
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

 
Přenosová média  

 

Garant předmětu: 
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. 

 
Autoři textu: 

Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. 
 

BRNO * 2011 
 

 
Vznik těchto skript byl podpořen projektem č. CZ.1.07/2.2.00/15.0139 

Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky. 

  

 



2 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor   prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. 
Název  Přenosová média 
Vydavatel  Vysoké učení technické v Brně 
   Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 
   Ústav telekomunikací 
   Purkyňova 118, 612 00 Brno 
Vydání  první 
Rok vydání  2012 
Náklad  elektronicky 
ISBN   978-80-214-4444-7  
 
Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou  



Přenosová média 3 

Obsah 
1 ÚVOD   ................................................................................................................................. 6
2 ZAŘAZENÍ PŘEDMĚTU VE STUDIJNÍM PROGRAMU   ......................................... 7

2.1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU   ....................................................................................................... 7

3 ANALÝZA VEDENÍ   ......................................................................................................... 8
3.1 ZÁKLADNÍ VZTAHY HOMOGENNÍHO VEDENÍ   .................................................................... 8
3.2 NEKONEČNĚ DLOUHÉ HOMOGENNÍ VEDENÍ   .................................................................... 10
3.3 VZTAHY MEZI NAPĚTÍM A PROUDEM NA ZAČÁTKU A NA KONCI VEDENÍ   ......................... 12
3.4 FÁZOVÁ A SKUPINOVÁ RYCHLOST ŠÍŘENÍ   ...................................................................... 13
3.5 FÁZOVÁ A SKUPINOVÁ RYCHLOST ŠÍŘENÍ   ...................................................................... 15
3.6 VSTUPNÍ IMPEDANCE HOMOGENNÍCH VEDENÍ RŮZNĚ ZAKONČENÝCH   ............................ 15

3.6.1 Vliv zakončení u nekonečně dlouhého vedení   ............................................ 15
3.6.2 Vstupní impedance vedení konečné délky, zakončeného impedancí Z2 = Zc

  ................................................................................................................... 16
3.6.3 Vstupní impedance naprázdno   ................................................................... 16
3.6.4 Vstupní impedance vedení nakrátko   .......................................................... 16
3.6.5 Vstupní impedance vedení zakončeného obecnou impedancí Z2 ≠ Zc   ...... 18

3.7 VEDENÍ PRAKTICKY NEKONEČNĚ DLOUHÉ   ..................................................................... 18
3.8 VEDENÍ ELEKTRICKY KRÁTKÁ   ....................................................................................... 19
3.9 KMITOČTOVÉ ZÁVISLOSTI PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH PARAMETRŮ RŮZNÝCH TYPŮ

  ...................................................................................................................................... 20
3.9.1 Venkovní vedení   ......................................................................................... 20
3.9.2 Kabelová vedení   ......................................................................................... 25

3.10 HOMOGENNÍ VEDENÍ PŘI VYSOKÝCH KMITOČTECH   ........................................................ 33
3.10.1 Vf vedení naprázdno   .................................................................................. 33
3.10.2 Vf vedení nakrátko   ..................................................................................... 37

4 DRUHY METALICKÝCH VEDENÍ A KABELŮ   ...................................................... 39
4.1 VENKOVNÍ VEDENÍ   ........................................................................................................ 39
4.2 KABELOVÁ VEDENÍ   ........................................................................................................ 39
4.3 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI METALICKÝCH VEDENÍ   .......................................................... 45
4.4 PUPINOVANÉ KABELY   .................................................................................................... 48
4.5 SYMETRICKÉ KABELY VYSOKOFREKVENČNÍ A KABELY PRO PŘENOSY PCM   .................. 52
4.6 KOAXIÁLNÍ KABELY   ...................................................................................................... 52
4.7 SPECIÁLNÍ KABELY   ........................................................................................................ 55

5 STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY   ......................................................... 58
5.1 KABELY PRO STRUKTUROVANÉ A MULTIMEDIÁLNÍ KABELÁŽE   ...................................... 58
5.2 VLIV KONSTRUKCE NA PŘENOSOVÉ PARAMETRY   ........................................................... 58
5.3 DRUHY A SPECIFIKACE KABELŮ   ..................................................................................... 60
5.4 FUNKČNÍ SEKCE KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU   ...................................................................... 61
5.5 ZÁSADY MONTÁŽE KABELÁŽNÍHO SYSTÉMU   .................................................................. 62

6 PŘENOSOVÁ MÉDIA PRO PŘENOSY XDSL   .......................................................... 65
7 NEDOKONALOSTI TELEKOMUNIKAČNÍCH KABELŮ                            A 

NEHOMOGENITY KABELŮ   ....................................................................................... 66
7.1 NEHOMOGENITY KABELŮ   .............................................................................................. 66
7.2 NEHOMOGENITY PRIMÁRNÍCH PARAMETRŮ   ................................................................... 66



4 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

7.3 NESYMETRIE DÍLČÍCH KAPACIT A SVODŮ   ...................................................................... 67
7.4 MAGNETICKÉ NESYMETRIE   ........................................................................................... 71
7.5 OPATŘENÍ PROTI NESYMETRIÍM   ..................................................................................... 72
7.6 NEHOMEGENITY U VEDENÍ   ............................................................................................ 73
7.7 PŘESLECH NA BLÍZKÉM A NA VZDÁLENÉM KONCI VEDENÍ   ............................................. 76

7.7.1 Přímý přeslech   ........................................................................................... 76
7.7.2 Nepřímý přeslech a přeslech přes třetí okruh   ........................................... 77
7.7.3 Nepřímý přeslech přes třetí vedení   ............................................................ 78
7.7.4 Přeslech na vzdáleném konci   .................................................................... 79
7.7.5 Útlum přeslechu   ........................................................................................ 80
7.7.6 Odstup signálu od přeslechu   ..................................................................... 82
7.7.7 Teorie přímého přeslechu   .......................................................................... 82

8 BEZDRÁTOVÉ PŘENOSY   ........................................................................................... 94
8.1 RADIOVÉ PŘENOSY   ........................................................................................................ 94
8.2 SATELITNÍ PŘENOSY   ...................................................................................................... 94
8.3 MOBILNÍ PŘENOSY   ........................................................................................................ 95

9 OPTICKÉ PŘENOSY   ..................................................................................................... 96
9.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘENOSU SVĚTLOVODEM   .............................................................. 96
9.2 DRUHY OPTICKÝCH VLÁKEN   ......................................................................................... 98
9.3 TEORIE OPTICKÉHO PŘENOSU, ZTRÁTY A DISPERZE   ..................................................... 103
9.4 OPTICKÉ KABELY   ........................................................................................................ 106
9.5 MONTÁŽ OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ   .................................................................... 112
9.6 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ OPTICKÝCH VLÁKEN PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘENOSY   ........... 115
9.7 OPTICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ   .......................................................................................... 121
9.8 OPTICKÉ SÍTĚ FTTX   .................................................................................................... 122

9.8.1 Aktivní optická síť AON   ........................................................................... 122
9.8.2 Pasivní optická síť PON   .......................................................................... 123
9.8.3 Specifikace PON sítí pro systémy FTTx   .................................................. 125
9.8.4 Služby Triple Play v systémech FTTH   ..................................................... 127
9.8.5 Optické rozbočovače (splittery)  ............................................................... 129
9.8.6 Pasivní optické sítě   .................................................................................. 132
9.8.7 Vlnové multiplexy   .................................................................................... 133
9.8.8 Optické zesilovače   ................................................................................... 134

10 POKLÁDKA A MONTÁŽ KABELŮ   .......................................................................... 137
10.1 OBECNÉ ZÁSADY   ......................................................................................................... 137
10.2 REALIZACE VÝSTAVBY METALICKÝCH KABELOVÝCH TRAS   ........................................ 138
10.3 REALIZACE VÝSTAVBY STRUKTUROVANÝCH KABELÁŽÍ   .............................................. 139
10.4 REALIZACE VÝSTAVBY OPTICKÝCH TRAS   .................................................................... 140

10.4.1 Zemní práce   ............................................................................................. 141
10.4.2 Optické práce   .......................................................................................... 143

11 METODY DOKUMENTACE A VYHLEDÁVÁNÍ ÚLOŽNÝCH KABELŮ – 
METALICKÝCH, OPTICKÝCH   ................................................................................ 150

11.1 LOKALIZACE METALICKÝCH KABELŮ   .......................................................................... 153
11.1.1 Kabelový hledač   ...................................................................................... 153

11.2.1 MARKERY   ................................................................................................................ 160
11,2.2 Typy markeru   .............................................................................................. 162
11.1.3 Lokalizace markeru   ................................................................................. 163



Přenosová média 5 

11.2 GPS   ............................................................................................................................. 164
11.3 ZPŮSOBY LOKALIZACE PORUCH   ................................................................................... 169

12 OCHRANA VEDENÍ PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY   ..................................................... 171
12.1 OCHRANA PŘED VENKOVNÍMI VLIVY   ........................................................................... 171
12.2 PŮSOBENÍ ATMOSFÉRICKÉ ELEKTŘINY   ......................................................................... 172
12.3 PŮSOBENÍ SILNOPROUDÝCH VEDENÍ NA KABELOVÁ VEDENÍ   ........................................ 173
12.4 OCHRANA KABELOVÝCH VEDENÍ   ................................................................................. 175
12.5 VLIV KOROZE, VVN, HOŘENÍ A HLODAVCŮ   .................................................................. 175
12.6 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI S KABELÁŽNÍ TECHNIKOU A 

KABELY  ........................................................................................................................ 176

13 ZÁKLADY MĚŘENÍ PŘENOSOVÝCH MÉDIÍ – ZÁVĚREČNÁ A  
LOKALIZAČNÍ   ............................................................................................................ 177

13.1 METALICKÁ VEDENÍ   .................................................................................................... 177
13.1.1 Zaměřování kabelových závad   ................................................................. 177
13.1.2 Impulsová metoda měření   ........................................................................ 181

13.2 STRUKTUROVANÝCH KABELÁŽÍ   ................................................................................... 186
13.3 OPTICKÝCH KABELŮ   .................................................................................................... 192
13.4 KLASIFIKACE MĚŘENÍ OPTICKÝCH TRAS   ...................................................................... 194

13.4.1 Útlum - metody měření útlumu   ................................................................ 195
13.4.2 Reflektometrická metoda měření útlumu   ................................................. 196

 
 

  
 



6 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

1 Úvod  
Předmět "Přenosová média" (BPRM) uvádí posluchače do široké problematiky 

prostředků - médií pro přenos různých druhů informací. Přenosové médium pro přenos 
informace se s historického hlediska dá spojit s objevem telegrafu (1832 Morse),                       
s telegrafním přenosem využívající jednovodičové vedení, se zpětným vodičem zemí. Tak 
nastal prudký rozvoj telegrafu, roku 1858 byla kabelem propojena Evropa a Amerikou. 
Vynálezem telefonu (1876 Bell) nastává rozvoj telefonních vedení. Objevem radiových 
přenosů (1901 Marconi) nastává prudký rozvoj těchto médií. Především pak vynález 
"krátkých" vln (1926) umocňuje mezikontinentální přenosy (1927 - Anglie - USA). Další 
vývoj a rozvoj přenosu přinášejí koaxiální kabely. Umožňují kvalitnější a spolehlivější  
přenos. První koaxiální kabel mezi Evropou a Amerikou (1956), pod označením TAT-7 
umožňoval přenos 36 analogových telefonních kanálů. Dalším vývojovým skokem jsou 
družice (1961). Všichni nabývají dojmu, že se jedná o nejperspektivnější spojení. Poslední 
koaxiální kabel mezi Evropou a Amerikou (TAT-1), byl instalován roku 1983. Kapacita je 
4200 tlf. kanálů, vzdálenost opakovačů 9 km. Touto dobou přichází "nový fenomén" - optické 
vlákno. Umožňuje přenášet velkou kapacitu o velké šířce přenosového pásma, má tedy velkou 
přenosovou rychlost, velkou spolehlivost, odolnost proti rušení a odposlechu, malou 
hmotnost. První optický transatlantický podmořský kabel TAT-8 byl uveden do provozu roku 
1988.  Poslední instalovaný TAT 12-13, využívající optických zesilovačů, v kruhové 
topologii, umožňuje přenosovou rychlost 2,5 Gbit/s (38000 digitálních telefonních kanálů).   
S využitím vlnových multiplexů (WDM) se dá kapacita zvýšit 4x, 8x, 40x.....a počet tlf. 
kanálů roste k 1 mil. hovorů. Přesun do optiky je možné srovnat s přestupem z chůze do letu 
letadlem. I když je optika nepřekonatelná, není zase nejlevnější a tak se snažíme vysoké 
přenosové rychlosti dosahovat přesnou výrobou metodických vodičů - tzv. strukturované 
kabelážní systémy, případně využitím nových druhů modulací xDSL. Systémy xDSL 
využívají již položené Cu vodiče a je tu srovnání se zakopaným zlatem (pokládka kabelů je 
velmi nákladná). Jak bylo již výše naznačeno, přenosová média jsou zprostředkovatelem 
spojení mezi dvěma místy, městy, státy a kontinenty. Tato spojení vyžadují mezinárodní 
spolupráci v technické normalizaci a standardizaci, projekci, údržbě, platbách apod. Z těchto 
důvodů byla již v roce 1865 (17. května - den slaven nyní jako Světový den telekomunikací) 
založena Mezinárodní telegrafní unie, nyní Mezinárodní telekomunikační unie ITU – 
Intenrnational Telecommunication Union. Sídlo má v Ženevě. Od roku 1947 je odbornou 
organizací OSN s úkolem udržovat a rozšiřovat mezinárodní spolupráci v zájmu zlepšení 
všech druhů telekomunikačních služeb, podporovat rozvoj technických prostředků a jejich 
používání. Stará se o rozdělování frekvenčních pásem, dále o to, aby nedocházelo k rušení 
radiokomunikačních služeb, otázkou tarifů, podporováním výstavby, rozvoj a zdokonalování 
telekomunikačních zařízení v rozvojových zemí. V současné době pracují dvě komise ITU-T 
(telekomunikace) a ITU-R (radiokomunikace), které vydávají doporučení v tzv. "barevných" 
knihách a tyto jsou závazné, po schválení radou vládních zástupců jednotlivých států (cca 1x 
za 5 let, při účasti téměř všech států světa, dřívější název komisí CCITT,  CCIR – z 
francouzského: Comité consultatif international des télégraphique at téléphonique, 
radionique). Předmět následně uvádí jednotlivá přenosová média. Laboratorní úlohy doplňují 
probíranou látku, jsou zaměřeny na praktické dovednosti    s instalací optických vláken 
(svařování, měření), na četné kvalitativní a poruchové měření, simulaci systémů aj. Jsou 
diskutovány aktuální problémy sítí FTTx, především FTTH – optické vlákno do domu. 
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2 Zařazení předmětu ve studijním programu 

2.1 Úvod do předmětu 

Předmět je zařazen jako volitelný, v letním semestru pro 2. ročník BC studia. Poskytuje 
základ pro většinu vyučovaných předmětů, jako např. Komunikační technologie, Datová 
komunikace, Architektura sítí (2. ročník studia), tak i pro předměty vyučující se v dalších 
ročnících oboru a je vhodný i pro studenty z ostatních ústavů a i silnoproudařů. 
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3 Analýza vedení 

3.1 Základní vztahy homogenního vedení 

Elektrické vlastnosti vedení z hlediska přenosu charakterizující primární parametry

 

 
vedení: odpor R[Ω/km], indukčnost L[H/km], kapacita C[F/km] a svod G[S/km]. Tyto 
parametry nezávisí od napětí a přenášeného proudu, ale závisí od konstrukce vedení, 
použitého materiálu a frekvence přenášeného signálu. Uvažujeme-li dvouvodičové 
homogenní vedení, je možné sestavit ekvivalentní schéma části tohoto vedení - obr. 3.1  

 
Obr. 3.1:  Model homogenního vedení 

 
Úbytek napětí na elementu dx bude 

( )x
x

dU R j L I
dx

−
= + ω  ( 3.1 ) 

úbytek proudu 

( ) .x
x

dI G j C U
dx
−

= + ω  ( 3.2 ) 

Pro řešení rovnic derivujeme rovnici (3.1) dle x 

( )
2

2 .x xd U dI R j L
dx dx

−
= + ω  ( 3.3 ) 

Do rovnice dosaďme (3.2), dostaneme 

( )( )
2

.x
x

d U U R j L G j C
dx

−
= − + ω + ω    ( 3.4 ) 

Označme 

( )( ) 2R j L G j C+ ω + ω = γ  ( 3.5 ) 

a rovnici upravme na tvar 
2

2
2 20.

U
x x

x
d d UU
dx dx

− γ =  ( 3.6 ) 

Řešení této lineární homogenní diferenciální rovnice druhého řádu má tvar 
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1 2
x x

xU A e A eγ −γ= +  ( 3.7 ) 

Hodnotu Ix vypočteme z (3.1) 

1 x
x

x

dUI
R j L d

= −
+ ω

 ( 3.8 ) 

Za dUx/dx dosaďme z rovnice (3.7), kterou dříve derivujeme podle x 

   1 2
x xxdU A e A e

dx
γ −γ= γ − γ  

a 

( ) ( )1 1 22x x e x x
x

G j CI A e A e A e A e
R j L R j L

γ −γ γ −γγ + ω
= − + = − +

+ ω + ω
 ( 3.9 ) 

Výraz v kulaté závorce má dimenzi napětí (viz. 3.7) a tudíž výraz 

G j C Y
R j L Z
+ ω

=
+ ω

 ( 3.10 ) 

má dimenzi admitance. 
Její převratnou hodnotou bude impedance a je nazývána charakteristickou 

impedanc

c
R j L YZ
G j C Z
+ ω

= =
+ ω

í Zc. Je udávána primárními parametry R, L, C a G pro určité vedení, při určité 
frekvenci ω, platí 

 ( 3.11 ) 

Rovnici (3.9) nyní vyjádříme 

( )1 2
1 x x

x
c

I A e A e
Z

γ −γ= − +  ( 3.12 ) 

Integrační konstanty A1, A2 určíme z poměrů na konci vedení pro 
   2 21; ;x xx U U I I= = =  

tedy 
1

2 1 2
lU A e A eγ −γ= +  ( 3.13 ) 

a 
1

2 1 2
l

cZ I A e A eγ −γ= − +  ( 3.14 ) 

Odečtením (3.14) od (3.13) dostaneme 

( )1 2 2
1
2

l
cA U Z I e−γ= −  ( 3.15 ) 

a sečtením 

( )2 2 2
1
2

l
cA U Z I eγ= −  ( 3.16 ) 
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3.2 Nekonečně dlouhé homogenní vedení 

Představuje nejčastější případ u sdělovacích vedení. Pro tento případ platí 1 = ∞ a tedy 
   1 0A ∞ =  

potom pro (3.7) a (3.12) platí 

2
l

xU A e−γ
∞ =  ( 3.17 ) 

  
 

 

2
1 l

x
c

I A e
Z

−γ
∞ =   ( 3.18 ) 

 
Integrační konstanta A2  se určí ze známých poměrů na počátku vedení, kdy x = 0 

1 2U A∞ =   ( 3.19 ) 
 

Dosazením (3.19) do (3.17) a (3.20) do (3.18) obdržíme 

 1
x

xU U e−γ
∞ ∞=           (3.21) 

   1
x

xI I e−γ
∞ ∞=                                                      (3.22) 

V této a předchozích rovnicích platí 
   ( )( )R j L G j Cγ = + ω + ω                                           

 a představuje komplexní veličinu, kterou je možné vyjádřit ve tvaru 
   jγ = α + β                                                              (3.23) 

Označíme-li vektorové napětí na počátku nekonečně dlouhého vedení jako 
   1 1

j lU U e ϕ
∞ ∞=                                                               

a (3.23) vyjádříme 

   x x j xe e e−γ −α − β=                                             (3.24) 
potom dosazením do (3.21) obdržíme 

   ( )1
1

j xx
xU U e e ϕ ∞−β−α
∞ ∞=                                                   (3.25) 

podobně pro proud je možné odvodit 

   ( )1
1 .j xx

xI I e e ψ ∞−β−α
∞ ∞=                                                   (3.26) 

Levá část výrazu (3.25) představuje amplitudu napětí v místě x, které klesá 
exponenciálně dle 

   1
x

xU U e−α
∞ ∞=                                             (3.27) 

Parametr α se nazývá měrný útlum, udává se zpravidla v dB/km a mění se s typem 
vedení. Hodnota α . l = a je útlum

Druhá část výrazu (3.25) vyjadřuje fázi v místě x, tedy 
 v dB (vztažený k délce 1). 

   ( )1j xj xe e ϕ ∞−βϕ ∞ =                                             (3.28) 

1 2cZ I A∞ =  ( 3.20 ) 
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Z výrazu vyplývá, že se vzrůstajícím x se fáze vektoru napětí zpožďuje o βx, kde β je 
tzv. měrný fázový posuv [radiánech/km], který vztažen na délku je roven β. 1 = b fázový 
posuv

Veličina γ (3.5) je 
 (1 pro oba dva případy v km). 

měrná míra přenosu. Vztažena k délce γ . l = g se nazývá míra 
přenosu

   
. Potom také platí 

. .g l a jb= γ = +                                             (3.29) 
Výše uvedené zákonitosti je výhodné pro názornost vyjádřit graficky, jak je patrné        

z obr. 3.2. Na začátku vedení máme napětí |U1∞|. Ve vzdálenosti x od počátku je zmenšeno na 
hodnotu |U1∞|e-αx a fázově zpožděno o β.x. Ve vzdálenosti λ od počátku má napětí velikost 
|U1∞|e-αλ a fázi zpožděnou o β . λ. Říkáme, že vlnová délka λ je vzdálenost, na které se vektor 
otočí o 360° a platí: 

. 2λ β = π  
Uvedená šroubová plocha dokonale představuje průběh vektoru napětí. Je zřejmé, že 

vektor napětí s délkou se zmenšuje řadou geometrickou, fázové zpoždění řadou aritmetickou. 
Podívejme se dále ještě jednou na rovnice (3-7) a (3-12). Vidíme, že se skládají ze dvou 

složek; první, tzv. postupnou, která se zmenšuje se vzdáleností 
   2

x
xpU A e−γ=                                                              (3.30) 

 
Obr. 3.2:  Napěťové poměry podél nekonečně dlouhého vedení 

   2
1 x

xp
c

I A e
Z

−γ=                                             (3.31) 

a odraženou (reflektovanou) 
   1 ,x

xrU A eγ=                                                              (3.32) 

   1
1 x

xrI A e
Zc

γ= −                                                    (3.33) 

která se vzdálenosti roste (klesá od konce vedení k počátku). 
Hodnota napětí (proudu) v libovolném místě x je dána vektorovým součtem těchto 

složek. O výsledné velikosti a fázi rozhoduje především velikost a fáze odražené vlny. 
Dělme dále rovnici (3.17) rovnicí (3.18), obdržíme tak impedanci v místě x (Zx∞) 
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   x
x c

x

UZ Z
I

∞
∞

∞

= =                                                      (3.34) 

Z rovnice je zřejmé, že v místě x od počátku u nekonečně dlouhého vedení je 
impedance Z1∞ směrem ke konci vedení rovna vždy charakteristické impedanci Zc. 
Charakteristická impedance nezávisí na x (na rozdíl od stejnosměrného odporu!) - je to jistá 
hodnota pro určitý typ vedení a určitou frekvenci. Podělme ještě rovnici (3.19) s (3.20), čímž 
dostaneme vstupní

   

 impedanci nekonečně dlouhého vedení 

1
x

c
x

UZ Z
I

∞
∞

∞

= =                                            (3.35) 

a z toho plynoucí závěr, že u nekonečně dlouhého vedení je vstupní impedance Z1∞ 
rovna charakteristické impedanci Zc. Charakteristickou impedanci můžeme přímo změřit jako 
vstupní impedanci u nekonečně dlouhého vedení (nebo vedení impedančně přizpůsobeného - 
viz. dále), případně vypočítat z primárních parametrů R, L, C a G dle rovnice (3.11). Závěrem 
poznamenejme, že veličiny Zc a λ jsou souhrnně označovány jako sekundární parametry 
vedení

3.3 Vztahy mezi napětím a proudem na začátku a na konci vedení 

. 

Často se setkáváme s případy, kdy je zapotřebí stanovit napětí U1 a proud I1 na začátku 
homogenního vedení, které je charakterizováno sekundárními parametry Zc, γ a délkou 1, 
známe-li napětí U2 a proud I2 na konci vedení. K tomu je zapotřebí stanovit vztahy 

   ( ) ( )1 2 2 1 2 2, , ,xU f U I I f U I= =                                                          

S pomocí rovnic (3-7) a (3-12) stanovíme při x = 0 napětí a proud na začátku vedení 
   1 1 2U A A= +                                                              (3.36) 

a 

   ( )1 1 2
1

c

I A A
Z

= − +                                                             (3.37) 

Za A1 a A2 dosaďme z (3-15) a (3-16), dostaneme 

   2 2 2 2
1 22 2 2 2

l l l l
l lc c

c
U Z I U Z I e e e eU e e U Z

γ −γ γ −γ
−γ γ− + + +

= + = +                 

                                         
případně 

   1 2 2cosh sin .cU U l Z I l= γ + γ                                                  (3.38) 

Podobně pro 

   2 2 2 2
1 2 2

1 1
2 2 2 2

l l l l
l lc c

c c

U Z I U Z I e e e eI e e U I
Z Z

γ −γ γ −γ
−γ γ− + + + = + = +  

         

                                   
 
případně 

   2
1 2sinh cosh

c

UI l I l
Z

= γ + γ                                                  (3.39) 
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Rovnice se také zapisují ve tvaru 
   1 1 2 12 21U A U A I= +                                                    (3.40) 

   1 21 2 11 2I A U A I= +                                                    (3.41) 

kde 

   11 12 21
1cosh sin sinh

c

A l A l A l
Z

= γ = γ = γ                       

                                   

3.4 Fázová a skupinová rychlost šíření 

Pro vysvětlení těchto pojmů vyjděme ze vzájemných souvislostí mezi fázovou 
konstantou β, délkou vlny a s rychlostí šíření v. 

Pro fázovou konstantu β (konstanta délky vlny) vyplyne z rovnice (3-28) a z obr. 3.2 
vztah 

   2β ⋅ λ = π                                                               
stanovme 

   2π
λ =

β
                                                              

a v souvislosti s rychlostí 

   2
2fv f

T
λ π ω ω

= = λ⋅ = ⋅ =
β π β

                                                   (3.42) 

 
dostáváme výraz pro  fázovou rychlost šíření
Je zapotřebí si uvědomit, že všechny dosavadní výpočty jsme dělali při jediném 

kmitočtu, ale v praxi se přenáší celá pásma a proto je zapotřebí vyšetřovat sekundární 
parametry v závislosti na kmitočtu. 

. 

Tak kupříkladu, je-li fázová rychlost konstantní v celém pásmu šíření, dostáváme 
nejideálnější stav, který z hlediska přenosu potřebujeme. V tom případě je β přímo úměrné ω, 
platí 

   kβ = ω                                                                       (3.43) 
Tento případ je vyobrazen na obr. 3.3 
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Obr. 3.3:  Rychlost šíření  u lineárního průběhu β = φ (f) 

Pro většinu případů však závislost β = φ (f) je křivka (viz obr.3.4) a v tom případě 
rovnici (3-42) vyjadřujeme pomocí diferenciálů 

   .s
dv
d
ω

=
β

                                                             (3.44) 

Výraz vyjadřuje tzv. skupinovou rychlost šíření

Na obr. 3.4 jsou vyznačeny dva možné případy vlivu frekvenčního průběhu 

, tedy rychlost, kterou se šíří "skupina" 
dvou velmi blízkých kmitočtů. 

   ( )β = ϕ ω                                                               

V případě (3.4), tzv. průběh vydutý, kdy dω/dβ = vs = tgψ, rychlost s frekvencí klesá. 
V opačném případě (3.4), s rostoucí frekvencí rychlost roste. V těchto obou uvedených 
případech vzniká fázové zkreslení. 

Z hlediska praktického se pohybuje rychlost šíření u venkovních vedení kolem 
280000km/s (blíží se rychlosti světla) a u pupinovaných kabelových vedení v hodnotách 
podstatně nižších, přibližně 16000km/s (záleží na druhu vedení s pupinaci). Vidíme, že 
rychlost šíření je různá a tomu odpovídá i rozdílná délka vln.  Vzdálenosti na vedeních je 
proto nutné vztahovat k vlnovým délkám a nikoliv ke kilometrickým hodnotám. 

 
Obr. 3.4:  Vliv frekvenčního průběhu na rychlost šíření - vydutý průběh, vliv frekvenčního 

průběhu na rychlost šíření - vypuklý průběh 
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3.5 Fázová a skupinová rychlost šíření 

Pro hodnocení rychlosti šíření se v praxi užívá tzv.  zpoždění signálu
Vyjdeme-li ze známého vztahu pro rychlost, potom zpoždění signálu 

 (doba doběhu). 

   f
f

lt
v

=                                                               

Dosazením za vf z rovnice (3-42) obdržíme 

   f
bt β

= ⋅ =
ω ω

                                            (3.45) 

kde b jak víme, je fázový posuv vztažený na celé vedení. Podobně pro skupinové 
zpoždění obdržíme pomocí diferenciálů 

   .s
dbt
d

=
ω

                                                             (3.46) 

Uvědomíme-li si, že v rovnici (3-46) b = βl tak průběh skupinového zpoždění není nic 
jiného, než derivace fázové charakteristiky. Provedeme-li takovouto úpravu v obr. 3.4 je 
zřejmé, že skupinové zpoždění v oblasti nf bude větší, než u vf. V praxi jsou různé skupiny 
frekvencí přenášeného pásma a pro různá vedení referenční délky (kupř. 2500 km) stanoveny 
maximální přípustné doby skupinového zpoždění (v ms). 

3.6 Vstupní impedance homogenních vedení různě zakončených 

Vstupní impedance vedení Z1 v obecném případě je závislá na zakončovací impedanci 
Z2. V tomto případě není rovna charakteristické impedanci Zc, jak tomu bylo u nekonečně 
dlouhého homogenního vedení. 

Vztah pro Z1 vyjádříme z rovnic (3-40) a (3-41) 

   1 11 2 12 2
1

1 21 2 11 2

U A U A IZ
I A U A I

+
= =

+
                                                  (3.47) 

Dělme čitatele i jmenovatele I2 a za U2/I2 dosaďme Z2, obdržíme 

   211 2 12 2
1

21 2 11 2
2

cosh sinh
1 sinh cosh

c

c
c

l Z Z lA U A IZ
A U A I l Z Z l

Z

γ + γ+
= =

+ γ + γ
                            

a úpravou 

   2
1

2

cosh sinh
sinh cosh

c
c

c

Z l Z lZ Z
Z l Z l

γ + γ
=

γ + γ
                                (3.48) 

Pomocí uvedeného vztahu budeme dále analyzovat následující možné případy. 
 

3.6.1 Vliv zakončení u nekonečně dlouhého vedení 
Dle odvozeného vztahu (3-35) jsme se již zmínili, že Z1∞ = Zc. Ke stejnému výsledku 

měla by dojít analýza vztahu (3-48). Hyperbolický sinus a cosinus komplexního argumentu 
γ1= (α + j β)1 se mění v závislosti na a podle obr. 3.4. Od určité hodnoty a je možné uvažovat 

   cosh sinh cosh sinhl l a aγ = γ = =                                  (3.49) 
Potom pro vstupní impedanci je 
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( )
( )

2
1

2

cosh
.

cosh
c

c c
c

Z Z l
Z Z Z

Z Z l∞

+ α
= =

+ α
                                 (3.50) 

Je zřejmé, že vstupní impedance Z1∞ je rovna charakteristická impedanci Zc, při 
jakémkoliv zakončení Zc. Platí to i pro případ vedení nakrátko (Z2 = 0) a naprázdno (Zc = ∞). 

 

3.6.2 Vstupní impedance vedení konečné délky, zakončeného impedancí Z2 = Zc 
Dosadíme-li za Z2=Zc do rovnice (3-48), dostaneme 

   1
(cosh sinh )
(cosh sinh )

c
c c

c

Z l lZ Z Z
Z l l

γ + γ
= =

γ + γ
                                         (3.51) 

Při zakončení vedení charakteristickou impedancí, bez ohledu na délku vedení je 
vstupní impedance rovna charakteristické. Tento typ vedení se chová jako nekonečně dlouhé, 
ale s tím rozdílem, že napětí a proud na konci vedení mají konečnou hodnotu. Na jeho konci 
nevznikají odrazy (tzv. korektní zakončení). 

 

3.6.3 Vstupní impedance naprázdno 
Pro tento příklad předpokládáme I2p = 0 a Z2p = ∞. Dosadíme-li do vztahů (3-38) a (3-

41) obdržíme 

   11
1

12

cosh 1 coth 1.1 sinh 1
p c

c

AZ Z
A

Z

γ
= = = γ

γ
                                 (3.52) 

Je zřejmé, že frekvenční průběh vstupní impedance naprázdno Z1p bude záviset na 
frekvenčním průběhu Zc a dále na frekvenčním průběhu cothγ. Jak uvidíme dále, bude 
rozvlněna kolem průběhu Zc, právě o hodnotu frekvenčního průběhu cothγ1 = cotgh(α+ j β)1 
= Ctgejφctg, a bude se s rostoucím kmitočtem zmenšovat. Situace je patrna z obr. 3.5, kde jsou 
znázorněny hyperbolické funkce jako funkce a, dále pak průběhy fázového úhlu (plné čáry). 
Se zvětšujícím se  a platí 

   cotgh 1 cotgh tgh 1a aγ = = =                                           (3.53) 
Podle průběhu fázového úhlu můžeme dále usuzovat, že charakter vedení naprázdno 

může být jak kapacitní, tak i induktivní a také i čistě reálný. Vlastní průběh Z1p, je v podstatě 
důsledkem odrazů vln napětí a proudu na konci vedení, které se sčítají s hlavními vlnami. 

3.6.4 Vstupní impedance vedení nakrátko 
Bude platit: Z2k = 0, U2k = 0. Pro výpočet opět použijeme vztahů (3-38) a (3-41), 

   112
1

11 1

tgh 1k
k c

k

UAZ Z
A I

= = = γ                                                    (3.54) 

Frekvenční průběh Z1k. bude záviset na průběhu 
   ( )tgh tgh j Tj l T e ϕγ = α + β =                                           
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Obr. 3.5:  Průběh  tghγ1 a cotghγ1 v závislosti na a 

 
Situace je obdobná jako v případě u vedení naprázdno a je vyobrazena na obr. 3.5 

(čerchovaná čára). Důležitý poznatek, především z pohledu možností měření - plyne               
z vynásobení výrazů (3-52) a (3-54), dostaneme 

   2
1 1 cosh tghp k cZ Z Z l l= γ γ                                                               

a z toho 
   1 1 .c p kZ Z Z=                                                    (3.55) 

Charakteristická impedance Zc je rovna geometrickému průměru vstupní impedance 
naprázdno Z1p a vstupní impedance nakrátko Z1k. 

Odvozeného vztahu (3-55) s výhodou užíváme pro stanovení Zc u vedení, která nelze 
korektně zakončit a u vedení velmi krátkých. 
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Podělením vztahů (3-52) s (3-54) stanovíme výrazy pro výpočet Zc a γ, známe -li Z1p              
a Z1k; dále pak výrazy pro stanovení parametrů R, L, G a C. Poměr 

   21

1

tgh tgh1
tgh

k c

p
c

Z Z l l
Z Z

l

γ
= = γ

γ

                                          (3.56) 

 a z toho 

   1

1

tgh 1 .k

p

Z
Z

γ =                                                               

Z (3-5) a (3-11) platí 

   c
c

Z R j L G j C
Z
γ

γ = + ω = + ω                                         (3.57) 

 

3.6.5 Vstupní impedance vedení zakončeného obecnou impedancí Z2 ≠ Zc 
Vstupní impedanci vyjádříme pomocí vztahu (3-48), jehož činitele i jmenovatele dělme 

výrazem Zccoshγ1,  potom dostaneme 

   

2

2 2
1

22 2

tg
cosh sin .
sin cosh 1 tg

c
c

c

Z l
ZZ l Z lZ Z ZZ l Z l l

Z

+ γ
γ + γ

= =
γ + γ + + γ

              (3.58) 

Poměr P = Z2/Zc = |P|ejφP je možné položit hyperbolické tangentě komplexní veličiny ψ, 
tedy P = tghψ, čímž se upraví výraz (3-58) na 

   ( )1
tg tgh 1 tgh 1

1+tg tgh 1c cZ Z Zψ + γ
= = γ +ψ

ψ + γ
                                (3.59) 

Porovnáme-li výraz (3-59) s výrazem pro vstupní impedanci nakrátko (3-54)  je možné 
usoudit, že jde o výrazy podobné, lišící se jen ve velikosti komplexního argumentu. Vznikají 
tak na konci vedení odražené vlny napětí i proudu, které způsobují rozvlnění frekvenční 
charakteristiky vstupní impedance. U skutečných vedení nevznikají odrazy jen na koncích, ale 
také na různých místech podél vedení a zapříčiňují nepravidelné rozvlnění vstupní 
charakteristiky Z1. Odrazy budou tím větší, čím větší bude nehomogenita vedení a čím blíže 
bude k začátku vedení. Odrazy působí nepříznivě na stabilitu vedení, na přeslechy a při 
přenosu obrazů (televize) zapříčiňují dvojité kontury ("duchy"). 

3.7 Vedení prakticky nekonečně dlouhé 

Jak si dále ukážeme, vedení nekonečně dlouhé nemusí být dlouhé 1 = ∞, ale charakter 
nekonečně dlouhého vedení (stav, kdy nevzniká na konci vedení odražená vlna napětí                      
a proudu) nastává od jisté hodnoty útlumu. Určeme tedy při jaké délce, vyjádřené v Np nebo 
dB, bude vedení prakticky nekonečně dlouhé. Vyjděme z poznatků o nekonečně dlouhém 
vedení, které jak víme má vstupní impedanci Zc při jakémkoliv zakončení, tedy včetně 
případů zakončení naprázdno a nakrátko (nejhorší případy), kdy platí: 

   1 1p k cZ Z Z= =                                             

Dle (3-52)  a (3-54) platí 
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1 cothp cZ Z l= γ  

1 coth ,k cz Z l= γ  

potom hledaný případ prakticky nekonečně dlouhého vedení nastane, když 
cotgh tgh 1,l lγ = γ =  
 A tento případ nastane, jak je názorně vidět z obr. 3.5 Číselně je roven dle tabulek 

1 3,0a Np= α =  
(Při a = 3,0 Np je tgh = 0,995; cotgha = 1,005). 
Tedy vedení, které má útlum větší 3,0 Np můžeme považovat za prakticky nekonečně 

dlouhé

3.8 Vedení elektricky krátká 

. Z hlediska praktického se u takovéhoto vedení neprojeví na začátku ani nejhrubší 
chyba na konci vedení. 

V dalších úvahách obraťme pozornost k vedením elektricky krátkým. U těchto vedení 
se projevují jen primární konstanty R, L., C, G a tak   vedení naprázdno se bude chovat  jako 
kapacita,  vedení nakrátko jak indukčnost

1 cothp cZ Z l= γ

. Na rozdíl od elektricky dlouhých nebo nekonečně 
dlouhých vedení, kdy se primární parametry neprojevují izolovaně (nelze přímo měřit R, L, C 
a G), nýbrž souhrnně jako sekundární parametry Zcaγ. Pro vstupní impedanci na prázdno z (3-
52) platí 

 

Bude-li γl tak malé, že bude platit 
1cotghl
l

=
γ

 

pak pro Z1p nastane změna, tedy 

   
( )( ) ( )1

1 1
p c

R j L
G j C

Z Z
l G j C lR j L G j C l

+ ω
+ ω

= = =
γ + ω+ ω + ω

            (3.60) 

Jak plyne z (3-60) elektricky krátké vedení naprázdno bude se  chovat jako kondenzátor 
se ztrátami, jehož kapacita i svod jsou přímo úměrné délce vedení 1

   

. Tohoto poznatku se 
využívá při lokalizaci přerušení kabelových žil. Podobně pro vedení konečné délky a vstupní 
impedanci nakrátko platilo (viz. 3-54) 

1 tghk cZ Z l= γ                                                               

Bude-li opět 1 tak malé, že bude platit 
   tgh 1lγ =                                                               

změní se Z1k na: 

   ( )( ) ( )1k c
R j LZ Z l R j L G j C l R j L l
G j C
+ ω

= γ = + ω + ω = + ω
+ ω

          (3.61) 

Elektricky krátké vedení nakrátko se chová jako indukčnost  se ztrátami,  úměrná délce 
vedení 1

 
. 
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Z tabulek tghx zjistíme, že 
   tgh tghl l lγ = α = α                                                               

pro 
   tgh 0,15 .l Npα ≤                                                               

Závěrem vyplývá, že délky vedení nelze vztahovat ke km (vzhledem k našim úvahám), 
ale je nutno je vztahovat k hodnotám útlumu. Vzhledem k používané šířce kmitočtového 
pásma, může jedno vedení vykazovat vlastnosti vedení elektricky krátkého, dlouhého a také 
elektricky nekonečně dlouhého. Rozdělení frekvenčních oblastí, v nichž se vedení projevuje 
naprosto různým způsobem je znázorněno na obr. 3.6 

 
Obr. 3.6:  Různé charaktery vedení 

3.9 Kmitočtové závislosti primárních a sekundárních parametrů různých 
typů 

V této kapitole budou ukázány skutečné kmitočtové závislosti primárních                                
a sekundárních parametrů vedení. Při jejich analýze je třeba si uvědomit souvislost se vztahy 
pro primární parametry. 

3.9.1 Venkovní vedení 
Na základě rozboru primárních parametrů jsou závislosti R, L, C a G na kmitočtu 

uvedeny na obr. 3.7. Je evidentní, že odchylky budou záviset na průměrech vedení, materiálu 
apod. Rovněž svod se mění značně s počasím a tak při námraze bude průběh G mít značný 
nárůst, zatím co při suchém počasí bude pozvolnější. 
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Obr. 3.7:  Závislost primárních parametrů venkovních vedení na kmitočtu 

 
Závislost průměrného útlumu a posuvu je vyobrazena na obr. 3.8. Hodnota tlumení je   

α ∙ ℓ. Je důležitá z pohledu vhodnosti vedení k přenosu telefonních proudů. 
Je-li  α l = 1 je přenos výborný, 

α l = 2 je přenos dobrý, 
α l = 3 je přenos dostatečný, 
α l = 4 je přenos postačující. 

 
Obr. 3.8:  Závislost měrného útlumu a posuvu venkovních vedení na kmitočtu 

Pro  α 1  ≤ 4,8 lze považovat dorozumění za možné. 
Měrný útlum α je možné stanovit ze vztahu pro γ a úpravou. Platí 
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   ( )( )j R j L G j Cγ = α + β = + ω + ω                                          
                     

Pro 

   ( )( )2 2 2 2 2 2 2 24 R L G Cγ = α +β = +ω +ω                       

                                        
a 

   ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2R L G Cα +β = +ω +ω                                          (3.62) 

Nechť dále 
   ( )2 2 22 2 2j j RG j RC j LG LCγ = α + β = α + αβ−β = + ω + ω −ω           

                                  
z toho reálná složka 

   2 2 2RG LCα −β = −ω                           (3.63) 
Sečtením rovnic (3-62) a (3-63) obdržíme 

   ( )( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 21
2

R L G C RG LC α = +ω +ω −ω  
                     (3.64) 

Podobně odečtením rovnic 

   ( )( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 21
2

R L G C RG LC β = +ω +ω − −ω  
             (3.65) 

Vztah pro α je možné zjednodušit pro praktické aplikace za předpokladu vedení                  
o větším průměru a pro vzdušná vedení při nf, kdy je možné uvažovat 

   aG C R L<< ω << ω                          (3.66) 
Platí 

   

( )( )

2

2

1 1

1 1

1 1

11

j R j L G j C

R Gj L j C
j L j C

R GLC
j L j C

R Gj LC
j L j C

RC R Gj LC
LC j L C

γ = α + β = + ω + ω =

   
= ω + ω + =   ω ω   

  
= −ω + + =  ω ω  

  
= ω + + =  ω ω  

 = ω − + + ω ω 

                               

                               
Druhý člen pod odmocninou můžeme zanedbat a zbytek rovnice rozvinout v Taylorovu 

řadu a vyšší členy zanedbat, v tom případě 

   
11

2
R Gj LC j
L C

  γ = ω − +  ω   
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a úpravou 

   
2
LC R Gj LC

L C
  γ = ω + +  

  
                                          

 
Porovnáním Re a Im složky dostaneme pro 

   
2 2 R G
R C G L

L C
α = + = α +α                                          (3.67) 

a 
   LCβ = ω                                                              (3.68) 

Při suchém počasí je vliv svodu malý a je možné zanedbat druhý člen ve výrazu (3-67). 
Vliv svodu na útlum je patrný z obr. 3.9. 

Pro případ vedení při nf, kde můžeme uvažovat 
   aL R G Cω << << ω                                  (3.69) 

 
Obr. 3.9:  Útlum vzdušného vedení (bronz ø 3 mm) 

 
Přijedou výrazy (3-64) a (3-65) na tvar 

   2 2 210
2 2

RCR C ω
α = + ω =                                  (3.70) 

 
a 

   
2
RCω

β =                                                              (3.71) 
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Obr. 3.10:  Impedance vzdušného a kabelového vedení v závislosti na kmitočtu 

U venkovních vedení je třeba uvažovat značnou závislost α na teplotě a z toho důvodu 
se zavádí automatická regulace úrovně u dálkových vedení. Charakteristická impedance

   

 
vzdušných vedení se stanoví ze známého vztahu 

c
R j LZ
G j C
+ ω

=
+ ω

                                                              

ze kterého je patrné, že impedance závisí na primárních parametrech. V případě vedení 
nf, za podmínky (3-69) platí 

   
2 2cnf

R R RZ j
j C C C

= = −
ω ω ω

                                 (3.72) 

a je zřejmé, že impedance se skládá jak z Re tak Im složky. 
 
Pro oblast vf, tedy za podmínky (3-66) jsou hodnoty R, G zanedbatelné proti ωL a ωC, 

tedy 

   cvf
LZ
C

=                                                              (3.73) 

Charakteristický průběh je znázorněn na obr. 3.10. Pro porovnání je vyobrazeno  i  
kabelové vedení. Jako poslední případ uvažujme f = 0, tehdy se změní vztahy na 

   , 0RGα = β =                   (3.74) 
a 

   c
RZ
G

=                                                              (3.75) 
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Obr. 3.21:  Kmitočtová závislost α, β a Zc u několika typů pupinovaných vedení 

3.9.2 Kabelová vedení 
Jestliže se přidržíme původního dělení kabelových vedení, potom věnujme nejprve 

pozornost nízkofrekvenčním nepupinovaným

 

 vedením. Pro tento typ vedení jsou C a L na 
kmitočtu nezávislé. Odpor R  a svod G můžeme v této oblasti považovat rovněž za konstantní, 
jsou však značně závislé na teplotě. Útlum α se vypočte dle vztahu 
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2
RCω

α =                                                              (3.76) 

 
A jeho průběh je nakreslen v obr. 3.11. Podobně i měrný posuv 
 

   
2
RCω

β =                                                               

 
Pro výpočet charakteristické impedance můžeme v čitateli uvažovat pouze odpor a ve 

jmenovateli člen s kapacitou (obdoba viz. Venkovní vedení nf) a tak obdržíme zjednodušený 
výraz 

   45

2cnf
R RZ e

j C fc
− °= =

ω π
                                        (3.77) 

Znázornění průběhu je na obr. 3.10. Impedance se stoupajícím kmitočtem klesá. Pro 
kmitočty řádově 100 kHz se imaginární složka přiblíží nule a reálná složka se ustálí v okolí 
100 Ω. Nejběžnější používané kabely pro nf provoz v místních sítích s žilami o průměru 0,8 
mm, mají při kmitočtu 800 Hz impedanci kolem 600 Ω. Tato hodnota je zvolena jako 
zakončovací impedance pro všechna nf přenosová zařízení. Vzhledem k sestupnému průběhu 
impedance na frekvenci vzniká na počátku pásma nepřizpůsobení (převýšení) o 400 Ω (při 
300Hz) a na konci pásma (3400 Hz) opačný případ cca o 300 Ω. Tato nepřizpůsobení 
v místních sítích však nijak nezhoršují kvalitu přenosu. Pupinovaná vedení

Je dán výrazem 

, jak již víme 
dosahují snížení útlumu u nízkofrekvenčního přenosu. Dosahuje se toho vkládáním 
pupinačních cívek do průběhu kabelu, čímž se zvyšuje jeho indukčnost. Náhradní schéma 
vedení nelze uvažovat ve zjednodušené formě, jak tomu bylo u nepupinovaného vedení. Je 
třeba počítat s uplatněním všech primárních veličin. Pupinované vedení je složeno z řady π-
článků, které mají charakter dolní propusti. Mezní kmitočet ω0 

   0
0

1
s

s

L
C

ω =
ω

                                                             (3.78) 

Kde Ls je indukčnost připadající na jeden pupinační úsek 

   .p
s s p

L
L L L L s

s
 

= + = + 
 

                                          (3.79) 

Kde L, je měrná indukčnost vedení [H/km], Lp indukčnost Pupinových cívek [H],  
s pupinační krok. 

Kapacita Cs je dána 

   .
4s
sC C=                                                              (3.80) 

Dosazením do (3-79) 

   0

0

1 ,

4

pL
L s ss C

 
ω + = 

  ω
                        (3.81) 

a úpravou 
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   0
2 ,

pL
s C L

s

ω =
 

+ 
 

                                         (3.82) 

   1
o

p

f
L

s C L
s

=
 

π + 
 

                                  (3.83) 

 
Obr. 3.32:  Závislost měrného útlumu α na frekvenci 

 
Při tomto kmitočtu nabývá útlum a impedance vysokých hodnot. Z toho důvodu se za 

efektivně přenášené pásmo považuje max. 0,75 f0. 
Měrný útlum vypočteme dle vztahu 

   
2

0

1
2 2

1

p

p

p

R
R Ls LCs Gs

Ls L Cs

 
+ +

α = + 
+   ω

−     ω 

                     (3.84) 

a charakteristickou impedanci 

   
2

0

1

1

pk
c

L
Z

Cs
=

 ω
− ω 

                                          (3.85) 

kde 

   2 2
0

1
pkL

f sC
=

π
                   (3.86) 

je indukčnost kmene. 
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Přenosové vlastnosti pupinovaných vedení jsou přehledně naznačeny v obr. 3.11.          
Z uvedených obrázků je patrno, že se pupinací útlum 

• snižuje, a to tím více, čím je pupinace těžší (tedy čím je indukčnost větší), 
• útlum je ve velké části pásma téměř frekvenčně nezávislý, 
• se zvětšující se indukčností  nastává značné zúžení frekvenčního pásma. 
 
Ze závislosti pro měrný fázový posuv β vyplývá 
• jeho značné zvětšení se zvyšující se hodnotou indukčnosti a tomu rovněž 

odpovídá snížení fázové i skupinové rychlosti. 
 
Z charakteristik impedancí je patrné, že pupinací 
• narůstá ReZc, čím je pupinace těžší (nevýhoda), 
• rovněž narůstá (prudce) v oblasti mezního kmitočtu …(značná nevýhoda), 
• imaginární složka se blíží nule (výhoda), 
• v mezním kmitočtu rovněž nárůst (nevýhoda). 
 
Souhrnně se dá říci, že hlavní efekt pupinace je v dosažení snížení útlumu ve frekvenční 

oblasti hovorového telefonního pásma (dle UIT 300-3400 Hz), který měl velký význam 
v počátcích telefonie, neb snížením útlumu bylo dosaženo zvětšení dosahu telefonního spoje. 
Současně v této oblasti se dosáhlo u vedení vlastností, které se dosahují až při vyšších 
kmitočtech (nad 30 kHz), tj. charakteristická impedance přibližně reálná   a konstantní, fázový 
posuv má lineární průběh a rovněž fázová a skupinová rychlost šíření jsou zhruba konstantní. 
Nevýhodou potom je zúžení pásma (v některých případech se provádí tzv. depupinace, 
tj. vyřazení indukčností za účelem nasazení vf systémů), vzrůst ReZc a snížení vf a vs. 

 
V současné době má pupinace uplatnění 
• u dlouhých místních a spojovacích kabelů, 
• u uzlových kabelů, 
• u rozhlasových vedení. 
 
Především u přenosů na krátké vzdálenosti je použití nf pupinovaných kabelových 

vedení stále nejjednodušší, nejlevnější a nejméně náročné na údržbu. Závěrem uveďme 
některé typické parametry vedení pro některé pupinace používané v ČR. Je uvažována délka 
pupinačního kroku s=1830m, kabel DM s průměry jader o 0,9 Cu. 

 
Tab. 3.1: Druhy pupinací a jejich vlastnosti 

 

Indukčnost 
pup.cívek 

Impedance 
při 800 Hz 

Měrný útlum 10-3 
dB/km Mezní kmitočet Šířka pásma 

mH W 800 Hz           3,4kHz kHz kHz 
K 177 1590 188                    - 2,9 0,3 - 2,17 
F 63 740 198                300 3,6 0,3 - 2,7 
K 88 1120 236                274 4,1 0,3 - 3,06 
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F 36 560 233                246 5 0,3 - 3,75 
K 70 990 277                 290 4,5 0,3 - 3,4 
F 30 520 246                 266 5,5 0,3 - 4,1 

 
Poznámka: U radiopárů se využívá pupinace 3,2 mH, které při délce pupinačního kroku 

915 m umožňuje přenos pásma v rozsahu do 15000 Hz. 

