na kabel je rovněž 

menší.  
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Popisovaná metoda je graficky zobrazena na obrázku Obr. 5.1. Tato metoda se používá 

zejména u těžkých kabelů o velkých průměrech. Metoda s předřadným pístem je preferovaná 

v přímých trubkových trasách, kde dosahuje vysokého zafukovacího výkonu, délky a 

rychlosti.  

 

Obr. 5.1: Zafukování kabelu s předřazeným pístem. 

Zafukování kabelu bez předřadného pístu 

Kabel je instalován do ochranné trubky bez tahu a to na základě a rychle proudícího 

množství vzduchu. Kabel se vznáší v rychle proudícím vzduchu, a tudíž minimalizuje tření 

mezi pláštěm kabelu a vnitřní stěnou trubky, jak je znázorněno na obrázku Obr. 5.2. Rychle 

proudící vzduch navíc vyvolává určitou posuvnou sílu na kabelový plášť. Za normálních 

podmínek se zafukují délky 1-2 km. Touto metodou mohou být zafukovány především lehké 

kabely. 

 

Obr. 5.2: Zafukování kabelu bez použití pomocných pístů. 

Kvůli vysokým tlakům vzduchu může za určitých okolností běžná ochranná trubka 

prasknout a to hlavně v letním období. Dále se stává, že dojde díky rychle proudícímu 

vzduchu k vyschnutí lubrikačního prostředku. [14]. 

  

a) b) 

Obr. 5.3: Pokládka kabelu technikou zafukování: a) obsluha zařízení, b) detailní pohled na 

ovládací panel. 

tažený kabel

tažený kabel

proudící vzduch
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5.2.2 Pokládání do kabelovodů 

Pro pokládku ve městech z důvodu častého rozkopávání chodníků a silnic se využívají 

kabelovody. Jde o různá trubková provedení, do kterého zatáhneme HDPE trubku a do té 

následně optický kabel. Kabelovody mohou být různých provedení a různých rozměrů. 

Nejčastěji se používají čtyř, šesti nebo devíti cestných, do kterých je možno ukládat veškeré 

typy kabelů. Systém je konstruován pro suchý proces výstavby bez nutnosti použití betonu a 

je možné ho použít pro stavbu podpovrchového i hloubkového kabelovodu. Otvory 

čtvercového průřezu umožňují rychlejší a snadnější zatažení kabelů díky nižší třecí síle 

působící na vlastní kabel. Celý systém se sestavuje stavebnicovým způsobem a jednotlivé 

spoje jsou utěsněny gumovým těsněním a zajištěny čtyřmi pružnými ocelovými sponami. 

K základním přednostem této technologie patří: materiálová stabilita a odolnost, možnost 

vysoké koncentrace kabelů v malém prostoru, rychlost montáže nebo možnost paralelní 

instalace. Příklad kabelovodu je na obrázku Obr. 5.4. Fotografie byla pořízena 31. 10. 2007, 

při výstavbě vozovky poblíž Ústavu telekomunikací Purkyňova 118, Brno. 

 

Obr. 5.4: Kabelovod. 

5.2.3 Metoda MCS (Micro Cabling System) 

Výstavby inženýrských sítí jsou velmi nákladné a časově náročné operace. Navíc při 

podzemní instalaci dochází k rozsáhlým výkopovým pracím, které vedou ke zhoršení 

životního prostředí a k omezení pohybu obyvatel nebo plynulosti silniční dopravy. Uvedené 

negativní jevy se plně projevují i při instalaci ochranných trubek kabelů s optickými vlákny.  

Tyto aspekty vedly k vyvinutí nové metody telekomunikačních a datakomunikačních 

optických sítí. Metoda nese název mikrokabelážní systémy MCS
®

  (Micro Cabling Systems), 

při jejichž použití se výše popsané negativní jevy provázející tradiční pokládku optických 

kabelů značně minimalizují. Mikrokabelážní systémy MCS
®
 jsou výhodnou alternativou 

konvenční pokládce a instalaci optických kabelů a optických kabelových spojek pro všechny 

provozovatele telekomunikačních sítí. Tato metoda je vhodná ať už se jedná o výstavbu 

nových přístupových sítí, lokálních sítí, při výstavbě metropolitních sítí nebo rozšiřování sítí 

stávajících. Systémy MCS
®
 je možno kombinovat s konvenčními optickými sítěmi. Tím 

odpadají rozsáhlé, časově náročné a finančně nákladné výkopové práce nezbytné pro uložení 

standardních optických kabelů s velkou předepsanou hloubkou krytí kabelů. 
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Mikrokabelážní systém MCS
®

-Road 

Speciální optický mikrokabel systému MCS
®
-Road je tvořen měděnou silnostěnnou 

trubičkou s optickými vlákny, která je chráněna polyetylénovým (PE) pláštěm. Možné počty 

optických vláken v mikrokabelu jsou: 12, 24, 36, 48, 60 nebo 144 a to podle požadavku buď 

jednovidová nebo mnohovidová. Optická vlákna v mikrokabelu splňují přenosové parametry 

podle příslušných norem, stejně jako klasická vlákna. Při manipulaci je nezbytné dbát na 

určitá omezení, jako je minimální poloměr kabelu 70 mm nebo maximální povolenou tažnou 

sílu. Pro spojování jsou využity speciální podzemní vodotěsné spojky. Optický mikrokabel se 

ukládá do drážky vyfrézované ve vozovce nebo v chodníku, což je vidět na Obr. 5.5. Šířka 

drážky se volí cca 10 mm, hloubka cca od 60 do 120 mm. Kabel se přítlačným kotoučem 

dotlačí na dno drážky, následně se na něj položí šňůra z pěnového polyetylénu, která má za 

úkol tepelnou izolaci. V dalším se přidá šňůra z mechové pryže a nakonec se drážka zaplní 

zalévací hmotou. 

Pokud je potřeba připojení dalších mikrokabelů, již dříve zalitá spojka se nevyjímá ani 

jinak neuvolňuje. Postup je takový, že se z drážek ze zaslepenými připojovacími trubkami 

odstraní zalévací hmota, připojovací trubky spojky se uvolní a vyhnou ven z drážky, 

mikrokabely se zakrimpují s připojovacími trubkami spojky a pak se šetrně zatlačí na dno 

drážky a drážka se uzavře. Nakonec se provede montáž optických vláken. Spojka se utěsní a 

opatří se robustním vodotěsným víkem odolávajícím vysokým zátěžím.   

Výhoda mikrokabelážního systému MCS
®
-Road je v relativní snadnosti a rychlosti 

realizace optických sítí. Plně se uplatňuje nejen ve vozovkách a chodnících, ale i na 

soukromých a dalších uzavřených lokalitách, jako např. v areálech továren, organizací, 

skladů, vojenských útvarů, v prostorách nádraží, na letištích, atp. 

 

 
Obr. 5.5: Mikrokabelážního systém MCS®-Road. 

Mikrokabelážní systém MCS
®

-Drain 

Mikrokabelážní systém MCS
®
-Drain byl vyvinut pro instalaci speciálních optických 

mikrokabelů v kanalizačních potrubích s minimálními stavebními zásahy do kanalizačních 

systémů. Speciální optický mikrokabel systému MCS
®
-Drain je tvořen hliníkovou 

silnostěnnou trubičkou s optickými vlákny, která je opancéřována souvislou vrstvou 

ocelových drátů. Pancíř chrání kabel zejména proti hlodavcům a tahovým silám. Rovněž se 

používají podle potřeby a nároků jak vlákna jednovidová, tak mnohavidová se stejným 

počtem vláken jako v systému MCS
®

-Road. Oproti předchozímu systému má tato metoda 
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větší odolnost. Maximální dovolená tažná síla mikrokabelu je 15 000 N a poloměr ohybu 

mikrokabelu je 100 mm. 

Pro spojování optických mikrokabelů systému MCS
®
-Drain byla vyvinuta kanalizační 

tlakově vodotěsná spojka. Při instalaci se využívá hustá sít kanalizačních potrubí a potrubí 

odpadních vod, což umožňuje téměř bezproblémové propojení prakticky všech lokalit jak ve 

městech, tak jiných oblastech propojených sítí zmiňovaných potrubí. 

Výhodami systémů MCS
®
-Road a MCS

®
-Drain oproti klasické pokládce optických 

kabelů je nenarušování životního prostředí. Navíc se za srovnatelné náklady provede instalace 

pomocí těchto systémů za podstatně nižší čas. Mikrokabelážní systémy MCS
®
-Road a MCS

®
-

Drain jsou navzájem kompatibilní a jsou kompatibilní i se stávajícími konvenčními optickými 

kabelovými sítěmi [12]. 

5.2.4 Nadzemní optické kabely 

V některých případech není možno optické kabely vést pomocí dříve popsaných metod. 

Jako alternativa se nabízí instalace optických tras na sloupy. Provádí se pomocí samonosných 

kabelů, případně pomocí nosných drátů. Délky mezi sloupy musí být voleny tak, aby kabel 

nebyl namáhán v tahu nad přípustnou mez. Při této úvaze je nutno počítat s námrazou, větrem 

a se změnami teploty. Kromě klasických samonosných kabelů, jejichž příklad je na obrázku 

Obr. 5.6 existují i samonosné kabely pro aplikace FTTx. Plášť je vyroben z materiálu PU 

(polyuretan), který dobře odolává i vodě a UV záření. To umožňuje použití toho to kabelu i na 

venkovní instalace. Kabel disponuje vysokou pevností v tahu (až 500 N) a nízkou hmotností 

(asi 750g / km). Vysoká pevnost je dána kevlarem umístěným pod pláštěm a to spolu s nízkou 

hmotností, umožňuje instalaci na vzdálenost až 200 m bez dalších podpor. 

