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1 Laboratorní úlohy z oblasti metalických kabelů 
Tato část skript obsahuje jednotlivé návody na měřené laboratorní úlohy z oblasti 

metalických spojů – kabelů. Každá laboratorní sestává z teoretického úvodu k dané úloze 
a návodu k jejímu vypracování.  

 

1.1 Měření smyčkového odporu (nerovnováhy) 

Pomocí můstku TEL-MES proveďte měření smyčkového odporu párů a odporových 
nerovnováh ve čtyřce měřeného kabelu. 

1.1.1 Teoretický úvod 
Účelem měření symetrických sdělovacích kabelů je zjištění hodnot elektrických 

vlastností smontované kabelové tratě. Pro tyto účely závěrečného měření začíná a končí 
kabelová trať na svorkách kabelových závěrů. Závěrečná měření se provádějí po skončení 
stavebně montážních prací. 

Měřením ověřujeme stejnosměrný odpor smyček vytvořený jádry dvou kabelových žil 
jako podklad pro výpočet měrného odporu vodiče a pro výpočet odporových nerovnováh ve 
čtyřce. Měření provádíme kabelovým můstkem. 

U každé čtyřky měříme celkem 5 hodnot odporů smyček jednotlivých žil (viz Tab. 1), 
které jsou na konci úseku vzájemně spojeny. 

1.1.2 Pracovní postup 

- Pro nastavení můstku využijte přiložený návod k obsluze „Přístroj pro zaměřování 
kabelových poruch TT-2105“. 

- Přístroj nekalibrujte! 
- Proměřte jednotlivé odpory smyček a na základě naměřených hodnot vypočítejte 

odporové nerovnováhy a měrný odpor. 

Tab.  1: Odpory smyček a nerovnováhy. 

Čtyřka Odpor smyčky [Ω] Nerovnováha [Ω] Měrný 
odpor 

Pár a + b a + c b + c b + d c + d a - b c - d [Ω/km] 
                  
 
Z naměřených hodnot vypočítáme odporové nerovnováhy prvního a druhého páru: 
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Dále vypočítáme hodnoty měrného odporu jádra žíly podle vztahu: 

 

Kde  je aritmetický průměr odporů smyček a l [km] je délka vedení. 
 

Kabel: 

Délka: 

Měřicí přístroj: 

 
Pro kabelové úseky kratší než 35 km musí být odporová nerovnováha pro jádra: 

a) do průměru 1 mm menší než 1,5 Ω, 
b) nad 1 mm menší než 1 Ω. 

 

1.1.3 Vypracování 
Z celkového měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k zadané laboratorní úloze. 

2) Praktické vypracování – naměřené hodnoty a výpočty. 

3) Odpověď na zadanou otázku. 

4) Závěr. 

 
 
 

Po dokončení měření můstek vypněte a odpojte 
žíly!!! 
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1.2 Tónový generátor TURBO 

 
Vyzkoušejte si funkci tónového generátoru TG-200. 

1.2.1 Použití jako tónový generátor 
1) Přepínač nastavte do polohy OFF. 

2) Zmáčkněte tlačítko TONE a držte, probliknou všechny LED, potom se budou 
rozsvěcovat postupně kontrolky HI a LO. 

a. HI – svítí – vysílá se signál 1 typ dvoutónový. 

b. HI – bliká – vysílá se tón 2 typ dvoutónový pulsní. 

c. LO – svítí – vysílá se táhlý tón 1 kHz. 

3) Po nastavení požadovaného tónu uvolněte tlačítko TONE. 

4) Zvolte úroveň signálu krátkým zmáčknutím tlačítka TONE. 

a. HI – bliká 

b. LO – bliká 

c. Nic nebliká, generátor je vypnut. 

1.2.2 Turbo TONE  
Ke každému signálu a úrovni můžete navíc zapnout funkci TURBO TONE, tato je 

signalizovaná vlastní LED kontrolkou. Při této funkci dojde k zvýšení amplitudy signálu 
o 500-700 %. 
 

1.2.3 Test kontinuity vedení 
Nastavte přepínač do polohy – Cont., připojte svorky na vedení. Pokud se rozsvítí 

červená kontrolka REV, vedení je zkratováno 
 

1.2.4 Vypracování 
Z celkového měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k zadané laboratorní úloze. 

2) Praktické vypracování – naměřené hodnoty a výpočty. 

3) Závěr 
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1.3 Měření kapacitních nesymetrií 

Seznamte se s můstkem pro měření kapacitních nerovnováh M1T455. Změřte provozní 
kapacitu připraveného vedení. Změřte kapacitní nesymetrie. 

 

1.3.1 Teoretický úvod 
Při vyrovnávání nesymetrií se v praxi zaměřujeme na: 

- Nesymetrie zemních kapacit u čtyřek, které se nachází ve vnější vrstvě (e1 – e3) 
a způsobují hluky (především trakce VVN). 

- Nesymetrie dílčích kapacit mezi okruhy jedné čtyřky (k1 – k3), které způsobují 
přeslechy mezi okruhy jedné čtyřky. 

- Nesymetrie dílčích kapacit mezi okruhy sousedních čtyřek (k4 – k12), které 
zapříčiňují přeslech mezi okruhy těchto čtyřek. 

U každé čtyřky rozeznáváme tři okruhy: kmen I, kmen II a fantom F. Mezi těmito 
okruhy rozeznáváme u elektricky krátkých délek tři nesymetrie: 

- Nesymetrie mezi kmeny – k1. 
- Nesymetrie mezi kmenem I a fantomem F – k2. 
- Nesymetrie mezi kmenem II a fantomem F – k3. 

Tyto nesymetrie jsou příčinou přeslechu mezi příslušnými okruhy. Naměřené hodnoty 
nesymetrií v kabelu (můstku) je možné vyrovnat přidáním odpovídajícího paralelního 
kondenzátoru do příslušné větve, nebo druhou metodou – křižováním. 

Křižování je metoda, kdy úseky vedení o přibližně stejných hodnotách nerovnováh, ale 
rozdílného znaménka propojujeme ve spojkách. Většina kabelů v ČR vycházela z metody 
montáže křižování, někdy se ale mohou aplikovat obě metody zaráz – tzv. kombinovaná 
montáž. 

Při křižování tří okruhů (kmen 1, kmen 2, fantom F) lze vytvořit 23 = 8 kombinací.  

V praxi se „hladké“ spojení značí tečkou, křižované spojení křížkem. Podle tohoto 
značení jsou jednotlivé kombinace uvedeny v Tab. 2. 

Při montáži volíme vždy určitý směr postupu, např. od zesilovací stanice A k zesilovací 
stanici B, který pak dodržujeme, a křižování provádíme vždy na začátku druhé délky ve 
směru postupu, takže symbol značí, který okruh je vykřižován na začátku druhé délky. Na 
okruhy v první délce nemáme již vliv – jsou již za námi. Křižovat můžeme jen to, co je ve 
směru před námi. 

1.3.2 Příklad možnosti křižování 

Ve spojce A1 naměřena u určité čtyřky výrobní délky 1 nesymetrie k1 = 70 pF a v délce 
2 u téže čtyřky k1 = 10 pF. 

Ve spojce A2 naměřeno u délky 3 k1 = 40 pF a u délky 4 k1 = 20 pF viz Obr. 1. 
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Při spojování ve dvojicích bychom ve spojce A1 provedli křižování (jelikož k1 má 
v obou spojovacích délkách stejné znaménko), výsledná nesymetrie u délek 1+2 by byla      
70 – 10 = 60 pF. 

Při spojování ve spojce A2 bychom z těchto důvodů provedli křižování, výsledná 
nesymetrie u délek 3+4 by byla rovna 40 – 20 = 20 pF.  

Ve spojce B1 bychom museli rovněž křižovat, takže výsledná nesymetrie u všech čtyř 
délek by byla k1v = 60 – 20 = 40 pF. 

Při návrhu křižování ve všech třech spojkách najednou bychom pro spojku A1 
předepsali křižování – výsledek k1 = 70 – 10 = 60 pF. Avšak pro spojku A2 bychom 
předepsali „přímé“ spojení, jelikož bychom dosáhli pro délky 3 + 4 stejný výsledek jako pro 
délky 1 + 2, tj. k1 = 40 + 20 = 60 pF. 

Pro spojku B1 by se pak předepsalo křižování, takže by se obě nesymetrie úplně 
vykompenzovaly: k1v = 60 – 60 = 0 pF.  

 

Obr. 1: Ukázka křižování a jeho výpočtu. 

Tab. 2: Kombinace křižování a jejich symboly. 
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1.3.3 Pracovní postup: 

Před zahájením měření ověřte stav akumulátoru v poloze přepínače BAT (napětí nesmí 
být menší než 11 V). 

Čtyřka kabelového vedené je představována kroucenými vodiči převáděcí čtyřky 
(ranžír) konstrukce XV. Připojovací kabel s krokosvorkami je označen: 

Vedení:     Připojovací kabel: 
Žíla a – červená    červená 

Žíla b – zelená    zelená 

Žíla c – černá    modrá 

Žíla d – hnědá    bílá 

Přístroj zapněte přepínačem napájení do polohy ZAP. 
Při nepřipojených svorkách kabelu je možné ověřit nulový údaj pro všechny měřené 

veličiny K1, K2, K3, E1, E2, E3, C1, C2, CV. 

Informativně lze ověřit měření kapacitními etalony, které jsou ve víku přístroje. 

Můstek je vybaven automatickou volbou rozsahů 199,9 nF -> 1999 nF a opačně, tudíž 
není nutné rozsah nastavovat. 

1.3.4 Měření provozních kapacit vedení: 

Nastavení přepínače funkce C1: kapacita mezi žilami 1. páru a – b. 

Nastavení přepínače funkce C2: kapacita mezi žilami 2. páru c – d. 

Nastavení přepínače funkce CV: kapacita mezi spojenými vodiči ab a cd, tedy kapacita 
sdruženého vedení (fantomu). 

1.3.5 Měření kapacitních nerovnováh: 

Nastavení přepínače funkce K1: kapacitní nerovnováhy mezi páry. 

Nastavení přepínače funkce K2: kapacitní nerovnováha mezi 1. párem a sdruženým 
vedením. 

Nastavení přepínače funkce K3: kapacitní nerovnováha mezi 2. párem a sdruženým 
vedením. 

1.3.6 Popis měření: 

Měření proveďte pro celou délku čtyřky, poté proveďte měření ze středu vedení na obě 
strany, z jehož výsledků lze navrhnout křižovací schéma podle Tab. 2. Toto schéma lze 
následovně propojkami provést a ověřit výsledek. Po provedeném křižování proveďte opět 
měření pro celou délku čtyřky. 

Cílem této úlohy není vytvoření dokonalého křižovacího plánu. Tato úloha by měla dát 
studentům představu, jakým způsobem se měřili kapacitní nerovnováhy a jakým způsobem se 
v dřívějších dobách vyrovnávaly. Vyrovnávání kapacitních nesymetrií se dříve provádělo na 
dálkových vedeních, která jsou v dnešní době ve většině případů realizována optickými 
kabely. S měřením a vyrovnáváním kapacitních nerovnováh se v praxi již nesetkáte. Provozní 
kapacity se však měří i dnes. Navrhněte proto libovolný křižovací plán podle pravidel 
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uvedených v Tab. 2. Provedené křižování uveďte do protokolu a porovnejte výsledky 
naměřené před a po křižování. 

Obdobně nad rámec této úlohy lze měřit kapacitní nerovnováhy vůči zemi resp. pláštěm 
kabelu, tedy nerovnováhy zemního potažmo plášťového E1, E2 a E3. 

Schéma pro měření veličiny k1 zobrazuje Obr. 2. 

 

Obr. 2: Schéma pro měření veličiny k1. 
 

Po dokončení měření můstek vypněte a páry ve 
středu přepojte do původního zapojení – tzn. Vaše 

křižování zrušte!!! 
 
1.3.7 Vypracování 

Z celkového měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k problematice měřené úlohy. 

2) Zpracování náměrů, ze kterých vypracujte tabulku a graf(y). 

3) Závěr. 
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1.4 Testování LAN strukturovaných kabeláží 

Seznamte se s testovacím přístrojem Multi LAN 350 a LANremote 350. Prostudujte jejich 
obsluhu a nastavení pro testování LAN strukturovaných kabeláží. Seznamte se 
s vyhodnocováním výsledků. Nastudujte a proveďte níže uvedené testy pro dva přiložené 
(S)UTP kabely. Určete typ kabelů. Výsledky testů pro oba kabely vzájemně vyhodnoťte 
a porovnejte. 
 

1.4.1 Proveďte následující testy (SINGLE TEST, v manuálu od str. 28): 
 

WIRE MAP, NEXT, PS NEXT, ELFEXT, PS ELFEXT, REMOTE PS ELFEXT, PS 
ELFEXT PLOT SCREEN, RETURN LOSS, ATTENUATION, ACR, PS ACR, LENGTH, 
DELAY SKEW, PROPAGATION DELAY. 

1.4.2 Teoretický úvod: 

Měření má pro správnou funkčnost strukturované kabeláže zásadní význam. Přesné 
přístroje dokáží změřit nainstalované komponenty a určit, zda jsou splněny všechny 
požadavky definované v mezinárodních standardech nutné k zabezpečení spolehlivého 
provozu požadovaných aplikací. V případě CAT5e a CAT6 se měří tyto hlavní parametry: 

 

Wire Map (mapa zapojení) 

Tento parametr kontroluje správnost zapojení jednotlivých párů v zásuvce nebo patch 
panelu, a to včetně propojení stínění u STP kabeláže. Rovněž kontroluje průchodnost signálu 
po celé délce kabelu - tj. dokáže upozornit na přerušení některého z vodičů popř. jejich zkrat. 
Parametr Wire Map je velmi důležitý, ale sám o sobě nedokáže zajistit bezchybnou funkčnost 
instalované počítačové sítě. Ke změření správnosti mapy zapojení postačí i velmi jednoduchý 
měřicí přístroj. 
 
Co dělat v případě, že parametr Wire Map vykazuje chybu? 

Nejdříve je nutné zkontrolovat správnost zapojení jednotlivých vodičů ve svorkovnici. 
Pokud je zapojení správné - tj. odpovídá standardizovaným schématům T568A nebo T568B a 
Wire Map přesto vykazuje, může být příčin několik: chybě zařezaný vodič ve svorkovnici, 
přerušení uvnitř kabelu, nebo zkrat. Pokročilejší měřicí přístroje dokáží při vyhodnocování 
měření s poměrně velkou přesností určit místo chyby, a tím zjednodušit odstranění problému. 
 
Specifikace zapojení podle T568A a T568B: 
 
T568A 

1)  Bílo-zelená 

2)  Zelená 

3)  Bílo-oranžová  
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4)  Modrá 

5)  Bílo-modrá 

6)  Oranžová 

7)  Bílo-hnědá 

8)  Hnědá 

T568B  

1)  Bílo-oranžová 

2)  Oranžová 

3)  Bílo-zelená 

4)  Modrá 

5)  Bílo-modrá 

6)  Zelená 

7)  Bílo-hnědá  

8)  Hnědá   

NEXT (přeslech signálu na blízkém konci) 

NEXT (Near End Cross Talk) je hodnota, která vyjadřuje kolik rušivého signálu se 
dostává z jednoho páru do jiného páru. Umístění parametru NEXT ve vedení zobrazuje 
Obr. 3. Měření přeslechu na blízkém konci probíhá na stejném konci kabelu jako je umístění 
zdroje signálu. U tohoto parametru se měří všechny kombinace párů v rámci jednoho kabelu – 
tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78 – a to na obou jeho koncích.  

 

Obr. 3: Parametr NEXT. 

Co dělat v případě, že parametr NEXT vykazuje chybu? 

Nejdříve je nezbytné zjistit, na kterém konci kabelu vykazuje NEXT chybu (tuto funkci 
umožňují téměř všechny pokročilejší měřicí přístroje). Na chybné části kabeláže je nutné 
zkontrolovat maximální povolený rozplet vodičů - tj. 13 mm. Často musí být rozplet co 
nejmenší - typicky u kategorie 6, kde 13 mm nemusí znamenat jistotu, že parametr NEXT 
bude v pořádku. Rovněž je důležité, aby při instalaci bylo zachováno původní kroucení 
každého páru (POZOR každý pár má jiné kroucení) a aby mezi vodiči v páru nebylo 
vzduchové jádro. Častým zdrojem problémů v přeslechu můžou být i různé spojky; pokud 
tedy není kabel dostatečně dlouhý, je lepší jej nahradit kabelem odpovídající délky než použít 
spojovací části. 
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FEXT (přeslech signálu na vzdáleném konci) 

FEXT (Far End Cross Talk) vyjadřuje přeslech signálu z jednoho páru na druhý měřený 
na vzdáleném konci. Umístění parametru FEXT ve vedení zobrazuje Obr. 4. Je to stejný 
parametr jako NEXT jen s tím rozdílem, že v případě FEXTu probíhá měření na rozdílných 
koncích kabelu. Opět se měří všechny kombinace párů v rámci jednoho kabelu – tj. 12-36, 12-
45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78. FEXT tvoří důležitý základ pro parametr ELFEXT.  

 

Obr. 4: Parametr FEXT. 

 
PSNEXT (výkonový součet přeslechu na blízkém konci) 

PSNEXT (Power Sum NEXT) je teoretická hodnota počítaná z již naměřeného NEXTu. 
Umístění parametru PSNEXT ve vedení zobrazuje Obr. 5. Parametr PSNEXT je důležitý 
především pro protokoly, které používají k přenosu signálu všechny čtyři páry (nejčastěji 
Gigabit Ethernet). Výkonový součet přeslechu na blízkém konci vyjadřuje kolik rušivého 
signálu se v rámci jednoho kabelu dostává ze tří párů do zbývajícího čtvrtého páru. Zdroj 
signálu a měření přeslechu probíhá na stejném konci kabelu.  

 

Obr. 5: Parametr PSNEXT. 

Co dělat v případě, že parametr PSNEXT vykazuje chybu? 

