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A. Postup svařování optických vláken 

A.1 Příprava pracoviště  

Příprava pracoviště je velice důleţitá a musí splňovat určitá kritéria. Největší důraz je kladen 

na čistotu, aby nedošlo ke zbytečnému nanesení nečistot na optické vlákno. Dále je nutné mít 

pracoviště logicky uspořádáno pro větší efektivitu práce.  

Kaţdé pracoviště by mělo obsahovat tyto základní prvky: 

Čistící sada  

Čistící sada slouţí k očištění vlákna od různých nečistot. Zpravidla se skládá 

z izopropylalkoholu a speciálních čistících ubrousků.  Tato sada se pouţívá při očištění 

vlákna od imersního gelu, nebo k očištění vlákna, které má jiţ odstraněnou primární 

ochranu. Pomocí čistící sady se také odstraňují nečistoty, kterou jsou na čele optického 

konektoru. Čistící sadu lze vidět na obrázku 1. 

 

Obr. 1 Čistící sada 
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Kleště pro odstranění primární ochrany vlákna  

Naprostá většina optických vláken obsahuje primární ochranu, kterou je nutné před 

svařováním odstranit. K tomu slouţí kleště pro odstranění primární ochrany vlákna. Těchto 

kleští je celá řada, avšak nejrozšířenější jsou kleště Millerovy, které můţete vidět na 

obrázku 2. 

 

Obr. 2 Millerovy kleště 

Lamačka optických vláken 

Před svařením optických vláken je nutné, aby vlákno, které jiţ má odstraněnou primární 

ochranu, bylo řádně zalomené. Tuto úlohu vykonává lamačka optických vláken (někdy 

známa pod pojmem řezačka), která slouţí k přesnému zalomení optického vlákna. Lámačku 

lze vidět na obrázku číslo 3. 



4 
 

 

Obr. 3 Lamačka optických vláken 

Svářečka  

Tento přístroj slouţí ke svaření dvou optických vláken. V dnešní době je jiţ celá řada 

optických vláken, a proto je nutné svářečku před svařováním řádně nastavit pro daný typ 

vlákna. Svářečka také obsahuje pícku, která umoţňuje zatavení ochrany svaru k svařené části 

vlákna. Svářečka spolu s dalšími základními pomůckami je vidět na obrázku číslo 4. 

 

Obr. 4 Svářečka optických vláken Fujikura FSM – 45 PM 

Ochrana svaru  
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Jak jsme si jiţ řekli, ke svaření dvou vláken je potřeba odstranit primární ochranu obou 

konců, coţ činí výsledné svařené vlákno v místě svaru a také v místě, kde je odstraněna 

primární ochrana velmi citlivým na mechanické poškození (především ohyby). Aby se 

tomuto poškození zabránilo, je na tuto část nasazena ochrana svarů, která by se dala 

přirovnat k plastové trubičce s kovovým tahovým prvkem. Po nasazení ochrany na místo 

svaru, se tato část vloţí do pícky, kde se ochrana svaru zapeče k vláknu. Příklad ochrany 

svaru je vyfocen na obrázku číslo 5. 

 

Obr. 5 Ochrany svaru 

Optický laser 

Dále je doporučeno mít na pracovišti optický laser, slouţící k detekci chyby svaru, jelikoţ 

svářečka nemusí správně vyhodnotit útlum, nebo můţe dojít k porušení vlákna při 

manipulaci, či dalším neţádoucím vlivům, které mohou ovlivnit, či v některých případech 

dokonce přerušit komunikaci ve vlákně. Optický laser tyto chyby odhalí snadno a to tak, 

ţe se v místě svaru či poškozené části se vysvítí světlo z vlákna ven.   

A.2 Postup svařování 

1. Na jedno optické vlákno, které se bude svařovat se nasadí ochranou svaru. Tento 

postup je znázorněn na obrázku číslo 6. 
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Obr. 6 Nasazení ochrany svaru na optické vlákno 

2. Po umístění ochrany svaru se uchopí konec optického vlákna a odstraní se primární 

ochrana přibliţně 3cm od konce vlákna pomocí Millerových kleští. Tento postup je 

znázorněn na obrázku číslo 7. 