 

Obr. 5.6: Samonosný kabel s ocelovým lanem. 

 

 

splétané ocelové lano

gelem plněná trubička

prostor pro samotná vlákna

PE plášt

dielektrický centrální člen

vodu blokující páska

armování ocelovou páskou

vnější PE plášt

vnitřní plášt

vodu blokující příze
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5.2.5 Pokládka pod vodou 

Jednou z dalších možností je kabel uložený pod vodou. Jde o uložení pod dno nebo na 

dno oceánů, potoků, řek, jezer nebo mělkých vod. Kabely mohou být instalovány ve 

výkopech, volně nebo v trubkách. Příklad takového kabelu je vidět na Obr. 5.7. Pokládání 

kabelů na dna oceánů a moří je náročný proces, vyžadující lodě se speciálním vybavením. 

Také trasa kudy má kabel vést je nejprve pečlivě zmapována, aby se maximalizovala ochrana 

položeného kabelu. Ideální by bylo, aby celistvá délka kabelů byla co možná nejdelší. Délka 

spojů může dosahovat až desítky kilometrů. Kabely se spojují přímo na palubách speciálních 

pokládacích lodí. U těchto vzdáleností je nevyhnutelné využití opakovačů každých 50 až 100 

km. Tyto opakovače jsou napájeny z vedení uvnitř kabelu. Na kabelu tvoří jakousi bouli, která 

je cca 2,5 m dlouhá a má průměr 50 cm. 

Pro eliminaci mechanického namáhaní se kabely pokládají po zvlněné trase. Ve velkých 

hloubkách se kabel většinou pokládá přímo na mořské dno. V rizikovějších oblastech, kde je 

hloubka menší a hrozí jejich poškození, například kotvami lodí nebo hloubkovým rybolovem, 

bývá kabel pokládán do rýhy hluboké 1 - 3,5 m, kterou vytváří pokládací loď pomocí vlečné 

radlice.  

 

Obr. 5.7: Průřez podmořským optickým kabelem. 

 

5.2.6 Mikrotrubičkování 

Mikrotrubičkování představuje jednu z moderních technologií používanou 

v telekomunikacích pro výstavbu optických sítí typu FTTH nebo metropolitních sítí MAN. 

Mikrotrubičkování reaguje na současný problém nedostatku kapacity kabelovodů a prostoru, 

který je nutný při výstavbě přístupových sítí. Standardně se optický kabel zafukuje nebo 

zatahuje do ochranných HDPE trubek.  

 

 

polyethylen

prostor pro samotná vlákna v olejové lázni

měděná nebo hliníková trubka

polykarbonát

hliníková vodní bariéra

kroucené ocelové dráty
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V jedné ochranné HDPE trubce je možné zafouknutím mikrotrubiček a mikrokabelů 

vybudovat několik (až deset) na sobě nezávislých optických tras, nebo je alespoň připravit pro 

budoucí využití. Délka zafouknutí je do vzdálenosti 2 - 6 km. Technologie spočívá 

v zafouknutí svazku mikrotrubiček, do kterých se následně zafukují mikrokabely. Dosáhne se 

tím značná úspora místa a efektivita, jak je vidět na obrázku Obr. 5.8. 

 

 

Obr. 5.8: Dosažená úspora místa při mikrotrubičkování. 

 

V případě potřeby lze kdykoliv a kdekoliv z ochranné HDPE trubky odbočit, 

jakýmkoliv optickým mikrokabelem (pomocí jedné mikrotrubičky a odbočného členu), bez 

použití optické odbočné spojky, přičemž páteřní trasa bude nedotčena a zachována bude i její 

dokonalá ochrana. Tato technologie dále přináší lepší obchodovatelnost s prostředky, jenž 

nabízí současné trasy, snížení pořizovacích nákladů (využití již vybudovaných tras) a 

zjednodušení propojovaní tras bez nutnosti svárů optických kabelů. Do mikrotrubiček již 

instalovaných v ochranných HDPE trubkách se optické mikrokabely zafukují pomocí zařízení 

MicroJet viz Obr. 5.9 [1], [12]. 

 

 

Obr. 5.9: Zafukovací zařízení MicroJet. 

optický kabel

HDPE trubka HDPE trubka

prostor pro samotná vlákna

HDPE mikrotrubičkymikrotrubičkování
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6 Vlivy působící na kvalitu optického vlákna a jeho spoje 

 Při manipulaci s optickými vlákny je důležité dbát na čistotu okolí a hlavně na čistotu 

styčných plošek při jejich spojování. Existuje mnoho metod a postupů jak udržet čistotu 

vlákna na vysoké úrovni. Je to jeden z nejdůležitějších kroků při spojování vláken, který se 

značnou měrou odráží v kvalitě spoje. Proto je nutné dodržovat stanovené postupy a tento 

krok nezanedbat. Dále je nezbytné pamatovat na to, že optická vlákna jsou velmi náchylná na 

ohyb, tlak, tah, příčný posuv a další mechanické okolnosti, jež mohou při jejich instalaci nebo 

pokládce snadno nastat. Je proto důležité dodržovat pracovní postupy stanovené pro konkrétní 

situaci, kde dochází k manipulaci s optickými vlákny. 

6.1 Čištění optických vláken a konektorů 

Pro čištění optických vláken existují celé sady. Všechny její součásti umožňují použít 

optimální sekvenci čištění zakončení optických vláken. Čistící sada může obsahovat čistící 

karty, (obsahující uzavřené čistící zóny), čistící hadříky, pero pro nanášení rozpouštědla, 

tyčinky 2,5 mm (používají se spolu s rozpouštědlem při čištění zakončení uvnitř ST, SC, FC a 

jiných konektorů s průměrem 2,5 mm), tyčinky 1,25 mm (například pro zakončení uvnitř LC 

konektorů). Při čištění vláken je dobré se vyvarovat určitým postupům, které by nemuseli vést 

ke správnému výsledku a dokonce by mohli negativně působit na kvalitu výsledného spoje. 

Čištění nasucho 

Čištění zakončení vlákna bez použitého rozpouštědla je vhodné jen pro případ, kdy se 

potřebujeme zbavit mastnoty. Na ostatní druhy znečištění je tato metoda zbytečná a může 

dokonce vést k poškození čištěné plošky. Pokud je totiž na povrchu plochy prach a jiné 

drobné částice a dojde k čištění bez použití rozpouštědla, mohou tyto částečky zakončení 

poškrábat. Rozpouštědlo totiž navlhčí částečky a hadříkem se tak snadno odvedou z povrchu 

vlákna. Dalším rizikem spojeným s čištěním nasucho je možnost vytvoření statického náboje, 

který může přitáhnout další částice na ošetřovanou plochu.  

Čištění navlhko 

Opačným případem je použití pouze vlhkého hadříku a přebytečného množství 

rozpouštědla. Zaschnuté zbytky čistícího preparátu mohou zůstat na povrchu a po spojení 

způsobovat problémy. Na konci čištění by proto nemělo zůstat na plochách žádné 

rozpouštědlo. 

Vzduchové spreje a prachovky 

Prachovky by se neměly používat zejména u čištění konektorů. Víří se totiž částečky, 

které se mohou v záhybech konektorů usadit a způsobovat problémy. Prachovky jsou naprosto 

neúčinné na mastné nečistoty a nefungují dobře ani na menší staticky nabité částice. 

Dále není dobré spoléhat se na to, že zakončení zcela nových vláken budou z výroby 

čistá. Chráničky zakončení sice chrání proti mechanickým poškozením, ale mohou být sami 

zdrojem nečistot. Dlouhou dobu se používal isopropyl alkohol (IPA), jako rozpouštědlo pro 
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čistící účely. V dnešní době se používají zvláštní rozpouštědla s lepšími parametry než IPA. 

Vykazují menší povrchová pnutí, což jím umožňuje snazší odvedení drobných částeček 

z povrchu zakončení bez poškození vlákna při setření hadříkem. Nová rozpouštědla bývají 

navíc okysličena, aby neutralizovala případný elektrostatický náboj, a také se mnohem 

rychleji vypařují. 

Pro optické konektory a jejich čištění platí prakticky to stejné co pro čištění optických 

vláken. Základními pomůckami pro čištění optických konektorů jsou suché čisticí kapesníčky, 

nádobka s pumpičkou na isopropyl alkohol, kapesníčky sycené isopropyl alkoholem, čisticí 

tyčinky do spojek optického konektoru, čisticí dutinky na čištění ferulí konektoru, kazety s 

čisticí páskou pro čištění ferulí, stlačený vzduch a čistící přípravky ve spreji [2]. 

6.2 Mechanické vlivy 

6.2.1 Ztráty ohybem 

Signál se v optickém vlákně šíří ve dvou navzájem kolmých rovinách, tzv. polarizačních 

videch. Rozložení pole toho základního vidu u jednovidových optických vláken bývá 

charakterizováno průměrem vidového pole. Tento parametr přináší informace o rozměrech 

základního vidu, o možných ztrátách na svárech nebo spojích dvou vláken, ale také o ztrátách 

způsobených makro nebo mikroohyby. 

