
VYHLEDÁVÁNÍ OPTICKÝCH KABELŮ
ZA POMOCI ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK
A GPS SYSTÉMU

Cíle laboratorní úlohy
Seznámení s metodou vyhledávání optických kabelů pomocí EMS markerů
a dále s technologií GPS. Využití lokátoru markerů Dynatel 1420 EMS-iD,
který vyrábí a má patentovanou firma 3M. Seznámení s programem Ope-
nWIG pracujícím na mobilním telefonu Nokia 700.

Zadání laboratorní úlohy
1. Pomocí GPS v mobilním telefonu Nokia 700 a programu OpenWIG ur-

čete výchozí bod trasy zadané od vyučujícího. GPS ponechte po dobu
průchodu trasy spuštěnou. Bude pomáhat při navigaci trasou. Po do-
sažení cílových souřadnic GPS vygeneruje kód, který uvedete do pro-
tokolu.

2. Při průchodu trasou využijete lokalizační systém 3M, který lokalizuje
EMS markery. Každá trasa se skládá z několika druhů markerů, jako
jsou telekomunikační, energetické a vodovodní.

3. Na dané trase lokalizujte markery, které signalizují trasu vedení. A za-
kreslete je do příslušné mapy.

4. Do tabulky uveďte jednotlivá zesílení, signálovou odezvu, hloubku ulo-
žení markerů.

5. Pokud trasa obsahuje iD marker, tak informace uložené v iD markerech
uveďte v tabulce.

6. Pokud trasa neobsahuje iD marker, lokalizujte marker uložený v blíz-
kosti vchodu na Technickou 10 a pokuste se naprogramovat nové infor-
mace do markeru. Data která použijete pro naprogramování naleznete
v tabulce s názvem: data pro záznam do markeru.

Teoretický úvod
Při vyhledávání optického vedení je nutné využít speciální techniky, protože
optický kabel ve vedení má speciální vlastnosti. Kabel neobsahuje žádné me-
talické prvky a tím pádem negeneruje žádné magnetické či elektrické pole,
které by bylo možné zachytit. Pro přenos informace je využit foton, který je
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elektricky neutrální. Existuje několik metod, kterými je možné jej vyhledat.
Zavedení metalických prvků umístěných u optické trasy, společné tažení me-
talického prvku v optickém kabelu, případně využít EMS markery, které jsou
na principu rezonančního obvodu. Tento obvod je vybuzen hledačem z po-
vrchu, takže elektronické markery nejsou závislé na zdroji. EMS markery jsou
vyráběny v různých barevných provedeních a tvarech, které jsou specifické
pro jejich využití.

Princip lokalizace markeru
Lokátor Dynatel 3M je využit k vysílání vysokofrekvenčního signálu do mar-
keru, který je uložen pod zemí. Marker signál odráží zpět do lokátoru, který
podle zvukové signalizace či grafickým znázorněním signalizuje polohu mar-
keru.

Obrázek 1: Princip lokalizace markeru
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Popis lokátoru markerů Dynatel 1420 EMS-iD
Základní ovládání lokátoru zajišťují funkční tlačítka pod displayem lokátoru.
Jedná se o čtyři programová tlačítka. Funkce tlačítka je zobrazena vždy na
displeji nad tlačítkem. Tyto funkce se mohou měnit v závislosti na pracovním
režimu lokátoru.

Popis funkčního panelu lokátoru Dynatel 1420 EMS-iD.
1. Zapnutí/Vypnutí
2. Hlasitost zvukové signalizace markeru - vypnuto, nízká, střední, vysoká
3. Volba kontrastu displaye
4. Volba citlivosti přijímače
5. Sledovací režim markerů, potvrzení nastavení - OK
6. Menu - konfigurace přístroje, hodiny, jazyk, jednotky hloubky, infor-

mace o markeru
7. Volba podsvícení displaye
8. Ikona hlasitosti reproduktoru
9. Ikona nabití baterie

10. Síla signálu markeru - odečet signálu přijímače
11. Sloupcový indikátor - grafické znázornění přijímaného signálu
12. Hodnota zesílení - zobrazuje citlivost přijímače
13. Programová tlačítka přístroje, pohyb v menu, volby

Obrázek 2: Popis čelního panelu lokátoru
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Odezva z markeru vzhledem k pozici hledače
Podle dosažené signálové odezvy z markeru je možné přesně určit jeho pozici.
Na obrázku je vidět pozice hledače vůči pozici markeru a jeho signálová
odezva.

