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1 Úvod 
Skripta sestávají ze dvou částí, v souladu s náplní předmětu. Jedná se o cvičení 

odborného základu a pro druhou část výuky – návody pro laboratorní úlohy. 

Cvičení odborného základu jsou nepovinná, laboratorní úlohy student musí 
absolvovat všechny (v souladu se studijními předpisy FEKT). 

Hodnocení kurzu: 

Laboratorní úlohy ………………  30 bodů 

Zkouška ………………………… 70 bodů 

Celkem …………………………. 100 bodů 

 

Záhlaví protokolů: 

Předmět: 

Optické sítě 

Jméno: 

 

Skupina: 

Úloha: Měřeno dne: 

 

Číslo úlohy: 

Odevzdáno dne: Klasifikace: 

 

Poznámky: 
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2 Cvičení odborného základu 

2.1 Optický přenos 

Úvodem se podívejme na rozdíl mezi „elektrickým“ a „optickým“ přenosem. 

• elektronika – základní částicí je elektron (případně dvojice, elektron - díra).  
Elektron – částice s nejmenším, určitým nedělitelným nábojem 1,6 . 10-19 
C. 

• optoelektronika – foton – jednotka kvantové energie elektromagnetického 
záření o velikosti  

λ
=ϑ

1236h , 

kde součin PLANCOVY konstanty h a kmitočtu záření ϑ  udává kvantovou energii fotonu 
v elektronvoltech a λ je vlnová délka záření v nanometrech. 

Optický přenos je většinou realizován po křemenném vlákně. Princip přenosu je znázorněn 
na obr 2.1. 

 
Obr. 2.1: Přenos po vlákně. 

Princip je založen 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. Platí, že n1 > n2. Potom pro paprsky, které 
vstupují do jádra pod úhlem menší než Θ , kde 12 /cos nn=Θ , dochází na rozhraní jádro – plášť 
k totálnímu odrazu. U světlovodů bylo v poslední době dosaženo pronikavého zlepšení 
vlastností. Útlum na vlnových délkách v oblasti 1,55 µ m se podařilo snížit na hodnoty nižší než 
0,2dB/km, a to jednak díky novým extrémně čistým materiálům, jednak zlepšením technologie 
výroby. 

Současně s útlumem je průchod světelného signálu světlovody ovlivněn dalším 
parametrem, zvaným disperze. Disperze patří k základním vlastnostem světlovodu a omezuje 
prakticky použitelnou přenosovou rychlost optického spoje. 

Optické pásmo kmitočtů poskytuje obrovské možnosti přenosových kapacit. Maximální 
šířka pásma se pohybuje do 500 THz s využitím pro 109 okruhů. 
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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 využívány polovodičové lasery (LD).  

Jak LED, tak injekční lasery jsou diodové struktury, ve kterých emise světla nastává 
procesem rekombinace nosičů injektovaných do oblasti přechodu PN. Každá rekombinace 
produkuje foton světelné energie s vlnovou délkou závislou na materiálu dopantu.  

V LED je světlo vyzařováno v PN přechodu v prostorovém úhlu 2π . Vyzářený 
výkon je až 10 mW při velice malé emitující plošce. Životnost je vysoká a dá se 
předpokládat bezporuchová činnost až 100 000 hodin. Modulaci je možné provádět přímo 
změnou proudu. Lineární závislost jasu na budícím proudu umožňuje i modulaci 
analogovým signálem. Krátké rekombinační časy nosičů dovolují modulační rychlosti až 
100 Mbit/s. Náběžné hrany impulsů dosahují času pod 10 ns. Vazební účinnost na vlákno 
je horší vzhledem k nekoherentní emisi s širokým vyzařovacím úhlem. 

Injekční lasery jsou velice vhodnými světlenými zdroji pro optické vláknové 
systémy. Zatím nejperspektivnější jsou diody s páskovou geometrií a dvojitou 
heterostrukturou GaAlAs. Vyzařovací diagram ve srovnání s LED je podstatně užší. 
V rovině přechodu je šířka svazku 6 až 80, v rovině kolmé na přechod 20 až 500. Navíc 
použitá geometrie umožňuje, aby šířka emitující oblasti byla přizpůsobena optickému 
vláknu, takže ztráty na přechodu zdroj – vlákno jsou o 10 až 15 dB nižší než při použití 
LED. Šířka spektra je kolem 2nm. Rekombinační časy jsou velmi krátké a tak mohou být 
snadno modulovány vysokou rychlostí přímo změnami injekčního proudu. Modulační 
rychlosti dosahují řádu stovek Mbit/s až Gbit/s. Životnost, která byla u prvních laserů 
poměrně nízká, se postupně zvyšuje díky tomu, že se podařilo prozkoumat mechanismus 
vzniku poruch.  

Na straně přijmu je umístěn blok přijímače optického spoje. Optický přijímač sestává 
z fotodetektoru, zesilovače, filtru a dalších obvodů, související se zvoleným způsobem 
modulace. 

Pro přeměnu zářivé energie v elektrický signál slouží fotodetektory. Mohou jimi být 
fotonásobiče, polovodičové fotodiody a lavinové fotodiody. V polovodičových 
fotodiodách spočívá základní mechanismus detekce v generaci páru elektron-díra pro 
každý foton absorbovaný v oblasti P – N přechodu.  

Pro hodnocení vlastností fotodetektorů slouží řada charakteristik. Je to především 
kvantová účinnost η , která je dána poměrem počtu fotoelektronů k počtu fotonů světelné 
energie dopadající na fotodiodu, dále pak citlivost, určená poměrem výstupní elektrické 
veličiny (fotoproudu) k zářivému výkonu dopadajícímu na fotodetektor v maximu 
spektrální charakteristiky. Pro určení prahové citlivosti byl zaveden pojem ekvivalentního 
šumového výkonu (NEP), jenž určuje výkon vstupního zářivého signálu, který na výstupu 
fotodetektoru vyvolá signál takové úrovně, jakou má šum v nepřítomnosti vstupního 
signálu. Dalšími důležitými charakteristikami jsou náběžná hrana impulsu (nebo šířka 
přenášeného pásma) a proud fotodetektoru za temna. 

Nejvýhodnějšími fotodetektory pro spoje s vláknovými světlovody jsou 
polovodičové fotodiody typu PIN nebo fotodiody lavinové. Základními parametry, které 
jsou určující pro výběr fotodetektoru, jsou úroveň užitečného signálu a velikost šumu na 
výstupu fotodetektoru. 
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V optických přijímačích je několik zdrojů šumu: kvantový šum, daný primárním 
detekčním procesem, šum způsobený fotodetektorem (multiplikační šum, temný proud, 
povrchové svody, sériových odpor fotodetektoru) a šum způsobený následujícím 
zesilovačem. 

K vyšetřování přenosových vlastností vláknových světlovodů lze přistupovat dvěma 
způsoby. V případě, že poloměr jádra je mnohem větší, než je vlnová délka přenášená 
světelné energie, lze použít zákony geometrické optiky. U gradientního vlákna k této 
podmínce λ << a, je nutno dodat podmínku dostatečné pomalé změny n = n(x). Tato 
podmínka je prakticky vždy splněna. První podmínka, tj. λ << a, není splněna 
u jednovidových vláken. 

Druhý způsob přístupu k řešení je pomocí klasické teorie Maxwellových rovnic 
platných pro makroskopickou elektrodynamiku. To je možné proto, že vlnové délky 
přenášené světelné energie jsou mnohem větší, než jsou meziatomové vzdálenosti, např. 
v krystalové mřížce.  
 V porovnání k teoretickým úvahám o dutých kovových vlnovodech je teoretické 
vyšetřování dielektrických světlovodů mnohem složitější. Je to zapříčiněno 
komplikovaností mezních podmínek na rozhraní jádro – plášť. U kovových vlnovodů je 
tato podmínka jednoduchá, neboť tečná složka intenzity elektrického pole na plášti 
vlnovodu musí být rovna nule. 

Vzhledem ke složitosti celého problému jsou řešení prováděna za zjednodušujícího 
předpokladu, že světlovod je složen z jádra a pláště, který se rozprostírá do nekonečna.  

K určení jádrových vln ve světlovodu s konstantním indexem lomu lze vyjít 
z elementárních rovinných (homogenních) vln, které se šíří v jádru pod určitým vzhledem 
k ose vlnovodu. 

Pro další výklad si připomeňme základní skutečnosti vyplývající ze Snellova zákona 
lomu paprsků rovinné, lineárně polarizované vlny šikmo na rozhraní dvou prostředí 
o různých indexech lomu. Dopadá-li paprsek na rozhraní dvou bezeztrátových dielektrik 
pod úhlem ϕ , viz Obr. 2.2, pak mezi úhlem dopadu a úhlem lomu ϑ platí Snellův zákon 

,n
n
n

sin
sinsinnsinn 12

2

1
12 ==

ϕ
ϑ

⇒ϕ=ϑ  

kde n12 je relativní index lomu 

,
22

11
12

rr

rrn
µε

µε
=  

kde r2r2r1r1 ,,, µεµε  je relativní permitivita a permeabilita prostředí „1“ a „2“. Je-li 
prostředí „1“ opticky hustší, je n1 > n2; z toho plyne, že proto pro určitý úhel 1ϕϕ =  bude 

2/πϑ =  a lomený paprsek se bude šířit podél rozhraní obou prostředí. Platí, že pro 
velikost kritického úhlu 1ϕ  je: 

.
n
1arcsin1sinn
12

1112 =ϕ⇒=ϕ  

Pro úhly 1ϕϕ >  je 1sin >ϑ , viz (2.2). Neexistuje tedy v tomto případě homogenní 
lomená vlna. Dojde k úplnému totálnímu odrazu. 
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Obr. 2.2: Lom světla. 

 

Napišme podmínku pro totální odraz ve formě 

,1sin
k
k

2

1 >ϕ=     

kde 

;n
cv

2k;n
cv

2k 2
22

21
11

1
ω

=
ω

=
λ

π
=

ω
=

ω
=

λ
π

=  

k1, k2 jsou vlnová čísla prostředí „1“, „2“. Bude tedy v tomto případě úhel ϑ  
imaginární, to je 

.cosjsin
k
k1jcos

2

2

1 ϑ±=







ϕ−±=ϑ  

Z rozboru tvaru polí v tomto případě, to jest v případě totálního odrazu, plyne, že 
pole v prvním prostředí je nehomogenní rovinná vlna. Je to vlna postupující podél rozhraní 
obou prostředí, jejíž tvar v příčném směru je rozložen jako stojatá vlna. 

 Při totálním odrazu na rozhraní dvou dielektrik dochází k jevu, který se nevyskytuje 
při odrazu od dokonale vodivého kovu. Je to částečné pronikání pole do druhého 
dielektrika. Pole v druhém prostředí exponenciálně zaniká. Je charakterizováno funkcí 

( ) .eez,xf zj
x

2 β−γ−=  

Fázová rychlost βω /=fv  nehomogenní vlny v prostředí „1“ je omezena 
nerovnostmi 

,vvv 2f1 ≤≤  
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kde 

;1v;1v
22

2
11

1
µε

=
µε

=  

 

 v1 a v2 jsou fázové rychlosti homogenních vln v obou prostředích. Vzhledem 
k hustšímu prostředí je nehomogenní vlna rychlá, vzhledem k méně hustému prostředí 
pomalá. 
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2.2 Druhy optických vláken 

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

• jednovidové světlovody – tyto světlovody mají malý průměr jádra a při 
dané číselné apartuře a vlnové délce světla umožňují přenos pouze 
jedinbého, 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 (viz Obr. 2.3). 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. 2.3: 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 µ m, se na vlnové délce 0,85 šíří 
řádově tisíce vidů (viz Obr. 2.4). Vznikající vidová disperze u tohoto typu 
světlovodu omezuje šířku pásma na hodnotu asi 50 MHz/km. Použití je pro 
přenosy na krátké vzdálenosti. 

Obr. 2.4: Mnohavidový světlovod se skokovou změnou indexu lomu. 

 

• gradietní (mnohovidové) světlovody – tyto typy světlovodů využivajících 
změny indexu lomu n = n(x) průřezu jádra v od příčném směru, většinou 
s průběhem kvadratické paraboly, dle závislosti: 

( ),1 22 xnn α−=  umožňují podstatné snížení vidové disperze (viz Obr. 2.5) 
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Obr. 2.5: 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 n∆  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 µ m 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) 
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. 2.6. 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 

• 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. 2.6: Index lomu SM vlákna. 
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Geometrické parametry 
Vlákno 

Průměr jádra: 8,3 µ m (nominální hodnota) 

Průměr pláště: 125 ±  1 µ m 

Nekruhovost jádra:  <1% 

Excentricita jádro-plášť: ≤  0,8 µ m 

Primární ochrana 

Průměr primární ochrany: 245 ±  10 µ m 

Excentr. prim. ochrana - plášť: < 12 µ m 

Přenosové parametry 

Průměr vidového pole (MFD):  9,3 ± 0,5 µ m (1310 nm) 

10,5 ±  1,0 µ m (1550 nm) 

Mezní vlnová délka ( )offcutλ : 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 ± 3 µ m) ≤ 2 dB/km 

Chromatická disperze 

Vlnová délka nulové chromatické disperze 0λ : 1300 - 1322 nm (typicky 1312 nm) 

Disperzi mezi 1200 a 1600 nm lze spočítat podle vztahu 

( ) ( )( )4
00 /1...25,0 λλλλ −= SD  

Maximální disperze na 1550 nm: 18 ps/km.nm 

Max. sklon disperzní charakteristiky na vlnové délce nulové chromatické disperze: 

092,0:0 SS ≤ 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) 
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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: 1∆ = 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) 
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. 2.7. 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. 
Garance tohoto parametru je důležitá zejména pro analogové aplikace 
(kabelová televize). 
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Obr. 2.7: Profil index lomu. 