Základní poznatky o těchto kabelech byly již uvedeny. Rovněž byl uveden vztah pro 
výpočet útlumu (2-19), jehož charakteristika v závislosti na frekvenci je zobrazena na obr. 
3.12. Měrný útlum. Vzrůstá téměř lineárně u tohoto typu kabelu, zatímco u kabelů 0,9 mm Cu 
je průběh zakřivený. Nárůst α je zapříčiněn parametry R a G, zatímco C a L jsou na f téměř 
nezávislé. Závislost β = φ (f) pro stejný typ kabelu je vyobrazena na obr. 3.13. Závislost je 
přímková a pro výpočet je užíván vztah 

Symetrické kabely vysokofrekvenční 

   CLβ = ω                                                              (3.87) 

 
Obr. 3.43:  Závislost měrného útlumu β na frekvenci 

Pro tento případ je současně vf i vs konstantní. 
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Obr. 3.54:  Závislost ReZc a ImZc na kmitočtu 

Na obr.3.14 jsou  pak vyneseny ReZc = ψ(f) a ImZc=ξ (f). Jak je z obrázku patrno, 
přibližně od 30 kHz je ReZc téměř konstantní (u izolace vzduch - papír cca 150 Ω, u vzduch - 
styroflex cca 170 Ω) a ImZc je nepatrně kapacitní. Jak z uvedených obrázků vyplývá, jsou 
přenosové parametry vf kabelů v oblasti nosných kmitočtů velmi výhodné (α, Zc). 

 

Základní rovnice pro výpočet primárních parametrů byly uvedeny v kap. 2.3.2.4. Jejich 
frekvenční závislost si můžeme ukázat na obr. 3.15. Odpovídající sekundární parametry je 
možné uvažovat ve zjednodušené  formě pro případ vf, v případě koaxiálních kabelů od f  ≥ 
60 kHz , potom  

Koaxiální kabely 

aR L G C<< ω << ω  
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Obr. 3.65:  Frekvenční závislost primárních parametrů středního koaxiálního kabelu je čistě 

reálná (Zc =  75) 
tedy 

   
2 2
R C G L

L C
α = +�                                            (3.88) 

(druhý člen je možné zanedbávat) 
   CLβ = ω�                                                              (3.89) 

a 

   c
LZ
C

=�                                               (3.90) 

Frekvenční průběh α a β je uveden na obr. 3.16. Průběh Zc = φ (f) je potom na obr. 3.17. 
Jak je zřejmém jsou jak průběhy β tak Zc z hlediska přenosu výhodné, Přímkové závislosti 
měrného posuvu β, odpovídá konstantní vf a vs (kromě počátku pásma). Pro vf  platí 

   1
fv

LC
ω

= =
α

                                                     (3.91) 

Dá se dokázat, že v oblasti vf je fázová rychlost stálá a je rovna podílu z rychlosti světla 
a druhé odmocnině z dielektrické konstanty εr. 
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Obr. 3.76: Frekvenční průběhy α a β u koaxiálního kabelu - 1,2/4,4, 2,6/9,4 

 
Obr. 3.87: Průběhy Zc = φ (f) u malého a středního koaxiálního páru 
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Obr. 3.98: Poměry na vedení vvn při přenosu vf proudů 

 

3.10 Homogenní vedení při vysokých kmitočtech 

Závěrem třetí kapitoly si všimneme souhrnně některých otázek týkajících se velmi 
širokých pásem. Jak bylo již uvedeno v 3.9, pro tuto frekvenční oblast výrazy pro 

   c
R j LZ
G j C
+ ω

=
+ ω

                                            

a 

   ( )( )R j L G j Cγ = + ω + ω                                           
                    

se mohou zjednodušit za podmínek R << ωL  a G << ωC, potom dostáváme 

   c
LZ
C

=                                             

   j CL jγ = ω = β                                                     (3.92) 
a 

   , 0CLβ = ω α =                                             (3.93) 
Jak plyne z vztahů (3-94), jsou tyto úvahy řešeny zjednodušeně pro vf vedení 

bezeztrátové. Z výrazu pro Zc plyne, že homogenní vedení při vysokých kmitočtech má 
charakteristickou impedanci stálou a přitom reálnou (viz. průběh dle obr. 3.17). 

3.10.1 Vf vedení naprázdno 
Bude popsán často se vyskytující případ v telekomunikační praxi, kupř. u vf spojů na 

vedení vvn. Vf zařízení jsou připojována na vedení vvn přes vazební kondenzátory VK. 
Příklad dvoustupňové sítě je uveden na obr. 3.18. Tlumivky Tl zamezují vstup vf proudů do 
zařízení vvn. Označením O jsou představovány odbočky k transformačním stanicím TS. Tyto 



34 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

odbočky lze při vf považovat za úseky vedení naprázdno. Při určitých, tzv. kritických délkách 
těchto odboček nastávají vf zkraty a těm je třeba při návrhu předejít. 

Podobný případ nastává při distribuci vf modulace drátového rozhlasu.  V jednotlivých 
místech (obcích) se zřizují odbočky k přijímačům rozhlasové modulace (viz. obr. 3.19). 
Představují rovněž odbočky s možnou kritickou délkou, kterou se pokusíme vyšetřit. Při 
těchto případech vycházíme ze známých poměrů na konci vedení, kdy je Z2p = ∞, I2p = 0 a U2p 
má určitou velikost. Použijeme rovnice (3-7) a (3-12), kde integrační konstanty A1, A2 určíme 
dle (3-15) a (3-16). Dosazením obdržíme: 

   2 2cosh sinhy cU yU Z zI= γ + γ                                                  (3.94) 

a 

   2 2
1 cosh coshy

c

I yU yI
Z

= γ + γ                                           (3.95) 

Je zřejmé, že v těchto výrazech y je vzdálenost od konce vedení, Uy a Iy jsou napětí 
a proud v místě y, vzdáleném y(km) od konce vedení. (Pozn.: jde o obdobu s rovnicemi (3-38) 
a (3-39)). 

 
Obr. 3.19: Poměry na vedení vvn při přenosu vf proudů 

 
Prostudujme nyní napěťové a proudové poměry podél vf vedení naprázdno: 
a) napěťové poměry

(s užitím 3-93) 
 do rovnice (3-95) dosadíme za I2 hodnotu I2p = 0, dostaneme  

2 2cosh coshyp pU U y U p j y= γ = β                                          (3.96) 

Platí 
2cosh cos , kdej y y π

β = β β =
λ

                                         

                     
a U2p lze psát ve tvaru 

2 2
j t

p pU U e ω=                                                               

potom 

2
2cos j t j t

yp p yp
yU U e U eω ωπ = = λ 

                                                (3.97) 

Část výrazu v závorce je absolutní velikost a zbytek ve výrazu představuje fázi. Je 
zřejmé, že absolutní velikost je závislá na vzdálenosti od konce y a mění  se s funkcí cos. Na 
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vedení budou zřejmě místa, kde 2π
λ

y = 0, tedy i napětí Uyp budou trvale nulové a dále místa 

v nichž cos 2π
λ

y nabývá maxim a minim (1, -1). Jak je dále zřejmé z (3-98), fáze bude 

nezávislá na y. Můžeme konstatovat, že na vf vedení naprázdno vznikají stojaté vlny

2 2 20 je cos 1, je cos cos 0, je cos cos 1atd.
4 2 2

y y y y yπ λ π π λ π
= = = = = = = π = −

λ λ λ

, které 
jsou představovány rovnicí (3-98). Vyšetříme-li mezní vztahy pro 

                                                              
b)  proudové poměry

2
1 sinhyp p

c

I yU
Z

= γ

 analogicky dosadíme do rovnice (3-96) za I2 = I2p = 0 a obdržíme: 

                                                   

(3.98) 
Dosazením 

( ) 2 22sinh sinh sin sin sin sin
j jyy y y y e e
π ππ γ = β = β = β =  λ 

                    

a 

2 2
j t

p pU U e ω=                                                               

dostaneme 

2 2 22sin
j t j tp

yp yp
c

U
I y e I e

Z

π π   ω + ω +   
   

 π = =
 λ 

                       (3.99) 

Výraz představuje stojatou vlnu proudu, kde opět první část značí proměnnou absolutní 

velikost, závislou na y dle funkce sin. Druhá část představuje fázi, která je přetočena o 
2
π  - 

viz. obr. 3.20. Z obrázku je zřejmé, že maxima a minima Uyp a Iyp se střídají. Znázornění je 
uvedeno na obr. 3.20. 

 
Obr. 3.100: Stojatá vlna napětí a proudu vf vedení naprázdno 



36 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

 
c) napětí a proud na počátku vedení

4
l kλ
= + λ

 příslušné výrazy obdržíme, dosadíme-li místo y 
,proměnnou délku l ve výrazech (3-95) a (3-96). Bude-li vedení dlouhé: 

                                                              

Případně 
3 kde 0,1,2,
4

l k k= λ + λ =                                            

 
bude 

2 2
1 10,

j tp
p p

c

U
U I e

Z

π ω + 
 = = ±                                           

                    
d) vstupní impedance naprázdno

1
cosh 1coth 1
sinh 1p c cZ Z Z γ

= γ = =
γ

 stanoví se z rovnice (3-52) 

                                          

                    
a dle 

2 2cosh cosh cos cos , sinh sinh sin sinl j l l l l l l j lπ π
γ = β = β = γ = β = β =

λ λ
 

                                                             
tudíž 

1
2cotgh .p cZ jZ lπ= −
λ

                                         (3.100) 

 
Obr. 3.111: Závislost Z1p  pro různé délky vf vedení naprázdno 
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Z výrazu vyplývá skutečnost, že u vf vedení naprázdno je vstupní impedance čistě 

imaginární (kapacitní nebo induktivní), i když charakteristická impedance Zc je čistě reálná. 

Vyčíslením výrazu 2π
λ

 pro různá l a násobením Zc, je možné obdržet diagram dle obr. 3.21. 

Je patrné, že pro 1 = 0 až 1 = 
4
λ  je Z1p kapacitní. V případě 1 = 

4
λ  vzniká vf zkrat

4
λ

, vedení 

působí jako sériový oscilační okruh. Pro 1 =  až 1 = 
2
λ  je Z1p induktivní. Konečně pro 

případ 1 = 
2
λ  se chová jako paralelní zapojení LC. Případ vedení délky λ/4 tedy způsobuje 

nebezpečné vf zkraty, jak bylo uvedeno v začátku této podkapitoly. Čtyřvlnného vedení lze 
v praxi využít u napáječů antén jako pásmové propusti (potlačí harmonické - viz. obr. 3.22). 

 
Obr. 3.122: Čtyřvlnná pásmová propust 

 

3.10.2 Vf vedení nakrátko 
Analogickým postupem jako v případě vedení naprázdno je možné odvodit následující 

vztahy 

2
2

2sin
j t

yk k cU I Z e
π ω + 

 π =  λ 
                                (3.101) 

a 

2
2cos j t

yk kI I e ωπ =  λ 
                                                (3.102) 

Výsledkem jsou stojaté vlny napětí a proudu, přičemž rovina vektorů napětí a proudů je 
opět přetočena o π/2. Vstupní impedanci Z1k vypočteme dle (3-54) 

1
2tgh tgk c cZ Z l jZ l= γ =
λ

                                              (3.103) 

Průběh Z1k v závislosti na l je duálním případem závislosti uvedené naprázdno. Pro 

případ 1 = 
4
λ  nastává důležitý případ, kdy vedení dosahuje ∞ impedanci. Této vlastnosti se 

využívá v praxi u pásmové zábrany napáječů antén (viz. obr. 3.23), Zábrana zkratuje všechny 
harmonické a pro vysílaný kmitočet představuje impedanci. 
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Obr. 3.133: Čtvřvlnná pásmová zábrana 

 
Další případ využití plyne z předpokladů, že provedeme odbočky λ/4 oboustranně 

a plynule, tak dostaneme princip vlnovodu - viz obr. 3.24. Kapitolou třetí jsme probrali závěry 
z teorie homogenních vedení, důležité pro stavbu kabelů a vedení  [1] [2] [3] [4]. 

 
Obr. 3.144: Princip vlnovodu 
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4 Druhy metalických vedení a kabelů 

4.1 Venkovní vedení 

Venkovní vedení drátové využívající stožáry, konzoly a izolátory, byla v minulém 
století velmi využívaná a to především z pohledu jejich výborných přenosových vlastností, 
Vytvářela páteř meziměstských spojů. Obtížná montáž (města), závislost na povětrnostních 
podmínkách (námraza) je předurčila k zániku. První kabely do meziměstských sítí se  začaly 
montovat kolem roku 1900, první dálkový kabel, trasa Praha, Kolín, Brno, Bratislava roku 
1925. Stožáry na betonové patce jsou nyní využívané pro závěsné kabely v přístupových 
sítích (metalické i optické) a jejich nárůst je až překvapující. Jedná se především o levnou 
montáž, s porovnání prací na výkopech především v kamenitých horninách. 

 

4.2 Kabelová vedení 

Dle norem  (ČSN 34 7831 a ČSN 34 7851) se kabelová vedení dělila na "Sdělovací 
kabely místní" s ø jader 0,8 mm a "Sdělovací kabely dálkové" ø 0,9 mm. Jiné dělení je 
z pohledu dělení dle frekvencí - nf a vf kabely, datové, strukturované aj. Dále je možno 
uvažovat kabely úložné, závlačné (ukládají se do předem vybudovaných kabelovodů), 
závěsné kabely, podmořské aj. 

Vzhledem k současnému technickému pokroku, nastává vzájemné prolínání výše 
uvedeného dělení. Kupř. dálkové a uzlové kabely přechází do přístupových sítí apod. 
Telekomunikační kabely jsou vytvářeny vlastní kabelovou duší a ochrannými obaly.  
Kabelová duše je soustava prvků, stáčených v protisměrných koncentrických  polohách 
(vrstvách) - případně stáčených skupinově - s vložkami, výplněmi a obvodovou izolací. 
Základními konstrukčními elementy - prvky, jsou páry, tj. dvě žíly

Rozeznáváme 

 spolu stočené s určitou 
délkou zkrutu. Žíly (páry) se dále stáčejí do čtyřek u čtyřkových kabelů. 

křížové čtyřky, kdy čtyři žíly jsou spolu stočené se stejnou délkou zkrutu. 
Žíly označujeme a-b, c-d - tak, že protilehlé tvoří kmen - viz.obr. 4.1.b. Značí se označením 
X. Čtyřky DM

 

 (Dieselhorst - Martin) jsou vyráběny tak, že nejprve je kroucen jeden pár 
s délkou zkrutu l1, dále druhý pár se zkrutem l2 téhož charakteru a konečně oba páry jsou 
spolu krouceny s další délkou krutu l3 - opačného charakteru - viz obr. 4.1.a. 

Obr. 4.1: Konstrukce čtyřky a) DM, b) křížová 
 
 Ochranné obaly chrání kabelovou duši proti mechanickému poškození, proti vlhkosti, 

před rušením vvn, trakčních systémů apod. 
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Ochranné obaly se skládají z řady vrstev podle druhu kabelu. 
Jako příklad konstrukce uveďme případ kdy kabelová duše je opatřena izolačními 

vrstvami papíru, na kterých je nalisován olověný plášť. Typy těchto kabelů nesou název 
závlačné kabely, užívané pro kabelovodů. V případě vnějších nebezpečí ohrožení těchto 
kabelů (koroze, indukce) opatří se některou z ochranných vrstev. 

Úložné kabely

• bitumen 

, které jsou určeny pro pokládku do země se pancéřují (ocelové pásky) 
a jsou opatřeny četnými ochrannými obaly - tzv. armování. Příklad konstrukce nad Pb 
pláštěm může být tento: tzv. polštář 

• impregnovaný papír 
• bitumen 
• juta 
• bitumen 

pancéř - ocelové pásky - ovinuté 
• bitumen 
• juta (polypropylénové provazce) 
• bitumen 
• nátěr vápenným mlékem 
Ochrana kabelové duše může být provedena i jiným způsobem, kupř. Pb plášť lze 

nahradit pláštěm z hliníku, chránící duši proti naindukovaným napětím. V korozivních 
podmínkách se Pb pláště opatřují polyetylénovým pláštěm. Ochranu kabelů může tvořit vrstva 
polyetylénu (PE) a polyvinylchloridu (PVC) s vloženou stínící hliníkovou fólií - tzv. 
celoplastové kabely. Říční kabely mají pancéř proveden z ocelových kulatých nebo 
profilovaných drátů. 

Nejpoužívanějším a nejlepším materiálem pro výrobu kabelových vodičů (jader, 
koaxiálních párů) je čistá elektrolytická měď. Průměry těchto jader u místních kabelů jsou od 
0,4 do 0,8 mm, u symetrických dálkových kabelů od 0,9 do 1,4 mm. Volba průměru jader je 
odvislá od délky spoje, útlumu a od charakteru přenášeného signálu.  

Vodiče 

Vzhledem k tomu, že měď je nedostatkovým materiálem je snahou zmenšovat průměry 
vodičů (na 0,3 mm - 0,5 mm). V určitých dobách v četných  zemích s různými úspěchy byla 
prováděna náhrada mědi hliníkem

0,0299 1,3
0,0175

Al

Cu

vtρ
= =

ρ

. Při této náhradě vychází pro průměr hliníkového vodiče. 

                                                            

Tím rostou i průměry kabelů a zvětšuje se spotřeba materiálu. Hliník má další nevýhody 
v malé pevnosti. Využívají se jeho slitiny, kupř. VUK 33E (slitina Al, Fe, Mg, a Si). Ty mají 
větší pevnost, lepší el. vlastnosti, rovnoměrnější vlastnosti drátu - přesto však je nutné 
změnou zvětšení průměru provádět kompenzaci. 

Izolace jader 
Izolace vzduch - papír. Jádra místních kabelů jsou ovinuta jednou nebo dvěma vrstvami 

papírového pásku. U dálkových kabelů se zvětšuje podíl vzduchové vrstvy ovinutím jádra 
provázkem (kordelem, obr. 4.2), s následnou vrstvou papírového proužku, vinutého 
v překrývající spirále. Touto technologií se zvětší vzdálenost jednotlivých vodičů a výsledná 
provozní kapacita a útlum se zmenšuje. Použití je asi do 250 kHz. 
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Obr. 4.2:  Ovinutí jádra kordelem 

 
Izolace vzduch - styroflex se používá zejména při vysokých kmitočtech - do 560 kHz, 

pro jeho lepší elektrické vlastnosti. 
Izolace vysokotlakým polyetylénem

 

 se provádí  u místních kabelů (celoplastových 
kabelů), kdy se jádra izolují souvislou vrstvou vysokotlakého polyetylénu tloušťky 0,2 až 0,4 
mm. Výhodou je, že při vniknutí vlhkosti do kabelu se žíly "dlouho drží". 

 

Vlastní kabelová duše se stáčí na splétacích strojích. V každé vyšší poloze je zpravidla 
o 5 - 10 prvků více. Jsou vypracovány tabulky, které udávají počet prvků v jednotlivých 
polohách pro různé druhy kabelů, např.: 1, 6, 12, 18, 24 

Profily kabelů 

Řada DM kabelů 0,9 mm (v počtu čtyřek) je: 5, 8, 12 , 19, 27, 37, 48, 61, 90. 
Příklad profilu nf. 27DMO,9 - (DCKQYSE) je uveden na obr. 4.3. 

 
Obr. 4.3:  Profil kabelu 

 
Prvky v kabelu nemusí být stejné, jak tomu bývá kupř. u nf kabelu, kde může být vedle 

čtyřek DM také několik rozhlasových párů. Rozhlasový pár RP je složen ze dvou sdružených 
žil, je ovinut 1 až 2 papírovými pásky a 1 pokoveným papírovým páskem (stínění), 
zmenšujícím vnikání rušivých napětí do RP. 

Příklad:

U místních kabelů, které bývají kombinované jen výjimečně, bývá počet prvků značný. 
Kabely tvoří řadu 5, 10 , 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000, 1200, 1800, 2000 (v párech). Splétání v soustředěných polohách se provádí pouze do 

 3RP 1,3 + 61 DM 0,9 - představuje profil o 3 rozhlasových párech ø 1,3 a 61 
čtyřek DM o ø 0,9. 
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menšího počtu párů, při větším počtu (nad 100) se profil sestaví tzv. skupinovým složením 
prvků. Každá skupina (jednotka - UNIT - kabely) se stáčí samostatně, několik takto 
vytvořených skupin se znovu stočí do kabelové duše. Skupiny se při konečném stáčení 
přeformují z kruhového profilu do půlkruhu, čtvrtkruhu nebo segmentu jak je schematicky 
znázorněno na obr. 4.4. Výhodnost skupinování je v ekonomičtější výrobě a ve snadném 
převádění skupin z jednoho kabelu do druhého(telefonizace obvodu od ústředny). 

 
Obr. 4.4:  Sestavení skupin prvků do profilu kabelu 

 

Starší kabely pro dálkové i místní sítě byly zásadně vyráběny s 
Pláště a jejich ochrana 

olověným pláštěm

Kabely s 

. 
Olovo, jako klasický materiál má velmi výhodné vlastnosti, jako kupř. ohebnost, pevnost, 
odolnost proti korozi. Z hlediska náhrad olova (drahé) byla zkoumána použitelnost hliníku, 
termoplastů a oceli pro výše uvedené účely. 

hliníkovým pláštěm v některých směrech vykazují i výhody, kupř. nízká 
měrná váha, lepší mechanická stabilita a lepší redukční faktor. Z druhého pohledu však 
vykazují řadu problémů  malá ohebnost, náchylnost k elektrochemické korozi, problémy 
spojování aj. 

Celoplastové kabely, převážně z PE a PVC vykazují dobré tvarovací schopnosti, 
dostatečnou stabilitu i korozní odolnost. Při dlouhodobém působení vlhkosti však nezabrání 
určitému proniknutí vodní páry ke kabelové duši. Zlepšení této konstrukce přinesl způsob, při 
kterém se duše nejprve opatří hliníkovou fólií, zformovanou do tvaru trubky s podélným švem 
a na celek pak vytlačen plášť z polyetylénu (tzv. vrstvené pláště). V současné době jsou 
využívány četné nové moderní způsoby výroby. 

Základy výroby kabelů Postupy při výrobě kabelů rozdělujeme na operace hlavní, 
operace pomocné a  kontrolu. Mezi pomocné operace

Hlavní operace se skládají z: 

 řadíme přípravu Cu drátu (moření, 
broušení), izolačního papíru (telpap, silpap), přípravu Pb a Al (tavení) a přípravu na armování 
(řezání a impregnace papíru, převíjení a impregnace FE pásky, impregnace juty, 
polypropylénové provazce, asfaltové polevy). 

• tažení Cu jader, 
• žíhání Cu jader (zvýšení tažnosti) 
• izolování Cu jader, 
• sdružování žil na prvky, 
• sdružování prvků, 
• sušení kabelových duší, 
• oplášťování kabelových duší, 
• armování, 
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• kontrola jakosti (závěrečná). 
Mezi jednotlivými operacemi při výrobě se provádí stálá kontrola. 
Kabel se vyrábí ve výrobních délkách od 200 do 500 m, navíjí se na přepravní buben 

a označí se začátek a konec, podle něhož se jednotlivé výrobní délky sestavují v trati. 

Z označení kabelu zjistíme druh kabelu, materiál jader, materiál izolace žil a pláště, 
způsob ochrany pláště, jmenovitý počet prvků, způsob provedení a průměr jader. Základ 
písmenového označení tvoří znak pro druh kabelu. Ve sdělovacích kabelech se setkáváme 
s těmito druhy označení:  

Značení kabelů 

TK - sdělovací kabel místní 
DK - sdělovací kabel dálkový 
RK - rozhlasový kabel 
NK - návěstní kabel 
SK - sdělovací kabel vnitřní 
 
Pro místní sdělovací kabely je užito základního symbolu TK (podle staršího označení 

"telefonní kabel"). Za písmeno T vkládáme další znaky, které označují materiál jader: 
C - měď 
A - hliník 
J - slitina hliníku (VUK 33E) 
 
Další písmeno značí druh izolace jader: 
Y - polyvinylchlorid (PVC) 
E - polyetylén (PE) 
G - guma (pryž) 
B - balónková polyetylénová izolace 
 
Je-li toto písmeno vynecháno, jde o vzduchopapírovou izolaci jader. Za písmeno K 

vkládáme znak určující materiál pláště: 
O - olovo 
Q - legované olovo (pro kabely závlačné) 
A - hliník 
Y - PVC 
E - PE 
 
U některých kabelů, zvláště u kabelů vnitřních, je označena stínící fólie písmenem F. 

U sdělovacích kabelů celoplastových, kde je použití stínící fólie samozřejmé, není tento znak 
uveden. 

 
Další písmena označují způsob ochrany pláště: 
V - vlákninový obal 
Y - pasivní protikorozní ochrana z PVC (býv. typ OK3) 
B - protikorozní pásková ochrana z PVC (býv. typ OK2) 
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P - pancíř z ocelových pásků 
D - pancíř z ocelových drátů 
R - zesílený pancíř z kabelových ocelových drátů včetně polštáře (říční provedení) 
Z - pancíř z hliníkových drátů 
 
Za písmenovou symboliku se připravuje údaj o počtu prvků, způsobu provedení (párové 

písmenem P, křížové pro nízkofrekvenční provoz písmeny XN) a průměru jader v mm. 
Příklad označení
TCEKEZE 50 P 0,5 - sdělovací kabel místní (TK) s měděnými jádry (C), 

s polyetylénovou izolací jader (E), pláštěm z polyetylénu (E), s pancířem z hliníkových drátů 
(Z) a ochranným obalem z polyetylénu (E), s 50 páry (50 P) a jmenovitým průměrem jader 
0,5 mm. 

: 

Pro rozlišení žil v prvcích jsou žíly odlišeny tiskem barvy takto: 
Značení žil, párů a čtyřek 

• žíla a hustý nátisk modrého
• žíla 

 příčného proužku 
b řídký nátisk modrého

• žíla 
 příčného proužku 

c hustý nátisk červeného
• žíla 

 příčného proužku 
a řídký nátisk červeného

 
 příčného proužku 

Jednotlivé prvky (páry, čtyřky) jsou od sebe rozlišeny barvou značkovací nitě. Červená 
nit označuje tzv. počítací prvek a sousední zelená nit směrový prvek. Od počítačového prvku 
se začínají číslovat prvky v každé poloze. Ostatní prvky jsou značeny nití modrou (liché) 
a bílou (sudé prvky). 

U uzlových (dálkových) kabelů má celá čtyřka stejnou barvu a jednotlivé žíly se liší 
počtem 1 až 4 barevných proužků. Celý jeden prvek má nátisk v jedné barvě, buď modré nebo  
červené

Označení 
. 

• žíla a plynulý nátisk jednoho
• žíla b plynulý nátisk 

 příčného proužku 
dvou

• žíla c plynulý nátisk 
 příčných proužků 

tří
• žíla d plynulý nátisk 

 příčných proužků 
čtyř

 
 příčných proužků 

Soubory sdělovacích kabelů

Řadíme sem: 

 - kabelové soubory se používají ke spojování, rozdělování 
a ukončování kabelů. 

Kabelové spojky se používají ke spojování kabelových délek. Spojky 
rozdělovací a kabelové závěry (slouží k ukončení kabelů v objektech) 

Kladení kabelů - u úložných kabelů se jeden nebo více kabelů kladou do kabelové rýhy. 
Kladení je ruční nebo pomocí speciálních ukladačů. Hloubka rýhy je od 50 do 1 m (osady - 
mimo osady). Kabel také bývá kryt ochrannými cihlami, případně barevnou signální fólií 
(opakovaný výkop). Trasa určená projektem má být volena co nejkratší, vyhýbat se vodním 
tokům, železnicím a hlavním cestám. V místech s velkým počtem kabelů a s předpokládanou 
stále se zvyšující kapacitou, především v okolí ústředen, zřizují se kabelovody. Betonové 
tvárnice se skládají vedle sebe a ve vrstvách. V současné době se používají tvárnice 
z novodurových trubek na místo klasických cementových, především z důvodů vylučování 
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alkalických složek z cementu, které nepříznivě působí na kabel, snadnější montáží a levnější 
ceně. 

Spojování žil ve spojkách se provádí většinou pomocí speciálních jednoúčelových 
spojek (3M, Belden aj.). 

4.3 Elektrické vlastnosti metalických vedení 

A. Venkovní vedení 
Základními veličinami, které mají rozhodující vliv na přenosové vlastnosti vedení jsou 

jeho činný odpor, izolační odpor, indukčnost a kapacita. Z nich se odvozují další 
charakteristické vlastnosti vedení, jako je jeho měrný útlum a posuv, impedance atd. 

Stejnosměrný odpor

[ ]0,5 0,2 / kmr
f o

fR R d
 µ

= + Ω  ρ 

 používaných vodičů označujeme Ro. Při přenosu střídavého proudu 
se hodnota zvyšuje na Rf, kde 

 ( 4.1 ) 

kde 
d  je průměr vodiče [mm], 
f  kmitočet [kHz], 
ρ měrný odpor (tabulka), 
μr relativní permeabilita (Cu a Al = 1, Fe = 140). 
 
Zvyšování odporu na f  má parabolický průběh. Rovnice platí od kritického kmitočtu 

fk, kde 

2

4
k

r

f
d
ρ

=
µ

 ( 4.2 ) 

Do tohoto kmitočtu se odpor zvětšuje s druhou mocninou kmitočtu až do hodnoty Rf = 
1,25 Ro 

Indukčnost L

[ ]20, 4 ln 0,25 mH/kmaL
d

 = + 
 

 nadzemních vedení je určena prostorovým uspořádáním vodičů téhož 
vedení 

 ( 4.3 ) 

kde 
a je vzdálenost os vodičů [cm], 
d  průměr vodičů [cm]. 
 
Při vysokých kmitočtech lze člen 0,25 zanedbat. 
Kapacita C

[ ]29 nF/km2ln
rC a

d

ε
=

 se vypočte dle vztahu 

 
( 4.4 ) 

kde εr je rovno 1, při námaze 1,6. 
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[ ].μS/kmoG G v f= +

Svod G je 

 ( 4.5 ) 

kde Go je izolační svod při stejnosměrném proudu, bývá 0,1 S/km za sucha a 0,5 S/km 
za deště,  

v  činitel svodu 0,05 S/km za sucha, 0,25 při dešti a 0,75 při námraze, 
f kmitočet [kHz]. 
 
Z teorie homogenního telekomunikačního vedení lze odvodit pro 

[ ]Np/km
2 2

fR C G L
L C

α = +

měrný útlum 

 ( 4.6 ) 

kde všechny hodnoty jsou měrné a vztahují se na 1 km vedení. Vztah platí zejména pro 
vyšší kmitočty. U přenosů nf a u vodičů s průměrem d < 2 mm je možno zanedbat svodovou 
složku a za podmínky ωL << R platí přibližně 

[ ]Np/km
2

R Cω
α =  ( 4.7 ) 

Pro měrný posuv
LCβ = ω

 β platí 
 

Při ωL << R a nízkých kmitočtech 

[ ]rad/km
2
RCω

β =  ( 4.8 ) 

Charakteristická impedance pro vysoké kmitočty 

[ ]c
LZ
C

= Ω  ( 4.9 ) 

a při nízkých kmitočtech 

[ ]c
LZ
C

= Ω
ω

  ( 4.10 ) 

B. elektrické vlastnosti kabelových vedení 
Odpor

( ) [ ]Ω/kmo f o s b oR R k R k k k= =

 symetrického kabelového okruhu je 

 ( 4.11 ) 

Kde Ro je odpor smyčky, měřený stejnosměrným proudem [Ω/km] 
ks činitel zvětšení povrchu povrchovým jevem, 
kb činitel zvětšení odporu efektem blízkosti vodičů, 
ko činitel zvětšení odporu okolními vodiči (stíněním, pláštěm apod.). 
Činitel ks se počítá od změny kritického kmitočtu (při průměru jádra 0,5 mm fk = 280 

kHz pro 1,3 mm fk = 42 kHz. 
Pro nadkritický kmitočet 

0,12 0,25sk d f= +  
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kde 
d je průměr jádra [mm] 
f  kmitočet [kHz] 
 
Pro kmitočty nižší než kritický platí 

2

1, 25s
k

fk
f

 
=  

 
 

Činitel blízkosti vodičů kb bývá 1,2 až 1,3 a činitel vlivu okolních vodičů 1,20 až 1,10 
podle umístění prvku blízko pláště nebo ve středu profilu kabelu. Výsledný efektivní odpor 
určuje útlum kabelového okruhu. 

Měrná kapacita

[ ]28 nF/km
ln

rC ap
d

ε
=

 kabelových párů je 

 
( 4.12 ) 

 
kde εr je poměrná dielektrická konstanta u kabelů s papírovou izolací bývá 1,5 až 1,8 se 

styroflexovou 1,3,  
p činitel typu prvku, u čtyřek DM je 0,65, u čtyřek X je 0,75, u párů P je 0,94,  
a vzdálenost od jader [mm], 
d průměr jádra [mm]. 
 
Kapacita je na kmitočtu téměř nezávislá a je výsledkem několika dílčích kapacit mezi 

vodiči. Proti venkovním vedením je kapacita 5-7 krát větší. 
Indukčnost L

[ ]20, 4 ln 0, 25 mH/kmaL
d

= +

 je dána vztahem 

 ( 4.13 ) 

Indukčnost u kabelů je poměrně menší proti nadzemním vedením a tato skutečnost má 
nepříznivý vliv na hodnotu útlumu, jak bude vysvětleno dále (pupinované kabely - umělé 
zvětšení L). 

Svod G, má dvě složky. Svod při stejnosměrném napětí mezi vodiči Go, který bývá 
u DK 0,1 nS/km (odpovídá izolačnímu odporu 10000 MΩ/km), 0,2 nS/km (5000  MΩ/km) 
u místních kabelů s papírovou izolací, u celoplastových bývá větší. Druhá složka svodu při 
střídavém proudu bývá udána v poměru k vodivosti provozní kapacity, tj. 

f g pG k C= ω  ( 4.14 ) 

činitel svodu kg u nízkých kmitočtů je 0,55 . 10-3, vliv střídavého svodu proti vodivosti 
kapacity je malý. U vysokých kmitočtů stoupá velikost činitele střídavého svodu kg na 1,2 . 
10-3 u 10 kHz a na 7 . 10-3 u 100 kHz. 

Při použití izolace z polyetylénu nebo styroflexu klesá činitel kg až o 2 řády. 
Měrný útlum

[ ]Np/km
2

R Cω
α =

 se vypočte podle vzorce 

 ( 4.15 ) 
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Vzhledem ke zvětšené kapacitě u kabelových vedení útlum v závislosti na frekvenci 
v hovorovém pásmu (300-3400 Hz) u nepupinovaných vedení prudce parabolicky stoupá. 
Toto zkreslení útlumu je nutné při návrzích sítě respektovat. 

Impedance

[ ]RZ
j C

= Ω
ω

  se stanoví z rovnice 

 ( 4.16 ) 

4.4 Pupinované kabely 

Pupinované kabely - založené na principu pupinace (vynálezce M. I. Pupin) jsou 
založeny na umělém zvyšování indukčnosti kabelových vedení. Umožní se tak v omezeném 
kmitočtovém pásmu snížení útlumu vedení a zmenšení zkreslení útlumové charakteristiky. Do 
vedení se v pravidelných vzdálenostech vkládají indukční cívky - viz. obr. 4.5. Vzdálenost 
cívek je tzv. pupinační krok s. V náběhové sekci, tj. úsek od zesilovací stanice k první 
pupinační skříni je vždy 

1 2
s .

2
a aa +

=                                             

 
Obr. 4.5:  Princip pupinace vedení 

 
Důvody: v zesilovací stanici dochází k propojení náběhů = s, lepší průběh Zc = φ(f) 
(Poznámka: Tzv. pupinace je jednou z metod umělého zvyšování indukčnosti vedení. Je 

to metoda neužívanější, kromě ní jsou však známy i jiné metody, které se užívají omezeně, 
kupř. krarupováním (Krarup), vychází z principu ovíjení vodiče měkkým železným drátem 
(složitá výroba), dále metoda tzv. bimetalické žíly a žíly s magnetodielektrikem). 

Snížení útlumu pupinací potvrďme následující úvahou: 
Pro útlum platí 

,
2 2 R G
R C G L

L C
α = + = α +α  ( 4.17 ) 

kde 
αR je složka měrného útlumu, pocházejícího od R, 
αG je složka měrného útlumu, pocházejícího od svodu G. 
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Vztah 4.17 upravme na 
2 2

4 4
R C G L

L C
α = +  

 
Z prvního členu vytkneme 

RC
GL

α =  

z druhého 

1 GLx
RC

− =  

Obdržíme 

.
2 2

RC RG GL RG
GL RC

α = +  ( 4.18 ) 

Označíme-li RG = αo, upravíme vztah 4.18 na: 

1
2 2

o o
R Gx xα α

α = + − = α +α  ( 4.19 ) 

Výraz můžeme vynést do grafu α = f (x) - viz. obr. 4.6. Z obrázku je patrno, že α má 
zřetelné minimum a dosahuje ho při x = 1, kdy platí 

R G
L C
=  

Jak též plyne z výrazu 

0d
dx
α
=  

 
Obr. 4.6:  Průběh měrného útlumu α pupinovaného vedení v závislosti na x 
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Pro praktickou potřebu lze výraz 4-19 upravit na tvar 

1 .
2 2o

x
x

α
= +

α
 ( 4.20 ) 

Vynesením 
o

α
α

 = f (x), dostaneme křivku tvaru "V", jako na obr. 4.6 (pro x = 1 leží 

minimum 
o

α
α

 = 1). Při x = 1 platí αR = αG a útlum kabelu má nejmenší hodnotu 

min R G o RGα = α +α = α =  

Ze závislosti 
o

α
α

 = f (x) lze zjistit, že pupinace má smyl pro x >> 1. Zmenšení útlumu 

dosáhneme zmenšením 

RCx
GL

=  

Z uvedeného vyplývá, že x můžeme zmenšit: 
• zmenšením
• 

 R, tj. zvětšením průměru jádra (nepřichází v úvahu) 
zmenšením

• 
 C, tj. vzdálením vodičů (nepřichází v úvahu) 

zvětšením
• 

 G, tj. (nepřichází v úvahu!) 
zvětšením

 
 L, tj. jediná skutečná možnost. 

Posouzení vhodnosti pupinace je možné z parametrů R, L, G, C ověřit tak, že spočítáme 

x a je-li x >> 1, je i 
o

α
α

>> 1 a pupinací se α zmenší, tedy je vhodná. 

Optimální hodnota indukčnosti rovněž vyplývá z úvah a je rovna 

opt
RCL
G

=  ( 4.21 ) 

Indukčnost se vkládá do vedení po pupinačních úsecích (s) a označuje se kupř. 
H- 88 - 36  kde H značí úsek 1830 m (2000 y), 
B značí úsek 915 m (1000 y), 
88  indukčnost kmenové cívky v mH, 
36 indukčnost fantomové cívky (viz. dále) v mH 
 
Poznámka: 1) Označení: 1700 - 30 - 12, je způsob německého značení, kde 1700 je 

délka pup. úseku v m, 30 a12 značí hodnoty v mH pro kmenový a fantomní okruh. 
Hodnoty indukčností cívek jsou různé a mají vliv na průběh α = φ (f). Jak z prvního 

přiblížení je patrno (viz. také obr. 4.5), vkládáním indukčností do vedení se omezuje horní 
pásmo kmitočtů - vytváří se v podstatě dolnopropustný filtr (nevýhoda). 
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Mezní kmitočet

[ ]318 kHzm
p

f
L Cs

=

 článku se spočítá 

 ( 4.22 ) 

kde 
Lp je indukčnost cívky [mH] 
C měrná kapacita okruhu [nF/km] 
s délka pupinačního úseku [km] 
 
Impedance

[ ]p
c

L
Z

Cs
= Ω

 je dána vztahem 

 ( 4.23 ) 

Fantomní okruh se vytváří za účelem zvýšení využití vedení. Využívá té skutečnosti, že 
po dvou kmenech jedné čtyřky lze uskutečňovat třetí nf. hovor (obr. 4.7). Princip je 
v rozdělení proudů sdruženého okruhu

 

 (druhý název fantomu) do a, b drátů I. kmene a c, d 
drátů kmene II. Jak bylo uvedeno výše, pupinují se i tyto okruhy. 

Obr. 4.7:  Způsob vytvoření fantomů a superfantomů 
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Vzhledem k tomu, že kapacita CF fantomních okruhů u kabelů DM je 1,6 násobná CK (u 
X N CF = 3CK velká kapacita - nehodí se pro sdružené okruhy) a odpor R poloviční, platí 
odtud pro stejný požadavek útlumu u obou typů okruhů podmínka  

0, 4PF PKL L=  

Superfantomní okruhy mají horší přenosové vlastnosti, když se používají, tak pouze 
jako přípojná vedení pro dálnopis. Jak je zřejmé z obrázku, je superfantomní okruh realizován 
pomocí dvou čtyřek. 

Praktické provedení pupinace 
Pupinační cívky

 

 byly v počátcích vyráběny z plechu, později z toroidních jader, 
sendustových a v posledních desetiletích se užívají jádra feritová (H22, H26 - hrníčky se 
vzduchovou mezerou). 

4.5 Symetrické kabely vysokofrekvenční a kabely pro přenosy PCM 

Používaly se pro nosné telefonní systémy a využívaly příznivých vlastností α, β a Zc 
v oblasti vyšších kmitočtů (od 10 kHz). Používaly se pouze křížové čtyřky s izolací vzduch - 
papír (12 až 252 kHz - 60 kanálů) a čtyřek s izolací vzduch - styroflex

4.6 Koaxiální kabely 

 (12 až 552 kHz - 120 
kanálů). Profil 1, 4, 7 a 12 čtyřek s ø 0,9 a 1,3 mm. Pro každý směr přenosu se používal 
samostatný kabel (směry A - B, B - A). Pro přenos systémů PCM 1.řádů s využitím 
32kanálů/pár se využívá stávající kabel. Pro vyšší řády je možné např. použít kabel 4 x (7 P 
0,8) + 2 P 0,8. Skládá se ze žil Cu 0,8 mm s izolací pěnovým polyetylenem stočených do 
párů. Sedm párů (různý zkrut) se sdružuje ve skupinu, která je odstíněna Al fólií. Kabelová 
duše sestává ze 4 skupin s dvojitým stíněním a obvodovou izolací z polyesterové fólie. Kabel 
je opatřen souvislým polyetylenovým pláštěm s případnou a další mechanickou ochranou. 
Kabel vyhovuje přenosovým rychlostem do 34 Mbit/s, to znamená umožňuje přenos 
 i digitálního traktu III. řádu se 480 kanály. 

Pro přenos širších frekvenčních pásem, než bylo doposud uvedeno, nelze symetrických 
kabelů použít (problém vyrovnávání vazeb). Proto jsou používány koaxiální kabely, u kterých 
vzájemné ovlivňování souběžných párů nevzniká. Vodiče jednoho páru jsou uspořádány 
soustředěně, tvoří koaxiální trubku s vodičem uprostřed (obr.4.8). Vzniklé elektromagnetické 
pole zůstává jen uvnitř trubky a při vysokých kmitočtech prochází proud jen povrchem 
vnitřního vodiče a vnitřním povrchem trubky.  Při nižších kmitočtech (řádově n.104 Hz) je 
stínící účinek vnějšího vodiče nedostatečný a z toho důvodu pro tuto frekvenční oblast má 
zvláštní stínění, vytvořeného ze dvou poměděných ocelových pásků vinutými na vnější 
trubku. Tímto způsobem se rovněž zpevňuje vnější válcový vodič. Vnější vodič bývá se 
svinutého Cu plechu (kolem 0,20 mm), který obepíná PE izolační kotoučky (vzdálenost 20 - 
25 mm), které jsou nasazeny na vnitřním vodiči. Vzájemná izolace vodičů se rovněž provádí 
kupř. plnou pěnovou vrstvou PE (značené α) nebo balónkovou izolací, vytvořené z trubičky 
PE, smáčklé v malých vzdálenostech k vnitřnímu vodiči. (Použití u malých koaxiálních 
trubek). Vnější trubka bývá spojena ve švu pomocí zoubků nebo vroubkováním, případně se 
kraje jen přitisknou (nejnovější provedení). Obvodová izolace je vinuta z papíru nebo 
polyesterové pásky a nese číslo příslušné trubky. Trubky se skládají v profilu kabelu bez 
ohledu na směr přenosu a kombinují se se symetrickými čtyřkami, případně radiopáry a páry 
(některé okruhy jsou nezbytné pro dorozumění, signalizaci, dálkovému měření aj.). 
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Obr. 4.8:  Koaxiální pár 

 
Odpor

[ ]1 183,5 / kmR f
d D

 = + Ω 
 

 obou vodičů není stejný a proto platí 

 ( 4.24 ) 

kde d a D jsou průměry vnitřního vodiče a vnitřní průměr trubky [mm], f kmitočet 
[MHz]. 

Měrná kapacita

[ ]56 nF/km
ln

rC D
d

ε
=

 je 

 
( 4.25 ) 

εr bývá 1,15 - 1,5. 
Měrná indukčnost

0,2 ln DL
d

=

 je 

 ( 4.26 ) 

Svod

,sG k C= ω

 je 

 ( 4.27 ) 

kde ks bývá 0,5 . 10-4 = 0,005% 
 
Pro výpočet α, β, Zc platí stejné vztahy jako u symetrických kabelů. Průběh útlumu je 

parabolický, daný je zvětšováním efektivního odporu. 
Podle druhu konstrukce se výroba koaxiálních párů ustálila na dvou typech - tz. střední 

a malé koaxiální páry. 
Střední koaxiální pár má vnitřní vodič Cu o průměru d=2,6 mm, izolaci balonkovou 

(starší provedení mělo kotoučovou, KMB - 4, první koax v naší JTS se 4 středními trubkami 
a 5 křížovými čtyřkami 0,9 Cu - sovětské výroby) a vnější vodič z měděné pásky se 
zvlněnými okraji, stočený s podélným švem do tvaru o jmen. světlosti 9,4 mm. Páry nesou 
označení 2,6/9,4. Poměr vnitřní a vnější trubky není náhodný, ale je pro Cu a dielektrikum εr 
= 1,2 a μr = 1 stanoven ze vztahu pro útlum, kdy platí 
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0,024 11
ln

Df DD d
d

 α = + 
 

 
( 4.28 ) 

Ze vztahu je zřejmé, že pro určité 
D x
d
=  

bude α minimální. 
Položíme-li první derivaci rovnou nule 

0d
dx
α
=  

Dostaneme 

3,6Dx
d

= =  ( 4.29 ) 

 
A to je hodnota poměru trubek, minimalizující měrný útlum. 
Umožňuje telekomunikační přenosy v pásmu 300 kHz - 60 MHz, hodnota impedance 

75 ohmů a měrný útlum 3,6 dB/km při f = 1  teplotě 10°C. Na obr 4.9 je uvedena možná 
varianta středního šestitrubkového koaxiálního kabelu kombinovaného se 4 rozhlasovými 
páry s jádry 1,3 mm s izolací vzduch - styroflex, 6 křížovými čtyřkami s polyetylenovou 
izolací a 4 kontrolními vodiči o průměrech 0,9 mm. Schematické označení: 

6 x 2,6/9,4 + 6 XN 0,9 + 4 RP 1,3 

 
Obr. 4.9:  Složení duše koaxiálního kabelu 

 
Malý koaxiální pár 
Vznikl jako doplněk do mezery (frekvenční), která vznikla mezi vf symetrickými 

čtyřkami a středními koaxiálními páry, které byly určeny pro magistrální přenosy na velké 
vzdálenosti s velkými počty kanálů (1920 kanálů). 

Ve své podstatě konstrukčně se neliší od výše popsaného středního koaxiálního páru. 
Zásadní rozdíl je v poměru trubek, který u Cu je 1,2/4,4 mm. Bývá opatřen balónkovou 
izolací s těmito parametry: impedance 75 ohmů při f = 1 MHz, měrný útlum 5,22 dB/km při f 
= 1 MHz a teplotě 10°C. Umožňuje přenos do 12 MHz a to jak telefonní přenosové systémy, 
tak i pro televizní signál. Tvořil nosný program pro kabelizaci naší jednotné telekomunikační 
sítě. 
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Složení kabelové duše je opět různé, nejčastěji u nás používané je v kabelu MCBKQY 6 
x 1,2/4,4 + 5 XN 0,7 + 6RP 1,3 + 6 X 0,6 + 2 P0,9 

 

Používá se pro provozování digitálních systémů 2 a 3 řádu a četné datové přenosy. 
Průměr vnitřní trubky bývá v rozmezí 0,6 - 0,8 mm, vnější 2,2 - 2,8 mm. Izolací je nejčastěji 
pěnový polyetylén nebo balónková izolace. Impedance 65 - 75  Ω. 

Mikrokoaxiální pár 

 

4.7 Speciální kabely 

Rozhlasové kabely 
Vlastní radiopár průměru 1,3 - 1,4 mm je stíněný metalizovaným papírem, případně 

hliníkovou fólií (košírovaná fólie - hliníková fólie opatřená vrstvou termoplastické hmoty) 
a ovíjí se Cu drátem 0,3 mm. 

Páry se umísťují různě do kabelových duší, jak bylo uvedeno dříve, případně jsou jako 
samostatné kabely. 

Příklad: 37 RP 1,3 
Musí umožňovat přenos kmitočtového pásma: 
50 - 10000 Hz typ A, 
50 - 6400 Hz typ B, 
30 - 15000 Hz typ Q 
 
využívají se i pupinace (3,2 mH po 915 m), které umožňují rozšířit frekvenční pásmo do 

17000 Hz. Využívají se pro spojení mezi rozhlasovými studii, s vysílači, pro přenos 
modulačního signálu. 

 
Samonosné kabely(závěsné) 
Kabely s PE izolací se s výhodou dají řešit jako samonosné a jak z názvu vyplývá, jsou 

opatřeny nosným lanem se kterým tvoří jeden celek a zvětšují se na stožárové tratě - viz. obr. 
4.10. (s výhodou na existující staré tratě.) 

 
Obr. 4.10:  Samonosný kabel 

 
Kabely tohoto typu jsou vhodné pro rychlou montáž a pro nižší úroveň sítě (omezený 

počet čtyřek). 
Závěsné kabely se zavěšují na ocelová lana pomocí závěsů (obr.4.11) 
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Obr. 4.11:  Závěsný kabel 

 
Podmořské kabely 
Nejdůležitějším požadavkem na podmořské kabely je jejich provozní spolehlivost a s  

tím také související vysoká odolnost izolačních obalů proti vlhkosti a vysoká odolnost 
mechanická. 

Telekomunikační vlnovody 
Telekomunikační vlnovody se řadí do skupiny nových perspektivních vedení. 

Konstrukčně jsou provedeny ve tvaru trubek, nejčastěji kruhového (obdélníkového) průřezu, 
vyrobených z kvalitních vodivých materiálů. Po vlnovodech se potom uskutečňuje přenos 
elektromagnetické energie v principu jako v atmosféře, ale s ostře ohraničením směrem a  s  
omezenou frekvencí. Omezení frekvence je odvislé od kritické délky vlny λ = c/f a jsou 
závislé od konstrukce vlnovodu. Ukázka kruhového kovového vlnovodu je na obr. 4.12. Na 
ocelovou trubku je nanesena tenká vrstva mědi, která je ještě lakována. Na povrchu je 
ochranný plášť. 

 
Obr. 4.12:  Kovový kruhový vlnovod 

 
Ukázka spirálového vlnovodu je na obr.4.13. Tento vlnovod je vytvořen z měděné 

spirály obalené dielektrikem, následuje stínění a plášť. Je známa dále kupř. konstrukce, 
vytvořená spirálou v kovové trubce aj. Výhoda spirálového vlnovodu je v tom, že filtruje 
parazitní vlny, vznikají v místech nehomogenit vlnového traktu. 
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Obr. 4.13:  Spirálový vlnovod 

 
Výsledky z experimentálního provozu, prokázaly realizaci tratí o délce 10 - 30 km, s  

útlumem 2 dB/km - určené pro přenos 100 - 200000 telefonních kanálů. 
 
Telekomunikační supravodiče 
Jsou uloženy na poznatku, že při teplotách jdoucích k absolutní nule (-273°C) klesá 

hodnota odporu, čímž se zmenšuje, který oproti klasickým vodičům je asi 4krát menší. Tímto 
způsobem je možné přenášet signál na velké vzdálenosti bez zesilovačů. Konstrukčně jsou 
řešeny obdobně jako koaxiální kabely (jedna a více trubek: materiál tantal, olovo), které mají 
navíc vnější vrstvu obsahující dusík nebo hélium pro udržení vodičů při nízkých teplotách. 
Vyžadují však čistící zařízení umístěné po 10 - 20 km, která jsou značně nákladná. 
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5 Strukturované kabelážní systémy 

5.1 Kabely pro strukturované a multimediální kabeláže 

Jedná se o systémy, které umožňují snadnou montáž v budovách, sítích LAN pro 
vytváření datových a hlasových sítí. Vzhledem k požadavku neustálého zvyšování 
přenosových rychlostí bylo zde přistoupeno ke speciální konstrukci krouceného páru a velmi 
přesné výrobě kabelů. Základem výroby těchto inovovaných Cu párů, je inovovaný výrobní 
proces, který zaručuje stejnou vzdálenost vodičů, tažné síly během výroby jsou kontrolovány, 
speciální pozornost je věnována zkrutování a izolaci vodičů. Díky těmto výrobním postupům 
jsou dosahovány minimální kapacitní nerovnováhy, minimální rozdíly útlumu vodičů, 
minimální hodnoty přeslechu na blízkém a vzdáleném konci, minimalizují se rozdíly v  
impedanci a zpětném odrazu.  