Obrázek 3: Princip lokalizace markeru

Elektronické značky - EMS markery
Uvnitř markeru je uložen pasivní LC obvod. Markery jsou pasivní antény
bez vnitřních zdrojů napájení, které by se musely nabíjet. Hledač markerů
vysílá elektromagnetické pole, které při zásahu markeru vybudí čip a ten
vyšle informaci o své poloze. Vnější obal markeru je vyroben z polyetylenové
skořepiny. Markery jsou vyráběny v různých provedeních a barvách, které
jsou specifické pro jejich využití.

Markery jsou vyráběny také s doplňkem iD. To znamená, že marker navíc
obsahuje štítek, kde je vytištěn kód iD markeru. Jde o desetimístné číslo
a speciální čip, který je spolu s rezonančním obvodem uvnitř markeru. Čip
slouží pro zápis doplňujících informací o trase jako je vlastník, datum vzniku

4



trasy, použité technologie atd.. Tento čip také nepotřebuje žádné napájení.
Informace se do čipu zapisují pomocí lokátoru EMS markerů.

Druhy markerů
Markery jsou při výrobě rozlišeny nejen podle barevného provedení, ale také
podle hloubky a způsobu uložení.

• Ball marker
Ball marker je tvaru koule o průměru asi 11 cm a je možné jej uložit až do

hloubky 150 cm. Je využíván především v úzkých příkopech. Ball marker má
speciální konstrukci, která je schopna vyrovnávat vodorovnou rovinu čipu bez
ohledu na způsob uložení pod zemí. V ball markeru je směs propylenglykolu
a vody, ve které LC obvod doslova plave. Ball marker je vyráběn v několika
barevných provedeních dle způsobu použití.

Tabulka typů ball markerů a jejich použití.
Typ markeru Funkce Barva
Telekomunikační Trasy kabelů, přípojky, spojky,

ohyby, poklopy, křižovatky.

Energetika Vedení kabelové trasy, přípojky,
spojky, ohyby, křižovatky, zakopané
transformátory, smyčky, osvětlení.

Kabelová televize Vedení kabelové trasy, přípojky,
spojky, ohyby, optická vlákna.

Vodovod Potrubní trasy, ventily, rozvody, kři-
žovatky potrubí, rozbočky, čistící
výstupy.

Tabulka 1: Tabulka barev ball markerů a jejich použití.
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• Mini marker
Tento marker má speciální konstrukci u které je možné uložení až do hloubky
180 cm a to i v hůře dostupné půdě. Má paprsčitý tvar o průměru asi 20 cm.
Tento tvar napomáhá ke stabilizaci při jeho pokládání.

Obrázek 4: Mini marker

• Near surface marker
Tento marker se využívá především ke značení optického vedení pod vozov-
kami či špatně dostupnými povrchy. Je možné jej uložit přímo do asfaltu
či betonu. Ukládá se do hloubky 60 cm. Near surface marker je válcovitého
tvaru o délce 15 cm.

Obrázek 5: Near surface marker

• Full range marker
Tento marker je využíván jako ochrana proti nakopnutí optického vedení.
Ukládá se do hloubky až 240 cm a jeho průměr je asi 38 cm.

Obrázek 6: Full range marker
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• Disc marker
Disc marker se neukládá do země, pokládá se na špatně dostupná místa
v lokalitách zarostlých vegetací, v zásypech atd.

