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Úvod
Optická síť se začala budovat v roce 1993 
ve spolupráci Vysokého učení technického 

a Masarykovy univerzity v Brně pod ná- 
zvem Brněnská akademická počítačová síť 
BAPS. V první etapě výstavby byly zvoleny 

závěsné kabely vedené po střechách do- 
mů. Vybráno bylo gradientní optické vlákno 
62,5/125 μm. Optické kabely byly samo-

nosné, bez metalického tahového prvku 
a obsahovaly 8 vláken. V celé síti byla vyu-
žita síťová technologie Ethernet s přenoso-

vou rychlostí 10 Mb/s. Druhá etapa vý- 
stavby optické sítě byla zahájena na pře-
lomu let 1995 a 1996. Jednotlivé lokality 

byly propojeny optickými kabely s 8 jedno-
vidovými a 4 gradientními vlákny. V dalších 
letech výstavby se budovaly především 
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Obr. 1 Schéma metropolitní akademické optické sítě v Brně
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zemní trasy. Z důvodu rostoucích poža-
davků na přenosové rychlosti se v sou-
častné době pokládají kabely pouze s jed-
novidovými vlákny. Kabely většinou obsa-
hující 48, 72 nebo 96 vláken. Na rozvoji 
sítě se významnou měrou podílely firmy 
Netprosys a Avenet. Byla vytvořena nová 
páteřní síť založená na asynchronním pře-
nosovém módu (Asynchronous Transfer 
Mode, ATM). Technologie ATM přinesla 
kromě možnosti vysokorychlostních pře-
nosů také celou řadu dalších služeb. Hlav-
ně se jednalo o možnost vytváření virtuál-
ních sítí, které se staly potřebnými pro pro- 
voz lékařských aplikací. Zavedení těchto 
změn umožnilo zvýšit přenosovou rychlost 
z 10 Mb/s na 155 Mb/s. V roce 2002 byla 
vybudována nová gigabitová páteř sítě Ma-
sarykovy univerzity.

Síť v současné době obsahuje více než 
90 uzlů a celková délka optických kabelů 
činí více než 150 km (viz obr. 1). Je napoje-
na přes uzel Masarykovy univerzity s Prahou 
spojem s přenosovou rychlostí 2,5 Gb/s. 
BAPS využívá sít CESNET 2 pro spojení 
s dalšími lokalitami v ČR. Její páteř propo-
juje největší univerzitní města České re- 
publiky okruhy s vysokými přenosovými 
rychlostmi (viz obr. 2). Projekt CESNET je 
nyní členem několika dalších projektů, jako 
jsou např.: TERENA, GEANT, DANTE, 
CEENet, GLIF. Také sám projekt CESNET 
se zapojuje do rozvoje medicínských apli-
kací s dalšími státy Evropské unie (např. 
univerzita v Boloni), které se snaží navrh-
nout pilotní projekty pro Evropskou unii [1].

BAPS propojuje univerzity, pracoviště 
akademie věd, soudy, finanční úřady, insti-
tuce vlády, nemocnice, knihovny a další zaří-
zení splňující možnost připojení k síti. Budo-
vání BAPS se dělí na několik etap. Vytvá-
ření BAPS přechází do další etapy většinou 
po zpřístupnění další alternativy pro zvýšení 
výkonnosti a rozsáhlosti sítě či přísunu 
nových financí a příspěvků. Uživateli sítě jsou 
také např. Vodafone, Telefónica O2 a další. 

V další návaznosti se síť CESNET 2 
napojuje na celoevropskou síť GEANT, 
která sdružuje 30 provozovatelů národních 
akademických sítí v Evropě. V polovině 
roku 2004 se projekt GEANT zaměřil na 
další rozvoj evropské akademické páteřní 
sítě pod názvem GEANT 2. Doba jeho 
trvání byla stanovena na čtyři roky. V ny-
nější době dosahuje rychlost sítě GEANT 
rychlosti až 10 Gb/s (viz obr. 3).

Příklady využití sítě
Kromě standardního využití sítě Internetu 
je síť využívána redakcemi časopisů, pro 
e-learning, přenos hlasu, obrazu aj., sou-
časný zájem je směrován na přenos medi-
cínských dat, obrazů, videokonference. 
Interdisciplinární projekt MeDiMed (Metro-
politan Digital Imaging System in Medicine) 
řeší otázky medicínské využitelnosti, právní 
aspekty a problematiku vlastního technic-

kého zabezpečení. Zabývá se vybudová-
ním metropolitního archivu tzv. PACS (Pic-
ture Archiving and Communication System), 
propojení nemocničních modalit (diagnos-
tických zařízení), jako je ultrazvuk (US), 
digitální mamograf (DMG), počítačový to- 
mograf (CT), magnetická rezonance (MR) 
a další. Cílem je využití lékařské informa-
tiky pro zvýšení kvality medicínské opera-
tivy, obecné zvýšení lékařské péče, zlep-
šení podmínek pro medicínský výzkum a vý- 
uku absolventů medicíny.