Podle dosahovaných frekvenčních možností se dají tyto systémy rozdělit do tzv. 
kategorií: 

• 1,2 pro telefonní provoz, 
• 3 pro data, 10MHz (ISDN), 
• 4 pro data, 16MHz (Token Ring, Ethernet,) 
• 5 pro data, 100-300 MHz (ATM, Ethernet,) 
• 6 pro data, 500 MHz (1 000 Base TX,) 
• 6 A pro data, 500 MHz (10 G Base T,) 
• 7 pro data, 1 200 MHz (10 G Base T, multimédia). 

 
Příklad kabelu firmy BELDEN. 
Příklad: Pár kabelu BELDEN 1584A počet párů 4 
Zc ~ 100Ω, ø 0,51mm, C = 49,2 pF/m 
f  max α 
[MHz]   [dB/100m] 
4   3,67 
10  5,77 
16  7,38 
31  10,39 
100  19,52 

5.2 Vliv konstrukce na přenosové parametry 

Požadavky na čtyřpárové kabely o impedanci 100 Ω použité u sítí jsou specifikovány 
hned v několika standardech. Zapojení vývodů u fyzického spoje, použití jednotlivých párů, 
barevné kódování párů, přenosové charakteristiky, testovací parametry, testovací metody a  
zásady budování kabeláže pro čtyřpár kategorie 3, 4 a 5 nestíněné kroucené dvojlinky (UTP)  
a další technické vybavení potřebné pro budování kabeláže je popsáno například u  standardu 
EIA/TIA-568. Kabeláž na kroucené dvojlince zahrnuje celou řadu typů kabelů s  nominální 
impedancí 100 Ω. Jedná se o kabely se čtyřmi páry kroucené dvojlinky nebo o  silnější kabely 
obsahující 25 nebo více párů s tím, že kabely mohou být buď stíněné nebo nestíněné. Kabely 
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s kroucenou dvojlinkou jsou k dispozici v řadě kategorií pro  oba (stíněný i nestíněný) typy. 
Nestíněný kabel kategorie 3 je standardní telefonní kabel. Konektory používané u sítí jsou 
stejné konektory, s jakými se můžeme setkat u moderních telefonních systémů. Jedná se o  
konektor RJ-45 s 8 vývody nebo o Telco konektor s 50 vývody. Také pro správu kabeláže lze 
použít standardní propojovací panely (patch panels); přidání nových přípojných míst, změny 
v zapojení přípojných míst, i rušení již nepotřebných přípojných míst lze pak provádět stejně 
snadno jako u běžné strukturované telefonní či datové kabeláže. Přísnější specifikace pro 
kabely kategorií 4 a 5 mohou podporovat delší vzdálenosti - kabely kategorie 5 podporují 
například vzdálenosti do 150 m. Kabeláž může procházet přes propojovací panely u  
koncových uzlů může končit v nástěnných zásuvkách opatřených konektory RJ-45 nebo 
mohou být kabely těmito konektory přímo zakončeny. 

 
Příklad zapojení konektoru RJ-45 je na obr. 5.1. 

 
Obr. 5.1 :  Přiřazení vývodů u kabeláže 5-UTP 

 
Testování UTP kabelů

Testovací kmitočet se používá pro ověření kabelů pro síť. Útlum popisuje velikost 
ztráty síly signálu v důsledku průchodu signálu vodičem. Čím delší bude kabel, tím větší bude 
útlum. Je-li útlum příliš vysoký, nemusí být přijímač schopen spolehlivě dekódovat přijatá 
data. 

, parametry a jejich rozmezí přijatelné po činnost sítě 100VG-
AnyLAN. Jedná se o stejné parametry, jaké jsou požadovány u sítí 10Base-T s tím, že v  
případě sítí 100VG-AnyLAN je navíc požadována možnost testovat všechny čtyři páry pro 
testovací kmitočty až do 15 MHz. 

Charakteristický přeslech hodnota mezi páry (pair-to-pair crosstalk) je ovlivnění signálu 
na jednom z párů, jinými sousedními páry. 

Vícenásobný koncový přeslech (Multiple Disturber Near-End Crosstalk - MDNEXT) 
vypovídá o míře ovlivnění signálu na jednom párů vodičů způsobené signály na všech 
zbývajících párech daného kabelu - měřeno na konci kabelu se zdrojem rušení signálu u 4 
párových kabelů. 
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Standardy pro dvoupárový STP (Shielded Twisted-Pair) kabel o impedanci 150 Ω, jsou-
li použity poskytující pro sítě velice solidní základy. Standardy EIA/TIA 568, TSB-36 a 40 i  
nově navržený standard 568 a prezentovaný prostřednictvím SB 2840 specifikují zapojení 
konektorových vývodů, barevné kódování, charakteristiky šíření signálů i strategií kabelování 
popisují rovněž připojené technické vybavení. 

Kabely se stíněnou kroucenou dvojlinkou 

Z konstrukčního hlediska se uplatňuje technika svařeného páru, která zabraňuje rozpadu 
symetrie. Jako další vylepšení u vyšších kategorií se využívá vloženého separačního kříže, 
čím se zajistí podélná stabilní prostorová dimenze párů vůči sobě. V praxi se používají dva 
typy křížů: X – SPLINE a Y – SPLINE. 

 

5.3 Druhy a specifikace kabelů 

UTP  unshielded Twisted Pair, nestíněný kroucený pár, nestíněný párový kabel obr. 5.2. 

 
Obr. 5.2 : UTT kabel 

ISTP individually Shielded Twisted Pair, samostatně stíněný kroucený pár, párový 
kabel se samostatně stíněnými páry, páry stíněny folií + kabel obvykle opletením obr. 5.3. 

 
Obr. 5.3 : ITSP kabel 

FTP foil Shielded Twisted Pair, folií stíněný kroucený pár, folií stíněný párový kabel, 
stíněno folií, 100% stínění obr. 5.4. 
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Obr. 5.4 : FTP kabel 

5.4 Funkční sekce kabelážního systému 

Každá strukturovaná kabeláž je členěna na následující části: 
• sekce CAMPUS představuje propojení budov, 
• sekce RISER tvoří páteřní rozvody, 
• horizontální sekce je tvořena pevnými rozvody na jednotlivá pracoviště, 
• pracovní sekce propojuje horizontální sekci na koncové zařízení. 
 
Situaci znázorňuje obr. 5.5 

 
Obr. 5.5:  Schéma kabelážního systému 

 
CAMPUS sekce je ve většině případů realizována optickým kabelem. Důvodem jsou 

větší vzdálenosti mezi objekty a jejich galvanické odděleni. Dalším argumentem pro optický 
kabel je i průchodnost spoje ve vztahu k toku dat. 

RISER sekce (páteřní vedení v budově) používá jako přenosové medium rovněž často 
optický kabel. Hlavním důvodem je především průchodnost spoje, v některých případech i  
galvanické odděleni jednotlivých části sítě. V některých případech je páteř realizována i  
metalickými kabely. Pro kategorie 3 a 4 jsou používány mnohopárové kabely (např. 25 párů), 
pro kategorii 5 více 4-párových kabelů. 

Horizontální sekce je téměř bez výjimek tvořena hvězdicovým rozvodem 4-párových 
metalických kabelů. Střed hvězdy je představován bodem napojeni na páteřní rozvod. Optické 
kabely se v horizontální sekci používají minimálně. 

Pracovní sekce obsahuje připojovací kabely. Jedná se o metalické 4-párové kabely s  
konektory RJ45 (tzv. PatchCord ) nebo o optické propojovací kabely. U těch je dán typ 
konektoru použitým aktivním zařízením (převážně ST nebo SC konektory). Pracovní sekce 
slouží k propojení linky horizontální sekce na koncová zařízení. Na jedné straně linky je tedy 
např. propojena zásuvka s počítačem. na opačné straně je v datovém rozvaděči linka 
propojena z PatchPanelu do aktivního prvku. 
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Příklad návrhu systému (viz. obr.5.6): 

 
Obr. 5.6:  Schéma kabelážního systému CR - campusový rozvaděč, RR-páteřní rozvaděč, 

HR-horizontální rozvaděč, Z - zásuvky 
 
Výhoda těchto systémů je v kvalitě a rychlosti přenosů, ve snadné instalaci a údržbě, ve 

snížení počtu chyb při instalaci a při přepojování. 
 

5.5 Zásady montáže kabelážního systému 

Zásadou je, délka HR – zásuvka, max. 90 m! 
Doporučení: vertikální sekci vézt středem budovy! 
C + B (D) = max. 100 m. ČSN EN 50 173. 

- neroztahovat páry, 
- netahat kabel silou, 
- nešlapat na kabel, 
- nejlépe „krky“, 
- rošty a vázací pásky, 
- nepoplést barvu párů. 

 
Rozvaděče. 
Fyzická realizace uzlů. 
Otevřené rámy: 

- rámy na zem – kotvené/nekotvené, 
- rámy pro montáž na zeď. 

Skříňové rozvaděče: 
- stojanové, 
- nástěnné – dělené, nedělené, s násuvným pláštěm. 

Speciální mobilní. 
LAN – MAN – návaznost. 
 
K základním kritériím návrhu kabelážního systému patří především: 
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- nadčasovost řešení, 
- maximální spolehlivost, 
- maximální bezpečnost, 
- maximální rozsah aplikační přenosové množiny a flexibilita kabelážního systému. 

 
Rozšiřujícími požadavky může být například: 

- respektování historického vzhledu místností – vhodný historický design viditelných 
komponentů, 

- minimální zásahy do stavby objektů, 
- minimální ovlivnění uživatelů při realizaci, 
- minimální ovlivnění uživatelů při přechodu ze současného řešení na nový systém, 
- snadná  správa komunikačního systému včetně dálkových hlášení při vzniku problému 

v komunikaci, 
- požadavky na vyšší krytí rozvaděčů, datových zásuvek a dalších komponentů, včetně 

požadavků na EMC v průmyslovém prostředí, 
- požadavky na konkrétní materiály a vyšší krytí datových zásuvek v nemocničním 

prostředí. 
 
Aplikační možnosti kabelážních systémů. 
Základní aplikace multimediální kabeláže: 

- data včetně vzdálených periferií a všech forem připojení Internetu, 
- telefonie – analogové, digitální, ISDN, IP, 
- kamerové dohledové i kontrolní systémy, 
- analog/digital audio systémy, 
- digital/analog video systémy, 
- přenos TV a R signálu. 

 
Doplňkové aplikace multimediální kabeláže: 

- docházkové systémy s čipovými bezkontaktními kartami, 
- přístupové systémy (vstupy do chráněných místností) s čipovými bezkontaktními 

kartami, 
- elektronické klíče a zámky, 
- stravovací systémy s čipovými bezkontaktními kartami, 
- systémy čerpání pohonných hmot s čipovými bezkontaktními kartami, 
- nízkovýkonové připojení reprosoustav (do jmen. zátěže 5,6A popř. 11,2A), 
- řídící, regulační a automatizační systémy (pro technologické procesy) 
- přenos jednotného času, 
- technická možnost přenosu EZS a EPS, 
- komunikace po rozhraních RS232, RS422 a RS485, 
- další typy komunikace technologických zařízení, 
- další jednoúčelové aplikace. 
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Závěrem: přenášeno může být vše, co může komunikovat po IP a vše co je signální 
přenos nepřekračující výkonové omezení komponent systému. 

 
Cesta ke „KONVERGENCI“. 
U konvergované sítě jsou samozřejmě vysoké požadavky na: 

- spolehlivost, 
- bezporuchovost, 
- bezpečnost i modularitu systémy. 

U pasivní vrstvy by mělo být samozřejmé nasazení materiálů, umožňujících dosažení 
nejvyšších přenosových rychlostí. 
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6 Přenosová média pro přenosy xDSL 
V předchozím bylo již několikrát zmíněno o kvalitách a velkých možnostech a  

výhodách optických vláken (bude samostatně pojednáno v kap. 9). Jejich úspěšný nástup v  
transportních (dálkových) sítích je jednoznačný. S nástupem do přístupových (místních) sítí 
tomu zatím tak není. Jsou známé systémy, které tyto přenosy umožňují, ale doposud veškeré 
experimenty jsou ekonomicky velice nákladné. Již v předchozí podkapitole byla uvedena 
možnost, jak pomocí speciální technologie "twistových párů" je možno zkvalitnit přenos. 
Velkou snahou pak bylo i nadále využívat stávajících telefonních vedení, které jsou na celém 
světě rozšířené. Ne nadarmo se říká o "zakopaném zlatě" v zemi. První úspěchem byla 
nasazování systémů ISDN (Integrated Services Digital Network), tzv. integrované digitální 
služby, které umožňují přenos tlf. hovorů, dat (Internet) a faxové služby. Výhledově je 
plánován i přenos širokopásmových služeb (obraz, video), pod označením B - ISDN 
(Broadband - ISDN). Ve vývojové v řadě se nabízí další ještě výhodnější  řešení, založených 
na nových modulačních technikách (CAP/QAM, DMT…..),. které umožňují trvalý přístup, 
nové širokopásmové služby, současný provoz POTS/ISDN a dat, s využitím běžně 
dostupných účastnických vedení. Jsou označovány xDSL (ADSL, VDSL aj.) Cestu k vyšším 
rychlostem znázorňuje obr. 6.1. 

 
Obr. 6.1:  Trendy zvyšování rychlostí 

 
Nejrozšířenější je přenos využívající technologie ISDN (především v Evropě), dále pak 

ADSL (především v USA, od r. 1998). I v ČR je řešen  projekt na ADS, VDSLL. Tato 
technologie se jeví jak nejperspektivnější a dle druhu vedení umožňuje až dosah po 
účastnickém vedení 6 km. Umožňuje současný provoz datových i POTS služeb. Maximální 
přenosová rychlost až 8Mb/s (downstream) do vzdálenosti 3 km, při ø Cu 0,6 mm a 640 kb/s 
pro zpětný kanál (upstream). Přístup ke službám bez sestavení spojení (always-on). Je to 
ideální prostředek pro přístup na Internet a širokopásmové služby. Technologie VDSL, 
umožňující ještě vyšší přenosové rychlosti až 52 Mb/s (downstream) a až 6,4 kb/s (upstream), 
umožňuje však přenos do vzdálenosti pouze 300 m, ø 0,6 mm. Tyto přenosy jsou vhodné pro 
business uživatele, univerzity apod. (Srovnejte s optickým přenosem). Podrobnější informace 
o modulačních technikách nabízí předmět teorie sdělování a prvcích sítě, modemech atd., 
předmět "Architektura sítí". 
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7 Nedokonalosti telekomunikačních kabelů                            
a nehomogenity kabelů 

7.1 Nehomogenity kabelů 

Telekomunikační kabely nelze vyrobit zcela dokonalé (teoreticky snad ano, z  
ekonomického hlediska pak taková výroba by byla neuskutečnitelná) a je nutná hledat jistý 
kompromis mezi dokonalostí a ekonomičností. 

Důvody nedokonalosti výroby jsou: 
• ve výrobě měděného drátu, neb není možná vyrobit drát o přesně jmenovitém, 
• poměru (dráty se táhnou průvlaky, které se opotřebovávají a tím se u drátu poměr 

nepatrně zvyšuje), 
• podobně nelze vyrobit izolace o absolutně stejná kvalitě a tloušťce, 
• při vlastním stáčení párů, čtyřek a duší nelze dosáhnout stejných zkrutů, tlaků aj. 

tak, aby všechny délky měly stejná elektrická vlastnosti. 
 
Z toho co bylo doposud řečeno, je nezbytná jak z technických, tak z ekonomických 

hledisek připustit jistá tolerance elektrických vlastností kabelů. Nedokonalosti rozdělujeme do 
dvou druhů: 

1) nehomogenity primárních parametrů R, L, C, G a 
2) nesymetrie dílčích kapacit, svodů, odporů a induktivních vazeb (pouze v případě   

symetrických kabelů). 

7.2 Nehomogenity primárních parametrů 

Důsledkem nedokonalostí výroby (dráty, izolanty ap.) je, že čtyřky jednotlivých 
výrobních délek mají nepatrně odlišné hodnoty efektivních odporů R l, indukčností L l, 
provozních kapacit C1 provozních svodů G l (kritická u dálkových čtyřkovaných kabelů jsou 
hlavně C l). Různost primárních parametrů v jednotlivých délkách, potom při jejich 
napojování ve spojkách má za následek vznik nepatrných odrazů, dílčích odrazů 
elektromagnetických vln, která se přenášejí jednak k začátku vedení dále pak jako 
vícenásobná odrazy rovněž ke konci vedení. Dílčím odraženým vlnám odpovídají na začátku 
vedení dílčí napětí, jejichž geometrický součet dává napětí U1r (odražené reflektovaně) a dílčí 
proudy, jejichž geometrický součet dává proud I1r. Toto výsledná odražené napětí U1r se 
geometricky sečte s původním napětím U1, která se tak změní na U`1. 

1 1 1´ rU U U= +  ( 7.1 ) 

Změnám U`1 a I`1. odpovídá pak změna vstupní impedance na začátku vedení (místo 
původní Z1 = Zc) 

1

1

´´
´

UZ
I

=  ( 7.2 ) 

Frekvenční charakteristika, vstupní impedance vedení (bez odrazů) Z1 = Zc = φ (f) je 
hladká, frekvenční charakteristika vstupní impedance vedení a dílčími odrazy Z`= φ (f) je 
nepravidelně rozvlněná. Rozvlnění impedanční charakteristiky nám potom zhoršuje možnost 
napodobitelnosti vedení vyvažovačem (užívá se při ukončování vedení), tím se zmenšuje 
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útlum nevyvážení anv. Zhoršení přizpůsobení na přijímací straně, tj. zmenšení útlumu 
nepřizpůsobení anp vede rovněž k zhoršení stability, ozvěnám nebo tzv. nepřímým přeslechům 
na vzdáleném konci. Tyto nedokonalosti potom u přenosu televizního signálu se projevují 
rozostřením obrazu, a jde-li o větší odraz časově vhodně zpožděný, projevuje se dalším 
ekvidistantním slabším obrazem. Je tedy důležité, aby frekvenční charakteristiky vstupních 
(výstupních) impedancí vedení byly co nejhladší. Toho docilujeme pečlivostí při výrobě a  
především dále potom kvalitní montáží kabelu, jak bude uvedené dále. 

Opatření pro zmenšení nehomogenit vedení: 
- Ve výrobě: Je zapotřebí věnovat pozornost vstupní kontrole používaných materiálů 

a důsledně  dodržovat kontrolní operace při výrobě. 
- Po ukončení výroby: Po ukončení výroby všech výrobních délek pro jeden 

zesilovací úsek a po provedení předepsaných elektrických měření jednotlivých 
výrobních délek se navrhne tzv. alokace

Úkolem alokace je umístit vedle sebe délky s minimální odchylkou vlnové impedance 
při určitém f = konst. a na začátek a konec úseku umístit nejlepší délky, tj. délky, které mají 
minimální odchylku od nominální hodnoty. Jako příklad uvedeme způsob alokace u  
koaxiálních kabelů. Výrobní délky pro jeden zesilovací úsek se rozdělí do pěti skupin z  
hlediska střední hodnoty charakteristické impedance Zc [Ω] každé výrobní délky, skupina I 
74,35 - 74,65 (střed 74,50), skupina II 74,66 - 74,90 (střed 74,78), skupina III 74,91 - 75,15 
(střed 75,03), skupina IV 75.16 - 75,40 (střed 75,28), skupina V 75.41 - 75,65 (střed 75,53). 

 výrobních dálek, tj. plán rozmístění 
jednotlivých výrobních dálek v trati. 

Pokládka jednotlivých délek se provádí tak, že na oba konce zesilovacího úseku přijdou 
nejkvalitnější délky III. skupiny. Dále se potom řadí horší úseky, vždy však tak, aby sousední 
délky byly vždy ze sousední skupiny. Tím se dosahuje toho, aby diference mezi sousedními 
délkami byly minimální. 

U kabelů symetrických (čtyřkovaných) se samozřejmě na výrobních délkách v  
kabelovně neměří charakteristická impedance Zc[Ω], nýbrž provozní kapacita C, která má u  
symetrických kabelů rozhodující vliv na Zc. Alokace se odvozuje od střední  hodnoty deviace 
provozní kapacity. (sestavování délek v průběhu trati). 

Montáží: U symetrických kabelů se provozní kapacita zlepšuje montáži. Provádí se 
výběrem čtyřek určených ke spojování a vybírá se ke čtyřce s pozitivní deviací (+ ΔC) čtyřka 
s přibližně stejně velkou negativní deviací (- ΔC), takže u dvou dálek bude 

´ ´ 2 ´C C C C C+∆ + −∆ =                                                             
Tyto nesymetrie se vyskytují pouze u symetrických kabelů

7.3 Nesymetrie dílčích kapacit a svodů 

 tj. u kabelů párovaných a  
čtyřkovaných (nemusí být mechanicky symetrické). V protikladu je koaxiální pár, který je 
dokonale mechanicky symetrický a přitom je elektricky nesymetrický. 

Nesymetrie dílčích kapacit a svodů, tzv. příčná nesymetrie si vysvětlíme na 
schematickém znázornění čtyřky (obr.5.1, která je složena z kmene 1 (vodiče a, b) a kmene 2 
(vodiče c, d). s příslušnými dílčími kapacitami a zemními kapacitami C`ad, C`ac, C`bc, C`bd, 
C`ab, C`cd a zemními kapacitami C`ao, C`bo, C`co, C`do. 
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Obr. 7.1:  Schematické znázornění dílčích kapacit uvnitř čtyřky 

 
Dílčí kapacita je kapacita mezi dvěma vodivými předměty (vodiči, polepy, armaturami. 

vodičem a zemí apod.), která je dána geometrickou konfigurací vodivých předmětů (tvarem, 
polohou vzdálenosti) a dielektrikem mezi nimi. Dílčí kapacity je možné změřit, neuplatňují se 
však nikdy samostatně. Pro jejich snazší vyjádření proveďme následující přeměnu 
čtyřramenné hvězdy zemních kapacit C`ao až C`do v ekvivalentní úplný polygon, který je 
znázorněn na obr.7.2. V obrázku jsou tyto kapacity označeny dvěma čárkami a přidávají se 
paralelně k dílčím kapacitám mezi vodiči. Vznikají tak efektivní dílčí

 

 kapacity, tj. účinné dílčí 
kapacity mezi dvěma vodiči Cab, Ccd, Cac, Cad, Cbc, Cbd, které uvádí obr.7.3. Vzhledem k  
tomu, že v dalších úvahách se budeme zabývat přeslechovými poměry jedné čtyřky, můžeme 
Cab, Ccd vynechat, neb jedná se o efektivní dílčí kapacity uvnitř 1. a 2. kmene a na přeslechy 
nemají vliv. 

Obr. 7.2:  Dílčí kapacity po přeměně hvězdice čtyř zemních kapacit na úplný polygon 
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Obr. 7.3:  Síť efektivních dílčích kapacit uvnitř čtyřky, kapacitní můstek efektivních dílčích 

kapacit čtyřky 
 

Uvedené zjednodušeni je uvedeno na obr.7.4 ze kterého je zřejmé, že se jedná o  
zapojení efektivních dílčích kapacit do Wheatstonova kapacitního mostu. Pro případ, kdy 
uspořádání vodičů mezi sebou a proti plášti a ostatním uzemněným vodičům je elektricky 
symetrické

V případě nevyrovnaného můstku (efektivní dílčí kapacity jsou různé, uspořádání není 
dokonale symetrické), vzniká kapacitní nesymetrie mezi 1. a 2. kmenem. Označuje se jako k1 
a v obr.5.4 je naznačena čárkovaně. V takovémto případě prochází část proudu z kmene 1. do 
kmene 2. a mezi kmeny vzniká 

, jsou efektivní dílčí kapacity Cac, Cad, Cbc, Cbd stejné, kapacitní můstek je 
vyrovnán a proud z diagonály zdroje (kmen 1) se nedostane do diagonály indikátoru, tj. 
sluchátka (kmen 2); nevzniká tak kapacitní nesymetrie mezi 1. a 2. kmenem - nevznikne 
přeslech. 

přeslech

 

. 

Obr. 7.4:  Kapacitní můstek efektivních dílčích kapacit čtyřky 
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Nesymetrie efektivních dílčích kapacit u jedné čtyřky (v rozsahu elektricky krátkého 
elementu) je tedy příčinou přeslechu mezi okruhy dotyčné čtyřky. Příčinou přeslechu je 
nevyrovnaný můstek dílčích kapacit. Potlačení přeslechu se v praxi provádí tak, že můstek 
vyrovnáme přídavnou kapacitou k1, (na podkladě měření) jak je uvedeno kupř. na obr.7.4. 
Přídavná kapacita nese označení kapacitní nesymetrie a je to kapacita, která vyrovnává 
můstek efektivních dílčích kapacit. 

Pro zjednodušení výpočtů přeslechu používáme často zapojení dle obr.7.5 (náhrada za 
obr.7.5 bez kondenzátoru k1), v němž jsou dva vodiče spojeny kondenzátorem k`1, který se 
nazývá fiktivní kapacitní vazba a zbývající dva vodiče jsou spojeny přímo. Hodnota k`1 je 
dimenzována tak, aby sluchátkem S tekl proud Is jako v případě obr.7.4. Jak vyplyne dále 
mezi k`1 a k1 existuje jednoduchý vztah (k`1 = k1/4). Ekvivalentní zapojeni uvádí obr.7.5b, 
který užíváme při řešení teoretických úvah o přeslechu. 

 
Obr. 7.5:  Fiktivní kapacitní vazba k`1 

 
Co se týče nesymetrie dílčích svodů

Závěrem této podkapitoly vysvětleme pojem 

, které jsou způsobeny ztrátami v dielektriku, není 
situace tak kritická jako v případech nesymetrie dílčích kapacit. Dílčí svody se znázorňuji 
jako paralelní připojení gac, gad, gbc a gbd k dílčím kapacitám (obr.7.4.). Dostáváme tak 
komplexní admitance gac + jωCac atd. 

provozní kapacity

 

. Pro jednoduchost 
označme efektivní dílčí kapacity Cac, Cad, Cbc, Cbd jako x a kapacitu Cab jako y, potom 
výsledná provozní kapacita délky l bude 

Cl y x= +Σ  

Situaci názorně zobrazuje obr. 7.6. Dvě kapacity x jsou vždy v sérii 
2
x 

 
 

 a tyto 

kapacity jsou paralelně k y. Provozní kapacita je efektivní dílčí kapacita mezi dvěma vodiči, 
tvořící jeden okruh (kmen, fantom) při l = 1 km. 

V případě provozní kapacity není možné hovořit o "nesymetrii C", jak se někdy 
nesprávně užívá, neb jedná se v podstatě o jedinou kapacitu zapojenou mezi dva vodiče 
(okruh) - tedy z toho důvodu nejde o nesymetrii. 
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Obr. 7.6:  Kapacitní nesymetrie k1 a provozní kapacita C.l výrobní délky 

7.4 Magnetické nesymetrie 

Jedná se o tzv. podélné nesymetrie a mají jak reálné složky (odporové nesymetrie), tak 
imaginární složky (nesymetrie indukčních vazeb). Indukční vazby vznikají v elektricky 
krátkých úsecích kabelu mezi jednotlivými vodiči čtyřky (dílčí vzájemné indukčnosti), které 
si můžeme představit jako transformátorové vazby mac, mad, mbc, mbd.- viz. obr.7.7. 

 
Obr. 7.7:  a) dílčí indukční vazby mezi vodiči jedné čtyřky, b) fiktivní indukční vazba 
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Při odlišnosti těchto indukčních vazeb, obdržíme rovněž nevyrovnaný můstek a  
výsledkem jsou přeslechy. Vzhledem k tomu, že nám jde opět především o nesymetrie mezi 1. 
a 2. kmenem, můžeme v teoretických úvahách o přeslechu provést náhradu a uvažovat pouze 
fiktivní (pomyslnou) indukční vazbu mezi kmeny, označenou m`1. (viz. obr. 7.7b). Uváděné 
vazby mezi jednotlivými vodiči mají též reálné složky zapříčiněné ztrátami vířivými proudy 
ve vodičích a v plášti, které při asymetrickém uspořádání jsou rovněž příčinami přeslechu. 

Takzvané odporové nesymetrie

 

 jednotlivých kmeni Ra - Rb a Rc - Rd mají za následek 
nevyrovnání diferenciálních můstků kmene 1, 2 - (jak je znázorněno na obr.-7.8) a tím 
vznikající přeslech mezi kmenem 1, případně 2 a fantomem. Obdobně indukčnosti 
jednotlivých vodičů La - Lb a Lc - Ld (viz. obr.5.7) mohou způsobit přeslech mezi kmenem 1, 
případně 2. 

Obr. 7.8:  Odporové a indukční nesymetrie 1. a 2.kmene 
 
Závěrem můžeme konstatovat, že u symetrických čtyřkovaných kabelů příčinou 

přeslechů jsou nesymetrie dílčích kapacit, svodů, indukčností a odporových vazeb. 

7.5 Opatření proti nesymetriím 

Příslušná opatření se dělají jednak při výrobě, jednak při montáži. 

I. Technologická opatření 
Opatření při výrobě kabelu 

Jak bylo již uvedeno, opatřením pro omezení nesymetrií je přesná výroba. Pro zaručení 
stejného odporu všech čtyř vodičů je nezbytné, aby příslušné délky byly nastříhány z jednoho 
kola drátu. Tím se docílí stejného průměru vodičů v celé délce. Podobně je zapotřebí 
postupovat při přípravě izolačních materiálů. Během výroby se provádí občasná kontrola k1 - 
k3 u samotné čtyřky. 

II. Konstrukce kabelů 
V oblasti nižších kmitočtů (do 15 kHz) uplatňují se podstatně více kapacitní nesymetrie 

než magnetické nesymetrie. V této oblasti pak čtyřka DM (Dieselhorst - Martinova) dává 



Přenosová média 73 

lepší výsledky pokud jde o kapacitní nesymetrie, než čtyřka křížová. Čtyřka DM má nižší 
provozní kapacitu C proti křížové čtyřce (38,5 nF/km proti 41,0 nf/km) a dochází ke 
vzájemnému dokonalému vystřídání všech vodičů čtyřky, takže se dosáhne prakticky stejné 
průměrné vzdálenosti jednotlivých vodičů mezi sebou a tím i přibližně stejných dílčích 
kapacit mezi vodiči. 

V oblasti vyšších kmitočtů (nosné systémy) se uplatňují více magnetické nesymetrie než 
kapacitní a tudíž vyhovuje lépe čtyřka křížová. Zde záleží na induktivních vazbách mezi 
jednotlivými žilami (tj. na ploše smyček, tvořených dvěma sousedními žilami) a přibližně 
stejnosti ploch smyček se dá mnohem snadněji dosáhnout u křížové čtyřky než u čtyřky DM. 

 
Opatření při montáži
Montáž se skládá z následujících etap:  

  

I. Symetrizace 
Je to postup, při kterém se snižují kapacitní nesymetrie při spojování elektricky 

krátkých kusů kabelů. Symetrizace se provádí: 
 1.   výběrem čtyřek a křižováním, 
 2.   přídavnými kondenzátory. 
Symetrizace se v kabelářské hantýrce, převzaté z angličtiny, nazývá douping. 

Symetrizovat lze jen při akustických kmitočtech, při nichž i několik spojených výrobních 
délek je elektricky krátkých. Při vyšších nosných kmitočtech již symetrizovat nelze

II. Přímé snižování přeslechu 

, protože 
výrobní délky jsou (vzhledem k malému počtu čtyřek) delší než u nf kabelů, např. 460 m 
(proti 230 m u nf kabelů) a nejsou již elektricky krátké. 

Jestliže se při spojování většího počtu výrobních dálek dosáhlo úseků, která již nejsou 
elektricky krátké, nebo nejsou-li při vyšších frekvencích samotná výrobní dálky elektricky 
krátké, nelze již symetrizovat a přichází na řadu další etapa, tj. přímá vyrovnávání přeslechu. 
Při této operaci se tedy již neorientujeme na příčiny přeslechu, tj. na nesymetrie, nýbrž na 
následek nesymetrií, tj. přímo na přeslech. Při tom se mění buď přímo přeslech, nebo účinné 
admitanční vazby v určitém místě vedení, ponejvíce na konci. Přeslech se snižuje křižováním 
ve vhodných spojkách. Tomuto procesu snižování přeslechu při spojování delších úseků trati 
se říká poling. 

III. Dovyrovnání  přeslechu kompenzačními zapojeními 
Obyčejně se nepodaří - zvláště u nosných kabelů - dosavadními opatřeními dosáhnout 

potřebného útlumu přeslechu. Proto nastupuje ještě další, třetí etapa montáže, a to je 
dovyrovnání tzv. kompenzačními zapojeními (balančními zapojeními) - buď ve vhodných 
místech na trati, nebo nejčastěji na konci zesilovacího úseku. Jak je patrno, opatření pro 
dosažení co nejhomogenějších vedení a pro dosažení nejmenšího přeslechu je u symetrických 
kabelů záležitost poměrně dost složitá. 

7.6 Nehomegenity u vedení 

V předcházející kapitole jsme se zabývali nedokonalostmi telekomunikačních kabelů 
především z pohledu jedné výrobní délky (l = 230 m). Studovanou problematiku nyní 
rozšiřme pro případ spojování jednotlivých délek a pro případ připojení koncových zařízení. 
Je zřejmé, že pro zachování homogenity (kupř. zesilovacího úseku) bylo by zapotřebí korektní 
přizpůsobení impedance zařízení a charakteristické impedance vedeni v širokém kmitočtovém 
pásmu. Dosáhnout ideálního stavu je prakticky neproveditelné, přesto se však cestou 
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minimalizace impedančních nehomogenit snažíme poměry co nejvíce přizpůsobit. 
Nedokonalosti v této oblasti způsobují, že část vln napětí a proudů odražených od 
impedančních nehomogenit podél vedení a důsledkem nepřizpůsobení impedance zařízení a  
vedení na vzdáleném konci se po návratu na začátek vedení odrazí zpět směrem ke 
vzdálenému konci vedení. Tam opět vlivem nepřizpůsobení dojde opět k odrazu. V další části 
si všimneme blíže odrazů a opatření pro zajištění homogenity. 

Teorie vzniku jednoduchých a vícenásobných odrazů u homogenních vedeni a jejich 
důsledky 

Charakteristická impedance Zc homogenního vedení při daném kmitočtu není v celé 
délce konstantní, ale liší se od střední hodnoty Zc vlivem dílčích nehomogenit o odchylky 
Z(x). Odchylky Z(x) ve výrobních délkách jsou způsobeny odchylkami primárních parametrů 
vedení, zapříčiněné kupř. odchylkami průměrů jader žil, vzdálenosti, nehomogenitou žil, 
deformacemi prvků při výrobě a pokládce. Další odchylky Z(x) mohou vzniknout při spojeni 
jednotlivých výrobních délek, u kterých se vzájemně navazující hodnoty Zc liší. Každá 
impedanční nehomogenita způsobí odraz části vln napětí a proudu šířících se podél vedení. 
Jestliže odražená vlna vracející se k začátku vedení narazí na místa s impedanční 
nehomogenitou, opět se část vlny odrazí zpět, tj. nyní ve směru prvotního postupu hlavni vlny 
ke konci vedení. Princip odrazů schematicky naznačený na obr.7.9 se opakuje na všech 
impedančních nehomogenitách podél vedení i na jeho začátku a konci. Součet všech jedenkrát 
odražených vln napětí a proudů způsobí změnu vstupní impedance vedení a tím i změnu 
výkonu užitečného signálu, který je do vedení vysílán. Změna vstupní impedance je 
kmitočtově závislá, takže dochází k rozvlnění kmitočtových charakteristik i zbytkového 
útlumu. Suma všech dvakrát odražených vln napětí a proudů se negativně projeví na 
vzdáleném konci vedení. Účinky trojnásobných a vícenásobných odrazů lze zanedbat, protože 
odražené vlny napětí a proudu jsou již značně utlumeny. Z uvedeného plyne, že každá 
impedanční nehomogenita vedení působí  rušivě na přenášený signál a je příčinou snížení 
odstupu signál/šum. 

Již jsme se zmínili o střední hodnotě Zc a odchylkách Z(x), které pro určitý kmitočet 
můžeme přehledně znázornit dle obr.7.10. 

 
Obr. 7.9:  Schematické znázornění odražených vln napětí a proudů od impedančních 

nehomogenit 
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Obr. 7.10:  Průběh rozvlnění charakteristické impedance kolem její střední hodnoty 
 
Charakteristická impedance Zc ve vzdálenosti x od počátku vedení je 

( )c cZ Z Z x= +  ( 7.3 ) 

Funkci Z(x) budeme nazývat funkcí rozvlnění, neboť charakterizuje rozvlnění Zc kolem 
její střední hodnoty cZ . 

Nechť v místě x je v délkovém elementu vedení dx skok impedance Z1(x)-Z2(x+dx) = Δ 
Z(x), pak činitel odrazu v tomto místě je 

( )
( ) ( )1 2

Z x
p

Z x Z x dx
∆

=
+ +

 ( 7.4 ) 

Jelikož odchylka impedance Z(x) je oproti střední hodnotě impedance cZ velmi malá, 
stejně tak jako rozdíl impedanci Z1(x)-Z2(x+dx) = Δ Z(x),můžeme činitel odrazu psát 

( )
2 c

Z x
p

Z
∆

=  ( 7.5 ) 

Pak pro odražené napětí od nehomogenity v místě x vedení, které se na začátku vedení 
projeví jako rušící napětí U1bl lze psát 

( ) 2
1 10 2

x
bl

c

Z x
U U e

Z
− γ∆

=  ( 7.6 ) 

kde γ = α + j β je měrná míra přenosu. 
 
Zavedeme-li činitel rušícího napětí odrazem na blízkém konci Pn(ω) (poměr rušícího 

odraženého napětí U1bl na začátku vedení a užitečného napětí U10 na začátku vedení) můžeme 
vztah (5-4) pro jediné místo odrazu přepsat  

( ) ( )1

10 2
bl

n
c

Z xUP
U Z

∆
ω = =  ( 7.7 ) 
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V případě rovnoměrně rozložených nehomogenit podél vedení bude výsledný činitel 
rušícího napětí odrazem na blízkém konci z celého vedení. 

( ) ( ) ( )( )2 2

0 0

1 1 ´
2 2

l lx x
n

c c

P e dZ x Z x e dx
Z Z

− γ − γω = =∫ ∫  ( 7.8 ) 

kde (Z(x))` je derivace funkce rozvlnění Z(x) podle x. 
 
Je zřejmé, že snížení hodnoty rušivých napětí vlivem odrazů je možné dosáhnout pouze 

snížením nehomogenit v průběhu kabelového vedení. 
 

7.7 Přeslech na blízkém a na vzdáleném konci vedení 

7.7.1 Přímý přeslech 
 
 Přeslechem označujeme nežádoucí přechod části hovorových proudů z vedení rušícího 
do souběžného vedení rušeného. Přeslech také často vzniká při závadách na přenosovém 
zařízení (především v zesilovacích stanicích, kabeláži apod.), ale těmito případy se 
zabývat nebudeme. 
 
 Problematikou přeslechu se zabýváme teoreticky především u části dálkového vedení 
v rozsahu jednoho zesilovacího úseku. 
 
 Přeslech se projevuje vzhledem k rušícímu zdroji na tzv. blízkém konci nebo vzdáleném 
konci. Situaci objasňuje obr. 7.11. 
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Obr. 7.11:.   Přeslech na blízkém a vzdáleném konci 
 

Jestliže přeslechové vlny přecházejí od rušícího zdroje přes nesymetrie na vedeních na 
jeden nebo druhý konec rušícího vedení, jedná se o přímý přeslech, na rozdíl od nepřímého 
přeslechu, kdy se přenos přeslechových vln uskutečňuje např. prostřednictvím obrazů. 

Přeslech dále můžeme dělit na srozumitelný (v případě velkého přeslechu lze 
nežádoucímu hovoru rozumět) a nesrozumitelný (jsou slyšet zvuky, poznáváme artikulovanou 
řeč, ale nerozumíme neboť frekvenční složky rušícího hovoru mají nesprávnou frekvenční 
polohu, případně jsou invertovány). 

 

7.7.2 Nepřímý přeslech a přeslech přes třetí okruh 
 

Nepřímý přeslech vzniká „nepřímo“, prostřednictvím dalšího přenosového mechanismu. 
Uvedeme si dále možné případy těchto druhů přeslechu. 

Nepřímý přeslech na vzdáleném konci způsobený mechanismem ab1A + obraz + přenos 
po II. 

Situaci objasňuje obr. 7.12. Přenos po II, rozumíme přenos po rušeném vedení. 
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Obr. 7.12: Nepřímý přeslech „ab1A + obraz + přenos po II“ 
 

Potlačení tohoto přeslechu docílíme důsledným vyrovnáním přeslechu na blízkém konci 
(A) a zabráněním odrazů na (A), tj. při montáži docílit co nejhladší charakteristiky Z1 =     (f). 

7.7.3 Nepřímý přeslech přes třetí vedení 
Případ je vyznačen na obr. 7.13. Přeslechové proudy prochází nejprve do III. vedení a  

dále potom do rušeného vedení II. Takto přes třetí okruh vznikne přeslech na vzdáleném 
konci, ale současně i nepřímý přeslech na blízkém konci. Připomeňme, že vzhledem 
k náhodnému rozložení vazeb mezi vedeními, nedosáhneme při zrcadlové záměně I a II 
stejných výsledků (pro případ vedení II jako rušící je výsledek a “vzdII/I   a´vzdI/II). 

 

 
Obr. 7.13:   Nepřímý přeslech přes třetí vedení 

Opatření pro snížení výše uvedeného přeslechu je opět především v dodržení co největší 
homogenity kabelových okruhů. 

Náhradní schémata přeslechů na blízkém a na vzdáleném konci 
Přeslech na blízkém konci 
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Náhradní schéma je vyobrazeno na obr. 7.14. 
 

 
Obr. 7.14:   Náhradní schémata přeslechu na blízkém konci (a) a na vzdáleném konci 

(b) 
 

Mezi rušícím vedením I a rušeným vedením II se vytváří řada odlišných dílčích 
přeslechových vln, které se šíří po vedení II k jeho začátku. Příslušné dílčí přeslechové 
proudy (a přeslechová napětí) se vektorově sečtou a vytvoří výsledný přeslechový proud na 
vedení II v místě 1 – 1 (IpII1), příp. přeslechové napětí UpII1. 

 
Přeslech obyčejně nevyjadřujeme velikostí přeslechového proudu IpII1 (nebo 

přeslechového napětí UpII1), jelikož tato hodnota mj. závisí na velikosti signálového proudu 
nebo napětí na vedení I v místě 1 – 1 (na začátku vedení) IsI1 (příp. UsI1). 

Přeslech vyjadřujeme obvykle z poměru výkonu měřícího signálu na vedení I v místě 1 
– 1 (PsI1) a výkonu přeslechového signálu na vedení II, v uvažovaném případně v místě 1 – 1 
(PpII1), a to jako útlum přeslechu na blízkém konci ab1 v dB. 

Skutečná vedení I a II s reálným přeslechem na blízkém konci vedení II můžeme 
nahradit dvěma ideálními vedeními I a II bez přeslechu, spojenými na začátcích 1 – 1 přes 
útlumový článek o velikosti ab1 (a o impedanci Z = Z1 = Zc). Čím větší je útlum ab1, tím 
menší bude přeslech na blízkém konci. 

7.7.4 Přeslech na vzdáleném konci  

Přeslech na vzdáleném konci vzniká obdobným principem. Za předpokladu 
rovnoměrného rozložení stejných vazeb a za předpokladu stejných vedení vzniká jako suma 
řady stejných dílčích přeslechových vln. Na vzdáleném konci se sčítají příslušné přeslechové 
proudy (a napětí) algebraicky na IpII2 (příp. UpII2). 

Ze stejných důvodů jako v předchozím případě vyjadřujeme z poměru měřícího signálu 
na vedení I v místě 1 – 1 (PsI1) a výkonu přeslechového signálu na vedení II v místě 2 – 2 
(PpII2) jako útlum přeslechu na vzdáleném konci avzd opět v dB. 

Skutečné vedení I a II s reálným přeslechem na vzdáleném konci 2 – 2 vedení II 
můžeme nahradit ideálními vedeními I a II bez přeslechu a útlumovým článkem o velikosti 
avzd  zapojeným mezi 1 – 1 vedení I a 2 – 2 vedení II pomocí přívodů o a = 0 (na obr. 7.14.b 
čárkováno) anebo reálnější idealizací (odpovídající též měření) a to dvěma ideálními 
vedeními I a II bez přeslechu a přenosem přeslechových proudů po vedení I (o útlumu aI) a  
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útlumovým článkem o útlumu avzd měř. Čím větší útlum avzd měř, tím je přeslech na 
vzdáleném konci menší. 

7.7.5 Útlum přeslechu 

Útlum přeslechu u telefonních vedení vyjadřujeme z poměru výkonů, tedy výkonu 
signálu na vedení I v místě 1, k výkonu přeslechu na vedení II v místě 1 – jedná se o přeslech 
na blízkém konci nebo v místě 2 – přeslech na vzdáleném konci. 

Útlum přeslechu na blízkém konci – ab1 
Útlum přeslechu ab1 je v dB definován 

𝑎𝑏1 = 10 log
𝑃𝑠𝐼1
𝑃𝑝𝐼𝐼1

= 10 log
�𝑈𝑠𝐼1

2

𝑍𝑐𝐼
�

�
𝑈𝑝𝐼𝐼12

𝑍𝑐𝐼𝐼
�

= 20 log
|𝑈𝑠𝐼1|
�𝑈𝑝𝐼𝐼1�

+ 10 log
|𝑍𝑐𝐼𝐼|
|𝑍𝑐𝐼|

= 𝑎𝑏1𝑚 + Δ, 

kde PsI1 (UsI1) je výkon (napětí) signálu na vedení I v místě 1 – 1,  
PpII1 (UpII1) je výkon (napětí) přeslechu na vedení II v místě 1 – 1,  
ZcI, ZcII jsou charakteristické impedance vedení I, příp. II,         
Δ  je korekční člen na různé impedance vedení I a II. 
V případě dvou stejných vedení bude Δ = 0 a ab1 přejde na tvar 

 

 

Na obr. 7.15. je uvedena metoda měření útlumu přeslechu na blízkém konci ab1. 
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Obr. 7.15:   Princip měření útlumu přeslechu na blízkém konci 

 

Rušící I. i rušené II. vedení, jsou na obou koncích korektně zakončena svými 
charakteristickými impedancemi ZcI, příp. ZcII. Na blízkém konci obou vedení je zapojena 
souprava pro měření přeslechu SMP, která při nf měřeních pozůstává z generátoru G, 
vysokoohmového děliče napětí DN a přepínače P s indikátorem I.  

Přepínač P se nejprve přeloží do polohy II (na vedení II) a odečte se výchylka na 
indikátoru I. Pak se P přepne do polohy I a děličem se nastaví na indikátoru stejná výchylka. 
Z obr. 7.15. vidíme, že v tom případě bude: 

|𝑈𝑠𝐼1|
�𝑈𝑝𝐼𝐼1�

=
𝑅
𝑟

 , 

 kde R je odpor celého děliče, 

       r je odpor mezi kartáčky děliče. 

Upravíme-li výraz na tvar 

20 log
|𝑈𝑠𝐼1|
�𝑈𝑝𝐼𝐼1�

= 20 log
𝑅
𝑟

= 𝑎𝑏1 𝑚 , 
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je zřejmé, že r lze přímo označit jako ab1 měř v dB. 

Útlum přeslechu na vzdáleném konci – avzd lze stanovit obdobně. 

 

7.7.6 Odstup signálu od přeslechu 

Z hlediska praxe, hodnota útlumu přeslechu není veličinou jednoznačnou pro 
posuzování působení vedení I na vedení II. Pro praxi má význam především odstup signálu od 
přeslechu, který je mezinárodně stanoven. 

Obecná definice odstupu signálu od přeslechu 

Odstup signálu od přeslechu je poměr na přijímacím konci rušeného vedení a zavádí se 
z důvodů nízké úrovně přenášeného signálu – tedy snadnou možností ovlivnění přeslechy. 

Obecně bude odstup signálu od přeslechu aoIIi na přijímacím konci i rušeného vedení II 
dán vztahem 

𝑎𝑜𝐼𝐼𝑖 = 10 log
𝑃𝑠𝐼𝐼𝑖
𝑃𝑝𝐼𝐼𝑖

, 

kde i = 2 pro směr přenosu A – B (svorky 2 – 2), nebo  
       i = 2´ pro směr přenosu B – A (přijímací svorky 2´ – 2´), 
       PsIIi je zdánlivý výkon signálu (v mVA) na konci i rušeného vedení II, jestliže na začátku             
celého vedení II, v místě s relativní úrovní nula, je výkon signálu PsIIo (PsIo), 
      PpIIi je zdánlivý výkon přeslechu (v mVA) na konci i rušeného vedení II, jestliže na 
začátku celého rušícího vedení I, v místě s relativní úrovní nula, je výkon signálu 

𝑃𝑠𝐼𝑜 = 𝑃𝑠𝐼𝐼𝑜 . 

Vztah upravme 

𝑎𝑜𝐼𝐼𝑖 = 10 log
𝑃𝑠𝐼𝐼𝑖

1𝑚𝑉𝐴
𝑃𝑝𝐼𝐼𝑖

1𝑚𝑉𝐴

= 10 log
𝑃𝑠𝐼𝐼𝑖

1𝑚𝑉𝐴
− 10 log

𝑃𝑝𝐼𝐼𝑖
1𝑚𝑉𝐴

= 𝑝𝑠𝐼𝐼𝑖 − 𝑝𝑝𝐼𝐼𝑖 , 

 

kde PsIIi je absolutní úroveň výkonu signálu v místě i vedení II, 

      PpIIi je absolutní úroveň výkonu přeslechu v místě i vedení II. 

Odstup signálu od přeslechu je tedy dán rozdílem absolutních úrovní výkonů signálu a  
přeslechu v místě i. 

 

7.7.7 Teorie přímého přeslechu 
V této kapitole probereme teoretickou podstatu vzniku přeslechu na blízkém a na 

vzdáleném konci a stanovíme opatření proti přeslechu. Přímý přeslech jak víme, je zapříčiněn 
nesymetrií dílčích kapacit a svodů (příčné nesymetrie) a nesymetrií dílčích magnetických 
vazeb - induktivních a odporových (podélné nesymetrie). V kapitole 7 jsme poznali, že jde o  
nevyrovnané můstky dílčích kapacit, svodů a také vyplynulo opatření proti přeslechům, tj. 
tyto můstky vyrovnat.  
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Jako poznámkou uveďme, že nevyrovnaný můstek dílčích kapacit můžeme nahradit  
fiktivní kapacitní vazbou k1´  (kap. 7, viz obr. 7.6); analogicky - můstek magnetických vazeb 
fiktivní magnetickou vazbou m1

´ ; (kap. 7, viz obr. 7.8). Fiktivní vazba tak odpovídá poměrům 
jako u nevyrovnaného můstku.  

 

I. Obecná teorie přímého přeslechu na blízkém konci 

Uvažujme dvě homogenní vedení; rušící I a rušené II, zakončené svými 
charakteristickými impedancemi.  

Na obou vedeních vytkněme ve vzdálenosti x od počátku element dx viz obr. 7.16. 
Uvažme, že v tomto elementu působí fiktivní kapacitní vazba 𝑘1´ dx a fiktivní magnetická 
vazba 𝑚1

´; dx - viz obr.7.17.2a,b. Vypočtěme proud jdoucí přes kapacitní vazbu k1´ dx, který 
označme 𝑑𝐼𝑥𝑐 (c není exponent, nýbrž bližší označovací znaménko).  

 
Obr. 7.16:   Značení veličin u rušícího a rušeného vedení 

 
Obr. 7.17:   Poměry v elementu vedení dx při fiktivní kapacitní vazbě k; dx, a)  při 

fiktivní kapacitní vazbě k; dx, b) při fiktivní magnetické vazbě 𝑚1
´  dx  

Pak obdržíme  

 𝐝𝑰𝒙𝒄 = 𝑼𝒔𝑰𝒙
𝟏

𝒋𝝎 𝒌𝟏
´  𝒅𝒙 

+ 𝒁𝒄𝑰𝑰𝟐
 ( 7.9 ) 

Uvážíme-li, že Zc se u symetrických vedení pohybuje v rozmezí 150 až 1600Ω,  
můžeme ve jmenovateli výrazu (7.9) ZclI/2 proti obrovskému kapacitnímu odporu  
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zcela zanedbat, takže výraz (7.9) přejde na  

 d𝐼𝑥𝑐 = j𝜔 𝑘1 ´ 𝑈𝑠𝐼𝑥  d𝑥 ( 7.10 ) 

ale 

𝑈𝑠𝐼𝑥 = 𝑈𝑠𝐼1  𝑒−𝛾𝐼 𝑥 = 𝑍𝑐𝐼  𝐼𝑠𝐼1 𝑒−𝛾𝐼 𝑥 . ( 7.11 ) 

 

Po dosazení do (7.10a) dostaneme proud jdoucí přes fiktivní kapacitní vazbu 𝑘1´ dx  

d𝐼𝑥𝑐 = j𝜔 𝑘1 ´ 𝑍𝑐1𝐼𝑠𝐼1 𝑒−𝛾𝐼 𝑥  d𝑥. ( 7.12 ) 

Na vedení II se tento proud rozdělí na dvě poloviny - jedna polovina se šíří ve 
formě infinitesimálně malé dílčí elektromagnetické vlny k počátku vedení II, druhá polovina 
se šíří ve formě infinitesimálně malé dílčí elektromagnetické vlny ke konci vedení II. 