 

Obr. 7 Odstranění primární ochrany vlákna 

 

3. Po odstranění primární ochrany se vlákno očistí pomoci čistící sady. Při správném 

čištění se ozývá písklavý zvuk. Toto čištění je vidět na obrázku číslo 8. 
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Obr. 8 Očištění vlákna pomocí čistící sady 

 

 

 

 

 

4. Nyní se přichystá lamačka, která je znázorněna na obrázku číslo 9. Stlačením místa, 

kde je znázorněna ţlutá šipka číslo 1 se připraví řezací část. Poté se vlákno opatrně 

vloţí do lamačky tak, aby primární ochrana vlákna byla na rysce 12mm. Po 

správném uloţení se vlákno upevní v místě zelené šipky číslo 2. Nakonec se vlákno 

zalomí zmáčknutím místa, kde je červená šipka číslo 3.  
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Obr. 9 Postup zalomení vlákna v lámačce 
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5. Po zalomení se vyjme vlákno z lamačky a uloţí se do svářečky tak, aby hrot vlákna 

byl o kousek před výbojkami. Tento postup je znázorněn na obrázku číslo 10. Poté 

se vlákno ve svářečce zacvakne. 

 

Obr. 10 Uloţení vlákna do svářečky 

 

6. Postup 2 – 5 se opakuje i pro druhé vlákno. Po zaloţení obou vláken do svářečky se  

poloţí hroty pro vystředení optického vlákna mezi výbojky. Tento postup je 

znázroněn na obrázku číslo 11. Poté se zavře kryt svářečky. 

 

Obr. 11 Zaloţení obou vláken ve svářečce 
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7. Nyní se pomocí tlačítka SET začnou svařovat vlákna. Tento postup je vyfocen na 

obrázku číslo 12. 

 

Obr. 12 Zmáčknutí tlačítka SET 

 

8. V tomto okamţiku svářečka pomocí motorku posune vlákna tak, aby je bylo vidět na 

obrazovce. Svářečka následně vlákna opálí od případných nečistot, vystředí 

a zkontroluje čistotu a zalomení. Správně očištěné a zalomené vlákna vypadají na 

displeji přibliţně stejně, jako na obrázku číslo 13. 

 

Obr. 13 Zobrazení vláken ve svářečce na displeji 
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9. Po kontrole se vlákna přiloţí k sobě a dojde k výboji, jenţ svaří vlákna dohromady. 

Správně svařené vlákno vypadá přibliţně stejně, jako na obrázku číslo 14. Svářečka 

také vypočte přibliţný útlum svaru. 

 

Obr. 14 Zobrazení svařeného vlákna na displeji 

 

10. Nyní se vlákno opatrně vyjme ze svářečky a poté se nasadí na místo svaření ochrana 

svaru, jak je vidět na obrázku číslo 15. 

 

Obr. 15 Nasazení ochrany svaru na svařenou část 
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11. Poté se tato ochrana svaru uloţí do pícky, která se nachází na dolní straně svářečky. 

Tento postup je znázorněn na obrázku číslo 16. Pomocí tlačítka HEAT se zapeče 

ochrana svaru ke svařené části vlákna a po pípnutí je vlákno připraveno k uloţení. 

 

Obr. 16 Uloţení ochrany svaru do pícky 
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B. Postup spojování optických vláken pomocí optických spojek 

B.1 Příprava pracoviště 

I zde je příprava pracoviště velmi důleţitá. Opět je nevětší důraz kladen na čistotu.  

Správné pracoviště by mělo obsahovat stejné věci, jako při svařování, ale místo ochrany 

svaru se pouţívá optická spojka v našem případě Fiberlock II, kterou je moţné vidět na 

obrázku číslo 2. Místo svářečky se pouţívá Fiberlock assembly tool, který slouţí 

k zacvaknutí vlákna do spojky a můţete jej vidět na číslo 1. 