Ztráty způsobené makroohyby 

Makroohyby s průměrem ohybu větším (mm, cm) vznikají běžně při práci s optickými 

vlákny např. v optických rozvaděčích a spojkách, kde je třeba dbát na průměr ohybu 

vláknových rezerv. Vlákno optické trasy by nemělo být nikde vystaveno menších průměrů než 

60 mm. Část vidu, která se nachází na vnější straně ohybu vlákna v plášti, by se musela šířit 

větší rychlostí, než jakou se šíří vid na vnitřní straně ohybu, aby byla splněna podmínka 

kolmosti vlnoplochy na směr šíření. V místě ohybu však tato podmínka splněna není a proto 

se část energie ztratí vyzářením z vlákna, což je patrné z  Obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1: Degradace signálu způsobená makroohyby. 
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Ztráty způsobené mikroohyby 

Mikroohyby jsou poruchy přímočarosti osy světlovou. Vznikají již při výrobě vlákna a 

pak dále také v optickém kabelu působením okolních elementů, mezi které patří například 

existence nedokonalostí povrchu vlákna, které pak mohou vést k přelévání energie mezi 

sousedními vidy. Mikroohyby, mají poloměr křivosti srovnatelný s vlnovou délkou optického 

záření. Jelikož se mikroohyby vyskytují po celé délce optického vlákna, mohou výrazně 

ovlivnit jeho útlum. Jejich výskyt je náhodný a zkoumáme je statistickými metodami. Tato 

nedokonalost je vidět na ilustračním Obr. 6.2. Výsledné ztráty jsou ještě závislé na charakteru 

vnější deformace vlákna, na jeho délce a na distribuci vidů ve vlákně. 

 

Obr. 6.2: Vznik mikroohmů. 

Pokud není s kabelem korektně zacházeno nebo nemá-li vlákno ideální parametry, 

dochází k degradaci signálu přenášeného po tomto vlákně a nutnosti použití opakovačů 

častěji, než by bylo zapotřebí za ideálních podmínek. Vliv ohybů na parametry vlákna lze 

porovnat v Obr. 6.3. Jak je vidět, tak na mikroohmy doplácí zejména přenosy na vlnových 

délkách kolem 1550 nm [7], [6].  

 

Obr. 6.3: Ztráty ohybem působící na vlákno. 
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7 Praktické měření chyb při spojování optických vláken 

7.1 Popis zařízení 

Některé z výše popsaných negativních vlivů na spoje optických vláken, kterými jsem se 

zabýval v kapitole 4.2, budou dále experimentálně změřeny pomocí výukových souborů EF-

970 firmy MIKROKOM, s.r.o., zejména pak na doplňujícím souboru EF-970-01 PLASTIC. 

Soubor obsahuje sadu kabelových a vláknových modulů, měřicí doplňky a přípravky, optický 

vláknový manipulátor zobrazený na Obr. 7.1, proměnný optický atenuátor, externí sondu s 

detektorem, vláknové odbočnice (pevné i proměnné), optické filtry, různé měřicí sondy atd. 

 

Obr. 7.1: Optický vláknový manipulátor OP-100. 

Na Obr. 7.2 jsou znázorněny prvky použité při měření. Konkrétně byly použity tyto 

přístroje: 

 generátor optického výkonu DELOP Type LS1/850,  

 měřič optického výkonu Exfo FOT-20A, 780-1550 nm +6 to -60 dBm,  

 optický vláknový manipulátor OP-100 

 

 
 

Obr. 7.2: Příklad zapojení pracoviště. 
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7.2 Výsledky měření 

 

První měření se zabývá příkladem podélného (axiální) posuvu vláken, které se objevuje 

zejména u nedokonalého konektorového spojení. Naměřené hodnoty jsou umístěny v tabulce 

Tab. 7.1 a na základě těchto hodnot je vynesen graf Obr. 7.3. 

 

Tab. 7.1: Hodnoty pro chyby dané oddalováním konců vláken. 

L[mm] 0 2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 50 

A[dB] 0,0 2,5 7,3 10,2 12,9 16,0 18,1 20,8 22,4 24,6 25,6 26,5 26,6 

 

 

Obr. 7.3: Oddalování konců vláken. 

Z Obr. 7.3 je patrné, že útlum parabolicky stoupá se zvětšující se vzdáleností vláken. 

Měření bylo bohužel zatíženo chybami, hlavně díky přítomnosti vnějšího osvětlení. Lze se 

domnívat, že za ideálních podmínek by byl nárůst útlumu strmější. 

Další chybou, které se můžeme dopustit při spojování vláken (kabelů) je úhlová 

odchylka odpovídající dříve popsané chybě v kapitole 4.2. Je zřejmé, že útlum neroste 

lineárně, ale jeho hodnota se skokem zvýší na hranici 30̊. Toto je patrné z Obr. 7.4, jemuž 

odpovídají hodnoty zapsané v tabulce Tab. 7.2.   

 

Tab. 7.2: Hodnoty pro chyby dané úhlovou odchylkou. 

α[°] 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 

A[dB] 0,0 0,2 0,8 1,3 2,1 3,8 6,0 16,5 19,0 19,8 
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Obr. 7.4: Osová úhlová odchylka. 

Dalším jevem, který umožňuje proměřit testovací sada EF-970-01 PLASTIC je příčný 

posun vláken. Níže jsou sepsány výsledky pro dvě různé hodnoty oddálení vláken a to pro 

vzdálenost 2 a 5 mm. 

Tab. 7.3: Hodnoty pro chyby dané příčným posunem (2 mm). 

L[mm] 0 1 2 3 4 5 

A(dB) 0,00 1,12 2,43 6,20 15,21 22,78 

 

Tab. 7.4: Hodnoty pro chyby dané příčným posunem (5 mm). 

L[mm] 0 1 2 3 4 5 

A(dB) 0,00 0,45 1,10 2,35 4,31 8,93 

 

Uvedeným hodnotám v tabulce Tab. 7.3 a Tab. 7.4 odpovídá graf Obr. 7.5. 

 

Obr. 7.5: Příčný posun os pro 2 a 5 mm. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že nárůst útlumu je patrnější pro vzdálenost vláken 

2 mm. Do tohoto měření se opět promítlo parazitní světlo, které dopadalo na vzdálenější 

vlákna více než na vlákna ve vzdálenosti 2 mm. 
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8 Měření mechanických optických spojek 3M
TM

 Fibrlok
TM

 

Tuto kapitolu tvoří praktická část měření na prvcích, které zapůjčila firma 3M
TM

. 

Podstatou měření bude zkoumat změny testovaných spojek v důsledku jejího opakovaného 

použití. Co se týče vytváření opakovaných spojů pomocí spojek 3M Fibrlok
TM

 je 

v dokumentaci ke spojce Fibrlok
TM 

II 2529 uvedeno, že se dovoluje pouze poposunutí vláken 

uvnitř spojky, nikoli však jejich kompletní vyjmutí. Na víc se nedoporučuje opakované 

demontování spojky a pokud se nepodaří ani u druhého spoje dosáhnout požadovaných 

parametrů, měla by se použít zcela nová spojka a vytvořit tak úplně nový spoj. Tato 

doporučení se při měření dodržovat nebudou, naopak se budou tyto zakázané úkony 

simulovat a sledovat dopady na parametry testovaných spojek.  

8.1 Popis zapůjčených prvků 

Firma 3M zapůjčila několik typů mechanických optických spojek Fibrlok™. Ve všech 

případech se jedná o řešení pro mechanické spojení optických vláken. Tyto spojky poskytují 

precizní, jednoduchou a cenově levnou metodu spojení optických vláknen. Vyznačují se 

minimálním vložným útlumem a relativně jednoduchou technikou montáže, kdy není 

zapotřebí speciálních drahých zařízení a nářadí. Mezi zapůjčené produkty patří: 

 Fibrlok
TM

 II 2529 - univerzální mechanická spojka  

 Fibrlok
TM

 2540 G - spojka malých rozměrů  

 Fibrlok
TM

 2539 s držákem   

 montážní přípravek 3M  Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2501 

 montážní přípravek 3M
TM

  Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2504G 

8.1.1 FibrlokTM II 2529 

Jedná se o univerzální optickou mechanickou spojku. Zajišťuje mechanické spojení 

optických vláken o průměru primární ochrany od 250 µm do 900 µm. Je vhodná jak pro 

vnitřní, tak  i venkovní použití a představuje plnohodnotnou náhradu optických svárů. Při její 

montáži není zapotřebí epoxid ani elektřina a jen minimální požadavky na nástroje. Vyznačuje 

se tříbodovým uchycením spojovaných vláken, snadnou instalací na místě, nízkými náklady a 

možností ukládat ji do optických hřebínků. Ukázka spojky je na Obr. 8.1. 

 

Obr. 8.1: Mechanická spojka Fibrlok
TM

 II 2529. 
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Technické parametry 

 změna vložného útlumu v teplotních cyklech menší než 0,1 dB 

 termoplastická umělá hmota s přesným tvarovým prvkem ze slitiny hliníku  

 doba potřebná k instalaci méně než 30 s  

 střední vložný útlum méně než 0,1 dB  

 pracovní teplota od –40 ºC do + 80 ºC  

 přídržná síla vlákna více než 12 N  

 minimální doba životnosti 30 let  

 útlum zpětného odrazu 60 dB  

Podle katalogového listu se považuje hodnota 0,02 dB jako přijatelná úroveň vložného 

útlumu. Nezbytnou součástí mechanické spojky Fibrlok
TM

 II 2529 je montážní přípravek 3M  

Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2501.  