Řešení těchto problémů zahrnuje archi-
vaci obrazových dat, přenos obrazových 

informací o velké kvalitě mezi jednotlivými 
pracovišti (nemocnicemi), která pacient 
v průběhu léčby navštíví, možnost vzdále-
ných konzultací se vzdálnými odborníky či 
vytvoření budoucího plánu a simulace 
léčby.

Mimo problematiky vlastního přenosu 
se autoři zabývali i spolehlivostí sítě, včetně 

monitoringu. Dále pak aktuální problemati-
kou zvyšováním kapacity sítě v její páteřní 
části. Jako příklad uveďme výsledky pře-
nosu s multiplexováním s hustým vlnovým 
dělením (Dense Wavelength Division Multi-
plexing, DWDM), který byl realizován ve 
spolupráci s pracovníky CESNETU. Experi-
ment měl prokázat a prokázal možnost 
obousměrného přenosu (2× 4) 10 Gb/s Ether- 
net (GE) kanálů na vzdálenost 210 km bez 
nutnosti zapojení linkového EDFA zesilo-
vače. Ve své podstatě se jednalo o vzdále-
nost mezi Prahou a Brnem, při využití stan-
dardního jednovidového vlákna (G.652).

Na přijímací a vy-
sílací straně byly čtyři 
DWDM kanály slou-
čeny (rozděleny) po- 
mocí multiplexorů (de-
multiplexorů) s fázo-
vanou řadou vlnovodů. 
Za vysílačem byly sig-
nály zesíleny v erbiem 
dopovaném vláknovém 
zesilovači (Erbium Do- 
ped Fiber Amplifier, 
EDFA) s výstupním vý- 
konem 22 dBm a přes 
polarizačně nezávislé 
izolátory vysílány do 
210 km dlouhého stan- 
dardního jednovidové- 
ho vlákna (G.652); 
vlnová délka odpoví-
dala standardu ITU-T, 
kanály 34–37; pro 
zpětný směr kanály 
31, 32, 33 a 38. Optic- 

ký výkon vysílačů ≈ 1 mW. Na přijímací 
straně byly čtveřice DWDM kanálů oddě-
leny polarizačně nezávislým optickým cir-
kulátorem a zesíleny nízkošumovým EDFA 
předzesilovačem (Pvýst. = =10 dBm). Chro-
matická disperze vlákna byla kompenzo-
vána pomocí teplotou ladě-né DWDM Bra-
ggovské mřížky (Fiber Bragg Fratings, FBG), 

Obr. 2 Schéma vysokorychlostní počítačové sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání – CESNET 2

Obr. 3 Schéma rozložení GEANT sdružující národní akademické sítě
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jednotlivé kanály demultiplexovány pro-
střednictvím AWG (Array Waveguide Gra-
ting) a přivedeny do přijímačů XENPAX.

Měření optických tras
Hlavním úkolem optické sítě je vysoko-
rychlostní přenos dat s minimální chybo-

vostí. Kvalitu sítě a bezchybný přenos je 
nutné ověřit měřením. Vhodným měřením 
před nasazením nových systémů můžeme 
najít prasklá vlákna, špatně provedené 
svary, nebo také nečistoty na konektorech. 

Brněnská akademická sít byla podrobena 
takovému to inspekčnímu měření se zamě-
řením na kontrolu útlumu vybraných kabelů 
a vláken. Pro měření útlumových charakte-
ristik optických tras jsou technickými před-
pisy určeny dvě metody: transmisní (přímá) 
a reflektometrická OTDR (Optical Time 
Domain Reflectometer) [2]. Jelikož je v bu-
doucnu plánován provoz DWDM systému, 
bylo nutné také měřit chromatickou (Chro-
matic Dispersion, CD) a polarizační vido-
vou disperzi (Polarization Mode Disper-

sion, PMD). Pokud budou dodrženy limitní 
hodnoty všech měřených parametrů, 
můžeme pro daná vlákna garantovat poža-
dovanou kvalitu služeb. Měření probíhalo 
na šesti optických trasách. Proměřeno bylo 
celkem 200 vláken typu G.652. Všechna 
vlákna byla ukončena v optických vanách 

s konektory SC/PC 
(Subscription Chan-
nel/Physical Contact). 
V další části budou 
uvedeny měřicí meto-
dy a výsledky pro tra-
su mezi fakultou infor-
matiky Masarykovy 
univerzity (FI MU) a fa-
kultou přírodovědec-
kou (SCI MU), kde byl 
proměřen optický ka-
bel se 48 vlákny.