Stejně jako v případě jiných parametrů je i PSNEXT ovlivňován naměřenou hodnotou 
přeslechu signálu na blízkém konci. Zlepšení hodnoty NEXT tedy příznivě ovlivní i výsledné 
hodnoty parametru PSNEXT. 

ELFEXT (odstup přeslechu na vzdáleném konci) 

ELFEXT (Equal Level Far End Cross Talk) odpovídá mnohem lépe skutečné situaci při 
přenosu dat než parametr FEXT. Přeslech uvnitř kabelu se totiž snižuje spolu se zvyšujícím se 
útlumem. Stejně jako v případě ACR se jedná o teoretický parametr (tj. neměří se, ale počítá z 
jiných již naměřených hodnot): ELFEXT [dB] = FEXT [dB] – A [dB]. Odstup přeslechu na 
vzdáleném konci je tedy FEXT snížený o útlum. 
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PSELFEXT (výkonový součet odstupu přeslechu na vzdáleném konci) 

PSELFEXT (Power Sum ELFEXT) se počítá z hodnoty ELFEXT. Umístění parametru 
PSNEXT ve vedení zobrazuje Obr. 6. Stejně jako PSNEXT je tento parametr důležitý pro 
protokoly, které používají pro přenos signálu všechny čtyři páry. PSELFEXT vyjadřuje kolik 
rušivého signálu ve stejném kabelu se dostává ze tří párů do zbývajícího páru. Zdroj signálu 
a měření přeslechu probíhá na opačných koncích kabelu. 

 

Obr. 6: Parametr PSELFEXT. 

Return Loss (zpětný odraz) 

Return Loss určuje zpětný odraz signálu z důvodu rozdílné impedance. Princip 
zpětného odrazu zobrazuje Obr. 7. Kvůli těmto impedančním nevyváženostem se část energie 
vrátí zpět k vysílači, což může způsobit rušení původního signálu. 

 

Obr. 7: Zpětný odraz na vedení. 

Attenuation (útlum)  

Útlum udává rozdíl mezi velikostí vstupního signálu a velikostí signálu na konci vodiče. 
Útlum na vedení zobrazuje Obr. 8. Je způsoben především odporem, který vodič klade 
přenášenému signálu a bývá větší pro vyšší frekvence. Útlum rovněž roste se zmenšováním 
průměru kabelu - tj. kabel s velikostí AWG 24 má o něco větší útlum než silnější kabel s 
AWG 23. 

 
 

Obr. 8: Útlum na vedení. 
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Co dělat v případě, že parametr Attenuation vykazuje chybu? 

Je nutné zkontrolovat, zda není horizontální kabel příliš dlouhý - tj. zda elektrická délka 
linky (skutečná délka kroucených párů v kabelu) odpovídá maximální povolené vzdálenosti 
90 m. Častou příčinou útlumu bývá i nesprávně zařezaný kontakt ve svorkovnici patch panelu, 
zásuvce nebo keystonu. 

ACR (odstup přeslechu na blízkém konci) 

ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) je teoretický parametr (tj. neměří se, ale odvozuje 
se ze dvou již změřených hodnot), který vyjadřuje rozdíl mezi NEXTem a útlumem: ACR 
[dB] = NEXT [dB] - A [dB]. Pokud se úroveň útlumu potká nebo přiblíží k úrovni přeslechu, 
dojde ke ztrátě signálu. Odstup NEXTu a útlumu musí být alespoň 10 dB.  

 

 
 

Obr. 9: Parametry ACR, NEXT a útlum. 
 
Co dělat v případě, že parametr ACR vykazuje chybu? 

Jelikož je ACR závislý na hodnotě NEXT a útlumu, zlepšení těchto dvou parametrů 
ovlivní i výsledné hodnoty ACR. 

PS ACR (Power Sum ACR) 

Tento parametr je vypočítáván z hodnoty PSNEXT a útlumu. 

PSACR(f) = PSNEXT(f) – Attenuation(f) 

Length (délka) 

Existuje přímá úměrnost mezi délkou a útlumem (tj. čím větší délka kabelu, tím vyšší 
útlum). Měřicí přístroje používají k měření délky tzv. TDR (Time Domain Reflectometry), 
což znamená, že do kabelu je vyslán puls, který se na vzdálené jednotce odrazí zpět a 
následně je zaznamenán čas, za který puls celou dráhu urazí. Na základě NVP (Nominal 
Velocity of Propagation = procentuální poměr rychlosti signálu v kabelu k rychlosti světla ve 
vakuu) je pak vypočítána délka měřeného segmentu. Je nutné si uvědomit, že se jedná o délku 
kroucených párů (tzv. elektrickou délku), ne „odmotaného“ kabelu (tzv. fyzickou délku). Na 
85 m může být odchylka mezi elektrickou a fyzickou délkou až 5 m v závislosti na kroucení 
každého páru. 
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Delay Skew (rozdíl zpoždění) 

Delay Skew určuje rozdíl zpoždění signálu na nejrychlejším a nejpomalejším páru. Na 
parametr Delay Skew má vliv – (1.) rozdílná délka párů; (2.) odlišnosti v materiálu (odpor, 
impedance atd.); (2.) působení okolního rušení. Pokud je rozdíl příliš velký, může dojít 
k chybné interpretaci dat v aktivním prvku. Stejně jako u PSNEXTu a PSELFEXTu je 
i parametr Delay Skew kritický pro protokoly, které používají pro přenos signálu všechny 
čtyři páry.  

 
 

Obr. 10: Parametr rozdíl zpoždění. 

Propagation Delay (zpoždění signálu) 

Tato hodnota vyjadřuje zpoždění signálu z jednoho konce kabelu na druhý. Typické 
zpoždění signálu u kabelu kategorie 5e se pohybuje kolem 5 ns na 1 m; povolený limit je 
5,7 ns na 1 m – tj. 570 ns na 100 m. Propagation Delay slouží i jako základ pro zjištění 
hodnoty Delay Skew. 

 

1.4.3 Vypracování  

Z celkového měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k problematice měřené úlohy. 

2) Zpracování náměrů, ze kterých vypracujte tabulku a graf(y). 

3) Závěr. 

 
Po ukončení měření ukliďte pracoviště, odpojte 

kabel, vypněte přístroje. 
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1.5 Zaměřování kabelových závad 

 
Seznamte se s kabelovým můstkem M1T 450.  Zaměřte simulovanou závadu (zkrat) na vedení 
délky l = 500 m.  

Pro zaměření použijte a ověřte přesnost dvou metod: 

- MURRAYOVA METODA 
- VARLEYOVA METODA 

 
Porovnejte výsledky. 

1.6 Pracovní postup 

Pro měření použijte následující zapojení: 

- Dobrá žíla – ČERVENÁ – připojit na svorku X1. 
- Vadná žíla – MODRÁ – připojit na svorku X2. 
- Zem (resp. Další žíla ve zkratu) – BÍLÁ – připojit na svorku Z (v praxi při izolační 

závadě plášť kabelu). 

1.6.1 Měření odporu smyčky rab 

Nastavte přepínač funkce (vlevo od měřidla) do polohy „Rx“ a pomocí odporových 
dekád vyrovnejte můstek pro nejvyšší citlivost (citlivost 4 nebo citlivost 5). Nenamáhejte 
měřicí přístroj dlouhým dorovnáváním, aby se předešlo jeho zničení.  

Hodnotu získáme odečtení hodnoty odporu z dekády po vyrovnání můstku 
a vynásobením daným rozsahem. 

Hodnotu odporu smyčky si poznamenejte, budete ji potřebovat pro své další výpočty.  

1.6.2 Murrayova metoda 

Nastavte přepínač funkce do polohy „M“, čímž docílíte nastavení pro měření 
Murrayovou metodou.  

Rovněž je zapotřebí nastavit přepínač rozsahů do polohy „M“, abyste měřili hodnoty 
pro zvolenou metodu.  

Pomocí odporových dekád můstek vyrovnejte a poznamenejte si:  

- Rozsah měření. 

- Metodu měření. 

- Výslednou hodnotu na odporové dekádě, nezapomeňte na násobky u dekády. 
 

VŠECHNY ROZSAHY SE NACHÁZEJÍ V ZELENÉM POLI!!! 
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1.6.3 Varleyova metoda 

Obdobným způsobem jako v předešlé metodě nastavte přepínač funkce do polohy „V“, 
abyste docílili nastavení aktuální měřené metody, tedy Varleyovy metody.  

Přepínač rozsahů nastavte do polohy „Rx V“ a poznamenejte si aktuální rozsah (budete 
jej potřebovat pro výpočty). 

Pomocí odporových dekád můstek vyrovnejte a poznamenejte si:  

- Rozsah měření. 

- Metodu měření. 
- Výslednou hodnotu na odporové dekádě, nezapomeňte na násobky u dekády. 

 
VŠECHNY ROZSAHY SE NACHÁZEJÍ V MODRÉM POLI!!! 

 

1.6.4 Vyvažování můstku 

Zapněte přístroj – přepínač do polohy „zap“ a vedlejší přepínač do polohy „10 V =“. 

Přístroj nekalibrujte! 
Při postupném zvyšování citlivosti od 1 do 5 hledejte nejvhodnější rozsah a současně 

nastavujte odporovou dekádu až po úplné vyvážení můstku (můstek bude ukazovat „0“).  

Přepínač citlivosti měřidla vždy okamžitě vracet 
do polohy „0“! Přístroj zbytečně nezatěžujte. 

 

1.6.5 Výpočet odporu k závadě: 
 
Murrayova metoda 

Z poznamenaných hodnot nyní vypočítejte místo závady na vedení. Pro Murrayovu 
metodu se uplatní zapojení podle Obr. 11 a nastavené a naměřené hodnoty M a R se uplatní 
ve vztahu pro výpočet odporu k závadě: 

 

Kde: 

-  je hodnota odporu smyčky (změřená v bodě 1),  

- R je hodnota odporu odečtená na dekádě  

- M je hodnota nastaveného rozsahu. 

Metoda Murrayova se hodí pro zaměřování izolačních závad na vzdáleném konci 
kabelu.  
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Obr. 11: Zapojení pro měření Murrayovou metodou. 

 
 
Varleyova metoda 

Pro Varleyovu metodu se uplatní zapojení podle Obr. 12 a nastavené a naměřené 
hodnoty M a R se uplatní ve vztahu pro výpočet odporu k závadě: 

 

Kde: 
-   je hodnota odporu smyčky (změřená v bodě 1),  

-  je hodnota nastavená na rozsahu RxV (mocnina čísla 10)  

- V je hodnota odporu odečtená na dekádě. 
 

Metoda Varleyova se hodí spíše pro zaměřování izolační závady na blízkém konci 
kabelu. 
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Obr. 12: Zapojení pro měření Varleyovou metodou. 

 
 

Po dokončení měření vypněte můstek a odpojte 
žíly!!! 

 

1.6.6 Vypracování  

Z celkového měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k problematice měřené úlohy. 

2) Zpracování náměrů, proveďte výpočty pro jednotlivé metody a porovnejte výsledky 
pro jednotlivé metody. Která z metod je pro danou úlohu přesnější a proč?  

3) Závěr. 
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1.7 Impulsová metoda měření 

 
Seznamte se s ručním vyhledávačem poruch na kabelech MEGGER TDR1000/2. Nalezněte 
vhodný činitel rychlosti (čas trvání pulzu) pro vedení o délce l = 500 m. Pro předložené 
vzorky vedení změřte vzdálenost poruchy a její charakter (zkrat, rozpojení). Na vedení 
připojujte přiložené kondenzátory a rezistory a charakterizujte naměřené změny. 
 

1.7.1 Teoretický úvod 

Impulsové metody měření slouží k rychlému nalezení místa poruchy (přerušená žíla 
nebo zkrat) především u vedení s velkou rychlostí šíření (strukturovaná kabeláž, koaxiální 
kabely). Jsou založeny na tom, že napěťový impuls, šířící se po vedení se částečně odráží 
v místě, kde je na vedení rychlý impedanční přechod. Při zkratu nebo přerušení nastává úplný 
odraz a postupující impuls se celý odráží zpět ke zdroji. Toho se využívá pro zaměřování 
poruch. Rozdíl počátků obou impulsů udává dobu, tj. rozdíl doby mezi vyslaným 
a odraženým impulsem.  

Impulsové metody měření jsou rychlé a pohodlné, není však jimi možné zjistit sníženou 
izolaci vedení, pokud by impedance vedení nebyla natolik změněna, aby způsobila dostatečný 
odraz na vedení, a tím dostatečně rozeznatelný odražený impuls. 

Impulsový zaměřovač převádí měření vzdálenosti k místu závady na měření času. 
Skutečná vzdálenost se určí ze součinu rychlosti šíření vysílaného impulsu po měřeném 
vedení a z poloviční doby, která uplyne mezi vysláním a příjmem tohoto impulsu. Novější 
impulsní zaměřovače již samočinně převádějí časové jednotky na délkové. 

Pro dosažení maximální přesnosti zaměření je nutno zjistit co nejpřesněji rychlost šíření 
impulsu po vedení. Pokud tuto rychlost měříme, využíváme odrazů od nehomogenit, jejichž 
vzdálenost od místa měření je známa (konec vedení naprázdno, nakrátko, spojky atd.), 
Obr. 13 a Obr. 14. Rychlost šíření v/2 vypočteme z délky vedení la k známé nehomogenitě 
a z času ta, který uplyne mezi vysláním impulsu a příjmem odraženého impulsu podle vztahu: 

 

 

Vzdálenost k místu závady můžeme stanovit ze vztahu: 

 

Kde: 

tx je čas šíření odpovídající vzdálenosti lx.  

Pokud rychlost šíření není známa nebo ji není možné určit z odrazu od známé 
nehomogenity, použijeme informativní údaje z Tab.  3. 
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Obr. 13: Vedení ukončené nakrátko. 

 

 
Obr. 14: Vedení ukončené naprázdno. 

 

Tab.  3: Rychlost šíření měřícího impulsu. 
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Náhlé zvýšení provozní kapacity páru, resp. kapacity žíla-zem je způsobeno buď 
vniknutím vody do kabelu porušeným pláštěm, nebo deformací kabelu. Tvar odraženého 
impulsu je na Obr. 15. 

 
Obr. 15: Kapacita ve vedení. 

Vyskytuje-li se na vedení změna podélné indukčnosti, má odražený impuls tvar podle 
Obr. 16. Tento odraz vzniká ve spojkách, nebo při přechodu na vedení s nižší provozní 
kapacitou. 

 
Obr. 16: Indukčnost na vedení. 

Vícenásobný odraz téhož impulsu (Obr. 17) nastává v případech, kdy výstupní 
impedance přístroje není přizpůsobena vlnové impedanci vedení. Impuls odražený od místa 
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poruchy se na počátku vedení částečně odráží zpět a tím způsobuje kromě vlastního zobrazení 
i zobrazení dalších sekundárních impulsů v časech 2tx , 3tx atd. 

 
Obr. 17: Vícenásobný odraz téhož impulsu. 

Nalézá-li se místo závady blízko začátku nebo konce vedení, je odečítání ztíženo 
přítomností vysílaného impulsu nebo impulsu vytvořeného odrazem od konce vedení. 
 
 

Na přístroji netočte s kalibračními potenciometry!!! 
  

1.7.2 Vypracování 
Z celkového měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k zadané laboratorní úloze. 

2) Nalezenou konstantu šíření s odůvodněním jejího zvolení. 

3) Praktické vypracování – výsledné grafy na konci vedení pro: 

a. Odpor. 

b. Kondenzátor. 

c. Indukčnost. 

4) RC článek. 

5) Závěr. 
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2 Analýza vedení 

2.1 Základní vztahy homogenního vedení 

Elektrické vlastnosti vedení z hlediska přenosu charakterizující primární parametry 
vedení: odpor R [Ω/km], indukčnost L [H/km], kapacita C [F/km] a svod G [S/km]. Tyto 
parametry nezávisí od napětí a přenášeného proudu, ale závisí od konstrukce vedení, 
použitého materiálu a frekvence přenášeného signálu. Uvažujeme-li dvouvodičové 
homogenní vedení, je možné sestavit ekvivalentní schéma části tohoto vedení – viz Obr. 18. 

 

 

Obr. 18: Model homogenního vedení. 
 

Úbytek napětí na elementu dx bude 

( )x
x

dU R j L I
dx

−
= + ω  (2.1) 

úbytek proudu 

( ) .x
x

dI G j C U
dx
−

= + ω  (2.2) 

Pro řešení rovnic derivujeme rovnici (2.1) dle x 

( )
2

2 .x xd U dI R j L
dx dx

−
= + ω  (2.3) 

Do rovnice dosaďme (2.2), dostaneme 

( )( )
2

.x
x

d U U R j L G j C
dx

−
= − + ω + ω    (2.4) 

Označme 

( )( ) 2R j L G j C+ ω + ω = γ  (2.5) 
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a rovnici upravme na tvar 

Řešení této lineární homogenní diferenciální rovnice druhého řádu má tvar 

1 2
x x

xU A e A eγ −γ= +  (2.7) 

Hodnotu Ix vypočteme z (2.1) 

1 x
x

x

dUI
R j L d

= −
+ ω

 (2.8) 

Za dUx/dx dosaďme z rovnice (2.7), kterou dříve derivujeme podle x 

   1 2
x xxdU A e A e

dx
γ −γ= γ − γ  

a 

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

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

γ −γ γ −γγ + ω
= − + = − +

+ ω + ω
 (2.9) 

Výraz v kulaté závorce má dimenzi napětí (viz 2.7) a tudíž výraz 

G j C Y
R j L Z
+ ω

=
+ ω

  (2.10) 

má dimenzi admitance. 