 

                  Obr. 8.2: Montážní přípravek 3M Fibrlok
TM

 2501. 

Během spojování je spojka FIBRLOK 
TM 

2529 upevněna právě v tomto montážním 

přípravku, jak ukazuje                   Obr. 8.2. Montážní přípravek 3M Fibrlok
TM

 2501 slouží k 

nastavení a zavedení vláken do spojky FIBRLOK 
TM 

2529. Jeho využití není jenom při 

vytváření samotného spoje, ale i v momentě provádění demontáže. 

8.1.2 Fibrlok™ II 2539 

V tomto případě se jedná o sloučení spojky 3M Fibrlok™ II 2529, aktivačního nástroje 

a úchytu. Oproti předešlému typu, je výhoda Fibrlok™ II 2539 v rychlé instalaci v provozu 

bez samostatného montážního nástroje. I bez aktivačního nástroje si spojka ponechává své 

výborné vlastnosti a navíc je díky samolepící plošce možno spojku s držákem uchytit 

kdekoliv je zapotřebí. Příklad takovéto technologie je vidět na obrázku Obr. 8.3.    

 

Obr. 8.3: Spojka Fibrlok™ II 2539 s držákem a instalačním kitem. 
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8.1.3 Fibrlok™ 2540G 

Je posledním zástupcem zapůjčených spojek. Primárně je určena pro singlemodová 

vlákna s primární ochranou 250 µm. Není tedy možno kombinovat různé velikosti 

spojovaných vláken, jako tomu bylo v případě spojky Fibrlok
TM

 II 2529. Tato nevýhoda je 

vyvážena rozměry spojky. Fibrlok™ 2540G se vyznačuje polovičními rozměry oproti 

klasické univerzální spojce. Je tedy možno uložit ji do kazet vedle spojů, které byly 

provedeny svařováním. Využití najde tento typ zejména pro aplikace FTTx. Na obrázku XX je 

vidět samotná spojka Fibrlok™ 2540G umístěná v montážním přípravku 3M
TM

  Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2504G. 

 

Obr. 8.4: Spojka Fibrlok™ 2540G umístěná v montážním přípravku 3M
TM

  Fibrlok
TM

  

Assembly Tool 2504G. 

8.2 Realizace měření 

Úkolem bylo zjistit, jak se mění vlastnosti mechanických optických spojek řady 

Fibrlok
TM

 s ohledem na několikanásobné spojení a následné demontování mechanického 

spoje. Pro naše účely poslouží mechanická optická spojka Fibrlok
TM

 II 2529, která je 

předurčena svou konstrukcí pro provedení demontáže. 

 Po vytvoření spoje totiž může dojít k situaci, kdy je útlum spoje neakceptovatelný a je 

potřeba spoj vytvořit znovu. Přítomnost zvýšeného útlumu, která vede k nutnosti spoj 

opakovat, může být zapříčiněna mnoha faktory. Na vině jsou již zmiňované problémy při 

spojování optických vláken, jimž je věnována kapitola 4.2 a doplňující kapitola 7 nebo jeden 

z vlivů, které jsou popsány v kapitole 6.  

Proto je potřeba znát parametry a možnosti používaných prvků určených pro spojování. 

Jedná o již zmiňované spojky Fibrlok
TM

, zejména o Fibrlok
TM

 II 2529 a montážní/demontážní 

přípravek 3M  Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2501, ve kterém bude spojka při operaci umístěna. 

Pomocí speciálních demontážních „vidliček“ bude pak provedena demontáž. Postup práce je 

naznačen v příloze 0. Pro měření byla použita přímá metoda vložných ztrát, která je rovněž 

popsána v příloze.  

Při realizaci bylo mimo již popisovaných spojek a montážních přípravků použito jak 

jednovidové tak mnohavidové optické vlákno. Generátor optického výkonu DELOP Type 

LS1/1300 a DELOP Type LS1/850, dále pak měřič optického výkonu Exfo FOT-20A, 780-

1550 nm +6 to -60 dBm, dva rychlokonektory typu FC, lámačka optických vláken Fitel 

S325A, stripovací kleště, bezprašný ubrousek a izopropylalkohol. 
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8.2.1 Výsledky měření pro MM vlákna 

Následuje několik různých měření pro získání co nejkomplexnější představy o 

parametrech testovaných optických spojek. V textu se bude vyskytovat pojem cyklus, který 

představuje vytvoření spoje a jeho rozebrání. Dále se pak uvažuje dvojí způsob rozebrání 

spoje a to vyjmutím obou vláken ze spojky a jejich následným zasunutím zpět. Druhý způsob 

představuje očištění vyjmutých vláken izopropylalkoholem a jejich následným zasunutím 

zpět. Druhý způsob má simulovat reálné několikeré použití spojky pro spojení vždy „nových“ 

vláken. 

První měření se provádělo po úplném vysunutí vláken a opětovném zasunutí zpět pro 

použitou vlnovou délku 850 nm a 1300 nm bez očištění spojovaných vláken. Tento úkon 

představoval jeden cyklus. Nejdříve byl měřen útlum pro vlnovou délku 850 nm a na stejné 

spojce se pokračovalo pro měření pro vlnovou délku 1300 nm, spojka byla tedy zatížena již 

10 cykly. V tabulce Tab. 8.1 a Tab. 8.2 jsou zapsány výsledky měření a jejich grafická 

reprezentace je vidět na obrázku Obr. 8.5. 

 

Tab. 8.1: Výsledky pro měření na vlnové délce 850 nm. 

Počet cyklů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Útlum A[dB] 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,50 0,15 0,20 0,20 0,20 

 

Tab. 8.2: Výsledky pro měření na vlnové délce 1300 nm. 

Počet cyklů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Útlum A[dB] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,60 0,05 0,10 0,10 0,15 

 

 

Obr. 8.5: Závislost útlumu na počtu cyklů pro λ =850 nm a λ =1300 nm. 
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Další kroky navazují na předchozí měření použitím stejné spojky, tentokrát pouze pro 

vlnovou délku 1300 nm. Rozdíl je v simulaci použití nových vláken pro provedení spoje tím, 

že po demontáži budou vlákna vysunuta a očištěna alkoholem. Po každém takovém cyklu 

dojde k úbytku speciálního gelu uvnitř spojky. Tento gel se aplikuje do spojky při výrobě a má 

za úkol co nejlépe zavést světelný puls z jednoho vlákna do druhého. Index lomu tohoto gelu 

se musí co nejvíce podobat indexu lomu spojovaných vláken, aby se minimalizovaly vložné 

ztráty a interference na vytvořeném spoji. Gel má mimo to i jiné velice dobré vlastnosti, mezi 

které patří odolnost proti vysokým teplotám nebo proti vnikající vodě. Je patrné, že gel uvnitř 

spojky tvoří velice důležitou součást mechanického systému, eliminující vznik možných chyb 

při vytváření spoje. 

Vlákna však zůstávají stejná, což na jednu stranu není zcela objektivní pro posouzení 

vytvoření zcela nového spoje v použité spojce, ale na druhou stranu se tímto postupem 

eliminuje vliv různých zalomení a konektorování vláken a ve výsledcích se tak budou více 

odrážet změny útlumu způsobené několikerým rozebráním a vytvořením spoje. Výsledky 

tohoto měření jsou zaznamenány v tabulce Tab. 8.3 a jsou rovněž vyneseny v  Obr. 8.6. 

 

Tab. 8.3: Výsledky pro měření na vlnové délce 1300 nm (očištění vláken). 

Počet cyklů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Útlum A[dB] 0,05 0,00 0,00 0,15 0,10 0,00 0,05 0,05 0,05 

Počet cyklů 10 11 12 13 14 15 16 17  
Útlum A[dB] 0,60 0,20 2,40 1,55 0,20 0,15 0,15 0,15  

 

 

Obr. 8.6: Závislost útlumu na počtu cyklů pro λ =1300 nm (čištění vláken). 
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Následující měření odpovídá co do postupu a užití prvků předchozímu případu s tím 

rozdílem, že je použita zcela nová spojka. Měření s těmito parametry by mělo ve výsledcích 

odrážet rozdíly mezi již použitými a novými spojkami co do absolutní velikosti útlumu, tak 

do velikosti jeho rozptylu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 8.4 a obrázku Obr. 8.7. 

 

Tab. 8.4: Výsledky pro měření na vlnové délce 1300 nm (nová spojka, očištění vláken). 

Počet cyklů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Útlum A[dB] 0,00 0,00 0,00 -0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Počet cyklů 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Útlum A[dB] 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

Počet cyklů 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Útlum A[dB] 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Počet cyklů 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Útlum A[dB] 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,50 -0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 

 

 

Obr. 8.7: Závislost útlumu na počtu cyklů pro λ =1300 nm (nová spojka, čištění vláken). 