Proud jdoucí po vedení II v místě x směrem k počátku vedení II bude 

d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐 =
1
2

 j𝜔𝑘1´   𝑍𝑐𝐼   𝐼𝑠𝐼1  𝑒−𝛾𝐼 𝑥  d𝑥. ( 7.13 ) 

Na podkladě obr. 7.17 stanovíme nyní napětí dUpIIx
m  indukovaného do rušeného vedení 

přes fiktivní induktivní vazbu m1
´; dx 

 d𝑈𝑝𝐼𝐼𝑥𝑚 = j𝜔𝑚1
´    𝐼𝑠𝐼𝑥   𝑑𝑥 = 𝑗𝜔𝑚1

´  𝐼𝑠𝐼1 𝑒−𝛾𝐼 𝑥  d𝑥, ( 7.14 ) 

a dílčí přeslechový proud v místě x, vytvářející dílčí elektromagnetickou vlnu  
směřující k počátku vedení 

 d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑚 =
𝑑𝑈𝑝𝐼𝐼𝑥

𝑚

2 𝑍𝑐𝐼𝐼
= j𝜔 𝑚1

´

2𝑍𝑐𝐼𝐼
   𝐼𝑠𝐼1   𝑒−𝛾𝐼 𝑥  d𝑥. ( 7.15 ) 

Výsledný dílčí přeslechový proud v místě x , pocházející od kapacitní i magnetické 
vazby v elementu dx bude 

 d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐+𝑚 =    d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐 + d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑚 = j𝜔 𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1  𝑒−𝛾𝐼 𝑥  �𝑘1´ + 𝑚1

´

𝑍𝑐𝐼𝑍𝑐𝐼𝐼   
� d𝑥. ( 7.16 ) 

Z místa x se šíří k počátku vedení II. dílčí přeslechová vlna - na počátku  
vedení bude dílčí přeslechový proud na blízkém konci 

 d𝐼𝑝𝐼𝐼1 =    d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐+𝑚𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝑥 = j𝜔 𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1  𝑒−(𝛾𝐼+𝛾𝐼𝐼) 𝑥  𝑘𝑏𝐼d𝑥, ( 7.17 ) 

kde výraz 

𝑘1´ + 𝑚1
´

𝑍𝑐𝐼𝑍𝑐𝐼𝐼   
= 𝑘𝑏1 ( 7.18 ) 
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se. nazývá koeficient elektromagnetické vazby pro blízký konec - přesněji pro přeslech 
na blízkém konci.  

Výsledný přeslechový proud na blízkém konci dostaneme po integraci 

𝐼𝑝𝐼𝐼1 =  � d𝐼𝑝𝐼𝐼1

ℓ

0

= j𝜔 
𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1   𝑘𝑏𝐼  � 𝑒

ℓ

0

−(𝛾𝐼+𝛾𝐼𝐼) 𝑥

 d𝑥 = 

= j𝜔 𝑍𝑐𝐼
2(𝛾𝐼+𝛾𝐼𝐼)

𝐼𝑠𝐼1   𝑘𝑏1�1 − 𝑒−(𝛾𝐼+𝛾𝐼𝐼) 1� . ( 7.19 ) 

Jestliže půjde o dvě stejná vedení, bude 

𝑍𝑐𝐼 =   𝑍𝑐𝐼𝐼 =  𝑍𝑐 , 

𝛾𝐼 = 𝛾𝐼𝐼 = 𝛾. 

Pak výraz (7.19) pro elektromagnetickou vazbu pro blízký konec nabude tvaru 

𝑘𝑏1 = 𝑘1´ + 𝑚1
´

𝑍𝑐2
 . ( 7.20 ) 

a výraz (7.20) pro výsledný přeslechový proud na blízkém konci přejde na  
(hvězdičkou budeme označovat případy, týkající se dvou stejných vedení) 

𝐼𝑝𝐼𝐼1∗ = 𝑗𝜔 𝑍𝑐
4𝛾
𝐼𝑠𝐼1  𝑘𝑏𝐼∗ [1 − 𝑒−2𝛾1] . ( 7.21 ) 

V tomto výrazu vyjádříme zlomek Zc
γ
  

𝑍𝑐
𝛾

=
�𝑅+𝑗𝜔𝐿𝐺+𝑗𝜔𝐶

�(𝑅+𝑗𝜔𝐿)(𝐺+𝑗𝜔𝐶)
= 1

𝐶+𝑗𝜔𝐶
 ( 7.22 ) 

A poněvadž G >> jω C, můžeme  Zc
γ
  psát 

𝑍𝑐
𝛾
≐

1
𝑗𝜔𝐶

 . 

Po dosazení do (7.22) dostaneme  

𝐼𝑝𝐼𝐼1∗ = 𝑘𝑏1
∗

4 𝐶
   𝐼𝑠𝐼1[1 − 𝑒−2𝛾1]. ( 7.23 ) 

Tím byl odvozen výsledný přeslechový proud na blízkém konci pro dvě různá  
vedení (výraz 7.20) a pro dvě stejná vedení (výraz 7.22). Těchto výrazů použijeme  
pro výpočet útlumu přeslechu na blízkém konci - opět pro dvě různá a dvě stejná vedení.  

Dosadíme-li za 𝑘𝑏𝐼
∗

4  𝐶
 výrazu (7.23) do výrazu (7-22), dostaneme důležitý vztah 

𝐼𝑝𝐼𝐼1∗ = 𝐼𝑠𝐼1  𝑒−𝑎𝑏𝐼
∗ [1 − 𝑒−2𝛾1], ( 7.24 ) 



86 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

kterého mj. použijeme při konstrukci vektorového diagramu dílčích přeslechových  
proudů na blízkém konci. 

II. Útlum přeslechu na blízkém konci ab1 

Útlum přeslechu na blízkém konci je v Np dán vztahem  

𝑒2 𝑎𝑏𝐼 = 𝑃𝑠𝐼1
𝑃𝑝𝐼𝐼1

= �𝑍𝑐𝐼  𝐼𝑠𝐼1
2 �

�𝑍𝑐𝐼𝐼 𝐼𝑝𝐼𝐼1
2 �

 ( 7.25 ) 

Po odmocnění 

𝑒𝑎𝑏𝐼 = |𝐼𝑠𝐼1|
�𝐼𝑝𝐼𝐼1�

 � |𝑍𝑐𝐼|
|𝑍𝑐𝐼𝐼| . ( 7.26 ) 

Do výrazu (7.26) bychom dosadili za IpII1 výrazy (7.9), resp. (7.11). Pohledem  

na výrazy  (7.20) a (7.21) poznáme, že mnohem snáze stanovíme poměr 
𝐼𝑝𝐼𝐼1
𝐼𝑠𝐼1

 než poměr  𝐼𝑠𝐼1
𝐼𝑝𝐼𝐼1

 ,  který se vyskytuje ve výrazu (7.26). Proto výraz (7.26) upravíme 

𝑒−𝑎𝑏𝐼 = �𝐼𝑝𝐼𝐼1�
|𝐼𝑠𝐼1|  �|𝑍𝑐𝐼𝐼|

|𝑍𝑐𝐼|  . ( 7.27 ) 

Dosazením za IpII1 rovnice (7.22) obdržíme  

𝑒−𝑎𝑏𝐼 = 𝑗𝜔 �𝑍𝑐𝐼𝑍𝑐𝐼𝐼
2(𝛾𝐼+𝛾𝐼𝐼)   𝑘𝑏1�1 − 𝑒−(𝛾𝐼+𝛾𝐼𝐼) 1� . ( 7.28 ) 

V případě dvou stejných vedení bude ZcI = ZcII = Zc, korekční člen ve výrazu  
(7.23) se bude rovnat jedné a výraz (7.23) přejde na 

𝑒−𝑎𝑏𝐼
∗

=
�𝐼𝑝𝐼𝐼1
∗ �

|𝐼𝑠𝐼1|  . ( 7.29 ) 

Do výrazu (7.29) dosadíme za IpII1∗ výraz (7.19) 

𝑒−𝑎𝑏𝐼
∗

= �𝑘𝑏1
∗

4 𝐶
 [1 − 𝑒−2𝛾𝐼]�. ( 7.30 ) 

Jestliže bude l→ ∞ bude výraz v hranaté závorce roven 1 

1 − 𝑒−∞ = 1 

a výraz (7.30) se změní na 

𝑒−𝑎𝑏𝐼∞
∗

= �𝑘𝑏1
∗

4 𝐶
 �. ( 7.31 ) 

Dosadíme-li výraz (7.31) do rovnice (7.30), obdržíme 
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𝑒−𝑎𝑏𝐼
∗

= 𝑒−𝑎𝑏𝐼
∗ |1 − 𝑒−2𝛾𝐼|. ( 7.32 ) 

Z výrazu (7.28) je vidět, že útlum přeslechu na blízkém konci má při teoreticky  
nekonečném souběhu (ve skutečnosti již při prakticky nekonečném souběhu) konečnou  
konstantní hodnotu, danou výrazem 

𝑒𝑎𝑏𝐼∞
∗

= �4 𝐶
𝑘𝑏1
∗  �. ( 7.33 ) 

Z výrazu (7.33) vidíme, že přeslech bude záviset na konečné velikosti příslušející 
nekonečnému souběhu a na délce souběhu podle výrazu |1 − 𝑒−2𝛾𝐼|. 

V dalším budeme analyzovat, jak závisí |1 − 𝑒−2𝛾𝐼| na délce souběhu l.  

Výraz 1 − 𝑒−2𝛾𝐼 přepíšeme na tvar 

1 − 𝑒−2𝛾𝐼 = 1 − 𝑒−2𝛼𝐼  𝑒−𝑗2𝛽𝐼 = 1 − 𝑒−2𝛼𝐼  (cos 2𝛽𝐼 − 𝑗 sin 2𝛽𝐼)  ( 7.34 ) 

a jelikož  𝛽 = 2𝜋
𝛼

 je 

1 − 𝑒−2𝛾𝐼 = 1 − 𝑒−2𝛼𝐼  �cos 4𝜋
𝜆
𝐼 − 𝑗 sin 4𝜋

𝜆
 𝐼� = 𝑋 + 𝑗𝑌.  ( 7.35 ) 

Pro vyšetření |1 − 𝑒−2𝛾𝐼|stanovíme zjednodušeně alespoň body, při nichž Y = 0.  
Tyto body budeme tedy stanovovat pro případy, kdy 

sin
4𝜋
𝜆

 𝐼 = 0  

a 

cos
4𝜋
𝜆

 𝐼 = ±1  

cos
4𝜋
𝜆

 𝐼 = +1 ⟶
4𝜋
𝜆

 𝐼 = 0, 2𝜋, 4𝜋, … 

                                                                                        𝐼 = 0, 𝜆
2

, 𝜋, … 

cos
4𝜋
𝜆

 𝐼 = −1 ⟶
4𝜋
𝜆

 𝐼 = 𝜋, 3𝜋, 5𝜋, … 

𝐼 =
𝜆
4

,
3
4
𝜆,

5
4
𝜆, … 

Při 1 = 0 nabývá výraz |1 − 𝑒−2𝛾𝐼| hodnoty 0 

𝜆
4

      1 + 𝑒−
𝛼𝜆
2  

𝜆
2

      1 − 𝑒−𝛼𝜆 

3
4
𝜆    1 + 𝑒−

3
2 𝛼𝜆 
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𝜆      1 − 𝑒−2𝛼𝜆 

Pomocí těchto výrazů byly vypočteny konkrétní hodnoty veličiny 

|1 − 𝑒−2𝛾𝐼| = 𝑒−𝑎𝑏𝐼
∗
𝑒−𝑎𝑏𝐼∞

∗
. ( 7.36 ) 

Poněvadž 𝑒𝑎𝑏𝐼∞
∗

= konst,  je průběh |1 − 𝑒−2𝛾𝐼| zárověň v určitém měřítku  průběhem 
veličiny 𝑒−𝑎𝑏𝐼

∗
.  . 

Z grafu vidíme, že nejhorší přeslech na blízkém konci nastane při souběhu  
dvou  vedení, dlouhých λ/4. Další, relativní maxima, jsou při soubězích délky  
3
4
𝜆, 5

4
𝜆 atd. 

Naproti tomu u dvou vedení délky 𝜆
2
 nastává absolutní minimum  

přeslechu na blízkém konci a další, relativní minima, nastávají při soubězích délky  𝜆, 3
2
𝜆,

2𝜆, 5
42
𝜆 atd.  Z obr. 7.18 a, b vidíme, že přeslech na blízkém konci u  vedení závisí silně na 

délce souběhu, že kolísá kolem hodnoty pro nekonečně dlouhý souběh, a že s rostoucí délkou 
souběhu se přibližuje hodnotě pro nekonečně dlouhý souběh. 

 
Obr. 7.18:   Průběh veličiny |1 − 𝑒−2𝛾𝐼| = f(𝐼[𝜆]) a) pro f = 800 Hz, 

   
Ještě daleko názornější pohled na mechanismus přeslechu na blízkém konci  

získáme pomocí vektorových diagramů dílčích přeslechových proudů na blízkém konci. 
Uvažujme dvě stejná vedení I, II délky l, která rozdělíme na sudý počet  

stejných elementů délky s. Uprostřed každého elementu nechť působí stejná 
elektromagnetická vazba pro blízký konec s 𝑘𝑏𝐼∗  - viz. obr. 7.19. 

Za použití vzorce můžeme vypočíst dílčí přeslechový proud na blízkém  
konci vedení II, který pochází z prvního elementu  

𝐼1∗ = 𝐼𝑝𝐼𝐼1  1
∗ = 𝐼𝑠𝐼1  𝑒−𝑎𝑏𝐼

∗ ∞[−𝑒−2𝛾𝑠].  ( 7.37 ) 

Dílčí přeslechová vlna, která přechází přes vazbu druhého elementu, má dráhu  
o 2 s delší než dílčí vlna přecházející přes první element. 

Příslušný dílčí přeslechový proud na blízkém konci vedení II bude tedy 
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𝐼2∗ = 𝐼1∗ 𝑒−2𝛾𝑠 = 𝐼1∗ 𝑒−2𝛼𝑠𝑒−𝑗2𝛽𝑠 . ( 7.38 ) 

 
Obr. 7.19:   K teorii přeslechu na blízkém konci 

Z rovnice (7.38) vidíme, že tento proud bude e–2α s krát menší než proud přecházející z 
elementů a bude zpožděn ve fázi o 2βs proti proudu pocházejícímu z elementu 1.  
Dílčí přeslechový proud pocházející z třetího elementu 

𝐼3∗ = 𝐼12∗  𝑒−2𝛼𝑠  𝑒−𝑗2𝛽𝑠   ( 7.39 ) 

bude proti proudu 𝐼2∗ e
–2α s krát menší a bude opět zpožděn 2βs atd. 

Na základě toho je možné kreslit vektorový diagram dílčích přeslechových  
na blízkém konci. 

Na obr. 7.20 a. je kreslen tento diagram pro případ 𝐾 = 𝜆
12

 (příslušný úhel zpoždění je 
2𝜆
12

= 𝜆
6

= 30°). Dílčí přeslechová vlna však musí proběhnout, dráhu s po vedení I, a tutéž dráhu 

po vedení II - celkem tedy 2 𝑠
2

. Zpoždění vektoru proudu za délku 2 s bude tedy v úhlové míře 

odpovídat délce 2𝜆
12

= 𝜆
6
 , tj. 2𝜋

6
= 60° . Kdybychom volili K infinitesimálně malé, dostali 

bychom hladkou zavinující se spirálu podle obr. 7.20 b. 

Z diagramů můžeme snadno stanovit výsledný přeslechový proud, a to na obr.7.20 a pro 
délky souběhu, které jsou násobky s, na obr. 7.20 b pro libovolné délky souběhu. Z diagramu 
7.20 b vidíme přímo, že při souběhu 𝜆

4
 (dráha přeslechové vlny 2𝜆

4
= 𝜆

2
, úhel zpoždění za tuto 

dráhu π) nastává absolutní maximum výsledných přeslechových proudů, při souběhu 𝜆
2
  

nastává absolutní minimum, při souběhu 3
4
𝜆 první relativní maximum, při λ, první relativní 

minimum atd. 

Z obr. 7.20a vidíme, jak lze křižováním jednoho z vedení na konci každého  
elementu s minimalizovat výsledný přeslechový proud na blízkém konci - při křižování se 
obrací smysl každého sudého dílčího proudu. Na obr. 7.20a je kreslena  
výslednice pro tři elementy bez křižování Iv3 a po křižování I𝑣3𝑥  z obrázku  
je patrný obrovský rozdíl těchto proudů. 

Závěrem můžeme konstatovat, že dílčí přeslechové proudy na blízkém konci mají 
různou velikost a různou fázi - jednotlivé, po sobě jdoucí vektory proudů tvoří lomenou 
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zavinující se spirálu. Výsledný přeslech na blízkém konci mezi dvěma nekřižovanými 
vedeními závisí na délce souběhu a to tak, že kolísá kolem stálé  
hodnoty, příslušející nekonečnému souběhu. Nejnepříznivější případ nastává u vedení o délce 
souběhu 𝜆

4
. Přeslech na blízkém konci se dá snížit křižováním ve vhodných elektricky 

krátkých úsecích. 

 
Obr. 7.20: Vektorový diagram dílčích přeslechových proudů na blízkém konci pro 

K = 𝜆
12

 a K = 0 

 

III. Obecná teorie přímého přeslechu na vzdáleném konci 

Uvažujme opět obr. 7.17a,b. Proud jdoucí přes fiktivní kapacitní vazbu 𝑘1´  dx,  
se na vedení II rozděluje na dvě poloviny - část jdoucí nyní ke vzdálenému konci  
vedení II má velikost 

 d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐 = 1
2

 j𝜔𝑘1´   𝑍𝑐𝐼   𝐼𝑠𝐼1  𝑒−𝛾𝐼 𝑥  d𝑥. ( 7.40 ) 

Dílčí přeslechový proud, pocházející od magnetické vazby 𝑚1
´ dx , bude 

 d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑚 = −j𝜔 𝑚1
´

2 𝑍𝑐𝐼𝐼
   𝐼𝑠𝐼1   𝑒−𝛾𝐼 𝑥  d𝑥 ( 7.41 ) 

(znaménko minus proto, že tento dílčí proud v elementu dx směřuje proti dílčímu 
proudu od kapacitní vazby). 

Výsledný dílčí přeslechový proud v místě x na vedení II bude  

d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐+𝑚 = j𝜔 𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1   𝑒−𝛾𝐼 𝑥  �𝑘1´ + 𝑚1

´

𝑍𝑐𝐼𝑍𝑐𝐼𝐼   
� d𝑥,  ( 7.42 ) 

kde výraz 

 �𝑘1´ + 𝑚1
´

𝑍𝑐𝐼𝑍𝑐𝐼𝐼   
� ( 7.43 ) 

označíme kvzd a  nazveme koeficientem elektromagnetické vazby pro vzdálený konec. 
Výraz je dán rozdílem tentýž členů, jejichž součet určuje koeficient elektromagnetické vazby 
pro blízký konec. Je to veličina relativně malá. 
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Z místa x se po vedení II šíří ke vzdálenému konci dílčí přeslechová vlna  
- na vzdáleném konci vedení II bude příslušný dílčí přeslechový proud 

d𝐼𝑝𝐼𝐼2 =    d𝐼𝑝𝐼𝐼𝑥𝑐+𝑚  𝑒−𝛾𝐼𝐼 (1−𝑥) = j𝜔 
𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1   𝑘𝑣𝑧𝑑 𝑒−𝛾𝐼 𝑥𝑒−𝛾𝐼𝐼 (𝐼−𝑥)d𝑥 = 

= j𝜔 𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1   𝑘𝑣𝑧𝑑 𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝐼𝑒−(𝛾𝐼 −𝛾𝐼𝐼)𝑥 d𝑥. ( 7.44 ) 

Výsledný přeslechový proud na vzdáleném konci bude  

𝐼𝑝𝐼𝐼2 =    � d
ℓ

0
𝐼𝑝𝐼𝐼2 = j𝜔 

𝑍𝑐𝐼
2
𝐼𝑠𝐼1   𝑘𝑣𝑧𝑑 𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝐼 � 𝑒−(𝛾𝐼−𝛾𝐼𝐼)𝑥

ℓ

0
 d𝑥 =            

 

= j𝜔 
𝑍𝑐𝐼

2(𝛾𝐼 − 𝛾𝐼𝐼)
𝐼𝑠𝐼1   𝑘𝑣𝑧𝑑 𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝐼  �1 − 𝑒−(𝛾𝐼 −𝛾𝐼𝐼)𝐼�

 
. 

( 7.45 ) 

 Jestliže půjde o dvě stejná vedení, bude  

𝑍𝑐𝐼 = 𝑍𝑐𝐼𝐼 = 𝑍𝑐 

𝛾𝐼 = 𝛾𝐼𝐼 = 𝛾 

a rovnice, (7.41) se změní na 

d𝐼𝑝𝐼𝐼2∗ = j𝜔 𝑍𝑐
2

   𝐼𝑠𝐼1 𝑘𝑣𝑧𝑑∗ 𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝐼   d𝑥. ( 7.46 ) 

Kde 

𝑘𝑣𝑧𝑑∗ = 𝑘1´ −
𝑚1

´

𝑍𝑐2
 

 
( 7.47 ) 

je koeficient elektromagnetické vazby pro vzdálený konec v případě dvou stejných  
vedení. 

Výsledný přeslechový proud na vzdáleném konci v případě dvou stejných vedení bude 
dán integrací výrazu (7.46), tedy  

𝐼𝑝𝐼𝐼2∗ = j𝜔 𝑍𝑐
2

   𝐼𝑠𝐼1 𝑘𝑣𝑧𝑑∗ 𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝐼   ∫ d𝑥 = j𝜔 𝑍𝑐
2

ℓ
0     𝐼𝑠𝐼1 𝑘𝑣𝑧𝑑∗ 𝑒−𝛾𝐼𝐼 𝐼 . 

 
( 7.48 ) 

Z výrazu (7.36a) vidíme, že u dvou stejných vedení (za předpokladu rovnoměrného 
rozložení elektromagnetických vazeb pro vzdálený konec)je přeslechový proud na vzdáleném 
konci přímo závislý na délce vedení 1 a na e–γ II 1 (za předpokladu, že ostatní veličiny jsou 
konstantní). 

Situace je zřejmá i pouhým názorem - viz obr. 7.21. 
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Obr. 7.21:. K teorii přeslechu na vzdáleném konci 

 

Uvažujme dvě stejná vedení, která rozdělíme opět na sudý počet elementů  
délky s a předpokládejme, že uprostřed každého elementu působí elektromagnetická vazba 
pro vzdálený konec s kvzd . 

Na prvý pohled je patrné, že všechny dílčí přeslechové vlny jsou stejné co  
do velikosti i fáze - dílčí přeslechové proudy na vzdáleném konci se sčítají algebraicky. 

 

IV. Útlum přeslechu na vzdáleném konci avzd 

Útlum přeslechu na vzdáleném konci je v Np dán vztahem 

𝑒2  𝑎𝑣𝑧𝑑 = 𝑃𝑠𝐼1
𝑃𝑝𝐼𝐼2

= �𝑍𝑐𝐼𝐼𝑠𝐼1
2 �

�𝑍𝑐𝐼𝐼𝐼𝑝𝐼𝐼2
2 �

, ( 7.49 ) 

po odmocnění 

𝑒𝑎𝑣𝑧𝑑 = |𝐼𝑠𝐼1|
�𝐼𝑝𝐼𝐼2�

� |𝑍𝑐𝐼|
|𝑍𝑐𝐼𝐼|, ( 7.50 ) 

Z těchto důvodů jako u přeslechu na blízkém konci budeme dále s výhodou pracovat  
s reciprokým poměrem na pravé straně rovnice (7.50) 

𝑒−𝑎𝑣𝑧𝑑 = �𝐼𝑝𝐼𝐼2�
|𝐼𝑠𝐼1| �

|𝑍𝑐𝐼𝐼|
|𝑍𝑐𝐼| . 

 
( 7.51 ) 

Do tohoto výrazu dosadíme za IpII2 z rovnice (7.49) 

𝑒−𝑎𝑣𝑧𝑑 = �𝑗𝜔 𝑍𝑐𝐼𝑍𝑐𝐼𝐼
2(𝛾𝐼−𝛾𝐼𝐼) 

𝑒−𝛾𝐼𝐼  𝐼   𝑘𝑣𝑧𝑑�1 − 𝑒−(𝛾𝐼 −𝛾𝐼𝐼) 𝐼�� . 
 

( 7.52 ) 

 

 

V případech dvou stejných vedení se výraz (7.49) změní na 
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𝑒−𝑎𝑣𝑧𝑑
∗

=
�𝐼𝑝𝐼𝐼2∗ �
|𝐼𝑠𝐼1| . 

 

( 7.53 ) 

Do výrazu (7.47) dosadíme  z rovnice (7.49) a upravíme 

𝑒−𝑎𝑣𝑧𝑑
∗

= �𝜔 𝑍𝑐
2 

 𝑘𝑣𝑧𝑑∗  𝑒−𝑎𝐼𝐼  𝐼   �. ( 7.54 ) 

Z toho 

𝑒𝑎𝑣𝑧𝑑
∗

= � 2
𝜔𝑍𝑐  𝑘𝑣𝑧𝑑

∗ 𝐼
  �   𝑒𝑎𝐼𝐼  . ( 7.55 ) 

Čili 

𝑎𝑣𝑧𝑑∗ = 𝐼𝑛 � 2
𝜔𝑍𝑐 𝑘𝑣𝑧𝑑

∗ 𝐼
  � + 𝑎𝐼𝐼 . ( 7.56 ) 

Srovnáme-li výraz (7.41) s (7.20), vidíme, že 

𝐼𝑛 � 2
𝜔𝑍𝑐  𝑘𝑣𝑧𝑑

∗ 𝐼
  � = 𝑎𝑜𝐼𝐼2∗ = 𝑎𝑣𝑧𝑑 𝑚ěř

∗ . ( 7.57 ) 

Z výsledků vyplývá, že dílčí přeslechové proudy na vzdáleném konci mají - za  
předpokladu stejných vedení a rovnoměrně rozložených stejných vazeb - stejnou  
velikost a stejnou fázi a sčítají se aritmeticky. Výsledný přeslechový proud na vzdáleném 
konci závisí přímo na ω, Z c, IsI1, kvzd a 1; nepřímo na γ II I.  
(Viz. vztah 7.42) Pro případ koeficientu elektromagnetické vazby blízkého konce vyplynulo, 
že je dán součtem dvou veličin a je to veličina relativně velká.  
Pro vzdálený konec je jeho hodnota relativně malá (viz dále), je přeslech na  
vzdáleném konci - vzhledem k aritmetickému sčítání dílčích přeslechových proudů  
- souměřitelný s přeslechem na blízkém konci, nebo i větší. Přeslech na vzdáleném  
konci můžeme teoreticky odstranit vykřižováním jednoho z vedení (I nebo II) přesně 
uprostřed [3][4]. 
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8 Bezdrátové přenosy 

8.1 Radiové přenosy 

Tímto pojmem rozumíme telekomunikaci pomocí radiových vln. Pro telekomunikační 
účely má největší význam pevná zemská služba využívající rr (radioreléové systémy) a PDS 
(pevná družicová služba). Oba typy systémů pracují zpravidla v mikrovlnných pásmech a  
využívají se pro přenos tlf. hovorů, dat, tv. signálů a zvukových signálů. Další aplikace 
radiokomunikačního přenosu jsou: rozhlasové vysílání v krátkých pásmech, středních a  
dlouhých vln, rozhlasové vysílání, zemské TV vysílání a vysílání z družic. Dálkové přenosy 
začaly kabelovými spoji, v některých časových horizontech rádiové předčily kabely 
(krátkovlnné vysílání, satelitní), optické přenosy zase situaci zvrátily. V současné době zase 
nabývá vrcholu mobilní radiové komunikace. Je možné konstatovat,  že kabelové a radiové 
(bezdrátové) přenosy žijí v symbióze spolu a vzájemně se doplňují. RR spoje je s výhodou 
možno využít jako rezervu v případě poruchy kabelů (a naopak). RR spoje se s výhodou 
využívají pro rychlou výstavbu v horách, při výstavbě mobilních sítí operátorů. Byly 
významným podílníkem pro začátek výstavby překryvné digitální sítě v ČR. Blokové schéma 
radiokomunikačního systému uvádí obr. 8.1 

 
Obr. 8.1:  Schéma radiokomunikačního systému 

 
Mezi zdrojem signálu (ZS) a modulátorem (M) je blok zpracování signálu v základním 

pásmu (ZZS). Zde závisí od způsobu přenosu - analogový, digitální. Následuje blok vysílače 
(V) a anténní systém. V rr spojích a pevné družicové službě se využívá pásma od 1 do 10 
GHz. Pro toto pásmo se pro vyzařování (i příjem) využívají nejčastěji parabolické anténní 
systémy.   Tento systém je tvořen primárním zářičem a rotačním parabolickým reflektorem. 
Kulová vlna dopadá na parabolický reflektor, od kterého se odráží. Při odrazu dochází k  
transformaci kulové vlny na rovinou , která je vyzařována ústím parabolického reflektoru. 
Analogicky přijímací strana je tvořena přijímačem (P), detektorem (D) a obvody zpracování 
signálu (ZZS). Výstavba radioreléových spojů se provádí na vyvýšených místech (kopcích), 
ve vzdálenosti 30 - 70 km, na přímou viditelnost, jako spoje typu bod-bod, případně pro delší 
úseky se staví tzv. "reléové stanice" (sestava přijímače a vysílače, se změnou nosné 
frekvence). Systémy tohoto typu jsou využívány pro přenosy dat, pro připojení vzdálených 
lokalit do sítí LAN aj. Celá problematika je značně složitější, je zapotřebí pro kvalitní přenos 
uvažovat šíření radiových vln, šum, šířku pásma a jiné parametry. 

8.2 Satelitní přenosy 

Pro telekomunikace mají největší význam družice umístěné na geostacionární dráze, 
spojené s pevnými pozemskými stanicemi. Družice jsou umístěné ve výšce 35000 km a  z  
pohledu pozorovatele ze Země se jeví jak stacionární. Příkladem je Intelsat. Využití pro 
přenosy tlf. hovorů, dat, TV, obrazu atd. Soustava Intersputnik, zahrnuje severní oblasti, 
indickou a atlantickou oblast, využívá soustavu tří družic obíhající kolem země v oblastech 
pólů. 
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8.3 Mobilní přenosy 

V posledních letech tyto přenosy doznaly nebývalého rozvoje. Jsou neustále 
zdokonalovány jak z pohledu služeb, tak v komfortu účastnických koncových zařízení 
(obrazové, TV přenosy aj.) Princip je v buňkové struktuře, kde vysílá (přijímač) odbavuje 
požadavky účastníků. Vysílač (přijímač) je napojen rr spojem, optickým vláknem, kabelem do 
vyšší úrovně sítě, na řídící ústřednu. Tato propojí účastníky připojené na stejného operátora 
(o2 Telefónica, T-Mobil, Vodafone), nebo provede vzájemné propojení do sítě jiného 
operátora nebo do pevné sítě (o2 Telefónica), mezinárodní (blíže předmět Radiové a mobilní 
komunikace, Účastnická koncové zařízení). 
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9 Optické přenosy 
Optické přenosy bezkabelové nejčastěji využívají laserový spoj a přenosové médium 

atmosféru. Jedná se o spoje na přímou viditelnost, které se snadno realizují a nevyžadují, jako 
např. u rr spojů souhlas pro provozování. Jedná se o duplexní spoje, využívající optickou 
nosnou vlnu, jejíž výkon je soutředěný do úzkého svazku a většinou využívá pro přenos 
signálu digitální intenzitní modulaci. Na základě nových principů (vícekanálový přenos - 
vyšší cena) je dosahována nyní spolehlivost až 99,9. Soustavy vyrábí renomované firmy, 
nejčastější využití pro přenosy o rychlostech 155 Mbit/s na vzdálenost několika km. 
Uplatnění v sítích LAN a MAN. Druhý způsob optického bezkabelového přenosu, je možný 
realizovat pomocí zářičů IR-LED  a "vykrýt" prostor v místnosti pro bezdrátové připojení PC, 
sluchátek, tlumočnických zařízení atd. Záření v těchto případech je šířeno difúzně a odrazem 
(blíže laboratorní cvičení č. 10). 

9.1 Základní principy přenosu světlovodem 

Přenos informace optickým vláknem (světlovodem) umožňuje světelný paprsek. 
Zvláštnosti přenosu informace pomocí světla vyplývají z odlišnosti mezi signálem 
elektrickým a světelným. Zásadně rozdílné jsou především nositelé signálu, kterými jsou u  
galvanické vazby elektricky nabité elektrony, zatímco u optické vazby neutrální fotony, které 
na sebe vzájemně nepůsobí. Při přenosu nevznikají elektrická a magnetická pole, která bývají 
v elektronických obvodech příčinou různých parazitních vazeb. Optický spoj je tak odolný 
proti vnějším rušivým signálem a obtížně odposlouchatelný. Rovněž nedochází ke zpětnému 
ovlivňování z výstupu na vstup, spojení je dokonale jednosměrná. Mezi výhody se rovněž 
řadí úplné galvanické oddělení vstupu a výstupu. Optický spoj je ve své základní podobě 
tvořen modulovaným zdrojem záření, optickým prostředím a přijímačem záření. Vstupní a 
výstupní signál optického spoje je elektrický, a tak vysílací a přijímací část obsahuje kromě 
optoelektronických prvků a optických soustav také elektronické obvody pro zpracování 
vstupního a výstupního signálu. Základní zapojení jedné možné varianty optického spoje je na 
obr. 9.1. Světelným zdrojem bývá laser nebo luminiscenční dioda. Záření se moduluje v 
optickém modulátoru, nebo v případě polovodičového zdroje přímo změnou budícího proudu. 
Úkolem vysílací a přijímací části optického systému je převést optický signál s co nejnižšími 
ztrátami z vysílače do optického prostředí a dále na přijímací straně na fotodetektor. Přijímač 
potom přeměňuje světelný signál zpět na signál elektrický, přičemž přijímač musí zajistit 
optimální zpracování vzhledem k poměru signál - šum. Obvody zpracování signálu převádějí 
signál na formu vhodnou pro přenos. Řadíme sem obvody pro sdružování, multiplexery, na 
přijímací straně demultiplexery apod. 
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Obr. 9.1:  Základní zapojení optického spoje 

 
Oblast optického záření sahá od 100 nm do 1 mm a dělí se na 7 podoblastí: 3  

ultrafialová (100 nm - 280 nm; 280 nm - 315 nm; 315 nm - 380 mm), po nich následuje oblast 
světelná (380 nm - 780 nm) a tři infračervené (780nm - 1,4 μm, 1,4 μm -3 μm , 3 μm -1mm). 
Za mez využitelnosti můžeme pro účely optické komunikace považovat vlnovou délku kolem 
10 μm. Pro tuto infračervenou oblast existují výkonné lasery a detektory. Pro optický přenos 
informace má prvořadý význam podstatně užší oblast a to mezi 0,4 až 1,7 μm. Do této oblasti 
spadá minimální útlum materiálů, používaných pro výrobu světlovodů. V oblasti 
ultrafialového záření pak u většiny těchto materiálů útlum narůstá. V oblasti dalšího poklesu 
útlumu, na hranici rentgenového záření již nejsou k dispozici účinné fotodetektory a je rovněž 
obtížná vybudit záření s tak vysokou energií světelných kvant. V oblasti infračerveného 
záření, kde je energie fotonů nízká, je prvořadým problémem malá odolnost přijímačů proti 
rušivým signálům. Přijímače záření musí být chráněny před rušivými signály vysílanými 
zahřátými předměty. Průchodem optickým prostředím se parametry optického signálu mění. 
Dochází jednak k zeslabení a ke změnám tvaru přenášených impulsů, případně jejich časové 
polohy. Zvýšení dosahu je možné docílit zařazením opakovačů, které mohou být buď se 
zesílením nebo regenerační. V opakovačích prvního typu se signál zesiluje například v  
optickém pásmu laserovým zesilovačem. Nedostatkem je zvýšení šumu s každým 
zesilovačem a tím zhoršení kvality spoje s rostoucí délkou trasy. Opakovače regenerační, ve 
kterých se signál obnovuje na původní kvalitu, umožňují na bázi digitálního přenosu vytvářet 
spoje, jejichž kvalita není závislá na dálce trasy. Při optickém přenosu informace je nosičem 
informace záření. Změny jeho amplitudy, kmitočtu, fáze, polarizace, trvání mohou zobrazovat 
každá samostatně nebo ve vhodné kombinaci přenášenou informaci. Při optickém přenosu a  
návrhu spoje je zapotřebí brát v úvahu pravděpodobnostní charakter vyzařováni fotonů. Jeho 
důsledkem je vznik šumu, který je přímo součásti optického signálu Podstata přenosu vláken 
je založena na totálním odrazu na rozhraní dvou optických prostředí s rozdílným indexem 
lomu. Jsou tvořeny válcovým dielektrickým jádrem s indexem lomu n1, které je obklopeno 
dielektrickým pláštěm s indexem lomu n2 (obr.9.2). Platí, že n1 > n2. Potom pro paprsky, které 
vstupuji do jádra pod úhlem menším než Θ, kde cos Θ = n2/n1 dochází na rozhraní jádro – 
plášť k totálnímu odrazu. 
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Obr. 9.2:  Přenos světlovodem 

 
Jako světelné zdroje v optických spojích slouží nejčastěji lasery a luminiscenční diody 

(LED). LED jsou zdroji nekoherentními a mohou být použity pouze pro spoje s nižšími 
nároky na šířku pásma a dosah. Z laserů, zdrojů koherentního světla, jsou pro účely optických 
spojů nejvýhodnější polovodičové lasery. Nejvýhodnějšími fotodetektory pro spoje s  
vláknovými světlovody jsou polovodičové fotodiody typu (PIN) nebo fotodiody 
lavinové(LFD). Základními parametry, které jsou určující pro výběr fotodetektoru, jsou 
úroveň užitečného signálu a velikost šumu na výstupu fotodetektoru  [5]. 

9.2 Druhy optických vláken 

Podle technologie druhu přenosu světlovody dělíme na jednovidové a mnohovidové s  
konstantním indexem lomu jádra a pláště a na gradientní  (mnohovidové), s proměnným 
indexem lomu. 

Jednovidové světlovody 
Tyto světlovody mají malý průměr jádra a při dané číselné apertuře a vlnové délce 

světla umožňuji přenos pouze jediného, tj. základního vidu elektromagnetické vlny (V < 
2,405; H E11). U těchto světlovodů lze dosáhnout nižších hodnot útlumů, ale současně malý 
průměr jádra ztěžuje navázání světla do vlákna (obr. 9.3). Tyto světlovody vykazují menší 
disperzi, tj. mají větší přenosovou šířku pásma. Pro jejich buzení je zapotřebí použít zdroje 
světla s nízkou spektrální čarou (lasery). V současné době jsou nejpoužívanějšími vlákny v  
dálkových přenosových aplikacích. 

 
Obr. 9.3:  Jednovidový světlovod 

 
Mnohovidové světlovody 
Zvětšováním průměru jádra (platí podmínka V > 2,405) počet vidů, které se mohou šířit 

vláknem roste. U používaných světlovodů s průměry jader 50 až 100 μm, se na vlnové délce 
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0,85 šíří řádově tisíce vidů (viz obr. 9.4.). Vznikající vidová disperze u tohoto typu 
světlovodu omezuje šířku pásma na hodnotu asi 50 MHz/ km. Použití je pro přenosy na krátké 
vzdálenosti. 

 
Obr. 9.4:  Mnohavidový světlovod se skokovou změnou indexu lomu 

 
Gradientní (mnohovidové) světlovody 
Tyto typy světlovodů, využívající změny indexu lomu n = n(x) průřezu jádra v  od 

příčném směru, většinou s průběhem kvadratické paraboly, dle závislosti: 
 

1 2
s .

2
a aa +

=                                             

umožňují podstatné snížení vidové disperze (viz. obr.9.5) 

 
Obr. 9.5:  Gradientní mnohovidový světlovod 

 
Maximální hodnota indexu lomu je v ose vlákna a směrem od osy se dle výše 

popsaného zákona zmenšuje. Při stejném průměru jádra a stejném rozdílu Δn indexů lomu 
přenáší gradientní vlákno poloviční počet vidů. To se příznivě odráží na kvalitě přenášeného 
signálu, kdy dnes tyto světlovody dosahují šířku pásma přes 1 GHz . km, průměr jádra se 
pohybuje kolem 50 až 100 μm s NA kolem 0,2. Využívají se pro přenosy na středně velké 
vzdálenosti, s výhodou pro multiplexní přenosy. 

Příklady charakteristických parametrů optických vláken od formy Lucent Technologie. 
Jednovidové vlákno s přizpůsobeným profilem indexu lomu (Matched Clad, MC) 
Obecná charakteristika 
Jednovidové optické vlákno s přizpůsobeným profilem indexu lomu je tvořeno 

germaniem dopovaným jádrem a pláštěm z čistého křemenného skla. Profil indexu lomu je 
schematicky znázorněn na obr.9.6. Vlákno je určeno pro všechny aplikace, kde je vyžadován 
nízký útlum a vysoká přenosová šířka pásma. Vlákno lze provozovat na obou používaných 
vlnových délkách, tedy na vlnové délce 1310 i 1550 nm. Mezi jeho další přednosti patří: 

• velmi nízký útlum na obou vlnových délkách 
• vynikající geometrické parametry umožňují dosahovat velmi nízkých hodnot 

útlumu svárů i konektorů 
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• dvojitá primární ochrana D-LUX 100R zajišťuje vláknu vynikající mechanickou a  
klimatickou odolnost 

• pokud je vlákno umístěno v kabelu Lucent Technologies, výrobce garantuje u  
vlákna i kabelu vynikající parametry z hlediska polarizační disperze. Garance 
tohoto parametru je důležitá zejména pro analogové aplikace (kabelová televize). 

 
Obr. 9.6:  Index lomu SM vlákna 

 
Geometrické parametry 
Vlákno 
Průměr jádra: 8,3 μm (nominální hodnota) 
Průměr pláště: 125 ± 1 μm 
Nekruhovost jádra:  < 1% 
Excentricita jádro-plášť: ≤ 0,8 μm 
Primární ochrana 
Průměr primární ochrany: 245 ±10 μm 
Excentr. prim. ochrana - plášť: < 12 μm 
Přenosové parametry 
Průměr vidového pole (MFD): 9,3 ± 0,5 μm (1310 nm) 

10,5 ±1,0 μm (1550 nm) 
Mezní vlnová délka (λcut off): 1150 - 1350 nm (pro délku vlákna 2 m) 
Mezní vlnová délka v kabelu: : ≤ 1260 nm 
Útlum (zákazník specifikuje max. hodnotu z rozsahu): 0,35 - 0,40 dB/km na 1310 nm 

0,21 - 0,30 dB/km na 1550 nm 
Spektrální změna útlumu: ≤ 0,1 dB/km v intervalu 1285-1330 nm 

≤ 0,05 dB/km v intervalu 1525-1575 nm 
Podélná homogenita útlumu: žádné bodové diskontinuity > 0,1 dB 
Útlum na vlnové délce absorpčního maxima OH-iontů (1383 ± 3μm) ≤ 2 dB/km 
Chromatická disperze 
Vlnová délka nulové chromatické disperze λ0: 1300 - 1322 nm (typicky 1312 nm) 
Disperzi mezi 1200 a 1600 nm lze spočítat podle vztahu 
D(λ) = 0,25 . S0 . λ (1 – (λ/λ0)4) 
Maximální disperze na 1550 nm: 18 ps/km.nm 
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Max. sklon disperzní charakteristiky na vlnové délce nulové chromatické disperze: 
S0 ≤ S: 0,092 ps/nm2.km (typicky 0,088 ps/nm2.km) 
Ztráty způsobené makroohyby: 
Méně než 0,5 dB na jednom závitu s průměrem 32 mm na λ =1550 nm 
Méně než 0,05 dB na 1310 nm a méně než 0,1 dB na 1550 nm na 100 závitech s  
průměrem 75 mm. 
Polarizační vidová disperze: 0,5 ps/√km na 1310 nm (v kabelu Lucent Technologies) 
Mechanické parametry 
Tahová pevnost (ProofTest): 0,7 GPa 
Stahovací síla primární ochrany: < 8,9 N , ≥ 1,3 N 
Klimatická odolnost 
Teplotní závislost útlumu: < 0,05 dB/km v rozmezí -60 °C až +85 °C 
Statická únava: hodnota koef.stat.únavy je > 20 při použití ochrany D-LUX 100R 
Zachování barevného značení: 
Barevně značená vlákna v primární ochraně D-LUX 100R nevykazují žádné změny 
barvy po následujících zkouškách na stárnutí: 
- 30 dní při 95 °C a při 95% rel. vlhkosti vzduchu 
- 20 dní v suchém teple 125 °C 
Ostatní charakteristiky 
Relativní rozdíl indexu lomu: Δ1 = 0,33% 
Efektivní skupinový index lomu: 1310 nm  1,466 

      1550 nm       1,467 
Numerická apertura: 0,12 
Rayleighův koef. zpětného rozptylu: 1310 nm   -49,6 dB 

  1550 nm -52,1 dB 
Zakřivení vlákna (curl): poloměr zakřivení ≥ 2 m 
Jednovidové vlákno s vnořeným profilem indexu lomu (Depressed Clad, DC) 
Obecná charakteristika 
Jednovidové optické vlákno s vnořeným profilem indexu lomu je tvořeno germaniem 

dopovaným jádrem, vnitřním pláštěm se sníženým profilem indexu lomu a vnějším pláštěm z  
čistého křemenného skla. Profil indexu lomu je schematicky znázorněn na obr. 9.7. Vlákno je 
určeno pro všechny aplikace, kde je vyžadován nízký útlum a vysoká přenosová šířka pásma. 
Vlákno lze provozovat na obou používaných vlnových délkách, tedy na vlnové délce 1310 i 
1550 nm. Mezi jeho další přednosti patří: 

• velmi nízký útlum na obou vlnových délkách 
• vynikající geometrické parametry umožňují dosahovat velmi nízkých hodnot 

útlumu svárů i konektorů 
• vnořený profil indexu lomu zajišťuje vynikající odolnost útlumu proti 

mikroohybům a makroohybům, a to i při přechodu na vlnovou délku 1550 nm 
• dvojitá primární ochrana D-LUX 100 zajišťuje vláknu vynikající mechanickou 

a  klimatickou odolnost. 
• pokud je vlákno umístěno v kabelu Lucent Technologies, výrobce garantuje u  

vlákna i kabelu vynikající parametry z hlediska polarizační vidové disperze. 
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Garance tohoto parametru je důležitá zejména pro analogové aplikace (kabelová 
televize). 

 
Obr. 9.7:  Index lomu SM vlákna Profil index lomu 

 
Geometrické parametry 
Vlákno 
Průměr jádra: 8,3 μm (nominální hodnota) 
Průměr pláště: 125 ± 1 μm 
Nekruhovost jádra: < 1 % 
Excentricita jádro-plášť: ≤ 0,8 μm 
Primární ochrana 
Průměr primární ochrany: 245 ± 10 μm 
Excentr. prim. ochrana - plášť: < 12μm 
Přenosové parametry 
Průměr vidového pole (MFD): 8,8 ± 0,5 μm (1310 nm) 

  9,7 ± 0,6 μm (1550 nm) 
Mezní vlnová délka (λ cut off): 1170 - 1310 nm (pro délku vlákna 2m) 
Mezní vlnová délka kabelu (22m): ≤ 1260 nm 
Útlum (zákazník specifikuje max. hodnotu z rozsahu): 0,35 - 0,40 dB/km na 1310 nm 

0,21 - 0,30 dB/km na 1550 nm 
Spektrální změna útlumu: ≤ 0,1 dB/km v intervalu 1285-1330 nm 

≤ 0,05 dB/km v intervalu 1525-1575 nm 
Podélná homogenita útlumu: žádné bodové diskontinuity > 0,1 dB 
Útlum na vlnové délce absorpčního maxima OH- jontů (1383 ± 3μ): ≤ 2 dB/km 
Chromatická disperze 
Vlnová délka nulové chromatické disperze (λ0): 1310 ± 10 nm (typicky 1310 nm) 
Disperzi mezi 1200 a 1600 nm lze spočítat podle vztahu 
D(λ) = 0,25 . S0 . λ . (1-(λ/λ0)4) 
Maximální disperze na 1550 nm: 18 ps/km.nm 
Max. sklon disperzní charakteristiky na vlnové délce nulové chromatické disperze (S0): 
0,092 ps/nm2.km (typicky 0,088 ps/nm2.km) 
Ztráty způsobené makroohyby: 
Méně než 0,5 dB na jednom závitu s průměrem 32 mm na λ =1550 nm 
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Méně než 0,05 dB na 1310 nm a méně než 0,1 dB na 1550 nm na 100 závitech s  
průměrem 75 mm. 
Polarizační vidová disperze: 0,5 ps/√km na 1310 nm (v kabelu Lucent Tech.) 
 
Dvouvrstvá primární ochrana optických vláken D-LUXR 100 
Při výběru vhodného optického kabelu je z hlediska uživatele velmi důležité, do jaké 

míry se může zvýšit útlum vláken v důsledku nejrůznějších mechanických nebo klimatických 
vlivů. Zvýšení útlumu bývá přitom často způsobeno vznikem mikroohybů na optických 
vláknech. Dvouvrstvá primární ochrana Lucent Technologies D-LUX 100 v maximální 
možné míře zabraňuje vzniku mikroohybů a i z dalších hledisek zvyšuje kvalitu optických 
vláken a kabelů Lucent Technologies. Primární ochrana D-LUX100 je tvořena dvěma 
akrylátovými vrstvami přibližně stejné tloušťky aplikovanými na vlákno tak, že celkový 
průměr vlákna s primární ochranou je 245 ± 10μ. Vnitřní vrstva vykazuje menší Youngův 
modul pružnosti a vytváří tak jakýsi "polštář", který chrání vlákno před vnějšími vlivy a  
zabraňuje vzniku mikroohybů. Vnější vrstva s vyšším Youngovým modulem pružnosti pak 
lépe chrání vlákno proti působení vnějších faktorů. 

 
Výhody dvouvrstvé primární ochrany D-LUX 100: 
1. Minimalizace mikroohybů. 
Měkká vnitřní vrstva primární ochrany umožňuje vláknu relativně volné uložení a  

eliminuje tak působení vnějších sil vedoucí ke vzniku mikroohybů. Tato vlastnost je velmi 
důležitá pro chování vlákna při nízkých teplotách. 

2. Zvýšená odolnost proti vlivům vnějších sil 
3.Snadné odstranění primární ochrany z vlákna (např. pro svařování nebo 

konektorování) 
4. Vynikající stabilita a dlouhá životnost vláken 
 
Dvouvrstvá primární ochrana D-LUX100 je navržena tak, aby byla maximálně odolná 

proti degradaci způsobené jak hydrolýzou, tak oxidací. Vlákno s uvedenou primární ochranou 
proto vykazuje vynikající stabilitu parametrů a dlouhou životnost ve vlhkém i suchém 
prostředí. Tato stabilita a dlouhá životnost se projeví mimo jiné i následujícími výhodami: 

• po celou dobu životnosti vlákna nedochází ke změnám barevného značení 
• nedochází k vzájemného lepení vláken k sobě 
• po celou dobu životnosti vláken nedochází ke ztrátě přilnavosti primární ochrany 

a výrazně se nemění ani stahovací síla potřebná k jejímu odstranění 
• vynikající odolnost vláken na statickou únavu 

 
Dvojitá primární ochrana D-LUX100 se používá u všech typů vláken Lucent 

Technologies. 

9.3 Teorie optického přenosu, ztráty a disperze 

Při přenosu po optickém vlákně v případě mnohovidového světlovodu, přenos je 
způsoben šířením vidů (řádově stovky až tisíce). 
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Na rozdíl od jednovidového světlovodu, který umožňuje šíření pouze jediného vidu 
elektromagnetické vlny typu H E11, pro jednovidový přenos musí být splněna podmínka, že 
průměr jádra v tomto případě je řádově srovnatelný s délkou vlny použitého záření. Průměr 
jádra v tomto případě je podstatně menší než u světlovodu mnohovidového. 

Přenosové vlastnosti optických světlovodů lze vyšetřovat dvěma způsoby. V případě, že 
poloměr jádra je mnohem větší než je vlnová délka přenášené světelné energie, lze s výhodou 
užít zákonů geometrické optiky. Tato podmínka není splněna u jednovidových světlovodů. 
Druhý způsob řešení vychází z vlnových rovnic, které byly odvozeny z Maxwellových rovnic. 

V porovnání s úvahami platnými v dutých kovových vlnovodech, je teoretické 
vyšetřování dielektrických světlovodů mnohem složitější, což je zapříčiněno mezními 
podmínkami na rozhraní jádro - plášť. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou řešení prováděna 
za zjednodušujících předpokladů, že vlnovod je složen z jádra a pláště, který se rozprostírá do 
nekonečna. 

Mezi základní přenosové parametry světlovodu se řadí měrný útlum a disperze. Oba dva 
tyto parametry jsou funkcí vlnové délky světla, šířícího se světlovodem a závisí především na 
použitém materiálu, jeho čistotě a na geometrických a fyzikálních parametrech světlovodu. 