Její převratnou hodnotou bude impedance a je nazývána charakteristickou 
impedancí Zc. Je udávána primárními parametry R, L, C a G pro určité vedení, při určité 
frekvenci ω, platí 

c
R j L YZ
G j C Z
+ ω

= =
+ ω

 (2.11) 

Rovnici (2.9) nyní vyjádříme 

( )1 2
1 x x

x
c

I A e A e
Z

γ −γ= − +  (2.12) 

Integrační konstanty A1, A2 určíme z poměrů na konci vedení pro 

   2 21; ;x xx U U I I= = =  

tedy 
1

2 1 2
lU A e A eγ −γ= +  (2.13) 

a 
1

2 1 2
l

cZ I A e A eγ −γ= − +  (2.14) 

Odečtením (2.14) od (2.13) dostaneme 

                             

2
2

2 20.
U
x x

x
d d UU
dx dx

− γ =  (2.6) 
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( )1 2 2
1
2

l
cA U Z I e−γ= −  (2.15) 

a sečtením 

( )2 2 2
1
2

l
cA U Z I eγ= −  (2.16) 

2.2 Nekonečně dlouhé homogenní vedení 

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

1 0A ∞ =  

potom pro (2.7) a (2.12) platí 

2
l

xU A e−γ
∞ =                                     

(2.17) 

2
1 l

x
c

I A e
Z

−γ
∞ =   (2.18) 

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

1 2U A∞ =   (2.19) 
 

Dosazením (2.19) do (2.17) a (2.20) do (2.18) obdržíme 

1
x

xU U e−γ
∞ ∞=       (2.21) 

   1
x

xI I e−γ
∞ ∞=                                      (2.22) 

V této a předchozích rovnicích platí 

   ( )( )R j L G j Cγ = + ω + ω  

 

a představuje komplexní veličinu, kterou je možné vyjádřit ve tvaru 

       jγ = α + β                       (2.23) 

Označíme-li vektorové napětí na počátku nekonečně dlouhého vedení jako 

        1 1
j lU U e ϕ

∞ ∞=                                
                               

a (2.23) vyjádříme 

        x x j xe e e−γ −α − β=                                         (2.24) 

potom dosazením do (2.21) obdržíme 

1 2cZ I A∞ =  (2.20) 
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        ( )1
1

j xx
xU U e e ϕ ∞−β−α
∞ ∞=                                      (2.25) 

podobně pro proud je možné odvodit 

        ( )1
1 .j xx

xI I e e ψ ∞−β−α
∞ ∞=                               (2.26) 

Levá část výrazu (2.25) představuje amplitudu napětí v místě x, které klesá 
exponenciálně dle 

        1
x

xU U e−α
∞ ∞=                                         (2.27) 

Parametr α se nazývá měrný útlum, udává se zpravidla v dB/km a mění se s typem 
vedení. Hodnota α . l = a je útlum v dB (vztažený k délce 1). 

Druhá část výrazu (2.25) vyjadřuje fázi v místě x, tedy 

        ( )1j xj xe e ϕ ∞−βϕ ∞ =                                         (2.28) 

Z výrazu vyplývá, že se vzrůstajícím x se fáze vektoru napětí zpožďuje o βx, kde β je 
tzv. měrný fázový posuv [radiánech/km], který vztažen na délku je roven β. 1 = b fázový 
posuv (1 pro oba dva případy v km). 

Veličina γ (2.5) je měrná míra přenosu. Vztažena k délce γ . l = g se nazývá míra 
přenosu. Potom také platí 

        . .g l a jb= γ = +                                         (2.29) 

Výše uvedené zákonitosti je výhodné pro názornost vyjádřit graficky, jak je patrné 
z Obr. 19. Na začátku vedení máme napětí |U1∞|. Ve vzdálenosti x od počátku je zmenšeno na 
hodnotu |U1∞|e-αx a fázově zpožděno o β.x. Ve vzdálenosti λ od počátku má napětí velikost 
|U1∞|e-αλ a fázi zpožděnou o β . λ. Říkáme, že vlnová délka λ je vzdálenost, na které se vektor 
otočí o 360° a platí: 

. 2λ β = π  

Uvedená šroubová plocha dokonale představuje průběh vektoru napětí. Je zřejmé, že 
vektor napětí s délkou se zmenšuje řadou geometrickou, fázové zpoždění řadou aritmetickou. 

Podívejme se dále ještě jednou na rovnice (2.7) a (2.12). Vidíme, že se skládají ze dvou 
složek; první, tzv. postupnou, která se zmenšuje se vzdáleností 

       2
x

xpU A e−γ=                                                (2.30) 

 

Obr. 19: Napěťové poměry podél nekonečně dlouhého vedení 



30 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

       2
1 x

xp
c

I A e
Z

−γ=                                          (2.31) 

a odraženou (reflektovanou) 

       1 ,x
xrU A eγ=                                                   (2.32) 

      1
1 x

xrI A e
Zc

γ= −                                                (2.33) 

která se vzdálenosti roste (klesá od konce vedení k počátku). 

Hodnota napětí (proudu) v libovolném místě x je dána vektorovým součtem těchto 
složek. O výsledné velikosti a fázi rozhoduje především velikost a fáze odražené vlny. 

Dělme dále rovnici (2.17) rovnicí (2.18), obdržíme tak impedanci v místě x (Zx∞) 

     x
x c

x

UZ Z
I

∞
∞

∞

= =                                             (2.34) 

Z rovnice je zřejmé, že v místě x od počátku u nekonečně dlouhého vedení je 
impedance Z1∞ směrem ke konci vedení rovna vždy charakteristické impedanci Zc. 
Charakteristická impedance nezávisí na x (na rozdíl od stejnosměrného odporu!) - je to jistá 
hodnota pro určitý typ vedení a určitou frekvenci. Podělme ještě rovnici (2.19) s (2.20), čímž 
dostaneme vstupní impedanci nekonečně dlouhého vedení 

      1
x

c
x

UZ Z
I

∞
∞

∞

= =                                  (2.35) 

a z toho plynoucí závěr, že u nekonečně dlouhého vedení je vstupní impedance Z1∞ 
rovna charakteristické impedanci Zc. Charakteristickou impedanci můžeme přímo změřit jako 
vstupní impedanci u nekonečně dlouhého vedení (nebo vedení impedančně přizpůsobeného - 
viz dále), případně vypočítat z primárních parametrů R, L, C a G dle rovnice (2.11). Závěrem 
poznamenejme, že veličiny Zc a λ jsou souhrně označovány jako sekundární parametry 
vedení. 

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

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

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

S pomocí rovnic (2.7) a (2.12) stanovíme při x = 0 napětí a proud na začátku vedení 

        1 1 2U A A= +                                        (2.36) 

a 

        ( )1 1 2
1

c

I A A
Z

= − +                               (2.37) 

Za A1 a A2 dosaďme z (2.15) a (2.16), dostaneme 
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   2 2 2 2
1 22 2 2 2

l l l l
l lc c

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

γ −γ γ −γ
−γ γ− + + +

= + = +  

případně 

       1 2 2cosh sin .cU U l Z I l= γ + γ                              (2.38) 

Podobně pro 

    2 2 2 2
1 2 2

1 1
2 2 2 2

l l l l
l lc c

c c

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

γ −γ γ −γ
−γ γ− + + + = + = +  

         

                                   

 

případně 

       2
1 2sinh cosh

c

UI l I l
Z

= γ + γ                                     (2.39) 

 

Rovnice se také zapisují ve tvaru 

       1 1 2 12 21U A U A I= +                                          (2.40) 

       1 21 2 11 2I A U A I= +                                         (2.41) 

kde 

      11 12 21
1cosh sin sinh

c

A l A l A l
Z

= γ = γ = γ            

                                              

2.4 Fázová a skupinová rychlost šíření 

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

Pro fázovou konstantu β (konstanta délky vlny) vyplyne z rovnice (2.28) a z Obr. 19 
vztah 

   2β ⋅ λ = π , 

stanovme 

   2π
λ =

β
 

a v souvislosti s rychlostí 

        2
2fv f

T
λ π ω ω

= = λ⋅ = ⋅ =
β π β

                     (2.42) 

 

dostáváme výraz pro fázovou rychlost šíření. 
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Je zapotřebí si uvědomit, že všechny dosavadní výpočty jsme dělali při jediném 
kmitočtu, ale v praxi se přenáší celá pásma a proto je zapotřebí vyšetřovat sekundární 
parametry v závislosti na kmitočtu. 

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

         kβ = ω                                           (2.43) 

Tento případ je vyobrazen na Obr. 20. 

 

Obr. 20: Rychlost šíření u lineárního průběhu β = φ (f). 
Pro většinu případů však závislost β = φ (f) je křivka (viz Obr. 20) a v tom případě 

rovnici (2.42) vyjadřujeme pomocí diferenciálů 

         .s
dv
d
ω

=
β

                                       (2.44) 

Výraz vyjadřuje tzv. skupinovou rychlost šíření, tedy rychlost, kterou se šíří "skupina" 
dvou velmi blízkých kmitočtů. 

Na Obr. 21 jsou vyznačeny dva možné případy vlivu frekvenčního průběhu 

   ( )β = ϕ ω                                                               

V případě (2.4), tzv. průběh vydutý, kdy dω/dβ = vs = tgψ, rychlost s frekvencí klesá. 
V opačném případě (2.4), s rostoucí frekvencí rychlost roste. V těchto obou uvedených 
případech vzniká fázové zkreslení. 

Z hlediska praktického se pohybuje rychlost šíření u venkovních vedení kolem 
280 000 km/s (blíží se rychlosti světla) a u pupinovaných kabelových vedení v hodnotách 
podstatně nižších, přibližně 16 000 km/s (záleží na druhu vedení s pupinaci). Vidíme, že 
rychlost šíření je různá a tomu odpovídá i rozdílná délka vln.  Vzdálenosti na vedeních je 
proto nutné vztahovat k vlnovým délkám a nikoliv ke kilometrickým hodnotám. 
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Obr. 21: Vliv frekvenčního průběhu na rychlost šíření - vydutý průběh, vliv frekvenčního 
průběhu na rychlost šíření - vypuklý průběh. 

2.5 Fázová a skupinová rychlost šíření 

Pro hodnocení rychlosti šíření se v praxi užívá tzv. zpoždění signálu (doba doběhu). 

Vyjdeme-li ze známého vztahu pro rychlost, potom zpoždění signálu 

   f
f

lt
v

=  

Dosazením za vf z rovnice (2.42) obdržíme 

        f
bt β

= ⋅ =
ω ω

                               (2.45) 

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

        .s
dbt
d

=
ω

                                           (2.46) 

Uvědomíme-li si, že v rovnici (2.46) b = βl tak průběh skupinového zpoždění není nic 
jiného, než derivace fázové charakteristiky. Provedeme-li takovouto úpravu v Obr. 21 je 
zřejmé, že skupinové zpoždění v oblasti nf bude větší, než u vf. V praxi jsou různé skupiny 
frekvencí přenášeného pásma a pro různá vedení referenční délky (kupř. 2 500 km) stanoveny 
maximální přípustné doby skupinového zpoždění (v ms). 

2.6 Vstupní impedance homogenních vedení různě zakončených 

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

Vztah pro Z1 vyjádříme z rovnic (2.40) a (2.41) 

       1 11 2 12 2
1

1 21 2 11 2

U A U A IZ
I A U A I

+
= =

+
                     (2.47) 
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Dělme čitatele i jmenovatele I2 a za U2/I2 dosaďme Z2, obdržíme 

       211 2 12 2
1

21 2 11 2
2

cosh sinh
1 sinh cosh

c

c
c

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

Z

γ + γ+
= =

+ γ + γ
          

                  

a úpravou 

       2
1

2

cosh sinh
sinh cosh

c
c

c

Z l Z lZ Z
Z l Z l

γ + γ
=

γ + γ
                     (2.48) 

Pomocí uvedeného vztahu budeme dále analyzovat následující možné případy. 

2.6.1 Vliv zakončení u nekonečně dlouhého vedení 

Dle odvozeného vztahu (2.35) jsme se již zmínili, že Z1∞ = Zc. Ke stejnému výsledku 
měla by dojít analýza vztahu (2.48). Hyperbolický sinus a cosinus komplexního argumentu 
γ1= (α + j β)1 se mění v závislosti na a podle Obr. 21. Od určité hodnoty a je možné uvažovat 

       cosh sinh cosh sinhl l a aγ = γ = =                      (2.49) 

Potom pro vstupní impedanci je 

       
( )
( )

2
1

2

cosh
.

cosh
c

c c
c

Z Z l
Z Z Z

Z Z l∞

+ α
= =

+ α
                     (2.50) 

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

2.6.2 Vstupní impedance vedení konečné délky, zakončeného impedancí Z2 = Zc 

Dosadíme-li za Z2=Zc do rovnice (2.48), dostaneme 

       1
(cosh sinh )
(cosh sinh )

c
c c

c

Z l lZ Z Z
Z l l

γ + γ
= =

γ + γ
                     (2.51) 

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

2.6.3 Vstupní impedance naprázdno 

Pro tento příklad předpokládáme I2p = 0 a Z2p = ∞. Dosadíme-li do vztahů (2.38) 
a (2.41) obdržíme 

       11
1

12

cosh 1 coth 1.1 sinh 1
p c

c

AZ Z
A

Z

γ
= = = γ

γ
            (2.52) 

Je zřejmé, že frekvenční průběh vstupní impedance naprázdno Z1p bude záviset na 
frekvenčním průběhu Zc a dále na frekvenčním průběhu cothγ. Jak uvidíme dále, bude 
rozvlněna kolem průběhu Zc, právě o hodnotu frekvenčního průběhu cothγ1 = cotgh(α+ j 
β)1 = Ctgejφctg, a bude se s rostoucím kmitočtem zmenšovat. Situace je patrna z Obr. 22, kde 
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jsou znázorněny hyperbolické funkce jako funkce a, dále pak průběhy fázového úhlu (plné 
čáry). Se zvětšujícím se a platí: 

       cotgh 1 cotgh tgh 1a aγ = = =                       (2.53) 

Podle průběhu fázového úhlu můžeme dále usuzovat, že charakter vedení naprázdno 
může být jak kapacitní, tak i induktivní a také i čistě reálný. Vlastní průběh Z1p, je v podstatě 
důsledkem odrazů vln napětí a proudu na konci vedení, které se sčítají s hlavními vlnami. 

2.6.4 Vstupní impedance vedení nakrátko 

Bude platit: Z2k = 0, U2k = 0. Pro výpočet opět použijeme vztahů (2.38) a (2.41), 

       112
1

11 1

tgh 1k
k c

k

UAZ Z
A I

= = = γ                                (2.54) 

Frekvenční průběh Z1k. bude záviset na průběhu 

       ( )tgh tgh j Tj l T e ϕγ = α + β =                       
                                        

 

Obr. 22: Průběh  tghγ1 a cotghγ1 v závislosti na a. 
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Situace je obdobná jako v případě u vedení naprázdno a je vyobrazena na Obr. 22 
(čerchovaná čára). Důležitý poznatek, především z pohledu možností měření - plyne 
z vynásobení výrazů (2.52) a (2.54), dostaneme 

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

                                         

a z toho 

        1 1 .c p kZ Z Z=                                    (2.55) 

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

Odvozeného vztahu (2.55) s výhodou užíváme pro stanovení Zc u vedení, která nelze 
korektně zakončit a u vedení velmi krátkých. 

Podělením vztahů (2.52) s (2.54) stanovíme výrazy pro výpočet Zc a γ, známe-li Z1p 
a Z1k; dále pak výrazy pro stanovení parametrů R, L, G a C. Poměr 

        21

1

tgh tgh1
tgh

k c

p
c

Z Z l l
Z Z

l

γ
= = γ

γ

                     (2.56) 

 a z toho 

        1

1

tgh 1 .k

p

Z
Z

γ =                                                 

Z (2.5) a (2.11) platí 

       c
c

Z R j L G j C
Z
γ

γ = + ω = + ω                     (2.57) 

2.6.5 Vstupní impedance vedení zakončeného obecnou impedancí Z2 ≠ Zc 

Vstupní impedanci vyjádříme pomocí vztahu (2.48), jehož činitele i jmenovatele dělme 
výrazem Zccoshγ1, potom dostaneme 

      

2

2 2
1

22 2

tg
cosh sin .
sin cosh 1 tg

c
c

c

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

Z

+ γ
γ + γ

= =
γ + γ + + γ

            (2.58) 

Poměr P = Z2/Zc = |P|ejφP je možné položit hyperbolické tangentě komplexní veličiny ψ, 
tedy P = tghψ, čímž se upraví výraz (2.58) na 

      ( )1
tg tgh 1 tgh 1

1+tg tgh 1c cZ Z Zψ + γ
= = γ +ψ

ψ + γ
                     (2.59) 

Porovnáme-li výraz (2.59) s výrazem pro vstupní impedanci nakrátko (2.54) je možné 
usoudit, že jde o výrazy podobné, lišící se jen ve velikosti komplexního argumentu. Vznikají 
tak na konci vedení odražené vlny napětí i proudu, které způsobují rozvlnění frekvenční 
charakteristiky vstupní impedance. U skutečných vedení nevznikají odrazy jen na koncích, ale 
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také na různých místech podél vedení a zapříčiňují nepravidelné rozvlnění vstupní 
charakteristiky Z1. Odrazy budou tím větší, čím větší bude nehomogenita vedení a čím blíže 
bude k začátku vedení. Odrazy působí nepříznivě na stabilitu vedení, na přeslechy a při 
přenosu obrazů (televize) zapříčiňují dvojité kontury ("duchy"). 

2.7 Vedení prakticky nekonečně dlouhé 

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

1 1p k cZ Z Z= =  

Dle (2.52) a (2.54) platí 

1 cothp cZ Z l= γ  

1 coth ,k cz Z l= γ  

potom hledaný případ prakticky nekonečně dlouhého vedení nastane, když 

cotgh tgh 1,l lγ = γ =  

 A tento případ je číselně roven dle tabulek 

1 3,0a Np= α =  

(Při a = 3,0 Np je tgh = 0,995; cotgha = 1,005). 

Tedy vedení, které má útlum větší 3,0 Np můžeme považovat za prakticky nekonečně 
dlouhé. Z hlediska praktického se u takovéhoto vedení neprojeví na začátku ani nejhrubší 
chyba na konci vedení. 

