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Abstrakt 
 
V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. 
Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na 
budoucí vývoj sítě, na její životnost a možnosti zařadit nové technologie. Budou uvedeny základní 
kvalitativní parametry, měřitelné uvedenými metodami, s příklady praktického měření, jak optické 
přenosové částí, tak alternativních bezkabelových spojů.  
 

Prvky, o kterých je uvedeno krátké pojednání, se nejčastěji označují jako prvky pro výstavbu 
přístupových sítí, použitý standart je označován jako výstavba FTTx (Fibre To The X) sítí. 

 
Nasazením nových technologií, především systémů WDM, můžeme tento model v 

budoucnosti povyšovat na vyšší typ sítě, která plně dokáže využít svůj potenciál. V rámci 
předposlední úlohy je vyřešena úloha při zapojení jednoduchého systému WDM. 

 
Na závěr je uveden soubor měřících metod s detailně rozebranými postupy a několika 

praktickými příklady. 
 
Můj návrh metropolitní sítě by se mohl obecně označit typem FTTb (Fibre To The 

Building), což je pravděpodobně nejběžnější v České republice a využívají ho velcí i střední 
telekomunikační operátoři. Veškeré zde uvedené postupy a technologie jsou v závěru shrnuty 
ekonomickým pohledem, aby si čtenář udělal názor na jeho náročnost a přínos pro společnost, 
především z hlediska stále rostoucích požadavků na telekomunikační služby. 

 

 

Abstract 
 
The purpose of this master’s thesis is foremost to provide a simple guide how to build elements of 
optical metropolitan area network. The basic model consists to sequence of construction, network 
topology, passive and active parts. The collection contains examples of alternative technology such 
as Wireless LAN with different frequency. 
 

The optical network construction based on optical cable, fibres, splices, trays, adapters, 
connectors and active parts for example a lot of media convertor models.  

 
 After that there are demonstrating type of wavelength division multiplexer used in 
metropolitan area network – passive planar PCL splitter. One of the passive planar splitter are used 
to increase optical fibre channel. 
 
 At the end of the collection a simplified examples of used measurements – optical time 
domain reflectometry and optical fibre transmission. Contains standard protocols or reflectogram. 
 
 The conclusion of this thesis summarizes costs of FTTb (Fibre To The Building) model of 
optical metropolitan area network in Czech republic and future contribution for society. 
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ÚVOD 
 
   V diplomové práci se budu zabývat základními principy a metodami budování 
metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby         
a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost a možnosti zařadit nové 
technologie. Budou uvedeny základní kvalitativní parametry, měřitelné uvedenými metodami, 
s příklady praktického měření, jak optické přenosové částí, tak alternativních bezkabelových 
spojů.  
  Základem budované sítě je předem stanovená struktura – topologie, s kterou budeme 
pracovat. Prvky, o kterých bude uvedeno krátké pojednání, se nejčastěji označují jako prvky 
pro výstavbu přístupových sítí, použitý standart je v poslední době označován jako výstavba 
FTTx (Fibre To The x) sítí. Přístupové sítě FTTx jsou dnes již ve všech oblastech 
telekomunikačních sítí jasným nástupcem běžného metalického vedení. V současnosti          
se v Evropě využívá řada modelů, které si specifikují jednotliví výrobci. Můj návrh 
metropolitní sítě by se mohl obecně označit typem FTTb (Fibre To The Building), což je 
pravděpodobně nejběžnější v České republice a využívají ho velcí i střední telekomunikační 
operátoři.  
  Nasazením nových technologií, především systémů WDM, můžeme tento model 
v budoucnosti povyšovat na vyšší typ sítě, která plně dokáže využít svůj potenciál. V rámci 
práce bude řešena jednoduchá úloha zapojení systému WDM. 
  Veškeré zde uvedené postupy a technologie budou v závěru shrnuty ekonomickým 
pohledem, aby si čtenář udělal názor na jeho náročnost a přínos pro společnost, především 
z hlediska stále rostoucích požadavků na telekomunikační služby. 
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1 Principy budování metropolitní sítě 
1.1 Zásady výstavby 

• Optická metropolitní síť je budována jako samostatná síť, jejíž výstavba je dlouhodobá. 
• Transportní síť bude budována pomocí úložných optických kabelů. 
• Není vyloučeno dočasné využití závěsných optických kabelů a mikrovlnných spojů. 

 Za nejvhodnější návrhový princip umožňující budoucí řízený růst sítě a její kvalitní správu, 
odrážející aktuální komunikační potřeby organizace v čase, je považováno řešení založené na 
následujícím tříúrovňovém hierarchickém modelu: 

• core layer - vrstva jádra páteře  
• distribution layer  - distribuční vrstva 
• access layer - přístupová vrstva 

Takto navržená tříúrovňová hierarchie pak zjednodušuje správu celé sítě organizace 
v průběhu jejího růstu (problematiku adresace a bezpečné správy jednotlivých zařízení). 

 

1.1.1 Vrstva jádra páteře (core layer) 

 Vrstva jádra páteře (core layer) představuje komunikační jádro, které je možno chápat jako 
základní páteřní síť, která může zahrnovat jak lokální (LAN), tak i rozlehlé (WAN, MAN) 
páteřní komunikační subsystémy. Primární funkcí této vrstvy je poskytování optimalizované 
a spolehlivé transportní struktury. Tato vrstva by měla tedy být navržena tak, aby dokázala 
přenášet pakety co nejrychleji s minimální latencí (neměla by tedy nad pakety provádět žádné 
nadbytečné manipulace jako např. filtraci podle přístupových seznamů). Na úrovni této vrstvy 
se také předpokládá robustní návrh zajišťující vysokou odolnost vůči poruchám. Páteřní 
služby by měly zahrnovat: 

• optimalizaci výběru transportních cest 
• prioritizaci provozu (vnitřní frontovací mechanizmy s podporou Quality of Services) 
• rozložení zatížení 
• poskytování alternativních cest (redundance, odolnost vůči poruchám) 
• zapouzdření (tunelování) 
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1.1.2 Distribu ční vrstva (distribution layer) 

 Tato vrstva představuje oddělovací linii mezi vrstvou jádra páteře a přístupovou vrstvou. 
Jejím účelem je poskytování hraničních definic pro manipulaci s pakety (např. přístupových 
politik organizace). Typickým představitelem je areálová LAN síť. Primární funkcí této 
vrstvy je poskytování přístupu jednak k různým částem sítě organizace (internetwork) 
a jednak k požadovaným službám. Na úrovni této vrstvy se také předpokládá implementace 
funkce řízení přístupu ke zdrojům dostupným přes vrstvu jádra páteře, tedy i efektivní 
využívání přenosového pásma. To typicky vede k nutnosti zajištění kvality služby (QoS)      
na bázi rozlišení komunikačních potřeb jednotlivých aplikací, což se obvykle zajišťuje 
vhodnou implementací řízení (klasifikace a prioritizace) provozu podle (centrální) organizace 
tak, aby bylo vzájemně logicky odděleno lokální komunikační prostředí od páteřního (což 
současně přispívá i ke zvýšení bezpečnosti, např. možností definice přístupových pravidel). 
V prostředí areálových sítí LAN distribuční vrstva obvykle zahrnuje: 

• řízení přístupu k jádru páteře (backbone bandwith management) 
• agregaci adres a oblastí 
• filtraci oblastí a služeb 
• řízení přístupu na úrovni organizačních jednotek 
• směrování virtuálních sítí (VLAN) 
• bezpečnost 
 

1.1.3 Přístupová vrstva (access layer) 

 Poskytuje přístup ke zdrojům organizace pro jednotlivé koncové uživatele pracovní skupiny 
(typicky členěných do virtuálních sítí VLAN). Tato vrstva může také  s výhodou využívat 
přístupové seznamy či filtry, aby mohla dále optimalizovat komunikační potřeby konkrétních 
skupin uživatelů. V prostředí areálových sítí LAN a MAN přístupová vrstva obvykle 
zahrnuje: 

• mikrosegmentaci LAN a MAN 
• přidělení základního přenosového pásma (sdíleného nebo vyhrazeného) 
• L2 (při použití pokročilejších zařízení i L3) filtraci 
• broadcastové a multicastové schopnosti 
• bezpečnost přístupu k přenosovému mediu 
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1.2 Fyzická topologie budované metropolitní sítě 
   

  Centrální uzly –PoP (point of presence) 

  Pro umístění centrálních prvků by měli být vybrány lokality, v nichž se předpokládá 
umístění prvků pro poskytování služeb (konektivity a jednotlivých streamů služeb) a jsou, 
nebo v brzké době budou, pro tuto činnost velice dobře vybaveny, to jak po hardwarové 
stránce, tak i vzhledem ke své poloze ve městě. 

V těchto uzlech bude vytvořeno  jádro sítě. Model využívá kombinace funkcí páteřních 
routerů a vzdálených switchů, zároveň lze všechny prvky sítě použít i pro připojení 
zákaznických sítí.  

Vzájemné propojení centrálních uzlů znázorňuje obrázek 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Schéma zapojení jádra a transportní vrstvy sítě 

 

V těchto uzlech budou použita zařízení s redundantními procesory a moduly. 

Navržené prvky je možné doplňovat rozhraními, která mají vyšší propustnost. Tuto strukturu 
lze dále rozšiřovat a poskytovat služby dalším subjektům (komerčním subjektům, kulturním 
zařízením, zdravotnickým zařízením atd.), v budoucnosti i Triple Play služby. 
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Koncové body sítě 

  Návrh metropolitní sítě počítá s připojením téměř neomezeného množství jednotlivých 
městských magistrátů, úřadů městských částí, dopravních podniků, správců komunikací         
a technických sítí, Hasičského záchranného sboru, Městské policie, vysokých škol, 
významných kancelářských a bussines center, apod.  

Topologie koncových bodů 

 Každý koncový bod sítě bude z bezpečnostních důvodů připojen do dvou koncových 
stanic – POPů. Obě koncové stanice jsou zodpovědné za generování rámců a nabízí              
se následující varianty: 

- dvoubodový spoj - pro propojení dvou koncových bodů (nejčastěji se jedná o propojení 
dvou koncových stanic) 

- otevřená sběrnice - dvě koncové stanice (POP) pracují jako počáteční a koncové;  všechny 
koncové body mají možnost rekonfigurace připojení na aktivní stanici v případě, že dojde 
k přerušení spoje, nebo k poruše stanice; topologie je prakticky nevyužívaná 

- kruh  - pouze jedna koncová stanice slouží jako počáteční a koncový bod pro oba směry 
současně; všechny koncové body jsou schopné rekonfigurace při poruše spoje  

- hvězda - existuje jedna koncová stanice, ke které se připojují všechny ostatní koncové body  

 

 

 
Obr. 1.2 Topologie otevřené sběrnice 

 

 
Obr. 1.2 Topologie kruhu 
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Zapojení koncových bodů – kruh 

Legenda:
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Obr. 1.3 Zapojení koncových bodů- kruh 
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Zapojení koncových bodů – hvězda 
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Obr. 1.4 Zapojení koncových bodů- hvězda 
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1.3 Kvalitativní parametry 
  Pojem kvalita služeb (QoS – Quality of Services) je jedním z trendů vývoje 
technologií a služeb počítačových sítí, jedná se o pravidlo, jak poskytovat uživatelům služby 
s definovanou kvalitou.  
  V poslední době dochází k rozvoji služeb, jejichž úspěšnost z pohledu uživatele 
významně závisí na kvalitativních charakteristikách komunikace přes počítačovou síť. 
Uživatel požaduje, aby mu byla poskytnuta určitá kvalita služby. 
Příkladem kvality služby na úrovni aplikace může být videosignál určitého rozlišení o určitém 
počtu obrázků za sekundu, výměna zpráv mezi komunikujícími aplikacemi s určitým 
maximálním zpožděním a určitou maximální ztrátovostí nebo přenos určitého objemu dat      
v určitém čase. 
Zmíněné požadavky aplikací lze mapovat na základní kvalitativní charakteristiky sítě 
poskytující přenos paketů: 

• Volná kapacita sítě - rozdíl mezi instalovanou kapacitou a zátěží, neboli využitou 
kapacitou. Je třeba sledovat nejen průměrné hodnoty, ale i jejich dynamiku v různých 
časových měřítcích. 

• Ztrátovost paketů - kolik procent paketů nedorazí od odesílatele k příjemci. Ke ztrátě 
může dojít v důsledku dočasného přetížení některého komponentu komunikační trasy, 
například po vyčerpání kapacity vyrovnávacích pamětí, přetížení procesoru směrovače 
a podobně. Pro chování aplikací je rovněž důležitá i dynamika ztrátovosti, tzn. zda se 
ztráty vyskytují ve shlucích. 

• Zpoždění - doba potřebná k přenosu paketu od odesílatele k příjemci. 
• Změna zpoždění - jak se mění zpoždění jednotlivých paketů během přenosu. Tato 

vlastnost je pro aplikace často důležitější než absolutní hodnota zpoždění. 
 
 

 
Tab. 1 Mezní hodnoty jednotlivých tříd QoS 

 

– Zpoždění přenosu paketů IPTD (IP Packet Transfer Delay) 
– Kolísání zpoždění IPDV (IP Packet Delay Variation) 
– Četnost chybných paketů IPER (IP Packet Error Ratio) 
– Četnost ztracených paketů IPLR (IP Packet Loss Ratio) 
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Mezní hodnoty parametrů QoS 
 

 
Tab. 2 Mezní hodnoty parametrů QoS pro jednotlivé služby 

 

1.4 Příklady měření kvalitativních parametrů na metropolitní síti 

   
  Ke kvalitativnímu posouzení testované sítě jsem použil program SmokePing Latency, 
který na daném portu sítě každých šedesát sekund v průběhu měření posílá 20 ICMP paketů   
o velikosti 56bytů. Jako další možnost nabízí program měření odezvy do daného bodu         
(na přímo určenou IP) a jako poslední měření jsem použil posílání paketů o dvou různých 
velikostech (500B a 1500B), kdy jsem měřil zpoždění za plného provozu v ms, třetí hodnotou 
tohoto měření bylo kolísání zpoždění, obě hodnoty podávají jednoduchou informaci               
o prostupnosti spoje. Všechny testované spoje jsou kompletně popsány přiloženými schématy.  
 

A) Kruhová topologie s využitím jednoho bezdrátového spoje 
  V prvním příkladě se jedná o kruhovou topologii s dvěma koncovými stanicemi        
na kruhu (dvojitý kruh, v případě, že je jedna ze stanic ve stavu poruchy dojde k překlopení 
na druhou stanici a v případě, že je kruh rozpojen v určitém bodě, koncové sanice převezmou 
provoz automaticky), na které je provozován 1000 Mbps Ethernet se službami poskytování 
konektivity do internetu (hustý provoz), VoIP (hustý provoz) a IP-tv (zkušební unicast provoz 
ve formátu MPEG2). Na obrázku 1.5 je jeho konkrétní zapojení. Prostřednictvím koncových 
bodů 1 až 6 jsou nabízeny všechny výše uvedené služby. Koncový bod 7 je například 
obchodní centrum umístěné nedaleko hlavního města, pro připojení takové lokality                
je nepraktické věnovat se výstavbě drahé zemní trasy a použije se tedy bezdrátové řešení. 
V našem případě se jedná o systém SDM10-DE pracující ve volném kmitočtovém pásmu 10,3 
až 10,6 GHz podle povolení ČTU. Systém pracuje s kmitočtovou modulací s kmitočtovým 
zdvihem 8 MHz a šířkou kanálu 28 MHz. Výkon vysílače je předepsaný 2mW a kapacita 
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spoje je 25 Mbit/s. Spoj používá rozhraní 100BASE-TX. K vysílači je připojena parabolická 
anténa o průměru 65 cm se ziskem 34 dB polarizovaná v obou směrech se šířkou svazku 3,7°. 
Orientační dosah tohoto systému s rezervou 20 dB je 7000 metrů. Dalším bezdrátovým 
propojovacím prvkem (koncový bod 8) je optický systém Laserbit E100 určený pro spoje     
do délky 1500 metrů. Laser má výkon 700mW na vlnové délce 785 nm a je určen pro 
standard 100 Mbit/s Ethernet.  

V rámci měření budu zkoumat všechny dostupné měřitelné parametry. 