 

Geometrické parametry 
Vlákno 

Průměr jádra: 8,3 µ m (nominální hodnota) 

Průměr pláště: 125 ± 1 µ m 

Nekruhovost jádra: <1% 

Excentricita jádro-plášť: ≤ 0,8 µ  m 

Primární ochrana 

Průměr primární ochrany: 245 ± 10 µ m 

Excentr. prim. ochrana - plášť: < 12 µ m 

Přenosové parametry 

Průměr vidového pole (MFD):  8,8 ± 0,5 µ m (1310 nm) 

9,7 ±  0,6 ± m (1550 nm) 

Mezní vlnová délka ( )offcutλ : 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 ± 3 µ ): ≤ 2 dB/km 

Chromatická disperze 

Vlnová délka nulové chromatické disperze ( 0λ ): 1310 ± 10 nm (typicky 1310 nm) 

Disperzi mezi 1200 a 1600 nm lze spočítat podle vztahu 

( ) ( )( )4
00 /1..S.25,0D λλ−λ=λ  
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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 

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-LUX 100R 
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 ± 10 µ . 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: 

•   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. 

•   Zvýšená odolnost proti vlivům vnějších sil 

•   Snadné odstranění primární ochrany z vlákna (např. pro svařování nebo 
konektorování 

o 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 vzájemnému 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. 
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2.3 Útlum a disperze 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 1,6 µ m (viz 
Obr. 2.8). 

 
Obr. 2.8: Útlumová charakteristika světlovou 

 
Obr. 2.9: Průběhy chromatické disperze 
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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 (viz Obr. 2.9). 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 vIiv 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. 
Použití optických zesilovačů: 

• průběžný zesilovač, 

• předzesilovač, 

• výkonový zesilovač. 
Tyto nové trendy nacházejí významné uplatnění při realizacích dálkových tras. 
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2.4 Optické kabely 

Vlastní jádro a plášt' 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. 2.10). 

 
Obr. 2.10: Různá provedení kabelů se skleněnými vlákny a, b, c,. 

•   Drážková konstrukce, kdy vlákna samostatně, nebo v sekundární ochranně      
jsou uložena v drážkách (Obr. 2.11). 

•   Pásková (Ribbon), kdy jednotlivé pásky o počtech 4,6 nebo 12 vláknech se 
skládají na sebe (Obr. 2.12) 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, které umožňují provádět sváry 
12 vláknových ribbonů. 
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Obr. 2.11: Drážková konstrukce kabelu. 

 

 
Obr. 2.12: Kabel RIBBON – páskový. 
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2.5 Optické spojování, optické konektory 

Jako příklad si uvedeme tabulku (Tab. 2.1) parametrů optického GI vlákna dle 
doporučení UIT a výrobce firmy Philips. 

Tab. 2.1: Závislost parametrů optického vlnovodu na přenosových vlastnostech 

– vyhodnocení vložného útlumu 
 

 50/125 GI Philips Tolerance pro 50/125 GI vlákno 
přijato standardem UIT 

1. průměr jádra (dj) 50 ± 1,5 µ m 50 ± 3 µ m 

2. průměr primární ochrany 
(pn) 

125 ± 1,5 µ m 125 ± 3 µ m 

3. numerická apartura (NA) 0,20 ± 0,02 µ m 3 µ m 

4. chyba souososti 

jádro/plášť 
≤  0,8 µ m 3 µ m 

5. útlum – a = 850 nm 

a = 1300 nm 

3,16 dB/km 

1,08 dB/km 

3,50 dB/km 

1,3 dB/km 

 

Odchylka rozdílů průměrů jader vláken je dána vztahem (viz Obr. 2.13): 
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Obr. 2.13: Odchylka rozdílů průměrů jader vláken 

 

Odchylka velikosti NA (viz Obr. 2.14) vysílaného a přijímaného vlákna je dána 
vztahem: 
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( ) 50,2
24,0

18,0log10a
2

NA =−= dB. 

 
Obr. 2.14: Odchylka velikosti NA 

 
Obr. 2.15: Odchylka chyba souososti – jádro/plášť 

Odchylku chyby v souososti zobrazuje Obr. 2.15. 
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Tímto je poukázáno na vliv udaných tolerancí vlnovodů na přenosové vlastnosti. 

 

Závislost úložných ztrát u odchylek konektorů 
Příčný posuv (viz Obr. 2.16) os vlnovodů, vložný útlum je dán vztahem: 
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Obr. 2.16: Příčný posuv vlákna 
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Pro podélný posuv (viz Obr. 2.17) vlnovodů platí: 
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Obr. 2.17: Podélný posuv vláken 

Úhlová odchylka (viz Obr. 2.18) protilehlých os vlnovodů je dána 
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Obr. 2.18: Úhlová odchylka vlákna 

Kvalita koncových ploch vláken a Fresnelův odraz: 
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Standartem UIT byla přijata maximální tolerance odchylek. Pro volnovod 50/125 GI 
jsou tolerance následující: 

• úhlová odchylka protilehlých os vlnovodů  1≤ϕ °; 

• podélný posuv vlnovodů     S ≤  18 um; 

• příčný posuv os vlnovodů     L ≤  2 um. 
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U konektorů se dále udávají následující parametry: 

• odolnost proti vibracím      -0,20 dB, (f = 10 – 55 Hz;  
         y = 1,5 mm) 

• mechanická životnost      500 cyklů 

• změna útlumu konektoru po mechanické životnosti ≤  0,3 dB 

• odolnost konektoru proti namáhání kabelu tahem 20 N 
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2.6 Druhy optických konektorů 

ST konektor 
Názornou ukázku tohoto konektoru zobrazuje Obr. 2.19. Charakteristické vlastnosti: 

• bajonetový závěr minimalizuje otáčení konektoru během spojování 
• jednoduchý tvar konektoru - snadná montáž na místě (souprava Quick cure) 
• dodává se v MM a SM provedení 
• konektorová spojka se dodává i v duplex provedení 
• možnost montáže na kabel s těsnou a volnou ochranou do průměru 3,1 mm 
• u multimodových konektorů možnost volby mezi keramickou a polymerovou 

ferulí 
• možnost volby barevného značení výustky 
• výustka volitelná pro kabel o průměru 2,8 mm a 0,9 mm 
• univerzální prachová krytka jako u SC, FC 

 

 
Obr. 2.19: ST konektor. 

Technické specifikace konektoru ST uvádí Tab. 2.2. 

Tab. 2.2: Technické specifikace ST konektoru. 
vložný útlum (IL) typ. 0,25 dB 
zpětný útlum (RL) >40 dB pro jumper délka do 3 m 

tahové zatížení 100 N 
rozsah teplot -40°C až +80°C 

četnost spojení min 500 cyklů 
způsob výroby lepení a leštění 

spojení fyzický kontakt 
mechanismus 

zámku bajonet 
norma Bellore GR-326, TIA 568A 

materiál ferule plně keramická zirkoniová 
materiál konektoru poniklovaná slitina zinku 

materiál spojky 
kompozitní polymer, keramická 

slíva s drážkou 
Použití: LAN, WAN, CATV, dohledové systémy, měřící technika, železnice aj.  

FC konektor 
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Názornou ukázku tohoto konektoru zobrazuje Obr. 2.20. Charakteristické vlastnosti: 
• ochrana proti samovolnému uvolnění – převlečná matice 
• v provedení SM i MM, super, ultra a úhlové (APC) leštění 
• klíček: PC 2,40 mm, APC 2,05 mm, 2.15 mm 
• konstrukce konektoru dovoluje přesné polohování 
• výustka chrání před nadměrným ohybem 
• ochranná krytka proti znečištění ferule 
• vláknové (0,9 mm) i kabelové (2.8 mm) provedení 

 

 
Obr. 2.20: FC konektor. 

Technické specifikace konektoru FC uvádí Tab. 2.3. 

Tab. 2.3: Technické specifikace FC konektoru. 
vložný útlum (IL) typ. 0,15 dB 
zpětný útlum (RL) >60 dB pro jumper délka do 5 m 

tahové zatížení 200 N 
rozsah teplot -40°C až +80°C 

četnost spojení min 1000 cyklů 
způsob výroby lepení a leštění 

spojení fyzický kontakt 
mechanismus 

zámku převlečná matice 
norma JIS 5970, EIA/TIA FOCIS 

Použití: telekomunikace, LAN, WAN, CATV, dohledové systémy, měřící technika, 
služby, železnice, energetika aj. 
 

FC spojka 
Názornou ukázku této spojky zobrazuje Obr. 2.21. Charakteristické vlastnosti: 

• ochrana proti samovolnému uvolnění – převlečná matice 
• v provedení SM i MM, super, ultra a 
• úhlové (APC) leštění 
• klíček: PC 2,40 mm 
• APC 2,05 m, 2.15 mm 
• keramická i fosfor-bronzová slíva 
• různé typy flange, D nebo DD tvar otvoru 
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Obr. 2.21: FC spojka. 

Použití: telekomunikace, LAN, WAN, CATV, dohledové systémy, měřící technika, 
služby, železnice, energetika aj. 

 
SC konektor 
Názornou ukázku tohoto konektoru zobrazuje Obr. 2.22. Charakteristické vlastnosti: 

• ochrana proti samovolnému uvolnění 
• v provedení SM i MM, super, ultra a úhlové (APC) leštění 
• konstrukce konektoru dovoluje přesné polohování 
• výustka chrání před nadměrným ohybem dle normy Bellcore TR-NWT 

000326 
• v provedení simplexní i duplexní konektor i adaptor 
• ochranná krytka proti znečištění ferule 
• vláknové (0,9 mm) i kabelové (3 mm) provedení 

 

 
Obr. 2.22: SC konektor. 

Technické specifikace konektoru SC uvádí Tab. 2.4. 

Použití: telekomunikace, LAN, WAN, CATV, dohledové systémy, měřící technika, 
služby, železnice, energetika aj. 
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Tab. 2.4: Technické specifikace SC konektoru. 
vložný útlum (IL) typ. 0,15 dB 
zpětný útlum (RL) >60 dB pro jumper délka do 5 m 

tahové zatížení 200 N 
rozsah teplot -40°C až +80°C 

četnost spojení min 1000 cyklů 
způsob výroby lepení a leštění 

spojení fyzický kontakt 
mechanismus 

zámku západka 
norma ISO/IEC 11801, TIA 568A 

materiál ferule plně keramická zirkoniová 

materiál konektoru termoplast, poniklovaná slitina 

materiál spojky 
kompozitní polymer,  

keramická slíva s drážkou 
 
LSH (E2000) – konektor 
Názornou ukázku tohoto konektoru zobrazuje Obr. 2.23. Charakteristické vlastnosti: 

• integrovaná ochranná klapka chrání feruli proti znečištění, zabraňuje 
emisím laserového záření 

• integrovaná pružinka pro spolehlivé uzavření ochranné klapky 
• dodává se v provedení Standard nebo Premium 
• v provedení SM i MM, super a úhlové (APC) leštění 
• západkový systém odolný proti samovolnému rozpojení 
• plně keramická ferule 
• polohování po 60° krocích 
• barevné a mechanické značení 

 
 

Obr. 2.23: Konektor E2000. 

Technické specifikace konektoru E2000 uvádí Tab. 2.5. 

Použití: telekomunikace, LAN, WAN, CATV, dohledové systémy, měřící technika, 
služby, železnice, energetika aj. 
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Tab. 2.5: Technické specifikace konektoru E2000. 
vložný útlum (IL) typ. 0,10 dB 
zpětný útlum (RL) >60 dB 

tahové zatížení 40 N 
rozsah teplot -40°C až +80°C 

četnost spojení min 1000 cyklů 
způsob výroby lepení a leštění 

spojení fyzický kontakt 
mechanismus 

zámku západka 
norma EN 186-270 

materiál ferule plně keramická zirkoniová 
materiál konektoru UL 94-V0 

materiál spojky UL 94-V0 
 
LSH (E2000) - spojka 
Ukázku spojky E2000 zachycuje Obr. 2.24 a barevné značení spojky Obr. 2.25. 

 
Obr. 2.24: Spojky E2000. 