Obrázek 7: Disc marker

Popis navigace na mobilním telefonu Nokia 700 a pro-
gramu OpenWIG
Pro navigaci k výchozím souřadnicím simulované inženýrské sítě a také pro
navigaci po trase slouží GPS navigace. Poskytuje doplňující informace o ob-
lastech, kde jsou uloženy markery a zajišťuje, aby při vyhledávání markerů
nebylo možné sejít z trasy. Při práci s programem OpenWIG je nutná jistá
schovívavost k přesnosti GPS navigace.

Spuštění navigace:
• zapněte mobilní telefon Nokia 700,
• spusťte program OpenWIG který je na hlavní obrazovce,
• programu OpenWIG dovolte používat data aplikace Poloha,
• zvolte Start,
• povolte aplikaci spravovat uživatelská data,
• zvolte trasu zadanou od vyučujícího (TrasaA.gwc, TrasaB.gwc, Tra-

saC.gwc),
• řiďte se pokyny na obrazovce, pro ovládání programu OpenWIG vyu-

žívejte tlačítka na obrazovce (šipka, menu),
• při projití trasy si zapište kód vygenerovaný programem,
• trasu neukládejte,
• po skončení zkontrolujte stav baterie a pokud je v pořádku vypněte

mobilní telefon, v opačném případě konzultujte s vyučujícím.
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Zpracování laboratorní úlohy
Návod k měřícímu přístroji Dynatel 1420 EMS-iD je na pracovišti. Před mě-
řením v terénu si měřící přístroj prostudujte a vyzkoušejte signálovou odezvu
ball markerů, které jsou v laboratoři. Vyzkoušejte si funkce: lokalizační mód
jednoho markeru, čtení dat z iD markeru, lokalizační mód dvou markerů,
měření hloubky markeru. Dále si vyzkoušejte práci s mobilním telefonem
Nokia 700, kde je nainstalován program pro GPS lokalizaci. Spusťte apli-
kaci wherigo a seznamte se s její obsluhou. Dále nahrajte trasu, kterou vám
sdělí vyučující. Po těchto krocích je možné vyrazit do terénu. Lokalizační
oblast se nachází před vchodem do budovy Technická 10 - děkanát Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií.

Lokalizace markeru
Při vyhledávání markeru je nutné zvolit typ markeru, který lokalizujete. Máte
na výběr z několika druhů, ale v laboratorní úloze využíváte především te-
lekomunikačních markerů, které jsou označené zkratkou TEL. Tyto markery
mají oranžovou barvu. Dále jsou využity markery pro značení silnoproudé
energetiky. Mají červenou barvu a jejich zkratka je PWR. Pro výběr typu
inženýrské trasy máte zapnutou hledačku a stiknete tlačítko Locate a dále
tlačítko Markr a cyklicky volíte typ trasy. Při lokalizaci jednoho markeru
musí být značka Markr 2 v nastavení OFF. Pomocí tlačítek Gain Adjust sni-
žujete zesílení až do té doby, kdy se otevře sloupcový indikátor. Po zjištění
markeru stanovené inženýrské sítě se sloupcový indikátor uzavře, zvukový
signál bude jednotónový a na displeji se objeví maximální síla signálu.

Obrázek 8: Lokalizace markeru

Čtení dat z iD markeru
Vyzkoušejte si čtení informací z iD markeru. Pokud vaše trasa neobsahuje iD
marker, naleznete jej v trávě u vchodu na Technickou 10 - budova děkanátu
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Pro čtení informací
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z iD markeru je nutné stiknout tlačítko Locate, cyklicky navolit Markr 1
a vybrat druh inženýrské sítě. Značka Markr 2 je v nastavení vypnutá - OFF.
V módu lokalizace stisknete tlačítko Read a poté se načtou uložená data z iD
markeru. Tyto data si zapište do tabulky. Pomocí šipek lze menu procházet.
Data z markeru se ukládají také do lokátoru, kde je možné je nalézt v záložce
Read history a ve stejně pojmenovaném souboru. Je zde například uloženo
datum a čas čtení, informace o vlastníkovi trasy atd..