I přes to, že výsledky nevykazují rostoucí tendenci útlumu, kolem 30 cyklů se začal 

projevovat úbytek gelu. Trvalo pak mnohem déle nastavit vlákna ve spojce tak, aby se 

výsledná hodnota velikosti útlumu podobala dřívějším naměřeným hodnotám. Stále se však 

dařilo držet úroveň vložného útlumu na nízkých hodnotách. Ve srovnání s předchozím 

měřením, kdy byla spojka opakovaně použita, je v případě nové spojky průběh útlumů 

prakticky konstantní a závisí pouze na lidském faktoru. 
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8.2.2 Výsledky měření pro SM vlákna 

Po zkušenostech s měřením MM vláken bude následující měření probíhat pouze ve 

formě simulace vytvoření zcela nového spoje, tzn. vytažením vlákna, jeho očištěním a 

následným vsunutím zpět do spojky. 

Všechna měření se budou provádět na vlnové délce 1310 nm a to z toho důvodu, že se 

na této vlnové délce ve srovnání s vlnovou délkou 1550 nm výrazněji projevují nekvalitně 

provedené sváry nebo konektorová spojení. U útlumů vznikajících na svárech je situace 

opačná než u útlumů ohybů, protože čím bude průměr vidového pole ve vlákně větší, tím 

méně se bude projevovat případná nedokonalost v souososti takového spojení a jeho útlum 

bude nižší. Proto je snahou aby byl průměr vidového pole (MFD) co nejnižší. Lze říci, že 

MFD roste při zvětšování poměru mezi vlnovou délkou signálu λ a mezní vlnovou délkou 

použitého vlákna 𝜆𝑐 . 

𝜆

𝜆𝑐
↑= 𝑀𝐹𝐷 ↑         (8.1) 

Čím bude vlnová délka signálu bližší mezní vlnové délce, tím bude útlum vlákna 

vlivem nedokonalých spojů výraznější. Pro jednovidová vlákna bývá mezní vlnová délka 

rovna 1250 nm. [5] 

Jako generátor byl pro toto měření použit OPTOKON UMS 10, dále byl použit detektor 

OPTOKON PM 420, singlemodové vlákno a rychlokonektory typu FC.  

V následujících třech tabulkách Tab. 8.5, Tab. 8.6 a Tab. 8.7 jsou uvedeny všechny 

výsledky, kterých bylo při měření dosaženo. Pro větší přehlednost jsou výsledky rozděleny do 

tří částí. Se zvyšujícím se počtem cyklů se parametry spojky mění, proto je vhodné jednotlivé 

fáze od sebe navzájem oddělit. 

Tab. 8.5: Výsledy absolutních a relativních hodnot pro cykly 1 - 50. 

počet cyklů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

relativní útlum A [dB] 0,00 0,00 0,00 0,10 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,04 

absolutní útlum A [dB] 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 

           počet cyklů 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

relativní útlum A [dB] 0,02 -0,02 0,02 0,10 -0,12 0,04 -0,04 0,00 0,01 0,02 

absolutní útlum A [dB] 0,02 0 0,02 0,12 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,03 

           počet cyklů 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

relativní útlum A [dB] -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,16 

absolutní útlum A [dB] 0,02 0,02 0,02 0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

           počet cyklů 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

relativní útlum A [dB] -0,14 -0,02 0,02 -0,02 0,00 0,02 -0,02 0,00 0,04 0,04 

absolutní útlum A [dB] 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,04 0,08 

           počet cyklů 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

relativní útlum A [dB] 0,08 -0,14 -0,01 -0,01 0,02 0,00 0,02 0,04 -0,08 0,01 

absolutní útlum A [dB] 0,16 0,02 0,01 0,00 0,02 0,02 0,04 0,08 0,00 0,01 
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Prvním padesáti cyklům odpovídá Obr. 8.8 a tabulka Tab. 8.5. Střední hodnota vložného 

útlumu je v tomto případě 0,023 dB a směrodatná odchylka činí 0,039 dB. Naměřené hodnoty 

jsou srovnatelné hodnotami uváděnými v katalogovém listu. 

 

Obr. 8.8: Histogram a statistické výpočty pro absolutní hodnoty 0 - 50. 

  

Tab. 8.6: Výsledy absolutních a relativních hodnot pro cykly 51 - 100. 

počet cyklů 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

relativní útlum A [dB] -0,03 0,04 0,00 -0,01 -0,01 0,03 -0,01 0,02 -0,04 0,00 

absolutní útlum A [dB] -0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,03 0,02 0,04 0,00 0,00 

           počet cyklů 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

relativní útlum A [dB] 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 -0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 

absolutní útlum A [dB] 0,00 0,00 0,00 0,02 0,08 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 

           počet cyklů 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

relativní útlum A [dB] 0,04 0,00 0,02 0,14 -0,18 0,14 -0,10 -0,06 0,02 -0,02 

absolutní útlum A [dB] 0,04 0,04 0,06 0,20 0,02 0,16 0,06 0,00 0,02 0,00 

           počet cyklů 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

relativní útlum A [dB] 0,02 -0,02 0,06 0,00 0,02 -0,08 0,00 0,08 -0,08 0,02 

absolutní útlum A [dB] 0,02 0,00 0,06 0,06 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,02 

           počet cyklů 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

relativní útlum A [dB] -0,06 0,08 0,20 -0,26 -0,02 0,02 0,10 0,16 -0,18 0,06 

absolutní útlum A [dB] -0,04 0,04 0,24 -0,02 -0,04 -0,02 0,08 0,24 0,06 0,12 

 

 

 

 

 

Stř. hodnota 0,0230 

Medián 0,0100 

Modus 0,0000 

Směr. odchylka 0,0390 

Rozptyl výběru 0,0015 

Minimum -0,0100 

Maximum 0,1600 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

-0,01 0,01 0,04 0,06 0,09 0,11 0,14 Další

Č
et

n
o

st

Třídy

Histogram absolutních útlumů  pro 
hodnoty  0 - 50



63 

 

Následujících 50 cyklů již nedosahuje tak dobrých výsledků jako v předchozím případě 

a směrodatná odchylka napovídá nárůst nahodilých změn útlumu. Z histogramu Obr. 8.9 je 

zřejmý výskyt vyšších hodnot vložného útlumu.  

 

 

 

 

Stř. hodnota 0,0356 

Medián 0,0200 

Modus 0,0000 

Směr. odchylka 0,0624 

Rozptyl výběru 0,0039 

Minimum -0,0400 

Maximum 0,2400 

 

 
 

Obr. 8.9: Histogram a statistické výpočty pro absolutní hodnoty 51 - 100. 

 

Tab. 8.7: Výsledy absolutních a relativních hodnot pro cykly 101 - 150. 

počet cyklů 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

relativní útlum A [dB] -0,06 0,34 -0,30 -0,02 -0,02 0,02 0,16 -0,08 0,00 -0,04 

absolutní útlum A [dB] 0,06 0,40 0,10 0,08 0,06 0,08 0,24 0,16 0,16 0,12 

           počet cyklů 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

relativní útlum A [dB] 0,43 -0,41 0,08 -0,09 0,27 0,11 -0,35 0,00 -0,10 0,22 

absolutní útlum A [dB] 0,55 0,14 0,22 0,13 0,40 0,51 0,16 0,16 0,06 0,28 

           počet cyklů 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

relativní útlum A [dB] 0,27 -0,39 0,02 0,14 -0,30 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

absolutní útlum A [dB] 0,55 0,16 0,18 0,32 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           počet cyklů 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

relativní útlum A [dB] 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 -0,20 -0,07 0,01 

absolutní útlum A [dB] 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,30 0,10 0,03 0,04 

           počet cyklů 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

relativní útlum A [dB] 0,02 0,10 0,16 -0,08 0,20 -0,28 -0,12 0,16 -0,16 -0,01 

absolutní útlum A [dB] 0,06 0,16 0,32 0,24 0,44 0,16 0,04 0,20 0,04 0,03 
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Stř. hodnota 0,1562 

Medián 0,1100 

Modus 0,0600 

Směr. odchylka 0,1480 

Rozptyl výběru 0,0219 

Minimum 0,0000 

Maximum 0,5500 
 

 

Obr. 8.10: Histogram a statistické výpočty pro absolutní hodnoty 101 - 150. 

Poslední výsledky ze souboru naměřených hodnot již nesplňují požadavky na kvalitní 

spoj s požadovaným vložným útlumem. Níže jsou zpracovány výsledky měření pro všech 150 

cyklů. Na rozdíl od předchozích grafů je na Obr. 8.11 znázorněn relativní vložný útlum. To 

znamená, že každá naměřená hodnota je vlastně referencí hodnotě následující.  

 

 

Obr. 8.11: Graf závislosti relativního útlumu všech naměřených hodnot na počtu provedených 

spojů. 

Předchozí zpracování výsledků statisticky popisuje tabulka Tab. 8.8. Z těchto výsledků 

lze usoudit, že hodnota útlumu je prakticky náhodná a vykazuje charakteristiky normovaného 

normálního rozdělení. 
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Tab. 8.8: Statistické výpočty pro 150 relativních hodnot. 

Statistické veličiny Hodnota [dB] 

Stř. hodnota 0,0002 

Medián 0,0000 

Modus 0,0000 

Směr. odchylka 0,1160 

Rozptyl výběru 0,0134 

Minimum -0,4100 

Maximum 0,4300 

 

Níže jsou zobrazeny výsledky relativních hodnot ve formě normálního rozdělení, kde 

Obr. 8.12 ukazuje souhrn všech 150 cyklů. Jak již bylo uvedeno výše, pomyslnou hranicí kdy 

docházelo k větším výkyvům lze považovat spoje kolem 75 cyklů a proto jsou pro úplnost 

uvedeny normální rozdělení relativních hodnot a jejich statistické reprezentace pro prvních 75 

a následných 75 cyklů.  