 
Obr. 2.25: Barevné schéma značení konektorů E2000. 
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FDDI konektor 
Názornou ukázku tohoto konektoru zobrazuje Obr. 2.26. Charakteristické vlastnosti: 

• duplexní konektor 
• FDDI kompatibilní 
• integrovaný označovací klíč (Master-Slave) slouží k určení přesné pozice 
• v provedení SM i MM 
• polarizace přispívá k řádnému propojení 
• univerzální výustka s ochranou proti nadměrnému ohybu umožňuje použití 

kabelů   dvojitých i kabelů s kruhovým průřezem 
• zvýšená odolnost vůči tahovému zatížení 
• volné uložení vlákna s ferulí v návaznosti na kabel 

 
Obr. 2.26: Konektor FDDI. 

Technické specifikace konektoru FDDI uvádí Tab. 2.6. 

Tab 2.6: Technické specifikace konektoru FDDI. 
vložný útlum (IL) typ. 0,20 dB 
zpětný útlum (RL) >40 dB 

tahové zatížení 200 N 
rozsah teplot -120 

četnost spojení min 500 cyklů 
způsob výroby lepení a leštění 

spojení fyzický kontakt 
mechanismus 

zámku západka 
norma ANSI X3T9,5 

materiál ferule 
zirconiová nebo 

polymorová 

materiál konektoru 
vysokopevnostní 

termoplast 
materiál spojky kompozitní polymer 

Použití: FDDI datové sítě. 
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ESCON konektor 
Názornou ukázku tohoto konektoru zobrazuje Obr. 2.27. Charakteristické vlastnosti: 

• duplexní konektor 
• IBM ESCON kompatibilní 
• v provedení SM i MM 
• zatahovací kryt ferulí umožňuje jejich snadné čištění 
• univerzální výustka s ochranou proti nadměrnému ohybu umožňuje použití 

kabelů dvojitých i kabelů s kruhovým průřezem 
• zvýšená odolnost vůči tahovému zatížení 
• možnost dodávky hybridních patchcordů nebo spojek na konektory jiných 

typů 

 
Obr. 2.27: Konektor ESCON. 

Technické specifikace konektoru FDDI uvádí Tab. 2.7. 

Tab 2.7: Technické specifikace konektoru ESCON. 
vložný útlum (IL) typ. 0,20 dB 
zpětný útlum (RL) >40 dB 

tahové zatížení 200 N 
rozsah teplot -120 

četnost spojení min 500 cyklů 
způsob výroby lepení a leštění 

spojení fyzický kontakt 
mechanismus 

zámku západka 
norma IBM SA22-7202-00 

materiál ferule 
zirconiová nebo 

polymorová 
materiál konektoru vysokopevnostní termoplast 

materiál spojky kompozitní polymer 
Použití: IBM ESCON datové sítě. 
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3 Laboratorní úlohy 
Laboratoř optických sítí se nachází v budově FEKT, Technická 12, 5.NP, dv. č. 5.52. 

Před vstupem se student přezuje do vlastních „pantoflí“ a boty vloží do skříňky 
v laboratoři. Kabáty a svršky je možné odložit na věšáky. 

Zápočet, bodově ohodnocený je udělen po odměření všech úloh a předání protokolů 
z měření. 

Bezpečnost při práci v laboratoři je v souladu s absolvovanou zkouškou 
z bezpečnosti. Vzhledem k práci s „optikou“ je zapotřebí být opatrný na úlomky vláken, 
které se snadno mohou zapíchnout do prstu, oka, vdechnout. Úlomky je nezbytné vkládat 
do „úlomkové schránky“. I když se v laboratoři nepoužívají výkonové lasery, obecně se 
nedoporučuje se přímo dívat na výstupy konektorů, neboť i zde může dojít k poškození 
sítnice. Především u měřiče OTDR FTB 400 (infračervená oblast). 
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3.1 Testování optické sítě 

Použitá zařízení 
• 1x Diagnostická souprava OTS-02 

 (Kufr: PM420 + příslušenství, LS420-
LD13/LD15+příslušenství, VSP- 05, čistící souprava, 2x 
měřící master moduly, 2xmaster adaptéry) 

• 2x WDM SFW-D35 (2x) (viz Obr. 3.1) 
• 1x Media konvertor CS-100-S55-SC-30-DC (viz Obr. 3.2) 
• 2x „In-Line“ atenuátor FA-15 
• 1x proměnný atenuátor AT 

 
Obr. 3.1: WDM SFW-D35-RM-NE2S systém. 

 
Obr. 3.2: Media konvertor CS-100-S31-SC-30-DC. 

Postup 
A) Příprava (čistění měřících rozhraní) měřících modulů, „In-Line“ atenuátorů, 

proměnného atenuátoru, adapterů a WDM. 

B) Sestavení optické sítě, vycházejte z Obr. 3.3. 
 

 
Obr. 3.3: Topologie měřené sítě. 

C) Měření vložného útlumu optické sítě na vlnových délkách 1310nm a 1550nm 

D) Připojení media konvertorů k PC a optické síti 
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E) Ověření přenosu dat přes optickou síť 

F) Měření maximálního překlenutelného útlumu media konvertorů (změna útlumu 
pomocí proměnného atenuátoru AT – při „zvýšené“ chybovosti přenosu odpojit media 
konvertory a změřit vložný útlum optické sítě na obou vlnových délkách) 

Pozn.: Při měření se používá PM420 (může být připojen k PC, nebo nejprve uložit 
naměřené údaje a potom je přenést do PC), LS420-LD13/LD15, sada master měřících 
modulů a adaptérů. 

Měření 
Pro výpočet útlumů využijte schéma a vzorce z Obr. 3.4. 

 
Obr. 3.4: Popis ztrát ve spojkách. 

Vypracování 
Z měření zpracujte protokol. 
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3.2 Optické útlumové články 

V posledních letech prudce vzrostla výroba součástek a rozšířil se sortiment 
optických komponentů. Diagnostická a měřící technika hraje důležitou roli v kvalitativním 
hodnocení součástek a při kontrole jejich optických přenosových parametrů. Každý 
funkční blok přenosového zařízení nebo každá část přenosové cesty obsahuje jeden, více, 
nebo celou řadu optických komponentů. 
1)  Seznamte se s obsluhou měřícího optického atenuátoru FVA – 60B 
2)  Uveďte vlastnosti a možnosti využití tohoto měřicího přístroje v praxi 
3)  Seznamte se s vlastnostmi neladitelných optických atenuátorů 
4)  Seznamte se s obsluhou reflektometru OTDR 
5)  Pomocí měření útlumu reflektometrem OTDR, proměřte útlum zadaných optických 

atenuátorů, na vlnových délkách λ= 1310 nm a λ=1550 nm, mezi optická vlákna o délce 
2000m a 510m. 

6)  Dle naměřených hodnot určete typy optických atenuátorů a porovnejte je s hodnotami 
dodávané výrobcem 

 
V posledních letech prudce vzrostla výroba součástek a rozšířil se sortiment 

optických komponentů. Diagnostická a měřící technika hraje důležitou roli v kvalitativním 
hodnocení součástek a při kontrole jejich optických přenosových parametrů. Každý 
funkční blok přenosového zařízení nebo každá část přenosové cesty obsahuje jeden, více, 
nebo celou řadu optických komponentů. 

Každá součástka má své jednoznačně definované parametry. Ty jsou předepsány 
technickými předpisy a jsou měřeny ve stádiu vývoje, výroby i při zapojení součástky do 
přenosové cesty nebo po instalaci do funkčního bloku zařízení.  

Většina běžných přenosových parametrů, jako je vložený útlum, útlum odrazu atd., 
jsou odvozena od výkonových poměrů na optických portech součástky.  

Vložený útlum součástky, je parametr, který souvisí s výkonovými poměry na vstupu 
nebo výkonovými poměry na výstupu součástky. Tyto parametry jsou spektrálně závislé 
a jsou určeny ze spektrálních závislostí měřeného optického výkonu nebo ze spektrální 
závislosti útlumu. Základem měřících metodik pro určení těchto parametrů je proto více, či 
méně metodika měření spektrálního rozložení výkonu. 

Pro řadu aplikací je nutné zjistit, zda vložený optický útlumový článek do přenosové 
cesty nezpůsobí odrazy, které by nepříznivě ovlivnili kvalitu přenosu. Proto je nutné 
definovat a měřit odrazy vznikající na součástce. 

Pro měření útlumu je zapotřebí vhodný zdroj záření a detektor pracující přes celou 
požadovanou spektrální oblast. Jako zdroj záření je vhodný laditelný laser, širokopásmový 
zdroj záření nebo řada přesně naladěných laserů dle frekvenčního rastru ITU. Jako detektor 
záření se využívá buď běžný širokopásmový fotodetektor, nebo selektivní detektor 
nejčastěji reprezentovaný analyzátorem optického spektra. 
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Pro měření vloženého útlumu součástek jsou nejrozšířenější dvě měřící sestavy: 
 

 
Obr. 3.5: Ukázka nejrozšířenějších měřících soustav. 

Skutečné měřící sestavy používané ve vývojových laboratořích a na výrobních 
linkách jsou podstatně komplikovanější než sestavy znázorněné na Obr. 3.5. Měřící 
metodika a součástky, požadované přesnosti měření atd. 

My se v této úloze budeme zabývat optickými útlumovými články jak s pevnou 
hodnotou útlumu, tak i s laditelným měřícím optickým útlumovým článkem FVA-60B.  

Při měření útlumu musíme dbát na čistotu optických konektorů. Znečištění má velký 
vliv na hodnotu měřeného útlumu. Optické konektory opatrně očistíme tampónem (bez 
chloupků) s isopropylalkoholem a vysušíme čistým stlačeným vzduchem. 

Optické útlumové články, s pevně nastavenou hodnotou útlumu, se používají např. 
ke ztlumení signálu z optického vedení na vstup koncového zařízení, a to v případě že by 
mohlo 

na tomto koncovém optickém zařízení dojít k přebuzení, a tudíž k nesprávné činnosti 
koncového zařízení. Pro zjištění hodnoty požadovaného útlumu můžeme např. použít 
měřící 

optický atenuátor FVA-60B, na kterém s přesností dle použité velikosti pracovního 
kroku (např. krok 0.05db, 0.2db nebo 1dB) zjistíme vhodnou velikost útlumu na dané 
vlnové délce. 

Po naměření nahradíme měřící optický atenuátor, vhodným optickým útlumovým 
článkem s pevně zadanou hodnotou útlumu. 

Pro měření této úlohy máme zadáno pět optických jednovidových útlumových 
článků X1 až X5, s pevnou hodnotou útlumu, od fy.OPTOKON, typového označení CAA 
u kterých je hodnota daného útlumu pro naše potřeby měření skryta. Naším úkolem je 
proměřit všechny tyto zadané optické útlumové články na vlnových délkách λ=1310 nm 
a λ=1550 nm. 

Naměřené hodnoty útlumu optických útlumových článků, seřadíme do přehledné 
tabulky a na závěr, je porovnáme s hodnotami dodávané v příloze (TEST REPORT) od 
výrobce fy. OPTOKON (viz Tab. 3.1). 

Tab. 3.1: Hodnoty udávané výrobcem. 

 
Vlastní měření optických útlumových článků s pěvně nastavenou hodnotou útlumu, 

provedeme pomocí měřicího přístroje OTDR. K měřicímu přístroji OTDR jsou připojena 
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dvě optická vlákna, která jsou na jednom konci připojena k měřicímu přístroji a na druhém 
konci jsou spolu spojena. První optické vlákno má délku 510m a druhé optické vlákno má 
délku 2000m. 

Po nastavení vlnové délky na niž budeme měřit, zapneme automatické měření 
útlumu dané optické trasy. Po vyhodnocení útlumu optické trasy, optická vlákna 
rozpojíme, dbáme při tom na čistotu konektorů, a mezi optická vlákna připojíme jeden ze 
zadaných optických útlumových článků. Opět provedeme automatické měření útlumu celé 
optické trasy, včetně vloženého optického útlumového článku. Z rozdílu naměřených 
hodnot útlumů zjistíme velikost útlumu vloženého optického útlumového článku. Tyto 
měření opakujeme pro všechny útlumové články a pro obě zadané vlnové délky. Na 
obrazovce měřicího přístroje můžeme pozorovat útlum celého vedení i v grafickém režimu. 

Optický reflektometr OTDR je nejpoužívanějším přístrojem pro montážní a provozní 
měření mnoha parametrů vláken, kabelů a optických tras. Tímto způsobem lze měřit 
i délku vlákna, jeho homogenitu, útlum svárů, optických konektorových spojek a zároveň 
umožňuje i lokalizovat poruchy. Optický reflektometr využívá metodu zpětného rozptylu. 

Metoda zpětného rozptylu, někdy též označována jako metoda optické reflektometrie 
v časové oblasti (optical time-domain reflectometry, OTDR), vyhodnocuje závislost zpětně 
rozptýleného optického výkonu při šíření úzkého optického impulsu měřeným vláknem. 
Pro měření útlumu využívá Rayleighova rozptylu. Případné Fresnelovy odrazy na bodové 
poruše nebo na koncích vlákna jsou z hlediska měřeni útlumu nežádoucím jevem, ale jsou 
vhodné pro měření délky a pro lokalizaci poruch. Fresnelův odraz nastává při dopadu 
optického záření na rozhranní dvou prostředí s různým indexem lomu. Taková situace 
nastane v každém optickém konektoru nebo mechanické spojce a může se objevit i ve 
svařované spojce.  
 