Obrázek 9: Lokalizace markeru

Zápis dat do iD markeru
Díky možnosti zápisu informací do markeru 3M EMS 1400 iD je možné ulo-
žit důležité informace, které můžou být užitečné při další lokalizaci, nebo
například při poruše optického či jiného vedení. Vyzkoušejte si zápis dat do
markeru u vchodu na Technickou 10. Marker musíte v lokalizačním módu hle-
dače nalézt, to znamená Markr 1 Tel a Markr 2 OFF. Po nalezení markeru
stiskněte tlačítko Menu a dále Write mode. Šipkami nahoru a dolů procházíte
menu a vyberete šablonu BPRM a potvrdíte tlačítkem View/Edit. Display
zobrazí informace o markeru. Poté si projdete všechny informace a pozmě-
níte je dle tabulky: Data pro záznam do markeru. Stiskněte tlačítko Modify
a v okně modifikace vyberte User entry. Vložte váš login do pole Company
a číslo trasy kterou jste procházeli do pole Job. Ostatní ponechte nezmě-
něno. Poté stiskněte tlačítko OK. Po naprogramování všech dat potvrďte
stisknutím Write marker. Je třeba vybrat typ markeru do kterého jsou data
programována. Pro vložení informací je třeba držet lokátor přímo nad mar-
kerem a stisknout Start write. Dále následuje potvrzení trvalého zablokování
dat v markeru. Zvolíte No, aby data zůstala přepisovatelná.
Pokud data v markeru zablokujete, bude vám sníženo bodové hod-
nocení úlohy a tuto chybu je nutné nahlásit vyučujícímu.
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Obrázek 10: Zápis dat do markeru

Obrázek 11: Zápis dat do markeru - postup
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Měření hloubky markeru
Při měření hloubky markeru je nutné mít špičku hledače až u země nad
měřeným markerem. Poté stiskněte tlačítko Depth. Přijímač projde marker
„ Looking for iD Marker(s)„ -> „No ID Marker Found„ a dále „Calculating
signal, please wait„. Poté se na displeji zobrazí příkaz, aby byl přístroj zved-
nut od země o 6 inch (15 cm). Po zvednutí přístroje znovu stiskněte tlačítko
Depth. V několika okamžicích se na displeji objeví hloubka markeru pod
zemí. Po stisku tlačítka Locate se vrátíte do režimu lokalizace markeru.

Obrázek 12: Hloubka markeru

Obrázek 13: Hloubka markeru

Lokalizace více markerů
Pro lokalizaci více markerů je nutné vybrat programovým tlačítkem i Markr
2. Poté musíme vybrat požadovaný typ inženýrské sítě. Tlačítky Gain Adjust
snižujeme zesílení až do té doby, dokud se neotevře sloupcový indikátor. Po
zjištění markeru se indikátor uzavře. Snažíme se docílit co největšího zesílení
signálu. Po nalezení jednoho markeru stiskneme tlačítko s typem inženýrské
sítě, kterou ještě hledáme, to znamená například PWR only. Lokátor se pře-
pne do režimu lokalizace jednoho markeru. Pro návrat do režimu lokalizace
dvou markerů se vrátíme stisknutím programovacího tlačítka Markr 2.
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Vypracování laboratorní úlohy
Tabulka pro záznam typu, zesílení, odezvy a hloubky markeru.

Obrázek 14: Ukázka tabulky pro záznam informací o markerech

Mapa lokalizačních oblastí v areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT Brno.

Obrázek 15: Mapa lokalizačních oblastí
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Následující tabulka slouží pro záznam informací o iD markerech.

Obrázek 16: Ukázka tabulky pro záznam informací o iD markerech

V následující tabulce jsou data, která se ukládají do iD ball markeru.

Obrázek 17: Data pro záznam do markeru

Použitý přístroj
Lokalizační přístroj Dynatel 1420 EMS-iD, 3M, v.č. 09470018.
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Závěr
Zpracování protokolu, kde uvedete naměřené hodnoty markerů, kód, který
vygenorovala GPS a zakreslíte přibližnou trasu simulované optické, energe-
tické či vodovodní trasy.
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