 
Obr. 1.5 Schéma pro měření kvalitativních parametrů – KRUH 
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 Vzdálenost  
[m] 

Útlum trasy 
1550nm 
[dB] 

Zpoždění_80B 
[ms] 

Zpoždění_1500B 
[ms] 

Maxim. zpožd ění  
při 500 měřeních 
[ms] 

STANICE_A - - - - - 
Koncový bod 1 1195 0,83 1 3 12 
Koncový bod 2 2114 1,10 1 5 16 
Koncový bod 3 2987 0,86 1 5 20 
Koncový bod 4 6143 1,49 1 5 22 
Koncový bod 5 8,654 2,2 1 5 19 
Koncový bod 6 13683 4,15 1 4 15 
Koncový bod 7   
(od bodu 5) 4250 - 2 12 100 

Koncový bod 8   
(od bodu 4) 1300 - 3 8 20 

STANICE_B 17869 4,24 1 5 8 

Tab. 3 Měření kvalitativních parametrů v přímém směru - KRUH 

 

 
Obr. 1.6 Graf zpoždění v průběhu 10 hodin koncová STANICE_A 

 

 
Obr. 1.7 Graf zpoždění v průběhu 10 dnů koncová STANICE_A 

 

 
Obr. 1.8 Graf zpoždění v průběhu 10 hodin  koncová STANICE_B 
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Obr. 1.9 Graf zpoždění v průběhu 10 dnů  koncová STANICE_B 

 
 
 

 
Obr. 2.0 Graf zpoždění v průběhu 10 hodin  koncový bod 7 (SDM10-DE, 10,5 GHz, 25 Mbit/s) 

 

Obr. 2.1 Graf zpoždění v průběhu 1 dne  koncový bod 7 (SDM10-DE, 10,5 GHz, 25 Mbit/s) 
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Obr. 2.2 Graf přenosové rychlosti za provozu  průběh 10 minut  koncový bod 8 (Lasebit, 100 Mbit/s) 

 

 
Obr. 2.3 Graf zpoždění za provozu v průběh 10 minut  koncový bod 8 (Lasebit, 100 Mbit/s) 

 
Obr. 2.4 Graf ztrátovosti za provozu v průběh 10 minut  koncový bod 8 (Lasebit, 100 Mbit/s) 

 
 
 
 
 

B) Dvoubodový spoj napříč metropolitní sítí  
  Často je součástí výstavby metropolitní sítě dvoubodový spoj mezi lokalitami, které 
jsou značně vzdáleny, tedy spoj je realizován napříč značnou částí sítě, sestává se s několika 
optických spojek, rozvaděčů a často bývá na trase využíváno několik různých výrobců 
optického kabelu. V tomto případě budeme zohledňovat jako kvalitativní parametr opět 
jednotlivá zpoždění. V případě poskytování nenasvíceného vlákna v těchto bodech, pouze 
například pro místního operátora, je směrodatný reflektogram získaný pomocí OTDR, postup 
je popsaný v kapitole 3. Na tomto dvoubodovém spoji napříč metropolitní sítí je propoj         
do head-end stanice digitální televize (hlavní centrála odkud je distribuován signál od 
jednotlivých programerů pro providery IPtv). Signál MPEG2 je distribuován po 1000 Mbit 
Ethernet, rozhraní jeho součástí je asi 25 programů tradiční základní nabídky. 
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Obr. 2.5 Schéma pro měření kvalitativních parametrů – DVOUBODOVÝ SPOJ NAPŘÍČ SÍTÍ 

 
Obr. 2.6 Reflektogram OTDR dvoubodového spoje napříč metropolitní sítí 26,87 km 

 

 

Obr. 2.7 Vytížení dvoubodového spoje napříč metropolitní sítí 26,87 km, provoz IPtv 
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C) Topologie hvězda s využitím bezdrátového spoje na krátkou vzdálenost  
  Poslední zmíněná topologie je realizována pouze jako propojení mezi jednotlivými 
koncovými body a stanicí vždy unikátní cestou. Velkou výhodou je menší náchylnost 
k poruchám v případě zásahu pouze do určité části sítě. Další výhodou je nepochybně snadné 
monitorování takovéto sítě. Nevýhodou množství tras vycházejících z jedné stanice.  
Součástí zapojení hvězdy je i jeden bezdrátový spoj standardu Wi-fi na 2,4 GHz, realizovaný 
v husté městské aglomeraci na krátkou vzdálenost asi 160 metrů (přímá viditelnost). 
 

1000Mbps

SM

UTP

UTP

MM

MM

SM

SM

1000Mbps

UTP

UTP

UTP SM UTP

1000MbpsMMKoncová STANICE

Koncový bod 1

Koncový bod 2

Koncový bod 3

Koncový bod 4

 
Obr. 2.8 Schéma pro měření kvalitativních parametrů – HVĚZDA 

 
 Vzdálenost  

[m] 
Útlum trasy 
1550nm 
[dB] 

Zpoždění_80B 
[ms] 

Zpoždění_1500B 
[ms] 

Maxim. zpožd ění  
při 500 měřeních 
[ms] 

STANICE - - - - - 
Koncový bod 1 3126 1,36 1 3 12 
Koncový bod 2 3277 1,33 1 3 10 
Koncový bod 3 9704 3,75 1 5 12 
Koncový bod 4 
(od bodu 1) 

160 - 20 94 
 

360 

Tab. 4 Měření kvalitativních parametrů - HVĚZDA 
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Obr. 2.9 Graf zpoždění v průběhu 1 dne  koncový bod 4 (Wi-fi,2,4 GHz, 11 Mbit/s) 

 

1.5 Logická struktura metropolitní sít ě 
  Logickou strukturu sítě znázorňuje obrázek 3.0. Srdcem sítě je MPLS páteř, zajišťující 
základní transportní služby. K této páteři se dále připojují jednak jednotlivé bloky síťových 
služeb a jednak sítě připojených účastníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.0 Logické schéma sítě 
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Páteřní část 

       Páteř metropolitní sítě poskytuje základní přenosovou infrastrukturu. Bude postavena 
na protokolu MPLS a tvořena páteřními směrovači. Jádro páteře (páteřní routery) budou tvořit 
2-3 uzly. Přístupovou vrstvu (vzdálené switche) budou tvořit další uzly, z nichž některé        
se mohou překrývat s uzly jádra. V těchto uzlech bude funkcionalita sloučena do jednoho 
zařízení. Při větším rozšiřování páteře sítě dojde k rozdělením funkcí do fyzicky různých 
zařízení. Strukturu páteře MAN sítě nejlépe vystihuje obrázek 1.1. 

                        

Vázací soustava 

  Služby připojení externích sítí a služby vzdáleného přístupu budou sdílet společnou 
vázací soustavu. Důvodem k tomu je nutnost aplikace bezpečnostní politiky pro přístup          
k jednotlivým funkčním blokům sítě. 

Vázací soustava je navržena jako plně redundantní a to včetně fyzického umístění.  

Komunikaci s vnějšími sítěmi, zejména Internetem, bude zajišťovat soustava routerů. Za nimi 
následuje síť pro servery, zajišťující vzdálený přístup do sítě a to jednak dialup připojení        
a jednak zabezpečené služby VPN.  

Následuje firewall, který od této sítě odděluje DMZ (demilitarizovanou zónu). V DMZ budou 
umístěny „tradiční“ DMZ služby, tj. DNS a SMTP servery a dále WWW a případně portálové 
služby. Protože tyto služby na rozdíl od DNS a SMTP nemají nativně zajištěnou redundanci, 
budou umístěny za content switchem, který řeší problém redundance. V DMZ budou 
umístěny portály pro přístup do intranetových serverů a WWW servery pro vnitřní užití 
připojených účastníků. 

Za DMZ následuje další firewall, který odděluje síť intranetových serverů a routery pro 
připojení sítí jednotlivých  účastníků. 

 

Aplika ční soustava 

  Aplikační soustava představuje masivně distribuovaný systém integrující jednotlivé 
služby sítě. Pod termínem služby si lze představit celou řadu aplikací, počínaje prostředky pro 
monitorování sítě typu  OpenView, prostředky pro síťovou synchronizaci času, aplikace pro 
plánování, správu pošty, portálové služby, elektronické publikování, systémy autentifikace     
a tarifikace. Další služby podle požadavků zákazníka jako jsou databázové servery, 
streamovací servery pro audio a video, apod. Služby tohoto systému mohou běžet na různých 
platformách a pod různými operačními systémy. 

Datové sklady 

  Pro řešení datových úložišť bude použita soustava diskových polí propojených pomocí 
fibre channel switchů. Tato soustava bude rozmístěna do uzlů sítě. Příslušné fibre channel 
switche budou na rozhraní gigabit ethernet propojeny samostatnou MPLS VPN sítí. 
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2 Konstrukce metropolitní sítě 
2.1 Pasivní část    

2.1.1 Páteřní zemní trasa 
  
 Musí být budována s ohledem na hustou městskou aglomeraci, ekonomii výstavby      
a především by měla splňovat všechny zákony a předpisy platné pro nadzemní a podzemní 
kabelové vedení. Velkou výhodou v posuzování vedení páteřní trasy optického kabelu pro 
metropolitní síť je, oproti metalickým vedením, především její prostorová nenáročnost, 
v případě použití plně dielektrického kabelu nevzniká mezi body galvanické spojení. 
Prakticky nejpoužívanější je tzv. zafukování (metoda zavádění optických kabelů                   
do ochranných trubek, kdy je kompresorem do vzduchotěsné trubky vtlačován vzduch, tím   
je sníženo tření kabelu v trubce a je možné ho zatáhnout do mnohem větších vzdáleností bez 
nutnosti provádění dalších výkopů) optických kabelů do ochranných HDPE trubek. V rámci 
výstavby metropolitní sítě jsou nejprve nejdůležitější lokality sítě propojeny sítí HDPE trubek 
nejčastěji v zemi, protože tam je zaručena jejich největší ochrana. V závislosti na vytěžování 
sítě jsou později do HDPE trubek zafukovány/zatahovány optické kabely. V případě, že je 
potřebné v dalších fázích růstu sítě instalovat další vyvedení do důležitých bodů (objektů) 
jsou na HDPE trubky osazeny zemní kabelové komory, ve kterých se HDPE trubky přeruší 
společně s optickým kabelem a instaluje se optická spojka, z které je realizováno další 
vyvedení. Vzhledem k životnosti takového spoje musí být vždy dodržena naprostá 
vodotěsnost, jak HDPE trubek, tak optické spojky.  
 V hustých městských aglomeracích se často vyskytují podzemní kolektory pro vedení 
kabeláže. Pro zaručení životnosti optického kabelu v rámci kolektorů se vyžaduje použití 
ochranné LSPE trubky, která obsahuje retardéry hoření.  
 V případě, že se další významný bod sítě nachází v zemní trasou nedostupné lokalitě, 
využívá se nadzemních vedení, která jsou ekonomicky nejméně náročná, ovšem výrazně 
náchylná na poruchu způsobenou vnějšími vlivy. Pro nadzemní závěsné vedení se nejčastěji 
využívá speciální závěsný optický kabel. 
 
- Ochranné trubky HDPE 

Vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu s nízkým koeficientem tření, s hladkou 
nebo vrubovanou vnitřní stěnou. Trubky se vyrábí v barvách dle stupnice RAL s barevnými 
pruhy. Dodávají se s permanentní lubrikací vnitřních stěn ke snadnému zatahování, či 
zafukování kabelů a jsou opatřeny potiskem s informací o výrobci, numerickou identifikací a 
délkovými značkami. Trubky mohou být opatřeny speciálním potiskem.  

Lze volit jednu ze základních variant vnitřní stěny:  
- hladkou lubrikovanou silikonovým olejem  
- hladkou lubrikovanou koextrudovanou vrstvou polymerů  
- drážkovanou nelubrikovanou  
- drážkovanou s koextrudovanou vrstvou polymerů  

Montážní teplota: manipulace je možná v teplotním rozsahu +5 °C až +50 °C. 
Provozní teplota: -40 °C až +70 °C  
  
Vnější/vnitřní 
průměr[mm] 25/20 32/27 40/33 50/43 

Tab. 5 Standardní průměry HDPE chrániček 
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- Zemní kabelové komory „POVRCHOVÉ“ 
Použití těchto komor při budování podzemních komunikací je efektivní a rychlé. Tyto 

výrobky lze snadno kombinovat s HDPE trubkami, korugovanými chráničkami nebo dokonce 
s multikanály.  

Plastové komory jsou vyrobeny z polyethylenu vysoké hustoty, víka jsou dodávána    
v provedení litina nebo HDPE plast, pro komory případně ocel, polyethylen nebo  beton.  

Plastové komory jsou konstruovány tak, že jsou schopny odolávat vysokému statickému 
zatížení (dle typu komory od 8 do 15-ti tun). Vzhledem k charakteru použitého materiálu však 

nejsou schopny odolávat vysokým dynamickým tlakům. 

 
Obr. 3.1 Konstrukce zemní kabelové komory POVRCHOVÉ [7] 

 
- Vodotěsné zemní kabelové komory typu „PODPOVRCHOVÉ“ 
 Kabelové komory z PE použití především ve veřejném osvětlení, signalizačních 
zařízeních a telekomunikacích. PE kabelové komory umožňují rychlé a spolehlivé 
zabudování, jednoduché napojení HDPE ochranných trubek a absolutně těsné provedení.  
Polyetylén splňuje všechny známé normy a pokud se týká manipulace, vychází při instalaci 
maximálně vstříc. Materiál dlouhodobě odolává chemickému působení silně agresivních půd 
stejně jako mechanickému zatížení. Plastové komory reagují pružně na přirozené posuny        
a pohyby zeminy. Pukliny, zlomy apod. jsou téměř vyloučeny. Náklady spojené s jejich 
ošetřováním a údržbou jsou redukovány na minimum. Minimální hmotnost dovoluje rychlou 
ruční montáž bez zvedacích zařízení rovněž ve stísněných a obtížných topografických 
podmínkách. 

 
Obr. 3.2 Konstrukce zemní kabelové komory PODPOVRCHOVÉ [7] 



 28 

2.1.2 Optické kabely 
 
 Základním stavebním kamenem každé metropolitní optické sítě jsou optické 

kabely. Prakticky nejvyužívanější jsou venkovní optické kabely typu Loose Tube                   
(s trubičkovou ochranou vláken) s jednovidovými vlákny (SM/MC, SM/DC, SM/, SM/ ITU-T 
G.652.D). Součástí nabídky v oblasti kabelů jsou i kabely samonosné typu (závěsné optické 
kabely). Kompozitní kabely obsahující kombinaci různých typů vláken v jednom kabelu.  
 Z ekonomického a praktického hlediska je pro metropolitní síť nejvhodnější vlákno  
SM/ ITU-T G.652.D, které je společně s ostatními typy popsáno níže. 
Kabely s jedinou centrální trubkou, kabely s páskovými (ribbonovými) vlnovody (několik set 
vláken, kombinace přinášející možnost využití hromadného svařování), kabely vnitřní, různé 
další speciální typy kabelů. 
 

 
Obr. 3.3 Popis konstrukce OK 

 
 Hlavním prvkem optického kabelu je samotné optické světlovodné vlákno.  
Při výrobě vláken jsou nejprve vlákna z dotovaného křemenného skla pokryta vrstvou 
měkkého akrylátu. Poté následuje druhá vrstva z tvrdšího akrylátu. Tyto dvě krycí vrstvy jsou 
nazývány primární ochranou. V závislosti na typu kabelu, ve kterém má být vlákno použito, 
jsou vlákna příslušně barevně značena. 

Vlákno je podrobeno rozsáhlému kvalifikačnímu programu, který zahrnuje spoustu 
zkoušek předtím, než je vlákno schváleno pro výrobu. Důležitější zkoušky jsou pro ověření 
přenosových, geometrických, mechanických a environmentálních požadavků. 
Parametry uvedené pro každý typ vlákna popisují různé přenosové a geometrické (rozměrové) 
charakteristiky, nutné pro minimální zkreslení a útlum přenášených impulsů. Mechanické 
zkoušky a zkoušky vlivu prostředí zaručují životnost vlákna, jež je normálně udávána 40 let. 
Zkoušky vlivu prostředí  zahrnují zkoušky s velkými změnami teploty, vlhkosti a také 
kompatibility s výplňovými gely.  