Světlovod vyrobený z křemenného skla a dotovaný pro dosažení požadovaných 
vlastností indexu lomu jádra a pláště, propouští světlo s vlnovou délkou 0,5 až 1,6μm (viz 
obr.9.8.). 

 
Obr. 9.8:  Útlumová charakteristika světlovou 

 
Toto, tzv. okno propustnosti, je ze strany kratších vlnových délek ohraničeno 

ultrafialovou absorbcí spojenou se změnou energetických hladin elektronů v materiálu, na 
straně větších vlnových délek je narůst zapříčiněn absorbcí infračerveného záření, způsobenou 
mechanickými vibracemi molekul skla. Ohraničení okna zespodu je dáno Rayleighovým 
rozptylem, který klesá se čtvrtou mocninou λ. U světlovodů je potom spodní okraj okna 
zvlněn vlivem nečistot, které absorbují světlo na určitých vlnových délkách. Toto zvýšení 
měrného útlumu je výrazné na vlnových délkách 0,95; 1,24; a 1,39 μm, způsobené radikály 
OH, které pocházejí ze zbytků molekul vody, obsažených v jádru světlovodu. Množství vody 
zvyšuje útlum skleněných vláken a současně snižuje mechanickou pevnost. Na obrázku jsou 
znázorněny oblasti, které jsou výhodné pro přenos z pohledu minimálního měrného útlumu. 
Jedná se o vlnové délky 0,8 až 0,9 μm, dále kolem 1,3 μm (oblast nulové disperze) a u délky 
1,55 μm. 

Tyto oblasti se označují jako 1, 2, 3  okno. Na obr.7.8. jsou vyznačena i nově využívaná 
okna (pásma) 4,5. Vlnová délka 1,625 μm se využívá pro dohledové systémy. 
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Tyto všechny parametry ovlivňují přenos signálu po světlovodu. Vzhledem k útlumu 
dochází ke zmenšování amplitudy jednotlivých složek signálu a i k jeho zkreslení. Největší 
vliv na zkreslení má disperze. Dá se rozlišit na: 

• Materiálovou disperzi. jedná se o závislost skupinového zpoždění na vlnové délce,        
n = n(λ). 

• Vidová disperze. Je to projev závislosti skupinového zpoždění jádrových vln 
(jednotlivých vidů) na vlnové délce. 

• Disperze skupinového zpoždění. V tomto případě jádrové vlny různých řádů, tj. 
různé vidy mají skupinové zpoždění. 

Disperzní charakteristiku znázorňuje obr. 9.9, kde jsou vyznačena i současně 
nejpoužívanější vlákna. 

 
Obr. 9.9:  Průběhy chromatické disperze 

 
Vlákna dle ITU- T G652 mají nulovou hodnotu koeficientů chromatické disperze v  

oblasti vlnové délky 1310 nm, pro 1550 nm okolo 18 ps/km . nm. Vlákno dle doporučení 
G653 s posunutou chromatickou disperzí (DSF) je vhodné pro vysokorychlostní systémy, ale 
ne pro provoz WDM. Velice výhodný se jeví standard ITU-T G655 s nenulovou 
chromatickou disperzí (NZDF), kde je nízká hodnota chromatické disperze, ale je potlačen i  
vliv čtyřvlnného směšování. Toto vlákno podporuje nasazení DWDM i vysoce rychlých 
přenosových systémů. Pokud trasa nevyhovuje z hlediska útlumu, je nezbytné zapojit 
opakovač nebo současný nový prvek, optický zesilovač. Optický zesilovač nevyžaduje 
konverzi O - E – O využívanou u opakovačů. 

 
Optické zesilovače (EDFA) 
Princip optického zesilovače je založen na stimulované emisi. Tato energie je dodávána 

laserovým zdrojem přes vazební člen do dopovaného vlákna EDFA - Erbium Dopped Fiber 
Amplifier. Stimulační radiace vybudí atomy aktivního materiálu, takže foton přenášeného 
signálu může spustit stimulovanou emisi. Výhody optických zesilovačů: 

• jsou nezávislé na přenosové rychlosti, 
• zesilují všechny druhy modulací, 
• zesílí všechny kanály WDM. 
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Použití optických zesilovačů: 
• průběžný zesilovač, 
• předzesilovač, 
• výkonový zesilovač. 
 
Tyto nové trendy nacházejí významné uplatnění při realizacích dálkových tras. 
 

9.4 Optické kabely 

Vlastní jádro jádro a plášť je nezbytné chránit proti mechanickému namáhání 
několikamilimetrovou ochrannou vrstvou, tzv. primární ochrana a poté několik desetin silnou 
vrstvou plastické hmoty, sekundární ochrana. Z takto připravených vláken se v další operaci 
stočí světlovodný kabel. Mimo výše uvedené konstrukce se rovněž používá tzv. volná 
sekundární ochrana. Volná sekundární ochrana vláken je tvořena plastovou trubičkou, ve 
které je uloženo buď jedno nebo více vláken. Vnitřek trubičky může být vyplněn gelem. 

Při konstrukci kabelů je nutno uvážit tyto hlavní faktory: 
• Optické: počet vláken v kabelu, útlum při určité vlnové délce, disperze přenášených 

impulsů, numerická apertura vlákna. 
• Mechanická: pevnost v tahu, odolnost proti stlačení v příčném směru, ohybové 

vlastnosti, odolnost proti oděru, odolnost proti chvění, ochrana proti okolním vlivům. 
• Konstrukční: materiál a rozměry jádra, povlaků a ochranných vrstev, posilovací 

materiály a jejich rozměry. 
Příklady různých profilů optických kabelů jsou uvedeny dále. 
Klasická konstrukce, kdy vlákna jsou stáčena ve vrstvě (vrstvách) kolem tažného prvku 

(obr.9.10). 

 
Obr. 9.10:  Různá provedení kabelů se skleněnými vlákny a, b, c, ... 

 
• drážková konstrukce, kdy vlákna samostatně, nebo v sekundární ochranně jsou 

uložena  v drážkách (obr.9.11) 
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Obr. 9.11:  Drážková konstrukce kabelu 

 
• pásková (Ribbon), kdy jednotlivé pásky o počtech 4,6 nebo 12 vláknech se skládají 

na sebe (obr.9.12) a následně jsou kabelovány. Případně pro vyšší počty vláken je 
možné vytvářet i skupiny. Použití především v přístupových sítích. V současné době 
jsou na trhu svářečky umožňují provádět sváry 12 vláknových ribbonů. 

 
Obr. 9.12:  Kabel RIBBON - páskový 

 
• jsou dále známé i odlišné konstrukce kabelů. Např. tahové prvky jsou po stranách a  

vlákna ve středu, aj. 
Příklady a základní charakteristiky některých optických kabelů: 1 kabel OPTION1 

(firma Lucent Technologies) 
 
OPTION1 
Plně - dielektrický, suchý optický kabel 
Použití 
Optický kabel OPTION1 (Outside Plant to Indoor Optical Network) je  plně - 

dielektrický univerzální (venkovní i vnitřní aplikace) optický kabel se suchým vnitřkem 
kabelové duše. Konstrukce kabelu OPTION1 je podobná konstrukcím venkovních kabelů, 
čímž zabezpečuje potřebné tahové a mechanické vlastnosti tohoto kabelu k venkovnímu 
použití. Suchá konstrukce kabelové duše umožňuje  chránit kabel nehořlavým pláštěm bez 
obsahu halogenových prvků (LSZH - Low Smoke Zero Halogen). Proto je tento kabel vhodný 
i z venkovního kabelu na vnitřní. k použití uvnitř budov. 

Popis kabelu 
Konstrukce kabelu OPTION1 je založena na známé konstrukci Loose Tube. V této 

konstrukci jsou optická vlákna chráněna trubičkou volné sekundární ochrany, která má 
průměr několikrát větší než je průměr vláken. V trubičce tak může být umístěno několik 
vláken. Trubičky jsou navíc vyplněny speciálním gelem, který zabraňuje pronikání vody k  
vláknům a současně zajišťuje relativní mechanickou nezávislost vlákna a kabelu. Ochranné 
trubičky a vlákna jsou snadno rozlišitelné díky barevnému označení. 
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Trubičky jsou ovinuty kolem centrálního dielektrického tahového prvku. Na rozdíl od 
běžných kabelů typu Loose Tube není jádro vyplněné gelem, ale ochranu proti vodě zajišťují 
suché pásky impregnované SAP (Super Absorbent Polymer) materiálem. Nepřítomnost gelu 
uvnitř kabelu výrazně zjednodušuje přípravu kabelu ke spojování ve spojkách. 

Potřebnou tahovou odolnost zajišťuje aramidová příze umístěná pod pláštěm kabelu, 
který je zhotoven z LSZH materiálu. Díky této konstrukci optický kabel OPTION1 splňuje 
veškeré požadavky kladené na venkovní i vnitřní kabely. Optický kabel OPTION1 se výborně 
hodí na trasy, v nichž se přechází z venkovních do vnitřních prostor. Výrazně se tím snižují 
instalační náklady, neboť není nutný přechod z venkovního kabelu na vnitřní. 

Vlastnosti 
• optický kabel pro venkovní i vnitřní použití s kapacitou až 144 vláken  
• plně  dielektrická konstrukce 
•  LSZH plášť odolný proti UV záření 
•  V kabelu se nacházejí absorpční pásky ze SAP materiálu, které zabraňují šíření 

vody podél kabelu 
•  Není nutná změna kabelu při přechodu z venkovního do vnitřního prostředí 
•  Technika reverzní oscilace ROL použitá ke splétání trubiček při výrobě kabelu 

zajišťuje snadný přístup k vláknům a jednoduché spojování. 
•  Párací linka zjednodušují  odstranění jednotlivých vrstev pláště 
•  Kabel je možné použít v rozmezí teplot od - 40 do 70 °C. 
•  Kabel splňuje veškeré požadavky kladené na venkovní kabely včetně zamezení 

pronikání vody 
•  Suchá konstrukce kabelové duše zefektivňuje instalaci a údržbu. 
•  Nízká hmotnost kabelu umožňuje další snížení instalačních nákladů (zafukování, 

zatahování, doprava,…) 
•  Výrobci uděleny certifikáty kvality ISO 9001 a Bellcore CSQP. 
 
Značení kabelů pro objednávky 
AT - S1, S2, SF, S3, S4, S5, S6 – Počet vláken do 144 
S1- Provozní vlnová délka 
1 = pouze 1310 nm 
2 = stejný útlum na 1310 i 1550 nm 
3 = útlum na 1550 nm o 0,1 dB/km menší než na 1310 nm 
6 = 1550 nm (TrueWaveTM vlákno) 
R = přenos na 850 a 1300 nm (multimódové vlákno) 
S2 - Maximální útlum na 1310 nm 
Konvenční jednomódové vlákno 
B = 0,35 dB/km 
4 = 0,40 dB/km 
Disperzně posunuté vlákno (TrueWaveTM vlákno) 
2 = 0,25 dB/km (1550 nm pouze) 
3 = 0,30 dB/km (1550 nm pouze) 
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Multimodové vlákno 
S = 3,5/1,0 dB/km 160/500 MHz.km (min přenosové pásmo) 
U = 3,4/1,0 dB/km (850/1300) 200/500 MHz.km (min přenosové pásmo) 
SF - Typ vlákna 
0 = Lucent DC (Depressed Clad) M = Lucent MC (Matched Clad) 
D = Lucent DS (Dispersion Shifted SMF) 
9 = 62,5/125 μm Multimódové 
T = TrueWaveTM vlákno 
S3 - Dielektrický centrální člen 
1 = D-P 
S4 - Tahová pevnost 
2 = 2700 N 
Ss - Řešení ochrany vláken 
O = OPTIONl Loose Tube 
S6 - Počet vláken v jedné trubičce 
2 = 2 vlákna 
4 = 4 vlákna 
6 = 6 vláken 
8 = 8 vláken 
N = 10 vláken 
T = 12 vláken 
 
Poznámky 
P = Nehořlavý plášť 
D = Dielektrický tahový člen 
 
POWERGUIDE TM 
Plně - dielektrický samonosný optický kabel 
Použití: 
Optický kabel PowerGuide (TM) je plně dielektrický samonosný optický kabel vhodný 

pro vzdálenosti mezi nosnými oporami až 1000 m. Díky své konstrukci, která zaručuje 
vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vzhledem k jednoduché instalaci tohoto 
kabelu, při níž jsou minimalizovány instalační náklady, představu je optický kabel Power 
Guide (TM) cenově výhodnou volbu pro závěsné optické trasy. 

Popis: 
Při konstrukci kabelu PowerGuide (TM) je využita plně ověřená a vysoce spolehlivá 

volná trubičková ochrana (Loose Tube) známá z konstrukce venkovních kabelů. V této 
konstrukci jsou optická vlákna chráněna trubičkou volné sekundární ochrany, která má 
průměr několikrát větší než je průměr vláken. V trubičce tak může být umístěno několik 
vláken. Trubičky jsou navíc vyplněny speciálním gelem, který zabraňuje pronikání vody k  
vláknům  a současně zajišťuje relativní mechanickou nezávislost vlákna a kabelu. Trubičky 
jsou ovinuty kolem centrálního dielektrického tahového prvku a celé jádro je rovněž vyplněno 
gelem proti pronikání vody. Ochranné trubičky a vlákna jsou snadno rozlišitelné díky 
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barevnému označení. Plášť kabelu se skládá ze dvou polyetylénových ochranných vrstev, 
mezi kterými se nacházejí tahové prvky z aramidové příze. Tato konstrukce zajistí 
dostatečnou tahovou odolnost, přičemž eliminuje potřebné nosné pomocné prvky známé 
z jiných konstrukcí závěsných kabelů. Malý průměr, hladký kruhový tvar a integrované 
tahové prvky zabezpečují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům (větru a ledu), 
redukují průvěs kabelu a zatížení oporných stožárů. 

 
Vlastnosti: 
• jednoduchá instalace 
• každý kabel je zákaznicky vyráběn pro jednotlivé aplikace 
• vzdálenost mezi nosnými oporami až 1000 m. 
• ověřená technologie volné trubičkové ochrany 
• kabel je vyráběn až se 144 vlákny 
• technika reverzní oscilace ROL použitá ke splétání trubiček při výrobě kabelu 

zajišťuje snadný přístup k vláknům a jednoduché spojování. 
• Tahové prvky jsou zhotoveny z dielektrické aramidové (kevlarové) příze. 
• Párací lanka zjednodušují odstranění jednotlivých vrstev pláště 
• Výrobci je udělen certifikát ISO 9001. 

 

 
Obr. 9.13:  Kabel OPTION1 

 
Instalace: 
Optické kabely PowerGuide TM mohou být zavěšeny  na stožárech energetické 

rozvodné sítě bez vlivu elektromagnetického pole na přenášený signál. V energetických 
aplikacích nevyžaduje zavěšování kabelu přerušení dodávky elektrické energie. 

Instalace může proběhnout rychle a jednoduše i ve vysoce zalidněných oblastech. 
• nízké instalační náklady 
• jednoduchá instalace 
• při instalaci nemusí dojít k přerušení dodávky elektrické energie 
• rychlá a jednoduchá instalace v zalidněných oblastech 
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Optický kabel typu Mini-LXE 

 
Obr. 9.14:  Samonosný optický kabel 

 
Obecná charakteristika: 
Kabely typu Mini-LXE jsou vylehčenou a konstrukčně zjednodušenou verzí kabelů 

LXE (Lightguide Express Entry). Jejich jádro je tvořeno jedinou centrální PE trubičkou s  
vnějším průměrem 3,9 mm. Trubička je vyplněna gelem a může obsahovat až 3 svazky po 6 
vláknech, maximálně tedy 18 vláken. Každý svazek vláken je držen pohromadě a současně 
identifikován barevnou nitkou. Navzájem barevně odlišená jsou i jednotlivá vlákna. 

Mechanická ochrana kabelu je zajištěna pancířem (vlnovcem) z chromované oceli a   
dvěma ocelovými tahovými členy. Uvedená kombinace zajišťuje kabelu tahovou pevnost 
1800 N, která postačuje pro většinu instalačních metod. Vnější plášť kabeluje tvořen 
polyetylénem se střední hustotou (MDPE). 

Kabel Mini-LXE je ekonomickým a prostorově úsporným řešením pro všechny optické 
sítě, které nevyžaduji vysoký počet vláken. Své uplatněni nachází zejména v účastnických 
sítích nebo v sítích pro kabelovou televizi. 

Kabel Mini-LXE je plně kompatibilní s ostatním příslušenstvím dodávaným firmou 
Lucent Technologies (spojky, rozvaděče,...) a umožňuje tak spolu s tímto příslušenstvím 
poskytnout uživateli kompletní řešení optické sítě konec-konec. 

 
Shrnutí základních vlastností kabelu typu Mini-LXE: 
• optimalizovaná kabelová konstrukce pro max.18 vláken 
• barevné značení vláken i svazků vláken (6 vláken v jednom svazku) 
• jádro typu Lightpack… (jediná centrální trubička s vlákny), plášť typu LXE (ocelový 

pancíř + 2 ocelové tahové členy) 
• malý průměr a nízká hmotnost při tahové pevnosti 1800 N - jednoduchý a velmi 

rychlý přístup k vláknům 
• dostupný s vlákny typu DC (Depressed Clad) nebo MC (Matched Clad) 
• primární ochrana vláken D-LUX 100 poskytuje vláknům i kabelu vynikající 

mechanickou a klimatickou odolnost 
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Obr. 9.15:  Optický kabel Mini-LXE 

 
Vnitřní optický kabel typu ACCUMAX 
Vnitřní optický kabel typu ACCUMAX je díky svým vynikajícím mechanickým 

vlastnostem použitelný prakticky pro jakékoliv vnitřní aplikace, které nevyžadují větší počet 
vláken. V telekomunikacích jej lze využít např. pro spojení mezi kabelovnou, kde je zpravidla 
v optické spojce napojen na venkovní kabel, a zesilovací stanicí, kde může být ukončen v  
optickém rozvaděči nebo přímo napojen na přenosové zařízení. Velmi dobře se hodí i pro 
aplikace FTTD (Fiber to the Desk, vlákno k pracovnímu stolu). 

Kabely typu ACCUMAX obsahují jednovidová optická vlákna typu s dvojitou primární 
ochranou D-LUX ø 100 a s těsnou sekundární ochranou s vnějším průměrem 0,9 mm. Vlákna 
mohou být typu DC (Depressed Clad - vnořený profil indexu lomu) nebo MC (Matched Clad 
- přizpůsobený profil indexu lomu). Identifikace vláken je zajištěna zbarvením těsné 
sekundární ochrany. Maximální počet optických vláken v kabelu ACCUMAX  je 72. Optická 
vlákna jsou obklopena kevlarovými vlákny, která poskytují kabelu tahovou odolnost a  
mechanickou pevnost. Vnější plášť z PVC má žlutou barvu. 

 
Parametry: 
Typ vlákna: Lucent Technologies SM DC nebo SM MC 
Primární ochrana: D-LUX 100 ø 245 ± 10 μm 
Průměr těsné sekundární ochrany: 0,9 mm 
Útlum (max. útlum vlákna v kabelu): 1310 nm ≤ 0,4 dB/km 

1550 nm ≤ 0,3 dB/km 
Chromatická disperze: 1310 nm ≤ 2,8 ps/km.nm 

1550 nm ≤ 18 ps/km.nm 
Mezní vlnová délka: ≤ 1230 nm 
Pracovní teplota: -20°C ÷ + 70°C 
 

9.5 Montáž optických vláken a kabelů 

 
V současné době nejpoužívanější metodou spojování optických vláken je metoda  

svařování: 
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• technologie svařování elektrickým obloukem se provádí bud' pomocí jednoúčelových 
svařovacích poloautomatů nebo automatů (řízených mikropočítačem). Po provedení 
sváru se většinou provádí zkouška pevnosti spoje a měření útlumu. V případě 
nedostatků je nezbytné spoj zlomit a celý postup opakovat (odstranit ochrany, 
zalomit vlákno, očistit konce a připevnit do přípravku svářečky). Podrobněji ve 
skriptu přenosová média - laboratorní cvičení. V ústřednových částech se s výhodou 
využívají konektory. Konektory jsou velmi  náročné na výrobu, vzhledem k potřebné 
přesnosti. 

Výstavbu optických tras řešíme těmito způsoby: 
• pokládkou uloženého kabelu, 
• pokládkou úložného kabelu do PE trubky, 
kdy nejčastější metodou je "zafukování kabelů" do PE trubky. Touto metodou je možné 

zafouknout 2 až 6 km optického kabelu. 
V případě mechanického zatahování je zařízení nutno vybavit zařízením pro 

automatické vypnutí, v případě překročení tahové síly (poškození vláken). 
Jednou z novinek je metoda "drážkování". Metoda od firmy Siemens, MCS (Micro 

Cabling Systems) - mikro kabelážní systém, který zajišťuje ekonomickou pokládku optických 
kabelů bez výkopů. 

První metoda (MCS-Road) zajišťuje pokládku do vozovky, chodníku a to pouze do 
drážky 6 až 10 cm pod vrchem. Tím odpadají výkopy a vkládání kabelů do hloubky 60-80 
cm. Speciální vyvinutý kabel je opatřen Cu trubkou. 

Druhá metoda (MCS-Drain) využívá pro pokládku kanály odpadní vody. Obě koncepce 
jsou navzájem kompatibilní. Výhody: rychlá pokládka, drastické snížení nákladů na výkopové 
práce, minimální ovlivnění dopravy a okolního prostředí. 

Kabelové soubory. Mezi kabelové soubory řadíme optické spojky a rozvaděče. 

 
Obr. 9.16:  Vnitřní optický kabel 

 
Příklady: 
1. Optická spojka (armatura) typu 2500 LG 
Optická spojka typu 2500LG je samostatná optická spojka pro univerzální použití. Její 

kryt je vytvořen ze zesíleného termoplastického materiálu, který spojce poskytuje velmi 
dobrou mechanickou, klimatickou i chemickou ochranu. V základním provedení je spojka 
vybavena třemi kazetami pro uložení svařovaných nebo mechanických spojů optických 
vláken. S těmito kazetami má spojka kapacitu 24 spojů vláken (svařovaných nebo 
mechanických). Do spojky lze dodatečně umístit jednu rozšiřující kazetu D-182563. S touto 
dodávaných kazet lze do spojky umístit 3kazety typu UC-54. Tyto kazety umožňují rozšířit 
kapacitu spojky až na 54 svařovaných spojů při použití mechanické sendvičové ochrany 
těchto spojů. V základním balení spojky jsou dodávány všechny komponenty potřebné pro 
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montáž dvou kabelů (ø 10 ÷ 21,6 mm) do hlavních vstupů spojky. Jediným spotřebním 
materiálem, který je třeba pro základní montáž spojky objednávat zvlášť, je plnicí hmota, tzv. 
Encapsulant, kterou se vyplňuje dno spojky a která zamezuje pronikání vody do prostoru 
uvnitř spojky. 

 
Obr. 9.17:  Optická spojka 

 
Základní vlastnosti a parametry: 
• Univerzální použití (SC) 
• Kapacita 24 spojů optických vláken, s rozšiřujícími kazetami až 30 nebo 54 spojů. 
• Možnost použití - mechanických spojů vláken 
• Svařovaných spojů vláken s teplem smrštitelnou ochranou svárů 
• Svařovaných spojů vláken s mechanickou sendvičovou ochranou svárů 
 
2. Optické rozvaděče řady LGX 
Optické rozvaděče řady LGX jsou určeny pro zakončení nebo vzájemné propojení 

optických kabelů uvnitř budov. Rozvaděče tvoří spolu s jejich příslušenstvím modulární a  
snadno rozšiřitelnou stavebnici. Lze je umístit do 19",21" (ETSI) nebo 23" stojanu, případně 
je lze upevnit přímo na stěnu. Základem řady LGX jsou jednotlivé skříně. Podle funkce se 
tyto skříně rozdělují na: 

• zakončovací (termination) - slouží k přímému zakončení vláken na konektorech 
• úložné pro sváry (splice) - slouží k uložení svařovaných spojů vláken a jejich rezerv 

bud' při navařování pigtailů nebo při přímém svařování vláken z různých kabelů 
• úložné pro spojovací moduly (storage) - slouží k uložení nadbytečné délky 
• spojovacích optických modulů 
• kombinované (combination) - slouží jako kombinace úložné a zakončovací skříně.  
Umožňují tedy navaření pigtailů a jejich zakončení na konektorových panelech. 
Kapacita jednotlivých skříní přitom může být 24, 72 nebo 144 vláken. Jejich šířka je 

43,2 (17") cm a hloubka 27,9 cm (11"). Výška se liší podle typu a pohybuje se od 12,7 cm 
(5") do 53,4 cm (21"). 

Některé rozvaděče jsou instalovány v laboratoři přenosových médií. 
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Obr. 9.18:  Optické rozvaděče 

 

9.6 Praktické využití optických vláken pro vysokorychlostní přenosy 

Z dlouholeté praxe je v obecném povědomí specialistů na telekomunikace vžitý názor o  
vysoké kapacitě a kvalitě dálkových (transportních sítí). Tomuto trendu přispělo i poslední 
desetiletí prudkého rozvoje optických sítí. Narůstající počty operátorů, nové techniky ve 
vytváření "kruhů" (zvyšování bezpečnosti) tyto názory umocňují. Realizovaná přenosová 
kapacita se hodnotila jako předimenzovaná. Realita posledních dvou let je pravým opakem. 
Prudké vyčerpávání kapacity je dáno rychlým rozvojem počítačových sítí a jejich rozrůstáním 
do celosvětových rozměrů. Nárůst datových přenosů se zvyšuje přibližně o 35% ročně, v  
porovnání s telefonním provozem (8%). Další vlnu nárůstu je možné vidět ve zřizování 
účastnických datových přípojek, kdy odtud je malý krok k přetěžování přístupových sítí. I  
když pro četné aplikace postačují ještě mnohovidová vlákna, přechod na jednovidové v  
mnoha případech bude nezbytností. Závěrem tohoto úvodu konstatujeme, že i přenos přes tato 
jednovidová vlákna mají jistou hranici a v některých případech jsou plně vytížena. Co dělat 
dále? 

Metody zvyšování přenosové kapacity 
Rozeznáváme tři možnosti: 
• vláknový multiplex, neboli zvyšování počtu vláken v dané trase (rezervní chráničky), 

na dlouhé trasy 
• (podmořské kabely) těžko realizovatelné, 
• zvyšováním rychlosti modulace optického signálu, je zatím nejpoužívanější způsob 

jak řešit tento problém. Tak např. v hierarchii SDH bylo možno přejít od rychlostí 
155 Mbit/s (STM - I), přes 622 Mbit/s (STM - 4) na dnes nejčastěji používanou 
rychlost 2,5 Gbit/s (STM - 16). V současné době jsou dostupné i systémy s rychlostí 
10 Gbit/s (STM - 64) a i 40 Gbit/s. Při přenosech větších než 2,5 Gbit/s se mimo 
útlumu stává pro konvenční jednovidová vlákna omezujícím parametrem přenosu 
chromatická a polarizační vidová disperze optické trasy. Kupř. při zvýšení rychlosti 
přenosu z 2,5Gbit/s na 10 Gbit/s se maximální dosah trasy zmenší na hodnotu 0,063 
l. Vyvstávající problémy s chromatickou disperzí lze kompenzovat použitím zdroje 
s velmi malou spektrální pološířkou, případně kompenzovat speciálními technikami 
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(zapojením kompenzačního vlákna nebo Braggovou mřížkou). Horší situace 
vyvstává v případě polarizační vidové disperze, kterou nelze kompenzovat a je 
omezujícím faktorem pro přenosy na vzdálenosti delší než 100 km, 

• Využitím vlnových multiplexů, označovaných WDM (Wavelenght Division 
Multiplexing). která se jeví jako velice perspektivní metoda. využívající současný 
přenos na více vlnových délkách po jednom optickém vláknu. Tak např. přenos o 
rychlosti 2,5 Gbit/s na čtyřech vlnových délkách umožní zvýšit přenosovou kapacitu 
na 10 Gbit/s. Tato myšlenka není nová, ale teprve díky novým technologiím se tyto 
prostředky začínají nasazovat v posledních letech a lze předpokládat, že půjde o 
významný technický a ekonomický přínos z pohledu optických přenosů. Touto 
perspektivní metodou se budeme dále zabývat. 

 
Realizace vlnových multiplexů 
Jedno z nejjednodušších řešení, již po několik let na trhu jsou WDM pro dvě vlnové 

délky, např. 850 nm a 1300 nm pro mnohovidová vlákna nebo 1310 a 1550 nm pro vlákna 
jednovidová. Systém umožňuje buď plný duplex po jednom vláknu, nebo zvýšení kapacity na 
dvojnásobek. Z dlouhodobého výhledu není však perspektivním řešením. Metoda je založena 
na využití tzv. "oken" útlumu. 

Mnohem perspektivnějším řešením je využití vysoce selektivních zdrojů záření, kde 
kupř. α je možné přenášet čtyři vlnové délky ve třetím "okně" (minimum útlumu). Příklad 
vícevlnového multiplexu je znázorněn na obr.9.19. 

 
Obr. 9.19:  Schéma optické trasy s vlnovým multiplexem 

 
Tuto cestu objevily nové technologické objevy, které umožnily realizovat spektrální 

vzdálenost kanálů méně než 1 nm. Jednalo se o vynález laseru s rozloženou zpětnou vazbou. 
tzv. DFB (Distributed Feed-Back) nebo laser s Braggovou mřížkou. Tyto lasery jsou zdrojem 
mimořádně čistého spektra záření s extrémně úzkou spektrální čárou a dnes jsou komerčně 
dostupné lasery se spektrální pološířkou řádově 5MHz, tj. 0,00004 nm pro 1550 nm. Vykazují 
současně výborné dynamické vlastnosti a lze přesně nastavovat jejich vlnovou délku. Jsou 
ideálními zdroji záření pro WDM. 

Zvyšování počtu vlnových délek otevřelo cestu k praktickému uplatnění tzv. hustého 
vlnového multiplexu (DWDM - Dense WDM). Tyto pokroky urychlily i normalizační práce 
v  rámci Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Připravené doporučení G 692 stanovuje 
standardy pro tyto přenosy, jako základní spektrální kanál byla zvolena vlnová délka 
kryptonové čáry o frekvenci 193,1 THz. Od této základní délky jsou určeny další spektrální 
kanály s odstupem 100GHz. Komerčně jsou již  dostupné systémy s odstupem 50 GHz a  
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výhledově až 25 GHz. Spektrální kanály a jejich odstup byly stanoveny ve frekvenční škále a 
při přepočtu na vlnovou délku lze využít následující vztah 

 

2/ /f f f c∆λ = λ∆ = λ ∆  

 
kde c je rychlost světla ve vakuu (2,99792458 x 108 m/s). Pro vlnovou délku 1550 nm 

pak odstup kanálů Δf = 100 GHz odpovídá odstupu vlnových délek přibližně  Δ λ = 0,8 nm. 
 
Využitelné technologie - multiplexory a demultiplexory 
Jak bylo patrno z obr. 7.19 pro sloučení vlnových délek je využíván multiplexor, na 

výstupní straně potom demultiplexor. Vlnový multiplexor. který sdružuje více vlnových délek 
do jednoho optického vlákna, může být jednoduše realizován jako vláknová odbočnice 
(sdružovač) s několika vstupy a jedním společným výstupem. Při větších počtech kanálů se 
využívají multispektrální zdroje s přeladitelnou vlnovou délkou. 

Realizace demultiplexoru je složitější je nutné využít disperzního elementu, kupř. 
difrakční mřížky, hranolu nebo optického filtru. 

Pro menší počty vlnových délek se s výhodou (i cena) využívají optické filtry Difrakční 
metody jsou potom nezbytné při větších počtech vlnových délek. Vložný útlum se pohybuje 
v  jednotkách dB, přeslech dosahuje - 35 až - 50 dB. Velmi perspektivní je řešení spektrálního 
demultiplexoru na bázi integrované optiky s fázovou řadou vlnovodů (AWG - Array 
Wareguide Grating). 

Dvouvlnový multiplex 
Již uvedený jednoduchý dvouvlnový multiplex. pro účely plného duplexu, případně pro 

zdvojnásobení přenosové kapacity je znázorněn na obr. 9.20. 

 
Obr. 9.20:  Vlnový multiplex (Coupler) 

 
Čtyřvlnový multiplex 
Často poptávaný multiplex pro rychlé zvýšení kapacity sítě i za poměrně nízkých 

nákladů. Založený na principu kaskádních interferenčních filtrů s odstupem 8 nm (viz obr. 
9.21). 
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Obr. 9.21:  WDM JDS FITEL (1533/1541/1549/1557 nm) 

 
Husté vlnové multiplexy (DWDM) 
Mezi přední výrobce zařízení DWDM lze řadit Lucent Technologies, Alcatel, Nortel, 

NEC aj. Současně jsou již nabízeny DWDM o počtech 16, 20, 40, 60 až ke 100 spektrálních 
kanálů. 

Jako příklad uveďme zařízení Wave Star OLS 806 od Lucent Technologies. Využívá 16 
vlnových délek. překlenutelný útlum 33dB a to odpovídá vzdálenosti 120 km bez zesílení 
(předpokládá se vlákno True Wave - non zero dispersion fiber). S výhodou je možné toto 
zařízení využít při vytváření kruhových topologií, jak je patrné z obr.9.22 

 
Obr. 7.22:  OLS 806 ve "kruhové aplikaci" 

 
Vlivy ovlivňující kvalitu WDM přenosu 
Pro kvalitní přenos je nezbytné splnit příslušné limity, které se ověřují měřením a mezi 

ně spadají: 
• střední vlnová délka, která musí splňovat příslušné normy, musí býti zajištěno 

přesné měření a to s ohledem na změny teploty, nestabilitu laseru, zpětné odrazy, 
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• šířka písma musí rovněž splňovat kritéria spektrálních charakteristik, 
• vložný útlum musí zajistit nejpříznivější podmínky přenosu, 
• přeslechy, tak jako dříve u metalických vodičů, musí při instalacích DWDM 

splňovat přeslechové veličiny mezi sousedními vlnovými délkami. Rovněž 
nelineární vlivy zapříčiňují přeslechy, 

• zpětný odraz může být rozdílný v jednotlivých kanálech, a hodnoty je třeba 
udržovat v tolerancích především z důvodů stability systému, 

• špičkový výkon jednotlivých kanálů musí splňovat příslušné tolerance, 
• samostatnou velmi důležitou otázkou je typ použitého vlákna. 
 
Příklad spektrálních charakteristik čtyřvlného multiplexu je vyobrazen na obr. 9.23. 

 
Obr. 9.23:  Spektrum WDM 

 
V případě nové instalace, kdy se již předpokládá nasazení DWDM systému, je možné 

výběr přizpůsobit systému. Tento princip je v současné době realizován při výstavbách 
transportních sítí četných operátorů, s využíváním tzv. "Telehousů". 

Podstatné svízelnější situace je při potřebách budoucích využití položených vláken pro 
potřeby DWDM. 

Především starší vlákna (ITU G 652) nejsou optimální pro DWDM. Poměrně velká 
chrometická disperze v pásmu 1550 nm omezuje dosah spoje a pro delší trasy je zapotřebí 
kompenzace. 

Dosah spoje je možný zvyšovat zapojením optických zesilovačů viz obr. 9.24 

 
Obr. 9.24:  Zapojení optických zesilovačů 
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Jedná se o tzv. EDFA (Erbium Doped Fibre Amplifier), které zesilují libovolný optický 
signál. Jejich zapojením vznikají další nelineární vlivy, především čtyřvlnné směšování 
(FWM - Four Wave Mixing) a vlastní fázová modulace (SPM - Self Phase Modulation). 
Rovněž hodnoty polarizační vidové disperze musí být v tolerancích (PMD - Polarization 
Mode Dispersion). 

Všechny výše uvedené vlivy ovlivňují přenos a při návrzích sítí je s nimi zapotřebí 
počítat. 

Využitelnost vlnových multiplexů v akademické počítačové síti vysokých škol 
Jednou z prvních aplikací je zapojení dvouvlnnového multiplexu do experimentální sítě 

ÚTKO. Systém demonstruje funkčnost, umožňuje proměření prvků a byla na něm realizována 
ukázka využití pro dohled optického kabelu. Zapojení je na obr. 9.25. 

 
Obr. 9.25:  Realizace a zapojení WDM v síti UTKO 

 
S nasazením 4(8) vlnového multiplexu je uvažováno v brněnské síti. 
Rovněž se připravují práce na experimentálním nasazení DWDM na spoji Brno - Praha 

- Olomouc. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší druh vlákna, bude zapotřebí využít 
kompenzačních metod. 

Další perspektivy vlnových multiplexů - DWDM 
Zvyšování rychlostí bude i nadále trendem dalšího vývoje. Maximální počet kanálů se 

dále zvyšuje k počtu 128 až 160. Experimentální práce vykazují počet až 1024 kanálů. 
Začínají se využívat další paralelní pásma C a L. Zvyšuje se univerzálnost přenosového 
média, např. pro přenos Gbitový a 10 Gigabitový Ethemet, STM64. Jestliže se dnes již do 
páteřních sítí nasazují systémy s kapacitou 1,6 Tbit/s, lze předpokládat nárůst až k hodnotám 
20 Tbit/s. Z hlediska vzdálenosti, s použitím Ramanovského rozptylu a solitonových 
transpondérů se zvýší dosah DWDM systémů až na tisíce kilometrů. Flexibilitu sítí výrazně 
zvýší optické Cross - Connecty, které umožňují zajistit rekonfiguraci a zálohu spektrálních 
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kanálů v čase několika milisekund. V současné době již jsou realizovány tyto prvky s  
přepínací kapacitou 1024 x 1024, kde se přepínání provádí na čipu pomocí mikro - 
elektromechanických zrcadélek a přepínání je 16 x rychlejší než současné elektronické 
spínače. 

Závěrem konstatujme, že tyto nové technologie, výrazně posunují nabídku nových 
služeb a přenosových možností v optických komunikacích  [6], [7]. 

 

9.7 Optické přístupové sítě 

Díky neustálému rozvoji technologií a nabízených telekomunikačních služeb dochází ke 
stále většímu růstu požadavků na přenosovou rychlost přístupových sítí, které připojují 
koncové bod sítě, tedy uživatele, k sítím poskytující telekomunikační služby. Někteří 
účastníci vyžadují rychlosti koncových bodů sítě stovky Mbit/s či jednotky Gbit/s. Možnost 
poskytnout potřebnou šířku pásma pro tyto rychlosti nabízejí stále se rozvíjející optické 
technologie a budování optických přístupových sítí OAN (Optical Access Network). 

Ačkoli optická technologie byla výsadou páteřních a metropolitních sítí, již teď je 
zřejmé, že se z dlouhodobého hlediska stanou standardem i sítí přístupových. Optické vlákno 
se tak rozšíří z páteřních sítí až ke koncovému uživateli. Jedná se o pronikání optického 
vlákna do tzv. „poslední míle“. 

 
Základními funkčními celky tvořící optickou přístupovou síť jsou: 
• Optické linkové zakončení (OLT) jenž zajišťuje funkce síťového rozhraní mezi 

sítí přístupovou a sítí zajišťující telekomunikační služby, 
• Optická distribuční síť (ODN), jedná se soubor optických přenosových prostředků 

mezi OLT a ONU, 
• Optické ukončující jednotky (ONU) jenž zprostředkovávají funkce rozhraní mezi 

optickou a metalickou částí přístupových sítí,  
• Optické ukončující jednotky (ONT) jenž zprostředkovávají funkce účastnického 

rozhraní mezi koncovými zařízeními účastníků a přístupovou sítí (VoIP, video, data).  
 

 
Obr. 9.26: Blokové schéma přístupové sítě 

Z hlediska umístění ukončujících jednotek ONU v optických přístupových sítí a  
způsobu jejich provedení, tj. podle toho, kde je v síti optické vlákno ukončeno, se rozlišují 
různé typy optických přístupových sítí OAN, z nichž jako základní jsou obvykle uváděny:  
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9.8 Optické sítě FTTx 

• FTTC (Fibre To The Curb), optická vlákna jsou přivedena k účastnickému 
rozvaděči, k němuž jsou koncové body sítě připojeny metalickými kabely, 

• FTTB (Fibre To The Building), optická vlákna jsou přivedena do budov 
účastníků, jednotliví účastníci jsou pak připojení pomocí vnitřní sítě, 

• FTTO (Fibre To The Office), optická vlákna jsou zavedena do prostor účastníků s  
velkými nároky na přenosovou kapacitu, 

• FTTH (Fibre To The Home), optická vlákna jsou zavedena až do účastnických 
zásuvek. 

 
Hlavní funkcí přístupových sítí je poskytování transportních služeb v duplexním 

režimu. Přenos signálu oběma směry může být zajištěn několika způsoby: 
• Simplexně s dělením SDM (Space Division Multiplex), přenos je v každém směru 

uskutečněn po jednom optickém vlákně, 
• Duplexně s dělením WDM (Wavelength Division Multiplex), přenos je 

uskutečněn po jednom optickém vlákně, sestupný směr (downstream) vlnovou délkou 
1550 nm a vzestupný (upstream) vlnovou délkou 1310 nm 

• Duplexně s dělením FDM (Frequency Division Multiplex),pro přenos signálů 
v obou směrech je použito jedno optické vlákno a jedna vlnová délka, směry přenosu jsou 
odděleny kmitočtově.  

 
Parametrem, jenž určuje charakter přístupové sítě, je typ přenosových traktů 

využívaných v distribuční části sítě:  
• bod-bod P2P (Point-to-Point), např. přímé spojení OLT a ONT  
• mnohabodové P2M (Point-to-Multipoint), např. pasivní optická síť 
 
Podle charakteru optických prvků a jednotek použitých při distribuci optického vlákna 

rozdělujeme optické přístupové sítě do dvou základních skupin: 
• Aktivní optická síť AON (Active Optical Network) jenž ve své distribuční síti 
využívá aktivních optických prvků (zesilovače, aktivní rozbočovače)   
• Pasivní optická síť PON (Passive Optical Network) využívá pouze pasivních 
prvků  
 

9.8.1 Aktivní optická síť AON 
Jedná se o přístupovou síť, která využívá k propojení jednotky OLT s jednotkami ONU 

aktivních síťových prvků. Zpravidla se jedná o digitální zařízení. Přístupová síť bývá 
realizována technologií SDH (Synchronous Transfer Hierarchy) s kruhovou topologií.  

AON tvoří základní infrastrukturu tzv. hybridních sítí kde jsou na optickou část ve 
vyšších úrovních navázány další technologie. Využívá se signálů STM-n. Sekundární úrovně 
sítí (xDSL, PON atd.) jsou k OAN připojovány pomocí synchronních vydělovacích muldexů 
ADM (Add-drop Muldex) přes ukončovací jednotku SMT viz obr. 9.27  
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Obr. 9.27: Blokové schéma AON přístupové sítě. 

Hlavními výhodami aktivních přístupových sítí AON je realizace podstatně větších 
dosahů, respektive překlenutí vzdáleností mezi jednotkami OLT a ONU, než je tomu u  
přístupových sítí PON a možnost použít větších dělících poměrů v distribučních bodech. 
Těchto velkých vzdáleností je dosaženo díky zařazování aktivních prvků (zesilovače, 
rozbočovače, muldexy) do distribuční optické sítě, které však s sebou přináší hlavní nevýhodu 
a tou je nutnost napájení těchto prvků. Minimalizace nákladů na údržbu a provoz sítí však tyto 
výhody pro použití v přístupových sítích zastiňuje a proto se dnes využívá pasivních 
přístupových sítí PON, především pak pro systémy FTTH. 

 

9.8.2 Pasivní optická síť PON  
Jedná se o síťovou infrastrukturu, která je založena na využití pasivních optických 

síťových prvků. Technické prostředky pro výstavbu PON sítí byly vyvinuty v univerzitních 
laboratořích za finanční podpory firmy Lučeny Technologies. Distribuční síť mezi OLT a  
jednotkami ONU či ONT je tvořena pouze pasivními prvky. Tím je dosaženo velmi 
významného snížení nákladů jak  na vybudování optických přístupových sítí, tak i nákladů na 
uživatelské přípojky při zachování veškerých výhod optické komunikace. Přístupové PON 
sítě se tak stávají ekonomicky dostupné i pro domácnosti. Velice rychle pronikají i do tzv. 
„poslední míle“, což je předurčuje k využití přístupových  technologií FTTH (Fibre To The 
Home).  

PON sítě jsou nejčastěji realizovány jako spojení p2mp viz obr.7.30 c), kdy je 
přenosový kanál sdílen několika uživateli. Tento způsob je jak pro provozovatele (náklady na 
připojení účastníka), tak i pro samotného účastníka (poplatky za služby) nejméně nákladným 
řešením. Nevýhodou je však samostatné sdílení přenosové šířky pásma.  

Požaduje-li účastník, velkou šířku přenosového pásma, volí se přímé propojení mezi 
OLT  a ONT (p2p) viz obr.47.30 b). Tato metoda je ovšem mnohem nákladnější než 
předchozí varianta, neboť nedochází k rozdělení nákladů mezi více účastníků. 

Optický signál je v PON  sítích (p2p) distribuován pomocí rozbočovačů (splitterů), 
které pracují také v opačném směru, tzn. slučují signály přicházející od účastníků. Jedná se o  
pasivní prvky, které pouze rozdělí optický signál  na požadovaný počet dílčích dopředných 
směrů bez provádění jakýchkoli úprav, včetně zesílení signálu. Obousměrný přenos může být 
realizován buď samostatnými vlákny, nebo dnes častěji vlnovým dělením WDM (Wavelength 
Division Multiplex). Přenos optického signálu je tak uskutečněn po jediném optickém vlákně. 
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Pro downstream je použita vlnová délka 1490 nm  pro upstream 1310 nm. Přenos  sestupným 
směrem probíhá tak, že každá ukončující jednotka ONU obdrží úplný multiplexovaný TDM 
signál od jednotky linkového zakončení OLT, ze kterého si vybere jí příslušející kanál viz. 
obr.7.28. 

 

 
Obr. 9.28: Přenosové schéma mezi jednotkami OLT a ONU 

 Vzestupným směrem probíhá přenos pomocí metody časového multiplexu TDMA 
(Time Division Multiplex Access), kdy každá jednotka ONU vloží rámce do time slotu a  
odešle jednotce OLT viz. obr.9.29. 

 
Obr. 9.29: Přenosové schéma mezi jednotkami ONU a OLT 

Infrastruktury pasivních optických sítí nejčastěji využívají pro distribuci signálu 
topologií hvězdy, kruhu nebo sběrnice viz obr.9.30. 

 

 
Obr. 9.30: Topologie využívané v PON sítích, a) sběrnice, b) p2p, c) hvězda, d) kruh 

Tyto topologie můžeme při realizaci optických distribučních sítí ODN (Optical 
Distribution Network) libovolně kombinovat, za podmínky, že budeme respektovat vlastnosti  
optických rozhraní použitých jednotek OLT a ONU. Při návrhu PON sítí musíme vycházet z  
několika faktorů. V první řadě vycházíme z překlenutého útlumu optických rozhraní OLT a  
ONU, musíme také zohlednit typy a počty rozbočovačů, spojovacích částí, konektorů a  
vlastnosti použitého optického vlákna. V důsledku různých vzdáleností mezi jednotkami 
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ONU a OLT ve vzestupném směru může také docházet k různým konfliktům při časovém 
sdílení média. Tyto konflikty je možné odstranit vložením ochranné doby mezi jednotlivé 
časové kanály. Velikost této ochranné časové doby musí být větší než maximální rozdíl dob 
šíření, záleží na rozdílu vzdáleností nejbližší a nejvzdálenější jednotky ONU. 

Systémy FTTH využívajících PON sítí využívají především spojeni bod-bod, které je 
poskytováno především zákazníkům, kteří vyžadují velkých přenosových rychlostí, a spojení 
bod-mnoho bodů, kdy je optické vlákno sdíleno více uživateli. Tato metoda je mnohem 
levnější jak pro uživatele, tak i pro poskytovatele služeb. Na druhou stranu však toto řešení 
poskytuje menší přenosové rychlosti. 

 

9.8.3 Specifikace PON sítí pro systémy FTTx 
V roce 1995 založilo 7 největších světových telekomunikačních operátorů sdružení 

nazvané Full Service Access Network (FSAN) jejíž cílem byla standardizace a rozvíjení PON 
sítí viz. Tab5.1. Tyto specifikace byly navrhovány tak, aby uživatelům poskytly plnohodnotné 
širokopásmové služby jako jsou přenos hlasu, dat a videa. Pro distribuci těchto služeb byly 
organizací FSAN stanoveny tyto vlnové délky. Pro přenos hlasu a dat ve směru od sítě 
k uživateli je použita vlnová délka 1490 nm, ve směru od uživatele k síti  je pro přenos hlasu 
a  dat využita vlnová délka 1310 nm. Pro přenos videa ve směru od sítě k uživateli byla 
stanovena vlnová délka 1550 nm. 

 
Tab. 9.1: Parametry jednotlivých specifikací pasivních optických sítí  

Typ 
 

APON                                      
(ATM-Based PON) 

 

BPON          
(Broadband PON) 

 

GPON                                                                
(Gigabit-Capable PON) 

 
EPON (Ethernet Based PON)        

or                                         EFM 
(Ethernet In First Mile) 

 

Rok schválení 1998 2001 2000 2003 2004 

Doporučení ITU -T .983.1                     
(dodatek 1) ITU -T G.983.3 ITU -T G.983.1             

(dodatek 2) ITU -T G.984.1 IEEE 802.3ah 

Protokol ATM ATM ATM ATM a GEM Ethernet+FEC 

Typ optického    
vlákna, počet 

ITU -T G.652                          
(1 nebo 2) ITU -T G.652             ITU -T G.652                     

(1 nebo 2) 
ITU -T G.652                     

(1 nebo 2) 

1000Base-PX10:1vlákno 
1000Base-PX20:2vlákna        typ 

nespecifikován 

Split ratio max. 32 max. 32 max. 32 max.64 max.32 

Maximální   
vzdálenost [km] 20 20 20 až 60 1000Base-PX10:10    1000Base-

PX20:20 

Přenosová      
rychlost [Mbit/s] 

Symetrická:                      
155,52/ 622,08  
Nesymetrická:      
Downstream:    

622,08                                         
Upstream:          

155,52             

Symetrická:                      
155,52/ 622,08  
Nesymetrická:      
Downstream:   

622,08                                         
Upstream:       

155,52             

Symetrická:                      
155,52/ 622,08  
Nesymetrická:      
Downstream:         

622,08/ 1244,16                                         
Upstream:               

155,52/ 622,08             

Symetrická:                      
1244,16/ 2488,32  

Nesymetrická:      
Downstream:       

1244,16/ 2488,32                                         
Upstream:               

155,52/ 622,08/ 
1244,16             

Symetrická: 1244 Mbit/s 
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APON, BPON  
Specifikace G.983.1 APON (ATM Based PON) byla schválena organizací ITU-T 

(International Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector) v roce 
1998.  Jedná se o pasivní optickou síť, která pro přenos informací využívá buněk ATM 
(Asynchronous Transfer Mode). Přenosové rychlosti jsou nabízeny ve dvou variantách: 
symetrická služba o rychlosti 155,52 Mbit/s a asymetrická služba ve směru ze sítě k uživateli 
(downstream) 622,08 Mbit/s a ve zpětném směru (upstream) 155,52 Mbit/s.    

Dodatečně byla doplněna symetrická služba o rychlost 622,08 Mbit/s. Roku 2001 
přijalo ITU-T standard G.983.3 BPON (Broadband PON), který byl vlastně rozšířením 
předchozího standardu a využívá stejných přenosových rychlostí. Jako přenosového média 
využívá jednoho či dvou optických vláken G.652. Obousměrná komunikace po jednom 
vlákně je zajištěna vlnovým dělením. 

 
 GPON 
V roce 2003 byla v ITU-T schválena specifikace G.984.1 GPON (Gigabit Capable 

PON),  která vychází ze specifikací G.983.x. Především pak rozšiřuje specifikaci G.983.1 ve 
smyslu rychlosti při zachování principů širokopásmového přístupového systému. Pro přenos 
využívá ATM buněk, ale také metodu GEM (GPON Encapsulation Method). Tato metoda 
používá pro přenos GPON rámců, které mají proměnnou délku. ATM buňky i GEM rámce 
nebo jejich fragmenty jsou přenášeny společně v rámcích s pevnou délkou 125 µs. To 
umožňuje využití paketově orientovaných služeb jako Ethernet či  IP (Internet Protocol). 
Přenosové rychlosti jsou nabízeny ve dvou variantách: symetrická služba o rychlostech 
1244,16 Mbit/s, 2488,32 Mbit/s a asymetrická služba ve směru ze sítě k uživateli 
(downstream) 1244,16 Mbit/s, 2488,32 Mbit/s a ve zpětném směru (upstream) 155,52 Mbit/s, 
622,08 Mbit/s, 1244,16 Mbit/s. 