Pro zopakování jsou zde jen v odráţkách napsány věci, které má pracoviště obsahovat 

 Čistící souprava 

 Lamačka optických vláken 

 Kleště pro odstranění primární ochrany 

 Spojka 

 Fiberlock assembly tool 

 Optický laser 

 

Obr. 1 Fiberlcok assembly tool 
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Obr. 2 Fiberlock II 

B.2 Postup spojování optických vláken pomocí optických spojek 

1. Nejprve se do místa, které je znázorněno modrou šipkou vloţí optická spojka, jak je 

vidět na obrázku číslo 3.  

 

Obr. 3 Místo zaloţení optické spojky 

2. Poté se připraví optické vlákno. Postup je stejný jako v příloze A v bodě 2 aţ 4. 

3. Po správném zalomení se vloţí vlákno do spojky dle obrázku číslo 4. 
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Obr. 4 Vloţení vlákna do spojky 

4. Po řádném zastrčení se opakuje postup 2 a 3 pro druhé vlákno. 

5. Nakonec, kdy jsou obě vlákna upevněná ve spojce, se můţe ověřit správnost spojení 

pomocí prosvícení laserem. Toto je velmi uţitečná věc, protoţe pokud se vysvítí 

velká část světla ven z místa spojení, je jasné, ţe spoj bude mít velký útlum a je třeba 

poupravit vlákna tak, aby světlo svítilo pouze minimálně.  

6. Po kontrole se vlákna zacvaknou natrvalo do spojky. Toto zacvaknutí je znázorněno 

na obrázku číslo 5. Nyní je spojka připravena k uloţení. 

 

Obr. 5 Zacvaknutí obou konců vláken do spojky  
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C. Měření pomocí přímé metody – metoda vložných ztrát 

O tomto měření se zmiňuji detailněji v kapitole 3.3. V této kapitole se řeší pouze postup, jak 

správně měřit pomocí metody vloţných ztrát.  

C.1 Příprava pracoviště  

 

Obr. 1 příprava pracoviště 

1. Je zdroj optického výkonu, který vysílá optické pulsy do trasy na určitých vlnových 

délkách. 

2. Je měřič optické úrovně signálu, který přijímá vysílané pulsy od měřiče optického 

výkonu, vyhodnotí vlnovou délku a určí výkon, útlum. 

3. Čistící sada, která je popsána v kapitole A. 

4. Patchcoord je optické vlákno zakončeno z obou stran konektory.  

5. Mikroskop, který slouţí ke kontrole optických konektorů. Díky němu můţeme určit, 

zda je čelo konektoru čisté a v pořádku, či nikoliv. 

V tomto měření se zaměříme na referenční metody A1 a A2 a A3. 
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C.2 Postup měření 

Nejprve se zkontrolují konektory patchcoordu pomocí mikroskopu. Pokud konektory nejsou 

čisté, pouţijeme pro jejich očištění čistící sadu. 

 

Nastavení reference A1 

Nyní jiţ máme přichystaný spojovací modul (patchcoord). Jednu jeho stranu připevníme ke 

zdroji optického výkonu a druhou stranu připojíme k měřiči optické úrovně. Poté je potřeba 

přístroje zapnout a měřit referenční hodnotu A1. Reálné měření je zobrazeno na obrázku 

číslo 2. 

 

Obr. 2 Nastavení referenční hodnoty A1 

Měření reference A2 

Při nastavení reference A2 jsou potřeba dva spojovací moduly, které jsou mezi sebou 

propojeny optickou spojkou. Konce těchto spojovacích modulů jsou zapojeny do zdroje 

optického záření a měřiče optické úrovně. Reálné měření této referenční metody je moţné 

vidět na obrázku číslo 3.   
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Obr. 3 Nastavení referenční hodnoty A2 

Měření reference A3 

Reference A3 se skládá ze tří spojovacích modulu, které jsou mezi sebou propojeny dvěmi 

optickými spojkami.  Konce těchto spojovacích modulů jsou zapojeny do zdroje optického 

záření a měřiče optické úrovně. Reálné měření této referenční metody je moţné vidět na 

obrázku číslo 4. 