Jednovidová vlákna jsou běžně nejpoužívanější v telekomunikačních spojích pro 
metropolitní sítě. Zásadním parametrem pří výrobě vlákna je  disperze optického impulzu, 
chromatická disperze způsobuje omezení přenosové šířky pásma (přenosové rychlosti) 
jednovidových vláken. Fyzikální podstata tohoto jevu spočívá v tom, že jednotlivé spektrální 
složky přenášeného optického záření se šíří vláknem, díky materiálovým a vlnovodovým 
vlastnostem optického vlákna, nepatrně rozdílnou rychlostí, což se projeví v rozšíření 
přenášených pulsů. Toto rozšíření je závislé na délce trasy, vlastnostech použitého zdroje 
záření (spektrální šířka zdroje) a především na hodnotě tzv. koeficientu chromatické disperze 
(D). Koeficient chromatické disperze se udává v ps/km.nm a vyjadřuje, jaké je časové 
rozšíření impulsu v ps po průchodu jedním km optického vlákna při spektrální šířce zdroje 
záření jeden nm.  

Jestliže se zkombinují hodnota mezní vlnové délky a průměru vidového pole, lze 
odhadnout citlivost vlákna na ohyb. Vysoká mezní vlnová délka a malý průměr vidového pole 
poskytují vlákno s vyšší odolností ohybu. 
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2.1.3 Optická vlákna 
  
Standardní jednovidové vlákno bez posuvu disperze  (USF – Unshifted Fiber)  
 

Je standardní - konveční vlákno (dle doporučení ITU-T G.652). Tato vlákna mají 
standardní disperzní charakteristiku, tj. hodnotu blízkou nule na 1310 nm a zhruba 17 
ps/nm.km na vlnové délce 1550 nm. Díky této charakteristice jsou tato vlákna vhodná pro 
přenosové systémy pracující v oblasti kolem vlnové délky 1310 nm a systémy s přenosovou 
rychlostí do 10Gb/s v oblasti vlnové délky 1550 nm, jako i pro systémy s hustý nebo hrubým 
vlnovým multiplexem v pásmech O (1260-1360 nm), C (1530-1565 nm), L  (1565-1625 nm) 
a  S (1460-1530 nm). Tato skupina vláken může být dále rozčleněna dle následujících typu: 

 
- Matched Clad (MC) – vlákno s přizpůsobeným profilem indexem lomu pláště. Tento 

typ vlákna je vlastně nejčastěji instalovaným vláknem na světě, především díky 
jednoduchosti výroby. 

- Depressed Clad (DC) – vlákno s vnořeným profilem indexu lomu. Poněkud 
složitějším profilem indexu lomu je vlákno navrženo tak, aby bylo méně citlivé         
na ohyby vlákna, než je tomu u vláken typu MC. Přenášená světelná energie je lépe 
vězněna v jádře vlákna strukturou profilu indexu lomu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vlákno s nízkým obsahem hydroxidových iontů (LWPF - Low Water Peak Fiber) – 

Tento typ MC vláken byl poprvé představen firmou OFS v roce 1998. Vlákno 
obsahuje natolik nízký počet hydroxidových iontů, že dovoluje využít vlákna               
i k přenosům v pásmu E (1360 – 1460 nm), kde standardní vlákna mají zvýšené ztráty, 
právě absorpcí záření na hydroxidových iontech. Tento typ vlákna je od roku 2000 
zahrnut pod doporučení ITU-T. G.652.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Obr. 3.4 Profil indexu lomu MC a DC vláken [4] 

Obr. 3.5 Útlumová charakteristika konvečních a LWPF vláken [4] 
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 Standardu ITU-T G.652 

Geometrické parametry 
Průměr jádra (nominální hodnota) [µm] 8.3 
Průměr pláště [µm] 125 ± 1 
Nekruhovost pláště [%] < 1 
Excentricita jádro-plášť [µm] ≤ 0.5 
Průměr primární ochrany [µm] 245 ± 5 
Excentricita primární ochrana-plášť [µm] < 12 

Přenosové parametry 
Průměr vidového pole [µm]  
1310 nm 9.2 ± 0.4 
1550 nm 10.5 ± 1.0 
Mezní vlnová délka (λcut off) [nm] 1170 – 1310 
Mezní vlnová délka v kabelu [nm] ≤ 1260 
Maximální útlum [dB/km]  
1310 nm 0.30 - 0.34 
1550 nm 0.20 – 0.23 
Spektrální změna útlumu (1285-1330 nm) [dB/km], *(1550-
1625) 

≤ 0.05 

Spektrální změna útlumu (1525-1575 nm) [dB/km] ≤ 0.05  
Podélná homogenita útlumu [dB] < 0.1 
Útlum na vlnové délce absobčního maxima OH- iontů (1383 ± 3 
nm) [dB/km] 

≤ 0.31 

Vlnová délka nulové chromatické disperze λ0 [nm] 1302 – 1322 
Nominální vlnová délka nulové chromatické disperze λ0 [nm] 1310 
Maximální disperze na 1550 nm [ps/nm.km] 18 
C-Band: (1530-1565 nm)  
L-Band: (1565-1625 nm)  
Max. sklon disperzní charakteristiky na vlnové délce nulové 
chromatické disperze [ps/nm2.km] 

≤ 0.092 

Nominální sklon disperzní charakteristiky na vlnové délce nulové 
chromatické disperze [ps/nm2.km] 

≤ 0.088 

Ztráty způsobené makroohyby [dB] 
Jeden závit s průměrem 32 mm na λ = 1550 nm. < 0.5 
100 závitů s průměrem 75 mm.  
na 1550 nm < 0.1 
na 1310 nm *(1625 nm) < 0.05 
Polarizační vidová disperze ps/√km na 1310 nm v kabelu   
Polarizační vidová disperze ps/√km na 1310 nm }, *(Link Design 
Value) 

0.5 

Mechanické parametry 
Tahová odolnost (Proof Test) [Gpa] 0.7 
Stahovací síla primární ochrany [N] < 8.9 N ≥ 1.3 N 

Klimatická odolnost 
Teplotní závislost útlumu (-60°C až +85°C) [dB/km] ≤ 0.05 
Statická únava [nd] > 20 

Ostatní charakteristiky 
Relativní rozdíl indexu lomu [%] 0.33/0,08 
Efektivní skupinový index lomu          1310 nm 1.466 
1550 nm 1.467 
1625 nm  
Rayleighův koeficient zpětného rozptylu [dB]  
1310 nm -49.6 
1550 nm -52.1 
1625 nm  
Zakřivení vlákna (curl) [m] ≥ 2 

Tab. 6 Standart optického vlákna dle ITU-T [3] 
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Disperzn ě posunuté vlákno (DSF – Dispersion Shifted Fiber) 
 

Je vlákno s posunutou nulovou hodnotou disperze z oblasti 1310 nm do pásma 1550 
nm (doporučení ITU-T G.653). Toto vlákno je komerčně dostupné od roku 1985 a původně 
bylo navrženo jako optimální vlákno pro vysokorychlostní přenosy v pásmu 1550 nm, kde 
chromatická disperze těchto vláken je téměř nulová. Vlákno bylo nasazováno hlavně 
počátkem devadesátých let do podmořských optických tras a do sítí dálkových 
telekomunikačních operátorů ve USA a v Japonsku. Postupně se zvyšováním přenosové 
kapacity pomocí tzv. hustého vlnového multiplexu DWDM se ukázalo, že disperze blízká 
nule není nejvhodnější pro tyto vícekanálové aplikace z důvodu nelineárních jevů, jako je 
čtyřvlnné směšování (FWM – Four Wave Mixing) a křížová modulace (XPM - Cross Phase 
Modulation), které vznikají u těchto přenosů díky vysoké hustotě světelné energie v jádře 
optického vlákna. Z těchto důvodů se přešlo na vlákna s nenulovou chromatickou disperzi 
v pásmu 1550 nm. 
 
 
Vlákno s nenulovou chromatickou disperzí (NZDF – No n Zero Dispersion Fiber)  
 

Bylo představeno poprvé v roce 1993 firmou OFS (v té době AT&T) pod komerční 
značkou TrueWave. NZDF vlákna mají rovněž posunutou hodnotu chromatické disperze, ale 
na rozdíl od DSF vláken je tato hodnota v pásmu okolo vlnové délky 1550 nm tzv. C-pásmu 
nenulová. Nenulová hodnota sice omezí dosah spoje, co se týče přenosové šířky pásma nebo 
přenosové rychlosti, zároveň však vede k výraznému potlačení výše zmíněných nelineárních 
jevů FWM a XPM u systému s hustým vlnovým multiplexem, kdy se vláknem přenáší 
v poměrně úzkém pásmu (např. C-pásmo - 35 nm) několik až několik desítek spektrálních 
kanálů. NZDF vlákna jsou specifikována v doporuční ITU-T G.655. Komerčně je dostupných 
v současné době mnoho různých NZDF vláken lišící se jednotlivými přenosovými parametry, 
které předurčují jednotlivá vlákna pro různé přenosové aplikace, jako např. podmořské trasy, 
páteřní optické sítě, metropolitní sítě a pod.  Dokonce na některých dálkových trasách dochází 
ke kombinaci několika typů NZDF vláken za účelem dosažení optimální charakteristiky 
chromatické disperze v souvislosti s nelineárními jevy vznikajícími v optickém vláknu při 
vysoké hustotě výkonu, jenž vzniká u mnohokanálových opticky zesilovaných systémů. 
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2.1.4 Materiálové a konstrukční charakteristiky 
 
Primární ochrana 

Jako primární ochrana optického vlákna je použit akrylát síťovatelný ultrafialovým 
zářením. Akrylátová ochrana je aplikována ve dvou samostatných vrstvách, měkké vnitřní 
vrstvě a tvrdé vnější vrstvě. 

Kromě toho, že poskytuje fyzickou ochranu a vysokou pevnost, chrání tato ochrana kabel 
také proti příčným silám, proti oděru a v korozivních prostředích, např. ve vodě. Rovněž 
snižuje riziko ztrát způsobených mikroohyby. 

Akrylát je rovněž použit jako základní materiál pásku pro zapouzdření vláken do páskové 
struktury. 

Teplotní vlastnosti akrylátové ochrany jsou navrženy pro použití v teplotním rozsahu  

od - 60 °C do + 85 °C. 
 

Sekundární ochrana 
 -  Polyamid (PA) 

Polyamid je používán hlavně jako sekundární ochrana optických vláken. PA je rovněž 
používán jako ochranný obal přes PE pláště u kabelů, které by mohly být vystaveny 
značnému namáhání na oděr (jako jsou termiti a malí hlodavci) nebo chemikáliím. Při výrobě 
optických kabelů je používáno několik různých typů PA s využitím rozdílných vlastností 
tohoto materiálu. PA 12 je nejčastěji používaným typem díky nižší absorpci vlhkosti. 

PA může být použit v rozmezí širokého teplotního rozsahu a zůstává životaschopný 
při stálých provozních teplotách až do 90 °C. Měkne kolem 150 °C a zůstává ohebný až do - 
40 °C. 

Ve srovnání s PVC a PE je PA velice pevný, odolný materiál. PA má pevnost v tahu 
nejméně 30 MPa při 20 °C a jeho tažnost před přetrhem je nejméně 150 %. 

 
 -  Polybutylén tereftalát (PBT) 

Polybutylén tereftalát (PBT) je používán jako sekundární ochrana optických vláken 
podobným způsobem jako polyamid 12. PBT je polokrystalický termoplastický polyester 
s vynikajícími mechanickými a fyzikálními vlastnostmi. PBT má vysokou mechanickou 
pevnost, vysokou teplotu tepelného průvěsu, nízkou navlhavost, dobrou rozměrovou stabilitu, 
vynikající elektrické vlastnosti a vynikající chemickou odolnost. 

Polybutylén tereftalát může být používán v rozmezí širokého rozsahu teplot. Jeho bod 
tavení leží kolem 225 °C a teplotní rozsah zeskelnatění od 40 - 60 °C. Maximální doporučená 
provozní teplota PBL leží mezi 120 a 140 °C. Může být použit při teplotách až do - 40 °C. 

Modul pružnosti je 2,6 GPa, což jej činí tužším oproti PA 12, který má modul 
pružnosti kolem 1,4 GPa. Tažnost je nejméně 100 % a pevnost nejméně 40 MPa. Dobré 
mechanické vlastnosti zvyšují ochranu poskytovanou optickým vláknům. 

PBT nabízí dobrou odolnost vůči stárnutí. Mimo aplikace v optických kabelech je často 
používán v klávesnicích PC a pro vnější části automobilů. PBT je jako všechny polyestery 
citlivý na hydrolýzu, která se samotná za určitých podmínek může projevit předčasným 
zkřehnutím a ztrátou tahových vlastností.  
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Materiály pláště 
-  Polyetylén (PE) 

Pro výrobu optických kabelů je obvykle používán nízkohustotní lineární PE (LLDPE). 
Jsou však také používány tvrdší typy (PE se střední a vysokou hustotou) z důvodu jejich 
vyšší pevnosti a odolnosti deformacím při vysokých teplotách. 

Z důvodu teplotních vlastností tohoto materiálu je doporučená maximální trvalá 
provozní teplota v rozmezí 60 °C až 70 °C, přičemž může být tolerován krátkodobý ohřev na 
90 °C za předpokladu, že kabel není současně vystaven mechanickému namáhání. Bod tavení 
PE je přibliž-ně 110 °C - 130 °C. Jako jiné termoplasty PE tuhne při vystavení chladu, avšak 
křehne až při teplotách kolem - 65 °C. 

Mechanické vlastnosti PE jsou velmi dobré. Jeho pevnost v tahu při 20 °C činí 10 - 25 
MPa. Tažnost při přetrhu je nejméně 500 %. 

PE je odolný stárnutí a má prakticky neomezenou životnost, když je používán ve 
vnitřním prostředí a není vystaven přímému slunečnímu světlu. Ultrafialové záření totiž 
vyvolává tvorbu trhlin v materiálu, pokud není v PE přítomen UV stabilizátor. Nejčastěji 
používaným stabilizátorem proti ultrafialovému záření jsou uhlíkové saze. PE odolný 
klimatickým podmínkám pro venkovní použití má tudíž obvykle černou barvu. 
 
Protipožární, bezhalogenové materiály 

Kabely, u kterých je požadováno, aby byly jak oheň retardující, tak i bezhalogenové 
(různé typy nehořlavých kabelů), musí být vyráběny speciálně. Pro materiál pláště nelze použít 
PVC a ani fluoroplast. Materiál pláště „ohnivzdorných“ kabelů spočívá na polyolefinech 
s vysokým přídavkem plniv. Jedním obvykle používaným bezhalogenovým, oheň 
retardujícím plnivem je hydroxid hlinitý (AL(OH)3). Poněvadž tento materiál je 
bezhalogenový, nevznikají během hoření žádné korozivní plyny, což zabraňuje sekundárnímu 
poškození oblastí mimo požár. Nízká kouřová hustota usnadňuje boj s ohněm a poskytuje více 
času pro únik a zdolání ohně. Teplotní a mechanické vlastnosti a odolnost chemikáliím u těchto 
materiálů jsou závislé na základním polymeru a množství plniva. 

 
Zesílení 

Normálně není optický kabel dodáván se žádným zesílením nad rámec výše uvedeného 
popisu v předcházejících sekcích. Plášťovaný kabel může být použit pro všechny typy vnitřních 
aplikací a pro venkovní aplikace v trubkách nebo v kabelovodech, z důvodu jeho relativně nízké 
hmotnosti a malých rozměrů. 

Optický kabel může být zaorán pluhem přímo do země nebo zavěšen mezi stožáry s různým 
rozpětím. 

Kabel pro takovéto aplikace musí být dodán s určitou formou zesílení. Hlavní výhodou 
optického kabelu je, že může být dodán s nekovovým zesílením, čímž se získá čistě nekovový 
(dielektrický) kabel. Zesílení se provádí různými způsoby. 

 
 -   Ocelový drát, ocelová páska 

Ocelový drát nebo páska je podélně ovinut(a) kolem pláště kabelu. Výhodou tohoto typu 
zesílení je to, že takto zesílený kabel může být podroben vyšším radiálním i podélným 
(axiálním) silám. 
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Měděné nebo hliníkové zapouzdření 
Kabely, jež mají být uloženy trvale pod vodou nebo ve velmi mokré zemi, musí být plně 

zapouzdřeny vrstvou kovu. Průběhem času totiž difunduje voda přes všechny běžné typy 
plastových materiálů. Zesílení mědí nebo hliníkem kolem optické-ho kabelu je identické se 
zesílením pro měděný kabel. Kov je kontinuálně lit nebo svařován kolem tělesa kabelu tak, aby 
zcela vodotěsná trubka zapouzdřila kabel uvnitř. Pro podmořské kabely se pak aplikuje jedna 
nebo několik vrstev ocelového drátu (přidaná váha a někdy jako ochrana proti kotvám 
zábavních lodí) a nakonec vrstva PP příze a vrstva antikorozivní směsi. 