Měřící optický atenuátor 
Přístroj FVA-60B je programovatelný optický atenuátor. Vynikající parametry 

a vlastnosti ho předurčují k takovým aplikacím jako je simulace optických ztrát, určování 
systémové rezervy a chybovosti telekomunikačních přenosových systémů, měření linearity 
měřičů optického výkonu. 

Systém trojitého napájení a robusní konstrukce umožňuje použití přístroje v terénu 
a v provozních podmínkách se značnými změnami teploty a vlhkosti prostředí. Díky 
možnosti volby mezi manuálním nebo programovatelným režimem, jemné rozlišovací 
schopnosti (0,05dB) a přizpůsobení pro jednovidová, popř. mnohavidová, vlákna přístroj 
splňuje náročné požadavky kladené na laboratorní i provozní měření. Ovládání přístroje se 
provádí snadno pomocí šesti přehledně označených kláves. 

FVA-60B může pracovat plně autonomně v automatickém režimu. Automatický 
režim lze předem uživatelsky naprogramovat a využít toho, že přístroj dokáže měnit v 60-ti 
krocích hodnotu útlumu, přičemž může v jednotlivých krocích vyčkávat téměř 60 hodin. 

FVA-60B je rovněž vybaven sběrnicí RS-232 pro řízení přístroje počítačem. Tato 
vlastnost je velmi výhodná pro začlenění přístroje do automatických měřících pracovišť 
a pro provádění rutinních měření. 
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Definice “vloženého útlumu” optického atenuátoru není jednoznačná a může se 
u jednotlivých výrobců lišit. FVA-60B měří vložený útlum následujícím způsobem: 

1) S použitím dvou jednovidových spojovacích modulů FC/PC a jedné spojky 

(adaptéru) se propojí měřič optického výkonu se zdrojem záření. 

2) Referenční úroveň se uloží do paměti měřiče výkonu 

3) Po rozpojení optického konektoru se místo spojky zapojí atenuátor nastavený na 
minimální útlum a útlum odečtený na měřiči optického výkonu považujeme za 
vložený útlum atenuátoru. 

Proto minimální vložený útlum FVA-60B je skutečnou ztrátou nebo útlumem mezi 
vstupním a výstupním optickým konektorem přístroje včetně ztrát na konektorech 
přístroje.  

Přístroj je kalibrován pro jednovidová vlákna na vlnových délkách 1280 nm, 1290 
nm, 1300 nm, 1310 nm, 1320 nm, 1330 nm, 1340 nm, 1520 nm, 1530 nm, 1540 nm, 1550 
nm, 1560 nm, 1570 nm a 1580 nm a pro mnohavidová vlákna na vlnových délkách 820 
nm, 830 nm, 840 nm, 850 nm, 860 nm, 870 nm, 880 nm, 1270 nm, 1280 nm, 1290 nm, 
1300 nm, 1310 nm, 1320 nm a 1330 nm. 
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3.3 Optická komunikace – program 

Zadání: Otevřete si výukový program „OPTIKA“, celý název je „Optoelektronická 
komunikace“. 
 
OBSAH 
1. Základní fyzikální zákony 
2. Optické vlákno 
3. Měření optických vláken 
4. Technologie použité při výrobě a spojování optických kabelů 
5. Vysílače a přijímače optického záření 
 

Návod: Po textu následují otázky, odpovídejte! Co Vás zajímá, můžete si 
poznamenat. Především zájem koncentrujte na kapitoly 2 a 3. Zde si udělejte poznámky, 
především pak tam, kde odpovíte špatně!! 
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3.4 Měření optického vlákna 

Zadání: Seznamte se s charakteristikami zdrojů a detektorů LS1/850 a FOT 20 A, 
s funkčností a ovládáním přístrojů – viz samostatná příloha. Proměřte: 

a)  oddalování konců vláken na přípravku manipulátoru OP – 100. Vyneste do grafu 
a =  f (L) , dB, mm 

b)  osovou úhlovou odchylku na manipulátoru OP – 100. Vyneste graf a = f (f), o 
posun os na OP – 100 v mm a při vzdálenosti vláken 2 a 5 mm. Vyneste graf a = 
f(L), mm 
c)  v konfiguraci manipulátoru “c” proměřte hodnoty filtrů 1 – 7 na destičce  
d)  proměřte útlumy na pevné a proměnné odbočnici 
e)  experimentálně ověřte působení mikroohybů na průsvitné vlákno vložením 

postupně do dvou přípravků (destičky s dráty). Maximum se dosáhne dotlačením 
prsty..Zapište změnu útlumu. 

f)  ověřte funkci optického atenuátoru 
g)  proměřte útlum optické trasy 1000 m GI 50/125 

 
Návod: K disposici je světelné “pero”, pro kontrolu vláken, případně pro lokalizaci 

přerušených vláken, konektorů, rozvaděčů. Kabelový modul ST – ST 2 m (2x) pro 
připojení na zdroj LS 1/850 a detektor FOT 20 A (nastavuje se odpovídající vlnová délka), 
měření v  dBm/W. 
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3.5 Měření numerické apertury optického vlákna 

Numerická apertura je dána vztahem: 
 

NA = sin theta = sqrt (n1
2 – n2

2), 
 
kde theta je maximální úhel, pod kterým může světelný paprsek (vid) vstoupit do 

vlákna aniž by byl pohlcen n1 je index lomu jádra, n2 je index lomu pláště. 

Pro měření numerické využijeme toho, že maximální úhel, pod kterým světlo může 
vstoupit do vlákna, je stejný jako maximální úhel, pod kterým světlo z vlákna vystupuje. 
Při měření je nutné dodržet určité zásady. 

Měření intenzity světla je nutno provádět ve vzdálené oblasti od vyzařujícího konce 
vlákna. Tato vzdálenost má být mnohem větší než je poměr druhé mocniny průměru 
vlákna ku vlunové délce záření. Tato podmínka je splněna konstrukcí přípravku pro 
všechna běžně používaná vlákna i vlnové délky. 

Druhou podmínkou pro měření je homogenní stav ve vlákně. To lze splnit dostatečně 
dlouhým vláknem nebo směšovačem vidů. Ten se skládá za dvou metrových vláken se 
skokovou změnou indexu lomu, mezi než je vložen metr vlákna s gradientním indexem 
lomu. Pokud tato podmínka není splněna, lze očekávat nerovnoměrnější vyzařovací 
charakteristiku a vyšší intenzitu světla na okrajích, což vede ke zvětšení NA. 

Velice důležitou podmínkou pro měření je kvalitně zalomené vlákno. 

Přípravek obsahuje fotodiodu s operačním zasilovačem a dává na výstupu napětí, 
které je měrné výkonu osvětlení dopadajícímu na fotodiodu. Proto je nutné při výpočtu 
relativní rovně používat vztah: 

max
r U

Ulog10L =  

Při poklesu o 13 dB (na 5% Umax) je právě dosaženo úhlu theta. 

 

Postup měření  
Při měření se vychází z toho, že citlivost fotodiody je konstantní. To však není tak 

úplně pravda, ve skutečnosti je za tmy její citlivost menší. Proto musíme umístit přípravek 
tak, aby byl osvětlen rovnoměrně a to pouze přirozeným světlem. Nesmí být tedy na 
přímém slunci a nesmí na něj dopadat světlo zářivek nebo žárovek. Vyjděte ze schématu 
zapojení na Obr. 3.6. 

Vzhledem k vysoké úrovni rušení musíte měřit úroveň přijímaného signálu 
úzkopásmově. Vhodný měřic připojte ke svorce označené SIGNÁL a ke svorce GND. 
Napájení operačního zesilovače +15V, -15V a zem GND připojte na vhodný zdroj. 
Napájení generátoru,svorky + -,  připojte na regulovatelný zdroj s nastaveným minimálním 
napětím. Výstup generátoru  připojte k LED s navázaným optickým vláknem. Červený 
banánek s krokodýlkem připojte na pouzdro diody, chňapku na její vývod. Konec 
optického vlákna opatrně upevněte na magnet pomocí plíšku. 
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Zvyšte napájení generátoru asi na 5V. Pomocí pohybu ramenem a laděním 
úzkopásmové propusti na měřiči úrovně najděte maximální výchylku. Generátor vysílá asi 
na 1 kHz. Přerušte napájení generátoru a změřte úroveň šumu.  

Měla by být menší než 5 mV. Protože dost kolísá, je vhodné ji během měření 
kontrolovat. Opět zapojte generátor a snažte se dosáhnout co nejvyššího výstupního napětí. 
Musí být nejméně 40-krát větší, než šumové napětí. Nedoporučuji zvyšovat napájecí napětí 
generátoru nad 12 V, protože může dojít ke značení LED diody. Nyní proměřte co 
nejpečlivěji vyzařovací charakteristiku a zaneste hodnoty do tabulky, vyjít můžete 
z Tab. 3.2. 
 

 
Obr. 3.6: Schéma zapojení prvků. 

 
 

Tab. 3.2: Návrh tabulky naměřených hodnot. 
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3.6 Spojení optických vláken pomocí univerzální optické mechanické 
spojky 3MTM  FibrlokTM   

Zadání  
Spojka 3MTM  FibrlokTM II 2529 je vyvinuta pro mechanické spojování optických 

vláken o průměru  primární ochrany od 250 do 900 μm. Optická spojka 3MTM  FibrlokTM II 
2529 je určena pro spojování jednovidových i multimodových optických vláken. Pro 
instalaci je nutná pouze běžná sada nástrojů jako lámačka vláken, stripovací kleště 
a speciální montážní přípravek pro uzamčení spojky 3MTM  FibrlokTM  Assembly Tool 
2501. Výhodou je u této spojky minimální vložný útlum, který se blíží hodnotám 
svařovaných spojů. 

Sestavte optickou trasu pomocí singlemodového vlákna a rychlokonektorů. Použitím 
spojky 3MTM  FibrlokTM II 2529 a montážního přípravku 3MTM  FibrlokTM  Assembly Tool 
2501 vytvořte mechanický optický spoj na vytvořené trase a změřte metodou vložných 
ztrát útlum tohoto spoje. Dalším úkolem je provedení několikanásobného rozpojení 
a spojení mechanické spojky a proměření vlivu několikanásobného spoje na útlum trasy 
a posouzení použitelnosti takového konání v praxi. V každém kroku pracujte velmi opatrně 
a zbytečně se nezdržujte, zejména po obnažení a očištění vlákna z důvodů působení 
vzdušné vlhkosti. Pozor si dejte u konektorování, ať nedojde k zalomení vlákna a dbejte na 
čistotu používaného vlákna. Gel uvnitř spojky může podráždit oči, proto předcházejte 
kontaktu s tímto gelem. 

Metoda vložných ztrát  

Pro měření této úlohy je zvolena metoda vložných ztrát. Zjednodušeně se pro náš 
případ dá postup rozdělit do dvou fází. V prvním kroku je potřeba kalibrovat měřící 
soustavu přímým propojením optického zdroje s optickým detektorem viz Obr. 3.7, čímž 
dostaneme referenční hodnotu optického výkonu P1. 

 

Obr. 3.7: Zjištění referenční hodnoty 

Ve druhém kroku se zapojí měřená trasa (pasivní prvek) mezi zdroj a měřič 
optického výkonu a tím získáme hodnotu optického výkonu P2, jak ukazuje obrázek 
Obr. 3.8.  

 
Obr. 3.8: Měření hodnoty optického výkonu P2 

Pro měření optického výkonu v jednotkách dBm, je útlum trasy dán vztahem: 

 
 
a pokud je optický výkon P měřen ve wattech, útlum se počítá pomocí vzorce: 
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Měření 
1) Montážní spojku 3MTM  FibrlokTM II 2529 umístěte do montážního přípravku 

3MTM  FibrlokTM  Assembly Tool 2501 pomocí lehkého tlaku na oba konce 
spojky. 

2) Na přípravku 3MTM FibrlokTM  Assembly Tool 2501 připravte otočné držáky do 
pozic odpovídající spojovaným vláknům. 

3) Odstřihnětě cca 60 cm singlmodového vlákna. 
4) Pomocí stripovacích kleští odstraňte 50 mm primární ochrany z jednoho konce 

vlákna. V alkoholu navlhčeným bezprašným ubrouskem očistěte obnažené 
vlákno (nepřejíždějte ubrouskem po vlákně více než dvakrát). 

5) Zalomte vlákno na délku 20 mm v lámačce optických vláken Fitel S325A. 
6) Takto upravený konec vlákna velmi opatrně zasuňte do rychlokonektoru. 

Rychlokonektor je vybaven aretačním mechanizmem, kdy je potřeba nejdříve 
uvolnit průchod vlákna stlačením spínače na straně konektoru a po zasunutí 
vlákna jej opět uvolnit a zamezit tak pohybu vlákna. 

7) Opakujte kroky 4-6 pro druhý konec vlákna. 
8) Určete referenční hodnotu vyrobené trasy. Upravte pracoviště tak, abyste co 

nejvíce eliminovali pohyb zdroje a měřiče nebo pozici samotného vlákna 
(eliminace vlivu ohybů) v dalších krocích. Jako zdroj optického záření poslouží 
generátor LS 420 a měřič PM 420. Hodnotu reference si poznamenejte (W nebo 
dBm). 