2.8 Vedení elektricky krátká 

V dalších úvahách obraťme pozornost k vedením elektricky krátkým. U těchto vedení 
se projevují jen primární konstanty R, L., C, G a tak   vedení naprázdno se bude chovat  jako 
kapacita,  vedení nakrátko jak indukčnost. Na rozdíl od elektricky dlouhých nebo nekonečně 
dlouhých vedení, kdy se primární parametry neprojevují izolovaně (nelze přímo měřit R, L, 
C a G), nýbrž souhrně jako sekundární parametry Zcaγ. Pro vstupní impedanci na prázdno 
z rovnice (2.52) platí 

1 cothp cZ Z l= γ  

Bude-li γl tak malé, že bude platit 

1cotghl
l

=
γ

 

pak pro Z1p nastane změna, tedy 
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( )( ) ( )1

1 1
p c

R j L
G j C

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

+ ω
+ ω

= = =
γ + ω+ ω + ω

          (2.60) 

Jak plyne z (2.60) elektricky krátké vedení naprázdno bude se  chovat jako kondenzátor 
se ztrátami, jehož kapacita i svod jsou přímo úměrné délce vedení 1. Tohoto poznatku se 
využívá při lokalizaci přerušení kabelových žil. Podobně pro vedení konečné délky a vstupní 
impedanci nakrátko platilo (viz 2.54) 

   1 tghk cZ Z l= γ  

Bude-li opět 1 tak malé, že bude platit 

   tgh 1lγ =  

změní se Z1k na: 

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

= γ = + ω + ω = + ω
+ ω

          (2.61) 

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

Z tabulek tghx zjistíme, že 

   tgh tghl l lγ = α = α  

pro 

   tgh 0,15 .l Npα ≤  

Závěrem vyplývá, že délky vedení nelze vztahovat ke km (vzhledem k našim úvahám), 
ale je nutno je vztahovat k hodnotám útlumu. Vzhledem k používané šířce kmitočtového 
pásma, může jedno vedení vykazovat vlastnosti vedení elektricky krátkého, dlouhého a také 
elektricky nekonečně dlouhého. Rozdělení frekvenčních oblastí, v nichž se vedení projevuje 
naprosto různým způsobem je znázorněno na Obr. 23. 
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Obr. 23: Různé charaktery vedení. 

2.9 Kmitočtové závislosti primárních a sekundárních parametrů různých 
typů 

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

2.9.1 Venkovní vedení 

Na základě rozboru primárních parametrů jsou závislosti R, L, C a G na kmitočtu 
uvedeny na Obr. 24. Je evidentní, že odchylky budou záviset na průměrech vedení, materiálu 
apod. Rovněž svod se mění značně s počasím a tak při námraze bude průběh G mít značný 
nárůst, zatím co při suchém počasí bude pozvolnější. 
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Obr. 24: Závislost primárních parametrů venkovních vedení na kmitočtu. 
Závislost průměrného útlumu a posuvu je vyobrazena na Obr. 25. Hodnota tlumení je   

α ∙ ℓ. Je důležitá z pohledu vhodnosti vedení k přenosu telefonních proudů. 

Je-li  α l = 1 je přenos výborný, 

α l = 2 je přenos dobrý, 

α l = 3 je přenos dostatečný, 

α l = 4 je přenos postačující. 

 

Obr. 25: Závislost měrného útlumu a posuvu venkovních vedení na kmitočtu. 
Pro  α 1  ≤ 4,8 lze považovat dorozumění za možné. 
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Měrný útlum α je možné stanovit ze vztahu pro γ a úpravou. Platí 

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

Pro 

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

a 

       ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2R L G Cα +β = +ω +ω                     (2.62) 

Nechť dále 

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

z toho reálná složka 

      2 2 2RG LCα −β = −ω                        (2.63) 

Sečtením rovnic (2.62) a (2.63) obdržíme 

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

R L G C RG LC α = +ω +ω −ω  
                   (2.64) 

Podobně odečtením rovnic 

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

R L G C RG LC β = +ω +ω − −ω  
           (2.65) 

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

       aG C R L<< ω << ω                      (2.66) 

Platí 

   

( )( )

2

2

1 1

1 1

1 1

11

j R j L G j C

R Gj L j C
j L j C

R GLC
j L j C

R Gj LC
j L j C

RC R Gj LC
LC j L C

γ = α + β = + ω + ω =

   
= ω + ω + =   ω ω   

  
= −ω + + =  ω ω  

  
= ω + + =  ω ω  

 = ω − + + ω ω 

 

Druhý člen pod odmocninou můžeme zanedbat a zbytek rovnice rozvinout v Taylorovu 
řadu a vyšší členy zanedbat, v tom případě 

   
11

2
R Gj LC j
L C

  γ = ω − +  ω   
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a úpravou 

   
2
LC R Gj LC

L C
  γ = ω + +  

  
 

 

Porovnáním Re a Im složky dostaneme pro 

        
2 2 R G
R C G L

L C
α = + = α +α                     (2.67) 

a 

        LCβ = ω                                         (2.68) 

Při suchém počasí je vliv svodu malý a je možné zanedbat druhý člen ve výrazu (2.67). 
Vliv svodu na útlum je patrný z Obr. 26. 

Pro případ vedení při nf, kde můžeme uvažovat 

        aL R G Cω << << ω              (2.69) 

 

Obr. 26: Útlum vzdušného vedení (bronz ø 3 mm). 
 

Přejdou výrazy (2.64) a (2.65) na tvar 

       2 2 210
2 2

RCR C ω
α = + ω =                      (2.70) 

a 

        
2
RCω

β =                                                  (2.71) 
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Obr. 27: Impedance vzdušného a kabelového vedení v závislosti na kmitočtu. 
U venkovních vedení je třeba uvažovat značnou závislost α na teplotě a z toho důvodu 

se zavádí automatická regulace úrovně u dálkových vedení. Charakteristická impedance 
vzdušných vedení se stanoví ze známého vztahu 

   c
R j LZ
G j C
+ ω

=
+ ω

 

ze kterého je patrné, že impedance závisí na primárních parametrech. V případě vedení 
nf, za podmínky (2.69) platí 

       
2 2cnf

R R RZ j
j C C C

= = −
ω ω ω

                     (2.72) 

a je zřejmé, že impedance se skládá jak z Re tak Im složky. 

Pro oblast vf, tedy za podmínky (2.66) jsou hodnoty R, G zanedbatelné proti ωL a ωC, 
tedy 

         cvf
LZ
C

=                               (2.73) 

Charakteristický průběh je znázorněn na Obr. 28. Pro porovnání je vyobrazeno 
i kabelové vedení. Jako poslední případ uvažujme f = 0, tehdy se změní vztahy na: 

         , 0RGα = β =             (2.74) 

a 

         c
RZ
G

=                                 (2.75) 
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Obr. 28: Kmitočtová závislost α, β a Zc u několika typů pupinovaných vedení. 

2.9.2 Kabelová vedení 

Jestliže se přidržíme původního dělení kabelových vedení, potom věnujme nejprve 
pozornost nízkofrekvenčním nepupinovaným vedením. Pro tento typ vedení jsou C a L na 
kmitočtu nezávislé. Odpor R a svod G můžeme v této oblasti považovat rovněž za konstantní, 
jsou však značně závislé na teplotě. Útlum α se vypočte dle vztahu 

 



Kabely a technologie informačního přenosu pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO 45 

         
2
RCω

α =                                        (2.76) 

A jeho průběh je nakreslen na Obr. 28. Podobně i měrný posuv: 

2
RCω

β =
.
 

Pro výpočet charakteristické impedance můžeme v čitateli uvažovat pouze odpor a ve 
jmenovateli člen s kapacitou (obdoba viz venkovní vedení nf) a tak obdržíme zjednodušený 
výraz 

        45

2cnf
R RZ e

j C fc
− °= =

ω π
           (2.77) 

Znázornění průběhu je na Obr. 28. Impedance se stoupajícím kmitočtem klesá. Pro 
kmitočty řádově 100 kHz se imaginární složka přiblíží nule a reálná složka se ustálí v okolí 
100 Ω. Nejběžnější používané kabely pro nf provoz v místních sítích s žilami o průměru 
0,8 mm, mají při kmitočtu 800 Hz impedanci kolem 600 Ω. Tato hodnota je zvolena jako 
zakončovací impedance pro všechna nf přenosová zařízení. Vzhledem k sestupnému průběhu 
impedance na frekvenci vzniká na počátku pásma nepřizpůsobení (převýšení) o 400 Ω (při 
300 Hz) a na konci pásma (3 400 Hz) opačný případ cca o 300 Ω. Tato nepřizpůsobení 
v místních sítích však nijak nezhoršují kvalitu přenosu. Pupinovaná vedení, jak již víme, 
dosahují snížení útlumu u nízkofrekvenčního přenosu. Dosahuje se toho vkládáním 
pupinačních cívek do průběhu kabelu, čímž se zvyšuje jeho indukčnost. Náhradní schéma 
vedení nelze uvažovat ve zjednodušené formě, jak tomu bylo u nepupinovaného vedení. Je 
třeba počítat s uplatněním všech primárních veličin. Pupinované vedení je složeno z řady π-
článků, které mají charakter dolní propusti. Mezní kmitočet ω0 

Je dán výrazem 

         0
0

1
s

s

L
C

ω =
ω

                               (2.78) 

Kde Ls je indukčnost připadající na jeden pupinační úsek 

        .p
s s p

L
L L L L s

s
 

= + = + 
 

            (2.79) 

Kde L, je měrná indukčnost vedení [H/km], Lp indukčnost Pupinových cívek [H],  

s pupinačním krokem. 

Kapacita Cs je dána 

         .
4s
sC C=                                 (2.80) 

Dosazením do (2.79) 

        0

0

1 ,

4

pL
L s ss C

 
ω + = 

  ω
            (2.81) 
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a úpravou 

        0
2 ,

pL
s C L

s

ω =
 

+ 
 

             (2.82) 

        1
o

p

f
L

s C L
s

=
 

π + 
 

             (2.83) 

 

Obr. 29: Závislost měrného útlumu α na frekvenci. 
Při tomto kmitočtu nabývá útlum a impedance vysokých hodnot. Z toho důvodu se za 

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

     
2

0

1
2 2

1

p

p

p

R
R Ls LCs Gs

Ls L Cs

 
+ +

α = + 
+   ω

−     ω 

            (2.84) 

a charakteristickou impedanci 

       
2

0

1

1

pk
c

L
Z

Cs
=

 ω
− ω 

                               (2.85) 
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kde 

        2 2
0

1
pkL

f sC
=

π
               (2.86) 

je indukčnost kmene. 

Přenosové vlastnosti pupinovaných vedení jsou přehledně naznačeny v Obr. 29. 
Z uvedených obrázků je patrno, že se pupinací útlum 

• snižuje, a to tím více, čím je pupinace těžší (tedy čím je indukčnost větší), 

• útlum je ve velké části pásma téměř frekvenčně nezávislý, 

• se zvětšující se indukčností  nastává značné zúžení frekvenčního pásma. 
 

Ze závislosti pro měrný fázový posuv β vyplývá 

• jeho značné zvětšení se zvyšující se hodnotou indukčnosti a tomu rovněž 
odpovídá snížení fázové i skupinové rychlosti. 

 

Z charakteristik impedancí je patrné, že pupinací 

• narůstá ReZc, čím je pupinace těžší (nevýhoda), 

• rovněž narůstá (prudce) v oblasti mezního kmitočtu …(značná nevýhoda), 

• imaginární složka se blíží nule (výhoda), 

• v mezním kmitočtu rovněž nárust (nevýhoda). 
 

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

 

V současné době má pupinace uplatnění 

• u dlouhých místních a spojovacích kabelů, 

• u uzlových kabelů, 

• u rozhlasových vedení. 
 

Především u přenosů na krátké vzdálenosti je použití nf pupinovaných kabelových 
vedení stále nejjednodušší, nejlevnější a nejméně náročné na údržbu. Závěrem uveďme 
některé typické parametry vedení pro některé pupinace používané v ČR. Je uvažována délka 
pupinačního kroku s=1830m, kabel DM s průměry jader o 0,9 Cu. 
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Tab.  4: Druhy pupinací a jejich vlastnosti. 

Indukčnost 
pup.cívek 

Impedance 
při 800 Hz 

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

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

 

Poznámka: U radiopárů se využívá pupinace 3,2 mH, které při délce pupinačního kroku 
915 m umožňuje přenos pásma v rozsahu do 15 000 Hz. 

Symetrické kabely vysokofrekvenční 
Základní poznatky o těchto kabelech byly již uvedeny. Rovněž byl uveden vztah pro 

výpočet útlumu (2-19), jehož charakteristika v závislosti na frekvenci je zobrazena na Obr. 30 
Měrný útlum. Vzrůstá téměř lineárně u tohoto typu kabelu, zatímco u kabelů 0,9 mm Cu je 
průběh zakřivený. Nárust α je zapříčiněn parametry R a G, zatímco C a L jsou na f téměř 
nezávislé. Závislost β = φ (f) pro stejný typ kabelu je vyobrazena na Obr. 30. Závislost je 
přímková a pro výpočet je užíván vztah 

        CLβ = ω                                         (2.87) 

 

Obr. 30: Závislost měrného útlumu β na frekvenci. 
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Pro tento případ je současně vf i vs konstantní. 

 

Obr. 31: Závislost ReZc a ImZc na kmitočtu. 
Na Obr. 31 jsou  pak vyneseny ReZc = ψ(f) a ImZc=ξ (f). Jak je z obrázku patrno, 

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

 

Koaxiální kabely 

Základní rovnice pro výpočet primárních parametrů byly uvedeny v předešlé kapitole. 
Jejich frekvenční závislost si můžeme ukázat na Obr. 32. Odpovídající sekundární parametry 
je možné uvažovat ve zjednodušené formě pro případ vf, v případě koaxiálních kabelů od f  ≥ 
60 kHz, potom  

aR L G C<< ω << ω  
tedy 

        
2 2
R C G L

L C
α = +                       (2.88) 

(druhý člen je možné zanedbávat) 

         CLβ = ω                                 (2.89) 
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a 

         c
LZ
C

=                          (2.90) 

 

  

Obr. 32: Frekvenční závislost primárních parametrů středního koaxiálního kabelu je čistě 
reálná (Zc =  75). 

Frekvenční průběh α a β je uveden na Obr. 31. Průběh Zc = φ (f) je potom na Obr. 32. 
Jak je zřejmém jsou jak průběhy β tak Zc z hlediska přenosu výhodné, Přímkové závislosti 
měrného posuvu β, odpovídá konstantní vf a vs (kromě počátku pásma). Pro vf  platí 

        1
fv

LC
ω

= =
α

                                (2.91) 

Dá se dokázat, že v oblasti vf je fázová rychlost stálá a je rovna podílu z rychlosti světla 
a druhé odmocnině z dielektrické konstanty εr. 

2.10 Homogenní vedení při vysokých kmitočtech 

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

   c
R j LZ
G j C
+ ω

=
+ ω

 

a 

   ( )( )R j L G j Cγ = + ω + ω  

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

   c
LZ
C

=  
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         j CL jγ = ω = β                        (2.92) 

a 

         , 0CLβ = ω α =                (2.93) 

Jak plyne z vztahů (2.94), jsou tyto úvahy řešeny zjednodušeně pro vf vedení 
bezeztrátové. Z výrazu pro Zc plyne, že homogenní vedení při vysokých kmitočtech má 
charakteristickou impedanci stálou a přitom reálnou. 

2.10.1 Vf vedení naprázdno 

Bude popsán často se vyskytující případ v telekomunikační praxi, kupř. u vf spojů na 
vedení vvn. Vf zařízení jsou připojována na vedení vvn přes vazební kondenzátory VK. 
Příklad dvoustupňové sítě je uveden na Obr. 33. Tlumivky Tl zamezují vstup vf proudů do 
zařízení vvn. Označením „O“ jsou představovány odbočky k transformačním stanicím TS. 
Tyto odbočky lze při vf považovat za úseky vedení naprázdno. Při určitých, tzv. kritických 
délkách těchto odboček nastávají vf zkraty a těm je třeba při návrhu předejít. 

 

Obr. 33: Poměry na vedení vvn při přenosu vf proudů. 
 
Podobný případ nastává při distribuci vf modulace drátového rozhlasu.  V jednotlivých 

místech (obcích) se zřizují odbočky k přijímačům rozhlasové modulace. Představují rovněž 
odbočky s možnou kritickou délkou, kterou se pokusíme vyšetřit. Při těchto případech 
vycházíme ze známých poměrů na konci vedení, kdy je Z2p = ∞, I2p = 0 a U2p má určitou 
velikost. Použijeme rovnice (2.7) a (2.12), kde integrační konstanty A1, A2 určíme dle (2.15) 
a (2.16). Dosazením obdržíme: 

        2 2cosh sinhy cU yU Z zI= γ + γ                     (2.94) 

a 

        2 2
1 cosh coshy

c

I yU yI
Z

= γ + γ                     (2.95) 
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Je zřejmé, že v těchto výrazech y je vzdálenost od konce vedení, Uy a Iy jsou napětí 
a proud v místě y, vzdáleném y (km) od konce vedení. (Pozn.: jde o obdobu s rovnicemi 
(2.38) a (2.39)). 

 

Obr. 34: Poměry na vedení vvn při přenosu vf proudů. 
 

Prostudujme nyní napěťové a proudové poměry podél vf (viz Obr. 34) vedení 
naprázdno: 

a) napěťové poměry do rovnice (2.95) dosadíme za I2 hodnotu I2p = 0, dostaneme 
(s užitím 2.93) 

2 2cosh coshyp pU U y U p j y= γ = β                      (2.96) 

Platí 

2cosh cos , kdej y y π
β = β β =

λ
 

a U2p lze psát ve tvaru 

2 2
j t

p pU U e ω=  

potom 

2
2cos j t j t

yp p yp
yU U e U eω ωπ = = λ 

                     (2.97) 

Část výrazu v závorce je absolutní velikost a zbytek ve výrazu představuje fázi. Je 
zřejmé, že absolutní velikost je závislá na vzdálenosti od konce y a mění se s funkcí cos. Na 

vedení budou zřejmě místa, kde 2π
λ

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

v nichž cos 2π
λ

y nabývá maxim a minim (1, -1). Jak je dále zřejmé z (2.98), fáze bude 

nezávislá na y. Můžeme konstatovat, že na vf vedení naprázdno vznikají stojaté vlny, které 
jsou představovány rovnicí (2.98). Vyšetříme-li mezní vztahy pro 

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

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

λ λ λ  
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b)  proudové poměry analogicky dosadíme do rovnice (2.96) za I2 = I2p = 0 a obdržíme: 

2
1 sinhyp p

c

I yU
Z

= γ                                (2.98) 

Dosazením 

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

 

a 

2 2
j t

p pU U e ω=  

dostaneme 

2 2 22sin
j t j tp

yp yp
c

U
I y e I e

Z

π π   ω + ω +   
   

 π = =
 λ 

                   (2.99) 

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

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

Obr. 35. Z obrázku je zřejmé, že maxima a minima Uyp a Iyp se střídají. Znázornění je 
uvedeno na Obr. 35. 