 

Obr. 4 Nastavení referenční hodnoty A3 
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Nastavení reference na přijímači výkonové úrovně 

Referenční hodnota se musí pracně odečítat od výsledného útlumu celé trasy, aby výsledek 

nezahrnoval útlumy konektorových spojení referenčního měření. Tento problém můţe být 

eliminován a to tak, ţe při vyhodnocení útlumu dané referenční metody podrţíme na měřiči 

optické úrovně tlačítko REF, dokud se na displeji neobjeví nápis HELO. Tento krok je 

znázorněn na obrázku číslo 5. Tímto krokem si přístroj zapamatuje referenční hodnotu a 

automaticky ji odečítá od kaţdého měření, dokud se nenastaví nová referenční hodnota. 

 

Obr. 5 Nastavení referenční hodnoty na přijímači výkonové úrovně 

Rozpojení referenčního měření a následné zapojení přístrojů do trasy 

Po změření referenční hodnoty je důleţité, jak se přístroje rozpojí, neţ se zapojí do trasy. 

U kaţdé referenční metody tomu je jinak, a proto je postup pro kaţdou metodu rozepsán 

zvlášť. 

Rozpojení referenční metody A1 

Tato metoda obsahuje jen jeden patchcoord, který rozpojíme u měřiče optické úrovně. Tento 

patchcoord zapojíme do trasy.  

Poté si připravíme nový patchcoord, který připojíme k měřiči optické úrovně a zapojíme jej 

do trasy. Po zapojení obou přístrojů do trasy můţeme měřit danou trasu.  
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Rozpojení referenční metody A2 

V měření této referenční metodě jsou dva patchcoordy spojené mezi sebou optickou spojkou. 

Oba tyto patchcoordy se rozpojí a to tak, ţe se vytáhnou z optické spojky a tyto konce se 

zapojí do měřené trasy. Následně se můţe změřit útlum trasy. 

Rozpojení referenční metody A3 

Rozpojení referenční metody A3, která obsahuje 3 patchcoordy se provádí tak, ţe prostřední 

patchcoord rozpojíme z obou stran. Poté odstraníme i obě spojky, které tento patchcoord 

spojovaly. Zbylé dva konce zapojíme do trasy.  
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D. Měření pomocí nepřímé metody – metoda zpětného rozptylu 

D.1 Příprava pracoviště  

Nejprve se připraví pracoviště, které musí obsahovat dva základní prvky. První je samotný 

OTDR přístroj, který je v našem případě EXFO FTB-400. Tento přístroj je vyfocen na 

obrázku číslo 1 a označen číslem 1. Další věc, která v přípravě pracoviště nesmí chybět je 

propojovací prvek, který můţe být buď předřadné vlákno, nebo jako v našem případě 

patchcoord, který je také vyfocen na obrázku číslo 1 a označen číslem 2. Pokud konektory 

patchcoordu nejsou čisté, je nutné očistit čistící sadou, která je popsána v kapitole číslo A. 

 

Obr. 1 Příprava pracoviště před měřením nepřímé metody 

D.2 Postup měření pomocí nepřímé metody 

1. Po přípravě pracoviště se musí přístroj propojit s patchcoordem. Důleţité u tohoto 

reflektometru je, aby byl připojen k trase pomocí zeleného konektoru, jinak můţe 

dojít k nenávratnému poškození přístroje. Zapojení je znázorněné na obrázku číslo 2. 
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Obr. 2 Zapojení zeleného konektoru do reflektometru 

2. Po zapojení konektoru se připojí druhý konec patchcoordu do trasy, která se bude 

měřit.  