9) Odpojte vlákno od zdroje a měřiče a v půlce jej přestřihněte. 
10) Opakujte kroky 4 a 5 nejdříve pro jeden konec vlákna (tentokrát odstraňte 

stripovacími kleštěmi 25-50 mm primární ochrany a pomocí lámačky zalomte 
vlákno na délku 12 mm). 

11) Zkontrolujte délku zalomeného vlákna na montážním přípravku 3MTM  FibrlokTM  
Assembly Tool 2501. Pracujte opatrně, očištěné vlákno by se nemělo dotknout 
montážního přípravku. Rovněž se nedoporučuje čistit vlákno po jeho zalomení! 
Dále umístěte vlákno do otočného ramene (nedotýkejte se obnaženého vlákna!). 

12) Opatrně zasuňte v přímém směru upevněný konec vlákna do montážní spojky  
3MTM FibrlokTM II 2529, dokud neucítíte odpor kladený spojkou. Vlákno by 
mělo neustále mírným tlakem působit do spojky (posuňte vlákno ještě více 
směrem do spojky, aby se na něm vytvořil mírný oblouk). Obnažené vlákno by 
teď mělo zcela zmizet ve spojce. V tomto okamžiku již nevydělávejte jednou 
zastrčené vlákno ven ze spojky!!! 

13) Proveďte kroky 10, 11 a 12 pro druhý konec vlákna s tím, že odpor vkládanému 
vláknu nebude klást samotná spojka, ale již umístěné první vlákno (oblouk 
prvního vlákna se bude zvětšovat). Zasuňte zpět první vlákno a vytvořte tak na 
obou vláknech stejné oblouky. 

14) Sklopením páky a přitlačením páky na spojku se vytvoří mechanický spoj. 
Opatrně vyjměte spojku z montážního přípravku. 

15) Změřte velikost vložných ztrát mechanické spojky (snažte se umístit vlákno do 
stejné polohy, v jaké bylo při měření referenční hodnoty). 

16) Trasu nechte zapojenou a umístěte spojku zpět do montážního přípravku. Opět 
určete referenci. 

17) Rozeberte spoj pomocí demontovací vidličky. Zasuňte krátké výstupky do drážek 
na spojce. Jednou rukou pevně držte spojku v montážním přípravku  Assembly 
Tool 2501 a následně druhou rukou posuňte spodní část demontovacího 
přípravku pod spojku, čímž dojde k uvolnění. 
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18) Nyní simulujte několikeré použití spojky vytažením a očištěním vláken 
a opětovným zastrčením vláken zpět a provedením spoje. Sledujte hodnoty 
útlumu spojky po několikanásobném použití. 

 
Pozn.: V praxi se opětovné použití spojek nepoužívá. Je pouze dovoleno při 

nevyhovujícím spoji spojku rozebrat, vlákna poposunout, NE VŠAK ZCELA VYSUNOUT 
a opět vytvořit spoj. 

 
Seznam použitých prvků a měřících zařízení: 

• spojka 3MTM  FibrlokTM II 2529 
• montážní přípravek 3MTM  FibrlokTM  Assembly Tool 2501 
• demontovací vidlička 
• vysílač optického výkonu OPTOKON LS 420 
• měřič optického výkonu OPTOKON PM 420 
• rychlokonektory typu FC 
• singlmodové optické vlákno 
• lámačka Fitel S325A 
• stripovací kleště 
• bezprašný čistící ubrousek 
• izopropylalkohol 

 
Vypracování 
Vypracujte z měření protokol. 
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3.7 Optický zesilovač EDFA 

Zjednodušené blokové schéma EDFA zesilovače je uvedeno na Obr. 3.9 
a Obr. 3.11. Je tvořen laserovým zdrojem záření, tzv. laserovou pumpou a speciálním 
optickým vláknem, které je dopované prvky vzácných zemin (Er/Yt).  

 

Obr. 3.9: Obecné schéma EDFA zesilovače. 

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.  

Z principu funkce EDFA vyplývají různé možnosti nasazení v optickém přenosovém 
systému. Zesilovače mohou být aplikovány v zásadě čtyřmi způsoby:  

• Booster – umísťuje se hned za optický vysílač a slouží k zesílení jeho 
signálu na maximální úroveň, kterou lze do vlákna navázat. Musí být 
schopen pojmout poměrně velký vstupní signál z optického vysílače.  

• In-line zesilovač – tento zesilovač je umístěn na trase optického vlákna, 
zesiluje malý vstupní signál na co největší signál výstupní.  

• Předzesilovač – slouží k zesílení velice nízkých úrovní signálu na úroveň 
dostatečnou pro správnou funkci optického přijímače na konci přenosové 
trasy. U předzesilovače je kladen požadavek na jeho minimální vnitřní šum.  

• Kompenzace ztrát v optických sítích (CATV) – u optických rozvodů 
kabelových televizí je snížení úrovně signálu způsobeno především 
požadavkem rozdělení optického signálu do více vláken. Pomocí EDFA je 
signál zesílen ještě před jeho rozdělením tak, aby byla dosažena stejná 
úroveň signálu ve výstupních vláknech jako u vlákna původního.  
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Měření 
Zesilovač CLA (viz obr 3.10) představuje řadu vysokovýkonných nízkošumových 

EDFA zesilovačů, které umožňují realizaci řešení zesílení „na klíč“ v sítích s optickými 
vlákny s efektivními náklady. Zapojení pracoviště zobrazuje Obr. 3.12. 

 
Obr. 3.10: Zesilovač CLA. 

  
Konfigurace CLA zesilovače je koncepce dva v jednom, skládá se ze dvou modulů - 

předzesilovač a booster (výkonový) zesilovač. Elektronická řídící jednotka umožňuje 
ovládání zvlášť 2 EDFA zesilovačů.  
  

Ovládání umožňuje nastavit režim každého stupně: 
• AGC (automatic gain control) – automatické řízení zisku 
• APC (automatic power control) – automatické řízení výkonu 
• ACC (automatic current control) – automatické řízení proudu 
 

 
Obr. 3.11: Blokové schéma  EDFA zesilovače. 

 
Obr. 3.12: Zapojení pracoviště. 
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Nastavte EDFA zesilovač postupně do různých módů (AGC, APC, ACC). 
Změřte vstupní a výstupní výkony při různých hodnotách zisku, výstupních výkonů 
a proudů pump diody. Porovnejte výsledky s hodnotami z výstupu EDFA zesilovače 
a s teoretickými výsledky získanými výpočtem podle příkladu v numerických cvičeních. 
 
Vypracování 

Vypracujte z měření protokol a vyneste naměřené hodnoty do grafů a porovnejte 
s hodnotami získaných v numerickém cvičení. 
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3.8 Simulace monitoringu optických tras 

Schéma měřené úlohy zobrazuje Obr. 3.13, simulátor – přístroj – zobrazuje Obr. 
3.14. 

 
Obr. 3.13: Schéma zapojení měřené úlohy. 

 
Obr. 3.14: Optický simulátor trasy. 
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Zadání 
1) Změřte pomocí reflektrometrické metody OTDR průběh útlumu optické trasy 

vytvořenou přípravkem MLS111 při minimálním útlumu a maximálním 
vloženém útlumu při vlnové délce optického signálu 1550 nm. 

2) Zapište hodnoty charakteristické veličiny pro jednotlivé události na trase pro obě 
měření 

3) Graficky porovnejte průběh OTDR grafu obou měření. 
 

 
Postup  řešení 
1) Propojíme měřící přístroj OTDR FTB-400 s kazetou s předřadným vláknem. 
2) Pomocí spojky E2000/E2000 a optického patchcordu E2000/SC propojíme 

kazetu s předřadným vláknem se vstupním konektorem označeným INPUT na 
přípravku MLS111. 

3) V soupravě přiloženým 10 cm  patchcordem propojíme konektory PORT1 
a PORT2. 

4) Port OUTPUT na přípravku MLS111 necháme volný (konec trasy). 
5) Pozor pečlivě dotlačíme optické konektory na celé trase. 
6) Spustíme měřící přístroj FTB-400. Na obrazovce vybereme modul OTDR FTB-

7223B-B (obrázek 1). V dolní liště části obrazovky poklepáním spustíme aplikaci 
OTDR.(obrázek 2). 

7) Na první záložce s názvem OTDR nastavím pomocí otočných ovladacích prvků 
délku pulsu OTDR signálu na 10 ns. Rozsah trasy nastavím na 10 km a čas 
měření na 15 s. Nakonec zvolíte jednu z testovacích délek – 1550 nm.  

8) Dvojklikem na tlačítko Nastavení a výběrem záložky „Průměrování“ nastavíme 
začátek trasy na vzdálenost 1 km (délka předřadného vlákna) a konec trasy od 
začátku 7 km. 

9) Na přípravku MLS111 nastavím minimální útlum otočný volič VDA otáčením 
proti směru hodinových ručiček minimální hodnotu vložného útlum. Přepínače 
Switch 1, Switch 2a a Switch 2b do poloh 0.  

10) Na přístroji FTB-400 stiskněte tlačítko START. Proběhne měření. Na obrazovce 
se objeví průběh měření OTDR. Program automaticky vyhodnotí poruchy na 
trase a zapíše je pod záložku OTDR. 

11) Změřenou trasu uložte po např. s názvem „MIN1550nm“ pomocí tlačítka 
Ukládání. 

12) Na přípravku MLS111 nastavím maximální útlum otočný volič VDA otáčením 
po směru hodinových ručiček maximální hodnotu vložného útlum. Přepínače 
Switch 1, Switch 2a a Switch 2b do poloh 1. Do konektoru OUTPUT připojit 
zakončovací modul, který simuluje odraz na detektoru trasy. 

13) Na přístroji FTB-400 stiskněte tlačítko START. Proběhne měření. Na obrazovce 
se objeví průběh měření OTDR. Program automaticky vyhodnotí poruchy na 
trase a zapíše je pod záložku OTDR. 

14) Změřenou trasu uložte po např. s názvem „MAN1550nm“ pomocí tlačítka 
Ukládání. 

15) Obě trasy zobrazte do jednoho grafu načtením trasy pomocí tlačítka Nastavení 
a následně tlačítka Nahrát referenční a výběrem námi uloženého souboru 
„MIN1550“ jako referenční. Všechny údaje zobrazené na obrazovce se vztahují k 
právě aktivní trase. Aktivní trasu můžeme změnit tlačítkem „Další trasa“. Název 
aktivní trasy je zobrazen na obrazovce nahoře uprostřed. 
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16) Postupně projděte jednotlivé poruchy na záložce „Porucha“ na trase podle 
známých vzdáleností ze schématu MLS111. Zobrazte, zapište charakteristické 
hodnoty a zakreslete průběh OTDR do grafů detail jednotlivých poruch. 

 
Návod na prohlížení trasy OTDR měření na přístroji FTB-400: 
• Na záložce Poruchy vyberte poruchu  
• Stiskněte tlačítko lupy  
• Pomocí kurzoru se čtyřmi šipkami můžete posouvat zobrazovaným úsekem 

měření (kurzorem je třeba najet na příslušný okraj výřezu grafu. 
• Plochu můžete zmenšovat a zvětšovat pomocí ovládacích prvků lupa plus a lupa 

mínus 
• Na záložce „Informace o trase“ můžeme zjistit souhrnné informace o aktivní 

trase (celková vložná ztráta, útlum trasy a další) 
 

Ukázka protokolu 
 
Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 

  LAPC/SC[m] =  0 m 
 

Měřící vlnová délka 
λ[nm] = 

  
Vložný útlum konce trasy: 
ILAPC/SC [dB] = 

 
Odražený signál konce trasy: 
RLAPC/SC [dB] = 

  
Průběh výsledného OTDR grafu* pro konektor APC/SC 

  

Ú
ro

ve
ň[

dB
]         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
  
  

    

vzdálenost[dB] 
*výsledkem je 1 křivka –útlum konektoru je napevno dán přípravkem MLS 111 v. 1.02 
a nelze ji ovlivnit pomocí ovládacích prvků. 
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  Konstantní bodový útlum bez odrazu – CRNSE (constant non reflecting  step event)  
Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 

 
Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 
LCRNSE[m] = 1 500m 

  
Měřící vlnová délka 
λ[nm] = 

  
Vložný útlum poruchy: 
ILCRNSE [dB] = 

  
Průběh výsledného OTDR grafu* s poruchou CRNSE (constant non reflecting  step 

event) 
  

Ú
ro

ve
ň[

dB
]         

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
  
  

    

vzdálenost[dB] 
  
*výsledkem je 1 křivka – porucha CRNSE je napevno dána přípravkem MLS 111 v. 1.02 
a nelze ji ovlivnit pomocí ovládacích  prvků 
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Úsek s možností proměnného tlaku na vlákno VDA – section of  variable distributed 
attenuation 

 
Vzdálenost VDA od začátku měření bez předřadného vlákna (s předřadným vláknem 

1000m) je 1500m (cca 2500 m ) 
  