 
Ochrana proti vodě a vlhkosti 

Jakýkoliv kabel může utrpět poškození, i když má plášť nejlepší konstrukce a nejvyšší 
kvality. Pod zemí nebo v mokrém prostředí může voda vnikat do kabelu přes drobné vady 
pláště. Plášťové spojky mohou být provedeny nedbale, což umožní vniknutí vody. 

Nejlepším způsobem, jak zabránit šíření vody kabelem, je vyplnit všechny meziprostory mezi 
optickými vlákny, páskami s vlákny (ribbons), volnými trubičkami (buffery) a pláštěm, 
materiálem, který je odolný vodě. Mezi takové výplňové směsi patří: thixotropický gel, 
polyizobutylen (PIB) nebo pěnový termoplastický elastomer (technologie „suchého“ kabelu 
„Dry Tech“). Jestliže je kabel vyráběn pro vnitřní použití, je místo výplňové směsi použita 
vodou bobtnající páska.Aby se dále zabránilo poškození vodou a vlhkostí, může být kabel pod 
pláštěm ovinut vrstvou kovové fólie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 Schématický průběh OK 
 
 Zásadní informační hodnotu pro vytvoření metropolitní sítě a pro její další vývoj mají 
dva typy nejčastěji používaných schémat :  - Schématický průběh OK 
      - Schématický průběh vláken OK 
Tato schémata nenesou informační hodnotu o přesné mapové poloze optického kabelu, ale 
podávají informace o tom, jakými způsoby jsou body v síti propojeny. Mají nejdůležitější roli 
jako pamětní kronika sítě a „filosofie“ napojování jednotlivých bodů. 
 Schématický průběh OK nese informaci o typu optického kabelu (výrobce, konstrukce 
a především metráže), typu optických spojek a bodech ukončení. 
 Schématický průběh vláken OK přímo zobrazuje strukturu kabelu po jednotlivých 
vláknech a jejich využití. 
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A) Schématický průběh OK  

Obr. 3.6 Schématický průběh OK 
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B) Schématický průběh vláken OK  

 
Obr. 3.7 Schématický průběh vláken OK 
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2.1.6 Optické spojky 
 

Pro spojování, odbočování a dělení optických kabelů na páteřních i vedlejších 
optických trasách používáme optické spojky. Optické spojky, pasivní součásti sítě, slouží jako 
hlavní ochrana optického kabelu v jeho nejslabším místě, v místě svárů optických vláken. 
V zemních kabelových komorách musí odolávat vysokým rozdílům teplot, často jsou 
mechanicky namáhané, případně zcela ponořené pod hladinu vody. Všem těmto nepříznivým 
vlivům musí být přizpůsobena konstrukce optické spojky, v případě porušení ochran optické 
spojky dochází v lepším případě ke zvýšení útlumu na trase optického kabelu, v horším 
k přerušení optických vláken.  
 
Základní požadavky na optické spojky : 

- dokonalá těsnost a stálost vůči teplotním, povětrnostním vlivům a účinkům vody 
- snadná montáž 
- přehledné uložení vláken optických kabelů v kazetách 
- spolehlivost 

 
Základní specifikace optických spojek : 

- velikost spojky (rozměry + počet vstupních portů) 
- velikost a počet kazet (kapacita uložení svárů optických vláken) 

 
Charakteristické vlastnosti:  

- snadná rozebíratelnost, jednoduše přístupné kazety, snadné uložení nepřerušených 
vláken 

- velká kapacita svárů optických vláken 
- mechanická odolnost 
- pro většinu typů optických kabelů 
- těsnost při častých přístupech 
- možnost úpravy vnitřního tlaku 
- zemnění 
- možnosti montáže :  - na sloupy, stěny 

- do kabelových komor 
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2.1.7 Konstrukce optických spojek 
  
 Základním konstrukčním prvkem je dvoustranný vertikální montážní profil,               
ke kterému je připevněna základnová deska. Součástí základnové desky jsou držáky trubiček, 
které obsahují samostatná optická vlákna. Kazety, které slouží jako primární ochrana, zde     
se vlákna oddělují, ukládají a dělí. Dále bloky, který slouží jako pouzdro kazet. Počet portů 
udává, kolik je možné do optické spojky zaústit optických kabelů.  
 V následujících článcích představím trojici základních koncepcí optických spojek, 
které jsou v našich podmínkách vhodné pro výstavbu metropolitní sítě. 
  

A) Typ pro hlavní uzly metropolitní optické sítě 
 

 
Obr. 3.8 Optická spojka pro hlavní uzly[9] 

 
Optická spojka prvního 

typu umožňuje spojování         
a uložení optických kabelů, 
zajišťuje jejich mechanickou 
ochranu a utěsnění před vlivy 
okolního prostředí.  

Lze zde do ní uložit 
pasivní optické prvky, čímž je 
umožněno snadné a bezpečné 
rozdělování vláken přímo ve 
spojce. Spojky je možné 
ukládat přímo do země, 
montovat v kabelovnách nebo 
ve venkovním prostředí do 
všech typů kabelových komor 
s dostatečným prostorem.  

 
                Obr. 3.9 Optická spojka pro hlavní uzly-vstupy[9] 
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Optická spojka umožňuje vstup a výstup kabelů z jedné strany (tzv. hrncové 
provedení). Optimální konstrukce by měla zajistit dostatečné kapacity pro sváry/technologii   
a uložení nepřerušených délek optických vláken. Montážní otvory by měly být vhodné pro 
různé typy OK od různých výrobců (různé průměry, materiály primárního pláště, pevnost). 
Prvořadým požadavkem pro naši síť je modulární koncept a především snadná a přehledná 
manipulace v rámci optické spojky. 

Po zavedení OK do OS vstupním otvorem je třeba otvor vodotěsně zatěsnit. 
V současnosti je nejpoužívanější technologií tavící plastová folie, kterou se obalí celý otvor   
a kabel, pomocí horkovzdušné pistole se zataví. Tato metoda je samozřejmě pouze pro jedno 
použití a znehodnotí otvor v OS. U nejmodernějšího  typu spojek je k utěsnění kabelových 
portů využit gel, který má dlouhodobě stabilní těsnící vlastnosti v širokém rozmezí teplot. 
Tato kombinace gelové a olejové hmoty se zavede společně s OK do otvoru v OS. Šroubem 
se patrona s gelem utahuje, dokud dokonale nevyplní prostor v otvoru OS. Tato technologie 
slouží pro vícenásobné použití a další zavádění OK do stejného otvoru (zvláště při využití 
technologií mikrokabelu). 
 
  

B)  Typ pro vedlejší uzly metropolitní optické sítě 
 

 
Obr. 4.0 Optická spojka pro vedlejší uzly 

 
I tato spojka musí nabídnout vysoký technický standard, u předešlého typu můžeme 

předpokládat, že přístup do OS bude v delších časových intervalech a množství kabelů bude 
také výrazně menší, často se tato OS využívá pro svoje menší rozměry do menších 
kabelových komor, nebo například při vedení optické trasy po sloupech. Tento typ je také 
vhodný pro realizaci přeložek optických kabelů, kdy je na delší trase nedostatečná rezervní 
délka OK a je nutností realizovat vložku OK s možnosti dalšího vyvedení do budoucnosti. 
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C) In Line spojky  
 

Jde o malé mechanické spojky zajišťující dokonalou ochranu spojených vláken           
a utěsnění před vlivy okolního prostředí. Opět je určena pro venkovní aplikace s možností 
přímého uložení do země. Konstrukce spojky se skládá ze dvou plastových částí (spojených 
nerozebíratelným pantem), gelového utěsňovacího členu na vstupu kabelů, jedné primární 
optické kazety a prostor pro dostatečnou rezervu optického vlákna. Typické využití této 
optické spojky je jako rovná spojka,  umožňuje minimální dělení kabelů do dalších směrů 
(dvojice z každé strany). Tato spojka je vhodná v případě realizace přeložek optických 
dálkových tras, kde nepředpokládáme množství dalších vyvedení. Typicky na metropolitních 
sítích se prakticky nepoužívá. 
 

 
 

Obr. 4.1 Optická spojka „in-line“ [9] 
 

 
 
 
 
 

2.1.8 Kazety optických spojek 
 
 Optická kazeta je základním stavebním prvkem optických spojek . Zde se vlákna 
ukládají, spojují, dělí, ukládají rezervní délky vláken. Moduly se montují na univerzální 
montážní profil každé OS. V praxi na metropolitní síti využíváme dva základní typy kazet: 
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A) Kazety pro hlavní uzly sítě  
 

Vyžadujeme plnou kompatibilitu s konceptem hlavních OS, minimální kapacita jedné 
kazety je 12/24 vláken. Jasným předpokladem je snadná konfigurace a snadná montáž v rámci 
OS a především bezpečnost vláken (při manipulaci s velkým množstvím kazet v OS s více 
OK). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.2 Kazeta pro hlavní uzly  [9] 
     

B) Kazety pro vedlejší uzly sítě  
 

Takovéto kazety se používají v optických spojkách typu B a C. Jsou celo-výklopné 
s pohyblivým uchycením, které má osu u paty OS, v místě kde vstupují trubičky OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Obr. 4.3 Kazeta pro vedlejší uzly [9] 
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2.1.9 Optické rozvaděče (ODF - Optical Distribution Frames) 
 
Optické rozvaděče jsou určeny pro zakončení nebo vzájemné propojení optických 

kabelů uvnitř budov. Rozvaděče tvoří, spolu s jejich příslušenstvím, modulární a snadno 
rozšiřitelnou stavebnici. Kapacitní možnosti rozvaděčů jsou dle náročnosti instalace             
od jednoduchých pro zakončení až 16 vláken ve velikosti 1U až po rozsáhlé Shelfy velikosti 
42U pro zakončení velkého množství optických kabelů. Dvě základní možnosti zakončování 
v ODF jsou: 

- přímé montáže konektorů na konce vláken (v současnosti nepoužívaná metoda) 
- svařování pigtailů  

 
A) ODF pro hlavní body sítě 
 
 Rozvaděč musí být vhodně dimenzován pro zavedení většího počtu OK a pro velký 
počet pigtailu, nejčastěji se jedná o kapacity 48, 72, 96, 144, 196 nebo 288 vláken. Dále musí 
být vhodný pro instalaci do typizovaného technologického stojanu o rozměru 600x600mm, 
případně do shelfu, což je technologický stojan, který často obsahuje desítky takovýchto 
ODF. Příkladem může být často využívaný koncept od firmy Lucent, dle kterého se řídí řada 
dalších výrobců. Koncepce tohoto ODF je vysvětlen na obrázku 4.4. 

 
Obr. 4.4 Koncepce ODF pro hlavní uzly sítě, LUCENT LGX 

 
B) ODF pro vedlejší body sítě 
  

Tyto rozvaděče jsou často využívány u zákaznických vyvedeních ve stávajících 
technologických stojanech (600x600; 6U-45U). Jedná se o jednoduché hliníkové, případně 
plechové rozvaděče, často nazývané „optické vany“. V rámci této kapitoly jsem zpracoval 
zjednodušený návrh výklopného rozvaděče pro zavedení maximálně tří OK a jejich ukončení 
na 24 adaptérech E2000/APC. Jedná se o jednoduchý konstrukční výkres na obrázku 4.5. 
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Obr. 4.5 Vlastní návrh výklopného optického rozvaděče 
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2.1.10 Pigtaily 
 
  Z hlediska ekonomického, praktického a snahy zajistit na trase metropolitní sítě        
co nejnižší útlum se v zásadě nepoužívá konektorování konců optických vláken. Běžně         
se mechanický způsob napojování konektorů řeší v kombinaci s multimódovými vlákny         
a instalacemi v uzavřených LAN sítích v objektech, kde nestačí délka UTP kabelu.  
  V našem případě se bude nejčastěji využívat tzv. pigtailů, jedná se o 1 metr optického 
vlákna spojený s konektorem optického vlákna, který je vytvořen v sériové výrobě 
s definovaným útlumem. Pokud potřebujeme v dané lokalitě ukončit optické vlákno, stačí 
nám konec vlákna tohoto pigtailu očistit, zastřihnout a standardně svařit. Získáme tím 
ukončení optického vlákna s minimálním útlumem nejčastěji okolo 0,1 dB. 
 
 

 
Obr. 4.6 Typické optické konektory (nejpoužívanější) [9] 

 

 
Obr. 4.7 Pigtail s konektorem E2000/APC [9] 
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U konektorů optických vláken platí jedno zásadní pravidlo, při jakékoliv manipulaci 
s nimi se musí vždy přečistit, a to i v případě, že konektor pouze přepojujeme mezi adaptéry 
v rámci technologického stojanu. Jakýmkoliv znečištěním vkládáme do trasy nemalý útlum, 
může se stát, že se nevhodnou manipulací při zasouvání do adaptéru konektor poškrábe a je 
již nepoužitelný. Na obrázku 4.8 máme detail konektoru multimódového vlákna, které bylo 
v rámci stojanu často přepojované, vlákno je z jedné strany nasvícené a detail je vytvořen 
pomocí mikroskopu pro kontrolu konektoru optických vláken. Na obrázku 4.9 potom vidíme 
detail konektoru po lehkém dotyku prstem. 
 
 
 

 
Obr. 4.8 Pohled pod mikroskopem na čistý konektor 

 
 

 
Obr. 4.9 Pohled pod mikroskopem na konektor po doteku prstu 
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2.1.11 Adaptéry 
 
 V rámci připojované lokality se tedy optické vlákno ukončí navařením na pigtail 
(například v rámci technologického stojanu v optickém rozvaděči). Tímto způsobem             
se nejčastěji ukončuje služba pronájmu tzv. Dark Fibre, tedy služba pronájmu nenasvíceného 
vlákna. V rámci optického rozvaděče se konektor připojí do tzv. adaptéru. Adaptér je čistě 
mechanické spojení dvou koncových konektorů optických vláken, který je konstrukčně řešen 
tak aby se konce optických vláken dostali co nejblíže k sobě, v co nejpřesnější pozici. 
Zároveň musí splňovat jejich mechanickou ochranu zvláště při manipulaci v rámci optického 
rozvaděče.  
 Adapterů a zároveň i různých druhů pigtailů se prodává celá řada, od těch 
nejjednodušších a nejlevnějších, které jsou z hlediska velkého útlumu vhodné spíše na malé 
patch kabely, až po ty nejspolehlivější, kde je fixace zaručena přesným závitem na konektoru 
a v adaptéru.  
 Z hlediska praktického a ekonomického vybereme pro naši síť v poslední době 
nejpoužívanější konektory na páteřních sitích typu E2000/APC, které v sobě kombinují 
výhodu minimálního útlumu, konstrukčně výborně řešených adaptéru a konektorů, jejich cena 
je přitom průměrná. 
  