3. Kdyţ je propojení kompletní, musí se přístroj správně nastavit. Po zapnutí přístroje 

systém automaticky nabootuje do grafického rozhraní EXFO toolbox. Zde je nutné 

udělat dva kroky pro to, aby se zobrazilo rozhraní pro měření nepřímou metodou. 

Nejprve se na dotykovém displeji označí místo s nápisem OTDR, které je umístěno 

vlevo nahoře. Toto místo je zobrazeno na obrázku 3 a je označeno číslem 1. Poté se 

na dolním panelu objeví tlačítko s názvem OTDR, které je znázorněné na obrázku 

číslo 3 a je označené číslem 2.  
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Obr. 3 Grafické rozhraní reflektometru po zapnutí systému 

 

4. Po zmáčknutí tlačítka OTDR z předchozího bodu se zobrazí grafické uţivatleské 

rozhraní pro měření nepřímou metodou.Toto rozhraní je zobrazeno na obrázku 

číslo 4. V této záloţce se nastavují parametry měření, které jsou pro přehlednost 

číslovány.  

1 - Tato část slouţí pro nastavení vlnové délky, kterou bude přístroj vysílat a 

také pro nastavení typu vlákna, které se bude měřit.  

2 - Pomocí tohoto bloku se nastavuje celková délka trasy, kterou má přístroj 

zobrazit. Při zvolení moţnosti auto přístroj vyhodnotí konec trasy a zvolí 

nejvhodnější délku. 

3 - Tato moţnost slouţí k zvolení šířky pulsu, kterou bude přístroj vysílat. Je 

dobré tuto šířku nastavit tak, aby nevznikla zbytečně velká mrtvá zóna a 

zároveň aby nedošlo k malému odstupu signál/šum. 

4 - Poslední volba stanovuje délku měření. Čím delší je měření, tím více přístroj 

nasbíra dat a měření je přesnější. 

Po správném nastavení těchto hodnot se můţe začít měřit pomocí dotyku tlačítka 

START, které je označeno zelenou barvou a je umístěno v pravém horním rohu. 

Při měření dbejte zvýšené opatrnosti, nedívejte se do měřené trasy a nemanipulujte 

s vlákny, protoţe při kontaktu oka se světlem, jeţ vysílá OTDR přístroj můţe dojít 

k nenávratnému poškození zraku! 
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Obr. 4 Nastavení OTDR přístroje 

5. Po změření trasy přístroj vyhodnotí větší poklesy či nárůsty výkonových úrovní. 

Tyto záznamy je moţné zobrazit v záloţce událost, která je zobrazená na obrázku 

číslo 5. V této záloţce můţeme události vloţit, nebo změnit, či smazat.  

 

Obr. 5 Zobrazení záloţky událost 
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6. OTDR přístroj také umí vyhodnotit vzdálenost trasy, kterou naměřil. Tato funkce je 

v záloţce Rozsah, kterou je moţné vidět na obrázku číslo 6. Měření vzdálenosti 

můţeme provádět vzhledem k začátku nebo konci trasy, kterou přístroj naměřil. 

Ovládaní je pomocí šipek, nebo je moţné ručně navolit vzdálenost. 

 

Obr. 6 Zobrazení záloţky rozsah 

7. Díky výsledné křivce, kterou přístroj vyhodnotil ze zpětně odraţených pulsu je 

moţné vypočíst útlum, či různé druhy ztrát. Tato funkce je v záloţce Měření, které je 

zobrazené na obrázku číslo 7. Pro přehlednost jsou jednotlivé úseky číslovány 

1 - V této oblasti se můţe nastavit marker A a marker B na určitou přesně 

stanovenou vzdálenost v trase. Přístroj určuje výkonovou úroveň křivky, kde 

se právě markery nacházejí. 

V tomto bodě se také vyhodnocuje vzdálenost a dvoubodový útlum mezi 

těmito dvěma markery.   