Měřící vlnová délka 
  

λ[nm] = 
  

Min Max 
Vložný útlum poruchy 
ILVDA [dB] = 
  
Průměrný útlum úseku poruchy  
aVDA[dB.km-1] =  
  

Vložný útlum poruchy 
ILVDA [dB] = 
 
Průměrný útlum úseku poruchy  
aVDA[dB.km-1] =  
  

Srovnání průběhu OTDR grafů* úseku vlákna s poruchou a bez poruchy VDA  
  

Ú
ro

ve
ň[

dB
]       – – –  s poruchou 

––––  bez poruchy 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  
  
  
  

    

vzdálenost[dB] 
  
*výsledkem jsou 2. křivky – při otočném ovladači v poloze MIN (VDA= 0dB) a MAX 
(VDA=max dB) 
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Úsek se dvěma blízkými bodovými poruchami útlumem - NNRSE a VNRSE (Near 
and Variable non reflected step event) 
   

Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 
  

lNRSE[m] = 3 800 m 
  
  

Měřící vlnová délka 
λ[nm] = 

  
Vložný útlum poruch NNRSE a VNRSE 

  
Min Max 
ILNNRSE[dB] = 
   
ILVNRSE[dB] = 
  

ILNNRSE[dB] = 
  
ILVNRSE[dB] = 
  

Srovnání průběhu OTDR grafů* úseku vlákna s poruchou a bez poruchy NNRSE a 
VNRSE  
  

Ú
ro

ve
ň[

dB
]       – – –  s poruchou 

––––  bez poruchy 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  
  
  
  

    

vzdálenost[dB] 
  
*výsledkem jsou 2. křivky – při nastavení přepínačů switch 1, 2a, 2b při minimálním a 
maximálním útlumu   
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Konstantní bodový útlum bez odrazu – CRSE (constant reflecting  step event)  
   

Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 
  

lCRSE[m] = 3 800m 
  

Měřící vlnová délka 
  λ[nm] = 
  

Vložný útlum poruhy: 
  ILCRSE [dB] = 
  

Odražený signál od poruchy CRSE  
  RLCRSE [dB] = 
  
Průběh výsledného OTDR grafu* s poruchou CRSE (constant reflecting  step event) 
  

Ú
ro

ve
ň[

dB
] 

  

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
  
  

    

vzdálenost[dB] 
  
*výsledkem je 1 křivka – porucha CRSE je napevno dána přípravkem MLS 111 v. 1.02 
a nelze ji ovlivnit pomocí ovládacích  prvků 
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Útlum konce trasy ER – end reflactor 
  

Vstupní konektor APC/SC je na začátku vlákna  CRNSE od začátku měření bez 
předřadného vlákna (s předřadným vláknem) je přibližně 6800m (cca 7800 m ) – do grafu 
prosím zaznamenejte vzdálenost bez předřadného vlákna 
  

Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 
  lER[m] = 6 800m 
   

Měřící vlnová délka 
  λ[nm] = 
   

Odražený signál konce trasy při vložením koncovém prvku: 
  RLER [dB] = 
   

Průběh výsledného OTDR grafu* pro konec trasy - ER  
  

Ú
ro

ve
ň[

dB
] 

  

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  
  
  
  

    

vzdálenost[dB] 
  
*výsledkem jsou 2 křivky –útlum bez odrazného prvku a útlum s odrazným prvkem 
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Přerušení trasy – BC  (Break/Cut) 
 

Vzdálenost simulované poruchy od začátku sledované trasy v přípravku MLS111 
lBC[m] = 6 300m 

  
Měřící vlnová délka 
λ[nm] = 

  
Útlum celé trasy bez přerušení: 
ILBC [dB] = 
  

Útlum celé trasy s přerušením: 
ILBC [dB] = 
  

Průběh výsledného OTDR grafu* pro přerušení trasy - BC  
  

úr
ov

eň
[d

B
] 

  

              
– – –  s 
přerušením 
––––  bez 
přerušení 
  
  
  
  

                
  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
  
  
  

  
            
1 

2 3 4 5 6 7 8 

          Vzdálenost km 
Celkový charakteristika sledované optické trasy. 
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Minimální poruchy Maximální poruchy 
Celkový útlum trasy 
ILroute [dB] = 
 
Průměrný útlum úseku poruchy  
aroute[dB.km-1] =  
  
Celková délka trasy 
lroute= 

Celkový útlum trasy 
ILroute [dB] = 
 
Průměrný útlum úseku poruchy  
aroute[dB.km-1] =  
  
Celková délka trasy 
lroute= 
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3.9 Testování optické sítě s vlákny POF 

V dnešní době jsou ve větší míře používána skleněná vlákna pro optický přenos. 
Avšak v určitých oblastech se začínají prosazovat polymerová vlákna (POF). Jsou vhodná 
pro nasazení na menší vzdálenosti např. rozvod v domě, při velkých vzdálenostech dochází 
k velkému útlumu až stovek decibel na kilometr. POF vlákna jsou vyráběna větším 
průměrem než skleněná. Typická hodnota je 980/1000 µm (jádro/plášť). Hlavní předností 
POF je snadná instalace a možnost použití jednodušších nástrojů pro práci s nimi. 
Nedochází ke svařování ani nemusí být použito velmi přesných zařízení pro řezání vláken 
při běžném použití. Možnost ne tak přesnému spojování vláken nahrává i skutečnost, že 
polymerová vlákna mají typicky větší numerickou aperturu (0,35–0,5) než u skleněných 
vláken. Jako zdroje se používají RC-LED, LED, VCSEL. Vysílače pracují ve viditelném 
spektru a díky tomu je člověk schopen pouhým okem rozpoznat zdali dochází k přenosu 
nebo ne a není zde takové nebezpečí poškození zraku. 

Výsledný útlum POF vlákna je roven hodnotě měrného útlumu násobeného délkou 
vlákna: 

 
kde A je výsledný útlum v dB, α je měrný útlum v dB/km a l je délka vlákna v km. 
Provedení spojení klasických křemíkových vláken GOF (Glass Optical Fiber) 

v terénu je složitější a časově náročnější ve srovnání s POF. Zatímco GOF (Glass Optical 
Fiber) je běžně potřeba svářet (konektorovat), u polymerových vláken vzniká snaha 
konektorování úplně vynechat (systém OptoLock). Svařování POF se v praxi nepoužívá. 
Existuje řada konektorů odvozená od konektorů využívaných pro GOF. Přístroje OFT-820, 
Media Konvertor CS-POF-OL, USB Media Konvertor, POF rozbočovač jsou vybaveny 
rozhraním OptoLock, které umožňuje snadné zasunutí a upevnění vláken bez potřeby 
konektorování jejich konců. K měření všech hodnot byl použit měřicí přístroj firmy 
Optokon OFT – 820. Kromě měřícího konektoru je přístroj vybaven jedním duplexním 
konektorem Optolock, který slouží jako optický zdroj vlnové délky 650 nm. 

 
Měření 

1) Dle Obr. 3.15 sestavte měřící síť. Seznamte se s konektory OptoLock. 
2) Pomocí měřicího přístroje OFT-820 změřte útlum na kabelech vedoucích 

k jednotlivým zařízením a zhodnoťte vliv délky kabelu na útlum. 
Vypočítejte teoretickou hodnotu měrného útlumu použitého POF vlákna. 

3) Na jednotlivých připojených počítačích ověřte dostupnost internetového 
připojení. Změřte maximální možný vložný útlum na spoji 10 m a 20 m pro 
zachování funkčnosti spoje (připojení k síti Internet). Vložný útlum 
zvyšujte pomocí proměnného atenuatoru s konektory SC. Využijte 
rychlokonektorů SC a osaďte vlákno konektory. 

4) Vypočítejte teoretickou maximální překlenutelnou vzdálenost pro oba spoje 
(10 m, 20 m) z hodnot měrného útlumu a maximálního překlenutelného 
útlumu. Útlum konektorů ve výpočtu zanedbejte. Pro výpočet využijte 
vzorce uvedené v části pro numerická cvičení.  
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Obr. 3.15: Topologie měřené sítě. 

Vypracování 

Vyjděte z níže uvedených tabulek (Tab. 3.3 a Tab. 3.4) 

 
Tab. 3.3: Měření závislosti útlumu na délce kabelu 

Délka vlákna 
[m] 

Útlum 
 [dB] 

Nejnižší úroveň 
 funkčního spoje [dBm] 

Max. vložný útlum  
[dB] 

10       
15   --- --- 
20       

 

Tab. 3.4: Určení maximální vzdálenosti spoje. 

Spoj  Měrný útlum [dB/m] Maximální vzdálenost [m]  
10 m     
20 m   

 
Použité přístroje: 
• POF rozbočovač 
• Media konvertor CS-POF-OL 
• Síťový adaptér PCI-POF 
• Měřicí přístroj OFT-820 
• Proměnný atenuátor 

 
Parametry vlákna POF 0,98/1MM, SIMPLEX, 2,2MM, 0,2DB/M@650NM, PE: 

• Jádro: Polymethyl-metacrylat 
• Průměr vlákna: 0,980 ±0,060 mm (dle JIS C 6862)  
• Plášť jádra: Fluorovaný polymer  
• Průměr pláště: 1,0 ±0,060 mm  
• Index lomu: jádro 1,492, plášť 1,417, skokový  
• Numerická apertura: 0,5  
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• Útlum: ≤200dB/km @ 650nm (dle JIS C 6863)  
• Vnější rozměr: 2,2mm ±0,05  
• Vnější plášť kabelu: Polyethylen, barva černá  
• Pracovní teplota: -50 až +70 st. C  
• Hmotnost: 5g/m  
• Poloměr ohybu se ztrátou do 0,5dB: 25mm (dle JIS C 6861)  
• Statická tažná síla: 70N (dle JIS C 6861)  
• Opakovatelný ohyb: 1000x při ztrátě do 1dB (dle JIS C 6861)  

 
 
Vypracování 
Vypracujte z měření protokol. 
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3.10 Plastová optická vlákna 

POF (Plastic Optical Fiber) vlákna, podobně jako skleněná optická vlákna (GOF) 
slouží k vhodnému vedení paprsku světla, který nese informaci. Plastové optické vlákno je 
optický vlnovod, vyrobený z průsvitného polymeru. Vlákno je složeno ze dvou částí, 
z jádra a pláště. 

Nicméně zde existuje nemálo parametrů a vlastností, které jsou pro každý 
z uvedených typů vláken typické a určují oblast použití. Přibližné srovnání obou dvou typů 
vláken je znázorněno na Obr. 3.16. Modrá barva představuje plášť a žlutá jádro vlákna: 

 
Obr. 3.16: Srovnání velikosti průměru POF a GOF vláken. 

 
Přehled vlastností, které oba typy vláken sdílí: 
• Odolnost vůči vnějšímu elektromagnetickému rušení. 
• Odstranění problému s uzemněním. 
• Mnohonásobně větší šířka pásma oproti metalickému vedení. 
• Mnohonásobně menší měrný útlum na jednotku vzdálenosti než metalické 

vedení. 
POF vlákna mají ve srovnání se skleněnými tyto rozdíly: 
• Průměr celého vlákna je větší. Jádro a plášť vlákna mají celkový průměr běžně 

1 mm, přičemž jádro zaujímá většinu, zhruba 980 μm. 
• Útlum je mnohonásobně větší. V současné době se pohybuje od 10 do 100 

dB/km v závislosti na použitém materiálu, výrobním procesu, zdroji záření a 
vhodné vlnové délce. Pro srovnání: běžné jednovidové skleněné vlákno vykazuje 
při vlnové délce 1310nm útlum 0,2 dB/km. 

• S útlumem je spojena i délka vlákna, která je přípustná pro bezchybný přenos. 
U POF vláken předpokládáme délku přenosové trasy v řádech desítek, max. 
několik stovek metrů. Většina současných řešení je určena pro přenos na 
vzdálenost maximálně 100 metrů. 

• Práce s POF vlákny nevyžaduje odborných znalostí jako je tomu u skleněných 
vláken. Instalace i spojování vlákna přibližně odpovídá práci s metalickými 
vodiči. 

• Materiálová pružnost je flexibilnější z důvodů menšímu poloměru pohybu, který 
je zhruba 5 mm. 

• Teplotní odolnost POF vláken je až 200 °C. 
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OPTOKON POF Tactical Military Network 
Společnost OPTOKON vyvinula přenosový systém pro vojenské účely kombinující 

technologie klasického skleněného optického vlákna a metalické kabeláže s plastovým 
optickým vláknem. 

Celý koncept je určen pro nasazení v terénních podmínkách. Od toho je odvozen 
požadavek na silnou ochranu všech zařízení před poškozením a dále pak maximální 
spolehlivost všech zařízení. 

Centrálním prvkem je přepínač OPTOKON LMSW-10, který disponuje rozhraním 
pro skleněná a POF vlákna. Dále pak porty pro analogové telefonní přístroje a klasickou 
měděnou kabeláž (volitelně např. UTP). Tento přepínač slouží jako hlavní bod sítě, na něj 
se připojují důležitá zařízení jak např. servery. Přepínač je zasazen do pevného kovového 
boxu a zdířky pro speciální konektory jsou chráněny proti vniknutí kapaliny. Zařízení 
obsahuje indikaci provozu pomocí LED diod. Napájení je v rozmezí 12-32 V. 