 

Obr. 8.12: Graf normálního rozdělení všech naměřených relativních hodnot (0 - 150). 

 

 

 

Stř. hodnota 0,0003 
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Obr. 8.13: Graf normálního rozdělení první poloviny relativních hodnot. 
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Stř. hodnota 0,0001 

Medián 0,0000 

Modus 0,0000 

Směr. odchylka 0,1557 

Rozptyl výběru 0,0242 

Minimum -0,4100 

Maximum 0,4300 

 

Obr. 8.14: Graf normálního rozdělení druhé poloviny relativních hodnot. 

Ze znalosti směrodatné odchylky a střední hodnoty je například možno určit počet 

hodnot odchylujících se v obou směrech o více než 0,3 dB od průměrné hodnoty.  

Níže jsou zpracovány výsledky měření pro všech 150 cyklů tentokráte ve formě 

absolutních útlumů. Jsou to hodnoty odvozeny od reference, která byla vytvořena prvním 

spojem. Výsledky jsou zaneseny do grafu Obr. 8.15. 

 

 

Obr. 8.15: Graf závislosti absolutního útlumu všech naměřených hodnot na počtu 

provedených spojů. 
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V tabulce Tab. 8.9 jsou shrnuty výsledky statistických výpočtů pro všechny naměřené 

hodnoty. Z tabulky lze vyčíst, že průměrná hodnota útlumu je 0,0716 dB, přičemž většina 

naměřených hodnot není od střední hodnoty vzdálena o více než 0,12 dB.         

Tab. 8.9: Statistické výpočty pro 150 absolutních hodnot. 

Statistické veličiny Hodnota [dB] 

Stř. Hodnota 0,0716 

Medián 0,0200 

Modus 0,0000 

Směr. Odchylka 0,1123 

Rozptyl výběru 0,0126 

Minimum -0,0400 

Maximum 0,5500 

 

Do relativně velkých výsledných hodnot se promítá právě posledních 101 - 150 měření, 

která už se nedají považovat za akceptovatelné hodnoty útlumu. 

Rovnice statistických výpočtů pro rozptyl 

𝜎2 =   𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋) 2𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1  ,      (8.2) 

 kde 𝑥𝑖  jsou hodnoty, kterých může náhodná veličina X nabývat s pravděpodobnostmi 

𝑝𝑖 . Prvek E(X) pak zastupuje střední hodnotu veličiny X, pro kterou platí 

𝐸 𝑋 =  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖  .       (8.3) 

Z Obr. 8.15 je patrný lineární nárůst útlumu v důsledku opakování spojů. Na základě 

naměřených výsledků je možné určit predikovanou hodnotu vložného útlumu. Pro výpočet 

byla použita rovnice regrese přímky, která představuje reprezentaci naměřených hodnot pro 

absolutní vložný útlum. Na základě této rovnice je postavena funkce LINREGRESE 

zabudovaná přímo v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, pomocí níž je možno vypočítat 

sklon a průsečík osy y regresní přímky nejlépe popisující relaci mezi útlumy provedených 

spojů a počty cyklů. Predikované hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 8.10.  

 

Tab. 8.10: Tabulka predikovaných hodnot vložného útlumu. 

Počet predikovaných spojů Predikovaný útlum A [dB] 

200 0,2179 

250 0,2767 

300 0,3355 

350 0,3943 

400 0,4530 

450 0,5118 

500 0,5706 

600 0,6881 

700 0,8056 

800 0,9232 

900 1,0407 

1000 1,1583 

2000 2,3337 
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8.2.3 Měření útlumu zpětného odrazu 

Pro měření byla použita metoda zpětného rozptylu, označovaná také jako metoda 

optické reflektometrie v časové oblasti (optical time-domain reflektometry, OTDR). Touto 

metodou se vyhodnocuje časová závislost zpětně rozptýleného optického výkonu při šíření 

úzkého optického impulsu měřeným vláknem. 

Pro měření bylo použito zařízení Universal Test System FTB - 400. Trasa je zobrazena 

na Obr. 8.16. Pro měření byly použity prvky:  

 Universal Test System FTB - 400, 

 předřadné vlákno o délce 1km, pak následuje  

 spoj vytvořený optickými konektory a následně  

 mechanická optická spojka FIBRLOK
TM

 2529.  

Trasa pokračuje vláknem o délce cca 700 m, které je spojeno pomocí proměřované 

mechanické optické spojky FIBRLOK
TM

 2529 tvořící spojení s následujícím vláknem o délce 

2 km. Měřila se tedy poslední zmiňovaná mechanická optická spojka. Pro prvních 10 

měřených cyklů byla použita nová spojka, které pak byla později nahrazena již použitou 

spojkou. Použitá spojka posloužila pro dřívější měření uvedené v kapitole 8.2.2. Cílem bylo 

zjistit rozdíl mezi novou spojkou a spojkou dříve používanou. 

Pro měření útlumu odrazu metodou OTDR byla použita vlnová délka 1310 nm, rozsah 

nastaven na 5 km, délka pulsu 30 ns, a čas 15 s.   

 

 

Obr. 8.16: Trasa pro měření metodou OTDR. 

 

Opět se bude postupovat stejným způsobem jako v předchozích měřeních. Jeden cyklus 

představuje demontování již hotového spoje, vyjmutí vláken a očištění vláken a vytvoření 

dalšího spoje. Výsledky měření na nové spojce jsou zaneseny do tabulky Tab. 8.11. Stejně tak 

pro již použitou spojku jsou hodnoty zaneseny do tabulky Tab. 8.12. 

 

 

 

OTDR
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Tab. 8.11: Naměřené hodnoty zcela nové mechanické optické spojky. 

počet cyklů útlum spojky A [dB] zpětný odraz L [dB] 

1 0,382 -55,6 

2 0,030 -55,7 

3 0,071 -57,0 

4 0,059 -54,5 

5 0,063 -70,0 

6 0,090 -54,4 

7 0,092 -56,1 

8 0,066 -50,8 

9 0,047 -54,1 

10 0,061 -62,2 

 

Tab. 8.12: Naměřené hodnoty již použité mechanické optické spojky. 

počet cyklů útlum spojky A [dB] zpětný odraz L [dB] 

1 0,732 -57,9 

2 1,088 -53,4 

3 0,928 -62,0 

4 5,923 -33,9 

5 11,791 -47,2 

6 10,414 -45,6 

7 10,461 -42,6 

8 10,685 -44,4 

9 2,885 -46,8 

10 0,546 -47,0 

 

Výsledky obou měření jsou pro srovnání do Obr. 8.17 a Obr. 8.18.  

 

Obr. 8.17: Útlum zpětného odrazu pro obě měřené spojky. 
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Nová spojka dosahuje menších úrovní zpětného odrazu v porovnání s již použitou 

spojkou. Podle katalogových doporučení jsou však i hodnoty použité spojky v přijatelných 

mezích. Hraniční hodnota pro úroveň zpětného odrazu je stanovena na úroveň -40dB a pouze 

jedna naměřená hodnota této podmínce nevyhovuje. 

V dalším obrázku je znázorněn vložný útlum, který byl měřen spolu s úrovněmi 

zpětného odrazu. Obě tyto hodnoty byly odečteny z přístroje FTB - 400. Vložný útlum 

měřený metodou OTDR vykazuje velký rozdíl mezi již použitou spojkou a spojkou novou. 

 

 

 

Obr. 8.18: Vložný útlum pro obě měřené spojky. 
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8.2.4 Zhodnocení naměřených výsledů 

Snahou bylo získat co možná nejprůkaznější výsledky s ohledem na útlum samotné 

spojky bez působení dalších nežádoucích jevů. Proto se při simulaci používala pouze jedna 

dvojice vláken, která byla několikrát spojována a rozpojována. Tímto se zamezilo ovlivnění 

výsledného spoje rozdílným zalomením nových vláken. První měření probíhalo na 

multimodových (MM) vláknech pro vlnové délky 850 a 1300 nm. Z Obr. 8.5 je patrné že, 

větší útlum byl naměřen na vlnové délce 850 nm. Tento výsledek není nijak překvapující, 

vezmeme-li v úvahu velikost měrného útlumu na vlnové délce 850 nm ve srovnání s útlumem 

na vlnové délce 1300 nm. 

Další výsledky byly získány spojením MM vláken, avšak toto měření simuluje 

několikeré použití spojky „novými“ vlákny. Nejlépe tuto situaci vystihuje Obr. 8.6, kde je 

patrný lineární nárůst absolutního měrného útlumu v závislosti na počtu cyklů. S těmito 

výsledky konfrontuje své hodnoty další postup shodný s předchozím s tím rozdílem, že je 

použita zcela nová spojka nezatížená předchozími cykly. Naměřené hodnoty nevykazují 

lineární nárůst vložného útlumu jako v předchozích testech, ale výsledkem je téměř 

konstantní úroveň naměřených útlumů. Grafická reprezentace viz Obr. 8.7. 