2 - Oblast číslo dvě slouţí pro manipulaci s markery. Nejprve se označí marker, 

s kterým se chce manipulovat a poté pomocí stlačení šipky se určuje směr, 

kde se má marker pohnout, coţ je uţitečné například při doladění markeru 

pro ještě větší přesnost měření. 

3 - V této sekci je moţné zobrazit záloţky: ztráta, útlum, odraz a ORL.   
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Obr. 7 Zobrazení záloţky měření 

8. Záloţka informace o trase je vyfocena na obrázku číslo 8. Obsahuje podrobný popis 

o měření a dovoluje nastavit parametry aktuální trasy, jako například index lomu, 

nebo kabelový faktor. 

 

Obr. 8 Zobrazení záloţky informace o trase   



27 
 

E. Tabulky útlumu svaru ve vrchní vaně vyhodnocené pomocí 

svářečky 

Tabulka 1. Útlum svaru červeného svazku vláken, který je uloţené v horní kazetě: 

Útlum svaru červeného svazku vláken, který je uložené v horní kazetě 

číslo 

konektoru 

Barva 

svazku 

vlákno 1 Barva 

svazku 

Vlákno 2 Útlum 

svaru[db] 

1 - pigtail červená červená 0,01 

2 - pigtail červená zelená 0,03 

3 - pigtail červená ţlutá 0,01 

4 - pigtail červená modrá 0,07 

5 - pigtail červená bílá 0,02 

6 - pigtail červená černá 0,04 

7 - pigtail červená oranţová 0,07 

8 - pigtail červená přírodní 0,02 

  

Tabulka 2. Útlum svaru zeleného svazku vláken, který je uloţeny ve spodní kazetě: 

Útlum svaru zeleného svazku vláken, který je uloženy ve spodní kazetě 

číslo 

konektoru 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

9 - pigtail zelená červená 0,02 

10 - pigtail zelená zelená 0,03 

11 - pigtail zelená ţlutá 0,01 

12 - pigtail zelená modrá 0,04 

13 - pigtail zelená bílá 0,01 

14 - pigtail zelená černá 0,1 

15 - pigtail zelená oranţová 0,03 

16 - pigtail zelená přírodní 0,04 
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Tabulka 3. Útlum svaru červeného svazku vláken, který je uloţené v horní kazetě: 

Útlum svaru červeného svazku vláken, který je uložené v horní kazetě 

číslo 

konektoru 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

17 - pigtail bílá červená 0,05 

18 - pigtail bílá zelená 0,11 

19 - pigtail bílá ţlutá 0,01 

20 - pigtail bílá modrá 0,07 

21 - pigtail bílá bílá 0,05 

22 - pigtail bílá černá 0,03 

23 - pigtail bílá oranţová 0,01 

24 - pigtail bílá přírodní 0,03 
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F. Tabulky útlumu svaru ve spodní vaně vyhodnocené pomocí 

svářečky 

 

Tabulka 1. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 9 a 10 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 9 a 10 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV zelená červená 2 červená červená 0,06 1600 

2 1 červená červená 2 červená zelená 0,02 2400 

3 1 červená Zelená 2 červená ţlutá 0,16 3200 

4 1 červená Ţlutá - - pigtail 0,05 4000 

5 VVV zelená Zelená 2 červená modrá 0,01 1600 

6 1 červená Modrá 2 červená bílá 0,07 2400 

7 1 červená Bílá 2 červená černá 0,05 3200 

8 1 červená Černá 2 červená oranţová 0,01 4000 

9 1 červená oranţová 2 červená přírodní 0,03 4800 

10 1 červená přírodní - - pigtail 0,03 5400 
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Tabulka 2. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 11 a 12 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

Tabulka 3. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 13 a 14. 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 13 a 14. 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV zelená bílá 2 bílá červená 0,07 1600 