Dalším prvkem je distribuční přepínač OPTOKON LMSW-09, který je podobné 
konstrukce jako LMSW-10, obsahuje rozhraní pro metalickou kabeláž a analogové 
telefony.  

Síť dále obsahuje opto-elektrický převodník, mezi POF vláknem a UTP kabelem. 
Převodník nese označení CS-240F. Převodník je vyráběn i pro převod mezi USB a POF, 
vhodný pro připojení přenosných počítačů. 
Převod mezi skleněným vláknem a POF vláknem zajišťuje převodník LMC FO-POF. 

V rámci vojenské sítě je možno použít skleněné vlákno v délce desítek kilometrů 
a plastové vlákno v délce do 100 metrů. Měděná kabeláž zde představuje poslední segment 
připojení koncových zařízení na vzdálenost několika metrů. 

 
Měření 
Na přípravu firmy OPTOKON realizujte měření útlumu vlákna POF, výsledky 

zaznamenejte do tabulky (viz Tab. 3.5). Druhé měření – datové parametry vlákna POF – 
realizujte na stejném prvku. Výsledky zaznamenejte do tabulky (viz Tab. 3.6). 

 
Tab. 3.5: Útlum vlákna POF. 

Měření č. Vstupní výkon [W] Výstupní výkon 
[W] 

Útlum [dB] 

     

     

     
 

Tab. 3.6: Datové parametry vlákna POF. 

Měření č. Přenosová rychlost 
[Kb/s] 

Ztrátovost paketů  
[-] 

    

    

    
 
 
Vypracování 
Z měření zpracujte protokol. 
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3.11 Ztráty POF vláken  

Ztráty způsobné ohybem jsou způsobeny porušením podmínky totálního dorazu, tzn. 
paprsek dopadá pod větším úhlem na rozhraní dvou indexů a láme se do pláště. Dochází k 
částečnému vyzáření lomících se paprsků na rozhraní dvou prostředí s odlišným indexem 
lomu (pro PMMA (Poly Methyl Methacrylate) vlákna standardně njádro = 1,49 a nobal 1,40; 
 θmax = 30°) – část energie se promítá z jádra ven.  

Další jev, který se ohybových ztrát účastní je fotoelastický jev. Tento jev je zajímavý 
tím, že index lomu není konstantní, ale je ovlivněn tlakem. Ten vzniká na vnitřní straně 
ohybu vlákna a tím pak na vnější straně vyvozuje tahové napětí. Dochází ke změně indexu 
lomu v jádře, plášti a změně mezního úhlu šíření světla ve vlákně.  
Hlavní parametry, které je potřeba brát na vědomí, určující citlivost ohybu vlákna jsou jeho 
průměr a numerická apertura. Čím větší úhel numerické apertury, tím menší přijatelný 
ohyb poloměru vlákna v návaznosti na jeho průměr. 

Radiační ztráty jsou způsobeny vyzařováním světelné energie ven z vláknové 
struktury vlivem mikro a makroohybů.  

Mikroohyby vznikají při výrobním procesu (tažením předlisované preformy, 
nanášením primární a sekundární ochrany atd.), vlivem změny okolní teploty 
a mechanickým namáháním, např. tahem. Jsou to nepřesnosti v kruhovosti jádra 
a homogenitě vlákna.  

Makroohyby vznikají dodatečným ohybem optického vlákna a porušením 
optického odrazu. Tedy při instalaci kabeláže v rozích místností, tažením přes hrany 
a pokládkou rezerv.  

Radiační ztráty jsou značně spektrálně závislé a to je dáno průměrem vidového pole.  
Při kladení optického kabelu v praxi se musí zohlednit typ světlovodu z hlediska trasy, na 
kterou bude pokládán. Pro měření byl v laboratorních podmínkách pro tento účel použit 
speciální přípravek na simulaci mikroohybů (Obr. 3.17) 

 

Měření 
1) Dle Obr. 3.16 sestavte měřící pracoviště. 
2) Měřicím přístrojem OFT-820 a přípravkem simulující ohyby změřte na 

simplexním POF vláknu útlum způsobený makroohyby s průměrem 
a počtem závitů viz Tab. 3.7 a Tab. 3.8. Zhodnoťte vliv počtu závitů 
a velikosti průměru na útlum vlákna. Zaznamenané hodnoty přeneste do PC 
a pomocí příslušného softwaru zpracujte výsledky do grafické podoby.  

3) Pomocí přípravku (viz Obr. 3.18) určete vliv mikroohybů na simplexní 
POF vlákno s polyetylenovým pláštěm a porovnejte výsledky s měřením 
s vláknem bez tohoto pláště. Postupně aplikujte oba přípravky a určete 
maximální hodnotu útlumu způsobenou 1 a 2 přípravky na obou vláknech. 

 
Použité přístroje 
• Simplexní POF vlákno s polyetylenovým pláštěm (Poloměr ohybu se ztrátou do 

0,5dB: 25mm (dle JIS C 6861)) 
• Simplexní POF vlákno bez  polyetylenového pláště 
• Měřící přístroj OFT-820 
• Přípravek pro makroohyby 
• Přípravek pro mikroohyby 
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Obr. 3.17: Zapojení stanoviště pro měření makroohybů. 

 

 
Obr. 3.18: Simulační přípravek pro makroohyby: Rozteč strun po 3 mm (ho.) 5 mm (dol.). 

 
Tab. 3.7: Měření závislosti průměru a počtu závitů. 

Průměr závitu 
[mm] 

Útlum [dB] 
Počet závitů: 1 Počet závitů: 2 Počet závitů: 3 Počet závitů: 4 

50     40     25     20     15     10      
Tab. 3.8: Vliv makroohybů. 

Přípravek  Útlum [dB] 
1   
2   

1+2   
Vypracování 

Z měření zpracujte protokol. 
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3.12 Lokalizace optického kabelu pomocí markerů 

Vyhledání optického kabelu, vzhledem k jeho vlastnostem, není tak jednoduché jako 
u metalického vedení. Vzhledem k charakteru přenosu pomocí fotonů, které jsou elektricky 
neutrální a nevytváří žádná magnetická a elektrická pole, která by bylo možné zachytit 
a pomocí nich určit přesnou polohu kabelu. Výhoda této vlastnosti je, že žádná vnější pole 
nemohou přenášený signál ovlivnit. Proto je nutné pro určení polohy optického kabelu 
využít jiných zařízení a technik, které umožní nalezení optického kabelu. Mezi používané 
metody patří zaměření kabelu při pokládce pomoci GPS souřadnic, užívání speciálních 
značek tzv. markerů, nebo zaměření markerů pomocí GPS a zanesení přímo do 
geografických map. Dále je možnost použít příložného metalického kabelu a detekovat jej 
pomocí příslušných metod.  

Při lokalizaci pomocí metalických prvků se nejčastěji používají tyto metody: 
Galvanická metoda (Přímá metoda) a Indukční metoda (Nepřímá metoda). Další možností 
značení cesty kabelu jsou povrchové značky jako např. kůly. Tyto značky ovšem nejsou 
stálého charakteru, podléhají vandalismu a povětrnostním vlivům. 

 
Popis čelního panelu lokátoru DynatelTM 1420 EMS-iD  
Následující Obr. 3.19 zobrazuje čelní panelu lokátoru. 

 
Obr. 3.19: Čelní pane lokátoru DynatelTM 1420 EMS-iD. 

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. 
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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. 

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 lokace 
Lokátor vysílá vysokofrekvenční signál (viz Obr. 3.20) do zakopaného markeru. 

Marker odráží signál zpět k lokátoru a umístění je znázorněno hodnotou na vizuálním 
měřiči a zvukovým tónem. 

 
Obr. 3.20: Princip lokace. 
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Signálová odezva z markeru 
Podle signálové odezvy můžete snadno určit umístění markeru (viz Obr. 3.21). 

 
Obr. 3.21: Signálová odezva z markeru. 

 
Funkce markeru 
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. Markery se vyrábějí v různých barvách 
podle standardu APWA (american public works association), aby byla možná identifikace 
pro různá zařízení, čímž se snižuje riziko náhodného lokalizování a vykopání jiného, 
v zemi ukrytého, zařízení či vybavení. 

K jednotlivým markerům existuje i varianta iD. Tato modifikovaná varianta obsahuje 
navíc tištěný spoj s čipem, který je součástí LC obvodu. Ten opět nevyžaduje žádné 
napájení. K zápisu a čtení informace je nutné použít některý z lokátorů určený výrobcem 
markerů. Tyto markery lze naprogramovat tak, aby obsahovaly informace přímo k dané 
síti, např. vlastníka, přesný typ, typ materiálu, datum umístění atd. 
 

Typy markerů 
Jednotlivé typy markerů si můžete prohlédnout v laboratoři. 
 
Ball marker 
Jedná se o čtyřpalcovou značku o průměru zhruba 11cm, která je určena k použití 

v úzkých příkopech do hloubky 120–150 cm (viz Obr. 3.22). Má jedinečnou patentovanou 
automaticky vyrovnávanou konstrukci, která udržuje přesnou vodorovnou polohu bez 
ohledu na způsob umístění pod zemí. Jednotlivé typy ball markerů viz Tab. 3.9. 

 
Obr. 3.22: Ball marker.
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Tab. 3.9: Ukázka různých typů Ball markerů. 

URČENÍ BARVA PŘÍKLAD POUŽITÍ 

TELEKOMUNIKACE 

 

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  

 
Mini marker 
Mini marker (viz Obr. 3.23) je určen ke značení do hloubky až 180 cm. Má paprsky 

o průměru 20 cm, které po umístění napomáhají stabilizaci ve správné poloze. 
 

 
Obr. 3.23: Mini marker. 

Full range marker 
Full range marker (viz Obr. 3.24) je určen pro hloubkové aplikace až do 240 cm. Díky 
průměru 38 cm je jeho použití ideální pro ochranu při kopání nad citlivými podzemními 
objekty. 

 
Obr. 3.24: Full range marker. 
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Near surface marker 
Near surface marker (viz Obr. 3.25) je vhodný ke značení objektů pod povrchem 

a pod vozovkami do hloubky 60 cm. Její válcový tvar v délce 15 cm umožňuje snadnou 
instalaci do asfaltu, betonu nebo skály bez rozsáhlého kopání či vrtání. 

 

 
Obr. 3.25: Near surface marker. 

 
Měření 
Podrobný návod k měřicímu přístroji naleznete na daném pracovišti. Z důvodu 

správného zacházení s tímto měřicím přístrojem si jej prostudujte. Nejprve si v laboratoři 
vyzkoušejte jednotlivé funkce (lokalizační mód jednoho markeru, dvou markerů, měření 
hloubky a čtení dat z id ball markeru) lokátoru DynatelTM 1420 EMS-iD od 
společnosti3M. Po seznámení s funkcemi, které budete potřebovat k lokalizaci optického 
kabel pomocí markerů, můžete uskutečnit laboratorní úlohu.  

 
Lokalizace jednoho markeru 
Stiskněte tlačítko Locate. Stisknutím tlačítka Markr 1 [PT cyklicky] volte možností 

buď TEL (jedná se o vyhledávání telekomunikačních markerů označené oranžovou 
barvou) nebo PWR (jedná se o silnoproudé markery označené červenou barvou) 
požadovanou inženýrskou síť. Značka Markr 2 musí být OFF. Pomocí tlačítek Gain 
Adjust snižujte zesílení, dokud se neotevře sloupcový indikátor. Když přijímač zjistí 
marker pro stanovenou inženýrskou síť (viz Obr. 3.26), sloupcový indikátor se uzavře, 
zvukový signál bude stejnoměrný a síla signálu bude maximální. 

 

 
Obr. 3.26: Lokalizace jednoho markeru. 

 
Lokalizace dvou markerů 
Stiskněte tlačítko Locate. Stisknutím tlačítka Markr 1 [PT cyklicky] vyberte 

požadovanou inženýrskou síť (TEL nebo PWR). Stisknutím tlačítka Markr 2 [PT 
cyklicky] vyberte požadovanou inženýrskou síť (TEL nebo PWR). Pomocí tlačítek Gain 
Adjust snižujte zesílení, dokud se neotevře sloupcový indikátor. Když lokátor zjistí marker 
pro stanovenou inženýrskou síť, sloupcový indikátor se uzavře, zvukový signál bude 
stejnoměrný a síla signálu bude maximální (viz Obr. 3.27). Když je zjištěn jeden ze dvou 
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markerů, stiskněte tlačítko „XXX Only“ [PT] pro marker zjištěné inženýrské sítě. Přístroj 
se přepne do režimu lokalizace jednoho markeru, aby mohl určit marker. Stisknutím 
tlačítka Markr 2 [PT cyklicky] se vrátíte do režimu lokalizace dvou markerů. 

 

 
Obr. 3.27: Lokalizace dvou markerů. 

 
Měření hloubky pasivního markeru 
Spusťte špičku lokátoru na zem nad zaměřený marker. Stiskněte tlačítko Depth[PT]. 