 
 EPON 
Zavedení Ethernetu do přístupových sítí zajistila organizace IEEE přijetím specifikace 

IEEE 802.3ah. Tato specifikace bývá označována jako EPON (Ethernet Based PON) nebo 
také EFMF (Ethernet In First Mile Fibre). Cílem bylo zavedení standardu Ethernet až 
k uživateli a tím zjednodušení navazování lokálních sítí. Pro přenos v obou směrech jsou 
využívány Ethernet rámce s pevnou délkou 2 ms. EPON je navržen pro mnohabodovou síť 
sdílející přenosové médium, ale je možno emulovat i komunikaci bod-bod (P2PE Point To 
Point Emulation). Standardem IEEE 802.3ah jsou specifikovány dva typy rozhraní, které se 
liší dynamikou a optickými výkony. Typ 1000Base-PX10 je určen pro použití na vzdálenosti 
do 10 km s maximálním rozbočením 1:16. Typ 1000Base-PX20 je určen pro vzdálenosti do 
20 km a rozbočením až 1:32. Přenosová rychlost byla stanovena na 1244,16 Mbit/s 
symetricky. 
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Obr.9.31: Přenosové rychlosti nabízené uživateli symetrickými službami při rozbočení 1:32 

9.8.4  Služby Triple Play v systémech FTTH 
Dnešním trendem telekomunikačních operátorů a poskytovatelů širokopásmových 

služeb je možnost nabídnout uživateli co možná největší šířku přenosového pásma a s tím 
spojené služby. Stále větší konkurence a snaha zajištění rentability vede operátory 
k implementaci stále nových služeb. Jednou z nich je služba Triple Play nebo také „Trojitá 
hra“. Jedná se o novou generaci služeb nabízejících přenos hlasu, dat a videa.  Tyto služby se 
dají rozdělit na služby základní a služby rozšířené viz tab.9.2. Základní služby nejsou 
zpoplatňovány, ve smyslu za jednotlivou službu, neboť jsou zahrnuty v paušálním poplatku za 
připojení k širokopásmové síti. Nadstandardní služby, které rozšiřují rámec služeb základních, 
jsou již zpoplatňovány. 

 
Tab. 9.2: Parametry jednotlivých specifikací pasivních optických sítí 

Datové služby Hlasové služby Video služby 

Základní 

Vysokorychlostní Internet, 
Vysokorychlostní přenos dat 

IP telefonie  VoIP                              
(Voice over Internet Protocol) 

Analogové či digitální TV vysílání,  
IPTV (TV over Internet Protocol) 

Rozšířené 

Privátní datové linky,    
Interaktivní výukové programy,  

Bezpečnostní systémy a 
monitoring,                                                      

Domácí kancelář 

VoIP                              
(Telefonní linky) 

HDTV (High Definition TV),     
Video na vyžádání VoD  (Video on 

Demand), Interaktivní TV,                          
Pay per View,  Online hry 
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Způsoby distribuce video signálu 
Poskytování široké nabídky video a hlasových služeb je dnes hlavním trendem 

telekomunikačních operátorů. Není se čemu divit, tvoří totiž většinu jejich příjmů. Proto je 
věnováno velké úsilí nejen nasazování nových služeb, ale také hledání nejvhodnější 
přenosové formy, která by mohla zavést více služeb najednou bez potřeby zvětšovat 
přenosovou šířku pásma a zvýšit tak příjmy poskytovatele. Video služby nabízené v rámci 
Triple Play jsou k uživatelům distribuovány dvěma způsoby a to prostřednictvím tzv. 
překryvné PON (video overlay passive optical network) nebo prostřednictvím IPTV (TV over 
Internet Protocol). 

Překryvné PON sítě, viz. obr.9.32, používají pro přenos  videa vlnovou délku 1550 nm, 
která byla pro tuto službu vyhrazena organizací ITU. K uživateli je signál přenášen po jednom 
optickém vlákně společně s datovým tokem (data a hlas), pro který je vyhrazena vlnová délka 
1490 nm, pomocí vlnového multiplexu WDM. Přenášený signál může být jak analogový, tak 
digitální. Na straně uživatele je v jednotce ONT video signál vydělen (pomocí tzv. triplexoru) 
a převeden na radiofrekvenční signál. Tento signál, jedná-li se o klasický analogový signál,  je 
z jednotky ONT veden koaxiálním kabelem přímo do televizoru. Jedná-li se o digitální signál, 
je nutné použít Set top box (STB), který tento digitální signál upraví na analogový.  
Překryvná síť nabízí poskytovatelům flexibilitu a umožňuje jim tak poskytovat širokou 
nabídku video služeb. Tyto sítě jsou schopny nabídnout domácnostem kapacitu, která mnohdy 
převyšuje jejich nároky na pokrytí požadavků.  
 

 

Obr. 9.32: Schéma zpracování služeb Triple Play pro systémy FTTH (zdroj EXFO) 

Druhou možností, jak distribuovat video služby v PON sítích je IPTV neboli přepínané 
video. V tomto případě je video signál přenášen k uživateli prostřednictvím paketové sítě. 
Video signál je na straně síťového zakončení nejprve digitalizován a následně komprimován. 
Binární data jsou vkládána do IP datagramů. Takto komprimovaný signál je přenášen k ONT 
společně s datovým tokem (data a hlas) využívajícím vlnové délky 1490 nm prostřednictvím 
ATM buněk či Ethernetových rámců. Do přenosové cesty mezi televizorem a jednotkou ONT 
je vložen Set top box s IP rozhraním. Propojení tohoto IP STB s ONT je realizováno 
strukturovanou kabeláží CAT-5. Televizor je již k STB  připojen koaxiálním kabelem  [8]. 
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9.8.5 Optické rozbočovače (splittery) 
Optické rozbočovače jsou síťové prvky umožňující sdílení optického přenosového 

média většímu počtu účastníků.  V systémech FTTH, které jsou provozovány v sítích PON se 
zpravidla jedná o obousměrné pasivní prvky, které disponují jedním vstupním portem a  
několika (2-64) výstupními porty. V sestupném směru (downstream) je signál z jednotky OLT 
přicházející na vstupní port rozbočovače rozdělen do požadovaného počtu dílčích signálů, 
které jsou dále přes výstupní porty distribuovány k jednotlivým ONU jednotkám.  V opačném 
směru (upstream) rozbočovač slučuje signály přicházející od jednotlivých ONU v jeden signál 
jenž je dále distribuován k OLT. 

Jedná se o pasivní síťové prvky, které provádí pouze rozbočování nebo slučování 
optického signálu bez jakýchkoli dalších úprav. Podle typu a technologie výroby mohou 
pracovat buď v určitém přenosovém pásmu, nebo v celé jeho šířce. Použitím rozbočovače 
vkládáme do optické trasy útlum jehož hodnota záleží na  počtu výstupních portů a je  udána 
v dB viz Tab.9.3. 

 
Tab. 9.3: Hodnoty vloženého útlumu pro PLC rozbočovač Telcordia GR-1209 

 

1x4 1x8 1x16 1x32 

Vlnová délka [nm] 1260 -1650 

Hodnota vloženého útlumu [dB] 6,6 9,8 12,7 15,8 

Max. hodnota vloženého útlumu [dB] 7,1 10,2 13,2 16,6 

 
Rozbočovače je možno kaskádně řadit v závislosti na topologii sítě. Musíme však 

dodržovat doporučení ITU-T, které upravují hodnoty útlumu vložené do optické trasy 
použitím rozbočovačů.  

 
Podle technologie výroby můžeme rozbočovače rozdělit do dvou skupin: 
• PCL (Planar Lightwave Circuit) 
• FBT (Fused Bionic Taper) 
 
PLC rozbočovače jsou vyráběny planární technologií. Na křemíkovém substrátu je 

technologickým postupem vytvářena požadovaná struktura. Touto technologií se dá vyrobit 
rozbočovač až se 32 výstupními porty. Používá se především pro rozbočovače s vyšším 
počtem výstupních portů.  

FBT rozbočovače 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 2 až 4 vláken, která se pro dosažení většího počtu 
výstupních portů řadí kaskádovitě za sebe. Tato technologie je využívána především pro 
menší počty výstupních portů. 
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Obr.9.33: Ukázka struktury PLC a FBT rozbočovačů 

Volba vhodné přenosové metody 
Jak již bylo zmíněno, překryvná PON využívá pro přenos video signálu směrem 

k uživateli vlnové délky 1550 nm, který je tak oddělen od datového toku, jenž je ve směru 
k uživateli přenášen vlnovou délkou 1490 nm. Tato vlnová délka nebyla organizací ITU 
zvolena náhodně, nýbrž proto, že hodnota vloženého útlumu optického vlákna je pro tuto 
vlnovou délku nejmenší.  Jelikož bylo v počátcích přenášeno analogové video, hrála tato 
vlastnost rozhodující roli. Aby byla zajištěna potřebná kvalita přenášeného analogového 
signálu, je nutné zajistit co největší odstup signálu od šumu CNR (Carrier to noise Ratio). 
Minimální hodnota CNR byla stanovena organizací FCC (Federal Communications 
Commisson) na 44 dB. Při této hodnotě je zaručena eliminace tzv.“sněžení“ v obraze. Ovšem 
hodnota používána v systémech FTTH by měla být vyšší než 47 dB, zpravidla se používá 
48 dB. Dnešní ONT jsou schopny zajistit hodnotu CNR 48 dB při přijímané úrovni signálu -5 
až -6 dBm. Aby bylo zajištěno dodržení CNR 48 dB je nutné použít zdroje velkých optických 
výkonů (lasery, EDFA). Při těchto výkonech se v optickém vlákně projeví tzv. Brillouinův 
zpětný rozptyl (BS Brillouin Scattering), kdy se část odraženého světelného paprsku vrací 
zpět do zdroje a způsobuje tak rušení. K tomuto rozptylu dochází v důsledku interakce 
světelného záření (fotonů) s virtuální mřížkou, která je tvořena akustickými vlnami (fonony) 
jenž jsou vytvářeny laserovým zdrojem či EDFA zesilovačem při velkých výkonech. Dříve se 
tento jev projevoval již při výkonech 7 dBm, dnes je tato hranice díky stále se zlepšující 
technologii posunuta až za hranici 20 dBm. Optický výkon potřebný k přenesení analogového 
video signálu se pohybuje v rozmezí 10 až 20 dBm (10-100 mV). Volba výkonu je závislá na 
vloženém útlumu přenosové cesty. 

Většina video signálu je již dnes přenášena v digitální formě. Nejen, že pro tuto formu 
přenosu se dostupná šířka přenosového pásma několikanásobně zvýší, ale obraz je mnohem 
kvalitnější a digitální video signál je mnohem méně náchylnější k rušení. Hodnota CNR pro 
přenos digitálního video signálu je výrazně nižší, a závisí na požadované chybovosti. Dalším 
faktorem ovlivňujícím kvalitu digitálního videa je tedy chybovost BER (Bit Error Rate). Pro 
zmenšení chybovosti přenosového kanálu se využívají tzv. samoopravné metody jako např. 
FEC (Forward Error Correction, J.83B). Při požadované chybovosti 10-9 je hodnota CNR 
15,5 dB. K přenesení digitálního videa v binární podobě je zapotřebí mnohem menších 
optických výkonů než tomu bylo v předchozím případě, může se jednat výkony  blízké 
0 dBm. Je to dáno především mnohem menší hodnotou odstupu signálu od šumu. I v tomto 
případě se mohou projevit nelineární vlastnosti optického vlákna. Může zde doházet 
k Ramanovu rozptylu RS (Raman Scattering). Při němž dochází k interakci fotonů 
s křemíkovou mřížkou. V důsledku toho fotony odevzdají část energie a vzniká záření s menší 
vlnovou délkou. Může tak docházet k přeslechům mezi vlnovými délkami v případě vlnového 
multiplexu. Aby k tomuto jevu nedocházelo, musí být dodržen odstup mezi kanály minimálně 
0,8 nm.  
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Výhodou této tzv. překryvné PON je oddělení video signálu od datového toku při 
přenosu. Přenosová šířka pásma určená k distribuci video signálu není ovlivňována 
množstvím právě přenášených dat. Nemůže tedy docházet ke zhoršení kvality obrazu  
vytížením přenosového kanálu. Další výhodou představují jednodušší Set top boxy, v případě 
analogového video signálu Set top boxy nejsou za potřebí. Pro rozvod TV signálu po domě je 
využita stávající rozvodná síť koaxiálních kabelů. Tyto výhody jsou však zastiňovány vyššími 
náklady na vybudování a provoz této infrastruktury. Na straně linkového zakončení 
(v ústředně) je zapotřebí nainstalovat vlnové multiplexy, které multiplexují video signál 
s datovým tokem ve směru k uživateli, výkonové lasery pro video signál a v neposlední řadě 
EDFA zesilovače zesilující tento signál. Na straně uživatele se to projeví v ceně ukončující 
jednotky ONT, která obsahuje triplexor na separaci jednotlivých vlnových délek přenášejících 
se optickým vláknem. 

IPTV neboli přepínané video je označení pro přenos video signálu pomocí paketové 
sítě. Video data jsou vkládána do IP datagramů  a směrována k uživateli. Digitální video 
signál je v tomto případě přenášen společně s datovým tokem (data a hlas) vlnovou délkou 
1490 nm.  I zde jsou využívány poměrně malé optické výkony. Ukončující jednotky na straně 
uživatele ONT jsou schopny splnit požadavek na CNR 15,5 dB při přijímané úrovni signálu -
20 až -30 dBm (podle typu přijímače), což klade opravdu malé nároky na výkon optických 
vysílačů. Hodnoty výkonů se pohybují v rozmezí -1 až 5 dBm, výkony jsou z tohoto rozmezí 
voleny podle přenosové rychlosti a vloženého útlumu přenosové cesty. 

Tato metoda poskytování komplexních služeb Triple Play je velice hospodárným 
řešením jak z hlediska počátečních investic, tak i provozních nákladů. V  linkových 
zakončeních na straně sítě nemusí být instalovány vlnové multiplexy a EDFA zesilovače, jako 
tomu je u překryvné PON. Na straně uživatele je v ukončující jednotce ONT použit pouze 
diplexor, nikoli triplexor, což představuje další snížení nákladů pro poskytovatele služeb. Asi 
hlavní nevýhodou této infrastruktury je sdílení přenosové šířky pásma video signálem a  
datovým tokem. Tento způsob přenosu vyžaduje poskytnutí velké přenosové šířky pásma, aby 
bylo možno sledovat TV a zároveň stahovat velké množství dat. V případě velkého počtu 
televizorů v domácnosti a zájmu sledovat více TV programů se může stát, že video signál 
s vyšší prioritou využije veškerou dostupnou přenosovou šířku pásma vyčleněnou pro 
uživatele. Další nevýhodou jsou Set top boxy, které musejí podporovat IP rozhraní. Jejich 
cena je poměrně vysoká a nabídka na trhu nízká. Naproti tomu ale umožňují jednoduší 
komunikaci ve zpětném směru s video serverem. Nemalý problém pro poskytovatele 
představuje připojení nového uživatele, obzvláště pak, přeje-li si připojit více TV přijímačů. 
Nelze totiž vyžít stávající koaxiální rozvody, neboť IP Set top boxy jsou s jednotkou ONT 
propojeny strukturovanou kabeláží CAT-5. 

 
Tab. 9.4: Porovnání nároků překryvné PON (analogové video) a přepínané TV 

(digitální video) na vysílací optické výkony 
 

Optické vlákno G.652 C zero water peak G.652 C zero water peak 
vlnová délka 1550 1490 
vzdálenost 20 km 20 km 
vložený útlum 4 dB 5 dB 
Rozbočovač 1:32 16,6 dB 16,6 dB 
Konektory FC FC 
počet 6 6 
vložený útlum 1,5 dB 1,5 dB 
Spoje svarové svarové 
počet 6 6 
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vložený útlum 0,18 dB 0,18 dB 
Celkový vložený 
útlum 22,28 dB 23,28 dB 
Citlivost přijímače  
v ONT -6 dBm (CNR 48 dB) -24 dBm (CNR 15,5 dB) 

Potřebný optický 
výkon vysílače 16,28 dBm (42,46 mW) -0,72 dBm (0,85 mW) 

 
 

9.8.6 Pasivní optické sítě 
V pasivních optických sítích musíme uvažovat se dvěma rozdílnými architekturami, 

s centralizovaným a s distribuovaným (kaskádním) uspořádáním. Důvody použití různých 
architektur jsou závislé na podmínkách v dané lokalitě. Základní rozdíl vysvětluje Obr. 9.34.  

Distribuované/kaskádní uspořádání využívá rozmístění odbočnic s nižšími dělícími 
poměry na více místech v síti. Veškeré odbočnice musí být uloženy v samostatných boxech a  
tím rostou náklady na pasivní technologii. Dělícího poměru odbočnice 1:32 se dosahuje 
řazením několika odbočnic s nižšími dělícími poměry za sebou – např. odbočnice 1:4 
následovaná 1:8, na různých místech v síti. Výstavba, měření a případné hledání závady je 
však složitější [8]. Spolehlivost sítě může být ovlivněna rostoucím počtem optických 
součástek.  

Centralizované uspořádání se vyznačuje sdružením všech odbočnic s maximálním 
možným dělícím poměrem do jednoho místa – typicky ve venkovním pasivním rozvaděči. 
Jedna odbočnice s dělícím poměrem 1:32 má trochu menší útlum než jakákoli kombinace 
odbočnic s dělícími poměry 1:16, 1:8, 1:4 a 1:2. To redukuje počet komponent, s čímž přímo 
souvisí rostoucí spolehlivost sítě díky redukci možných míst poruchy. Nižší vložný útlum 
mírně zvyšuje dosah sítě. Centralizovaná architektura poskytuje snadnější výstavbu, měření 
přenosových parametrů, řešení problémů a vyhledávání závad. 

 
Obr. 9.34: Centralizovaná a distribuovaná/kaskádní architektura PON 

Pasivní optické sítě dle současných standardů jsou schopny pracovat při útlumu 25 dB 
mezi linkovým zakončením OLT a koncovou jednotkou ONU. Když vezmeme v úvahu, že 
vložný útlum odbočnice s dělícím poměrem 1:64 je 21 dB, pak vidíme, že zbývající rezerva 
na optické vlákno, sváry a konektory je pouze 4 dB. Z toho důvodu mají jednotlivé standardy 
rozdílné požadavky na zdroje záření, detektory, definují maximální dělící poměry odbočnic a  
vzdálenosti, případně zavádí dodatečnou opravu chyb. V dalších kapitolách budou stručně 
představeny současné standardy pasivních optických sítí. 
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Standardy pasivních optických sítí 

V rámci pasivních optických sítí je definováno několik standardů. Hlavními sdruženími 
vydávající doporučení jsou ITU-T (International Telecommunication Union) ve spolupráci 
s FSAN (Full Services Access Network) a IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers). Pod hlavičkou ITU-T byly vydány standardy GPON (Gigabit-capable PON) a  
XG-PON (10-GPON) a sdružení IEEE standardizovalo EPON (Ethernet-based PON) a 10G 
EPON (10 Gigabit EPON). Přenos dat v dopředném směru (downstream) je kontinuální tok 
dat jdoucí do všech koncových jednotek, které si vybírají datové rámce/buňky podle 
informací v záhlaví. Jinak je tomu ve zpětném směru (upstream), kdy každá koncová jednotka 
musí vysílat v odlišném časovém intervalu, aby nedocházelo ke kolizím. Techniky 
přidělování upstream pásma se u jednotlivých standardů liší. Všechny pasivní optické sítě 
využívají pro řízení doby vysílání koncových jednotek mechanismus DBA (Dynamic 
Bandwidth Allocation), který umožňuje dynamické přidělování kapacity podle potřeby 
koncových jednotek, podle typu služeb nebo vytíženosti linky [8]. 

9.8.7 Vlnové multiplexy 
Technologie WWDM 
WWDM (Wide Wavelength Division Multiplexing), tzv. „široký“ vlnový multiplex 

většinou používá čtyři vlnové délky v oblasti 850 nm (vícevidová optická vlákna) nebo 
v oblasti 1300 a 1310 nm (vícevidová nebo jednovidová optická vlákna). Technologie 
WWDM je nejčastěji využívána pro přenos Gigabitového a 10Gigabitového Ethernetu. 
Jednotlivé vlnové délky WWDM multiplexu mají typicky odstup 25 nm. 

Technologie DWDM 
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) tzv. „hustý“ vlnový multiplex 

používá minimální odstupy mezi jednotlivými kanály, takže umí do jednoho vlákna 
implementovat desítky vlnových délek. V těchto případech se využívá jednovidových laserů 
a  úzkopásmových interferenčních filtrů. Při tom je nezbytné zajistit dostatečnou kmitočtovou 
stabilitu a extrémně úzkou spektrální čáru. 

Doporučení ITU-T G.694.1 „Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency 
grid“ specifikuje jednotlivé přenosové kanály v oblasti vlnových délek v rozsahu od 1490 nm 
(200,95 THz) do 1620 nm (186,00 THz), (tzv. S, C a L pásmo). Doporučení ITU-T G.694.1 
počítá s odstupem jednotlivých kanálů v rozsahu 100 GHz se začátkem na 186,00 THz 
(odstup cca 0,8 nm) nebo s dvojnásobným počtem kanálů s odstupem 50 GHz (cca 0,4 nm). U 
přenosů DWDM se požadavek na odstup signál šum zvyšuje se zvyšující se přenosovou 
rychlostí v kanálu. Například pro STM-16 (2,5 Gbit/s) postačuje pro kvalitní přenos odstup 
s/š 18 až 20 dB, pro STM-64 (10 Gbit/s) je zapotřebí cca 22 dB a pro STM-256 (40 Gbit/s) je 
požadováno cca 25 dB. Pro kvalitu přenosu je nutné, aby se skutečná vlnová délka kanálu 
(tzv. vlnová délka výkonového maxima) neodchylovala od předepsané vlnové délky (tzn. 
nominální vlnové délky) o více než ± 0,2 odstupu nosných. Pro odstup nosných 100 GHz 
z toho plyne požadavek, že skutečná vlnová délka musí být v toleranci ± 20 GHz (odpovídá 
± 0,16 nm). Šířka pásma optického signálu přenášeného v jednom kanálu je závislá na šířce 
pásma původního modulačního signálu a může být dále zhoršena (rozšířena) nevhodnou 
modulační technikou. 

Technologie CWDM 
CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) tzv. „hrubý“ vlnový multiplex 

vznikla jako levnější varianta DWDM. Technologie CWDM je forma vlnového multiplexu, 
která využívá větší odstup mezi jednotlivými přenosovými kanály, než je tomu u klasické 
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technologie DWDM. V doporučení ITU-T G.671 bylo specifikováno, že CWDM by měl mít 
odstup jednotlivých kanálů menší než 50 nm a 8 nm pro vlnovou délku 1550 nm [8]. 

9.8.8 Optické zesilovače 

Jak už bylo uvedeno v předchozích kapitolách, krátká přenosová vzdálenost je 
limitujícím faktorem současných PON sítí. Jako vhodné řešení by se jevilo použití EDFA 
vláknové zesilovače, jako je to běžné u dálkových tras. Problém je tu však s pásmem 
vlnových délek, protože PON sítě pracují mimo spektrum, které jsou EDFA zesilovače 
schopné zesilovat. Vzhledem k obousměrnému přenosu v PON sítích je nutné použít dvou 
zesilovačů pro každý směr zvlášť. Princip rozdělení obousměrného signálu bude popsán 
v další kapitole. V případě PON sítí je výhodnější použití polovodičových optických 
zesilovačů.  

Optické zesilovače tedy mohou být děleny do dvou tříd: optické vláknové zesilovače 
(OFA – Optical Fiber Amplifier) a polovodičové optické zesilovače (SOA – Semiconductor 
Optical Amplifier). Optické zesilovače nachází v současnosti uplatnění jako průběžné 
zesilovače využívané ke kompenzaci ztrát v optickém vlákně. SOA může být použitý jednak 
jako hlavní zesilovací činitel, ale také jako optický přepínač a ke konverzi vlnových délek. 
Tyto funkce jsou vhodné zejména tehdy, kdy nedochází k převodu signálu mezi optickou a  
elektrickou oblastí. V porovnání s OFA zesilovači má SOA nižší maximální zesílení do 
30 dB, vyšší vložný útlum 6-10 dB a vyšší šumové číslo 7-12 dBm [5].  

Optické vláknové zesilovače EDFA (Erbium Doped Fibres Amplification)  

Zjednodušené blokové schéma EDFA zesilovače je uvedeno na obr.9.35. Zesilovač je 
tvořen tzv. laserovou pumpou a speciálním optickým vláknem, které je dopováno prvky 
vzácných zemin (Erbiem aj.). Vlivem navázaného záření z laserové pumpy (o vlnové délce 
980 nm nebo 1480 nm) do speciálního vlákna o délce několika metrů, dochází k excitaci 
atomů dopovaného prvku na vyšší energetické hladiny. Tak je v nich dočasně uložena energie 
získaná ze záření laserové pumpy. K jejímu uvolnění dochází vlivem přítomnosti přenášeného 
signálu, jehož energie způsobuje stimulovanou emisi záření o shodné vlnové délce a fázi 
s přenášeným signálem. Tím dochází k zesílení přenášeného optického signálu. Optovláknové 
zesilovače umožňují zvýšení úrovně signálu až o 50 dB (jeden kanál, C - pásmo). Vnitřním 
uspořádáním zesilovače lze dosáhnout velkého rozsahu zesilovaného pásma a tak zesilovat 
současně signál v C i L pásmu. 

 
Obr. 9.35:  Princip optického EDFA zesilovače 

Optické Ramanovské zesilovače 
Ramanovský typ zesilovače se používá pro zesílení optického signálu. Prakticky se 

jedná pouze o laserový zdroj záření připojený k optické trase. K zesílení optického signálu se 
využívá Ramanovského rozptylu na částicích materiálu vlnovodu. Při tomto rozptylu dochází 
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kromě jiného také k přesunu energie z nižších vlnových délek (vlnová délka záření 
Ramanovské pumpy) na vyšší (vlnové délky přenášeného signálu) a tak k zesílení signálu. 
Zjednodušené zapojení je zobrazeno na obr. 9.36 

 
Obr. 9.36:  Ramanovský optický zesilovač 

Zesilování optického signálu tedy nastává přímo ve vlastním vlákně přenosové trasy. 
Není zde nutno žádného speciálního vlákna, lze použít libovolné telekomunikační vlákno. U  
tohoto typu zesilovače se nedosahuje takových hodnot zesílení jako u EDFA. Úroveň signálu 
lze zvýšit cca o 15 až 20 dB. 

Polovodičové zesilovače SOA 

Na Obr. 9.37 je zobrazena schematická struktura SOA. Zesilovač je řízen elektrickým 
proudem, na rozdíl od vláknových zesilovačů, kde je zdroj optický. V aktivní oblasti je 
vstupní signál zesílen vlivem stimulované emise. Výstupní signál je doprovázen šumem. 
Tento vložný šum (ASE – Asynchronous Spontaneous Emission) se vytváří během procesu 
zesilování [5].  

 
Obr. 9.37: Vnitřní struktura polovodičového optického zesilovače. 

Aktivní oblast je široká asi 80 nm a může být nastavena na jakoukoli oblast vlnových 
délek v rozsahu od 1200 nm do 1600 nm úpravou složení materiálu. Tím je možné nastavit 
zesilovač jak pro zesílení v oblasti 1490 nm downstream tak pro zesílení v oblasti 1310 nm 
upstream. Při návrhu SOA se musí uvažovat s dalšími jevy. Jako u všech zesilovačů, při 
vysokém výstupním výkonu dochází k saturaci. Je tedy důležité udržet provoz zesilovače 
v jeho „kvazi-lineárním“ režimu. 

Funkci optického zesilovače můžeme rozdělit na tři třídy: 1) postamplifier nebo booster, 
2) průběžný zesilovač a 3) preamplifier.  

Booster 

Zesilovač ve funkci postamplifier/booster je zapojen ihned za vysílačem. Jeho funkce je 
zesílení vysokého vstupního signálu před vysíláním. Booster může sloužit k současnému 
zesílení několika kanálů na různých vlnových délkách, jako tomu je u WDM systémů. 
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V dálkových optických sítích slouží booster k redukci průběžných zesilovačů a regenerátorů 
na trase.  

Průběžný zesilovač 
V optických komunikačních systémech jsou průběžné zesilovače používány ke 

kompenzaci ztrát v optickém vlákně. V tom případě odpadá potřeba použití optických 
regenerátorů. SOA jsou transparentní vzhledem k přenosové rychlosti i modulačnímu formátu 
a jsou vhodné pro vícekanálové WDM systémy. Mají nízkou spotřebu a jsou kompaktní, to 
jsou výhody zejména při použití jako vzdálený zesilovač.  

Předzesilovač 
Zesilovač je umístěn těsně před detektorem. Funkcí předzesilovače je zvýšení optické 

úrovně před detekcí signálu. Reálné optické přijímače přidávají k signálu tepelný šum, který 
má vliv na minimální hodnotu výkonu, pod kterou není možná bezchybná detekce signálu. 
Minimální výkon je charakterizován citlivostí přijímače, která definuje úroveň pro 
dostatečnou hodnotu chybovosti. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Přenosová média 137 

10 Pokládka a montáž kabelů 
 

10.1 Obecné zásady 

Stavební zákon 

Jedná se o zákon č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu viz, ve kterém se 
v  §1 – Předmět úpravy, odstavec (1)-(3) doslova uvádí, že „ upravuje podmínky pro 
výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, ve věcech stavebního řádu 
zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení , užívání a odstraňování 
staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při 
přípravě a provádění staveb“. Tento zákon dále „upravuje podmínky pro projektovou činnost 
a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do 
staveb, ochranu veřejných zájmů „. 

Zákon dále  stanovuje práva a povinnosti všech účastníků stavební činnosti , požadavky 
na provedení projektové dokumentace, vlastní realizaci staveb a způsob vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

Telekomunikační  zákon 

Zákon č.127/2005 o elektronických komunikacích viz. v odst.1 „ upravuje na základě 
práva Evropského společenství podmínky podnikání a výkon státní zprávy, včetně regulace 
trhu, v oblasti elektronických komunikací „. Dále určuje kdo vůbec, za jakých podmínek a  
jakým způsobem může elektronické služby poskytovat, určuje ceny služeb, pravidla pro 
přidělování licencí, určuje práva a povinnosti jednotlivých poskytovatelů a koncových 
zákazníků, dále upravuje postupy pro provádění telekomunikačních staveb, vztahy s majiteli 
pozemků přes které telekomunikační vedení vedou a všech ostatních činností spojených 
s výstavbou a provozováním telekomunikační sítě. 

Územní rozhodnutí, územní souhlas 

Jednou z nejdůležitějších součástí stavebního zákona z hlediska záměru provedení 
stavby je tzv. územní rozhodnutí .V §92 tohoto zákona se uvádí, že „ územním rozhodnutím 
stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, 
podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby, 
rozhodne zde o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti a  
stanoví dobu platnosti rozhodnutí “. Platnost územního rozhodnutí je obvykle 2 roky. Územní 
rozhodnutí je tedy základním předpokladem pro vybudování jakékoliv telekomunikační 
stavby, jedná se o soubor mnoha činností, kdy je nutné v součinnosti s místě příslušným 
stavebním úřadem obeslat všechny účastníky územního řízení – všichni majitelé dotčených 
nemovitostí, všichni majitelé inženýrských sítí a všechny orgány státní zprávy a  samosprávy 
a vyžádat si jejich vyjádření k příslušné stavbě. Zapracovat všechny jejich případné 
připomínky do projektové dokumentace a tuto následně předložit ke schválení stavebnímu 
úřadu, který v případě souhlasu vydá územní rozhodnutí, které pokud se nikdo během 30 dnů 
od vystavení územního rozhodnutí neodvolá, nabude právní moci a lze příslušnou 
telekomunikační stavbu podle tohoto rozhodnutí provést. V některých případech nutnost 
vyřízení tohoto rozhodnutí, či její zjednodušené formy – územního souhlasu  viz zákon 
183/2006 §96 odst.1-8, je hlavní překážkou provedení stavby, protože časová náročnost se 
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pohybuje v rozmezí 8-10 měsíců, dle konkrétní polohy stavby a jednotlivých požadavků 
účastníků územního řízení a tak dlouho dobu nejsou někteří zákazníci ochotní čekat. 

Věcná břemena 
Další velmi důležitou součástí projektové činnosti před vlastní realizací stavby je 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene se všemi majiteli 
dotčených nemovitostí. Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité 
věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se 
zdržet. Práva odpovídající věcným břemenům řadíme mezi věcná práva k věci cizí (spolu 
např. se zástavním právem a zadržovacím právem). Hovoří o tom  zákon  §104      v odst. 3 ve 
kterém se uvádí, že „ uzavře podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem 
dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části 
dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy 
vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti „, nebo 
jinou písemnou smlouvu. Ač se to na první pohled nezdá, tento akt výrazně ovlivňuje 
spolehlivost optických tras, především těch podzemních, protože nejvíce poškození sítí vzniká 
v důsledku toho, že stavebník ani nevěděl, že v místě jeho zamýšlené stavební činnosti nějaké 
optické kabely vedou. Pokud ale jsou obě smlouvy řádně uzavřeny a věcné břemeno je řádně 
vloženo do katastru nemovitostí, je vyznačeno přímo v Listu vlastnickém u daného pozemku 
a i vlastník pozemku má za povinnost respektovat určité ochranné pásmo kolem vedení a  
nesmí zde mimo jiné instalovat trvalé stavby, vysazovat vzrostlé křoviny a stromy, které by 
mohli svým rostoucím kořenovým systémem vedení poškodit a dále také musí majitel 
umožnit vstup na pozemek za účelem servisu a případné opravy vedení pracovníkům 
telekomunikační společnosti, se kterou smlouvy o věcném břemeni uzavřel. Navíc je pro další 
projektovou činnost již dané, že na tomto konkrétním pozemku optické kabely vedou a tím se 
výrazně snižuje riziko poškození. Tato povinnost však platí až od roku 2006, do této doby 
nebylo zákonem nařízeno uzavření výběrového řízení a tak se v praxi většinou stane, že 
pozemek koupí nový majitel a je zaděláno na problém. 

10.2 Realizace výstavby metalických kabelových tras 

 
V současné době výstavba metalických kabelových tras, pokud se budují, tak se jedná o  

doplnění přístupových sítí, případně nějaké spojky apod. V transportní síti již metaliku 
natrvalo vytěsnila optika. Přístupová síť představuje souhrn všech technických prostředků 
nasazených mezi koncovým bodem sítě a přenosovým uzlem druhé úrovně sítě, který je 
zřízen v místě řídící ústředny. Přístupová síť zabezpečuje všechny funkce potřebné pro 
připojení účastníka telefonní služby k ústředně včetně multiplexování a propojování okruhů. 
Zabezpečuje též přístup účastníků ke všem dalším telekomunikačním službám, jako je 
pronájem okruhů, přenos dat, služeb xDSL aj.  

Přístupová síť má dvě úrovně: 
- primární, která má vysokou přenosovou kapacitu a zahrnuje prvky pro další větvení 

do sítí sekundárních, tj. přípojné body, 
- sekundární, která v přípojných bodech zajišťuje připojení koncových bodů na 

primární síť. 
 
Jedním ze způsobů realizace sekundární úrovně přístupové sítě je účastnická přípojná 

síť vybudovaná metalickými kabely se stromovou topologií větvenou v rozvaděčích. 
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Účastnická přípojná síť začíná na straně ústředny na svislé straně hlavního rozvodu a na 
straně účastníka končí koncovým bodem sítě. 

Hlavními materiály při výstavbě této sítě s metalickými kabely jsou: 
- Plněné plastové kabely s vrstveným pláštěm v provedení úložném a závlačném, 
- neplněné plastové kabely s vrstveným pláštěm v provedení samonosném, 
- kabelové spojky teplem smrštitelném nebo mechanické, 
- stlačené konektory a moduly pro spojování žil ve spojkách, 
- -plastové rozvaděče v provedením nástěnném, případně jako samostatný objekt 

osazovaný zářezovými svorkovnicemi. 
Kabely se ukládají přímo do země, zatahují do kabelovou, kolektorů, technických 

chodeb a ochranných trubek. Kabely se sníženým redukčním činitelem jsou určeny pro 
uložení v místech ohrožených účinky střídavých elektromagnetických polí – elektrické trakce, 
tramvajové trasy apod. 

Kabely se využívají pro přenos signálů v pásmu 300 Hz – 2 MHz pro základní 
telekomunikační služby. 

Žíly jsou spojovány stlačenými konektory bez nutnosti odstraňování plastové izolace žil 
a zakončeny zářezovými svorkovnicemi. 

Pro spojování jednotlivých kabelových délek se většinou požívají teplem smrštitelné 
spojky. Předpokládaná životnost kabelů by měla být delší 30 let. 

V současné době se pokládají kabely s měděnými jádry, s izolací žil z plastů, s ochranou 
proti příčnému a podélnému šíření vlhkosti a s pláštěm z plastů. 

Teplota při pokládce by měla být v rozmezí teplot – 10 C° až + 60 C°, provozní teplota 
-40 C° až + 70 C°. 

Průměry jader se využívají většinou 0,4 mm, 0,6 mm a 0,8 mm. Základním prvkem je 
čtyřka, čtyřky jsou stáčeny do skupin. Délka 200 m. Při uložení kabelu do země, se vykope 
kabelová rýha o hloubce 60 – 80 cm (případně i více), na dno se nasype písek, na něj se uloží 
kabel a výstražná fólie (někdy se pokládají na kabel cihly).  

     Trubky pro kabelové přechody, případně pro ochranu kabelů mohou být z PVC,  
HDPE nebo HDPE + MPE (dvouplášť). Na ochranu kabelů při položení volně v kabelovém 
žlabu je použít i krycí desky. Velmi často jsou vyžívány tzv. multikanály pro výstavbu 
kabelových tras.  

     Kabelové skříně, rozvaděče dodávají Krone, Micos a Quante. Zářezové svorkovnice 
pak většinou firma Krone, 3M aj., spojky pak většinou od fa Reychem.  

10.3 Realizace výstavby strukturovaných kabeláží  

Hlavní zásadou jsou tato pravidla: 
- neroztahovat páry,                                                                                                  
- netahat kabel silou, 
- nešlapat na kabel, 
- nejlépe „krky“, 
- rošty a vázací pásky, 
- nepoplést barvu párů. 
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Strukturovanou kabeláž ukládáme do předem nachystaných kabelových tras, které musí 
být správně a kvalitně namontovány tak, aby při instalaci kabelů nedošlo k jejich poškození, 
přičemž maximální délka kabelů nesmí přesáhnout 90 m. 

Při instalaci kabelů musí být zajištěn dostatečný počet osob a to hlavně v kritických 
místech, jakými jsou stoupání, klesání a odbočování kabelové trasy, čímž se zajistí, že kabel 
nebude vystaven mechanické námaze. 

Minimální poloměr ohybu by měl být dle doporučení výrobce, pokud takové 
doporučení není, pak musí být minimální ohybu osminásobkem průměru kabelu. 

Při vyvazování kabelů v trase musí být stahovací páska dostatečně široká a utažená 
přiměřeně silou tak, aby nedošlo k deformaci kabelu. 

Při instalaci kabelů musíme zabezpečit pracoviště tak, aby nedošlo k pošlapání či 
dokonce k přejetí kabelů. 

 Dále musí být zajištěn odstup nebo kovová oddělující přepážka při souběhu struktury 
s napájecími kabely. Napájení, zářivky, spínané zdroje a jiná zařízení vzniká na vedení vf 
rušení, které má nepříznivý vliv na přenos dat.  

Minimální odstup S udává tabulka 10.1. 
 

Tab. 10.1.: Minimální odstup S 

     Oddělení uplatněné na kabeláž informačních technologií a kabeláž rozvodů napájení 

 Oddělení bez        
elektromagnetické 

vazby 

Otevřený 
kovový    
předěl 

Perforovaný 
kovový 
předěl 

Celistvý 
kovový 
předěl 

Stíněná kabeláž   100 mm 75 mm 25 mm 0 mm 

Nestíněná kabeláž 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm 

 
 
Tam, kde je nevyhnutelné křížení strukturované kabeláže s napájecí, musí být křížení 

90° a na vzdálenost, která je menší než příslušný požadavek na minimální odstup. 
Instalací zakončujících prvků je ta část montážních prací, kdy vzniká nejvíce chyb 

způsobených lidským faktorem. Proto je zde kladen důraz na kvalitu a přesnost prací při 
montáži: 

* Při odizolování vnějšího pláště dbáme zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k naříznutí 
uvnitř kabelu. 

 * Maximální délka rozpletení jednotlivých párů nesmí být větší než je nutné pro 
správné zapojení zakončujícího prvku, neboť příliš velké rozpletení párů zvyšuje přeslech. 

* Zapojování párů provádíme podle standardu T568A nebo T568B, přičemž na obou 
koncích musí být použitý stejný standard (viz kap. 5, obr. 5.1. ).        

10.4 Realizace výstavby optických tras  

Pokud je vydáno územní rozhodnutí a nabude právní moci, může se konečně začít kopat 
případně třeba stavět stožáry či sloupy a nebo zatahovat do kolektorů nebo kabelovodů. Pro 
všechny tyto následné činnosti existují jednak zákonem stanovené postupy, ale také další 
podzákonné normy, které například určují v případě ukládání kabelů do výkopů šířky a  
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hloubky výkopů v jednotlivých typech povrchů (tráva ,chodník, silnice …) a také třeba v jaké 
vzdálenosti se smí pokládat jednotlivé typy vedení do jednoho výkopu, jestli je nutné některé 
vedení ukládat do chrániček či je nějakým způsobem ještě dodatečně odstiňovat proti 
nežádoucímu ovlivňování jinými typy vedení, nejčastěji VN kabely, případně normy a vnitřní 
předpisy jednotlivých operátorů a majitelů kabelovodů ohledně ukládání kabelů do kolektorů  
případně výstavby stožárů a sloupů. Činnosti při výstavbě optických tras lze rozdělit na dva 
hlavní druhy, na zemní práce a na optické práce. 

Spolehlivost optických kabelů je jednou z hlavních předností této technologie, protože 
optické kabely - jejich přenosové parametry, prakticky neovlivňují žádné jiné sítě, je možné je 
tedy pokládat do zemních, závěsných tras a kolektorů v podstatě bez omezení a to samé platí 
i  u vnitřních instalací v objektech. V zásadě jediným omezením je křehkost kabelů a nutnost 
dodržovat určité poloměry ohybů, tak, aby byli zaručeny deklarované přenosové parametry 
kabelů. Na spolehlivosti optických tras respektive na nespolehlivosti se v mnohem  větší míře 
než optické kabely samotné podílejí prostředí a způsob instalace těchto kabelů. Přesněji 
řečeno jakým způsobem jsou kabely ať už kladeny do výkopů, věšeny na stožáry nebo 
ukládány do kabelovodů. Za slovem spolehlivost optických kabelů se schovává velké 
množství činností, které nejsou vůbec patrné, ale v důsledku jejich zanedbání mohou mít 
fatální následky a že pokud se někde v tomto poměrně dlouhém řetězci činností, které musí 
následovat ve stanoveném pořadí a stanoveným způsobem, některý krok zanedbá nebo 
opomene, může tím být spolehlivost velmi výrazně ohrožena. Z těchto důvodů se budeme 
věnovat v následující kapitole činnostem veskrze netechnickým, které jsou ale neméně 
důležité pro spolehlivou činnost optické přenosové cesty a pro vnímání spolehlivosti přenosu 
dat po optických kabelech a které v důsledku zapříčiní to, že se na měřícím přístroji objeví 
kvalitní výsledky měření optických vláken a obchodník se nemusí bát zákazníkovi vysokou 
spolehlivost přenosu slíbit[9]. 

  
Postup výstavby optických tras 
  
Výstavba optických tras probíhá dle standardních postupů, jako tomu je u výstavby 

ostatních inženýrských sítí, ale protože se jedná o telekomunikační vedení je nutné splnit ještě 
další specifika z toho vyplývající o kterých se podrobněji zmíníme v následujících odstavcích. 
Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace je totiž základní podmínkou pro kvalitní 
výstavbu optických tras a tím pádem také zajištění spolehlivosti služeb po nich 
provozovaných. Základními normami používanými při výstavbě telekomunikačních sítí jsou 
stavební a telekomunikační zákon a všechny ostatní normy a vyhlášky s ním související.    

10.4.1 Zemní práce 
Na začátku je potřeba uvést, že optický kabel není do zemních tras nebo kabelovodů 

ukládán samostatně, ale je vždy uložen do tzv. HDPE trubky, v případě kolektorů či 
zvláštního přání zákazníka do LSPE nehořlavé trubky. Tyto trubky mají většinou vnější 
průměr 32 až 50mm a nejenom, že kabel chrání proti mechanickému poškození a vlivům 
prostředí, ale zároveň svými mechanickými vlastnostmi zajišťují, aby poloměry ohybů kabelů 
nepřekročili hodnoty, která by mohli nepříznivě ovlivnit přenosové parametry kabelu, protože 
pokud se při ohýbání ve výkopu zlomí HDPE to samé se stane i s kabelem. Mohou mít různou 
barvu, podle požadavku konkrétního operátora, proto existuje nepsaná dohoda, že jednotlivý 
operátoři používají stále stejné barvy HDPE trubek a tedy je možno v místě, kde se setkávají 
nebo kříží trasy více operátorů, jednoduše rozpoznat, která trubka patří konkrétnímu 
operátoru, viz. obr.10. 1. Navíc jsou trubky již z výroby opatřeny popisem v několika 
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důležitými údaji na povrchu trubky viz. obr. 10.1 a obr. 10.2, aby byla identifikace podle 
barvy ještě podpořena dalšími údaji. 
 

 
Obr. 10.1:  HDPE trubky 

 

 
Obr. 10.2:  Popis HDPE trubky 

 
Výkopové práce 

Výkopové práce zahrnují všechny přípravné činnosti pro instalaci optických kabelů. 
Jsou to tedy výkopy kabelových rýh, ať už strojové nebo ruční, výkopy pro výstavbu stožárů 
a  sloupů nebo výstavbu kabelovou, případně jiných konstrukcí na které je optický kabel 
ukládán nebo věšen. Výkopy kabelových rýh se řídí normou ČSN 730005, ve které jsou 
uvedeny jednak nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení různých typů sítí 
s telekomunikačními kabely  a také minimální dovolené krytí podzemních sítí v jednotlivých 
površích, tak aby nedošlo vlivem pohybu osob a strojů k poškození kabelů viz Tab.10.2. 

Tab. 10.2: Minimální hodnoty krytí podzemního vedení 
 
Optický kabel / Povrch chodník komunikace volný terén 
místní 0,4 m 0,9 m 0,6 m 
dálkový 0,5 m 1,2 m 1,3 m 

  

Touto normou se řídí už projektant, při zákresu trasy plánované trasy výkopu do terénu 
a podle jejich hodnot se také kontroluje, zda jsou výkopy provedeny v pořádku. Pro uložení 
trasy pod komunikaci se vždy ukládají HDPE trubky do silnostěnné nebo vrapované 
chráničky, z důvodu zabránění mechanickému poškození kabelů v místě, kde se předpokládá 
zvýšené zatížení trasy automobilovou dopravou. Po provedení výkopů je možno provést 
pokládku.   

Pokládka 

Pokládka HDPE trubek se provádí buď do tzv. pískového lože, kdy se na dno kabelu 
nasype jemný říční písek o určité tloušťce vrstvy a až do něj se uloží  HDPE, nebo pokud je 
zemina vhodná, tak se pískové lože neprovádí a pokládají se rovnou HDPE trubky. Každý 
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výkop má projektantem určenou skladbu vrstev a vzorové řezy výkopů jsou součástí projektů. 
Viz. obr. 10.3. 

 

 
Obr. 10.3:  Příklad vzorových řezů pro výkopy kabelových rýh 

Po provedení pokládky HDPE trubek se výkop zasype dle vzorového řezu a provede se 
hutnění po vrstvách, tak, aby se výkop po několika málo měsících nepropadnul, u většiny 
staveb jsou již dnes požadovány zkoušky hutnění, kde je autorizovanou laboratoří změřeno, 
že hutnění výkopu je dostatečné. Hutnící protokol je součástí předávacích dokladů ke stavbě 
podzemní optické trasy. 

V rámci pokládky kabelů do kolektorů se kabely ukládají na tzv. kabelové lávky, ke 
kterým jsou většinou přichyceny PVC páskami, tak aby se zamezilo jejich pohybu či 
spadnutí. Na závěsných samonosných trasách jsou kabely věšeny nejčastěji pomocí 
montážních plošin na jednotlivé sloupy, dle interních směrnic pro výstavbu sloupových tratí 
jednotlivých provozovatelů těchto vedení.   

10.4.2 Optické práce 

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

Zafukování  

Podstatou této metody je využití vlastností velkého průtoku vzduchu vnitřkem HDPE 
trubky nebo mikrotrubičky, kabel je tímto proudem vzduchu nadnášen a je tak eliminováno 
jeho tření po vnitřních stěnách trubky nebo mikrotrubičky. 

Do HDPE trubek lze zafouknout buď samotný optický kabel, ale také mikrotrubičky do 
kterých se až následně zafukují optické kabely. Mikrotrubiček se využívá především při 
výstavbě FTTx sítí, kde je možno díky této technologii využít plně kapacitu HDPE a využít 
možnosti odbočování pouze jednotlivých mikrotrubiček a nikoliv celých HDPE trubek. 
Zafukování optických kabelů nebo mikrotrubiček je metoda, díky které se dají zatáhnout 
optické kabely do trubek HDPE nebo mikrotrubiček na dlouhou vzdálenost a to bez 
mechanického namáhání kabelu v tahu. Na obr. 10.4 je zařízení Cablejet pro záfuk optických 
kabelů do HDPE, na obr.10.5 je zařízení Superjet Hydraulic pro záfuk kabelů do 
mikrotrubiček. Výhodou této metody je značná úspora času montážních techniků, protože se 
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kabel může zafouknut v celé délce HDPE trubky nebo mikrotrubičky. Podle stavu HDPE a  
členitosti trasy je možné zafouknout najednou úsek o délce až 3 km.  

 

 
Obr. 10.4: Cablejet 

 

 
 

Obr.10.5: SuperjetHydrualic 
 
Pomocí těchto zařízení lze i přifukovat nové kabely do HDPE trubek a mikrotrubiček, ve 
kterých je již nějaký optický kabel instalován. Odbočení se provádí u HDPE osazením 
plastové komory nebo podzemního boxu, ve kterém se provede přímo spojka na kabelu a  
několik trubiček či vláken se provaří na odbočný kabel anebo se provede pouze propojení 
HDPE v komoře na Y člen viz obr.10.6 a navedení nového kabelu do odbočné části trasy. 
Spojování HDPE se provádí ve výkopech nebo i v ostatních instalacích pomocí spojek 
Plasson viz. obr.10.7, které jednak zajistí tlaku těsnost trubek a také dodržení nemněného 
průměru trubky ve spojovaném místě. 
 

     
Obr.10.6: Y člen pro HDPE 
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Obr.10.7: Spojka Plasson Spojování optických vláken 
 

Spojování optických vláken se provádí tzv. svařováním. Spojování optických kabelů 
nelze provádět na libovolném místě zemní kabelové trasy jako je tomu např. u metalických 
kabelů, ale v přesně  již v projektu stanovených místech, ve kterých je potřeba provést 
odbočení z hlavní trasy a nebo, kde je potřeba provést provaření kabelů z důvodu napojení 
navazující kabelové délky. Kabelové délky se vyrábějí o maximálních délkách 6-8 km, ve 
výjimečných případech do 10km. Optická kabelové spojka nemůže být v zemní trase uložena 
samostatně do výkopu, ale ukládá se do plastových boxů OKOS, nebo plastových  
podzemních nebo povrchových komor viz. obr. 10.8 a obr. 10.9. U ostatních typů instalací se 
spojky umisťují na zdi kolektorů nebo kabelovodů, případně na sloupy závěsné trasy.  
 

   
 

Obr.10.8: OKOS 
 

 

Obr.10.9: Plastová komora 
 

K samotnému svařování se používá elektrický oblouk, který je generován ve svářečce 
optických vláken viz. obr. 10.10. Vlákna se nejdříve zbaví veškeré izolace, následně se 
odmastí a zbaví všech nečistot pomocí etylalkoholu, dále se vlákna zalomí v tzv. zalamovačce 
(děličce), proto aby byl lom maximálně kolmý k ose kabelu, vloží se do svářečky s určitým 
přesahem, svářečka umožňuje zvětšení svařovaných vláken, tak, aby bylo možné je pro 
svařovaní optimálně do svařovacích čelistí uložit. Důležité je nezapomenout přes jedno 
svařované vlákno převléct ochranu svárů, což je malá plastová trubička, do které se hotový 
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svár zataví. Svářečka sama vyhodnotí, zda jsou vlákna na svařování správně připravena a  
pokud ano, tak se provede svár, který si svářečka z hlediska útlumu okamžitě vyhodnotí. 
Nezřídka se stává, že je měrný útlum sváru moc vysoký a je nutné vlákno znovu zlomit a 
celou proceduru opakovat. Proto se vlákna zbavují izolace na delším úseku, většinou 2-3 
metry. A to je zejména z důvodu opětovného převařování třeba na nově zatažený kabel do 
spojky někdy v budoucnu. Sváry se zapečenou ochranu se ukládají do tzv. kazet viz. obr. 
10.11. 