Další část měření mechanických optických spojek Fibrlok
TM

 se zabývala měřením na 

singlemodových (SM) vláknech, které jsou dnes v drtivé většině nasazována a nahrazují MM 

vlákna. V této části bylo provedeno dostatek měření, aby bylo možno výsledky zpracovat na 

základě statistických výpočtů. Soubor hodnot absolutního vložného útlumu byl rozdělen na 3 

stejné části a každá byla podrobena statistickým výpočtům. Prvních 50 cyklů se na kvalitách 

spojky nijak neprojevilo. Výraznější změny nastaly kolem 75 cyklů. Při srovnání Histogramů 

je patrný nárůst vyšších hodnot vložného útlumu, které by již nebyly akceptovatelné pro 

vytvořený spoj. V poslední části se mimo střední hodnoty absolutního vložného útlum zvýšil i 

směrodatná odchylka, což jen potvrzuje trend degradace testované mechanické optické 

spojky. Dá se tedy usoudit, že teoretická použitelnost spojek pro maximum opakovaných 

spojů je cca 75 cyklů. 

 Získané relativní hodnoty odráží jak chybu a útlum vlastní spojky, tak také podíl 

lidského faktoru působícího na jednotlivé pokusy o vytvoření spoje. Z grafu Obr. 8.11 a 

statistických hodnot je totiž patrné, že pokud je některý spoj výrazně horší než předchozí, 

dochází většinou v následujícím pokusu o vytvoření spoje k vyrovnání tohoto skoku. Stejně 

tak jako pro absolutní, tak pro relativní hodnoty vložného útlumu jsou po cca 75 cyklech 

útlumy již dost odchýleny a dochází k větším potížím při vytvoření kvalitních spojů. 

Je zřejmé, že na kvalitu spoje působí spousta faktorů. Část z nich eliminuje konstrukce 

samotné mechanické optické spojky řady Fibrlok. Postupná degradace kvality spojky souvisí 

s úbytkem speciálního gelu uvnitř spojky, který má za úkol tvořit prostředí o indexu lomu 

stejném jako jsou indexy lomu spojovaných vláken. Při demontování spoje dochází také 

k opotřebení zářezů pro demontáž v plášti spojky a při neopatrné manipulaci může dojít 

k situaci, kdy v důsledku opotřebení nebude možno demontáž provést.  
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9 Posouzení kvality lámaček optických vláken 

Útlum sváru velmi závisí na kvalitě provedeného zalomení vláken, a proto se tato 

kapitola zabývá porovnáním dvou testovaných lámaček optických vláken používaných 

v laboratoři pro výuku optických sítí. První z nich je starší model CORNING LWL-

TRENNGERAT S46999-M9-D12 a novější lámačka Fitel S325A. Obě jsou vidět na obrázku 

Obr. 9.1a a Obr. 9.1b.  

 

  

 

 

a) b) c) 

Obr. 9.1: Použité zalamovaly a svářečka optických vláken: a) Fitel S325A, b) CORNING 

S46999-M9-D12, c) Fitel S122. 

Proces testování byl založen na spojování vláken, které byly zalomeny jednotlivými 

lámačkami. Spojení pak bylo provedeno svařením vláken svářečkou Fitel S122 viz Obr. 9.1c. 

Odečtené hodnoty útlumů jednotlivých svárů odpovídají naměřeným hodnotám samotné 

svářečky. Do tabulky Tab. 9.1 jsou vyneseny naměřené hodnoty útlumu spoje pro první 

testovanou lámačku a stejně tak hodnotám naměřeným pro druhou lámačku odpovídá tabulka 

Tab. 9.2.  

Tab. 9.1: Hodnoty útlumů pro lámačku Fitel S325A 

počet měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

útlum A [dB] 0,09 0,05 0,04 0,08 0,14 0,09 0,07 0,04 0,06 

počet měření 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

útlum A [dB] 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,02 0,01 0,01 0,09 

 

Tab. 9.2: Hodnoty útlumů pro lámačku CORNING S46999-M9-D12 

počet měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

útlum A [dB] 0,06 0,06 0,05 0,06 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 

počet měření 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

útlum A [dB] 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 
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Naměřené výsledky obou lámaček jsou pro názornost zaneseny do jednoho grafu v Obr. 

9.2. Při měření došlo u obou lámaček shodně ke dvěma chybám, kdy nebylo možné svár 

uskutečnit. V případě lámačky Fitel S122 šlo o defekt zvaný „bublinaů“, který se projevil až v 

okamžiku svařování vláken. 

Naopak v případě lámačky CORNING se jednalo o dvojici chyb plášťových střepin 

popisovaných v kapitole 4.3. V tomto případě svářečka odmítla provést svár a proces 

zalamování se musel opakovat.  

 

 

Obr. 9.2: Hodnoty útlumu obou testovaných lámaček. 

 

Z naměřených výsledků je zřejmé, že lepších výsledků dosahuje kupodivu starší 

z testovaných lámaček. To je vidět jak z  Obr. 9.2, tak z tabulek statistických hodnot pro 

jednotlivé lámačky. To, že se starším modelem CORNING je možno dosáhnout lepších 

výsledků, je způsobeno zřejmě jeho nedávnou kontrolou a opravou. 

 

Tab. 9.3: Porovnání statistických hodnot proměřovaných lámaček. 

                                 FITEL 

Stř. hodnota 0,0539 

Medián 0,0450 

Modus 0,0400 

Směr. odchylka 0,0345 

Rozptyl výběru 0,0012 

Minimum 0,0100 

Maximum 0,1400 
 

             CORNING 

Stř. hodnota 0,0261 

Medián 0,0200 

Modus 0,0100 

Směr. odchylka 0,0200 

Rozptyl výběru 0,0004 

Minimum 0,0100 

Maximum 0,0600 
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10 Závěr 

V této práci jsem se mimo jiné zabýval popisem metod a zařízení, pomocí kterých je 

možné docílit spojení optických vláken. Ze získaných vědomostí při studiu této problematiky 

jasně vyplývá, že pro kvalitní spoj a potažmo i celou trasu složenou z několika jednotlivých 

spojů je zapotřebí brát v potaz hned několik faktorů, které nezávisle na sobě zásadně ovlivňují 

výslednou práci. Na optické vlákno působí v terénu několik vlivů a je tedy více než potřebné 

určit místo, kde se nacházejí jaké nedokonalosti a v tomto místě zasáhnout. Jednou z věcí, 

která ovlivňuje parametry optické trasy je čistota vláken a optických konektorů. Právě tyto 

dva činitele lze poměrně snadno hlídat. Je ale zapotřebí znát postupy a vědět, kdy a jakou 

metodu nebo čistící pomůcku použít. Dalšími podobnými činiteli závislými na lidském 

faktoru jsou ohyby vláken. Mikroohyby jsou již vláknu z velké části dány při výrobě, ale za 

vznikem makroohybů stojí na lidském faktoru závislá pokládka a montáž optických kabelů.  

Jedním z úkolů této práce bylo posouzení kvality svárů provedenými s pomocí dvou 

lámaček. Za kvalitnější svár byl považován svár s nižším vložným útlumem. Lepších 

výsledků v tomto měření dosáhla starší lámačka CORNING, což pravděpodobně způsobila 

její nedávná prohlídka a oprava. Dále je z těchto hodnot patrné, že druhá polovina výsledků 

dosahuje pro oba modely nižších hodnot útlumu. Právě tato skutečnost odráží vliv lidského 

faktoru, protože prvních 10 měření bylo získáno dříve a zbývajících 10 hodnot bylo naměřeno 

v době, kdy již byly osvojeny postupy při manipulaci s optickými vlákny, jejich lámáním a 

svářováním. 

Celá kapitola 8 se věnuje možnostem mechanických spojek Fibrlok
TM

 II 2529. Aby bylo 

možno vyvodit závěry z hlediska počtu rezebíratelnosti, musela být provedena řada měření při 

různých okolních parametrech. Po několika pokusech byla pro výpočet počtu cyklů zvolena 

s ohledem na praktické použití nejvíce průkazná a nejdrastičtější kombinace měření. Tato 

metoda zahrnuje cyklus provedený na vlnové délce 1300 nm singlemodového vlákna při 

celkovém rozebrání spoje a očištěním spojovaných vláken. Za těchto podmínek byl naměřený 

soubor hodnot zpracován a statisticky vyhodnocen. Na základě výsledků byla vypočtena 

hranice 75 demontáží, při které již nebylo možno spoj považovat za přijatelný. Do výsledků 

měření se rovněž promítl vliv lidského faktoru, který je patrný z relativních hodnot 

naměřeného vložného útlumu. Všechny výsledky jsou detailně popsány v kapitole 8.2.4.        