 

Obr. 35: Stojatá vlna napětí a proudu vf vedení naprázdno. 
 

c) napětí a proud na počátku vedení příslušné výrazy obdržíme, dosadíme-li místo y, 
proměnnou délku l ve výrazech (2.95) a (2.96). Bude-li vedení dlouhé: 

4
l kλ
= + λ  
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Případně 

3 kde 0,1, 2,
4

l k k= λ + λ =   

 

bude 

2 2
1 10,

j tp
p p

c

U
U I e

Z

π ω + 
 = = ±  

d) vstupní impedance naprázdno stanoví se z rovnice (2.52) 

1
cosh 1coth 1
sinh 1p c cZ Z Z γ

= γ = =
γ

 

a dle 

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

λ λ
 

tudíž 

1
2cotgh .p cZ jZ lπ= −
λ

                    (2.100) 

 

Obr. 36: Závislost Z1p  pro různé délky vf vedení naprázdno. 
 

Z výrazu vyplývá skutečnost, že u vf vedení naprázdno je vstupní impedance čistě 
imaginární (kapacitní nebo induktivní), i když charakteristická impedance Zc je čistě reálná. 

Vyčíslením výrazu 2π
λ

 pro různá l a násobením Zc, je možné obdržet diagram dle Obr. 36. Je 
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patrné, že pro 1 = 0 až 1 = 
4
λ  je Z1p kapacitní. V případě 1 = 

4
λ  vzniká vf zkrat, vedení působí 

jako sériový oscilační okruh. Pro 1 = 
4
λ  až 1 = 

2
λ  je Z1p induktivní. Konečně pro případ 1 = 

2
λ  

se chová jako paralelní zapojení LC. Případ vedení délky λ/4 tedy způsobuje nebezpečné vf 
zkraty, jak bylo uvedeno v začátku této podkapitoly. Čtyřvlnného vedení lze v praxi využít 
u napáječů antén jako pásmové propusti (potlačí harmonické – viz Obr. 37). 

 

Obr. 37: Čtyřvlnná pásmová propust. 
 

2.10.2 Vf vedení nakrátko 

Analogickým postupem jako v případě vedení naprázdno je možné odvodit následující 
vztahy 

2
2

2sin
j t

yk k cU I Z e
π ω + 

 π =  λ 
                           (2.101) 

a 

2
2cos j t

yk kI I e ωπ =  λ 
                            (2.102) 

Výsledkem jsou stojaté vlny napětí a proudu, přičemž rovina vektorů napětí a proudů je 
opět přetočena o π/2. Vstupní impedanci Z1k vypočteme dle (2.54) 

1
2tgh tgk c cZ Z l jZ l= γ =
λ

          (2.103) 

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

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

využívá v praxi u pásmové zábrany napáječů antén (viz Obr. 38), Zábrana zkratuje všechny 
harmonické a pro vysílaný kmitočet představuje impedanci. 

 

Obr. 38: Čtvřvlnná pásmová zábrana. 
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Další případ využití plyne z předpokladů, že provedeme odbočky λ/4 oboustranně 
a plynule, tak dostaneme princip vlnovodu - viz Obr. 39. Kapitolou druhou jsme probrali 
závěry z teorie homogenních vedení, důležité pro stavbu kabelů a vedení. 

 

Obr. 39: Princip vlnovodu. 

3 Druhy metalických vedení a kabelů 

3.1 Venkovní vedení 

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

 

3.2 Kabelová vedení 

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

Vzhledem k současnému technickému pokroku, nastává vzájemné prolínání výše 
uvedeného dělení. Kupř. dálkové a uzlové kabely přechází do přístupových sítí apod. 
Telekomunikační kabely jsou vytvářeny vlastní kabelovou duší a ochrannými obaly.  
Kabelová duše je soustava prvků, stáčených v protisměrných koncentrických polohách 
(vrstvách) - případně stáčených skupinově - s vložkami, výplněmi a obvodovou izolací. 
Základními konstrukčními elementy - prvky, jsou páry, tj. dvě žíly spolu stočené s určitou 
délkou zkrutu. Žíly (páry) se dále stáčejí do čtyřek u čtyřkových kabelů. 
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Rozeznáváme křížové čtyřky, kdy čtyři žíly jsou spolu stočené se stejnou délkou zkrutu. 
Žíly označujeme a-b, c-d - tak, že protilehlé tvoří kmen – viz Obr. 40b. Značí se označením 
X. Čtyřky DM (Dieselhorst-Martin) jsou vyráběny tak, že nejprve je kroucen jeden pár 
s délkou zkrutu l1, dále druhý pár se zkrutem l2 téhož charakteru a konečně oba páry jsou 
spolu krouceny s další délkou krutu l3 - opačného charakteru - viz Obr. 40a. 

 
Obr. 40: Konstrukce čtyřky a) DM, b) křížová. 

 

 Ochranné obaly chrání kabelovou duši proti mechanickému poškození, proti vlhkosti, 
před rušením vvn, trakčních systémů apod. 

Ochranné obaly se skládají z řady vrstev podle druhu kabelu. 

Jako příklad konstrukce uveďme případ kdy kabelová duše je opatřena izolačními 
vrstvami papíru, na kterých je nalisován olověný plášť. Typy těchto kabelů nesou název 
závlačné kabely, užívané pro kabelovodů. V případě vnějších nebezpečí ohrožení těchto 
kabelů (koroze, indukce) opatří se některou z ochranných vrstev. 

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

• bitumen 

• impregnovaný papír 

• bitumen 

• juta 

• bitumen 
pancéř - ocelové pásky - ovinuté 

• bitumen 

• juta (polypropylénové provazce) 

• bitumen 

• nátěr vápenným mlékem 
Ochrana kabelové duše může být provedena i jiným způsobem, kupř. Pb plášť lze 

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

Vodiče 

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

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

0,0299 1,3
0,0175

Al

Cu

vtρ
= =

ρ
 

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

Izolace jader 

Izolace vzduch - papír. Jádra místních kabelů jsou ovinuta jednou nebo dvěma vrstvami 
papírového pásku. U dálkových kabelů se zvětšuje podíl vzduchové vrstvy ovinutím jádra 
provázkem (kordelem, Obr. 41), s následnou vrstvou papírového proužku, vinutého 
v překrývající spirále. Touto technologií se zvětší vzdálenost jednotlivých vodičů a výsledná 
provozní kapacita a útlum se zmenšuje. Použití je asi do 250 kHz. 

 
Obr. 41:  Ovinutí jádra kordelem 

 

Izolace vzduch - styroflex se používá zejména při vysokých kmitočtech - do 560 kHz, 
pro jeho lepší elektrické vlastnosti. 

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

 

 

Profily kabelů 

Vlastní kabelová duše se stáčí na splétacích strojích. V každé vyšší poloze je zpravidla 
o 5-10 prvků více. Jsou vypracovány tabulky, které udávají počet prvků v jednotlivých 
polohách pro různé druhy kabelů, např. 1, 6, 12, 18, 24. 
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Řada DM kabelů 0,9 mm (v počtu čtyřek) je: 5, 8, 12, 19, 27, 37, 48, 61, 90. 

Příklad profilu nf. 27DMO,9 - (DCKQYSE) je uveden na Obr. 42. 

 
Obr. 42:  Profil kabelu 

 

Prvky v kabelu nemusí být stejné, jak tomu bývá kupř. u nf kabelu, kde může být vedle 
čtyřek DM také několik rozhlasových párů. Rozhlasový pár RP je složen ze dvou sdružených 
žil, je ovinut 1 až 2 papírovými pásky a 1 pokoveným papírovým páskem (stínění), 
zmenšujícím vnikání rušivých napětí do RP. 

Příklad: 3RP 1,3 + 61 DM 0,9 - představuje profil o 3 rozhlasových párech ø 1,3 a 61 
čtyřek DM o ø 0,9. 

U místních kabelů, které bývají kombinované jen výjimečně, bývá počet prvků značný. 
Kabely tvoří řadu 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000, 1200, 1800, 2000 (v párech). Splétání v soustředěných polohách se provádí pouze do 
menšího počtu párů, při větším počtu (nad 100) se profil sestaví tzv. skupinovým složením 
prvků. Každá skupina (jednotka - UNIT - kabely) se stáčí samostatně, několik takto 
vytvořených skupin se znovu stočí do kabelové duše. Skupiny se při konečném stáčení 
přeformují z kruhového profilu do půlkruhu, čtvrtkruhu nebo segmentu jak je schematicky 
znázorněno na Obr. 43. Výhodnost výroby skupin je v ekonomičtější výrobě a ve snadném 
převádění skupin z jednoho kabelu do druhého (telefonizace obvodu od ústředny). 

 
Obr. 43:  Sestavení skupin prvků do profilu kabelu 
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Pláště a jejich ochrana 

Starší kabely pro dálkové i místní sítě byly zásadně vyráběny s olověným pláštěm. 
Olovo, jako klasický materiál má velmi výhodné vlastnosti, jako kupř. ohebnost, pevnost, 
odolnost proti korozi. Z hlediska náhrad olova (drahé) byla zkoumána použitelnost hliníku, 
termoplastů a oceli pro výše uvedené účely. 

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

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

Základy výroby kabelů Postupy při výrobě kabelů rozdělujeme na operace hlavní, 
operace pomocné a kontrolu. Mezi pomocné operace řadíme přípravu Cu drátu (moření, 
broušení), izolačního papíru (telpap, silpap), přípravu Pb a Al (tavení) a přípravu na armování 
(řezání a impregnace papíru, převíjení a impregnace FE pásky, impregnace juty, 
polypropylénové provazce, asfaltové polevy). 

Hlavní operace se skládají z: 

• tažení Cu jader, 

• žíhání Cu jader (zvýšení tažnosti) 

• izolování Cu jader, 

• sdružování žil na prvky, 

• sdružování prvků, 

• sušení kabelových duší, 

• oplášťování kabelových duší, 

• armování, 

• kontrola jakosti (závěrečná). 
Mezi jednotlivými operacemi při výrobě se provádí stálá kontrola. 

Kabel se vyrábí ve výrobních délkách od 200 do 500 m, navíjí se na přepravní buben 
a označí se začátek a konec, podle něhož se jednotlivé výrobní délky sestavují v trati. 

Značení kabelů 

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

TK - sdělovací kabel místní 

DK - sdělovací kabel dálkový 

RK - rozhlasový kabel 
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NK - návěstní kabel 

SK - sdělovací kabel vnitřní 

 

Pro místní sdělovací kabely je užito základního symbolu TK (podle staršího označení 
"telefonní kabel"). Za písmeno T vkládáme další znaky, které označují materiál jader: 

C - měď 

A - hliník 

J - slitina hliníku (VUK 33E) 

 

Další písmeno značí druh izolace jader: 

Y - polyvinylchlorid (PVC) 

E - polyetylén (PE) 

G - guma (pryž) 

B - balónková polyetylénová izolace 

 

Je-li toto písmeno vynecháno, jde o vzduchopapírovou izolaci jader. Za písmeno 
K vkládáme znak určující materiál pláště: 

O - olovo 

Q - legované olovo (pro kabely závlačné) 

A - hliník 

Y - PVC 

E - PE 

 

U některých kabelů, zvláště u kabelů vnitřních, je označena stínící fólie písmenem F. 
U sdělovacích kabelů celoplastových, kde je použití stínící fólie samozřejmé, není tento znak 
uveden. 

 

Další písmena označují způsob ochrany pláště: 

V - vlákninový obal 

Y - pasivní protikorozní ochrana z PVC (býv. typ OK3) 

B - protikorozní pásková ochrana z PVC (býv. typ OK2) 

P - pancíř z ocelových pásků 

D - pancíř z ocelových drátů 

R - zesílený pancíř z kabelových ocelových drátů včetně polštáře (říční provedení) 

Z - pancíř z hliníkových drátů 
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Za písmenovou symboliku se připravuje údaj o počtu prvků, způsobu provedení (párové 
písmenem P, křížové pro nízkofrekvenční provoz písmeny XN) a průměru jader v mm. 

Příklad označení: 

TCEKEZE 50 P 0,5 – sdělovací kabel místní (TK) s měděnými jádry (C), 
s polyetylénovou izolací jader (E), pláštěm z polyetylénu (E), s pancířem z hliníkových drátů 
(Z) a ochranným obalem z polyetylénu (E), s 50 páry (50 P) a jmenovitým průměrem jader 
0,5 mm. 

Značení žil, párů a čtyřek 

Pro rozlišení žil v prvcích jsou žíly odlišeny tiskem barvy takto: 

• žíla a hustý nátisk modrého příčného proužku 

• žíla b řídký nátisk modrého příčného proužku 

• žíla c hustý nátisk červeného příčného proužku 

• žíla a řídký nátisk červeného příčného proužku 
 

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

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

Označení 

• žíla a plynulý nátisk jednoho příčného proužku 

• žíla b plynulý nátisk dvou příčných proužků 

• žíla c plynulý nátisk tří příčných proužků 

• žíla d plynulý nátisk čtyř příčných proužků 
 

Soubory sdělovacích kabelů – kabelové soubory se používají ke spojování, rozdělování 
a ukončování kabelů. 

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

Kladení kabelů – u úložných kabelů se jeden nebo více kabelů kladou do kabelové rýhy. 
Kladení je ruční nebo pomocí speciálních ukladačů. Hloubka rýhy je od 50 do 1 m (osady - 
mimo osady). Kabel také bývá kryt ochrannými cihlami, případně barevnou signální fólií 
(opakovaný výkop). Trasa určená projektem má být volena co nejkratší, vyhýbat se vodním 
tokům, železnicím a hlavním cestám. V místech s velkým počtem kabelů a s předpokládanou 
stále se zvyšující kapacitou, především v okolí ústředen, zřizují se kabelovody. Betonové 
tvárnice se skládají vedle sebe a ve vrstvách. V současné době se používají tvárnice 
z novodurových trubek na místo klasických cementových, především z důvodů vylučování 
alkalických složek z cementu, které nepříznivě působí na kabel, snadnější montáží a levnější 
ceně. 
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Spojování žil ve spojkách se provádí většinou pomocí speciálních jednoúčelových 
spojek (3M, Belden aj.). 

3.3 Elektrické vlastnosti metalických vedení 

A. Venkovní vedení 

Základními veličinami, které mají rozhodující vliv na přenosové vlastnosti vedení jsou 
jeho činný odpor, izolační odpor, indukčnost a kapacita. Z nich se odvozují další 
charakteristické vlastnosti vedení, jako je jeho měrný útlum a posuv, impedance atd. 

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

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

fR R d
 µ

= + Ω  ρ 
 (3.1) 

kde 

d  je průměr vodiče [mm], 

f  kmitočet [kHz], 

ρ měrný odpor (tabulka), 

μr relativní permeabilita (Cu a Al = 1, Fe = 140). 

 

Zvyšování odporu na f  má parabolický průběh. Rovnice platí od kritického kmitočtu 
fk, kde 

2

4
k

r

f
d
ρ

=
µ

 (3.2) 

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

Indukčnost L nadzemních vedení je určena prostorovým uspořádáním vodičů téhož 
vedení 

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

 = + 
 

 (3.3) 

kde 

a je vzdálenost os vodičů [cm], 

d  průměr vodičů [cm]. 

 

Při vysokých kmitočtech lze člen 0,25 zanedbat. 

Kapacita C se vypočte dle vztahu 

[ ]29 nF/km2ln
rC a

d

ε
=  

(3.4) 
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kde εr je rovno 1, při námaze 1,6. 

Svod G je 

[ ]. μS/kmoG G v f= +  (3.5) 

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

v  činitel svodu 0,05 S/km za sucha, 0,25 při dešti a 0,75 při námraze, 

f kmitočet [kHz]. 

 

Z teorie homogenního telekomunikačního vedení lze odvodit pro měrný útlum 

[ ]Np/km
2 2

fR C G L
L C

α = +    (3.6) 

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

[ ]Np/km
2

R Cω
α =  (3.7) 

Pro měrný posuv β platí 

LCβ = ω  

Při ωL << R a nízkých kmitočtech 

[ ]rad/km
2
RCω

β =     (3.8) 

Charakteristická impedance pro vysoké kmitočty 

[ ]c
LZ
C

= Ω  (3.9) 

a při nízkých kmitočtech 

[ ]c
LZ
C

= Ω
ω

    (3.10) 

B. elektrické vlastnosti kabelových vedení 

Odpor symetrického kabelového okruhu je 

( ) [ ]Ω/kmo f o s b oR R k R k k k= =  (3.11) 

Kde Ro je odpor smyčky, měřený stejnosměrným proudem [Ω/km], 

ks činitel zvětšení povrchu povrchovým jevem, 

kb činitel zvětšení odporu efektem blízkosti vodičů, 

ko činitel zvětšení odporu okolními vodiči (stíněním, pláštěm apod.). 
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Činitel ks se počítá od změny kritického kmitočtu (při průměru jádra 0,5 mm fk = 
280 kHz pro 1,3 mm fk = 42 kHz. 

Pro nadkritický kmitočet 

0,12 0,25sk d f= +  

kde 

d je průměr jádra [mm], 

f  kmitočet [kHz]. 

 

Pro kmitočty nižší než kritický platí 
2

1, 25s
k

fk
f

 
=  

 
 

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

Měrná kapacita kabelových párů je 

[ ]28 nF/km
ln

rC ap
d

ε
=  

(3.12) 

 

kde εr je poměrná dielektrická konstanta u kabelů s papírovou izolací bývá 1,5 až 1,8 se 
styroflexovou izolací pak 1,3,  

p činitel typu prvku, u čtyřek DM je 0,65, u čtyřek X je 0,75, u párů P je 0,94,  

a vzdálenost od jader [mm], 

d průměr jádra [mm]. 