 
Obr. 4.10 Adapter E2000/APC[9] 
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2.2 Aktivní prvky 

 
Nejčastěji využívaným aktivním prvkem na metropolitní síti je tzv. media konvertor, 

tedy zařízení starající se o převod mezi rozhraními 10/100/1000Base-TX                               
na 10/100/1000Base-FX. Z hlediska ekonomie služeb, které bude naše metropolitní síť 
nabízet, jsou nejvhodnější media konvektory podporující standarty IEEE 802.3 10Base-T & 
802.3u 100Base-TX/FX, 802.3ab 1000Base-TX/FX. Podle polohy připojovaného bodu 
nejčastěji z ekonomický důvodů a  vytíženosti sítě volíme mezi jedno- nebo dvou-vláknovými 
konvektory s různými parametry. 
Na straně koncového bodu metropolitní sítě bývá nejčastěji samotný konvertor, jako malé 
zařízení nejčastěji uložené v technologickém stojanu u místního switche/routeru. V hlavním 
bodě sítě tzv. POPu (point of presence – bod, z kterého je poskytována konektivita do 
internetu, případně je zde telefonní ústředna VoIP) se jednotlivá optická vlákna zbíhají do 
hlavního chassis, ve kterém jsou umístěny místní media konvertory, které jsou ve formě 
přídavných modulů.  
 V dalších kapitolách budou vyjmenovány nejčastěji používané media konvertory 
výrobce IMC Networks vybrané z hlediska ekonomického a s důrazem kladeným na využití 
v metropolitní síti. Dělí se na čtyři základní skupiny, které svými funkcemi pokrývají veškeré 
požadavky: 

- Bez managementu 
 - S managementem 

- Konektivita k optickému vláknu 
- CCTV konvertory (pro kamerové body) 
 

 
Obr. 5.0 Model použití Media konvertorů [2] 
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2.2.1 Media konvertory bez managementu 
 
A) Miniaturní media konvertor Gigabitového Ethernetu 

 
  Ideální rozměry 9 cm x 5 cm jsou pro obě datová připojení 
na stejné straně jednotky. Předpokladem je konverze kroucené 
dvoulinky 1000Base-T na 1000Base-SX nebo 1000Base-LX 
optické vlákno na vzdálenost až 70 km. Dostupnost pro 
multimódové a singlemódové vlákno. LED diody informující o 
stavu a funkci. Automatika, která automaticky vybírá mezi 
překříženým a přímým připojením podle toho, jaké zařízení je 
připojeno.            
             Obr. 5.1  Gigabit konvertor[2] 

B) Miniaturní 10/100 přepínací konvertor 
 
Levnější varianta prodlužuje 10 Mbps a 100 Mbps síťové 

segmenty z kroucené dvoulinky pomocí multimódového nebo 
singlemódového optického vlákna až na vzdálenost 40 km.  
Auto-negotiation 10/100 Mbps rychlost na kroucené dvoulince, 
optický port běží na plně duplexním 100 Mbps Fast Ethernetu. 
jsou ideální pro interní použití, v FTTx, LAN-to-LAN nebo LAN-
to-MAN aplikacích optických sítí. 

                                    
        
                Obr. 5.2 10/100 Mbit konvertor[2] 
C) Mediakonvertor pro Průmyslový Ethernet 
 
Model pro průmyslový Ethernet, tyto konvertory obstojí i ve 

složitých prostředích. Opět by měl poskytovat konverzi mezi 10/100 
UTP a 100Base-FX multi-módovou, single-módovou nebo 
jednovláknovou optikou. Složitými podmínkami mám namysli 
především  extrémní teploty až 70 °C a širší možnosti napájení.       Obr. 5.3 Průmysl. konvertor[2] 
až 70 °C a nabízí několik možností napájení a upevnění. Konvertor podporuje čtyři různé 
způsoby napájení: můžete ho napájet pomocí adaptéru, z USB kabelu, přes terminálové bloky 
s rozsahem 5-50 VDC nebo i pomocí Power over Ethernet. Lze využít více druhů napajení 
zároveň.  

 
 
Příklady použití: 

 
Obr. 5.4 Příklad použití media konvertoru[2] 

 

 



 49 

Požadované technická specifikace mediakonvertorů dle standardů IEEE 802.3 : 
 

10Base-FL;10Base-T; 10Base-2; 100Base-TX; 100Base-FX; 100Base-SX; 1000Base-T; 
1000Base-SX; 1000Base-LX  

 
D) Konvertor optickým medií s Power over Ethernet (PoE) 
 
Předpokladem je konverze kroucené dvoulinky 

1000Base-T na 1000Base-SX nebo 1000Base-LX optické 
vlákno, kompaktní odolný design a interní napájecí zdroj – 
tento konvertor by navíc měl podporovat napájení po Ethernetu 
(Power over Ethernet - PoE) podle standardu IEEE 802.3af.  

Použití mediakonvertorů s PoE představuje ideální 
řešení v případech, kdy potřebujeme nainstalovat zařízení 
(bezpečnostní kamery, bezdrátové přístupové body) ve vzdálených       Obr. 5.5 PoE konvertor[2] 
lokalitách bez možností dalšího napájení. Technologie Power over Ethernet umožňuje 
konvertorům medií být zdrojem elektrického proudu (Power Source Equipment - PSE), 
protože dokáží distribuovat proud pomocí stávající kabeláže kroucené dvoulinky. Pokud 
připojená jednotka potřebuje napájení a odpovídá standardu 802.3af, PSE to pozná a začne ji 
napájet. LED dioda na PSE indikuje množství energie, která je dodávána napájenému zařízení 
(Powered Device - PD), stejně tak indikuje přehřátí PSE, přepětí nebo přerušený elektrický 
obvod.  
 
Příklad použití: 

Nainstalujeme PoE mediakonvertor na vzdáleném místě, abychom ukončili optickou 
kabeláž. Nejlepší místo pro naši bezpečností kameru nebo přístupový bod může být v té části 
objektu, kde není dostupný proud ze zásuvky. Konvertor propojí přepínač a koncové zařízení 
single- nebo multimódovým vláknem, přičemž je schopen toto zařízení i napájet proudem. 
Díky technologii PoE se PSE stane napájecím zdrojem koncového zařízení prostřednictvím 
kroucené dvoulinky. To dává technikům velkou flexibilitu, protože už nemusí umísťovat dané 
zařízení (přístupový bod, kamera) do bezprostřední blízkosti zdroje. Výhodou je flexibilita 
zařízení, průmyslová připravenost. 

 

 
                 Obr. 5.6 Příklad použití media konvertoru PoE [2] 

 

E) PC Card mediakonvertor 
 
Série konvertorů v podobě PC karet je ideální pro vyvedení optiky až ke stolnímu 

počítači tedy model sítě FTTH. Tyto PC karty se instalují přímo do počítače nebo serveru a 
představují skvělou, levnou alternativu k externím media konvertorům.   
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2.2.2 Media konvertory s managementem 
 
A) MediaChassis platforma 
 
Předpokladem pro naši síť je inteligentní platforma, která 

podporuje síťové technologie Ethernet, ATM/SONET, T1/E1, 
DS3/E3 a WDM.  

MediaChassis platforma výrazně snižuje kapitálové 
a provozní výdaje tím, že poskytuje konverze copper-to-fiber 
a multi-mód na single-mód, rozšíření sítě na dálku a služby          Obr. 5.7 Media chassis [2] 
Transparent LAN na jedné skříňové (chassis) platformě.  
 
SNMP Management 

Hlavním důvodem pro montáž MediaChassis na naší síti je 
možnost přidání SNMP modulu, kterým získáme dokonalý přehled a 
všechny informace o dění a provozu na optické síti. Toto zařízení 
bude hlavním managementem media konverze v naší metropolitní 
síti. Základním požadavkem je samozřejmě dvojité nezávislé 
napájení a možnost SNMP software napojit na GSM bránu a zároveň 

Vlastnosti tohoto softwaru by měly být schopnost předávat  
Prostřednictvím GSM brány informace servisu sítě.            Obr. 5.8 Media chassis [2]

  
 
Funkce a specifikace: 
 

o 20 slotů pro mediakonvertory/moduly  
o Lze instalovat do 19" racku  
o Jeden slot pro modul se SNMP managementem  
o Zámek SNMP zápisu  
o Senzory pro větráky/ vyměnitelné ventilátory  
o Ventilátory kontrolované teplotním čidlem  
o Obsahuje DHCP a TFTP klienty  
o Podporuje Telnet  
o Skříň je vybavena diagnostickými LED diodami  
o Dvojité napájení 100/240 V (střídavý proud)  
o Provozní teplota: 0 ° – 50 °C  
o Skladovací teplota: -20 ° – 70 °C  

 
B) Protokolově nezávislé optické konvertory 
 
V případě využití Multi-módového optické vybavení a 

strukturované kabeláže v připojovaných lokalitách využíváme 
konvertorů optického módu, která nám umožňuje snadno rozšířit síť do 
vzdálených míst konvertováním single-módového vlákna, aniž 
bychom museli vyměňovat  stávající multi-módové vybavení.  

 
 
 
 

         Obr. 5.9 Protokol.nez. konvertot [2] 
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Pokud chceme dosáhnout do vzdáleností desítek km, instalujeme konvertor optického 

módu. Protokolově nezávislý provoz znamená, že můžeme převádět Ethernet na Fast 
Ethernet, ATM/OC-3, Gigabitový Ethernet a FiberChannel. Základní vlastností je tedy 
konverze multi-módu a single-módu na single-mód s dlouhým dosahem pro použití ve 
zvláštních datových aplikacích.                    

 
C) Moduly pro copper-to-fiber převod Gigabitového Ethernetu 
Tradiční “copper-to-fiber“ moduly, zpracovatelné přes SNMP, 

konvertují 1000Base-T segmenty kroucené dvoulinky do vlákna, rozšiřují tak  
dosah datových přenosů až na 80 km. Moduly by měli být vybaveny funkcemi 
LinkLoss a FiberAlert, které informují SNMP a tedy jsme schopni velmi 
rychle zjistit potenciální problémy. Moduly série iMcV-Gigabit můžete 
spravovat pomocí aplikace iView2 od IMC Networks nebo jinou aplikací pro 
SNMP management s grafickým rozhraním jako je například HP OpenView. 

           

                                 Obr. 6.0 copper to fiber [2] 
 
D) Série konvertorů T1/E1/J1 - telekomunikační konvertory 
 
Série konvertorů T1/E1/J1 představuje  řešení pro rozšíření  protokolů  

i na metropolitní optickou síť, standardem by opět měl být dosah až 80 
kilometrů, obsahuje zabudované odstraňování šumu, testování integrity linky, 
diagnostická zařízení a funkce SNMP. Série T1/E1/J1 by měla být vybavena 
třemi různými loopback testovacími módy (Local, Remote, Analog) a 
diagnostický nástroj Transmit Data Source, který posílá data o specifických 
vzorech - všechna nerámcovaná (unframed) data, posílá vzor střídajících se 
nul a jedniček a posílá také Pseudorandom Bit Sequence, to vše pro snadnější 
určení problému s kabelem.  

 

 

                    Obr. 6.1 T1/E1/J1 konv. [2] 
H) Modul s PoE 
 
Připojení a napájení malého zařízení na okraji infrastruktury 

metalické sítě typu LAN/MAN je stále důležitější s tím jak se 
přidávají bezdrátové přístupové body, webkamery, vstupní kontrolní 
systémy a podobná nízkonapěťová, bezúdržbová IP zařízení. 
Nevyhnutelně dochází k tomu, že někdy je nejlepší umístění pro 
taková zařízení příliš daleko od zdroje elektrického proudu. Tento 
modul přenáší data i napájení Ethernetovým zařízením po jednom 
Ethernetovém kabelu, využívá k tomu standard Power over Ethernet 
IEEE 802.af.  

Dosahuje přenosu dat i napájení na vzdálenost až 100 metrů po 
standardní kabeláži, aniž by došlo ke zhoršení výkonu.   
         
   

             
                                                                                                        Obr. 6.2  PoE konv. [2]    
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3 WDM (Wavelength Division Multiplexer)  
Vlnový multiplex zkráceně WDM je založen na myšlence sdružit několik optických 

kanálů, které byly dříve přenášeny každý svým unikátním vláknem, do jednoho vlákna         
na základě vlnového oddělení. Tato myšlenka je velmi prostá, je totožná s frekvenčním 
sdružování kanálů ze základního pásma do vysokofrekvenčních signálů, použitým                  
u analogových systémů. Důležitou předností WDM je možnost transparentního přenosu 
optických kanálů o rychlostech od 140 Mbit/s až po 10 Gbit/s. 

Na obrázku číslo 6.3 vidíme blokové uspořádání obousměrného linkového, například         
16-kanálového, přenosového systému WDM. Jsou v něm vidět nejdůležitější části technologie 
WDM. 

 

Obr. 6.3 Princip WDM 

Zdroje jednotlivých nosných frekvencí jsou označeny "Tx1" až "Tx16".                      
V mezinárodní telekomunikační unii ITU bylo nedávno schváleno doporučení ITU-T G.692, 
ve kterém jsou nosné frekvence celočíselné násobky stovek Ghz od 192,1 THz do 196,1 THz 
včetně, tedy celkem 41 různých vlnových délek od 1528,77 nm do 1560,61 nm, vzdálených 
od sebe přibližně 0,8 nm. Zde hovoříme o nejvyvinutějším, tzv. hustém vlnovém multiplexu 
DWDM.  

Na každou z nosných frekvencí je namodulována přenášená informace externí 
modulací dle požadovaného využití (různé protokoly, různé bitové rychlosti). Následující 
prvek, označený MUX, zkombinuje všechny příspěvkové optické kanály do jednoho vlákna. 
Jako takový MUX může, v nejjednodušším případě, sloužit pasivní prvek - směrová 
odbočnice, použitá ovšem v opačném směru, tedy větší počet vláken je technologii spojen     
do jednoho.  
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V přijímači dojde po průchodu signálu optickým předzesilovačem k jeho 
demultiplexování podle frekvenčních pásem na signály v okolí nosných frekvencí a ty jsou 
pak přijaty, vyhodnoceny a dále zpracovávány jednotlivými individuálními přijímači 
přislušejícími k danému protokolu vrstvy. Teprve zde, tedy mezi optickým DEMUXem          
a přijímači, končí bitová a protokolová nezávislost jednotlivých kanálů a přijímač už musí být 
přizpůsoben modulační rychlosti a protokolu přijímaného kanálu. 

V této kapitole se budu prakticky věnovat využití pasivní směrové odbočnice 
používané jako MUX/DEMUX – její oficiální název je pasivní optický planární splitter. 
Nejčastější je využití v sítích FTTH, PON (Passive Optical Network) a CATV. Na dlouhých 
páteřních trasách se ovšem tato technologie nepoužívá, z důvodu velkého útlumu jsou 
upřednostňovány prvky DWDM pro přesné vlnové délky. Typickým příkladem je samostatný 
modul 3-DWDM sestavený pro tři vlnové délky 1310,1490 a 1550 nm, který, doplněn třemi 
páry správně dimenzovaných media konvertorů, dokáže na trasách do cca 80 km ušetřit 
kapacitu optického kabelu s nebývalou ekonomickou úsporou (vzhledem k ceně trasy 
optického kabelu). Systém je samozřejmě možné doplnit optickým zesilovačem, označený 
(Optical Amplifier), pokud je trasa delší než 80 km, je nutné vložit jeden či více mezilehlých 
zesilovačů. Zesilovač všechny kanály zesiluje najednou, rovnoměrně, plně opticky, zesílení 
ovšem vede k nárůstu šumu a tudíž lze kaskádovat jen cca 7 zesilovačů s celkovým dosahem 
bez datové regenerace (protokolárně nezávislé) cca 600 km.  

3.1 Formování nezávislé vrstvy sítě, úloha doplnění kruhové topologie 

 V případě, že WDM systémy budou pomocí optických vydělovacích muldexů             
a přepojovačů propojeny do metropolitní sítě, dochází k dalšímu zpracování a směrování 
signálů plně opticky. Rozhraní bitové a protokolové nezávislosti se posunuje dále - až k bodu, 
kde by v cestě optického signálu byl první media konvertor. V rámci metropolitní sítě tedy 
vzniká další síťová vrstva, která je definovaná použitou vlnovou délkou na optickém vlákně 
ve směru vysílač – přijímač a zpět. Průměrná hodnota útlumu spoje na metropolitní síti typu 
point to point (tedy pro různé topologie) ve větším městě (případem může být například Brno) 
se pohybuje v rozmezí 5 až 10 dB na vlnové délce 1310 nm a do 8 dB na 1550 nm. Pro 
využití další vlnové délky na optickém vlákně v dané lokalitě tedy můžeme využít pasivních 
prvků jako je splitter.  

Podle technologie výroby splittery dělíme do dvou skupin: 

- PCL (Planar Lightwave Circuit) 

- FBT (Fused Bionic Taper) 

Pro řešení úlohy použitý PLC rozbočovač je vyráběn planární technologií. Na 
křemíkovém substrátu je technologickým postupem vytvářena požadovaná struktura spojů 
optických vláken. Touto technologií jsou běžně dostupné splittery v sestavách 1x02; 1x04; 
1x08; 1x16; 1x32 a 1x64.  

Druhým typem jsou FBT rozbočovače, které jsou vyráběny spojováním optických 
vláken při vysoké teplotě a tlaku, kdy se pláště vláken nataví a jádra spojovaných vláken se 
tak dostanou velmi blízko sebe. Touto technologií se vyrábí svazky po 2, nebo 4 vláknech, 
která se pro dosažení většího počtu výstupních portů řadí kaskádovitě za sebe. Tato 
technologie v průběhu řešení nebyla dostupná. 