 

   
 

Obr.10.10: Svářečka optických vláken 

 

Obr.10.11: Optická kazeta 
 

Optické spojky jsou vyráběny v mnoha tvarech a druzích, v úložných trasách a pro 
instalace do kolektorů se nejčastěji používají tzv. hrncové UCNCP spojky s kazetami 
uloženými uprostřed viz. obr. 10.12.  Jsou to univerzální spojky vyrobené  ze zesíleného 
plastu, který je odolný vůči mechanickému, chemickému i klimatickému poškození. Výhodou 
tohoto typu spojek je i snadná montáž a demontáž bez nutnosti použití speciálních nástrojů, 
snadná manipulace s kabely a vlákny ve spojce. Vývodky kabelů ze spojky jsou také opatřeny 
teplem smrštitelnými koncovkami, což zabrání pronikání vody do spojky podél kabelů. Pro 
vnitřní instalace v rámci FTTX sítí jsou tyto spojky doplněny ještě o různé typy a druhy 
nástěnných optických spojek, které se podobající elektrorozvaděčům viz. obr. 10.13. 
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Obr.10.12: Hrncová spojka bez pláště 
 

 
 

Obr.10.13: Nástěnná spojka 
 

Poslední částí optické trasy jsou optické rozvaděče. Zde opět existuje mnoho různých 
výrobců a proto také mnoho druhů a typů. U páteřních kabelů se používají optické rozvaděče, 
které se osazují do tzv. racků viz. obr. 10.14, což jsou většinou velké plechové rozvaděče, 
které jsou nainstalovány již přímo v různých ústřednách, server - roomech a data sálech a  
z nichž jsou již  osazeny jednotlivé rozvaděče viz. obr. 10.15 a aktivní prvky a zařízení, která 
už s přenesenými signály po optických kabelech dále pracují. Pro domovní instalace v rámci 
FTTx sítí se používají menší nástěnné rozvaděče, které se umísťují do stoupaček, na chodby 
nebo do jednotlivých bytových jednotek. Do těchto rozvaděčů jsou přivedeny optické kabely, 
jsou zbaveny izolace a na každé vlákno, které má být na rozvaděči ukončeno, je navařen tzv. 
pigtail. Pigtail je v podstatě krátký optický kabel o délce 3m na jehož jednom konci je již 
osazen optický konektor určitého druhu a druhý konec má volný viz. obr. 10.16.  

   
Obr.10.14: Rack 
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Obr.10.15: Optický rozvaděč páteřní 
 

Na tento volný konec se opět pomocí optické svářečky vláken navaří konec 
odizolovaného vlákna z přivedeného kabelu, čímž se dosáhne nakonektorování vlákna, které 
se následně zacvakne nebo přišroubuje na konektor na rozvaděči a po montážní stránce je 
akce hotová. Každý typ konektoru se vyznačuje určitým vzhledem, barvou a od ostatních 
druhů mírně odlišnými elektrickými vlastnostmi viz. obr. 10.17. Nejsou vzájemně 
zaměnitelné, nedá se konektor jednoho typu zasunout do konektoru na rozvaděči jiného druhu 
a pokud se Vám to i podaří, tak už se Vám pravděpodobně nepovede ho vytáhnout, nehledě 
k tomu, že hodnota útlumu na takovémto spoji jistě nebude odpovídat předpokládaným 
parametrům. Volba typu konektorů je vždy na jednotlivých provozovatelích sítě, rozhoduje 
především cena a měrný útlum na konektoru, v současné době je asi nejpoužívanější typ 
konektoru E2000/APC pro svůj nízký útlum na konektoru do 0,2 dB. 
 

 

Obr.10.16: Pigtail s konektorem E2000/APC 
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SC Ultra PC FC Angled PC

SC Angled PC E-2000TM Ultra PC

E-2000TM Angled PC

MTP© Angled Connector

ST Compatible Ultra PC

LC Ultra PC

LC Angled PC

FC Ultra PC

MT-RJ

 

Obr.10.17: Nejpoužívanější konektory 
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11 Metody dokumentace a vyhledávání úložných kabelů – 
metalických, optických   

Posledním článkem tohoto poměrně dlouhého řetězce týkajícího se procesu výstavby 
optických tras je po provedení všech prací správné zadokumentování polohy a stavu  
optických kabelů. Nutnost vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) je 
uvedena ve stavebním zákonu č.137/2006, §125 a §161 stejného zákonu, kde je přímo 
uvedena povinnost vlastníků technické infrastruktury vést evidenci o poloze svých sítí. 

Konkrétní forma zde není stanovena, ale většinou má většinou dvě části. Je to 
dokumentace optického kabelu a geodetické zaměření trasy.  

Dokumentace  kabelů  
V této části dokumentace jsou uloženy všechny nejdůležitější dokumenty, které jsou 

vyhotovovány během výstavby samotné, především stavební deník ve smyslu §157 
stavebního zákona a následných prováděcích právních předpisů, který je základním 
dokumentem všech staveb, dále také souhlasy vlastníků nemovitostí, kterých se dotýká 
realizace stavby, ale také výkresová dokumentace ohledně vnitřních tras v objektech, 
kolektorech nebo kabelovodech, fotodokumentace z průběhu výstavby, schéma kabelů a  
vláken nebo prohlášení o shodách použitích materiálů (kabely, rozvaděče). 

Geodetické zaměření 

Zatímco předešlou část dokumentace může v podstatě provést kdokoliv, geodetický 
záměr trasy musí provést pouze osoba k tomu oprávněná tj. autorizovaný geodet, který 
provede pomocí digitálního satelitního zařízení zaměření polohy trasy v terénu a tuto trasu 
zakreslí do mapových podkladů dotčeného území. Vyhotoví technickou zprávu a seznam 
souřadnic, podle kterých, je možné případně potřeby polohu trasy vytýčit například při 
následné stavební činnosti probíhající v okolí již položené trasy, případně lze tyto podklady 
použít při projektové přípravě jiných projektů. Na obr.11.1. je ukázka výkresu geodetického 
zaměření trasy optického kabelu.   

 

 

 
Obr.11.1:  Příklad geodetického zaměření trasy 
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Vyjádření o existenci sítí 
 

Z již zmiňovaného §44 stavebního zákona dále vyplývá pro všechny vlastníky technické 
infrastruktury povinnost poskytnout na požádání do 30 dnů údaje o poloze těchto svých sítí, 
podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení 
stavby. U většiny operátorů tuto agendu obstarává zvláštní oddělení, které se písemnou 
formou vyjadřuje i k různým většinou stavebním záměrům z hlediska existence stávajících sítí 
konkrétního vlastníka infrastruktury. Tyto tzv. „vyjadřovaly“ jsou nedílnou součástí všech 
projektových dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení, připomínky v nich 
jsou zapracovávány do technických řešení jednotlivých staveb a bez souhlasného vyjádření 
všech vlastníků sítí není možné tato povolení získat a každý projektant či stavebník o toto 
vyjádření musí písemně požádat. Ve vyjádření se vždy uvádí zda dojde ke střetu se 
stávajícími sítěmi, tedy, že pokud ano, tak že se v zájmovém území stavby nachází stávající 
telekomunikační sítě a zda bude nutné například síť uložit do chráničky nebo dokonce vedení 
v určitém úseku přeložit. Dále se zde uvádí seznam nutných kroků k tomu, aby bylo možné 
případně síť přeložit, co všechno je k tomu potřeba a podmínky pro zpracování projektu na 
překládku a vlastní přeložení sítě. Toto se může v některých případech stát zdrojem 
případného ohrožení stávající sítě, protože pro stavebníka je to vícenáklad se kterým se v  
rozpočtu většinou moc nepočítá a tak se snaží provést překládku co nejlevněji, bez dostatečné 
součinnosti s pracovníky příslušného vlastníka sítě nebo úplně bez toho, aniž by se 
s kýmkoliv domluvil a nezřídka se také stává, že opomenutí zapracování požadavků do 
projektu vede při realizaci k poškození či přerušení v našem případě optických kabelů nebo se 
síť přeloží bez vědomí vlastníka sítě, nová poloha se nezaznamená a po nějakém čase dojde 
třeba k poškození sítě na místě,  o kterém je ve vyjádření uvedeno, že tam nic nevede. 

Detekce chyb 

Závěrem předešlé kapitoly už se dostáváme k tématu, kterému se budeme více věnovat 
v následující kapitole. Jedná se o chybové a havarijní stavy nastávající na optických kabelech, 
jejich hlavní příčiny, detekce poruch, metody lokalizace a odstraňování těchto závad.   

Jak bylo uvedeno v předešlých kapitolách, hlavním zdrojem poruch na optických 
kabelech nejsou kabely samotné, ale buď poruchy aktivních prvků a technologií na nich 
připojené a nebo také porušení zásad při přípravě a realizaci samotné výstavby optických tras 
a ochrany sítí z nic vyplývajících. Procentuálně jsou pro rozsáhlejší sítě častější poruchy 
aktivních prvků – switchů, routerů, SDH prvků atd.. Tento typ poruch ale většinou postihne 
pouze několik zákazníků a většinou je oprava poměrně nenáročná a provede se výměnou 
nějaké vadné části síťového prvku případně výměnou celého zařízení. Mnohem závažnější 
jsou poruchy, které jsou způsobeny tzv. cizích zásahem do sítě, tedy poškození části sítě, 
většinou optických kabelů, cizím subjektem, většinou stavební činností, neodborným zásahem 
při instalaci nějaké nové technologie či méně často působením klimatických změn nebo 
například hlodavců. U tohoto typu poruch, který většinou nastává na zemní části sítě se 
většinou jedná o postižení většího množství zákazníků, protože velmi často bývá kabel 
přerušen v celém profilu a i odstranění poruchy zabere mnohem více času a nákladů. 
Nejčastěji se jedná o porušení kabelu stavební činností, kde se trasa před započetím prací 
nevytýčí, nedbá po pokynů uvedených ve „vyjadřovačce“ nebo se jedná o opomenutí 
projektanta již při přípravě projektu. 
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Dohledové systémy 

Operátoři provozující svoje služby po optice se snaží různými opatřeními snížit 
poruchovost provozu těchto sítí na co možná nejnižší možnou míru, což je konec konců jeden 
z hlavních faktorů, které zákazník vnímá a protože se všechny sítě budují a provozují za 
účelem dosažení nějakého zisku, provozovatelé musejí vynakládat nemalé finanční prostředky 
na to, aby tohoto ideálně bezporuchového provozu dosáhnuli a mohli tímto argumentem 
získat nové zákazníky. Proto se do sítě nakupují stále kvalitnější komponenty, například 
optické kabely, které mají již zvýšenou ochranu proti hlodavcům, nebo lepší parametry 
z hlediska odolávání povětrnostním vlivům, požárům, odolnější vůči ohybům a tahovému 
namáhání atd. Také se nakupují aktivní prvky, které je možné vzdáleně dohledovat z tzv. 
dohledových center, tedy z nějakého centra, kde operátor může v reálném čase sledovat a  
kontrolovat určité důležité parametry zařízení, které jsou umístěny u zákazníků, případně 
v jednotlivých uzlech sítě, ačkoli jsou ve skutečnosti fyzicky vzdáleny mnohdy i stovky 
kilometrů. Takže v případě poruchy těchto zařízení je možno například vzdálenou 
rekonfigurací či restartováním opět zařízení zprovoznit nebo neprodleně vyslat na místo 
technika, který zařízení opraví a tím minimalizuje dopad na provoz zákazníka. Další metodou 
je již v úvodu zmiňované tzv. zakruhování viz. obr. 11.2. Principem kruhování je technické 
řešení, kdy se zákazník umístí (zapojí) na logický kruh, většinou se nejedná o kruhy i  
z hlediska polohy jednotlivých uzlů. Dosáhne se toho tím, že k zákazníkovi dovedou dvě 
pokud možno nezávislé trasy, nemusí se jednat pouze o kabely, ale muže být použito i trasy 
vedoucí vzduchem. Optická trasa může být sestavena z kabelů vedoucí v různých prostředích 
a proto se může na trase projevit celé spektrum různých již výše uvedených příčin poruch. Za 
bezporuchového stavu vede provoz po primární modré trase, ale pokud na ní dojde k poruše, 
tak dle typu zařízení, u starších musí operátor dohledového centra vzdáleně, případně technik 
přímo na místě, překonfigurovat směr trasy na záložní červenou případně zelenou trasu, u  
novějších typů je již tato záložní trasa pro případ poruchy nastavena při prvotní instalaci a  
k přepnutí dojde automaticky v řádech maximálně sekund a provoz běží dále bez toho, aniž 
by zákazník zaznamenal jakýkoli výpadek. Proto je tento způsob zapojení zařízení zákazníky 
čím dále častěji vyžadován a obchodníci tento způsob častěji nabízejí a zdůrazňují jeho 
nesporné výhody z hlediska bezporuchovosti provozu.  
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Obr.11.2: Princip zakruhování 

 

11.1 Lokalizace metalických kabelů 

11.1.1 Kabelový hledač 
 

 
Mezi nejčastěji u nás používané kabelové hledače patří výrobek Seba Dynatronic. 

V dále uvedených metodách je uveden postup při použití tohoto výrobku. 
Kabelový hledač je složen z vysílače, který vyvolá v okolí kovového vedení magnetické 

pole a z přijímače, který toto pole vyhodnocuje. Připojení vysílače k vedení může být buď 
galvanické (přímé), nebo induktivní (nepřímé); vazba přijímače s vedením je vždy induktivní. 

Vysílač pracuje buď na kmitočtu v okolí 1 kHz/Seba Dynatronic 1,45 kHz, nebo na 
kmitočtu 10 kHz. 

Blízkost cizích kovových předmětů působí vždy na zaměřování rušivě, a proto je 
musíme, pokud to lze, při měření odstranit. Jinak je nutno počítat s chybným výsledkem. 

 
Galvanická (přímá) vazba 
 
Před připojením vysílače na kabel musíme zkontrolovat, zda je kabel bez napětí. 
Zapojíme-li vysílač mezi plášť kabelu (stínicí fólii) a zvláštní zemnicí sondu, je rušení 

telefonních okruhů minimální. Intenzita magnetického pole v okolí kabelu se dá zvětšit 
uzemněním pláště kabelu (stínicí fólie) na vzdáleném konci vedení. Kmitočet vysílače 
zvolíme v okolí 1 kHz, zejména při delších úsecích, neboť v průběhu trati má menší útlum 
než kmitočet 10 kHz. 
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 Při výběru jednoho kabelu v místech, kde je v okolí více jiných podzemních 
vedení a při výskytu cizích rušivých elektromagnetických polí, použijeme připojení vysílače 
mezi vodič kabelu a zvláštní zemnicí sondu (obr.11.3). Na vzdáleném konci nutno žílu, kterou 
napájíme, uzemnit na zvláštní zemnicí sondu. Kmitočet vysílače volíme v okolí 1 kHz. 
Telefonní okruhy jsou při tomto způsobu připojení vysílače silně rušeny. 

 

 
 

Obr.11.3: Galvanická vazba 
 
Jako zpětného vodiče u výše popsaných způsobů připojení vysílače lze použít země 

nebo pomocného vodiče propojeného mezi vzdáleným koncem vedení a vysílačem. Pomocný 
vodič musí však být vzdálen alespoň 5 m od trasy kabelu, aby přijímač nebyl jeho polem 
rušen. 

Připojíme-li vysílač přímo na jeden nebo více párů, jsou ostatní páry rušeny. Tento 
způsob je vhodný při zaměřování závad. Nelze ho používat při vyhledávání trasy kabelu. 
Kmitočet volíme 10 kHz. 

 
Induktivní (nepřímá) vazba 
 
K induktivnímu napájení používáme rámovou anténu nebo vysílací kleště. Plášť kabelu 

(stínicí fólii) nebo žílu (skupinu žil) musíme na obou koncích dobře uzemnit, pokud to již 
není provedeno konstrukcí kabelu. Tím umožníme dobrý průchod střídavému proudu. 

Při napájení vysílací rámovou anténou se používá kmitočtu vysílače 10 kHz. Vysílač 
s vysílací cívkou umístíme do blízkosti kabelu tak, aby cívka byla rovnoběžně s osou kabelu 
viz. obr. 11.4. Pro docílení optimální vazby je nutné vysílací cívku umístit přesně nad 
kabelem. Místo, odkud začínáme vyhledávat průběh kabelu, musí být vzdáleno od vysílací 
cívky alespoň 10 m, neboť jinak přijímací anténa reaguje přímo na pole vysílací cívky a  
výsledek zaměřování je zkreslen. Kontrolu provedeme pootočením vysílače s anténou okolo 
svislé osy. Jestliže pak přijímací cívka indikuje minimum stále na stejném místě jedná se o 
signál, který pochází skutečně od zjišťovaného vedení. 



Přenosová média 155 

 
 

Obr.11.4:  Induktivní vazba 
 
 

Napájení vysílacími kleštěmi je vhodné pokud chceme vybudit co nejsilnější 
magnetické pole. Tento druh vazby umožňuje provoz i na kabelech, které jsou pod napětím. 
Kmitočet vysílače může být v okolí 1 kHz nebo 10 kHz. 

Účinnost vazby je snížena, pokud jsou vysílací cívka nebo vysílací kleště umístěny 
v blízkosti dělící spojky, zakřivení kabelu, konce kabelu nebo v místě křižování dvou vedení. 

 
Přizpůsobení vysílače k vedení 
Výkon vysílače kabelového hledače závisí na velikosti zatěžovací impedance. Je 

maximální, pokud je zatěžovací impedance rovna vnitřní impedanci generátoru. Proto před 
každým měřením nebo při každé změně vysílacího kmitočtu nastavíme optimální vnitřní 
odpor generátoru. 

Při přímé vazbě vysílače nastavujeme vnitřní odpor generátoru na velikost odporu 
vedení. Nelze-li přepínačem nastavit přesně hodnotu odporu, volíme nejbližší nižší polohu. 
Pokud velikost odporu vedení neznáme, pak při nastaveném plném výkonu postupně 
zvyšujeme vnitřní odpor generátoru až do okamžiku, kdy dalším zvyšováním se proud 
dodávaný ze zdroje a indikovaný měřidlem na vysílači podstatně nezvyšuje. Výstupní výkon 
pak snížíme na provozní hodnotu. 

Při induktivním napájení nastavíme vnitřní odpor generátoru na hodnotu označenou na 
stupnici přepínače (obvykle 100). Velikost tohoto odporu je pak rovna odporu vysílací cívky. 

 
Vyhledávání průběhu kabelové trasy 
Metoda plochého maxima 
Metoda je pro svoji jednoduchost určena k orientačnímu měření v terénu. Její přesnost 

je malá, neboť maximum signálů je nevýrazné, ploché. 
Vysílač je ke kabelu připojen buď galvanicky nebo induktivně. 
Přijímací cívka je ve vodorovné poloze viz. obr.11.5. Signál, který se do ní indukuje, je 

maximální nad trasou kabelu. Signál indukujeme měřicím přístrojem a sluchátky. 
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Obr.11.5:   Metoda plochého maxima 
 

Metoda ostrého minima 
Metoda slouží k přesnému určení trasy kabelu nebo hloubky uložení. Přesnost této 

metody je vysoká, neboť minimum je velmi ostré. 
Vysílač je ke kabelu připojen buď galvanicky nebo induktivně. 
Přijímací cívka je ve svislé poloze viz. obr.11.6. Signál, který se do ní indukuje, je 

maximální nad trasou kabelu. Signál indikujeme měřicím přístrojem a sluchátky. 
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Obr.11.6:  Metoda ostrého minima 
 
Při použití této metody nad ohybem nebo rozvětvením kabelu ostré minimum zmizí a  

maximum zůstane pouze na jedné straně od kabelové trasy. Stejný jev nastane při průzkumu 
terénu. Přesnost metody je v těchto případech snížena. 

 
Určení hloubky uložení kabelu 
Při zjišťování hloubky uložení kabelu používáme metodu ostrého minima. 
Po vyznačení trasy kabelu natočíme hledací cívku přijímače o 45° a směrem kolmým na 

trasu kabelu vyhledáme místo, kde příjem signálu je minimální. Sondu při tom držíme těsně 
nad terénem. Vyhledáme minima na obě strany od kabelu. Hloubka uložení je pak rovna 
aritmetickému průměru obou vzdáleností míst s minimálním signálem od trasy kabelu. 
Zjistíme-li v rovném terénu nesymetrii obou vzdáleností minim signálu jedná se o přítomnost 
cizích kovových zařízení v blízkosti kabelu. V tomto případě je ovšem snížena i přesnost 
vytýčení polohy kabelu. 

Metoda je schematicky znázorněna na obr.11.7. 
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Obr.11.7:   Určení hloubky uložení kabelu 
Dotyk žíla-žíla 
Dotyk dvou nebo více žil lze kabelovým hledačem zaměřit, pokud přechodový odpor 

v místě dotyku je menší než 2 kΩ.  Žíly s dotykem musí být na vzdáleném konci rozpojeny. 
Podmínkou úspěšnosti metody je několikrát větší izolační odpor měřených žil proti zemi než 
je přechodový odpor žil v místě dotyku. 

Vysílač zapojíme galvanicky na dvojici žil. Kmitočet volíme 10 kHz. Místo poruchy 
vyhledáváme postupem po vyznačené trase při použití diferenciální cívky nebo normální 
hledací cívky. Výkon vysílače musí být zpravidla řádově stovky Wattů. 

Postupujeme-li po vyznačené trase kabelu s diferenciální cívkou, jsou obě cívky 
sestaveny tak, že jejich osy jsou rovnoběžné s osou vodorovného nosného ramene. Přiblížíme-
li se k místu poruchy, sledujeme výrazný zkrutový jev (drallefekt), tj. pravidelné střídání 
maxima a minima signálu vlivem zkrutu žil v kabelu. Nad místem poruchy bývá výrazné 
maximum úrovně signálu pod první cívkou ve směru postupu od vysílače. Dostane-li s druhá 
cívka nad poruchu zaznamenáme též zvýšení úrovně signálu. Za poruchou nad kabelovou 
trasou je úroveň signálu podstatně snížena a drallefekt je velmi malý. Existence dvou míst 
zvýšené úrovně signálu, tj. pod první a druhou cívkou ve směru postupu, může vést 
k chybnému zaměření místa poruchy. Tato diference bývá rovna rozpětí obou cívek 
diferenciální sondy. Upřesnění místa poruchy provedeme tedy ještě normální hledací cívkou. 

Často je výhodné, zejména v místech bez rušivých vlivů, provést vyhledání poruchy 
pouze normální hledací cívkou. Vyhledávání začínáme s hledací cívkou sklopenou do 
vodorovné polohy /jako při vyhledávání trasy kabelu na maximum signálu/. Cívku vedeme 
nad kabelem tak, že její podélná osa je rovnoběžná se směrem trasy. Před místem kabelové 
poruchy sledujeme opět výrazný drallefekt. Místo poruchy se ohlásí zpravidla velkým 
zvýšením úrovně signálu, za nímž následuje ostré minimum. Toto minimum je právě nad 
místem poruchy viz.  obr.11.8. Za ním následuje další zvýšení a dále je znatelný trvalý pokles 
úrovně signálu. 
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Obr.11.8:   Průběh úrovně signálu 
 

Kontrola se provádí zpětným měřením ve svislé poloze (max. signálu – viz. obr. 11.8). 
Metoda úložných magnetů, je založena na vyhledávání magnetů, uložených nad 

kabelem. 
Na UTKO v laboratoři Přenosových médií a optiky je novější typ přístroje 

SEBADYNATRONIC FM 9800, který detekci některých měření zjednodušuje (viz. návod).  
 
11.2 Lokalizace optických kabelů pomocí markerů  
Vyhledání optického kabelu vzhledem k jeho vlastnostem není tak jednoduché jako u  

metalického kabelu. Vzhledem k charakteru přenosu pomoci fotonů, které jsou elektricky 
neutrální a nevytváří žádné magnetická a elektrická pole které by bylo možné zachytit a  
pomocí nich určit přesnou polohu kabelu, výhoda tohoto je, že žádná vnější pole nemohou 
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přenášený signál ovlivnit. Proto je nutné pro určení polohy optického kabelu využít jiných 
zařízeni a technik, které umožní nalezení optického kabelu. Mezi používané metody patří 
zaměření kabelu při pokládce pomoci GPS souřadnic, speciálních značek tzv. markerů a také 
pomocí příložného metalického vodiče. Další možností značení cesty kabelu jsou povrchové 
značky jako např. kůly. Tyto značky ovšem nejsou stálého charakteru, podléhají vandalismu 
a  povětrnostním vlivům. 

11.2.1 Markery 

Systém markerů je možné použít k značení všech typů podzemích sítí. Lze ho použít 
pro trasování, tak pro vyznačení důležitých částí sítě. Markery jsou založeny na velice 
jednoduchém principu a to pasivním LC obvodu. Tyto obvody nemají žádné napájení, k jejich 
činnosti je vybudí elektromagnetické pole. Tyto obvody jsou umístěny do vodovzdorného 
obalu z polyethylenu a jsou odolné vůči minerálům, chemikáliím a extrémním teplotám, které 
obvykle bývají podzemí. Tyto lokátory fungují i tehdy, pokud se v daném místě nacházejí 
kovové vedení, trubky, kovové vodiče, ploty, střídavé elektrické vedení. Tyto lokátory se 
vyrábějí v různých barvách podle standardu APWA ( American Public Works Association) a  
to z toho důvodu, aby bylo možné umožnit identifikaci pro různá zařízení, čímž se snižuje 
riziko náhodného lokalizování a vykopání jiného v zemi ukrytého zařízení či vybavení. 

Tab.11.1: Barvy a využití markerů podle 3M 
 

Určení Barva Příklady určení 

Telekomumikace  
 

Značení tras kabelů, zakopané spojky, zakopané domovní  
přípojky, optická vlákna, všechny typy spojek, ohyby,   
změny hloubky, poklopy, silniční křižovatky 

Energetika  
 

Trasy kabelů, domovní přípojky, paty instalačních trubek, 
silniční 
křižovatky, všechny typy spojek, zakopané transformátory,  
servisní smyčky, silniční osvětlení, ohyby, rozvodné smyčky 

Kabelová 
televize 

 
 

Trasy kabelů,  optická vlákna, zakopané domovní přípojky,  
ohyby, zakopané spojky 
  

Univerzální  
 

Užitková voda, soukromé areály, ventilové skříně, silniční  
křižovatky, značení tras, zakopané ventily, rozdvojky, měřící   
skříně, patky servisních sloupů, patky rozvodných sloupů 

Voda  
 

Trasy potrubí, patky servisních sloupů, potrubí z PVC, 
všechny   
typy ventilů, silniční křižovatky, rozdvojky, čistící výstupy, 
 konce obalů. 

Odpadní voda  
 

Ventily, všechny typy armatur, čistící výstupy,  patky 
servisních  
sloupů, vedlejší vedení, značení tras nekovových  objektů. 
  

Plyn  
 

Trasy potrubí, všechny typy sloupů, rozdvojky, všechny typy  
ventilů, měřící skříně, ukončovací armatury, hloubkové 
změny,  
 překládané armatury, stlačená místa, armatury na regulaci 
tlaku. 
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Markerů se používá více typů, značení optických tras je pouze jedna z možností jejich 
využití.   

Princip markeru je založen na miniaturním LC obvodu, pokud se tento obvod dostane 
do elektromagnetického pole s jeho rezonančním kmitočtem a v obvodu se nakumuluje 
dostatek energie k vybuzení čipu dojde k vyslání informace. Tato informace muže být vyslána  
na stejné nebo jiné frekvenci. Pokud chceme označit místo kde je uložen pozemní kabel, 
umístíme maker do místa  přímo trasu, kterou potřebujeme označit. Poté maker můžeme 
zasypat zeminou. 

 
Obr.11.9: Míčový marker 3M 

Na obrázku 11.9. je zobrazen míčový marker (Ball Marker), který je určený pro 
telekomunikace. Jedná se o plastovou zatavenou  kouli o přibližném průměru 11 cm. Tato 
koule je naplněna tekutinou, která je schopná odolat mrazu až do -32 °C. Tekutina je založena 
na bázi kosmetických a farmaceutických alkoholů, jenž jsou naprosto neškodné a ekologicky 
nezávadné. Umístění tohoto markeru je naprosto jednoduché a to vhození do výkopu. Obvod 
plavající v tekutině se automaticky ustálí ve vodorovné poloze. Tento typ markeru je 
použitelný do hloubky 150 cm. 

 
Obr.11.10: Míčový marker s čipem zdroj 3M 

 
 



162 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

Na obrázku 11.10 je zobrazen míčový marker s čipem. Tištěný spoj s čipem je součástí 
LC obvodu, který opět nevyžaduje žádné napájení. K zápisu a čtení informace je nutné použít 
některý z lokalizátorů daného výrobce markerů. Markery s čipem jsou použitelné do hloubky 
150 cm. Tyto markery lze naprogramovat tak, aby obsahovali informace přímo k dané síti, 
např. vlastníka, přesný typ, typ materiálu, datum umístění atd. Na odstranitelném štítku jak je 
patrné z obr. 11.10 je jedinečné identifikační číslo pomocí kterého lze přesně markery 
identifikovat. 

Pokud pomocí lokátoru nalezneme uložený marker, je pomocí rezonačního kmitočtu 
z markeru načtena informace s uloženými údaji. Tyto načtené informace lze snadno z lokátoru 
přenést do počítače a použít je pro zanesení do map, čí geografických informačních systémů. 
Konstrukce markeru je navržena na to, aby značka byla vždy přesně vodorovné poloze a to 
bez ohledu na to jak je umístěna v zemi.  

 

11,2.2 Typy markeru 

Markery jsou vyráběny nejen v různých barevných možnostech jak bylo uvedeno, ale 
také v různých tvarech. Tyto tvary se odvíjejí podle druhu použití a podle hloubek do kterých 
je možné tyto značky umístit. 

Míčový marker (Ball Marker) - Tento marker je popsán výše. 

Full Range Marker -  Tento marker v překladu pro celý rozsah. Je určen do velkých 
hloubek a to až 240 cm. Jeho průměr je 38 cm, tvar je zobrazen na obr. 11.11. Je ideální 
k použití jako ochrana proti kopání nad citlivými podzemními objekty. 

 
Obr.11.11: Full Range Marker zdroj 3M 

Mini marker -  Je určen pro značení až do hloubky 180 cm, je zobrazen na obr.11.14. 
Paprsky kterými je tento marker vybaven mají průměr 20 cm a napomáhají stabilizaci do 
správné polohy po umístění. 

Near Surface Marker -  Tento marker je určen k umístění blízko k povrchu, 
maximálně do 60 cm hloubky. Je především určen k značení objektů pod povrchem a  
vozovkami. Válcoví tvar zajišťuje snadnější instalaci do betonu či skály. Obr. 11.12. 
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Obr.11.12: Near Surface Marker zdroj 3M 

 

11.1.3 Lokalizace markeru 

K vyhledávání markerů je možné použít dva typy přístrojů. A to samotný lokátor 
markerů nebo kombinovaný přístroj, jenž zahrnuje lokátor kabelů a markerů v jednom. 

 
Obr.11.13: Lokalizátor RD4000 firmy Radiodetection 

 

 Na obrázku 11.13 je zobrazen lokalizátor RD4000 firmy Radiodetection. Pomocí 
lokátorů je možné vyhledávat makery, pokud tyto makery obsahují informace pomocí čipu lze 
je pomocí lokalizátorů přečíst. Novější funkcí lokalizátorů je možnost zapsání informace, jako 
např. naprogramované identifikační číslo, údaje o zařízení, typ aplikace, datum umístění atd. 
Vše je možné nahrát a stáhnout do počítače. Některé typy lokátorů dokážou vyhledat dva 
různé typy pracovních markerů současně. Funkce lokalizátorů lze shrnout následovně: 

• lokalizace, čtení a zápis do ID markerů, 

• přesné stanovení hloubky a umístění všech existujících modelů řádně 
nainstalovaných podzemních pasivních markerů,  

• přímé hloubkové čtení ID markerů, 

• lokalizaci frekvence dvou různých markerů současně. 
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V současné době se začínají prosazovat  takové lokátory u nichž je možné propojení 
s GPS/GIS systémy a to v reálném čase. Toto řešení zjednodušuje postup mapování, kdy se 
přenesením dat do vzdálených GPS/GIS zařízení údaje o lokalizovaných značkách. 

 
Obr.11.14: Minimarker (zdroj 3M) 

11.2 GPS 

Global Positioning Systém, celosvětově známí pod zkratkou GPS (někdy je znám pod 
názvem NAVSTAR) je vojenský navigační družicový systém, který dokáže 
s několikametrovou přesností určit polohu, nadmořskou výšku a čas kdekoliv na Zemi i  
v přilehlém prostoru.  

Zahájení vývoje systému GPS se datuje na rok 1974 a původně byl určen pouze pro 
vojenské účely, ovšem v roce 1983 došlo k nešťastné události kdy sovětská stíhačka sestřelila 
ve vzdušném prostoru SSSR dopravní letadlo Korean Air. Všech 269 cestujících zahynulo. 
Tato událost vedla k uvolnění GPS i pro civilní účely. Pro tyto civilní účely se používá 
takzvaný civilní C/A kód. Na roční provoz GPS se ročně vynakládá přibližně 400 milionu 
amerických dolarů. 

Základním kamenem systému GPS je 24 satelitů na šesti oběžných drahách kolem 
země. Tyto satelity obíhají ve výšce 20 200 km se sklonem dráhy 55° vzájemně posunutých o  
60°. Oběžná doba kolem země je 11 hodin a 58 minut. Na každé družici jsou 3 až 4 velmi 
přesné atomové hodiny které jsou velmi důležité pro funkci systému.  

Družice vysílají na několika různých kmitočtech, tyto kmitočty byly voleny tak aby 
jejich odolnost vůči povětrnostním podmínkám byla co největší. Jedná se o tyto kmitočty: 

• L1 (1575,42 MHz)  C/A kód který je určen pro civilní účely, 
• L2 (1227,62 MHz)  P/Y kód, šifrovaný, přístupný pouze pro autorizované 

uživatele (např. bezpečnostní složky), 
• L3 (1381,05 MHz) obsahuje signály, které souvisí s dalšími funkcemi systému 

GPS (odhalování startů balistických střel, dodržování zákazu zkoušek nukleárních 
zbraní atd.), 

• L4 (1841,40 MHz) využívá se pro měření ionosférického zpoždění, při průchodu 
ionosférou je k signálu přidáno dodatečné zpoždění, toto zpoždění se promítá do 
zjištění chyby polohy. Lze ho eliminovat pokud měříme na dvou kmitočtech, 

• L5 (1176,45 MHz)  je civilní signál mezinárodně chráněný používaný v oblasti 
letecké navigace. 
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Obr.11.15: Zobrazení satelitu GPS kolem Země 
 

GPS používá geocentrický souřadný systém WGS-84 (World Geodetic Systém) – 
Světový geodetický systém z roku 1984, jenž poskytuje údaje ve formě zeměpisné šířky a  
délky. Pro přijetí signálu je nutné použít GPS přijímač, kterých je na trhu velké množství. 
Přijímače GPS zachytávají signály minimálně od 3 a maximálně dvanácti satelitů a pomocí 
těchto údajů vyhodnocují svoji přesnou pozici včetně rychlosti a směru. K určení přesné 
polohy je zapotřebí signál alespoň ze tří satelitů, k určení nadmořské výšky alespoň ze 4 a  
určení přesného času nám umožní pouze jeden satelit. Čím více signálů od jednotlivých 
družic dokážeme zachytit tím přesnější jsou informace.  

Přesnost GPS 

Systém GPS poskytuje dvě úrovně služeb a to PPS (přesná polohová služba) jenž je 
určena autorizovaných uživatelům a umožňuje využívat plnou přesnost systému. 
Autorizovanými uživateli jsou např. armády USA resp. NATO. Druhou úrovní je SPS 
(standardní polohová služba) která je dostupná všem uživatelům po celém světě. Jak již bylo 
řečeno, družice vysílají na dvou vlnách L1 a L2. Tyto signály jsou modulovány dvěma kódy 
a  to L1 tzv. přesným P-kódem (Precision), který je zašifrován a je používán pro vojenské 
účely. L2 je modulován C/A kódem (Coarse/Acquisition), neboli hrubý/postupný kód který 
není šifrován. Civilní přijímače GPS jsou schopny přijímat pouze  C/A kód. Ovšem i tento 
kód je poměrně přesný a z obav před zneužitím např. teroristickými organizacemi byl 
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záměrně znepřesňován a to pomocí zkreslení údajů o čase a poloze pomocí takzvané SA 
(Selective Ability). Po tomto zásahu byl běžný přijímač schopen určit svoji polohu 
s přibližnou přesnosti do 100 metrů (záleželo na konfiguraci satelitů). Některé přijímače byly 
schopné zprůměrňovat příchozí hodnoty a tím dosahovat přesnějších informací, ovšem ani 
tato metoda neposkytovala dostatečně přesné informace. Ovšem v roce 2000 došlo k značné 
změně situace. Prezident USA oznámil postupné omezování rušení signálu. Tj. až 10x 
přesnější určování polohy než bylo do té doby možné. 

 
Obr.11.16: Přesnost GPS s SA a bez SA zdroj: www.ramon.cz 

Na obr.11.16  je názorně vidět změna v přesnosti pokud bylo používáno SA a když 
došlo k jeho vypnutí. V levé části grafu je zobrazen stav se zapnutým SA a v levé části dnešní 
stav. 

Pro zvýšení přesnosti, které je nutné pro přesné geometrické zaměření se začalo 
používat DGPS (diferenciální GPS). DGPS je založeno na stanovení relativních odchylek od 
známé polohy. Do bodu o známých souřadnicích umístíme tzv. referenční stanici GPS a  
porovnáme skutečnou a změřenou hodnotu. Tato korekční data jsou přenášena jiným kanálem 
(např. pomocí jiných družic). Z porovnání získáme korekce, díky kterým je možné přesnost 
mnohonásobně zvýšit a to s přesností na centimetry až milimetry. Další možností je upravení 
naměřených dat na počítači tzv. postprocesing. 

 

3 M Dynatel                                        
V laboratoři Přenosových médií a optiky, je k dispozici vyhledávač markerů EMS 1420 iD od 
firmy 3M. Funkce přístroje jsou uvedeny následně, bližší pak návod v laboratoři. Princip a  
typy markerů jsou stejné, jak bylo uvedeno výše. 
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Obr.11.17: Čelní panel lokátoru DynatelTM 1420 EMS-iD 

 
Popis čelního panelu lokátoru DynatelTM 1420 EMS-iD 

Tento lokátor je k dispozici v laboratoři Přenosových médií a optiky. Popis funkcí: 

1. NAPÁJENÍ: Zapíná a vypíná přístroj. 

2. REPRODUKTOR: Nastavuje hlasitost přijímače (vypnuto, nízká, střední a vysoká). 

2A. IKONA REPRODUKTORU: Ukazuje relativní hlasitost přijímače. 

3. KONTRAST: Šipky nad a pod ikonou kontrastu nastavují kontrast displeje. 

4. ZESÍLENÍ: Upravuje citlivost přijímače nahoru nebo dolů tak, aby zůstala 
zachována uspokojivá úroveň signálu. 

5. LOKALIZOVAT/OK: Nastavuje přijímač do sledovacího režimu pro lokalizaci 
markerů. Potvrzuje zadaná nastavení (OK). 

6. MENU: Zobrazuje okno nastavení pro konfiguraci přístroje, tj. hodiny, jazyk, 
jednotky hloubky a údaje o markeru. 

7. PODSVÍCENÍ: Cyklicky přepíná slabé, silné a žádné podsvícení displeje. 

8. IKONA BATERIE: Ukazuje úroveň nabití baterie. 

PROGRAMOVÁ TLAČÍTKA: [PT] Na přijímači jsou čtyři programová tlačítka. Na 
displeji nad každým tlačítkem je zobrazena jeho funkce. Funkce se budou měnit v závislosti 
na pracovním režimu přijímače. V této úloze jsou za zobrazovanými povely uváděny znaky 
[PT], označující programové tlačítko. 
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9. POVEL PROGRAMOVÉHO TLAČÍTKA: Definice pro každou ze čtyř funkcí 
programového tlačítka. 

10. SÍLA SIGNÁLU: Digitální odečet signálu zjišťovaného přijímačem. 

11. SLOUPCOVÝ INDIKÁTOR: Grafické vyjádření přijímaného signálu. 

12. HODNOTA ZESÍLENÍ: V procentech ukazuje hodnotu citlivosti přijímače. 

 

Princip lokalizace: 

Lokátor vysílá vysokofrekvenční signál do zakopaného markeru. Marker odráží signál 
zpět k lokátoru a umístění je znázorněno hodnotou na vizuálním měřiči a zvukovým tónem. 

 
Obr. 11.18: Princip lokalizace 
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Signálová odezva z markeru: 

Podle signálové odezvy můžete snadno určit umístění markeru. 

 
Obr.11.19: Signálová odezva z markeru 

11.3 Způsoby lokalizace poruch 

Prvotním impulsem k tomu, že nastala nějaká porucha  provozu je buď telefonát 
zákazníka, že mu něco nefunguje a nebo zaznamenání závady zařízením, technikem 
dohledového centra. Operátor dohledového centra se nejprve sám pokusí odhalit příčinu 
výpadku provozu, pokud je prvek zakruhován převede provoz na jinou, funkční část kruhu, 
případně zkontroluje, zda záložní trasa po automatickém přesměrování správně běží a až 
následně zjišťuje vzdálenou diagnostikou co se na zařízení stalo. Pokud zjistí závadu na 
zařízení, vyšle tzv. last mile technika, kteří drží za účelem neprodlené opravy nepřetržitou 
pohotovost na opravu přímo na místo již s konkrétním zadáním opravy, ale mnohem častěji se 
něco konkrétnějšího o příčině poruchy nepodaří zjistit a potom je potřeba použít dokumentaci 
pro bližší určení typu zařízení, přívodního média, polohy přívodní trasy, původních parametrů 
trasy, typu kabelu, počtu vláken atd. Pokud je zjištěno, že zařízení běží na optice, vezme si 
sebou technik i měřící přístroj OTDR pro případ, že by byla porucha na trase optickém kabelu 
vedoucího do zařízení. Pokud měřením zjistí že ano, odečte z měřícího protokolu délku 
kabelu a jelikož lze z geodetického zaměření trasy kabelu velmi přesně naměřit požadovanou 
délku od místa měření, dle náměru vyrazí na předpokládané místo poruchy. Pokud probíhá na 
místě nějaká činnost, které by mohla podzemní nebo nadzemní vedení ohrozit či poškodit 
kontaktuje vedoucího prací s tím, že pravděpodobně optický kabel poškodili, příslušné práce 
se zastaví až do dokončení opravy kabelu, ale pokud na předpokládaném místě nenajde nic 
podezřelého, provede se ještě kontrolní měření metodou zpětného rozptylu, pomocí OTDR 
z druhé strany trasy. Jestliže po porovnání z geodetickým zaměřením si místa přibližně 
odpovídají a v okolí trasy není žádné poškození patrné, musí se provést výkop za účelem 
odkrytí stávající trasy a pokud je to nutné, tak se v místě přeruší nějaké stávající vlákno, 
provaří se na něj pigtail s konektorem a znovu se provede měření pro upřesnění místa 
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poruchy. Podle zkušeností, již většinou toto měření místo poruchy natolik upřesní, že není 
potřeba dalšího měření a místo se najde. 

Způsoby oprav poruch 

Následně, pokud je patrné cizí zavinění je přivolána hlídka Policie ČR, která provede 
zápis o poškození optického kabelu a provede se oprava kabelu (kabelů). Ve většině případů 
se postupuje tak, že se vymění celá kabelová délka mezi nejbližšími spojkami, případně se 
alespoň zafoukne nový kabel z místa nejbližší spojky do místa přerušení a okonektorování 
vlákna pro účely zpřesnění měření. Pokud k poruše došlo důsledkem stavební činnosti a  
stávající trasa nadále v zamýšlené výstavbě zavazí, řeší se překládka trasy, nicméně 
postupovat se musí co možná nejrychleji, protože pokud běží pouze jedna strana kruhu je 
teoretická možnost, že by došlo k poruše i na záložní trase a tím by spadly všechny v kabelu 
provozované služby. Z tohoto důvodu se oprava provádí neprodleně ve dne i v noci za 
jakéhokoli počasí, až do odstranění poruchy a ve spolupráci s dohledovým centrem 
zkontrolování opětovného naběhnutí všech služeb.  
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12 Ochrana vedení před vnějšími vlivy 

12.1 Ochrana před venkovními vlivy 

Venkovní sdělovací vedení se v průběhu trati nevyhnou souběhu a křižovatkám  
s vedeními vysokého (vn) a velmi vysokého napětí (vvn), ať již jde o sítě energetiky nebo 
elektrizované drážní tratě. Energetická vedení se budují jako trojfázová magistrální vedení o  
napětí 220 a 400 kV, z kterých odbočuje síť vedení 110 kV, dodávající energii zejména  
velkým odběratelům. Podsíť potom vytváří tzv. distribuční síť o napětí 22 a 35 kV. 

Vedení vn 22 a 35 kV pracují jako trojfázová s izolovaným uzlem, takže porucha - 
uzemnění jedné fáze - se projeví poměrně malým proudem tekoucím k zemi, v podstatě přes 
kapacity vodičů vedení vn. Sítě 110, 220 a 400 kV mají přímo uzemněný uzel, takže při 
spojení jedné fáze na zem vznikne jednofázový proud velikosti 10 až 15 tisíc ampérů, který 
může silně rušit souběžná sdělovací vedení. Takováto porušení symetrie vyvolávají v  
souběžných sdělovacích vedeních rušící napětí, nebo i napětí ohrožující zdraví pracovníků 
pracujících na vedení. Tyto jednofázové zkraty, které trvají asi 0,5 s, vytvoří 
elektromagnetické pole, které indukuje v blízkých venkovních - kabelových vedeních napětí 

 
𝐸 = 2 π 𝑓 𝑀 𝐼 𝑙 𝑟     [V], (12.1) 

 
kde f  je kmitočet energetického vedení (f = 50 Hz). 
     M  činitel vzájemné indukčnosti [H/km] , 
      I  jednofázový zkratový proud [A], 
     l délka souběhu [km], 
     r redukční činitel v okolí rušícího a rušeného vedení. 
 
Hodnota M závisí na vodivosti půdy, na vzdálenosti obou vedení a na kmitočtu. Pro 

střední odpor půdy 500 Ωm (2.10–3 S/m) je: 
 
 

a [m] 1 10 20 50 100 200 1000 2000 5000 10000 
M [µH/km] 1500 1000 900 800 600 500 200 80 20 5 

 

Hodnota stoupá přibližně s odmocninou z kmitočtu rušícího proudu a klesá se  
zmenšujícím se odporem půdy. Velikost zkratového proudu je závislá na vzdálenosti  
místa zkratu od rozvoden a zjistí se u provozovatele. Hodnota se pohybuje od  
10 do 3 tisíc ampér. Redukci vlivu způsobí ocelové zemnící lano na vedení vvn, r = 0,95. 

Jednofázový zkrat působí poměrně na velkou vzdálenost a velikost indukovaného napětí 
nemá překročit předepsanou hodnotu (u dřevěných patkovaných stožárů  
kupř. 430 V proti zemi). 

Pro případ zalomené trati, je zapotřebí délku souběhu přepočítávat na ekvivalentní 
vzdálenost. Při přímých křižovatkách se sdělovací vedení rozdělí na úseky odpovídajícím 
vzdálenostem, např. 10, 30, 100, 400 m atd. na obě strany od křižovatky; přitom se pro 
výpočet neuvažuje úsek do vzdálenosti 10 m na obě strany vedení vvn, vypočtou se 
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ekvivalentní vzdálenosti a výsledné hodnoty indukovaného napětí se pro celý úsek vlivu 
působení indukce sečtou. V místech křižování sdělovacích vedení a vedení vvn (vn), musí být 
dodržena minimální vzdálenost vodičů 

 

ℎ = 200 + 0,7 E [cm], (12.2) 

 

kde E je napětí vedení vvn (vn) v [kV]. 

Výpočty se provádějí pro nejnepříznivější povětrnostní podmínky. Pro případ  
nedosáhnutí předepsaných parametrů, je zapotřebí křižovatku řešit kabelovou vložkou. 

Při souběhu s elektrizovanou železnicí platí stejné výpočty. Protože trakční  
vedení je jednofázové nesymetrické (trolej - kolejnice a zem), vzniká silné elektrostatické a  
elektromagnetické pole, šířící se při normálním provozu a zejména  
při zkratech na velké vzdálenosti. Vzniká tak při normálním provozu rušení souběžných 
slaboproudých vedení a při zkratech se v něm indukuje nebezpečné napětí proti zemi. To platí 
při střídavé trakci 50 Hz, 25 kV. U stejnosměrné trakce, pracující s napětím 3 kV, vzniká jen 
rušící napětí ze zvlnění usměrněného střídavého proudu v měnírnách. Pro střídavou trakci je 
velikost proudu v troleji 500 až 800 A, při zkratu v některých částech tratě 4 až 16 kA. 
Hodnoty M, a 1 se vypočtou stejně, redukční faktor kolejí je průměrně 0,5. 

Ochrana proti vlivům vedení vn a vvn vyplývá z charakteru ohrožení. Především je 
třeba dodržet podmínku pro výpočet indukovaného napětí, které musí být  
menší nebo max. rovno předepsané hodnotě ( E ≤ 430 V). Hodnotu velikosti indukovaného 
napětí je možné snižovat tak, že venkovní vedení rozdělíme na úseky pomocí přídavných 
oddělovacích transformátorů. Kromě toho se všechny ocelové, betonové i dřevěné stožáry se 
svody uzemní. 

 

12.2 Působení atmosférické elektřiny 

Výboj atmosférické elektřiny mezi mrakem a zemí nastává při dostoupení kritické  
hodnoty 3.106 V/m. Výsledný výboj má impulsní charakter celé řady jednotlivých výbojů 
různého směru s dobou trvání 50µs, a celkovou dobou trvání výboje 0,5 s. Velikost 
bleskového proudu je 20 až 30 kA, kterého dosáhne za 5 – 10 µs. Toto strmé čelo způsobuje 
průraz izolace sdělovacích zařízení, přepálení vodičů způsobuje energie, obsažená v týlu 
proudové vlny. 

Pravděpodobnost ohrožení venkovního vedení je dána bouřkovou činností, kdy  
připadá ročně na 1 km2 asi 0,1 až 0,06 úderu blesku; nebezpečí se zvětšuje, čím  
je větší měrný odpor půdy, kudy probíhá vedení. 

Venkovní vedení mohou být ohrožena přímým úderem blesku nebo vlivem jeho  
indukčního působení, nebo i indukcí z výboje mezi mraky. Při přímém dopadu protéká celý 
bleskový proud vodiči sdělovacího vedení a po stožárech přejde nejkratší  
cestou k zemi. Proud velikosti kolem 30 kA roztaví vodiče vedení, způsobí popraskání 
izolátorů a může rozštěpit i dřevěné stožáry prudkým vypařením vlhkosti. Po  
úderu blesku se na vedení objeví vysoké napětí, které namáhá izolační pevnost podpěr, která 
v  tratích s dřevěnými stožáry je kolem 300 kV. 
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Vedení umístěné ve výšce h nad zemi, přitahuje na sebe údery blesku ze  
vzdálenosti 3,5 h. Nejběžnější ochranou je ochrana stožárů bleskosvodem, instalovaným na 
vrcholu stožáru a spojeným se zemí kovovým vodičem. Bleskosvody se umísťují nejvýše na 
každý desátý stožár. Odpor uzemnění má být nejvýše 15Ω. Ochrana vodičů se provádí 
drátovým jiskřištěm, jehož elektrody jsou z drátu ve tvaru půlkruhu, vzdálenost elektrod je 4 
mm, zapalovací napětí přibližně 12 kV. Rozmístí se v kaskádě před objektem (ústřednou), 
který mají chránit (viz obr. 12.1). 

Obr. 12.1: Schéma objektu jiskřiště 

Odpor zemniče stačí až do 150Ω. Kaskáda jiskřiš ť  se užije též na přechodu  
z venkovního vedení na úložný kabel. Kaskádou se sníží stupňovitě  amplituda přepěťové 
vlny směrem k zařízení nebo kabelu. Hodí se zejména pro dlouhé nadzemní  
tratě, nebo i u kratších tratí v oblasti velké bouřkové činnosti. Vlastní sdělovací zařízení je 
chráněno jistícími soubory, chránícími vnitřní zařízení proti vlně přepětí bleskojistkami 
(jiskřišti) a neónovými blesko pojistkami proti silnému proudu hrubými a jemnými 
pojistkami. (Uhlíkové - dvě uhlíkové destičky, mezi nimiž je celuloidový pásek 0,1 mm, 
vakuové - málo užívané, trubičkové a tavné.) 

12.3 Působení silnoproudých vedení na kabelová vedení 

Vliv souběžných energetických zařízení na sdělovací venkovní vedení byl vysvětlen v  
kap. 12.1 a uvedené závěry platí i pro sdělovací kabelová vedení. Velikost indukovaného 
napětí při jednofázovém zkratu je 

𝐸 = 2 π 𝑓 𝑀 𝐼 𝑙 𝑟𝑜𝑟𝑝     [V], (12.3) 

 

kde  f, M,  1 se určí dle kap. 12.1 , 

 I  je zkratový proud, u vedení vn a vvn je 10 - 15 tisíc A, u elektrizovaných 
železnic kolem 6 tisíc A,  

ro redukční faktor zemního lana na vedení vn, rovný 0,7 - 0,8, případně kolejnic 0,4 - 
0,8,  

rp redukční faktor kovového pláště kabelu, daný vzorcem 

𝑟p =
𝑅pI

𝑅pI + j𝜔𝐿𝑝𝐼
 

kde Rpl je činný odpor kabelového pláště [Ω/km]. 
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ωLpl indukční odpor kabelového pláště při 50 Hz [Ω/km].  

U olověných plášťů má rp velkou hodnotu 0,95 při průřezu pláště 200 mm2 
a 0,8 při průřezu 400 mm2, redukce je tedy malá.  

U hliníkových plášťů je situace lepší, pro obdobné průřezy je rp = 0,22, příp. 0,11.         
S kmitočtem hodnota  rp se zmenšuje, násobí se tímto činitelem při kmitočtu: 

100 Hz ∙ 0,5 

200 Hz ∙ 0,4 

400 Hz ∙ 0,2 

800 Hz ∙ 0,1 

Vzniklé napětí žil proti plášti kabelu nemá přestoupit hodnotu 125 V u vedení 
ukončených translátory, 65 V pak u vedení bez translátorů. 