 

Kapacita je na kmitočtu téměř nezávislá a je výsledkem několika dílčích kapacit mezi 
vodiči. Proti venkovním vedením je kapacita 5-7 krát větší. 

Indukčnost L je dána vztahem 

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

= +  (3.13) 

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

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

f g pG k C= ω  (3.14) 
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činitel svodu kg u nízkých kmitočtů je 0,55∙10-3, vliv střídavého svodu proti vodivosti 
kapacity je malý. U vysokých kmitočtů stoupá velikost činitele střídavého svodu kg na 1,2∙10-3 
u 10 kHz a na 7∙10-3 u 100 kHz. 

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

Měrný útlum se vypočte podle vzorce 

[ ]Np/km
2

R Cω
α =  (3.15) 

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

Impedance se stanoví z rovnice 

[ ]RZ
j C

= Ω
ω

 (3.16) 

3.4 Pupinované kabely 

Pupinované kabely - založené na principu pupinace (vynálezce M. I. Pupin) jsou 
založeny na umělém zvyšování indukčnosti kabelových vedení. Umožní se tak v omezeném 
kmitočtovém pásmu snížení útlumu vedení a zmenšení zkreslení útlumové charakteristiky. Do 
vedení se v pravidelných vzdálenostech vkládají indukční cívky - viz Obr. 44. Vzdálenost 
cívek je tzv. pupinační krok s. V náběhové sekci, tj. úsek od zesilovací stanice k první 
pupinační skříni je vždy 

1 2
s .

2
a aa +

=  

 
Obr. 44:  Princip pupinace vedení 

 

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

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

Pro útlum platí 

,
2 2 R G
R C G L

L C
α = + = α +α  (3.17) 

kde 

αR je složka měrného útlumu, pocházejícího od R, 

αG je složka měrného útlumu, pocházejícího od svodu G. 

 

Vztah 3.17 upravme na 
2 2

4 4
R C G L

L C
α = +  

 

Z prvního členu vytkneme 

RC
GL

α =  

z druhého 

1 GLx
RC

− =  

Obdržíme 

.
2 2

RC RG GL RG
GL RC

α = +  (3.18) 

Označíme-li RG = αo, upravíme vztah 3.18 na: 

1
2 2

o o
R Gx xα α

α = + − = α +α  (3.19) 

Výraz můžeme vynést do grafu α = f (x) - viz Obr. 45. Z obrázku je patrno, že α má 
zřetelné minimum a dosahuje ho při x = 1, kdy platí 

R G
L C
=  

Jak též plyne z výrazu 

0d
dx
α
=  
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Obr. 45:  Průběh měrného útlumu α pupinovaného vedení v závislosti na x 

 

Pro praktickou potřebu lze výraz 3.19 upravit na tvar 

1 .
2 2o

x
x

α
= +

α
 (3.20) 

Vynesením 
o

α
α

 = f (x), dostaneme křivku tvaru "V", jako na Obr. 46(pro x = 1 leží 

minimum 
o

α
α

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

min R G o RGα = α +α = α =  

Ze závislosti 
o

α
α

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

dosáhneme zmenšením 

RCx
GL

=  

Z uvedeného vyplývá, že x můžeme zmenšit: 

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

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

• zvětšením G, tj. (nepřichází v úvahu!) 

• zvětšením L, tj. jediná skutečná možnost. 
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Posouzení vhodnosti pupinace je možné z parametrů R, L, G, C ověřit tak, že spočítáme 

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

α
α

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

Optimální hodnota indukčnosti rovněž vyplývá z úvah a je rovna 

opt
RCL
G

=  (3.21) 

Indukčnost se vkládá do vedení po pupinačních úsecích (s) a označuje se kupř. 

HB- 88 – 36, kde H značí úsek 1830 m (2000 y), 

B značí úsek 915 m (1000 y), 

88  indukčnost kmenové cívky v mH, 

36 indukčnost fantomové cívky (viz dále) v mH 

 

Poznámka: 1) Označení: 1700 - 30 - 12, je způsob německého značení, kde 1700 je 
délka pup. úseku v m, 30 a 12 značí hodnoty v mH pro kmenový a fantomní okruh. 

Hodnoty indukčností cívek jsou různé a mají vliv na průběh α = φ (f). Jak z prvního 
přiblížení je patrno (viz také Obr. 44), vkládáním indukčností do vedení se omezuje horní 
pásmo kmitočtů - vytváří se v podstatě filtr s dolní propustí (nevýhoda). 

 

Mezní kmitočet článku se spočítá 

[ ]318 kHzm
p

f
L Cs

=  (3.22) 

kde 

Lp je indukčnost cívky [mH] 

C měrná kapacita okruhu [nF/km] 

s délka pupinačního úseku [km] 

 

Impedance je dána vztahem 

[ ]p
c

L
Z

Cs
= Ω  (3.23) 

Fantomní okruh se vytváří za účelem zvýšení využití vedení. Využívá té skutečnosti, že 
po dvou kmenech jedné čtyřky lze uskutečňovat třetí nf. hovor (Obr. 46). Princip je 
v rozdělení proudů sdruženého okruhu (druhý název fantomu) do a, b drátů I. kmene a c, d 
drátů kmene II. Jak bylo uvedeno výše, pupinují se i tyto okruhy. 
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Obr. 46:  Způsob vytvoření fantomů a superfantomů. 

 

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

0, 4PF PKL L=  

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

Praktické provedení pupinace 

Pupinační cívky byly v počátcích vyráběny z plechu, později z toroidních jader, 
sendustových a v posledních desetiletích se užívají jádra feritová (H22, H26 - hrníčky se 
vzduchovou mezerou). 
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3.5 Symetrické kabely vysokofrekvenční a kabely pro přenosy PCM 

Používaly se pro nosné telefonní systémy a využívaly příznivých vlastností α, β a Zc 
v oblasti vyšších kmitočtů (od 10 kHz). Používaly se pouze křížové čtyřky s izolací vzduch - 
papír (12 až 252 kHz - 60 kanálů) a čtyřek s izolací vzduch - styroflex (12 až 552 kHz – 
120 kanálů). Profil 1, 4, 7 a 12 čtyřek s ø 0,9 a 1,3 mm. Pro každý směr přenosu se používal 
samostatný kabel (směry A - B, B - A). Pro přenos systémů PCM 1.řádů s využitím 
32kanálů/pár se využívá stávající kabel. Pro vyšší řády je možné např. použít kabel 
4 x (7 P 0,8) + 2 P 0,8. Skládá se ze žil Cu 0,8 mmm s izolací pěnovým polyetylenem 
stočených do párů. Sedm párů (různý zkrut) se sdružuje ve skupinu, která je odstíněna Al 
fólií. Kabelová duše sestává ze 4 skupin s dvojitým stíněním a obvodovou izolací 
z polyesterové fólie. Kabel je opatřen souvislým polyetylenovým pláštěm s případnou a další 
mechanickou ochranou. Kabel vyhovuje přenosovým rychlostem do 34 Mbit/s, to znamená, 
že umožňuje přenos i digitálního traktu III. řádu se 480 kanály. 

3.6 Koaxiální kabely 

Pro přenos širších frekvenčních pásem, než bylo doposud uvedeno, nelze symetrických 
kabelů použít (problém vyrovnávání vazeb). Proto jsou používány koaxiální kabely, u kterých 
vzájemné ovlivňování souběžných párů nevzniká. Vodiče jednoho páru jsou uspořádány 
soustředěně, tvoří koaxiální trubku s vodičem uprostřed (viz Obr. 47). Vzniklé 
elektromagnetické pole zůstává jen uvnitř trubky a při vysokých kmitočtech prochází proud 
jen povrchem vnitřního vodiče a vnitřním povrchem trubky.  Při nižších kmitočtech (řádově 
n∙104 Hz) je stínící účinek vnějšího vodiče nedostatečný a z toho důvodu pro tuto frekvenční 
oblast má zvláštní stínění, vytvořeného ze dvou poměděných ocelových pásků vinutými na 
vnější trubku. Tímto způsobem se rovněž zpevňuje vnější válcový vodič. Vnější vodič bývá 
se svinutého Cu plechu (kolem 0,20 mm), který obepíná PE izolační kotoučky (vzdálenost 20-    
-25 mm), které jsou nasazeny na vnitřním vodiči. Vzájemná izolace vodičů se rovněž provádí 
kupř. plnou pěnovou vrstvou PE (značené α) nebo balónkovou izolací, vytvořené z trubičky 
PE, smáčknuté v malých vzdálenostech k vnitřnímu vodiči. (Použití u malých koaxiálních 
trubek). Vnější trubka bývá spojena ve švu pomocí zoubků nebo vroubkováním, případně se 
kraje jen přitisknou (nejnovější provedení). Obvodová izolace je vinuta z papíru nebo 
polyesterové pásky a nese číslo příslušné trubky. Trubky se skládají v profilu kabelu bez 
ohledu na směr přenosu a kombinují se se symetrickými čtyřkami, případně radiopáry a páry 
(některé okruhy jsou nezbytné pro dorozumnění, signalizaci, dálkovému měření aj.). 

 
Obr. 47:  Koaxiální pár 
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Odpor obou vodičů není stejný, a proto platí 

[ ]1 183,5 / kmR f
d D

 = + Ω 
 

 (3.24) 

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

Měrná kapacita je 

[ ]56 nF/km
ln

rC D
d

ε
=  (3.25) 

εr bývá 1,15-1,5. 

Měrná indukčnost je 

0, 2 ln DL
d

=  (3.26) 

Svod je 

,sG k C= ω  (3.27) 

kde ks bývá 0,5∙10-4 = 0,005% 

 

Pro výpočet α, β, Zc platí stejné vztahy jako u symetrických kabelů. Průběh útlumu je 
parabolický, daný je zvětšováním efektivního odporu. 

Podle druhu konstrukce se výroba koaxiálních párů ustálila na dvou typech - tzv. střední 
a malé koaxiální páry. 

Střední koaxiální pár má vnitřní vodič Cu o průměru d=2,6 mm, izolaci balonkovou 
(starší provedení mělo kotoučovou, KMB - 4, první koaxiální kabel v naší JTS – Jednotné 
Telekomunikační Síti – se 4 středními trubkami a 5 křížovými čtyřkami 0,9 Cu - sovětské 
výroby) a vnější vodič z měděné pásky se zvlněnými okraji, stočený s podélným švem do 
tvaru o jmenovité světlosti 9,4 mm. Páry nesou označení 2,6/9,4. Poměr vnitřní a vnější 
trubky není náhodný, ale je pro Cu a dielektrikum εr = 1,2 a μr = 1 stanoven ze vztahu pro 
útlum, kdy platí 

0,024 11
ln

Df DD d
d

 α = + 
 

 (3.28) 

Ze vztahu je zřejmé, že pro určité 

D x
d
=  

bude α minimální. 

Položíme-li první derivaci rovnou nule 

0d
dx
α
=  
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Dostaneme 

3,6Dx
d

= =  (3.29) 

 
A to je hodnota poměru trubek, minimalizující měrný útlum. 

Umožňuje telekomunikační přenosy v pásmu 300 kHz až 60 MHz, hodnota impedance 
75 ohmů a měrný útlum 3,6 dB/km při f = 1 teplotě 10°C. Na Obr. 48 je uvedena možná 
varianta středního šestitrubkového koaxiálního kabelu kombinovaného se 4 rozhlasovými 
páry s jádry 1,3 mm s izolací vzduch - styroflex, 6 křížovými čtyřkami s polyetylenovou 
izolací a 4 kontrolními vodiči o průměrech 0,9 mm. Schematické označení: 

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

 
Obr. 48:  Složení duše koaxiálního kabelu 

 

Malý koaxiální pár 

Vznikl jako doplněk do mezery (frekvenční), která vznikla mezi vf symetrickými 
čtyřkami a středními koaxiálními páry, které byly určeny pro magistrální přenosy na velké 
vzdálenosti s velkými počty kanálů (1920 kanálů). 

Ve své podstatě konstrukčně se neliší od výše popsaného středního koaxiálního páru. 
Zásadní rozdíl je v poměru trubek, který u Cu je 1,2/4,4 mm. Bývá opatřen balónkovou 
izolací s těmito parametry: impedance 75 ohmů při f = 1 MHz, měrný útlum 5,22 dB/km při 
f = 1 MHz a teplotě 10°C. Umožňuje přenos do 12 MHz a to jak telefonní přenosové systémy, 
tak i pro televizní signál. Tvořil nosný program pro kabelizaci naší jednotné telekomunikační 
sítě. 

Složení kabelové duše je opět různé, nejčastěji u nás používané je v kabelu MCBKQY 6 
x 1,2/4,4 + 5 XN 0,7 + 6RP 1,3 + 6 X 0,6 + 2 P0,9 

 

Mikrokoaxiální pár 

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

Rozhlasové kabely 

Vlastní radiopár o průměru 1,3-1,4 mm je stíněný metalizovaným papírem, případně 
hliníkovou fólií (košírovaná fólie - hliníková fólie opatřená vrstvou termoplastické hmoty) 
a ovíjí se Cu drátem 0,3 mm. 

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

Příklad: 37 RP 1,3 

Musí umožňovat přenos kmitočtového pásma: 

50-10 000 Hz typ A, 

50-6 400 Hz typ B, 

30-15 000 Hz typ Q. 

 

využívají se i pupinace (3,2 mH po 915 m), které umožňují rozšířit frekvenční pásmo do 
17000 Hz. Využívají se pro spojení mezi rozhlasovými studii, s vysílači pro přenos 
modulačního signálu. 

 

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

opatřeny nosným lanem, se kterým tvoří jeden celek a zvěšují se na stožárové tratě – viz 
Obr. 49. (s výhodou na existující staré tratě.) 

 
Obr. 49:  Samonosný kabel 

 

Kabely tohoto typu jsou vhodné pro rychlou montáž a pro nižší úroveň sítě (omezený 
počet čtyřek). 

Závěsné kabely se zavěšují na ocelová lana pomocí závěsů (viz Obr. 50). 
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Obr. 50:  Závěsný kabel 

 

Podmořské kabely 

Nejdůležitějším požadavkem na podmořské kabely je jejich provozní spolehlivost 
a s tím také související vysoká odolnost izolačních obalů proti vlhkosti a vysoká odolnost 
mechanická. 

Telekomunikační vlnovody 

Telekomunikační vlnovody se řadí do skupiny nových perspektivních vedení. 
Konstrukčně jsou provedeny ve tvaru trubek, nejčastěji kruhového (obdélníkového) průřezu, 
vyrobených z kvalitních vodivých materiálů. Po vlnovodech se potom uskutečňuje přenos 
elektromagnetické energie v principu jako v atmosféře, ale s ostře ohraničením směrem 
a s omezenou frekvencí. Omezení frekvence je odvislé od kritické délky vlny λ = c/f a jsou 
závislé od konstrukce vlnovodu. Ukázka kruhového kovového vlnovodu je na Obr. 51. Na 
ocelovou trubku je nanesena tenká vrstva mědi, která je ještě lakována. Na povrchu je 
ochranný plášť. 

 
Obr. 51:  Kovový kruhový vlnovod 

 

Ukázka spirálového vlnovodu je na Obr. 52. Tento vlnovod je vytvořen z měděné 
spirály obalené dielektrikem, následuje stínění a plášť. Je známa dále kupř. konstrukce, 
vytvořená spirálou v kovové trubce aj. Výhoda spirálového vlnovodu je v tom, že filtruje 
parazitní vlny, vznikají v místech nehomogenit vlnového traktu. 
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Obr. 52:  Spirálový vlnovod 

 

Výsledky z experimentálního provozu, prokázaly realizaci tratí o délce 10-30 km, 
s útlumem 2 dB/km - určené pro přenos 100-200 000 telefonních kanálů. 

 

Telekomunikační supravodiče 

Jsou uloženy na poznatku, že při teplotách jdoucích k absolutní nule (-273°C) klesá 
hodnota odporu, čímž se zmenšuje, který oproti klasickým vodičům je asi 4krát menší. Tímto 
způsobem je možné přenášet signál na velké vzdálenosti bez zesilovačů. Konstrukčně jsou 
řešeny obdobně jako koaxiální kabely (jedna a více trubek: materiál tantal, olovo), které mají 
navíc vnější vrstvu obsahující dusík nebo hélium pro udržení vodičů při nízkých teplotách.  

Vyžadují však čistící zařízení umístěné po 10-20 km, která jsou značně nákladná. 
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4 Strukturované kabelážní systémy 

4.1 Kabely pro strukturované a multimediální kabeláže 

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

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

• 1,2 pro telefonní provoz, 

• 3 pro data, 10 MHz (ISDN), 

• 4 pro data, 16 MHz (Token Ring, Ethernet) 

• 5 pro data, 100-300 MHz (ATM, Ethernet) 

• 6 pro data, 500 MHz (1 000 Base TX) 

• 6 A pro data, 500 MHz (10G Base T) 

• 7 pro data, 1 200 MHz (10G Base T, multimedia). 

 

Příklad kabelu firmy BELDEN. 

Příklad: Pár kabelu BELDEN 1584A počet párů 4 

Zc ~ 100Ω, ø 0,51mm, C = 49,2 pF/m 

f  max α 
[MHz]   [dB/100m] 

4   3,67 

10  5,77 

16  7,38 

31  10,39 

100  19,52 

4.2 Vliv konstrukce na přenosové parametry 

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

 

Příklad zapojení konektoru RJ-45 je na Obr. 53. 

 

Obr. 53: Přiřazení vývodů u kabeláže 5-UTP. 
 

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

Testovací kmitočet se používá pro ověření kabelů pro síť. Útlum popisuje velikost 
ztráty síly signálu v důsledku průchodu signálu vodičem. Čím delší bude kabel, tím větší bude 
útlum. Je-li útlum příliš vysoký, nemusí být přijímač schopen spolehlivě dekódovat přijatá 
data. 
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Charakteristický přeslech hodnota mezi páry (pair-to-pair crosstalk) je ovlivnění signálu 
na jednom z párů, jinými sousedními páry. 