V tabulce č.7 jsou patrné průměrně udávané hodnoty planárních splitterů od různých 
výrobců.  
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 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x 32 
Vlnová délka [nm] 1260 – 1650 
Hodnota vloženého útlumu [dB]  7,0 10,3 13,1 16,3 

Max. hodnota vloženého útlumu [dB] 7,5 10,6 13,7 17,0 

Tab. 7 Specifikace použité odbočnice 

 V měřeném případě jsem měl za úkol zvýšit kapacitu jednoho optického vlákna         
na daném propojení. Stávající spoj pracoval na jedno-vláknových media konvertorech 
Ethernet 1Gbit (Tx 1310 nm / Rx 1550 nm na jedné straně a Tx1150/Rx1310 na druhé). 
Požadavkem bylo zprovoznit v této lokalitě 100 Mbit kruhovou topologii a to bez zásahu     
do vyšších síťových vrstev, tedy vyřešit toto propojení využitím technologie WDM. Princip 
stávajícího    a nového zapojení topologie je vyobrazen na obrázku č.6.4 respektive č. 6.5.  

 

 

 

Obr. 6.4 Stávající zapojení řešené úlohy 

 

 

100Mbps

100Mbps

UTP

UTP

UTP

UTP

Media Konvertor Ethernet 
100Mbps (1310rx/1550tx)
Media Konvertor Ethernet 
100Mbps (1550rx/1310tx)

Legenda:

1 vlákno

100Mbps

100Mbps

100Mbps

100Mbps

Obr. 6.5 Nové zapojení řešené úlohy 
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Na obrázku č.6.6 je schématicky vysvětleno nové využití vlnových délek na spoji 
pomocí splitterů. 

 

Obr. 6.6 Schématické znázornění využití vlnových délek 

 

3.2 Měření výkonových veličin pasivních planárních splitterů PCL  

Jako Splittery byli použity dva pasivní planární moduly SFT-S35 (výrobce Optokon, 
Produktové označení: SFT-S35-01x04-25-CM3-ULC-USC). V konfiguraci 1x04, tedy pasivní 
planární odbočnice se čtyřmi vstupními vlákny (konektory E2000/APC) a jedním výstupním.         
V tabulce č.8 jsou uvedeny specifikace pro sestavení odbočnice. V tabulce č.9 jsou uvedeny 
deklarované hodnoty útlumu odbočnice výrobcem. 

SPECIFIKACE SFT-S35-01x04-25-CM3-ULC-USC 
Konfigurace port ů: 1x04 Vlnová délka [nm] 1310 / 1550 

Vstupní konektor: E2000/APC(ULC) 

Výstupní konektor: E2000/APC(USC) 

Maximální povolený 
vložný útlum [dB] 

7.3 

Dělící pom ěr [%]: 25 Max PDL [dB] 0.15 

Délka Vst./Výst. [m]: 1 Směrovost  ≥50 

Typ opt. Vlákna SMF28 Provozní teplota -40 °C až +85 °C 

Balení: CM3  

Tab. 8 Specifikace použité odbočnice 

Vláknová odbočnice – splitter bude provádět pasivní rozdělení optického signálu do více 
směrů, z jednoho vstupu na čtyři výstupy a naopak na opačné straně spoje. Dělicí poměr       
je možné zvolit podle potřeby, ve většině případů stačí tři typické poměry rozdělení, 50 na 
50% , 70 na 30% a 90/10% pro odbočnice 1x02. V našem případě (1x04) je jediný vhodný 
poměr 25% pro každé vlákno. Tento typ odbočnice jsem volil z důvodů dalšího budoucího 
využití například pro dohledový systém na vlákno, nebo přidání dalšího nezávislého 
protokolu, v tomto případě nejčastěji dochází k doplnění o systém E1 pro připojení telefonní 
ústředny. Při nasazení dalších systémů je ovšem nutné dbát na vhodně zvolené vlnové délky 
media konvertorů, případně celého x-WDM systému, aby se navzájem zdroje a přijímače 
nerušili. 
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Výsledky m ěření  

1310  nm 1550  nm 

IN IL[dB] C[%] IL[dB] C[%] 

0 6,83 100,00 6,82 100,00 

1 6,80 25,04 6,79 25,06 

2 6,82 24,93 6,80 25,00 

3 6,80 25,04 6,81 24,94 

4 6,81 24,99 6,80 25,00 

Tab. 9 Deklarované hodnoty útlumu odbočnice výrobcem 

 Z naměřených hodnot je patrné, že odbočnice odpovídá požadovaným parametrům, 
tedy především vhodnému dělícímu poměru optického výkonu do jednotlivých vstupních 
vláken. Zároveň hodnoty vložných útlumů, způsobených sloučením vláken technologickým 
postupem, jsou lepší než udávané průměrné hodnoty v tabulce č.7.  

Na základě zadání jsem tedy osadil zkušební trasu jednoho optického vlákna, 
vlastnostmi podobnou skutečné, na kterou se zařízení bude nasazovat. V tabulce č.10 jsou 
uvedeny naměřené hodnoty této trasy transmisní metodou, tedy hodnoty útlumu na trase       
na jednotlivých vlnových délkách v obou směrech a průběh reflektogramu Obr.6.7. Pro 
stanovení typu media konvertorů, který bude na trasu nasazen jsem stanovil jednoduchý 
výpočet, popsaný vzorcem (3.1 a 3.2) 

  YXtp AAAA ++= 13101310  (3.1)  a  YXtp AAAA ++= 15501550  (3.2) 

kde: AP ….. je celkový útlum trasy, media konvertor by měl mít dostatečný výkon, aby ho 
překonal       
        At ….. celkový útlum trasy naměřený pro danou vlnovou délku 
        AX ….. vložný útlum splitteru X 
        AY ….. vložný útlum splitteru Y 

 Z Tab. 9 je tedy patrné jak dimenzovaný media konvertor musíme na trasu nasadit. 

útlum [dB] pro 1310 nm útlum [dB] pro 1550 nm číslo 
vlákna směr A->B směr B->A průměr směr A->B směr B->A průměr 

FIBER001 05,14 05,20 05,17 02,47 02,91 02,69 
průměr 05,14 05,20 05,17 02,47 02,91 02,69 

maximum 05,14 05,20 05,17 02,47 02,91 02,69 

Tab. 10 Výsledky měření použité odbočnice 

  At1310 Ax Ay A At1550 Ax Ay A 

IN A[dB] IL[dB] IL[dB] A[dB] A[dB] IL[dB] IL[dB] A[ dB] 

1 5,17 6,80 6,80 18,77 2,69 6,80 6,80 16,29 

2 5,17 6,82 6,82 18,81 2,69 6,82 6,82 16,33 

3 5,17 6,80 6,80 18,77 2,69 6,80 6,80 16,29 

4 5,17 6,81 6,81 18,79 2,69 6,81 6,81 16,31 

Tab. 11 Výpočet útlumu celé trasy a obou odbočnic 
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Pro tento jednoduchý WDM systém jsem tedy nasadil media konvertory na uvedených 
vlnových délkách (viz. Obr.6.6) s výkonovým ziskem 21 dB. Tyto media konvertory 
pracovaly na dané testovací trase pět dní s prakticky nulovou ztrátovostí (nulovou hodnotu 
v tomto případě nešlo stanovit, měřící metoda, která byla k dispozici je popsána v kapitole 4). 
            
 Při navrhování takového systému musím vzít v úvahu možný výskyt dalšího útlumu   
na trase. Často dochází k přeložkám optických kabelových tras, které jsou nejčastěji řešeny 
vložkou dalšího kabelu, tedy útlum naroste, nejen přidáním délky kabelu, ale pochopitelně      
i dalšími sváry, případně konektory na trase. Trasu jsem doplnil vlastním útlumovým 
článkem, který jsem sestavil pomocí optické svářečky Fujikura SC-40, která umí simulovat 
svár s jakýmkoliv nastaveným útlumem. Pomocí svářečky jsem spojil dva Pigtaily (délka 1m) 
s konektory E2000/APC a pomocí jednoho E2000 adaptéru zapojil do trasy (viz. Obr.6.7) . 
Naměřené veličiny útlumového článku jsou v Tab. 12. Celkový útlum nově vzniklé trasy       
je vypočten podobně jako v předchozím měření v Tab. 13. 

Adaptér 
E2000/APC

Adaptér 
E2000/APC

ATT článek
1310nm: -6,40dB
1550nm: -5,37dB

Patchcord  
E2000/APC 1m

Trasa op.vlákna
1310nm: -5,17dB
1550nm: -2,69dB

Adaptér 
E2000/APC

Patchcord  
E2000/APC 1m

IL -0,12dB
RL 70dB

IL -0,12dB
RL 70dB

IL -0,12dB
RL 70dB

Obr. 6.8 Schématické zapojení trasy s útlumovým článkem 

útlum [dB] pro 1310 nm útlum [dB] pro 1550 nm číslo 
vlákna směr A->B směr B->A průměr směr A->B směr B->A průměr 
ATT 06,39 06,42 06,40 05,56 05,18 05,37 

Tab. 12 Měření útlumového článku 

útlum [dB] pro 1310 nm útlum [dB] pro 1550 nm číslo 
vlákna směr A->B směr B->A průměr směr A->B směr B->A průměr 

FIBER001 23,93 23,88 23,90 22,14 21,74 21,94 
FIBER002 24,16 24,18 24,17 22,42 22,07 22,24 
FIBER003 24,23 24,11 24,17 22,51 22,11 22,31 
FIBER004 24,29 24,32 24,30 22,48 22,09 22,28 
maximum 24,29 24,32 24,30 22,51 22,11 22,31 

Tab. 13 Měření jednotlivých vláken (splitter, útlumovým článkem, trasa) 

Z měření vyplývá, že na vlnové délce 1550 nm nám útlumový článek přidá na trase 
6,4dB (na optické svářečce byla nastavena hodnota útlumu 4,7dB, se dvěma adaptéry 
E2000/APC je tedy vidět, že měření útlumu pomocí svářečky je méně přesné, jedná se ovšem 
pouze o vizuální měření). Trasa včetně útlumového článku má útlum 10,15dB na 1550 nm.  

Z tabulky 13 tedy vyplývá, že celá trasa včetně splitterů má útlum cca 24,3dB pro 
jednotlivé vstupně/výstupní vlákna.  
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útlum [dB] pro 1310 nm útlum [dB] pro 1550 nm číslo 
vlákna směr A->B směr B->A průměr směr A->B směr B->A průměr 

FIBER001 17,79 17,61 17,70 17,01 16,66 16,83 
FIBER002 17,95 17,87 17,91 17,30 16,92 17,11 
FIBER003 18,08 18,04 18,06 17,35 16,96 17,15 
FIBER004 18,19 18,04 18,11 17,38 17,02 17,20 
maximum 18,19 18,04 18,11 17,38 17,02 17,20 

Tab. 14 Měření jednotlivých vláken (splitter, trasa) 

 

útlum [dB] pro 1310 nm útlum [dB] pro 1550 nm číslo 
vlákna směr A->B směr B->A průměr směr A->B směr B->A průměr 

F_IN1_OUT1 24,16 24,10 24,13 22,43 21,99 22,20 
F_IN1_OUT2 24,19 24,06 24,12 22,57 22,20 22,38 
F_IN1_OUT3 24,29 24,14 24,21 22,56 22,22 22,39 
F_IN1_OUT4 24,16 24,11 24,13 22,38 21,99 22,18 

maximum 24,29 24,14 24,21 22,57 22,22 22,39 
 

Tab. 15 Měření vazby jednoho vstupního vlákna splitteru na čtyřech výstupních vláknech  
(zapojena trasa i útlumový článek) 

Z tabulky 15 je patrné, jak se ve skutečnosti při zapojené trase optického vlákna        
do dané lokality a útlumového článku projeví útlum z prvního vstupního vlákna                    
na jednotlivých výstupech. Hodnoty v obou směrech i vlnových délkách se prakticky liší 
velmi málo. Maximální chyba, kterou je třeba brát v úvahu při řešení úlohy z pohledu vazby 
mezi jednotlivými kanály splitteru, je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou průměru pro 
oba směry. Vypočtená chyba je na vlnové délce 1310 nm maximálně 0,09dB a 0,21dB                
na 1550 nm. Chyba na 1550 nm je zřejmě způsobena nečistotou, můžeme stanovit chybu pro 
obě vlnové délky průměrnou, tedy 0,15dB. 

Celkový útlum trasy s útlumovým článkem a oběma odbočnicemi tedy převýšil 
výkonový zisk obou párů použitých media konvertorů. Přesto, jak bude patrné v kapitole číslo 
3.3, systém bez problému po několik dní fungoval na plné zatížení, předpokládám, že výrobce 
konvertorů dodává výrobky, kterou jsou běžně schopné pracovat na trase s útlumem vyšším 
cca 15%. 

Jako poslední měření jsem zařadil reflektrogram OTDR na obrázku Obr.6.9.  
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Obr. 6.7 Reflektogram OTDR (EXFO FTB-200) trasy s útlumovým článkem na 1550 nm 

 

Obr. 6.8 Detail Reflektogramu OTDR (EXFO FTB-200) bez útlumového článkem na 1310 nm 
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Obr. 6.9 Detail Reflektogramu OTDR (EXFO FTB-200) trasy s útlumovým článkem na 1310 nm 

 

3.3 Měření “aktivních“ veli čin planárních splitterů, řešení úlohy  

V této části se budu zabývat výsledky měření tzv. “aktivních“ veličin. Výsledky měření 
a výpočty útlumů na trase obsahuje minulá kapitola. Testovací trasa je nyní osazena media 
konvertory, do každého nezávislého 100 Mbps Ethernet kanálu, který využitím splitterů 
vznikl, jsem vytvořil nezávislou VLAN (VLAN_998_10_50_50_2 a 
VLAN_998_10_50_51_2), která spojovala čtyři lokální servery připravené pro testování. 
V průběhu testování přenosové rychlosti, ztrátovosti a přístupových dob na měřících 
serverech běželo množství dalších operací. Výsledky nejsou s takovou přesností, jaké bychom 
dosáhli při použití Ethernetových měřících přístrojů, ale pro prezentaci mého výsledku 
postačí. 



 61 

 

Obr. 7.0 Měření přístupové doby v průběhu 30 hodin na VLAN_998_10_50_50_2 

 

 

Obr. 7.1 Měření přístupové doby v průběhu 30 hodin na VLAN_998_10_50_51_2 

 Z Obr. 7.0 a 7.1 je patrné, že průměrná hodnota smoke pingů přes danou VLAN byla 
v průběhu 30hodinového měření 500µs. Oba nezávislé spoje tedy z „ethernetového“ pohledu 
pracovaly bezchybně. Naměřená propustnost pomocí softwarového simulování datového toku 
byla 99,9 Mbps jednotlivým kanálem v obou směrech, tedy i bitová rychlost byla 100%. 
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4  Měření 
Součástí budování metropolitní optické sítě je nezbytné měření každé optické trasy.  

Požadavky na měřící přístroje jsou v tomto případě vysoké, musí mít jednoduchou 
interpretaci výsledků měření, v případě měření pro nasazení vysokorychlostních systému jako 
jsou 10GBit Ethernet nebo 2,5 GBit SDH musí být velmi přesné. V často velmi složitých 
podmínkách by měli vyhodnocovat velmi rychle a být co nejvíce automatizované. 
 Postupným vývojem měřících přístrojů se dospělo ke čtyřem typům měření, které jsou 
schopny zajistit 100% měření spolehlivosti trasy. Jedná se o transmisní metodu, 
reflektometrickou metodu, měření polarizační vidové disperze a chromatické disperze.  

V současnosti na nejpoužívanějších systémech v metropolitních sítích(1GBit 
Ethernet/SDH) si při měření vystačíme s transmisní metodou a reflektometrickou metodou. 
V případě, že bychom byli nuceni k nasazení složitějších systému jako 10GBit Ethernet/SDH 
přichází v úvahu měření polarizační vidové disperze, na kterou ovšem nemá stěžejní vliv 
kvalita trasy, ale především výroba optického vlákna. Měření chromatické disperze se 
prakticky nevyskytuje. 