V experimentální části této práce bylo dokázáno, že znalost jen teoretických postupů 

bez praktických zkušeností může negativně ovlivnit výsledky měření. Zkušení vyškolený 

personál je proto základním předpokladem pro rychlou a hlavně kvalitní práci. Je nezbytně 

nutné dodržovat předepsané postupy a vyvarovat se nezkušenému neodbornému zacházení a 

nerespektování zásad při manipulaci s příslušným vybavením, které zcela jistě povede k 

degradaci kvality celé optické trasy. 
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12 Seznam použitých zkratek 

DC  Depressed Clad 

DF  Dispersion flattened fiber 

DS  Dispersion shifted fiber 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

EDFA  Erbium Doped Fiber Amplifier 

FTTH Fibre To The Home 

GI  Graded Index 

HDPE High Density PolyEthylen 

LID  Local Injection and Detection 

MC  Matched Clad 

MCS  Micro Cabling Systém 

MFD  Mode Field Diameter 

MM  Multi Mode 

NA  Numerical Aperture 

NZR  Non Zero Dispersion 

OTDR Optical Time Domain Reflectometry 

PAS  Profile Alignment System 

PMD  Polarization Mode Dispersion 

SI  Step Index 

SM  Single Mode 
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13 Seznam příloh 

Příloha A - Návod do laboratorních úloh předmětu MOSE 
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Příloha A 

Návod do laboratorních úloh předmětu MOSE 

 

Spojení optických vláken pomocí univerzální optické mechanické spojky 

3M
TM

  Fibrlok
TM

  II 2529 
 

Spojka 3M
TM 

 Fibrlok
TM

 II 2529 je vyvinuta pro mechanické spojování optických 

vláken o průměru  primární ochrany od 250 do 900 μm. Optická spojka 3M
TM

  Fibrlok
TM

 II 

2529 je určena pro spojování jednovidových i multimodových optických vláken. Pro instalaci 

je nutná pouze běžná sada nástrojů jako lámačka vláken, stripovací kleště a speciální 

montážní přípravek pro uzamčení spojky 3M
TM

  Fibrlok
TM

  Assembly Tool 2501. Výhodou je 

u této spojky minimální vložný útlum, který se blíží hodnotám svařovaných spojů. 

 

Zadání:  

Sestavte optickou trasu pomocí singlemodového vlákna a rychlokonektorů. Použitím 

spojky 3M
TM

  Fibrlok
TM

 II 2529 a montážního přípravku 3M
TM

  Fibrlok
TM

  Assembly Tool 

2501 vytvořte mechanický optický spoj na vytvořené trase a změřte metodou vložných ztrát 

útlum tohoto spoje. Dalším úkolem je provedení několikanásobného rozpojení a spojení 

mechanické spojky a proměření vlivu několikanásobného spoje na útlum trasy a posouzení 

použitelnosti takového konání v praxi. V každém kroku pracujte velmi opatrně a zbytečně se 

nezdržujte, zejména po obnažení a očištění vlákna z důvodů působení vzdušné vlhkosti. Pozor 

si dejte u konektorování, ať nedojde k zalomení vlákna a dbejte na čistotu používaného 

vlákna. Gel uvnitř spojky může podráždit oči, proto předcházejte kontaktu s tímto gelem. 

 

Metoda vložných ztrát  

Pro měření této úlohy je zvolena metoda vložných ztrát. Zjednodušeně se pro náš případ 

dá postup rozdělit do dvou fází. V prvním kroku je potřeba kalibrovat měřící soustavu 

přímým propojením optického zdroje s optickým detektorem viz Obr.: 1, čímž dostaneme 

referenční hodnotu optického výkonu P1. 

 
Obr.: 1 Zjištění referenční hodnoty. 

 

 

 

 

 

 

měřič 

optického

 výkonu

P1
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Ve druhém kroku se zapojí měřená trasa (pasivní prvek) mezi zdroj a měřič optického 

výkonu a tím získáme hodnotu optického výkonu P2, jak ukazuje obrázek Obr.: 2.  

 
Obr.: 2 Měření hodnoty optického výkonu P2. 

Pro měření optického výkonu v jednotkách dBm, je útlum trasy dán vztahem 

 

𝐴 = 𝑃1 − 𝑃2  𝑑𝐵,𝑑𝐵𝑚        (1) 

 

a pokud je optický výkon P měřen ve wattech, útlum se počítá pomocí vzorce 

𝐴 = 10 log
𝑃1

𝑃2
 𝑑𝐵,𝑊 .      (2) 

Postup práce 

1.  Montážní spojku 3M
TM

  Fibrlok
TM

 II 2529 

umístěte do montážního přípravku 3M
TM

  

Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2501 pomocí lehkého 

tlaku na oba konce spojky. 

 
 

 

 

2. Na přípravku 3M
TM

 Fibrlok
TM  

Assembly 

Tool 2501 připravte otočné držáky do pozic 

odpovídající spojovaným vláknům. 

 
 

 

3.  Odstřihnětě cca 60 cm singlemodového vlákna.  

 

 

4.  Pomocí stripovacích kleští odstraňte 50 mm 

primární ochrany z jednoho konce vlákna. V 

alkoholu navlhčeným bezprašným ubrouskem 

očistěte obnažené vlákno (nepřejíždějte 

ubrouskem po vlákně více než dvakrát). 

 

 

měřič 

optického

 výkonu

P2
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5.  Zalomte vlákno na délku 20 mm v lámačce 

optických vláken Fitel S325A 

 

 

 

6.  Takto upravený konec vlákna velmi opatrně zasuňte 

do rychlokonektoru. Rychlokonektor je vybaven 

aretačním mechanizmem, kdy je potřeba nejdříve 

uvolnit průchod vlákna stlačením spínače na straně 

konektoru a po zasunutí vlákna jej opět uvolnit a 

zamezit tak pohybu vlákna.   

 
 

7.  Opakujte kroky 4-6 pro druhý konec vlákna. 

 

8. Určete referenční hodnotu vyrobené trasy. 

Upravte pracoviště tak, abyste co nejvíce 

eliminovali pohyb zdroje a měřiče nebo pozici 

samotného vlákna (eliminace vlivu ohybů) v dalších 

krocích. Jako zdroj optického záření poslouží 

generátor LS 420 a měřič PM 420. Hodnotu 

reference si poznamenejte (W nebo dBm).  

 

9.  Odpojte vlákno od zdroje a měřiče a v půlce jej přestřihnětě.  

10.  Opakujte kroky 4 a 5 nejdříve pro jeden konec vlákna (tentokrát odstraňte stripovacími 

kleštěmi 25-50 mm primární ochrany a pomocí lámačky zalomte vlákno na délku 12 mm). 

11. Zkontrolujte délku zalomeného vlákna na montážním přípravku 3M
TM

  Fibrlok
TM

  

Assembly Tool 2501. Pracujte opatrně, očištěné vlákno by se nemělo dotknout montážního 

přípravku. Rovněž se nedoporučuje čistit vlákno po jeho zalomení! Dále umístěte vlákno do 

otočného ramene (nedotýkejte se obnaženého vlákna!). 

12. Opatrně zasuňte v přímém směru upevněný konec vlákna do montážní spojky  3M
TM

 

FibrlokTM II 2529, dokud neucítíte odpor kladený spojkou. Vlákno by mělo neustále 

mírným tlakem působit do spojky (posuňte vlákno ještě více směrem do spojky, aby se na 

něm vytvořil mírný oblouk). Obnažené vlákno by teď mělo zcela zmizet ve spojce. V tomto 

okamžiku již nevydělávejte jednou zastrčené vlákno ven ze spojky!!! 
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13.  Proveďte kroky 10, 11 a 12 pro druhý konec vlákna s tím, že odpor vkládanému vláknu 

nebude klást samotná spojka, ale již umístěné první vlákno (oblouk prvního vlákna se bude 

zvětšovat). Zasuňte zpět první vlákno a vytvořte tak na obou vláknech stejné oblouky.  

14.  Sklopením páky a přitlačením páky na spojku se vytvoří mechanický spoj. Opatrně 

vyjměte spojku z montážního přípravku 

15.  Změřte velikost vložných ztrát mechanické spojky (snažte se umístit vlákno do stejné 

polohy, v jaké bylo při měření referenční hodnoty). 

16.  Trasu nechte zapojenou a umístěte spojku zpět do montážního přípravku. Opět určete 

referenci. 

 

17. Rozeberte spoj pomocí demontovací 

vidličky. Zasuňte krátké výstupky do drážek 

na spojce. Jednou rukou pevně držte spojku 

v montážním přípravku  Assembly Tool 

2501 a následně druhou rukou posuňte 

spodní část demontovacího přípravku pod 

spojku, čímž dojde k uvolnění. 

 
 

18.  Nyní simulujte několikeré použití spojky vytažením a očištěním vláken a opětovným 

zastrčením vláken zpět a provedením spoje. Sledujte hodnoty útlumu spojky po 

několikanásobném použití.  

 

Pozn.: V praxi se opětovné použití spojek nepoužívá. Je pouze dovoleno při 

nevyhovujícím spoji spojku rozebrat, vlákna poposunout, NE VŠAK ZCELA VYSUNOUT a 

opět vytvořit spoj. 
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Seznam použitých prvků a měřících zařízení: 

 

 spojka 3M
TM

  Fibrlok
TM

 II 2529 

 montážní přípravek 3M
TM

  Fibrlok
TM  

Assembly Tool 2501 

 demontovací vidlička 

 vysílač optického výkonu OPTOKON LS 420 

 měřič optického výkonu OPTOKON PM 420 

 rychlokonektory typu FC 

 singlemodové optické vlákno 

 lámačka Fitel S325A 

 stripovací kleště 

 bezprašný čistící ubrousek 

 izopropylalkohol 

 

Použitá a doporučená literatura a odkazy: 

 

[1] Optické kabely | Samsung | atlantis datacom spol. s r.o. [online]. c1994-2006 [cit. 

2009-03-21]. Dostupný z WWW: http://www.optickekabely.cz/Fiberlok-3m.aspx. 

[2] KUCHARSKI, M., DUBSKÝ, P. Měření přenosových parametrů optických vláken, 

kabelů a tras. Mikrokom, Praha 2001 

http://www.optickekabely.cz/Fiberlok-3m.aspx