Vícenásobný koncový přeslech (Multiple Disturber Near-End Crosstalk - MDNEXT) 
vypovídá o míře ovlivnění signálu na jednom párů vodičů způsobené signály na všech 
zbývajících párech daného kabelu - měřeno na konci kabelu se zdrojem rušení signálu 
u 4 párových kabelů. 

 

Kabely se stíněnou kroucenou dvojlinkou 

Standardy pro dvoupárový STP (Shielded Twisted-Pair) kabel o impedanci 150 Ω, jsou-
-li použity poskytující pro sítě velice solidní základy. Standardy EIA/TIA 568, TSB-36 
a 40 i nově navržený standard 568 a prezentovaný prostřednictvím SB 2840 specifikují 
zapojení konektorových vývodů, barevné kódování, charakteristiky šíření signálů i strategií 
kabelování popisují rovněž připojené technické vybavení. 

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

 

4.3 Druhy a specifikace kabelů 

UTP  Unshielded Twisted Pair, nestíněný kroucený pár, nestíněný párový kabel 
Obr. 54. 

 

Obr. 54: UTP kabel. 
ISTP  Individually Shielded Twisted Pair, samostatně stíněný kroucený pár, párový 

kabel se samostatně stíněnými páry, páry stíněny folií + kabel obvykle opletením Obr. 55. 

 

Obr. 55: ITSP kabel. 
FTP Foil Shielded Twisted Pair, folií stíněný kroucený pár, folií stíněný párový kabel, 

stíněno folií, 100% stínění Obr. 56. 
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Obr. 56: FTP kabel. 

4.4 Funkční sekce kabelážního systému 

Každá strukturovaná kabeláž je členěna na následující části: 

• sekce CAMPUS představuje propojení budov, 

• sekce RISER tvoří páteřní rozvody, 

• horizontální sekce je tvořena pevnými rozvody na jednotlivá pracoviště, 

• pracovní sekce propojuje horizontální sekci na koncové zařízení. 
 

Situaci znázorňuje Obr. 57. 

 

Obr. 57:  Schéma kabelážního systému. 
 

CAMPUS sekce je ve většině případů realizována optickým kabelem. Důvodem jsou 
větší vzdálenosti mezi objekty a jejich galvanické odděleni. Dalším argumentem pro optický 
kabel je i průchodnost spoje ve vztahu k toku dat. 
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RISER sekce (páteřní vedení v budově) používá jako přenosové medium rovněž často 
optický kabel. Hlavním důvodem je především průchodnost spoje, v některých případech 
i galvanické odděleni jednotlivých části sítě. V některých případech je páteř realizována 
i metalickými kabely. Pro kategorie 3 a 4 jsou používány mnohopárové kabely 
(např. 25 párů), pro kategorii 5, více 4-párových kabelů. 

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

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

Příklad návrhu systému (viz Obr. 58): 

 

Obr. 58:  Schéma kabelážního systému CR - campusový rozvaděč, RR-páteřní rozvaděč, HR-
horizontální rozvaděč, Z – zásuvky. 

 

Výhoda těchto systémů je v kvalitě a rychlosti přenosů, ve snadné instalaci a údržbě, ve 
snížení počtu chyb při instalaci a při přepojování. 

 

4.5 Zásady montáže kabelážního systému 

Zásadou je, délka HR – zásuvka, max. 90 m! 

Doporučení: vertikální sekci vézt středem budovy! 

C + B (D) = max. 100 m. ČSN EN 50 173. 

• neroztahovat páry, 

• netahat kabel silou, 

• nešlapat na kabel, 

• nejlépe „krky“, 
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• rošty a vázací pásky, 

• nepoplést barvu párů. 
 

Rozvaděče. 

Fyzická realizace uzlů. 

Otevřené rámy: 

• rámy na zem – kotvené/nekotvené, 

• rámy pro montáž na zeď. 
Skříňové rozvaděče: 

• stojanové, 

• nástěnné – dělené, nedělené, s násuvným pláštěm. 
Speciální mobilní. 

LAN – MAN – návaznost. 

 

K základním kritériím návrhu kabelážního systému patří především: 

• nadčasovost řešení, 

• maximální spolehlivost, 

• maximální bezpečnost, 

• maximální rozsah aplikační přenosové množiny a flexibilita kabelážního systému. 
 

Rozšiřujícími požadavky může být například: 

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

• minimální zásahy do stavby objektů, 

• minimální ovlivnění uživatelů při realizaci, 

• minimální ovlivnění uživatelů při přechodu ze současného řešení na nový systém, 

• snadná  správa komunikačního systému včetně dálkových hlášení při vzniku problému 
v komunikaci, 

• požadavky na vyšší krytí rozvaděčů, datových zásuvek a dalších komponentů, včetně 
požadavků na EMC v průmyslovém prostředí, 

• požadavky na konkrétní materiály a vyšší krytí datových zásuvek v nemocničním 
prostředí. 

 

Aplikační možnosti kabelážních systémů. 

Základní aplikace multimediální kabeláže: 

• data včetně vzdálených periferií a všech forem připojení Internetu, 
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• telefonie – analogové, digitální, ISDN, IP, 

• kamerové dohledové i kontrolní systémy, 

• analog/digital audio systémy, 

• digital/analog video systémy, 

• přenos TV a R signálu. 
 

Doplňkové aplikace multimediální kabeláže: 

• docházkové systémy s čipovými bezkontaktními kartami, 

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

• elektronické klíče a zámky, 

• stravovací systémy s čipovými bezkontaktními kartami, 

• systémy čerpání pohonných hmot s čipovými bezkontaktními kartami, 

• nízkovýkonové připojení reprosoustav (do jmen. zátěže 5,6 A popř. 11,2 A), 

• řídící, regulační a automatizační systémy (pro technologické procesy) 

• přenos jednotného času, 

• technická možnost přenosu EZS a EPS, 

• komunikace po rozhraních RS232, RS422 a RS485, 

• další typy komunikace technologických zařízení, 

• další jednoúčelové aplikace. 

Závěrem: přenášeno může být vše, co může komunikovat po IP protokolu a vše co je 
signální přenos, který nepřekračuje výkonové omezení komponent systému. 

 

Cesta ke „KONVERGENCI“. 

U konvergované sítě jsou samozřejmé vysoké požadavky na: 

• spolehlivost, 

• bezporuchovost, 

• bezpečnost i modularitu systémy. 
U pasivní vrstvy by mělo být samozřejmé nasazení materiálů, umožňujících dosažení 

nejvyšších přenosových rychlostí. 
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5 Přenosová média pro přenosy xDSL 
V předchozích kapitolách byla již několikrát zmíněna o kvalitě a širokého uplatnění 

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

Cestu k vyšším rychlostem znázorňuje Obr. 59. 

 

Obr. 59:  Trendy zvyšování rychlostí. 
 

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

6.1 Nehomogenity kabelů 

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

Důvody nedokonalosti výroby jsou: 

• ve výrobě měděného drátu, neb není možná vyrobit drát o přesně jmenovitém, 

• poměru (dráty se táhnou průvlaky, které se opotřebovávají, a tím se u drátu poměr 
nepatrně zvyšuje), 

• podobně nelze vyrobit izolace o absolutně stejná kvalitě a tloušťce, 

• při vlastním stáčení párů, čtyřek a duší nelze dosáhnout stejných zkrutů, tlaků aj. 
tak, aby všechny délky měly stejná elektrická vlastnosti. 

 

Z toho co bylo doposud řečeno, je nezbytná jak z technických, tak z ekonomických 
hledisek připustit jistá tolerance elektrických vlastností kabelů. Nedokonalosti rozdělujeme do 
dvou druhů: 

1) nehomogenity primárních parametrů R, L, C, G, 

2) nesymetrie dílčích kapacit, svodů, odporů a induktivních vazeb (pouze v případě 
symetrických kabelů). 

6.2 Nehomogenity primárních parametrů 

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

1 1 1´ rU U U= +  (6.1) 

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

1

1

´´
´

UZ
I

=    (6.2) 



86 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

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

Opatření pro zmenšení nehomogenit vedení: 

• Ve výrobě: Je zapotřebí věnovat pozornost vstupní kontrole používaných materiálů 
a důsledně dodržovat kontrolní operace při výrobě. 

• Po ukončení výroby: Po ukončení výroby všech výrobních délek pro jeden 
zesilovací úsek a po provedení předepsaných elektrických měření jednotlivých 
výrobních délek se navrhne tzv. alokace výrobních dálek, tj. plán rozmístění 
jednotlivých výrobních dálek v trati. 

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

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

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

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

´ ´ 2 ´C C C C C+∆ + −∆ =  

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

6.3 Nesymetrie dílčích kapacit a svodů 

Nesymetrie dílčích kapacit a svodů, tzv. příčná nesymetrie si vysvětlíme na 
schematickém znázornění čtyřky (viz Obr. 60), která je složena z kmene 1 (vodiče a, b) 
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a kmene 2 (vodiče c, d). s příslušnými dílčími kapacitami a zemními kapacitami C`ad, C`ac, 
C`bc, C`bd, C`ab, C`cd a zemními kapacitami C`ao, C`bo, C`co, C`do. 

 

Obr. 60: Schematické znázornění dílčích kapacit uvnitř čtyřky. 
 

Dílčí kapacita je kapacita mezi dvěma vodivými předměty (vodiči, polepy, armaturami, 
vodičem a zemí apod.), která je dána geometrickou konfigurací vodivých předmětů (tvarem, 
polohou vzdálenosti) a dielektrikem mezi nimi. Dílčí kapacity je možné změřit, neuplatňují se 
však nikdy samostatně. Pro jejich snažší vyjádření proveďme následující přeměnu 
čtyřramenné hvězdy zemních kapacit C`ao až C`do v ekvivalentní úplný polygon, který je 
znázorněn na Obr. 61. V obrázku jsou tyto kapacity označeny dvěma čárkami a přidávají se 
paralelně k dílčím kapacitám mezi vodiči. Vznikají tak efektivní dílčí kapacity, tj. účinné dílčí 
kapacity mezi dvěma vodiči Cab, Ccd, Cac, Cad, Cbc, Cbd, které uvádí Obr. 62. Vzhledem 
k tomu, že v dalších úvahách se budeme zabývat přeslechovými poměry jedné čtyřky, 
můžeme Cab, Ccd vynechat, neb jedná se o efektivní dílčí kapacity uvnitř 1. a 2. kmene a na 
přeslechy nemají vliv. 

 

Obr. 61: Dílčí kapacity po přeměně hvězdice čtyř zemních kapacit na úplný polygon. 
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Obr. 62: Síť efektivních dílčích kapacit uvnitř čtyřky, kapacitní můstek efektivních dílčích 
kapacit čtyřky. 

 
Uvedené zjednodušeni je uvedeno na Obr. 62 ze kterého je zřejmé, že se jedná 

o zapojení efektivních dílčích kapacit do Wheatstonova kapacitního mostu. Pro případ, kdy 
uspořádání vodičů mezi sebou a proti plášti a ostatním uzeměným vodičům je elektricky 
symetrické, jsou efektivní dílčí kapacity Cac, Cad, Cbc, Cbd stejné, kapacitní můstek je 
vyrovnán a proud z diagonály zdroje (kmen 1) se nedostane do diagonály indikátoru, 
tj. sluchátka (kmen 2); nevzniká tak kapacitní nesymetrie mezi 1. a 2. kmenem - nevznikne 
přeslech. 

V případě nevyrovnaného můstku (efektivní dílčí kapacity jsou různé, uspořádání není 
dokonale symetrické), vzniká kapacitní nesymetrie mezi 1. a 2. kmenem. Označuje se jako k1 
a v Obr. 63 je naznačena čárkovaně. V takovémto případě prochází část proudu z kmene 1. 
do kmene 2. a mezi kmeny vzniká přeslech. 

 

Obr. 63: Kapacitní můstek efektivních dílčích kapacit čtyřky. 
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Nesymetrie efektivních dílčích kapacit u jedné čtyřky (v rozsahu elektricky krátkého 
elementu) je tedy příčinou přeslechu mezi okruhy dotyčné čtyřky. Příčinou přeslechu je 
nevyrovnaný můstek dílčích kapacit. Potlačení přeslechu se v praxi provádí tak, že můstek 
vyrovnáme přídavnou kapacitou k1, (na podkladě měření) jak je uvedeno kupř. na Obr. 63. 
Přídavná kapacita nese označení kapacitní nesymetrie a je to kapacita, která vyrovnává 
můstek efektivních dílčích kapacit. 

Pro zjednodušení výpočtů přeslechu používáme často zapojení dle Obr. 64 (náhrada za 
Obr. 64 bez kondenzátoru k1), v němž jsou dva vodiče spojeny kondenzátorem k`1, který se 
nazývá fiktivní kapacitní vazba, a zbývající dva vodiče jsou spojeny přímo. Hodnota k`1 je 
dimenzována tak, aby sluchátkem S tekl proud Is jako v případě Obr. 63. Jak vyplyne dále 
mezi k`1 a k1 existuje jednoduchý vztah (k`1 = k1/4). Ekvivalentní zapojeni uvádí Obr. 64b, 
který užíváme při řešení teoretických úvah o přeslechu. 

 

Obr. 64: Fiktivní kapacitní vazba k`1. 
 

Co se týče nesymetrie dílčích svodů, které jsou způsobeny ztrátami v dielektriku, není 
situace tak kritická jako v případech nesymetrie dílčích kapacit. Dílčí svody se znázorňuji 
jako paralelní připojení gac, gad, gbc a gbd k dílčím kapacitám (Obr. 63). Dostáváme tak 
komplexní admitance gac + jωCac atd. 

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

 

Cl y x= +Σ  

Situaci názorně zobrazuje Obr. 65. Dvě kapacity x jsou vždy v sérii 
2
x 

 
 

 a tyto 

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

V případě provozní kapacity není možné hovořit o "nesymetrii C", jak se někdy 
nesprávně užívá, neb jedná se v podstatě o jedinou kapacitu zapojenou mezi dva vodiče 
(okruh) - tedy z toho důvodu nejde o nesymetrii. 
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Obr. 65: Kapacitní nesymetrie k1 a provozní kapacita C. 

6.4 Magnetické nesymetrie 

Jedná se o tzv. podélné nesymetrie a mají jak reálné složky (odporové nesymetrie), tak 
imaginární složky (nesymetrie indukčních vazeb). Indukční vazby vznikají v elektricky 
krátkých úsecích kabelu mezi jednotlivými vodiči čtyřky (dílčí vzájemné indukčnosti), které 
si můžeme představit jako transformátorové vazby mac, mad, mbc, mbd.- viz Obr. 66. 

 
Obr. 66: a) dílčí indukční vazby mezi vodiči jedné čtyřky, b) fiktivní indukční vazba. 
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Při odlišnosti těchto indukčních vazeb, obdržíme rovněž nevyrovnaný můstek 
a výsledkem jsou přeslechy. Vzhledem k tomu, že nám jde opět především o nesymetrie mezi 
1. a 2. kmenem, můžeme v teoretických úvahách o přeslechu provést náhradu a uvažovat 
pouze fiktivní (pomyslnou) indukční vazbu mezi kmeny, označenou m`1. (viz Obr. 66). 
Uváděné vazby mezi jednotlivými vodiči mají též reálné složky zapříčiněné ztrátami vířivými 
proudy ve vodičích a v plášti, které při asymetrickém uspořádání jsou rovněž příčinami 
přeslechu. 

Takzvané odporové nesymetrie jednotlivých kmeni Ra - Rb a Rc - Rd mají za následek 
nevyrovnání diferenciálních můstků kmene 1, 2 - (jak je znázorněno na Obr. 67) a tím 
vznikající přeslech mezi kmenem 1, případně 2 a fantomem. Obdobně indukčnosti 
jednotlivých vodičů La - Lb a Lc - Ld mohou způsobit přeslech mezi kmenem 1, případně 2. 

 

Obr. 67: Odporové a indukční nesymetrie 1. a 2. kmene. 
 

Závěrem můžeme konstatovat, že u symetrických čtyřkovaných kabelů příčinou 
přeslechů jsou nesymetrie dílčích kapacit, svodů, indukčností a odporových vazeb. 

6.5 Opatření proti nesymetriím 

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

Opatření při výrobě kabelu 

I. Technologická opatření 
Jak bylo již uvedeno, opatřením pro omezení nesymetrií je přesná výroba. Pro zaručení 

stejného odporu všech čtyř vodičů je nezbytné, aby příslušné délky byly nastříhány z jednoho 
kola drátu. Tím se docílí stejného průměru vodičů v celé délce. Podobně je zapotřebí 
postupovat při přípravě izolačních materiálů. Během výroby se provádí občasná kontrola k1-k3 
u samotné čtyřky. 
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II. Konstrukce kabelů 

V oblasti nižších kmitočtů (do 15 kHz) uplatňují se podstatně více kapacitní nesymetrie 
než magnetické nesymetrie. V této oblasti pak čtyřka DM (Dieselhorst - Martinova) dává 
lepší výsledky pokud jde o kapacitní nesymetrie, než čtyřka křížová. Čtyřka DM má nižší 
provozní kapacitu C proti křížové čtyřce (38,5 nF/km proti 41,0 nf/km) a dochází ke 
vzájemnému dokonalému vystřídání všech vodičů čtyřky, takže se dosáhne prakticky stejné 
průměrné vzdálenosti jednotlivých vodičů mezi sebou a tím i přibližně stejných dílčích 
kapacit mezi vodiči. 

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

 

Opatření při montáži  

Montáž se skládá z následujících etap:  

I. Symetrizace 

Je to postup, při kterém se snižují kapacitní nesymetrie při spojování elektricky 
krátkých kusů kabelů. Symetrizace se provádí: 

 1.   výběrem čtyřek a křižováním, 

 2.   přídavnými kondenzátory. 

Symetrizace se v kabelářské hantýrce, převzaté z angličtiny, nazývá douping. 
Symetrizovat lze jen při akustických kmitočtech, při nichž i několik spojených výrobních 
délek je elektricky krátkých. Při vyšších nosných kmitočtech již symetrizovat nelze, protože 
výrobní délky jsou (vzhledem k malému počtu čtyřek) delší než u nf kabelů, např. 460 m 
(proti 230 m u nf kabelů) a nejsou již elektricky krátké. 