 

4.1 Transmisní metoda 

Častěji označovaná, jako přímá metoda. jejím základním principem je měření 
vložných ztrát  
na trase metropolitní sítě složené ze SM - vláken. Budeme tedy měřit celkový útlum trasy   
(dle  ČSN EN 61280-4-2) pro každé optické vlákno z daného optického kabelu, který spojuje 
dvě lokality v síti. Měření se dělí na tři  základní metody: 
 

• metoda s jedním referenčním modulem 1a 
• metoda s dvěma referenčními moduly 1b 
• metoda se třemi referenčními moduly 1c 

 
Základní princip  

 Máme zdroj záření, který obsahuje LED diodu (širší vidové pole – především pro 
měření multimódových vláken), nebo laser.  Zdroj naváže přes konektor do optického vlákna 
signál s definovanou vlnovou délkou (většina měřidel využívá polovodičové Germaniové 
LED diody bez problémů zvládající rozsahy 800 – 1600 nm). Na konci měřeného úseku je Ge 
nebo InGaAs detektor, který měří výkon záření zdroje nejčastěji v dBm.  
 Útlum trasy způsobený absorpčními ztrátami, vyzařováním nebo ohyby je dán 
základním vztahem: 

][
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log10)(
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1 dB
ZP

ZP
A =λ      (3.1) 

P(Z1), P(Z2) jsou optické výkony změřené na definované vlnové délce v koncových místech 
sítě. 
 Měrný útlum optického vlákna lze definovat: 

 

l
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 Existují dvě metody měření první z nich je destrukční metody dvou délek, která je pro 
naše použití nevhodná. Hlavní využití na metropolitní síti bude mít pro nás metoda vložných 
ztrát. Jedná se o dvoustupňové měření. Nejprve je třeba kalibrovat měřící soustavu přímým 
propojením optického zdroje s detektorem, čímž získáme referenční hodnotu P(Z1). Potom se 
zapojí vlákno trasy mezi vysílač a přijímač a dostaneme  P(Z2). Útlum a měrný útlum 
optického vlákna stanovíme ze vzorce (3.1) a (3.2). Přesnost měření se pohybuje okolo 0,2-
0,3 dB a je ovlivněna především čistotou, úpravou konektorů a nastavení referenčního vlákna.  
  Důležitým krokem při měření je stanovení reference, prvky použité při referenci 
potom rozdělují jednotlivé metody (při daném měření si potom volíme metodu 1 a/b/c dle 
místních podmínek).  

 
 
 
 

 Výsledkem měření metodou 1a je  
 

konektortrasya AAA ⋅+= 21      (3.3) 

 
Výsledkem měření metodou 1b je 

 

konektortrasyb AAA +=1       (3.4) 

 
Výsledkem měření metodou 1c je 

trasyc AA =1       (3.5) 

 V praxi nejpoužívanější metoda je tedy 1a, kdy si na počátku měření stanovíme 
pomocí přesné a čisté měřící šňůry referenci a výsledkem měření celé trasy i jejího zakončení 
(konektorů) 

 
Metoda 1a 
 
Stanovení reference: 

 
 
 
 
Měření trasy: 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj záření Měřidlo výkonu Měřená trasa 

Zdroj záření Měřidlo výkonu měřící šňůra 

Zdroj záření Měřidlo výkonu 

měřící šňůra další měřící šňůra 

    Trasa 
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Metoda 1b 

 
Stanovení reference: 

 
 
 
 
 
Měření trasy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda 1c 

 
Stanovení reference: 

 
 
 
 
 
 
Měření trasy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj záření Měřidlo výkonu 

měřící šňůra A 

Zdroj záření Měřidlo výkonu 

měřící šňůra A 
 

měřící šňůra B 
 

    Trasa 

 měřící šňůra B 

Zdroj záření Měřidlo výkonu 

měřící šňůra A 

Zdroj záření Měřidlo výkonu 

měřící šňůra A 
 

měřící šňůra B 
 

    Trasa 

 měřící šňůra B 

 měřící šňůra C 

měřící šňůra C 
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4.2 Protokol o měření – transmisní metoda 

 
 
 
Datum měření: 11.11.2006 
Název stavby: Pronájem vláken 
Konec A: POP A#1 
Konec B: Kaštanová 130 
Měřil: Jiří Prudík 
Měřicí přístroje: Měř. souprava EXFO FOT-922-23BL + FOT-920-23BL 
Výrobní čísla:  203666  203665 
Reálné vlnové délky:  1310/1550  1310/1550 
Metoda měření: A1 
Optický kabel: Ericsson 
Počet vnitřních svarů: 2 
Povolený útlum svaru: 0,08 dB 
Počet vnějších svarů: 7 
Povolený útlum vnějšího svaru: 0,06 dB 
Povolený útlum konektoru: 0,60 dB 
Délka vlákna: 17,488 km  

Povol. měrný útlum: pro 1310 nm: 0,35 dB/km pro 1550 nm: 0,22 dB/km 

Limit útlumu: pro 1310 nm: 7,87 dB pro 1550 nm: 5,59 dB 
 

číslo útlum [dB] pro 1310 nm útlum [dB] pro 1550 nm 
vlákna směr A->B směr B->A průměr směr A->B směr B->A průměr 
15 06,18 06,14 06,16 03,95 03,59 03,77 
16 06,35 06,17 06,26 04,06 03,66 03,86 
průměr 06,26 06,15 06,21 04,00 03,63 03,81 
maximum 06,35 06,17 06,26 04,06 03,66 03,86 

Hodnoty útlumů překračující povolené limity jsou tištěny tučnou kurzívou. Kladná čísla reprezentují útlum, záporná zisk.  
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4.3 Metoda měření zpětného rozptylu – Optical Time Domain 
Reflektometry 

Respektive vyhodnocení optické trasy pomocí reflektometru je nedestruktivní metoda, 
která umožňuje dosahovat přesnějších výsledků i pouze jednostranným náměrem. Je 
prakticky jedinou existující možností, jak přesně vyhodnotit kde se nachází porucha na trase. 
Zároveň nám poskytuje informace, jak se útlum mění v závislosti na vzdálenosti, přímá 
metoda podává pouze informaci o celkovém útlumu. Umožňuje nám vyhodnotit přímý útlum 
jednotlivých konektorů, adaptérů nebo sváru například v optických spojkách (případně 
ohybů).  

 
Základní princip 

 Injekční laser vysílá do optického vlákna světelný impuls prostřednictvím vazebního 
optického článku. Zpětně odražené nebo rozptýlené světlo (Rayleighův rozptyl) z optického 
vlákna je po průchodu vazebním optickým článkem detekováno lavinovou diodou. 
 Detekovaný signál pokračuje do integrátoru. Vracející se signál má velmi slabou 
úroveň je nutné provést jeho zprůměrňování. Potom pokračuje do logaritmického zesilovače 
(pro získání hodnot v dB). Výsledné hodnoty jsou zobrazeny nejčastěji v grafu – závislosti 
průběhu útlumu na vzdálenosti. Při lokalizaci závad na optické trase je měřící přístroj OTDR 
nenahraditelný, s velikou přesností tak dokážeme zjistit místo přerušení nebo zvýšeného 
útlumu kabelu nebo optického spoje, aniž bychom museli složitě kontrolovat a procházet celý 
úsek optické trasy. 
 
 

Parametry reflektometrů OTDR 
 
Pro krátké vzdálenosti (do 50 km): 
 - šířka impulsu 10 až 100ns 
 - výstupní výkon impulsu 1 až 20 mW 
 
Pro dlouhé vzdálenosti (nad 50 km): 
 - šířka impulsu 100ns až 10µs 
 - výstupní výkon 1 až 20 mW 
 - dynamický rozsah 30 až 35 dB 
 - u jednobodových vláken dosah až 150 km 
 - přesnost měření (1m + 0,0025%) 
 
 Čas je v OTDR přepočítaný podle rychlosti šíření světla ve vlákně na skutečnou délku 
optického vlákna, proto je základním a nejdůležitějším vstupním parametrem při měření 
skutečná  délka optického vlákna (samozřejmě neodpovídá reálné polohopisné délce, 
nejvhodnější a nejpřesnější metodou v rámci metropolitní sítě je zapisování skutečných 
metráží, které jsou vždy uvedeny na kabelu)  na trase a index lomu daného optického vlákna 
(určený výrobcem kabelu). 
 Jedinou nevýhodou metody OTDR je, že minimální vzdálenost, která se dá měřit se 
pohybuje někde na hranici 250m, v kratší vzdálenosti nedochází prakticky k žádnému 
rozptylu, který bychom byli schopni detektorem zaznamenat, tedy výsledky měření na 
kratších vzdálenostech nemají žádnou informační hodnotu. Abychom mohli reflektometr 
běžně používat a měřit s ním i začátek trasy je přímo interně vybaven slotem, do kterého si 
můžeme přidávat přesná předřadná vlákna, podle délky trasy. 
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4.4 Jednostranné vyhodnocení měření trasy – metoda OTDR 

 

 
Obr. 7.2 Příklad reflektogramu na 1310 nm 

 
 Základním krokem měření metodou OTDR je vyhodnocení náměru, v našem případě 
na obr. 7.2 se jedná o trasu dlouhou 5,67 km.  
 
- Počátek: odraz vzniklý na prvním konektoru (není způsoben Rayleighovým rozptylem, 
jedná se o tzv. mrtvou zónu reflektometru, dána součtem délky impulsu v optickém vlákně a 
zotavovací doby detektoru, naměřené hodnoty nemají na měření vliv).  
- Počátek – bod 2: úsek optického vlákna, měrný útlum α je dán sklonem úsečky, 
reflektometr přímo vyhodnocuje 0,382 dB/km, vzdálenost 1,019 km 
- Bod 2 : místo s potenciálním útlumem a odrazem (dle dokumentace se jedná o svár v 
optické spojce – bez odrazu, horší svár), útlum 0,164 dB; pozice 1,019 km 
- Bod 2 – bod 3 : úsek optického vlákna, měrný útlum α je dán sklonem úsečky, reflektometr   
 přímo vyhodnocuje 0,300 dB/km, vzdálenost 0,722 km 
- Bod 3 : místo s potenciálním útlumem a odrazem (dle dokumentace se jedná o svár v 
optické spojce – bez odrazu), útlum 0,089 dB; pozice 1,741 km 
- Bod 3 – bod 4 : úsek optického vlákna, měrný útlum α je dán sklonem úsečky, reflektometr  
přímo vyhodnocuje 0,343 dB/km, vzdálenost 2,139 km 
- Bod 4 : místo s potenciálním útlumem a odrazem (dle dokumentace se jedná o svár 
v optické spojce – bez odrazu), útlum 0,057 dB; pozice 3,880 km 
- Bod 4 – bod 5 : úsek optického vlákna, měrný útlum α je dán sklonem úsečky, reflektometr  
přímo vyhodnocuje 0,338 dB/km, vzdálenost 1,791 km 
- Bod 5 : konec optického vlákna (bez konektoru), útlum 12,2 dB; pozice 5,671 km 
- Bod 5 – konec grafu : šum vlastního detektoru 
 



 68 

5  Modely metropolitní optické sítě 
Jak je patrné z názvu kapitoly, v následujícím textu se budu věnovat konkrétním 

modelům metropolitní sítě, která bude zbudována na základě zde představených principů. 
Cílem kapitoly je sdělit čtenáři, jaká je současná ekonomická náročnost na sestavení sítě 
v podmínkách ČR. Pohyb cen většiny zde uvedených zařízení a postupů se skokově mění 
vždy začátkem roku a v průběhu jara, použití cenové podklady jsou aktuální pro rok 2008. 
 Směrodatné je pro můj výpočet v daných příkladech určit částku úměrnou nákladům 
na zbudování jedné účastnické přípojky služeb poskytování připojení do internetu, voice over 
IP a IPtv (bez koncových zařízení).  
 

5.1 Komplex nových bytových domů 

 Jako jednoduchý praktický model pro cenovou kalkulaci, jsem si určil komplex 
nových bytových domů vzdálených 200 metrů od páteřní optické trasy s přístupem v ideálním 
případě na dva koncové body PoP pomocí kruhové topologie. Schéma zapojení je na 
následujícím obrázku. 

    

    

 

 
 

Obr. 7.3 Příklad napojení komplexu nových bytových domů nedaleko páteřní trasy – kruhová topologie 
 

Prvotním nákladem pro výstavbu bude zbudování kabelové komory a vedení zemní 
trasy HDPE chrániček k jednotlivým bytovým domům. V následující tabulce předpokládejme, 
že komplex budov je ve vzdálenosti 200 metrů od páteřní trasy, je třeba zemní trasou 
překlenout místní komunikaci (asfaltová silnice o šíři 10 metrů), zbývající trasa ke komplexu 
budov je v zeleni, tedy budeme předpokládat obnovu tohoto povrchu, u každého domu je 
třeba projít trasou přes 2,5 metru široký dlážděný chodník. Délka zemní trasy mezi 
jednotlivými budovami je 30 metrů. Do každé budovy je třeba zřídit nový prostup a krátkou 
vnitřní trasu, která bude ukončena v technologické místnosti u stojanu s ODF. 
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 Po uložení chrániček do zemní trasy, je třeba je třeba nainstalovat optický kabel 
pomocí zafukování. Pro tento případ jsem zvolil optický kabel s dvanácti vlákny, který nám 
bohatě postačí pro tuto kruhovou topologii, zároveň nám poskytuje možnost vyvést vlákno 
pomocí vyvaření v ODF například k bezdrátovému spoji na střeše, který nám pomůže dále 
rozšiřovat síť. Tento model je výstavbou typu FTTb, pro FTTh bychom museli volit kabel 
s výrazně větším profilem. Nezbytné položky pro výstavbu zmíněné trasy, pro vyvedení a 
ukončení v rámci technologické místnosti budovy jsou uvedeny v následující tabulce. Veškeré 
uvedené položky jsou sdružené a obsahují veškeré minimálně nezbytné náklady. 
Předpokládejme, že vnitřní rozvody (UTP) do jednotlivých domácností jsou součástí stavby 
budov a nebudu je zahrnovat do nákladů. Každý bytový dům má 24 jednotek, všechny budou 
připojeny. 
 

SDRUŽENÉ POLOŽKY JEDNOTKA  CENA MNOŽSTVÍ  Σ CENY 
Vyřízení ÚR, Sosb, VB ks 45 000 1 45 000 
Geodetické zaměření a mapování m 50 410 20 500 
Napojení na páteřní trasu ks 25 000 1 25 000 
Výkop - volný terén, vč. osetí m 450 410 184 500 
Protlak Ø110mm - komunikace m 1 100 10 11 000 
Výkop - dlážděný chodník m 650 20 13 000 
Prostup do objektu  ks 3 000 8 24 000 
Vnitřní trasa (vč. Racku) ks 15 000 8 120 000 
Optický kabel m 30 1000 30 000 
ODF + montáž ks 5 000 8 40 000 
Media konvertor (1f, 1Gbps, 21 dB) ks 15 000 16 240 000 
Switch managed (24 portů) ks 20 000 8 160 000 
Náklady na oživení jednoho bodu ks 15 500 8 124 000 
Celkem náklady    1 037 000 Kč 

Tab. 16 Shrnutí nákladů připojení komplexu bytových domů 

 Z tabulky jsou patrné celkové náklady 1 037 000,- kč pro 192 jednotek, nákladová 
cena jedné přípojky je tedy asi 5 400,- kč. 
 

5.2 Satelitní městečko – rodinné domy 

V tomto případě jsem si za příklad připojení vybral “satelitní městečko“ – skupinu  
osmi dvougeneračních rodinných domů, které jsou vzdáleny 200 metrů od PoP. Pro 
jednoduchost a snadnější srovnání předpokládejme stejné povrchy a výkopové práce, jako 
v předchozím příkladu. Způsob napojení bude FTTh, tedy každá domácnost bude mít dvojici  
vláken přímo z hlavního bodu PoP (topologie hvězda). K propojení mezi optickou spojkou a 
PoP nám vystačí například dvanácti vláknový kabel, do jednotlivých domů čtyř vláknový. 
V každém době bude optický kabel ukončen za prostupem v jednoduché nástěnné krabičce, 
společně bude uložen media konvertor a místní switch). Zapojení je patrné na následujícím 
obrázku. 
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Obr. 7.4 Příklad napojení rodinných domů nedaleko hlavního bodu PoP – topologie hvězda 

 
 Oproti minulému příkladu se nákladová cena výrazně sníží o cena potřebných 
aktivních technologií a nákladu na ukončení v rámci jednotlivé jednotky. Cena optického 
kabelu není nijak závratná a prakticky nemá vliv. Nepříjemným důsledkem je zabrání části 
profilu páteřní trasy z hlavního bodu PoP, kde se nám volná kapacita vláken může hodit 
v budoucnosti. V tabulce 17 jsou patrné veškeré náklady. 
 