Přijímač prozkoumá marker „Looking for iD Marker(s)“ → „No ID Marker Found“ 
„Calculating signal, please wait“ (viz Obr. 3.28). Zobrazí se příkaz, aby obsluha zvedla 
přístroj o 6 inch (15 cm) nad zem. Zvedněte přístroj do výšky 15 cm a znovu stiskněte 
tlačítko Depth [PT]. Na displeji se zobrazí odhadovaná hloubka markeru pod zemí. 
Stiskněte tlačítko Locate  pro návrat do režimu lokalizace markeru. 

 
Obr. 3.28: Měření hloubky pasivního markeru. 
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Čtení dat z iD markeru 
Stiskněte tlačítko Locate. Stisknutím tlačítka Markr 1 [PT cyklicky zvolte PWR] 

(jedná se o silnoproudé markery označené červenou barvou). Značka Markr 2 musí být 
OFF. V lokalizačním modu stiskněte tlačítko Read. Načtou se uložená data z id ball 
markeru (viz Obr. 3.29), do tabulky (viz Tab. 3.11) si zaznamenejte příslušná data. 
Pomocí šipek se pohybujte v daném menu. Špička přijímače musí být spuštěna na zem, 
abyste dosáhli maximální čtecí hloubky. Všechny informace načtené z markeru, včetně 
data a času čtení, se ukládají do souboru „Read History“ v lokátoru.  

 

 
Obr. 3.29: Přečtená data ze zkušebního iD ball markeru PWR. 

 
Zápis do značek iD 
Režim zápisu umožňuje uživateli zapisovat nebo programovat informace do markeru 

3M EMS 1400 série iD. Id ball marker (jeho iD je 000-039-5362), do kterého zapíšete 
příslušná data, se nachází naproti druhé lampě. Nejprve iD ball marker nalezněte 
(v lokalizačním modu ponechte pouze Markr 1 PWR a Markr 2 OFF). 

Stiskněte tlačítko MENU [6] pak WRITE MODE. Šipkami nahoru/dolů si ze 
seznamu na displeji vyberte šablonu BPRM a potvrďte tlačítkem View/Edit (viz Obr. 
3.31). Na displeji se zobrazí informace z vybrané šablony. Šipka na pravé straně oznamuje, 
že informací je více, než lze zobrazit na displeji (procházejte jimi pomocí šipky 
dolů/nahorů [PT]). Zobrazí se vám příslušné menu, do kterého zapíšete příslušná data   
pomocí tlačítka Modify. V okně modifikace vyberte User Entry a ručně zadejte informace 
a stiskněte tlačítko OK [5]. Pokud jste všechna zadaná data naprogramovali, stiskněte 
tlačítko Write marker. Vyberte typ markeru, do kterého se mají zapisovat vaše 
naprogramovaná data [PT cyklicky v našem případě PWR]. Držte lokátor přímo nad 
markerem. Stiskněte tlačítko Start Write. Lokátor se zeptá, zda chcete trvale zablokovat 
vaše naprogramovaná data v markeru. Zvolte No [PT], aby data zůstala přepisovatelná (viz 
Obr. 3.30). 

 
Obr. 3.30: Jak nezablokovat data v iD ball markeru PWR. 
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!!!!!!!!!! Upozornění: Jakmile data markeru zablokujete, informace 
jsou v markeru uložené TRVALE. ZA VAŠI NEPOZORNOST VÁM BUDE 
Z LABORATORNÍ ÚLOHY STRHNUT 1 BOD a musíte svoji chybu 
nahlásit vyučujícímu!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 
Obr. 3.31: Postup při programování id ball markeru PWR. 

 
Použitý měřicí přístroj 
Lokátor DynatelTM 1420 EMS-iD, 3M, v.č. 09470018. 
 
Vypracování 
Naměřené hodnoty zapisujte do Tab. 3.10 a Tab. 3.11. Z měření vypracujte 

protokol. 
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Ukázka protokolu 
 
Tab. 3.10: Tabulka pro zápis naměřených hodnot. 

TYP 
MARKERU 

ZESÍLENÍ 
[%] 

SIGNÁLOVÁ 
ODEZVA 

[dB] 

HLOUBKA 
[cm] POZNÁMKY 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Tab. 3.11: Tabulka pro vypracování iD ball markerů PWR. 

iD ball 
markeru 

Zesílení 
[%] 

Signálová 
Odezva 

[dB] 

Hloubka 
[cm] Data 

 
 

   Company  

Job  
Location  

Descrptn  

 
 

   Company  

Job  

Location  
Descrptn  

 
 

   Company  

Job  
Location  

Descrptn  
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3.13 Svařování optických vláken a měření útlumu sváru 

Svařování optických vláken patří k nejpoužívanějším metodám optických vláken. 
V laboratoři je pro tuto práci k dispozici svářečka FITEL S122, umožňující sváry mimo 
jednotlivá vlákna i ribonů (pásková vlákna). 

Svářečka S122 slouží ke zhotovování spolehlivých spojů světlovodných vláken 
s nízkým útlumem. Je vybavena programem pro všechna běžná jedno i vícevidová 
vlákna se standardním průměrem vlákna 125 µm a průměry ochranných vrstev od 250 do 
900 µm. Svářečka umožňuje se svým systémem PAS (Profile Alignment systém) 
extrémně nízké útlumy spojů, nezávisle na obsluze. 

V závislosti na zvoleném svařovacím procesu a čištění vláken nabízí např. vysoce 
přesné polohování na plášť optického vlákna, optimalizaci každého svařovacího procesu 
prostřednictvím automatické regulace doby svařování AFC, vyhodnocení útlumu spoje 
a plně automatický průběh svařování stiskem jediné klávesy. 

Pomocí automatické regulace doby svařování AFC se dosahuje i za obtížných 
podmínek vždy ten nejlepší možný útlum spoje. 

Systém PAS slouží k polohování jádra na jádro vláken a k automatické regulaci 
svařovací doby. K tomuto systému je doplněna o vyhodnocení videoobrazu L-PAS. 
Pomocí tohoto postupu se za pomocí dvou kamer a zvětšovací optiky zjišťuje poloha a 
jakost konců vláken. V současnosti se jedná o nejpoužívanější technologii vystřeďování 
optických vláken. 

Svářečky s technologií PAS (Profile Alignment System) využívají pro vystředění 
vláken před svařováním aktivní mechanismus, který vycentruje optická vlákna na jejich 
jádra a to s minimální odchylkou. Vystředění vláken probíhá ve třech osách (3-D 
technologie) a výsledné vystředění je kontrolováno pomocí videobrazu ve dvou osách, 
který se snímá na optických čočkách a vyhodnocuje v mikroprocesoru. 

LCD obrazovka (displej) ukazuje vlákna současně ve dvou pohledech (rovina X a Y) 
viz Obr. 3.32. 

 
Obr. 3.32: Zobrazení poloh optického vlákna ve svářečce. 

 
Ovládací panel se skládá ze sady tlačítek, které mají následující funkce viz Obr. 3.33 

a Tab 3.12: 

 
Obr. 3.33: Funkční tlačítka svářečky. 
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Tab. 3.12: Funkce jednotlivých funkčních tlačítek svářečky. 
Ukazatel Název Hlavní funkce 

 Start Start/Pauza/Restart procesu svařování 

 Funkce 1 Volba funkce(í) zobrazené(ých) v pravém dolním 
rohu LCD.  

 Funkce 2 Volba funkce(í) zobrazené(ých) v levém dolním rohu 
LCD. 

 Nahoru Pohyb nahoru, zvýšení hodnoty, přidání oblouku 

 Dolů Pohyb dolů, snížení hodnoty 

 Vlevo Pohyb doleva, přepnutí pohledu X/Y 

 Vpravo Pohyb doprava, přepnutí pohledu X/Y 

 Vypékání Spuštění vypékání/Ukončení vypékání 

 Výkon Zapnout/Vypnout 

 
Přes sériové rozhraní USB můžete vyslat parametry spoje nebo obsah paměti spojů 

na tiskárnu nebo do počítače se sériovým rozhraním. 
 
Zadání 
• Seznamte se s funkcí zalamovačky optických vláken a funkci svářečky optických 

vláken. 
• Upravte konec dvou přiložených vláken, zalomte a následně proveďte svár. 
• Obnovte funkci primární ochrany. 
• Proměřte útlum provedeného sváru. 
 
Měření 
UPOZORNĚNÍ: Nejmenších možných hodnot útlumu je možné dosáhnout jen 

tehdy, když se pečlivě připraví konce vláken. 
 
1) Nasuňte ochranu sváru buď na levé, nebo na pravé vlákno viz Obr. 3.34. 

 
Obr. 3.34: Nasazení ochrany sváru. 
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2) Vlákno umístěte do držáku vlákna viz Obr. 3.35. Použijte pravý držák vlákna 
podle průměru vlákna. 

 
Obr. 3.35: Princip umístění vlákna do držáku svářečky. 

3) Stripujte přibližně 30 mm vlákna z držáku.   Pro podrobné informace se obraťte 
na manuál striperu. 

4) Otřete holé vlákno papírovým ubrouskem bez cupaniny viz Obr 3.36, 
namočeným v denaturovaném alkoholu.  

 
Obr. 3.36: Čištění optického vlákna. 

5) Zalomte vlákno tak, aby 10 mm holého vlákna vyčnívalo z ochrany vlákna viz 
Obr. 3.37. Pro podrobné informace se obraťte na manuál lamačky. 

 
Obr. 3.37: Princip zalomení vláken a doporučené vzdálenosti. 

 
• Nečistěte hole vlákno poté, co již bylo zalomeno.  
• Zabraňte kontaktu konce holého vlákna s jakýmkoliv povrchem.  
• Během manipulace se nedívejte na vlákno bez ochrany očí. Doporučujeme použít 

ochranné brýle. 
 

Založení vlákna 
1) Otevřete přední sklo. 
2) Nastavte držák vlákna tak, aby do otvoru držáku vlákna zapadl čep na svářečce, 

viz obrázek.  Ujistěte se, aby se konec holého vlákna ničeho nedotýkal. 
3) Ujistěte se, aby bylo holé vlákno do V-drážky umístěno správně. Pokud tomu tak 

není, vyjměte držák vlákna a nastavte ho znovu.  
4) Tento postup opakujte pro další držák vlákna. 
5) Zavřete přední sklo a objeví se obrazovka PŘIPRAVENO.  

!  
VÝSTRAHA 

Při umisťování vláken do V-drážek je nezlomte o V-drážku nebo 
jinou část svářečky. 
Ulomené vlákno by se mohlo dostat do vašich očí. 
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Svařování 
1) Ujistěte se, že je na monitoru obrazovka “PŘIPRAVENO”. 
2) Stiskněte  pro zahájení svářecího cyklu. 
3) S122 provede následující funkce automaticky. Pro přerušení činnosti svářečky 

S122 během některé z těchto funkcí stiskněte . Na monitoru se objeví hlášení 
PAUSE (PAUZA)  .Pro restart operace stiskněte znovu. 

4) Na LCD monitoru se objeví pravý a levý konec vlákna.  
5) Dojde k výboji čistícího oblouku, aby mohly být vyčištěny konce vlákna.  
6) Vlákna jsou nastavena s mezerou asi 30 µm mezi konci. 
7) Je zkontrolován posun os a stav zalomení vlákna.  
8) Dojde k výboji elektrod. 
9) Je provedena kontrola sváru.  
10) Je proveden odhad spojovacího útlumu a zobrazen na LCD monitoru, jak je 

znázorněno na Obr. 3.38. 

 
Obr. 3.38: Odhad provedeného sváru ve svářečce. 

 
Celkový průběh svařování zobrazuje Obr. 3.39. 

 
Obr. 3.39: Celkový průběh svařování. 

Po zobrazení odhadovaného útlumu jsou možné následující operace: 
• Pomocí tlačítek ◄ ► přepněte obrazovku pohledu X  Y. 
• Pro výboj přídavného oblouku stiskněte ▲ ; znovu bude provedena kontrola 

sváru a odhad útlumu.  
• Stiskněte tlačítko ▼ pro zobrazení kontrolních dat před a po svařování. 
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Měření útlumu 
Měření útlumu na sváru bude probíhat v zapojení, jak uvádí Obr. 3.40. 

 
Obr. 3.40: Schéma zapojení pracoviště pro měření útlumu sváru. 

 
1) Pro měření útlumu sváru bude použita měřící souprava EXFO 600. Podrobně 

prostudujte návod k měřící soupravě a seznamte se s měřicími přístroji. 
 

!  
VÝSTRAHA 

Dbejte na čistotu! Obzvláště na čistotu konektorů. 

 
2) Při měření bude použita referenční metoda s jednou měřící šňůrou. Proveďte 

referenci. 
 

!  
VÝSTRAHA 

Nikdy nevypojujte měřící šňůru ze zdroje optického záření 

 
3) Zapojte měřící soupravu a změřte útlum svařeného optického spoje. 
4) Stanovte útlum sváru. Uvažujte následující limity: 

• konektorové spojení 0,5 dB 
• svařované spojení 0,15 dB 
• vzdálenost trasy cca 4,5 km  

 
Vypracování 
Z měření vypracujte protokol. 
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