2 1 bílá červená 2 bílá zelená 0,09 3200 

3 1 bílá zelená 2 bílá ţlutá 0,07 4800 

4 1 bílá ţlutá 2 bílá modrá 0,06 6400 

5 1 bílá modrá 2 bílá bílá 0,09 8000 

6 1 bílá bílá 2 bílá černá 0,06 9600 

7 1 bílá černá 2 bílá oranţová 0,12 11200 

8 1 bílá oranţová 2 bílá přírodní 0,09 12800 

9 1 bílá přírodní VVV zelená černá 0,07 16000 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 11 a 12 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV zelená Ţlutá 2 bílá červená 0,05 1600 

2 1 bílá červená 2 bílá zelená 0,04 3200 

3 1 bílá zelená 2 bílá ţlutá 0,12 4800 

4 1 bílá Ţlutá pigtail není pigtail 0,04 6400 

5 VVV zelená modrá 2 bílá modrá 0,1 1600 

6 1 bílá modrá 2 bílá bílá 0,08 3200 

7 1 bílá Bílá 2 bílá černá 0,05 4800 

8 1 bílá Černá 2 bílá oranţová 0,05 6400 

9 1 bílá oranţová 2 pigtail pigtail 0,17 8000 
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Tabulka 4. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 15 a 16. 

Vyhodnocený útlum svaru pomocí svářečky - Trasa 15 – 16 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV zelená oranţová 1 bílá červená 0,09 1600 

2 1 bílá červená 1 bílá zelená spojka 3200 

3 1 bílá zelená 1 bílá ţlutá 0,06 4800 

4 1 bílá ţlutá 1 bílá modrá spojka 6400 

5 1 bílá modrá 1 bílá bílá 0,01 8000 

6 1 bílá bílá 1 bílá černá spojka 9600 

7 1 bílá černá 1 bílá oranţová 0,09 11200 

8 1 bílá oranţová 1 bílá přírodní spojka 12800 

9 1 bílá přírodní VVV zelená přírodní 0,06 16000 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

Tabulka 5. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 17 a 18. 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

 

Vyhodnocený útlum svaru pomocí svářečky - Trasa 17 – 18 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV bílá červená 2 bílá červená 0,08 800 

2 1 bílá červená 2 bílá zelená 0,07 1600 

3 1 bílá zelená 2 bílá ţlutá 0,06 2400 

4 1 bílá ţlutá 2 bílá modrá 0 3200 

5 1 bílá modrá 2 bílá bílá 0 4000 

6 1 bílá bílá 2 bílá černá 0 4800 

7 1 bílá černá 2 bílá oranţová 0,25 5600 

8 1 bílá oranţová 2 bílá přírodní 0,06 6400 

9 1 bílá přírodní VVV bílá zelená 0,18 7200 
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Tabulka 6. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 19 a 20. 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

Tabulka 7. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 21 a 22. 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 21 a 22 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV bílá bílá 2 bílá červená 0,9 1600 

2 1 bílá červená 2 bílá zelená 0,12 2400 

3 1 bílá zelená 2 bílá ţlutá 0,1 3200 

4 1 bílá ţlutá 2 bílá modrá 0,09 4000 

5 1 bílá modrá 2 - přírodní 0,03 4004,5 

6 1 - přírodní 1 bílá bílá 0,02 4804,5 

7 2 bílá bílá 1 bílá černá 0,07 5604,5 

8 2 bílá černá 1 bílá oranţová 0,07 6404,5 

9 2 bílá oranţová 1 bílá přírodní 0,12 7204,5 

10 2 bílá přírodní VVV bílá černá 0,12 8604,5 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 19 a 20 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV bílá ţlutá 2 bílá červená 0,07 1600 

2 1 bílá červená 2 bílá zelená 0,07 2400 

3 1 bílá zelená 2 bílá ţlutá 0,05 3200 

4 1 bílá ţlutá 2 bílá modrá 0,1 4000 

5 1 bílá modrá 2 - přírodní 0,03 4004,5 

6 1 - přírodní 1 bílá bílá 0,02 4804,5 

7 2 bílá bílá 1 bílá černá 0,05 5604,5 

8 2 bílá černá 1 bílá oranţová 0,13 6404,5 

9 2 bílá oranţová 1 bílá přírodní 0,12 7204,5 

10 2 bílá přírodní VVV bílá modrá 0,12 9604,5 
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Tabulka 8. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 23. 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 23. 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV bílá oranţová 1 bílá červená 0 1600 