SDRUŽENÉ POLOŽKY JEDNOTKA  CENA MNOŽSTVÍ  Σ CENY 
Vyřízení ÚR, Sosb, VB ks 45 000 1 45 000 
Geodetické zaměření a mapování m 50 410 20 500 
Napojení na páteřní trasu ks 12 500 1 12 500 
Výkop - volný terén, vč. osetí m 450 410 184 500 
Protlak Ø110mm - komunikace m 1 100 10 11 000 
Výkop - dlážděný chodník m 650 20 13 000 
Prostup do objektu  ks 1 000 8 8 000 
Vnitřní instalace ks 500 8 4 000 
Optický kabel 12f m 30 300 9 000 
Optický kabel 4f m 15 500 7 500 
Montáž ukončení ks 1 500 8 12 000 
Media konvertor (2f, 1Gbps, 21 dB) ks 6 500 16 104 000 
Switch unmanaged (8 portů) ks 1 000 8 8 000 
Náklady na oživení jednoho bodu ks 11 000 8 88 000 
Celkem náklady    527 000 Kč 

Tab. 17 Shrnutí nákladů připojení rodinných domů 

 Z tabulky je patrné, že náklady významně klesly, nesmíme však opomenout fakt, že se 
toto napojení týká pouze šestnácti jednotek (bytů). Průměrná cena na jednotku je 33 000,- kč.  

Nespornou výhodou pro uživatele je typ připojení, tedy FTTh.  
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5.3 Vzdálené satelitní městečko – rodinné domy, technologie WDM, 
pasivní síť 

V posledním příkladu se zaměřím na předcházející příklad napojení skupiny rodinných 
domů, v tomto případě ovšem je toto “satelitní městečko“ značně vzdáleno od hlavního bodů 
– PoP a kapacitně máme k dispozici pouze jedno vlákno právě pro tuto lokalitu. Řešením se 
pro nás stává využití technologie WDM. Jednoduché schéma je uvedeno na následujícím 
obrázku. 

 

 
Obr. 7.5 Příklad napojení rodinných domů, velká vzdálenost od hlavního bodu PoP  

technologie WDM, pasivní síť 
  
 Z obrázku je patrné, že v místě hlavního bodu PoP jsem umístil Splitter, v tomto 
případě se jedná o pasivní planární odbočnici 1x08, dále trasa jednoho optického vlákna 
pokračuje do vzdálené lokality (například vlákno optického kabelu místního dodavatele 
elektrické energie), kde končí na úrovni obrácené odbočnice. Tato druhá odbočnice je uložena 
v optické spojce (tradičně uložené v kabelové komoře povrchové), od této spojky stejným 
způsobem, jako v předchozím případě pokračují samostatné čtyř vláknové kabely do 
jednotlivých jednotek. 
 Technologií WDM a využití pasivní sítě, znamená zapojení dvojice pasivních 
odbočnic, v místě rodinných domů. Tedy nepotřebujeme osazovat žádná další aktivní 
zařízení. Vše podstatné se děje na úrovní hlavního bodu PoP, kde jsou do jednotlivých vláken 
odbočnice zapojeny media konvertory (umístěné v dohledovatelném chassis) s rozdílnými 
vlnovými délkami pro příjem a vysílaní dat. Shrnutí nákladů na tento typ pasivní sítě FTTh je 
v tabulce 18 
 Z tabulky jsou patrné náklady 54 900,-kč na jednu jednotku, náklady tedy rostou do 
enormních výšek, v úvahu ovšem musíme vzít, že tato lokalita je značně vzdálena od páteře 
sítě a máme k dispozici omezený profil kabelu. Značnou výhodou je opět připojení typu 
FTTh. 
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SDRUŽENÉ POLOŽKY JEDNOTKA  CENA MNOŽSTVÍ  Σ CENY 
Vyřízení ÚR, Sosb, VB ks 45 000 1 45 000 
Geodetické zaměření a mapování m 50 410 20 500 
Napojení na páteřní trasu ks 12 500 1 12 500 
Výkop - volný terén, vč. osetí m 450 410 184 500 
Protlak Ø110mm - komunikace m 1 100 10 11 000 
Výkop - dlážděný chodník m 650 20 13 000 
Prostup do objektu  ks 1 000 8 8 000 
Vnitřní instalace ks 500 8 4 000 
Optický kabel 12f m 30 300 9 000 
Optický kabel 4f m 15 500 7 500 
Montáž ukončení ks 2 500 8 20 000 
Media konvertor (2f, 1Gbps, 21 dB) ks 25 000 16 400 000 
Planarní splitter 1x08 ks 16 000 2 32 000 
Switch unmanaged (8 portů) ks 1 000 8 8 000 
Náklady na oživení jednoho bodu ks 13 000 8 104 000 
Celkem náklady    879 000 Kč 

Tab. 18 Shrnutí nákladů připojení rodinných domů, technologie WDM, pasivní síť 

 Veškeré zde uváděné výpočty nákladových cen jsem v následujícím grafu přehledně 
shrnul. Graf podává přibližnou informační hodnotu o ceně přípojky FTTh/b v roce 2008 pro 
komplex bytových domů a podobně situovanou skupinu rodinných domů. 
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Obr. 7.6 Sumarizace nákladu na výstavbu jedné účastnické zásuvky rozdílnými postupy 
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Závěr 
  

Hlavní část diplomové práce obsahuje podklad pro výstavbu spolehlivé metropolitní 
sítě v podmínkách území České Republiky.  

V projektu je zahrnuta kapitola o základní fyzické a logické struktuře budované sítě. 
Síť se dělí na páteřní, distribuční a přístupovou vrstvu, ke každé z nich při výstavbě 
přistupujeme s jinými požadavky. Základem fyzické struktury jsou body Point of Presence, 
kde se nachází centrální prvky (routery), prostřednictvím kterých je poskytována konektivita, 
případně streamy jednotlivých služeb. Lokality těchto bodů musí být strategicky volené, 
nejčastěji se jedná o lokality, kde se „potkávají“ ostatní operátoři. Logická struktura sítě je 
založena na mechanizmu MPLS, který definuje základní transportní služby na síti.  

V rámci první kapitoly je zahrnuta praktická studie některých modelových případů 
topologií, ve kterých se zabývám využitím alternativních bezdrátových spojů (rádiový spoj na 
2,4 GHz a 10,5 GHz, a optický bezdrátový systém). Tyto spoje jsou vhodné zejména do 
oblastí, které jsou vzdáleny do 10 km od metropolitní sítě a ke kterým se nevyplatí budovat 
nákladnou zemní trasu. Typickým příkladem jsou například satelitní městečka, nebo velká 
obchodní a zábavní centra na okrajích měst. Při praktickém měření kvalitativních parametrů 
jsem měl k dispozici měření zpoždění pomocí programu SmokePing a k měření optických tras 
měřící soustavu reflektometrickou a transmisní. Z měření nejvyššího zatížení, ke kterému 
docházelo při přenosu streamu IPtv, vyplývá, že kapacitu optického kabelového spoje při 
běžném provozu nejsme prakticky naplno schopni využít, což znamená velkou výhodu do 
budoucnosti.  

Zástupcem alternativních spojů využívaných na metropolitní síti je bezdrátový systém 
SDM10-DE(25 Mbit/s) na kmitočtu 10,5 GHz, Wi-fi (11 Mbit/s) a optický systém 
(100 Mbit/s) na vlnové délce 785 nm na vzdálenost 1300 metrů. Při měření kvalitativních 
parametrů tyto spoje prokázaly schopnost výrazně rozšířit metropolitní síť i do vzdálenějších 
lokalit. Systém Wi-fi, umístěn na krátkou vzdálenost s přímou viditelností v husté městské 
aglomeraci, jako jediný vykazoval závažnější ztrátovost paketů. Optický systém Laserbit 
vykazoval z bezdrátových spojů bezkonkurenčně nejlepší kvalitativní parametry a zároveň byl 
nejrychlejší, ovšem za cenu vysokých pořizovacích nákladů. Systém SDM10, použitý již na 
vzdálenost 4,2 km s přímou viditelností, byl ze všech alternativ nejlepší, zpoždění bylo 
vzhledem ke vzdálenosti minimální. Důležitým bodem je zhodnocení těchto alternativ 
z hlediska kvality služeb. V tomto směru jednoznačně vede systém SDM10, na kterém 
můžeme bez problému nasadit služby poskytování neagregované konektivity do internetu      
a hlasové služby s vysokým SLA, systém má zároveň téměř o polovinu nižší pořizovací 
náklady než Laserbit. Na systému Wi-fi bychom prakticky mohli nabídnout pouze 
agregovanou konektivitu. Služba IPtv je na základě svých požadavků přístupná pouze po 
optickém kabelu v kombinaci s UTP rozvody. Z měření IPtv se základní nabídkou 25 
programů je datový tok všech streamů zároveň asi 190 Mbit/s. Alternativní spoje jsou 
omezeny přímou viditelností, vzdáleností a množstvím rušení okolních sítí (například 
harmonické frekvence GSM). Teoreticky lze například systém SDM10 využívat až do 
vzdálenosti 25 km. 
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Kapitola konstrukce metropolitní sítě stručně zahrnuje prvky, které bych využil při 
výstavbě. Jedná se o optické spojky, kabely, rozvaděče, konektory a adaptéry, pro které jsou 
definovány potřebné parametry. Z pohledu zemní trasy je uvedena jednoduchá koncepce 
pokládání HDPE trubek, zafukování kabelu a řešení napojení další lokality, což nejčastěji 
znamená vybudovat zemní kabelovou komoru, jejíž dva základní typy pro nás nezbytné jsou 
uvedeny. Zásadním stavebním prvkem, na základě kterého vznikla myšlenka metropolitních 
sítí, je optický kabel. V kapitole věnované optickému kabelu je stručně vysvětlena 
technologie optického vlákna, tedy v našem případě nejpoužívanějšího standardu ITU-T 
G652 případně vhodných materiálů a konstrukce samotného optického kabelu. Precizně 
zpracovaná dokumentace optického kabelu je základem pro další rozvoj sítě, je 
nenahraditelná v případě poruchy a důležitá pro měření tras.  
 V následující kapitole jsou stručně popsány vhodné konektory, pigtaily a adaptéry 
optických vláken. V rámci výstavby se u konektorů a pigtailů musí dbát na maximální čistotu, 
důsledky při nedodržování jsou patrny v kapitole 2.1.5. Ukončování optického kabelu 
v připojované lokalitě musí být zajištěno spolehlivě. V našem případě je nejvhodnější použití 
optických rozvaděčů (ODF) dvou základních typů. Vlastní návrh jednoduchého ODF je 
uveden v kapitole 2.1.9. 
 V rámci aktivních prvků jsou uvedeny v této části projektu potřebné media 
konvertory, tedy prvky, které se starají o převod mezi rozhraními 10/100/1000Base-TX         
na 10/100/1000Base-FX a mají vhodné, zde definované parametry. 
 Nedílnou součástí každé výstavby trasy optického kabelu je její měření. Metodu 
měření vybíráme v závislosti na vlastnostech trasy a požadavcích například místního 
operátora. Ve většině  případů se vždy provádí obousměrné měření transmisní metodou          
a reflektometrickou metodou. V případě, že dojde k nasazení vysokorychlostním systému 
(například 10 Gbit Ethernet), provádíme měření polarizační vidové disperze (PMD), které     
se ovšem vyskytuje velmi málo. Měření chromatické disperze na trasách optického kabelu     
se prakticky neprovádí. V kapitole měření je stručně popsána přímá metoda a jednoduchý 
zpracovaný protokol. Následuje jednoduchý popis reflektometrické metody s vyhodnocením 
údajů z reflektometru.  

Stále častěji se na optických sítích setkávám s využitím technologie WDM. Ve čtvrté 
kapitole je základ vzniku této “další“ fyzické síťové vrstvy stručně vysvětlen na řešení 
příkladu - navýšení počtu přenosových kanálů na stávající jedno vláknové trase optického 
kabelu. Podrobně jsou uvedeny naměřené parametry pasivní planární odbočnice, kterou jsem 
v rámci diplomové práce testoval po dobu jednoho měsíce. Z této kapitoly je patrné,             
že množstvím vláken optického kabelu pro nás kapacita tohoto spoje zdaleka nekončí. 
Jednoduchým způsobem nasazením technologie WDM je možné kapacitu znásobit a to 
dokazuje, jak přínosná tato technologie pro nás v současnosti je. 

V závěrečné kapitole jsem se zabýval ekonomickým pohledem na různé typy výstavby 
optických sítí. Výsledkem rozboru je obrázek 7.6, kde stanovuji průměrnou cenu jedné 
účastnické přípojky (typ FTTb) na 5 400,- kč. Cenu jedné účastnické přípojky typu FTTh 
topologii hvězda a následně typu FTTh s využitím technologie WDM a pasivní sítě               
na 33 000,-kč resp. 54 900,- kč. Z výsledků tohoto výpočtu je patrné, že technologie je 
v současnosti pro připojení například satelitního městečka velmi nákladná. Ovšem v případě 
připojení komplexu bytových domů je již cena adekvátní vzhledem k potřebám současných 
domácností, které využíváním vysokorychlostního připojení k internetu a především 
streamům televizních kanálů, kde není problém okamžitě přejít na High Definition standard 
výrazně překračují možnosti metalických vedení. 
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Metropolitní síť díky soustavě všech zmíněných prvků a postupů zajišťuje vysokou 

spolehlivost (kromě fyzických zásahů) a jednoduchou údržbu. Z ekonomického pohledu jsou 
pořizovací náklady oproti čistě bezdrátovému nebo metalickému řešení vždy mnohonásobně 
vyšší. V současné době jsou v nových městských lokalitách (Business centra a bytové 
komplexy) požadavky na takové služby, které je schopna uspokojit pouze optická síť. Neměli 
bychom zapomenout, že tato výstavba nemá zapotřebí žádné strategické suroviny. V rámci 
připojování vzdálenějších oblasti se osvědčily i doplňkové bezdrátové spoje především 
systém SDM10, v neposlední řadě také nesmíme zapomenout na bezkabelový optický spoj, 
který je na kratší vzdálenosti schopen uživateli poskytnout výbornou dostupnost až 99,9%      
a má velmi dobré rychlostní parametry. Z hlediska časové odezvy na metropolitní síti 
budované po optickém kabelu může dojít k chybovosti výhradně vlivem lidského faktoru, 
nejčastěji se jedná o špatné nastavování centrálních prvků, nebo nevhodně zvolenou topologii.  

Na základě zde předložených důkazů tedy můžu konstatovat, že velmi výhodné pro 
současného operátora na telekomunikačním trhu je budovat páteřní metropolitní optickou síť 
výhradně optickým kabelem systémem FTTb. Pro svoje zákazníky bude mít k dispozici 
obrovskou přenosovou kapacitu na moderní sítí za již adekvátní pořizovací náklady.  
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Seznam zkratek 
 

DEMUX – Demultiplexer, DNS – Domain name server, FTTb – Fibre To The building,  
FTTx – Fibre To The X, HDPE - High Density Polyethylene, IPDV - Instantaneous Packet 
Delay Variation, IPER - Packet Error Ratio, IPLR - Packet Loss Ratio, IPTD - Packet 
Transfer Delay, IPtv – IP television, MPEG - Motion Picture Expert Group,  
MPLS - Multiprotocol Label Switching, MUX – Multiplexer,  
NZDF - Non Zero Dispersion Fiber, OC – Optical cable, ODF - Optical distribution Frame,  
OK – Optický kabel, OS – Optická spojka / Optical splice, OTDR - Optical Time Domain 
Reflectometry, PCL - Planar Lightwave Circuit, PoP – Point of Presence, QoS – Quality of 
Services, SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, SNMP - Simple Network Management 
Protocol, VLAN – Virtual local area network, VOIP – Voice over IP, WDM - Wavelength 
Division Multiplexer, Wi-fi – Wireless fidelity,  
WWW – World Wide Web. 

 