Měření útlumu 
transmisní  
(přímou) metodou
Pro zajištění řádného 
přenosu dat je důleži-
té kontrolovat, aby 
vložný útlum (Inser-
tion Loss, IL) trasy ne- 
přesáhl limitní hodnoty, 
což by vedlo k de- 
gradaci nebo ztrátě 
signálu. Transmisní 
metoda je referenční 

metoda pro měření optických tras a sou-
částek. Tato metoda poskytuje nejvyšší 
přesnost a je vhodná pro rychlé určení cel-
kového útlumu trasy. Pro měření měli autoři 
k dispozici přístroj OLTS (Optical Loss Test 

Set) – typ EXFO FOT-932, který automa-
ticky provádí obousměrné měření útlumu 
včetně měření délky a útlumu odrazu optic-
kého signálu (Optical Return Loss, ORL). 
Měření se provádělo na vlnových délkách 
1310/1550/1625 nm v jednom směru a na 
1310/1490/1550 nm ve druhém směru. Sou- 
částí měření přístrojem OLTS byla také 
kontrola útlumu odrazu. Vyšší odraz vzniká 
na konektorových spojeních, která jsou 
zanesena prachem nebo jinak mechanický 
poškozena. Na obr. 4 jsou zobrazeny čela 

konektorů před a po vyčistění. Z ob- 
rázku je vidět, že trasa s konektory, které 
byly uzavřeny krytkou (obr. 4a, 4b) měli 
před vyčištěním dostatečně velký útlum 
odrazu kolem 21 dB. Naproti tomu konek-
tory, u kterých krytka chyběla (obr. 4c) byly 
značně zanesené prachem a jejich útlum 
odrazu celé trasy byl mnohdy pod 10 dB. 
Ovšem po vyčištění čela konektoru a od- 
stranění prachu byl změřen útlum odrazu 
trasy přes 28 dB (obr. 4d). Tyto obrázky 
ukazují nutnost očištění čel konektorů před 
každým spojením. Před měřením každého 
vlákna byly tedy konektory řádně očištěny [3].

U každé trasy byla nejprve změřena její 
délka, a následně vypočítán útlumový limit. 
Pro výpočet limitu uvažujeme tyto parame-
try: koeficient útlumu vlákna 0,35 dB/km 
na vlnové délce 1310 nm, vložný útlum 
konektoru SC/PC 0,4 dB, vložný útlum 
svaru 0,05 dB. Minimální hodnota útlumu 
odrazu konektoru musí být 22 dB. Měřená 
trasa měla délku 5,759 km, na trase byly 
dva konektory a tři svary. Pro tuto délku je 
limitní hodnota útlumu 2,97 dB na vlnové 
délce 1310 nm.

Měření útlumu  
reflektometrickou metodou
OTDR je další metoda pro měření přeno-
sových charakteristik optických tras, pomo- 
cí které lze měřit přenosové parametry jak 
jednotlivých prvků trasy, tak průběh celé 
trasy. Podstatnou výhodou je možnost přes- 
né lokalizace závady, kterou přímá metoda 
neumožňuje. Pro měření autoři využívali 
přístroj OTDR EXFO FTB-200 s modulem 
FTB-7400E. Měření prováděli s předřad-
ným vláknem délky 500 m, délkou impulzu 
100 ns a časem průměrování 15 s. Všech-
na vlákna byla měřena na vlnových dél-
kách 1310/1383/1550/1625 nm. Zejména 
měření na vlnové délce 1383 nm (oblast 
útlumu OH iontů) a 1625 nm se provádělo 
z důvodu plánovaného nasazení DWDM 
systému. Tato metoda umožnila určit přes-
nou příčinu poruchy v případě, kdy jsme 
změřili vyšší hodnotu útlumu transmisní 
metodou. Obr. 5 ukazuje průběh útlumu pro 
první vlákno z měřené trasy před vyčiště-
ním konektoru.

Na obr. 5 je zobrazena křivka zpětného 
rozptylu pro vlnovou délku 1310 nm. Udá-
lost 2 je způsobena odrazem na konekto-
rovém spojení mezi předřadným vláknem 
a měřenou trasou. Vysoký odraz byl způ-
soben nečistotami na konektoru, po opě-
tovném vyčištění byl odraz mnohem 
menší, jak ukazuje obr. 6. Na tomto pří-
kladu je vidět další způsob, jak odhadnout 
čistotou čela konektoru. Velikost vložného 
útlumu odečtená z grafu pomocí programu 
FastReporter byla v porovnání s přímou 
metodou o několik desetin vyšší, ale pře-
sto nepřesáhla vypočítaný limitní útlum 
2,4 dB.

dokončení v příštím čísle

Obr. 5 Křivka zpětného rozptylu pro první 
vlákno trasy před vyčištěním konektoru,  

ORL = 13,78 dB

Obr. 6 Křivka zpětného rozptylu pro první 
vlákno trasy po vyčištění konektoru,  

ORL = 23,14 dB

Obr. 4 Čela konektorů zobrazená videoskopem: a), b) čela  
nevyčištěných konektorů s hodnotami ORL 28,11 dB a 22,80 dB,  

c) čelo nevyčištěného konektoru s hodnotou ORL 12,07 dB,  
d) vyčištěné čelo konektoru s hodnotou ORL 32,34 dB

a) b)

c) d)
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