II. Přímé snižování přeslechu 

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

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

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

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

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

Charakteristická impedance Zc homogenního vedení při daném kmitočtu není v celé 
délce konstantní, ale liší se od střední hodnoty Zc vlivem dílčích nehomogenit o odchylky 
Z(x). Odchylky Z(x) ve výrobnich délkách jsou způsobeny odchylkami primárních parametrů 
vedení, zapřičiněné kupř. odchylkami průměrů jader žil, vzdálenosti, nehomogenitou žil, 
deformacemi prvků při výrobě a pokládce. Další odchylky Z(x) mohou vzniknout při spojeni 
jednotlivých výrobních délek, u kterých se vzájemně navazující hodnoty Zc liší. Každá 
impedanční nehomogenita způsobí odraz části vln napětí a proudu šířících se podél vedení. 
Jestliže odražená vlna vracející se k začátku vedení narazí na místa s impedanční 
nehomogenitou, opět se část vlny odrazí zpět, tj. nyní ve směru prvotního postupu hlavni vlny 
ke konci vedení. Princip odrazů schematicky naznačený na Obr. 68 se opakuje na všech 
impedančních nehomogenitách podél vedení i na jeho začátku a konci. Součet všech jedenkrát 
odražených vln napětí a proudů způsobí změnu vstupní impedance vedení a tím i změnu 
výkonu užitečného signálu, který je do vedení vysílán. Změna vstupní impedance je 
kmitočtově závislá, takže dochází k rozvlnění kmitočtových charakteristik i zbytkového 
útlumu. Suma všech dvakrát odražených vln napětí a proudů se negativně projeví na 
vzdáleném konci vedení. Účinky trojnásobných a vícenásobných odrazů lze zanedbat, protože 
odražené vlny napětí a proudu jsou již značně utlumeny. Z uvedeného plyne, že každá 
impedanční nehomogenita vedení působí rušivě na přenášený signál a je příčinou snížení 
odstupu signál/šum. 

Již jsme se zmínili o střední hodnotě Zc a odchylkách Z(x), které pro určitý kmitočet 
můžeme přehledně znázornit dle Obr. 69. 
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Obr. 68: Schematické znázornění odražených vln napětí a proudů od impedančních 
nehomogenit. 

 

Obr. 69: Průběh rozvlnění charakteristické impedance kolem její střední hodnoty. 
 

Charakteristická impedance Zc ve vzdálenosti x od počátku vedení je 

( )c cZ Z Z x= +  (6.3) 

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

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

( )
( ) ( )1 2

Z x
p

Z x Z x dx
∆

=
+ +

 (6.4) 

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

Z x
p

Z
∆

=  (6.5) 

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

( ) 2
1 10 2

x
bl

c

Z x
U U e

Z
− γ∆

=  (6.6) 

kde γ = α + j β je měrná míra přenosu. 

 

Zavedeme-li činitel rušícího napětí odrazem na blízkém konci Pn(ω) (poměr rušícího 
odraženého napětí U1bl na začátku vedení a užitečného napětí U10 na začátku vedení) můžeme 
vztah (6.4) pro jediné místo odrazu přepsat  

( ) ( )1

10 2
bl

n
c

Z xUP
U Z

∆
ω = =  (6.7) 

V případě rovnoměrně rozložených nehomogenit podél vedení bude výsledný činitel 
rušícího napětí odrazem na blízkém konci z celého vedení. 

( ) ( ) ( )( )2 2

0 0

1 1 ´
2 2

l lx x
n

c c

P e dZ x Z x e dx
Z Z

− γ − γω = =∫ ∫  (6.8) 

kde (Z(x))` je derivace funkce rozvlnění Z(x) podle x. 

 

Je zřejmé, že snížení hodnoty rušivých napětí vlivem odrazů je možné dosáhnout pouze 
snížením nehomogenit v průběhu kabelového vedení. 

 

6.7 Přeslech na blízkém a na vzdáleném konci vedení 

6.7.1 Přímý přeslech 
Přeslechem označujeme nežádoucí přechod části hovorových proudů z vedení rušícího 

do souběžného vedení rušeného. Přeslech také často vzniká při závadách na přenosovém 
zařízení (především v zesilovacích stanicích, kabeláži apod.), ale těmito případy se zabývat 
nebudeme. 

 
Problematikou přeslechu se zabýváme teoreticky především u části dálkového vedení 

v rozsahu jednoho zesilovacího úseku. 
 

Přeslech se projevuje vzhledem k rušícímu zdroji na tzv. blízkém konci nebo vzdáleném 
konci. Situaci objasňuje Obr. 70. 
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Obr. 70: Přeslech na blízkém a vzdáleném konci. 
 

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

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

 

6.7.2 Nepřímý přeslech a přeslech přes třetí okruh 

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

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

Situaci objasňuje Obr. 71. Přenos po II, rozumíme přenos po rušeném vedení. 
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Obr. 71: Nepřímý přeslech „ab1A + obraz + přenos po II“. 
 

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

6.7.3 Nepřímý přeslech přes třetí vedení 

Případ je vyznačen na Obr. 72. Přeslechové proudy prochází nejprve do III. vedení 
a dále potom do rušeného vedení II. Takto přes třetí okruh vznikne přeslech na vzdáleném 
konci, ale současně i nepřímý přeslech na blízkém konci. Připomeňme, že vzhledem 
k náhodnému rozložení vazeb mezi vedeními, nedosáhneme při zrcadlové záměně I a II 
stejných výsledků (pro případ vedení II jako rušící je výsledek a“vzdII/I   a´vzdI/II). 

 

 

Obr. 72: Nepřímý přeslech přes třetí vedení. 
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Opatření pro snížení výše uvedeného přeslechu je opět především v dodržení co největší 
homogenity kabelových okruhů. 

Náhradní schémata přeslechů na blízkém a na vzdáleném konci 
Přeslech na blízkém konci 
Náhradní schéma je vyobrazeno na Obr. 73. 

 

 

Obr. 73: Náhradní schémata přeslechu na blízkém konci (a) a na vzdáleném konci (b). 
 

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

Přeslech obyčejně nevyjadřujeme velikostí přeslechového proudu IpII1 (nebo 
přeslechového napětí UpII1), jelikož tato hodnota mj. závisí na velikosti signálového proudu 
nebo napětí na vedení I v místě 1 – 1 (na začátku vedení) IsI1 (příp. UsI1). 

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

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

6.7.4 Přeslech na vzdáleném konci  

Přeslech na vzdáleném konci vzniká obdobným principem. Za předpokladu 
rovnoměrného rozložení stejných vazeb a za předpokladu stejných vedení vzniká jako suma 
řady stejných dílčích přeslechových vln. Na vzdáleném konci se sčítají příslušné přeslechové 
proudy (a napětí) algebraicky na IpII2 (příp. UpII2). 
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Ze stejných důvodů jako v předchozím případě vyjadřujeme z poměru měřícího signálu 
na vedení I v místě 1 – 1 (PsI1) a výkonu přeslechového signálu na vedení II v místě 2 – 2 
(PpII2) jako útlum přeslechu na vzdáleném konci avzd opět v dB. 

Skutečné vedení I a II s reálným přeslechem na vzdáleném konci 2 – 2 vedení II 
můžeme nahradit ideálními vedeními I a II bez přeslechu a útlumovým článkem o velikosti 
avzd  zapojeným mezi 1 – 1 vedení I a 2 – 2 vedení II pomocí přívodů o a = 0 (na Obr. 73b 
čárkováno) anebo reálnější idealizací (odpovídající též měření) a to dvěma ideálními 
vedeními I a II bez přeslechu a přenosem přeslechových proudů po vedení I (o útlumu aI) 
a útlumovým článkem o útlumu avzd měř. Čím větší útlum avzd měř, tím je přeslech na 
vzdáleném konci menší. 

6.7.5 Útlum přeslechu 

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

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

 
kde PsI1 (UsI1) je výkon (napětí) signálu na vedení I v místě 1 – 1,  

PpII1 (UpII1) je výkon (napětí) přeslechu na vedení II v místě 1 – 1,  

ZcI, ZcII jsou charakteristické impedance vedení I, příp. II,         

Δ  je korekční člen na různé impedance vedení I a II. 

V případě dvou stejných vedení bude Δ = 0 a ab1 přejde na tvar 

Na Obr. 74 je uvedena metoda měření útlumu přeslechu na blízkém konci ab1. 
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Obr. 74: Princip měření útlumu přeslechu na blízkém konci. 

 

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

Přepínač P se nejprve přeloží do polohy II (na vedení II) a odečte se výchylka na 
indikátoru I. Pak se P přepne do polohy I a děličem se nastaví na indikátoru stejná výchylka. 
Z Obr. 74 vidíme, že v tom případě bude: 

 

 kde R je odpor celého děliče, 

       r je odpor mezi kartáčky děliče. 
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Upravíme-li výraz na tvar 

 

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

Útlum přeslechu na vzdáleném konci – avzd lze stanovit obdobně. 

6.7.6 Odstup signálu od přeslechu 

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

Obecná definice odstupu signálu od přeslechu 

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

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

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

 

Vztah upravme 

 

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

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

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

7.1 Obecné zásady 

Stavební zákon 

Jedná se o zákon č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu viz, ve kterém se 
v §1 – Předmět úpravy, odstavec (1)-(3) doslova uvádí, že „ upravuje podmínky pro výstavbu, 
rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, ve věcech stavebního řádu zejména 
povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, 
dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě 
a provádění staveb“. Tento zákon dále „upravuje podmínky pro projektovou činnost 
a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do 
staveb, ochranu veřejných zájmů“. 

Zákon dále  stanovuje práva a povinnosti všech účastníků stavební činnosti, požadavky 
na provedení projektové dokumentace, vlastní realizaci staveb a způsob vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

Telekomunikační  zákon 

Zákon č.127/2005 o elektronických komunikacích viz v odst.1 „upravuje na základě 
práva Evropského společenství podmínky podnikání a výkon státní zprávy, včetně regulace 
trhu, v oblasti elektronických komunikací“. Dále určuje kdo vůbec, za jakých podmínek 
a jakým způsobem může elektronické služby poskytovat, určuje ceny služeb, pravidla pro 
přidělování licencí, určuje práva a povinnosti jednotlivých poskytovatelů a koncových 
zákazníků, dále upravuje postupy pro provádění telekomunikačních staveb, vztahy s majiteli 
pozemků přes které telekomunikační vedení vedou a všech ostatních činností spojených 
s výstavbou a provozováním telekomunikační sítě. 

Územní rozhodnutí, územní souhlas 

Jednou z nejdůležitějších součástí stavebního zákona z hlediska záměru provedení 
stavby je tzv. územní rozhodnutí. V §92 tohoto zákona se uvádí, že „ územním rozhodnutím 
stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu území, 
podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby, 
rozhodne zde o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti 
a stanoví dobu platnosti rozhodnutí “. Platnost územního rozhodnutí je obvykle 2 roky. 
Územní rozhodnutí je tedy základním předpokladem pro vybudování jakékoliv 
telekomunikační stavby, jedná se o soubor mnoha činností, kdy je nutné v součinnosti s místě 
příslušným stavebním úřadem obeslat všechny účastníky územního řízení – všichni majitelé 
dotčených nemovitostí, všichni majitelé inženýrských sítí a všechny orgány státní zprávy 
a samosprávy a vyžádat si jejich vyjádření k příslušné stavbě. Zapracovat všechny jejich 
případné připomínky do projektové dokumentace a tuto následně předložit ke schválení 
stavebnímu úřadu, který v případě souhlasu vydá územní rozhodnutí, které pokud se nikdo 
během 30 dnů od vystavení územního rozhodnutí neodvolá, nabude právní moci a lze 
příslušnou telekomunikační stavbu podle tohoto rozhodnutí provést. V některých případech 
nutnost vyřízení tohoto rozhodnutí, či její zjednodušené formy – územního souhlasu viz 
zákon 183/2006 §96 odst.1-8, je hlavní překážkou provedení stavby, protože časová náročnost 
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se pohybuje v rozmezí 8-10 měsíců, dle konkrétní polohy stavby a jednotlivých požadavků 
účastníků územního řízení a tak dlouho dobu nejsou někteří zákazníci ochotní čekat. 

Věcná břemena 
Další velmi důležitou součástí projektové činnosti před vlastní realizací stavby je 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene se všemi majiteli 
dotčených nemovitostí. Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovité 
věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se 
zdržet. Práva odpovídající věcným břemenům řadíme mezi věcná práva k věci cizí (spolu 
např. se zástavním právem a zadržovacím právem). Hovoří o tom  zákon  §104 v odst. 3 ve 
kterém se uvádí, že „uzavře podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem 
dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části 
dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy 
vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti“, nebo jinou 
písemnou smlouvu. Ač se to na první pohled nezdá, tento akt výrazně ovlivňuje spolehlivost 
optických tras, především těch podzemních, protože nejvíce poškození sítí vzniká v důsledku 
toho, že stavebník ani nevěděl, že v místě jeho zamýšlené stavební činnosti nějaké optické 
kabely vedou. Pokud ale jsou obě smlouvy řádně uzavřeny a věcné břemeno je řádně vloženo 
do katastru nemovitostí, je vyznačeno přímo v Listu vlastnickém u daného pozemku 
a i vlastník pozemku má za povinnost respektovat určité ochranné pásmo kolem vedení 
a nesmí zde mimo jiné instalovat trvalé stavby, vysazovat vzrostlé křoviny a stromy, které by 
mohli svým rostoucím kořenovým systémem vedení poškodit a dále také musí majitel 
umožnit vstup na pozemek za účelem servisu a případné opravy vedení pracovníkům 
telekomunikační společnosti, se kterou smlouvy o věcném břemeni uzavřel. Navíc je pro další 
projektovou činnost již dané, že na tomto konkrétním pozemku optické kabely vedou a tím se 
výrazně snižuje riziko poškození. Tato povinnost však platí až od roku 2006, do této doby 
nebylo zákonem nařízeno uzavření Vbř a tak se v praxi většinou stane, že pozemek koupí 
nový majitel a je zaděláno na problém. 

7.2 Realizace výstavby metalických kabelových tras 

V současné době výstavba metalických kabelových tras, pokud se budují, tak se jedná o 
doplnění přístupových sítí, případně nějaké spojky apod. V transportní síti již metaliku 
natrvalo vytěsnila optika. Přístupová síť představuje souhrn všech technických prostředků 
nasazených mezi koncovým bodem sítě a přenosovým uzlem druhé úrovně sítě, který je 
zřízen v místě řídící ústředny. Přístupová síť zabezpečuje všechny funkce potřebné pro 
připojení účastníka telefonní služby k ústředně včetně multiplexování a propojování okruhů. 
Zabezpečuje též přístup účastníků ke všem dalším telekomunikačním službám, jako je 
pronájem okruhů, přenos dat, služeb xDSL aj.  

Přístupová síť má dvě úrovně: 

• primární, která má vysokou přenosovou kapacitu a zahrnuje prvky pro další větvení do 
sítí sekundárních, tj. přípojné body, 

• sekundární, která v přípojných bodech zajišťuje připojení koncových bodů na primární 
síť. 

Jedním ze způsobů realizace sekundární úrovně přístupové sítě je účastnická přípojná 
síť vybudovaná metalickými kabely se stromovou topologií větvenou v rozvaděčích. 
Účastnická přípojná síť začíná na straně ústředny na svislé straně hlavního rozvodu a na 
straně účastníka končí koncovým bodem sítě. 
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Hlavními materiály při výstavbě této sítě s metalickými kabely jsou: 

• Plněné plastové kabely s vrstveným pláštěm v provedení úložném a závlačném, 

• neplněné plastové kabely s vrstveným pláštěm v provedení samonosném, 

• kabelové spojky teplem smrštitelné nebo mechanické, 

• stlačené konektory a moduly pro spojování žil ve spojkách, 

• plastové rozvaděče v provedení nástěnném, případně jako samostatný objekt 
osazovaný zářezovými svorkovnicemi. 

Kabely se ukládají přímo do země, zatahují do kabelovodu, kolektorů, technických 
chodeb a ochranných trubek. Kabely se sníženým redukčním činitelem jsou určeny pro 
uložení v místech ohrožených účinky střídavých elektromagnetických polí – elektrické trakce, 
tramvajové trasy apod. 

Kabely se využívají pro přenos signálů v pásmu 300 Hz - MHz pro základní 
telekomunikační služby. 

Žíly jsou spojovány stlačenými konektory bez nutnosti odstraňování plastové izolace žil 
a zakončeny zářezovými svorkovnicemi. 

Pro spojování jednotlivých kabelových délek se většinou požívají teplem smrštitelné 
spojky. Předpokládaná životnost kabelů by měla být delší 30 let. 

V současné době se pokládají kabely s měděnými jádry, s izolací žil z plastů, s ochranou 
proti příčnému a podélnému šíření vlhkosti a s pláštěm z plastů. 

Teplota při pokládce by měla být v rozmezí teplot – 10 C° až + 60 C°, provozní teplota 
-40 C° až + 70 C°. 

Průměry jader se využívají většinou 0,4 mm, 0,6 mm a 0,8 mm. Základním prvkem je 
čtyřka, čtyřky jsou stáčeny do skupin. Délka 200 m. Při uložení kabelu do země, se vykope 
kabelová rýha o hloubce 60 – 80 cm (případně i více), na dno se nasype písek, na něj se uloží 
kabel a výstražná fólie (někdy se pokládají na kabel cihly).  

     Trubky pro kabelové přechody, případně pro ochranu kabelů mohou být z PVC,  
HDPE nebo HDPE + MPE (dvouplášť). Na ochranu kabelů při položení volně v kabelovém 
žlabu je použít i krycí desky. Velmi často jsou vyžívány tzv. multikanály pro výstavbu 
kabelových tras.  

     Kabelové skříně, rozvaděče dodávají: Krone, Micos a Quante. Zářezové svorkovnice 
pak většinou firma Krone, 3M aj., spojky pak většinou od fa Reychem.  
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