Psofometrické rušící napětí, vznikající nesymetrií žil vedení proti plášti,  
je při 800 Hz: 

𝐸g = 6,28 ∙ 800 ∙ 𝐼𝑟 𝑀1 𝐼 𝐵 𝑟𝑝 𝑟o(4) 

kde Ir je ekvivalentní rušící proud, daný podílem proudu harmonických kmitočtů v  
celkovém zkratovém proudu, bývá 2  a pro telefonní okruhy a 3,7 pro rozhlasové okruhy,  

M1 činitel vzájemné indukce, stoupá s odmocninou z kmitočtu, tj. při 800 Hz asi na 
čtyřnásobek proti 50 Hz,  

ro  viz výše,  

rp  opět jako v předchozím případě, násobené 0,1,  

B  činitel citlivosti rušeného telefonního vedení, daný podílem naindukovaného napětí 
do tohoto vedení při určitých rušivých podélných napětích žil proti plášti. Je dán celkovou 
hodnotou vodivosti nesymetrie el, e2 nebo e3, která bývá dovolena asi 0,5µS na pupinační 
úsek. Pak platí např.: 

5000 e1 = 0,5 ∙ 10–6 

z toho  

e1 = 100 pF,  

což odpovídá rozdílu dílčích zemních kapacit  

e1= Cao – Cbo 

a podobně. Hodnoty zemních nerovnováh celých úseků se volí obvykle  
nižší, takže B bývá 0,001. 

Velikost rušícího napětí se dá ovlivnit zmenšením činitele vzájemné indukčnosti M1 tj. 
vzdálením sdělovacího kabelu od rušícího vedení, zmenšením délky souběhu l, dobrým 
vyrovnáním zemních nesymetrií  e1 až e3 a snížením hodnoty redukčních činitelů. 

Ke zmenšení vlivu se užívají v tratích vn stínicí lana z dobře vodivého materiálu, které 
se uzemní v energetických objektech. Vodiče silových vedení se systematicky křižují, aby 
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cyklus křižování se opakoval každých 24 km při vodičích vn v jedné rovině, nebo 48 km při 
trojúhelníkovém rozmístění. U elektrizovaných železnic se každý úsek napájí oboustranně, 
napájecí stanice se vybavují rezonančními filtry pro absorbci vyšších harmonických kmitočtů. 

Nejčastěji se používají tzv. odsávací transformátory (obr. 12.2), které se zapojí do 
napájecího okruhu, mají výkon několika set kVA a transformační poměr 1 : 1. Jejich použitím 
se značně zvýší induktivní vazba mezi trolejem a zpětným vodičem, sníží se hodnota proudu 
unikajícího z kolejí  a tím se i sníží elektromagnetický vliv na souběžná vedení. 

 

 
Obr.12.2: Zapojení odsávacích transformátorů 

 

U samotných sdělovacích kabelů kromě uvedených opatření, je výhodné zemnit v  
pravidelných vzdálenostech plášť kabelu při odporu zemniče pod 5Ω, rozděli t  
vedení separačními transformátory a na žíly zapojit svodiče přepětí, které jsou  
schopny odstranit nebezpečná napětí proti plášti za 30 až 50 ms. V blízkosti energetických 
zařízení se použijí kabely se zvýšenou obvodovou izolací na 4 až 6 kV, tj. mezi duši kabelu a 
plášť se dá více vrstev izolačního papíru. Přitom indukované podélné napětí nemá při silných 
zkratových proudech překročit 60% elektrické pevnosti obvodové izolace, přičemž nemá být 
větší než 1000 V. 

12.4    Ochrana kabelových vedení 

Ochranu kabelů je možné zvýšit zvýšením izolace kabelů, využít izolačních pojistek, 
uložit kabel do rour a žlabů. V souběhu s trakcí zabezpečit dokonalé styky kolejí. V horských 
oblastech vyhnout se pokládce v okolí osamělých stromů, případně použít kompenzační lana, 
která se položí nad kabel a jsou ochranou proti blesku. 

 

12.5 Vliv koroze, vvn, hoření a hlodavců 

Pod korozí si můžeme představit jisté nahlodání metalického pláště kabelu. 
Rozeznáváme chemickou korozi, vznikající v místech anodických pásem, kdy vznikají 
v plášti více nebo méně hluboké dutiny tvaru misek. Korozní zplodina je buď uhličitan olova, 
nebo kysličník olovnatý. Koroze elektrochemická se projevuje ponejvíce krátery s ostrými 
okraji a zplodinou je chlorid olovnatý, případně kysličník olovičitý. 

Trvalý proud 10 mA vyloučí za rok 340g olova, případně 60g železa.  

Je známa křivka koroze v souvislosti s pH prostředí a jsou místa s korozí minimální. Do 
této oblasti je možné dostat kabel, potrubí na základě předpětí. To je možné realizovat 
katodickou ochranou, případně drenáží.  

Problematikou hořlavostí je třeba se věnovat u kabelů vedených do budov, umístěných 
v tunelech, metru apod. Zde je nutno navrhovat typy kabelů se sníženou hořlavostí. 
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Hlodavci nám napadají optické kabely a když je již kabel napaden, zásadně si 
pochutnávají na tzv. nasvícených vláknech, tedy vlákna která jsou v provozu. Ochranou je 
vhodný výběr materiálů pro výrobu. 

12.6 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s kabelážní technikou a 
kabely 

Bezpečnost v laboratoři „Přenosových médií“ a obecně při práci s kabelářskou 
technikou je v souladu s absolvovanou zkouškou z bezpečnosti v 1. Ročníku (tzv. 50-tka). 
Vzhledem k práci s „optikou“, je zapotřebí být opatrný na úlomky vláken, které se mohou 
zapíchnout do prstu, oka, vdechnout. Úlomky je nezbytné vkládat do „úlomkové schránky.“ I  
když se v laboratoři nepoužívají výkonové lasery, nedoporučuje se přímo dívat na výstupy 
konektoru, neb může dojít k poškození sítnice (Pozor – infračervená oblast!). 
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13 Základy měření přenosových médií – závěrečná a  
lokalizační 

13.1 Metalická vedení 

13.1.1 Zaměřování kabelových závad 
 

a) Zadání 
 
Kabelovým můstkem MIT 450 zaměřte simulovanou závadu (zkrat) na vedení délky l = 

500 m. 
Ověřte přesnost dvou metod: 
1. MURRAYOVA METODA 
2. VARLEYOVA METODA 
Proveďte kontrolu měření z obou stran. 
 
b) Teoretický úvod 

 
 
Klasifikace závad a poruch 
 
Poruchy vznikají nejčastěji z těchto důvodů: 

- násilné mechanické poškození pláště nebo žil kabelu, 
- korozní účinky prostředí a bludných proudů na povrchovou ochranu a plášť kabelu, 
- výrobní závady (nejčastěji nedokonalé pájení při nastavování jádra; nedokonalé 

ovíjení jádra izolační páskou; nedostatečně zpracované olovo pro výrobu pláště – 
vznik vlhkosti do duše, aj.), 

- špatné montážní práce (údržbové); (nalomení pláště; nedostatečné spájení a svařování; 
špatné vysoušení a další příčiny), 

- zemní posuny (posuny poddolované půdy; posuny tvárnic – vedou až k přetržení 
kabelu), 

- důsledky trvalých otřesů kabelu, 
- vlivy atmosférické elektřiny; blesky, 
- vlivy indukovaných proudů z vedení vn a vvn, 
- v menší míře i rozrušení pláště (celoplast.) hlodavci a brouky. 

 
Tyto poruchy se potom projevují: 

- snížením izolačního odporu při vniknutí vlhkosti do kabelové duše, 
- vzájemným dotykem žil, případně žil s pláštěm, 
- přerušením žil. 

 
Tyto poruchy jsou označovány jako tzv. poruchy běžné, na rozdíl od poruch 

speciálních, mezi které řadíme zejména: 
- zvýšenou odporovou nerovnováhu kabelových párů a čtyřek, 
- průraz dielektrika vyrovnávacích kondenzátorů, 
- zkraty mezi závity, nebo mezi závity a kostrou pupinačních cívek. 

 
V rámci jednotlivých druhů poruch se mohou vyskytnout ještě různé jejich varianty: 
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- vysokoohmové (izolační odpor ne menší než 10 M  ), kdy porucha teprve začíná 
a  provoz není rušen (je výhodné poruchu zachytit a odstranit; někdy se taková porucha udrží 
celá léta a kabel se dále nezhoršuje), 

- středoohmová (1 M  - 100 k  ), porucha se začíná uplatňovat (hučení); provoz je 
však v zásadě možný, 

- nízkoohmová (10 k  - 1 k  ), kdy se vyskytují přeslechy a hluky – provoz je 
vyřazen. 

 
Tyto uvedené poruchy, případně jejich varianty vyžadují různé měřící postupy a  

metody, případně i odlišné nebo zvlášť upravené soupravy měřících přístrojů. 
 
Postup při lokalizaci chyby 

Místo chyby nejčastěji zjišťujeme elektrickým měřením. Měřením izolace žil zjistíme, 
o  jaký druh poruchy jde – kupř. část profilu má mírně sníženou izolaci, celý profil má značný 
pokles, jeden příp. několik drátů má přímý zkrat na plášť apod. Podle charakteru chyby 
zvolíme vhodnou měřící metodu a přístroje. 

Vysokoohmové chyby, kdy jeden nebo několik vodičů vykazují izolační pokles se 
zaměřují obtížně a zdlouhavě, často výsledky nejsou uspokojivé – (vhodná měřící metoda 
Hectorova). 

Středoohmové chyby, kdy celý kabel je ve značném svodu a není k dispozici žíla 
s dobrou izolací, zaměřují se metodami jednoduššími – rovněž však vyžadují zkušenosti  v  
měření – (metody podle Webera, Küpfmüllera). 

Nízkoohmové chyby – kdy v profilu jsou žíly s porušenou izolací, ale též o izolaci 
dobré, jsou pro zaměřování nejvhodnější. Pro zaměřování existuje více měřících metod, 
založených na můstkovém principu – (Murray, Varley, Ludvík). 

Přerušenou žílu v kabelu lze zaměřit v zásadě dvěma způsoby, které jsou dány druhem 
kabelu – pupinovaný, nepupinovaný. V případě, že se jedná o nepupinovaný kabel, případně 
o  část kabelu mezi dvěma pupinovanými skříněmi, pak se jako měřícího přístroje používá 
normálního odporového můstku. Pro pupinovaný kabel je zapotřebí užít metody odlišné. 

Místa zkratů žil se zaměřují stejnými přístroji jako místa svodů. 

Bude uveden podrobný popis zaměření místa poruchy, použití jednotlivých metod a  
přístrojů. Zaměření a výpočet místa chyby se provádí podle možností v úsecích co nejkratších 
(pravidelně), za účelem kontroly z obou konců kabelu a teprve potom se provádí odstraňování 
poruchy. Je třeba si uvědomit, že otevření kabelu je práce náročná a nákladná, každým 
otevřením – tedy i opravou nastává částečné znehodnocení kabelu a proto musí být každý 
takovýto zákrok pečlivě zvážen. Zásadně odstraňujeme závady, které ohrožují provoz – ihned 
po jejich spolehlivém zaměření. Pouze vysokoohmové chyby odstraňujeme příležitostně. 
Okamžitým odstraněním provozních závad nejen umožníme urychlené obnovení provozu, ale 
i zamezíme jejich rozšíření, při kterém by bylo velmi často třeba vyměnit značnou část 
kabelové délky. Vlhkost vniklá do kabelu se totiž papírovým a ještě více styroflexovým 
izolačním ovinutím žil rychle rozšiřuje a zasahuje stále větší a větší úseky kabelové duše. 

Lokalizace izolačních závad 

Metoda Murrayova se hodí pro zaměřování izolačních závad na vzdáleném konci 
kabelu. V podstatě je obměnou Wheatstonova můstku, v němž dvě ramena jsou tvořena 
známými odpory, které je možné nastavovat při vyrovnávání můstku a další dvě ramena jsou 
tvořena odporem smyčky žíly s porušenou izolací a žíly s izolací neporušenou, které jsou 
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spojeny na vzdáleném konci. U všech těchto metod připojujeme žílu s horší izolací na svorku 
X2 (viz obr.13.1.). Můstek je napájen baterií, zapojenou mezi uzel nastavitelných odporů, 
označených R a M a zem. Přes přechodový odpor žíly a poškozenou izolací Ri proti zemi je 
uzavřen napájecí obvod můstku. Místem izolační chyby je rozdělena smyčka obou žil na dva 
úseky, které jsou po vyvážení můstku odpory R a M z hlediska odporů ve stejném poměru 
jako vyvažovací odpory R a M. Z toho poměru, předem změřeného odporu smyčky, případně 
dále vypočteného odporu vadné žíly, lze výpočtem stanovit odpor k chybě na uvažované žíle 
s poškozenou izolací. Rovnováha můstku bude splněna, jestliže 

 
 

Obr.13.1:   Měření metodou Murrayovou 
 
jelikož rx + ry = rb  a součet ra + rb tvoří dohromady smyčkový odpor, můžeme po dosazení 
psát 

𝑀
𝑅

=
𝑟𝑎 + 𝑟𝑏 + 𝑟𝑥

𝑟𝑥
=
𝑟𝑎𝑏 − 𝑟𝑥
𝑟𝑥

, 

z čehož lze vypočítat odpor k chybě 

𝑀𝑟𝑥 = 𝑅(𝑟𝑎𝑏 − 𝑟𝑥) = 𝑅𝑟𝑎𝑏 − 𝑅𝑟𝑥, 

dále 

𝑀𝑟𝑥 + 𝑅𝑟𝑥 = 𝑅𝑟𝑎𝑏, 

a konečně 

𝑟𝑥 =
𝑅𝑟𝑎𝑏
𝑀 + 𝑅

[Ω]. 
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Metoda Varleyova se hodí spíše pro zaměřování izolační závady na blízkém konci 
kabelu – viz obr. 13.2. 

 

 
Obr.13.2: Měření metodou Varleyovou 

 

Vzdálenost k chybě rx [Ω]  se vypočte podle vztahu 

𝑟𝑥 =
(𝑟𝑎 + 𝑟𝑏) − 𝐴𝑉

𝐴 + 1
[Ω], 

kde ra + rb je odpor smyčky, vzniklé spojením žil a a b (b – žíla s horší izolací), 

𝐴 = 𝑅𝑎
𝑅𝑏

   (hodnota daná mocninou čísla 10), 

V odpor přečtený na odporové dekádě V. 

 

c) Pracovní postup 

Kabel připojíme na vstupní svorky kabelového můstku. Můstek má vnitřní baterii, 
nepotřebuje napájení. Značení žil: č – dobrá, b – závada, m – zem. 

Délka kabelu e = 500 m 
Pro obsluhu přístroje a vyrovnávání můstku využijte přiložený návod. 
d) Vypracování 
e) Závěr 



Přenosová média 181 

13.1.2 Impulsová metoda měření 
 

Impulsové metody měření slouží k rychlému nalezení místa poruchy (přerušená žíla 
nebo zkrat) především u vedení s velkou rychlostí šíření, tj.: symetrických nepupinovaných 
vedení, koaxiálních kabelů. Jsou založeny na tom, že napěťový impuls, šířící se po vedení se 
částečně odráží v místě, kde je na vedení rychlý impedanční přechod. Na základě dříve 
uvedené teorie je zřejmé, že při zkratu nebo přerušení nastává úplný odraz a postupující 
impuls se celý odráží zpět ke zdroji. Toho se využívá pro zaměřování poruch. Jako 
zobrazovacího systému se používá obrazovka, která bývá obvykle cejchována 
v mikrosekundách. Rozdíl počátků obou impulsů udává dobu, tj. rozdíl doby mezi vyslaným 
a  odraženým impulsem. 

Impulsové metody měření jsou rychlé a pohodlné. Není však možné jimi zaměřit 
sníženou izolaci vedení, pokud by impedance vedení nebyla natolik změněna, aby způsobila 
dostatečný odraz na vedení, a tím dostatečně rozeznatelný odražený impuls. 

Impulsový zaměřovač převádí měření vzdálenosti k místu závady na měření času. 
Skutečná vzdálenost se určí ze součinu rychlosti šíření vyslaného impulsu po měřeném vedení 
a z poloviční doby, která uplynula mezi vysláním a příjmem tohoto impulsu. Novější impulsní 
zaměřovače již samočinně převádějí časové jednotky na délkové. 

Časový interval, resp. vzdálenost k místu závady odečítáme na obrazovce nebo na 
displeji. Přístroj je možné k měřenému vedení impedančně přizpůsobit (např. pomocí 
přizpůsobovacího členu), jinak vysílací impuls nelze na obrazovce potlačit a v některých 
případech tím může být znemožněno přesné odečítání. Orientační hodnoty vlnové impedance 
udává tabulka 

 
Tab.13.1:  Velikost vlnové impedance 

 

Typ vedení Vlnová impedance 

silnoproudé kabely, koaxiální kabely,   
nesymetrické kabely  

35 až 95 
 

telefonní a sdělovací kabely, 
symetrické kabely 

90 až 245 

lehce pupinované kabely, 
telefonní nadzemní vedení 

240 až 640 
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Obr.13.3:   Vedení ukončené nakrátko 
 

 
 

Obr.13.4:   Vedení ukončené naprázdno 
 

Pro dosažení maximální přesnosti zaměření je nutno zjistit co nejpřesněji rychlost šíření 
impulsu po vedení. Pokud tuto rychlost měříme, využíváme odrazů od nehomogenit, jejichž 
vzdálenost od místa měření je známa /konec vedení nakrátko nebo naprázdno, spojky atd., 
obr.13.3. a obr.13.4. Rychlost šíření v/2 vypočteme z délky vedení la k známé nehomogenitě 
a z času ta, který uplyne mezi vysláním impulsu a příjmem odraženého impulsu podle vztahu 
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𝑣
2

=
𝑙𝑎
𝑡𝑎

 

Vzdálenost k místu závady můžeme stanovit ze vztahu 

𝑙𝑥 =
1
2
𝑣𝑡𝑥 =

𝑡𝑥
𝑡𝑎
∙ 𝑙𝑎, 

kde tx je čas šíření odpovídající vzdálenosti lx. Pokud rychlost šíření není známa nebo ji 
není možné určit z odrazu od známé nehomogenity, použijeme informativní údaje z tab.13.2. 

 
Tab.13.2:  Rychlost šíření měřicího impulsu 

 Rychlost šíření 𝑣
2
 (m/µs) 

 

Vzdušné vedení 146 

Místní plastové kabely 100 
Místní kabely se vzduchopapírovou 
izolací žil a kovovým pláštěm 

112 až 118 

 

Zjišťování nespojitostí na vedení 

Sejmutím křivky z obrazovky impulsového zaměřovače při připojení bezporuchového 
vedení, získáme normální impulsový diagram daného vedení. Vyskytne-li se na tomto vedení 
porucha, lze ji lokalizovat porovnáním normálního a poruchového impulsového diagramu. 

Vysílací impuls se na obrazovce zobrazí na počátku vedení jako kladný impuls. Podle 
délky časové základny mezi počátkem stoupání hrany impulsu odraženého od počátku vedení 
a počátkem stoupání náběžné hrany impulsu odraženého od místa závady stanovíme 
vzdálenost k místu nehomogenity. 

Impuls odražený v protifázi charakterizuje závadu způsobenou mezi žilovým zkratem, 
případně sníženým izolačním stavem. Podle velikosti amplitudy lze odhadnout  hodnotu 
příčného odporu (svodu) - obr.13.5. Místo svodu lze bezpečně zaměřit, je-li odpor v oblasti 
1000 Ω a méně. Odpor Rp = 0 odpovídá zkratu. 

Odrazí-li se impuls ve stejné fázi je nehomogenita způsobena změnou podélné 
impedance a velikost odraženého impulsu určuje její hodnotu – obr.13.5. Na obrazovce lze 
rozpoznat nehomogenity způsobené odporem 10 Ω  a více. 

Odpor Rs  =  ∞   odpovídá přerušení žíly. 
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Obr.13.5:   Závislost impulsu na velikosti nehomogenity 

 

Náhlé zvýšení provozní kapacity páru, resp. kapacity žíla-zem je způsobeno buď 
vniknutím vody do kabelu porušeným pláštěm, nebo deformací kabelu. Zde je nutno rozlišit 
případ kabelu s olověným pláštěm a plastového kabelu. Tvar odraženého impulsu je na 
obr.13.6. U plastového kabelu způsobí vniknutí vody pouze zvýšení kapacity. Voda, pokud se 
nedostane do spojky, nezpůsobí zkrat mezi žilami, takže na obrazovce je možné bez obtíží 
zjistit i konec měřeného vedení. 

U klasického kabelu vniknutí vody do duše kabelu vyvolá kromě zvýšení kapacity i  
svod mezi žilami. V případě většího poklesu izolačního odporu nelze u tohoto typu kabelů 
zaměřit jeho konec. 
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Obr.13.6:   Kapacita ve vedení 
 

Vyskytuje-li se na vedení změna podélné indukčnosti, má odražený impuls tvar podle 
obr.13.7. Tento odraz vzniká ve spojkách, nebo při přechodu na vedení s nižší provozní 
kapacitou. Často mohou tyto odražené impulsy zakrývat vlastní poruchové impulsy a tím 
znesnadnit průběh měření. 
 

 
 

Obr.13.7:   Indukčnost na vedení 
  

Vícenásobný odraz téhož impulsu obr.13.8. nastává v případech, kdy výstupní 
impedance přístroje není přizpůsobena vlnové impedanci vedení. Impuls odražený od místa 
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poruchy se na počátku vedení částečně odráží zpět a tím způsobuje kromě vlastního zobrazení 
i zobrazení dalších sekundárních impulsů v časech 2tx, 3tx atd. 

 

 
 
Obr.13.8:   Vícenásobný odraz téhož impulsu 
 
Nalézá-li se místo závady blízko začátku nebo konce vedení, je odečítání ztíženo 

přítomností vysílaného impulsu nebo impulsu vytvořeného odrazem od konce vedení. 
K překlenutí šířky vysílacího impulsu s výhodou použijeme přídavné měřicí vedení, kterým 
prodloužíme měřené vedení. Přídavné měřicí vedení musí mít srovnatelnou impedanci jako 
měřené vedení. 

13.2 Strukturovaných kabeláží 

Přenosové parametry strukturované kabeláže 

Na následujících obrázcích budou uvedeny případy, které ovlivňují kvalitu 
strukturované kabeláže. Jedná se o tyto přeslechy: 

NEXT – Near End Crosstalk – přeslech na blízkém konci – množství energie přenesené 
z jednoho páru do druhého (rušení mezi páry), měřící signál se přivede na jeden pár a na 
ostatních se měří přeslech, měří se kombinace všech párů. 

 

 
Obr.13.8: NEXT 
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FEXT – Far End Crosstalk – přeslech na vzdáleném konci – měřící signál se přivede na 
jeden pár a na ostatních se měří přeslech, měří se kombinace všech párů, hodnotu ovlivňuje 
útlum. 

 
Obr.13.9: FEXT 

Return Loss – útlum odrazu – míra odražené energie způsobená nehomogenitou 
impedance – ozvěna signálu. 

 

 
Obr.13.10: Return Loss 

 

PS NEXT – Power Sum NEXT – sumární přeslech, měřící signál je přiveden na tři páry 
a přeslech se měří na zbývajícím páru, měří se kombinace všech párů. 

 
Obr.13.11: PS NEXT NEXT 

 

PS NEXT – Power Sum FEXT – sumární přeslech na vzdáleném konci, měřící 
signál je přiveden na tři páry a přeslech se měří na zbývajícím páru, měří se kombinace 
všech párů, hodnota je ovlivňována útlumem. 
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Obr.13.12: PS FEXT 

 
Delay Skew – rozdílové zpoždění mezi nejrychlejším a nejpomalejším párem. 
 

 
Obr.13.13: Delay Skew 

 

Impedance  zdánlivý odpor vedení (komplexní veličina) 

Atteunation útlum – ztráta energie signálu na vedení 

ACR  Attenuation to Crosstalk Ratio – matematický  parametr ACR=NEXT-útlum, dává 
odstup signálu od šumu, definuje použitelný signál 

PS ACR Attenuation to Crosstalk Ratio – matematický  PC ACR=PS NEXT útlum, 
udává odstup signálu od šumu, definuje použitelný signál 

ELFEXT Equal Level Far End Crosstalk – matematický  parametr PS 
ELFEXT=FEXT-útlum 

PS ELFEXT matematický parametr PS ELFEXT=PS FEXT--útlum 

Propagation Delay celkové zpoždění signálu linky 

Následně bude poukázáno na praktické měření, kterým se proměřuje kabeláž a možnosti 
nápravy možných chyb.  

Měření má pro správnou funkčnost strukturované kabeláže zásadní význam. Přesné 
přístroje dokážou změřit nainstalované komponenty a určit, zda jsou splněny všechny 
požadavky definované v mezinárodních standardech nutné k zabezpečení spolehlivého 
provozu požadovaných aplikací. V případě CAT5e a CAT6 se měří tyto hlavní parametry: 
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Wire Map (mapa zapojení) 

Tento parametr kontroluje správnost zapojení jednotlivých párů v zásuvce nebo patch 
panelu, a to včetně propojení stínění u STP kabeláže. Rovněž kontroluje průchodnost signálu 
po celé délce kabelu - tj. dokáže upozornit na přerušení některého z vodičů popř. jejich zkrat. 
Parametr Wire Map je velmi důležitý, ale sám o sobě nedokáže zajistit bezchybnou funkčnost 
instalované počítačové sítě. Ke změření správnosti mapy zapojení postačí i velmi jednoduchý 
měřicí přístroj. 

Nejdříve je nutné zkontrolovat správnost zapojení jednotlivých vodičů ve svorkovnici. 
Pokud je zapojení správné - tj. odpovídá standardizovaným schématům T568A nebo T568B a  
Wire Map přesto vykazuje, může být příčin několik: chybě zařezaný vodič ve svorkovnici, 
přerušení uvnitř kabelu, nebo zkrat. Pokročilejší měřicí přístroje dokážou při vyhodnocování 
měření s poměrně velkou přesností určit místo chyby, a tím zjednodušit odstranění problému. 
Specifikace zapojení podle T568A a T568B: 

Co dělat v případě, že parametr Wire Map vykazuje chybu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T568A  
1.bílo-zelená 
2.zelená 
3.bílo-oranžová  
4.modrá 
5.bílo-modrá 
6.oranžová 
7.bílo-hnědá 
8.hnědá  
 
T568B 
1.bílo-oranžová 
2.oranžová 
3.bílo-zelená 
4.modrá 
5.bílo-modrá 
6.zelená 
7.bílo-hnědá 
8.hnědá 
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NEXT (přeslech signálu na blízkém konci) 
NEXT (Near End Cross Talk) je hodnota, která vyjadřuje kolik rušivého signálu se 

dostává z jednoho páru do jiného páru. Měření přeslechu na blízkém konci probíhá na stejném 
konci kabelu jako je umístění zdroje signálu. U tohoto parametru se měří všechny kombinace 
párů v rámci jednoho kabelu – tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78 – a to na obou 
jeho koncích. 

 
 

Nejdříve je nezbytné zjistit, na kterém konci kabelu vykazuje NEXT chybu (tuto funkci 
umožňují téměř všechny pokročilejší měřicí přístroje). Na chybné části kabeláže je nutné 
zkontrolovat maximální povolený rozplet vodičů - tj. 13 mm. Často musí být rozplet co 
nejmenší - typicky u kategorie 6, kde 13 mm nemusí znamenat jistotu, že parametr NEXT 
bude v pořádku. Rovněž je důležité, aby při instalaci bylo zachováno původní kroucení 
každého páru (POZOR každý pár má jiné kroucení) a aby mezi vodiči v páru nebylo 
vzduchové jádro. Častým zdrojem problémů v přeslechu můžou být i různé spojky; pokud 
tedy není kabel dostatečně dlouhý, je lepší jej nahradit kabelem odpovídající délky než použít 
spojovací části. 

Co dělat v případě, že parametr NEXT vykazuje chybu? 

FEXT (přeslech signálu na vzdáleném konci) 
FEXT (Far End Cross Talk) vyjadřuje přeslech signálu z jednoho páru na druhý měřený 

na vzdáleném konci. Je to stejný parametr jako NEXT jen s tím rozdílem, že v případě 
FEXTu probíhá měření na rozdílných koncích kabelu. Opět se měří všechny kombinace párů 
v rámci jednoho kabelu – tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78. FEXT tvoří důležitý 
základ pro parametr ELFEXT.  

 

 
 
 
ELFEXT (odstup přeslechu na vzdáleném konci)  
ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk) odpovídá mnohem lépe skutečné situaci při 

přenosu dat než parametr FEXT. Přeslech uvnitř kabelu se totiž snižuje spolu se zvyšujícím se 
útlumem. Stejně jako v případě ACR se jedná o teoretický parametr (tj. neměří se, ale počítá 
z  jiných již naměřených hodnot): ELFEXT [dB] = FEXT [dB] – A [dB]. Odstup přeslechu na 
vzdáleném konci je tedy FEXT snížený o útlum. 

 
PSNEXT (výkonový součet přeslechu na blízkém konci) 
PSNEXT (Power Sum NEXT) je teoretická hodnota počítaná z již naměřeného NEXTu. 

Parametr PSNEXT je důležitý především pro protokoly, které používají k přenosu signálu 
všechny čtyři páry (nejčastěji Gigabit Ethernet). Výkonový součet přeslechu na blízkém konci 
vyjadřuje kolik rušivého signálu se v rámci jednoho kabelu dostává ze tří párů do zbývajícího 
čtvrtého páru. Zdroj signálu a měření přeslechu probíhá na stejném konci kabelu.  
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Stejně jako v případě jiných parametrů je i PSNEXT ovlivňován naměřenou hodnotou 
přeslechu signálu na blízkém konci. Zlepšení hodnoty NEXT tedy příznivě ovlivní i výsledné 
hodnoty parametru PSNEXT. 

Co dělat v případě, že parametr PSNEXT vykazuje chybu? 

 
PSELFEXT (výkonový součet odstupu přeslechu na vzdáleném konci) 

PSELFEXT (Power Sum ELFEXT) se počítá z hodnoty ELFEXT. Stejně jako PSNEXT 
je tento parametr důležitý pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři 
páry. PSELFEXT vyjadřuje kolik rušivého signálu ve stejném kabelu se dostává ze tří párů do 
zbývajícího páru. Zdroj signálu a měření přeslechu probíhá na opačných koncích kabelu. 

 
Propagation Delay (zpoždění signálu) 

Tato hodnota vyjadřuje zpoždění signálu z jednoho konce kabelu na druhý. Typické 
zpoždění signálu u kabelu kategorie 5e se pohybuje kolem 5 ns na 1 m; povolený limit je 5,7 
ns na 1 m – tj. 570 ns na 100 m. Propagation Delay slouží i jako základ pro zjištění hodnoty 
Delay Skew. 

Attenuation (útlum) 

Útlum udává rozdíl mezi velikostí vstupního signálu a velikostí signálu na konci vodiče. 
Je způsoben především odporem, který vodič klade přenášenému signálu a bývá větší pro 
vyšší frekvence. Útlum rovněž roste se zmenšováním průměru kabelu - tj. kabel s velikostí 
AWG 24 má o něco větší útlum než silnější kabel s AWG 23. 

 

 
 

Je nutné zkontrolovat, zda není horizontální kabel příliš dlouhý - tj. zda elektrická délka 
linky (skutečná délka kroucených párů v kabelu) odpovídá maximální povolené vzdálenosti 
90 m. Častou příčinou útlumu bývá i nesprávně zařezaný kontakt ve svorkovnici patch panelu, 
zásuvce nebo keystonu. 

Co dělat v případě, že parametr Attenuation vykazuje chybu? 

 
ACR (odstup přeslechu na blízkém konci) 
ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) je teoretický parametr (tj. neměří se, ale odvozuje 

se ze dvou již změřených hodnot), který vyjadřuje rozdíl mezi NEXTem a útlumem: ACR 
[dB] = NEXT [dB] - A [dB]. Pokud se úroveň útlumu potká nebo přiblíží k úrovni přeslechu, 
dojde ke ztrátě signálu. Odstup NEXTu a útlumu musí být alespoň 10 dB.  
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Jelikož je ACR závislý na hodnotě NEXT a útlumu, zlepšení těchto dvou parametrů 
ovlivní i výsledné hodnoty ACR. 

Co dělat v případě, že parametr ACR vykazuje chybu? 

 
Delay Skew (rozdíl zpoždění) 
Delay Skew určuje rozdíl zpoždění signálu na nejrychlejším a nejpomalejším páru. Na 

parametr Delay Skew má vliv – (1.) rozdílná délka párů; (2.) odlišnosti v materiálu (odpor, 
impedance atd.); (3.) působení okolního rušení. Pokud je rozdíl příliš velký, může dojít k  
chybné interpretaci dat v aktivním prvku. Stejně jako u PSNEXTu a PSELFEXTu je i  
parametr Delay Skew kritický pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři 
páry.  

 
Length (délka) 
Existuje přímá úměrnost mezi délkou a útlumem (tj. čím větší délka kabelu, tím vyšší 

útlum). Měřicí přístroje používají k měření délky tzv. TDR (Time Domain Reflectometry), 
což znamená, že do kabelu je vyslán puls, který se na vzdálené jednotce odrazí zpět a  
následně je zaznamenán čas, za který puls celou dráhu urazí. Na základě NVP (Nominal 
Velocity of Propagation = procentuální poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla ve 
vakuu) je pak vypočítána délka měřeného segmentu. Je nutné si uvědomit, že se jedná o délku 
kroucených párů (tzv. elektrickou délku), ne „odmotaného“ kabelu (tzv. fyzickou délku). Na 
85 m může být odchylka mezi elektrickou a fyzickou délkou až 5 m v závislosti na kroucení 
každého páru. 

 
Return Loss (zpětný odraz) 
Return Loss určuje zpětný odraz signálu z důvodu rozdílné impedance. Kvůli těmto 

impedančním nevyváženostem se část energie vrátí zpět k vysílači, což může způsobit rušení 
původního signálu. 
 

13.3 Optických kabelů  

Vývoj optoelektronických telekomunikačních systémů si současně vynucoval i vývoj 
nových měřících metod a přístrojů pro měření parametrů vláken, kabelů a dalších 
optoelektronických elementů. Na první pohled se zdá, že měřící metody jsou analogické 
metodám prováděných na metalických vedeních, ve skutečnosti jsou však značně odlišné. 
Například měření útlumu, má v obou oborech stejný název, vychází ze stejného teoretického 
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základu, ale přístup je zcela odlišný. Rozdíl v měřících metodách je dán specifickými 
vlastnostmi a chováním světla. 

V současné době světoví výrobci optoelektroniky nabízejí celou škálu měřicích 
přístrojů, které se vyznačují jednoduchostí obsluhy a rychlostí měření. Přístroje jsou většinou 
vybavovány standardizovanými konektory pro vstup a výstup světelného záření. 

Pro oblast optických měření byla vypracována četná doporučení v IEC, ITU-T a DIN, 
další se rozpracovávají a je zapotřebí ještě mnohé vykonat, především pak v metrologii. 

Měřící optické metody lze rozdělovat z různých pohledů, v dalším se přidržíme tohoto 
rozdělení:  

Měření na optických vláknech, kam spadají 

- optická měření, 

- mechanická měření. 

Přenosová měření na optických vláknech 

- měření útlumu, 

- měření disperze, 

- měření polarizační módové disperze, 

- měření zpětného rozptylu, 

- měření  šířky pásma. 

Měření optoelektronických součástek.  

Speciální měřící metody.  

Měřicí přístroje. 

Jiné dělení je možné provést z pohledu užití: např. měřící metody pro výrobu optických 
vláken, měřící metody pro výrobu optických kabelů, metody pro montáž kabelů a měřící me-
tody pro provozní měření. 

Z pohledu výstavby optického traktu je zapotřebí počítat s těmito měřeními: 

- měření přípravná (přejímková a před montáží), 

- měření při montáži kabelu, 

- měření na smontované optické trase,      

- měření závěrečná (přejímková po montáži), 

- měření při montáži zařízení, 

- pravidelná kontrolní měření provozu, 

- lokalizace eventuálních závad na optickém traktu, 

- kontrolní měření časové stability zařízení, 

- stálá kontrola činnosti kompletního optického systému, 

- experimentální měření. 
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13.4 Klasifikace měření optických tras 

 
S rozvojem výstavby, provozu a užívání optických kabelových tras vznikl požadavek na 

kvalitu těchto tras. Na základě vzniklých požadavků máme k dispozici měření přenosových 
parametrů při výstavbě či provozu těchto optických kabelových tras. Rozlišujeme několik 
typů měření, jako jsou přejímková, montážní, závěrečná a provozní. 

 
 Přejímková měření 
Přejímková měření si můžeme představit jako soubor informací o dodaném materiálu 

pro vlastní výstavbu optické kabelové trasy, například spojovacích modulů a konektorů, 
vysílačů a přijímačů, optických kabelů a dalších dílů potřebných pro výstavbu. Při výstavbě 
metropolitních sítí se velice často užije přejímkové měření všech kabelových délek a tato 
měření poté slouží pro montážní firmu jako vstupní informace, na jejichž základě mohou 
posoudit kvalitu dodávky dílů k montáži a sledovat tím dohodnuté a předjednané technické 
parametry na kvalitu přenosových vlastností vlastní optické trasy.  

Součástí přejímkového měření je také měření optického kabelu pro zjištění délky vlákna 
metodou OTDR (Optikal Time Domain Reflectometry) - metoda zpětného rozptylu, 
z jednoho konce výrobní délky a pro stanovení kabelového faktoru, který je užitečný při 
lokalizaci poruchy. Měření se převážně provádí na obou vlnových délkách 1310 nm a 1550 
nm. Kabelový faktor může přímo udávat výrobce, nebo se stanoví při měření kabelu na bubnu 
a je definován jako poměr kabelu k délce vlákna: 

 

vlákno

kabel
F L

L
K =     

     
kde KF - kabelový faktor, bezrozměrná veličina menší než 1, 

  Lkabel - délka kabelu, 
  Lvlákno - délka vlákna. 
 

Pokud nám při měření optického kabelu na bubnu vykazuje nadlimitní útlum, je 
předpoklad reklamace u výrobce, provádíme měření útlumu optického kabelu transmisní 
metodou, a to referenční metodou dvou délek – měření úrovně optického výkonu P1 a P2 ve 
dvou bodech vlákna bez změny vstupních podmínek dle vzorce 
 

2

1log10)(
P
Pu =λ  [dB] 

      
kde  u(λ) - útlum pro danou vlnovou délku 

   P1 - optický výkon změřený na začátku vlákna 
  P2 - optický výkon změřený na konci vlákna.i

 
 

Montážní měření 
Při montáži vlastní optické trasy provádíme průběžná měření na jednotlivých úsecích 

vybudované optické trasy po jednotlivých etapách výstavby, především kontrolu svařování – 
svarů jednotlivých kabelových délek. Zde je zapotřebí mít kontrolu nad kvalitou jednotlivých 
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svarů – spojů a především znát jejich hodnotu útlumu, která se obvykle provádí pomocí 
OTDR.  

 
 Závěrečná (přejímací, akceptační) měření 
Závěrečná měření se provádějí při zprovozňování nové optické kabelové trasy již jako 

celku. Tato měření nám poskytují celkové informace o takto postavené a oživené optické 
trase. Celkový rozsah závěrečných měření bere v potaz typ a úroveň optické sítě. 

Optické kabelové trasy provozované především pro telekomunikační účely měříme 
hlavně na celkový útlum takto zbudované trasy transmisní metodou, a to z obou stran. Další 
závěrečná měření se provádějí metodou zpětného rozptylu. Tato metoda nám hodnotí 
především parametry nové optické trasy jako jsou kontinuita optické trasy, délka trasy, 
nehomogenity útlumu vlákna, celkový útlum optické trasy, útlum jednotlivých svarů a spojek, 
měrný útlum jednotlivých kabelových délek a mimo jiné i útlum na vlastním zakončení 
optické trasy. Závěrečná měření provádíme na všech optických vláknech v optické trase a na 
vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Další z možných měření je měření polarizační vidové 
disperze a chromatické disperze, která provádíme především na páteřních optických trasách 
s vysokou rychlostí přenosu. Pro analogové vysokorychlostní systémy měříme celkový útlum 
odrazu. 

Ke každému závěrečnému měření se zpracovávají protokoly o prováděných měřeních, 
které slouží především jako doklad o kvalitě a parametrech zprovozňované optické trasy a  
dále jako podklady pro následná provozní měření. 

 
 Provozní měření 
Provozní měření se provádějí na již zprovozněných trasách a zahrnují údržbová, ale i  

poruchová měření.  
Údržbová měření obsahují měření trasy v předepsaných termínech a mají za úkol 

odhalit změny parametrů na optickém kabelu. Užívají se zde metody měření OTDR a  
transmisní metoda – přímá metoda měření útlumu – měříme zde ztráty optického výkonu na 
trase. Provádíme-li měření OTDR, měříme pouze jednostranné měření a za pomoci dřívějších 
protokolů (reflektogramů) provedeme porovnání jednotlivých měření, přičemž můžeme 
odhalit změnu útlumu na optické trase [10]. 

 

13.4.1 Útlum - metody měření útlumu 

Prvotní počinem pro kvalitní přenos dat je kvalitní přenosová trasa. Obvykle se taková 
optická kabelová trasa montuje z výrobních délek optického kabelu, jenž se převážně vyrábí 
v kabelových délkách pro montáž zafukováním  4 až 6 kilometrů.  Tímto je způsobeno, že se 
nám ve většině případů nepodaří takovouto kabelovou trasu vytvořit z jedné kabelové délky, 
ale je nutné tyto délky pospojovat v kabelových spojkách, zesilovat a různě odbočovat. Na 
úrovni kabelových spojek jsou jednotlivá vlákna kabelových délek vzájemně spojena 
svařením elektrickým obloukem, popřípadě za pomoci mechanických spojek. Vzájemné 
spojování kabelových úseků provádíme až na úroveň optického rozvaděče na obou stranách 
kabelové optické trasy. Pokud je umístěn optický rozvaděč až v budově, do níž provádíme 
připojení optické trasy, je nutno převážně ukončit venkovní zemní optický kabel na vstupu do 
budovy, popřípadě v kabelové komoře, pokud je v budově zbudována. Dále se již k rozvaděči 
pokračuje  vnitřním optickým kabelem. 
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V rozvaděči jsou již jednotlivá optická vlákna ukončena na optických konektorech, na 
konektorovém propojovacím poli nebo mohou být i přímo ukončena takzvanými pigtaily – 
konektory, jenž jsou již přímo připraveny z výroby, a tyto se posléze přivařují na jednotlivá 
vlákna. Takto zakončena jsou převážně vlákna na optických trasách používaných pro 
telekomunikační účely. 

V místních sítích nám tak v optické kabelové trase k délkám optického kabelu přibudou 
spojky optických vláken, konektory a pigtaily. Ve složitějších a širokopásmových národních 
či mezinárodních optických trasách ještě děliče (odbočnice), filtry, multiplexory a  
demultiplexory, jenž patří mezi pasivní součástky optické trasy a mezi aktivní součásti 
v optických sítích takzvaný optický vláknový zesilovač EDFA (Erbium Doped Fibre 
Amplifier). Kabelová optická trasa začíná a končí optickým konektorem v rozvaděči nebo 
pigtailem. Jednoduché schéma optické kabelové trasy vidíme na obr. 13.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.13.14: Jednoduchá optická kabelová trasa 
 

13.4.2 Reflektometrická metoda měření útlumu 
OTDR (Optikal Time Domain Reflectometry) - metoda zpětného rozptylu je 

v současné době nejpoužívanější metodou  k měření útlumových charakteristik. V České 
republice se provádí měření za pomoci OTDR výhradně za použití předřadného vlákna 
(obr.13.15). Pro vlastní měření je doporučeno používat jako předřadného vlákna takové 
vlákno, jaké máme použito v měřené optické trase. Jeden konec takového vlákna 
připojíme do přístroje OTDR a druhý konec připojíme do vstupního konektoru měřené 
optické trasy zakončené v optickém rozvaděči. Délka předřadného vlákna není stanovena, 
je pouze obecné doporučení, aby délka předřadného vlákna v metrech číselně přesahovala 
1/10 šířky použitého impulsu v ns (př.: 1 μs = 1000 ns, z toho plyne, že 1/10 z 1000 je 100 
a tudíž délka předřadného vlákna by měla být delší než 100 m). Nejrozšířenější délky 
předřadných vláken k měření se používají 500 m  a 1000 m. 

 
 
 
 

 
 
 

Optický kabel vnější 
 

Optický kabel vnitřní 

Optický                     Optický 
rozvaděč       Optické kabelové spojky                       rozvaděč 

OTDR 

Obr.13.15: Měření optické trasy optickým reflektometrem 

      předřadné vlákno                         měřená optická trasa 
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Pokud jsme si správně nastavili šířku impulsu, délkový rozsah, efektivní index lomu a  
doby průměrování na měřícím přístroji, můžeme přistoupit k měření, které probíhá zcela 
automaticky. Na grafickém displeji se nám vykreslí křivka zpětného rozptylu optické trasy 
obr. 13.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.13.16: Schematický průběh křivky zpětného rozptylu optické trasy 
  

Z průběhové křivky můžeme vyčíst body P1 a P2, které potřebujeme pro vlastní 
výpočet útlumu optické trasy. Měření provádíme z obou stran optické kabelové trasy.  Vlastní 
výpočet provádíme z odečtených hodnot z průběhu křivky podle vzorce: 

 

2
)()( .21.21 AsměmBsměm PPPP

A −Β−Α −+−
=  [dB, dBm]     

 
kde A - útlum trasy, 
  P1 - optický výkon změřený na začátku vlákna, 
  P2 - optický výkon změřený na konci vlákna. 

 
V současné době vzrůstá požadavek na měření ve vlnových délkách 1625 nm. Z tohoto 

důvodu vzrůstá požadavek na měřící přístroje  jenž jsou vybaveny  pro vlnové délky 
1310/1550/1625 nm. Hlavním důvodem tohoto požadavku je především výstavba a instalace 
hustých optických vlnových multiplexů – DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing). 
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Zkratky 
 
Úvod – Mezinárodní instituce 
CCIR - Comité consultatif international des radiocommunications – Mezinárodní 
poradní sbor pro radiokomunikace 

CCITT    - Comité consultatif international des télegrphique et télephonique, mezinárodní 
poradní sbor pro telegraf a telefon  

ITU-R        - International Telecommunciation Union -  Radiocommunications 

ITU-T - International Telecommunciation Union -  Telecommunications 

 

Sítě 
ADSL - Asynchronní DSL 

ATM  - Asynchronous Transfer Mode, asynchronní přenosový mód 

DSL   - Digital Subscriber Line, digitální účastnické vedení 

UTP           - Unshielded Twisted Pair, nestíněný kroucený pár 

EMC  - ElectroMagnetic Compatibility, elektromagnetická kompatibilita 

EPS          - Electronic Positioning Systém, elektronický navigační systém 

EZS         - elektronický zabezpečovací systém 

FTP          - Foil Shielded Twisted Pair, folií stíněný kroucený pár 

HDSL        - Highbitrate DSL, vysokorychlostní DSL 

IP          - Internetový protokol 

ISDN - Integrated Services Digital Network, integrovaná síť digitálních služeb 

ISTP  - Individually Shielded Twisted Pair, samostatně stíněný kroucený pár 

LAN   - Local Access Network, místní přístupová síť 

MAN - Metropolitan Access Network, metropolitní přístupová síť 

STP          - Shielded Twisted Pair, samostatně stíněný kroucený pár 

VDSL  - Very Highbitrate DSL Zvlášť vysokorychlostní DSL 

xDSL         - generická zkratka pro DSL 

 

Optické sítě 
AON  - Active Optical Network, aktivní optická síť  

ADM  - Add-Drop Muldex, vydělovací muldexů (multiplexer - demultiplexer) 

APON - ATM PON, na ATM založená PON  
BPON - Broadband PON, širokopásmová  
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CR              - campusový rozváděč 

CWDM       - Coarse WDM, hrubý vlnový multiplex 

DC            - Depressed Clad – vlákno s vnořeným profilem indexu lomu 

DSF    - Dispersed Shifted Fiber, vlákno s posunutou chromatickou disperzí 

DWDM      - Dense WDM, hustý vlnový multiplex 

EDFA        - Erbium Dopped Fiber Amplifier, erbiem dopovaný vláknový (optický) zesilovač 

EPON  - PON, na Ethernetu založená PON  

FDM  - Frequency Division Multiplex, multiplex s prostorovým dělením 

FTTx  - Fiber To The x – generická zkratka architektury sítě vyjadřující konec optického 
vlákna 

FTTB         - FTT Bulilding – vlákno k domovnímu rozváděči 

FTTC         - FTT Curb/Cabinet – vlákno až k obrubníku (zakopaný rozváděč)/do rozváděče 

FTTH         - FTT Home – vlákno až do domu, bytu 

FTTO         - FTT Office – vlákno až do kanceláře 

GPON  - Gigabitcapable PON, gigabitová PON  
HR            - horizontální rozváděč  

LSZH  - Low Smoke Zero Halogen, halogen s nízkou kouřivostí (nehořlavý) 

LSZH - materiál pláště odolného proti UV záření 

LXE   - Lightguide Express Entry, zjednodušená verze konstrukce kabelů 

MC    - Matched Clad – vlákno s přizpůsobeným profilem indexu lomu 

NZDF        - Non Zero Dispersion Fiber, vlákno s nenulovou chromatickou disperzí 

OAN  - Optical Access Network, optická přístupová síť 

OFA           - Optical Fiber Amplifier, optický zesilovač 

OLT   - Optical Line Termination, optické linkové zakončení  

ONU  - Optical Network Unit, optická síťová jednotka 
PON          - PON, pasivní optická síť  

P2P    - Point-to-Point, spojení bod-bod  

P2M   - Point-to-Multipoint, mnohabodové připojení, rozvětvení 

ROL  - technika reverzní oscilace 

RR          - páteřní rozváděč  

SAP   - Super Absorbent Polymer, superabsorpční polymer 

SDH           - Synchronous Digital Hierarchy, synchronní digitální hierarchie  
SDM  - Space Division Multiplex, multiplex s prostorovým dělením  

STM  - Synchronous Transfer Module, synchronní přenosový modul 

TDM  - Time Division Multiplex, časový multiplex  
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TDMA   - Time Division Multiplex Access, přístup časovým multiplexem  

WDM     - Wave Division Multiplex, vlnový multiplex 

Z        - zásuvky 

 

 

  
 

Měření 
ACR  - Attenuation to Crosstalk Ratio, odstup přeslechu na blízkém konci 

BER   - Bit Error Rate, chybovost  

CNR  - Carrier to Noise Ratio, odstup signálu od šumu  

DBA   - Dynamic Bandwidth Allocation, dynamické přidělování pásma 

DGPS - Differential GPS, diferenciální GPS 

FEC   - Forward Error Correction, samoopravná metoda 

GPS           - Global Positioning System, Globální systém určení polohy 

ELFEXT  - Equal Level Far End Crosstalk – odstup přeslechu na vzdáleném konci, ELFEXT 
= FEXT - útlum 

FEXT        - Far End Crosstalk, přeslech na vzdáleném konci 

NEXT        - Near End Crosstalk, přeslech na blízkém konci 

PS ELFEXT - sumární odstup přeslechu na vzdáleném konci = PS ELFEXT - útlum 

PS FEXT   - Power Sum FEXT, výkonový součet přeslechu na vzdáleném konci 
PS NEXT   - Power Sum NEXT, výkonový součet přeslechu na blízkém konci 

RS             - Raman Scattering, Ramanův rozptyl 

SOA   - Semiconductor Optical Amplifier, polovodičový optický zesilovač 
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Symboly a veličiny  
 
R [Ω, οhm/km]   - resistivita, měrná odpor vedení  Ohm   

G [S; μS/km]     - konduktivita, měrný svod vedení           Siemens 

L [H; mH/km]  - induktivita, měrná indukčnost vedení Henry 

C [F; μF/km]    - kapacitance, měrná kapacita vedení Farad 

γ                 - měrná míra přenosu 

α [Np/km; dB/km] - měrný útlum      

β           - měrný posuv 

a [Np; dB]          - útlum      Neper, decibel 

Z [Ω, οhm] - impedance 

Zc. [Ω, οhm] - charakteristická impedance 

U [V]          - napětí      Volt 

I [A]           - proud     Ampér 

f [Hz]  - kmitočet     Herz 

ω [rad/s]         - úhlový kmitočet    radián za sekundu 

φ [rad]         - fázový posuv    radián 

ψ                        - úhel, váha 

λ [m; μm]          - vlnová délka    metr; mikrometr 

l [m]           - délka     metr 

ρ [Ωm]         - měrný odpor (tabulka),          ohmmetr 

μr                        - relativní permeabilita (Cu a Al = 1, Fe = 140). 

εr                        -  relativní permitivita 

v [km/s]         - přenosová rychlost 

P [W]        - výkon     watt 

S0 [W]         - chromatická disperze 

n                  - materiálová disperze 

M  [H/km]        - činitel vzájemné indukčnosti  

E [V]                 - napětí vyvolané rušivým polem 

k [pF]          - kapacitní nerovnováha ve čtyřce 

e [pF]                - zemní (plášťová) nerovnováha ve čtyřce 
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