2 1 bílá červená 1 bílá zelená 0 2400 

3 1 bílá zelená 1 bílá ţlutá 0 3200 

4 1 bílá ţlutá 1 bílá modrá 0,02 4000 

5 1 bílá modrá 1 bílá bílá 0,03 4800 

6 1 bílá bílá 1 bílá černá 0,02 5600 

7 1 bílá černá 1 bílá oranţová 0,03 6400 

8 1 bílá oranţová 1 bílá přírodní 0,02 7200 

9 1 bílá přírodní 1 - červená 0.03 8000 

10 2 - červená 
 

- pigtail 0,05 8018 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 

 

Tabulka 9. Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 24. 

Útlum svaru trasy, která je připojena na konektory vrchní vany číslo 24. 

Číslo 

svaru 

Strana 

1 

Barva 

svazku 
Vlákno 1 

Strana 

2 

Barva 

svazku 
Vlákno 2 

Útlum 

svaru[db] 

Délka 

trasy[m] 

1 VVV bílá bílá 1 bílá červená 0,02 1600 

2 1 bílá červená 1 bílá zelená 0,02 2400 

3 1 bílá zelená 1 bílá ţlutá 0,08 3200 

4 1 bílá ţlutá 1 bílá modrá 0,08 4000 

5 1 bílá modrá 1 bílá bílá 0.03 4800 

6 1 bílá bílá 1 bílá černá 0,02 5600 

7 1 bílá černá 1 bílá oranţová 0,03 6400 

8 1 bílá oranţová 1 bílá přírodní 0 7200 

9 1 bílá přírodní 1 - zelená 0,02 8000 

10 2 - zelená - - pigtail 0,03 8018 

VVV – vlákno, které je vedeno z vrchní vany 
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G. Vypracování vzorových protokolů  

       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: Měření útlumu trasy 9 - 10 pomocí přímé a nepřímé metody 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 9 – 10.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

3. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy 9 – 10 a 10 – 9 a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

3. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

4. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

5. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

6. Výstupní graf uloţte pomocí ve formátu ascii 

7. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Následně porovnejte výsledky útlumu pomocí přímé a nepřímé metody a zjistěte, jak 

moc se od sebe tyto hodnoty liší.  
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Schéma měření přímé metody  

 

Obr. 1 schéma zapojení přímé metody 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr. 2 schéma zapojení nepřímé metody 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A1, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 

 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 

 Následně jsem změřil útlum trasy 
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Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 15km a šířku pulsu na jeden metr. Měření 

probíhalo 60 sekund. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začatek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 Měření to samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

 

Obr. 3 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 9 
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Obr. 4 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 10 

 

Obr. 5 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 9 
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Obr. 6 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 10 

 

Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

Jak jde vidět ze všech výstupních souborů, měřená trasa je dlouhá 9,6 km. 

V trase můţeme vidět 3 Fresnelovy odrazy, jeden je mezi předřadným vláknem a trasou, 

druhý odraz je přímo v trase a poslední Fresnelův odraz je na konci vedení. Kromě těchto 3 

odrazů můţeme vidět, ţe úroveň poklesu křivky je lineární, coţ znamená, ţe se na trase 

nevyskytla ţádná porucha. Z tohoto průběhu se dá říci, ţe spojování vláken pravděpodobně 

proběhlo pomoci svařování. 

Rozdíl ve vlnových délkách je především ve strmosti poklesu křivky. Na vlnové délce 

1310nm je tento pokles daleko strmější neţ při pouţití vlnové délky 1550nm.  
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Tabulka 1 Útlum trasy 9 – 10 pomocí metody vloţných ztrát 

Název trasy 

(vysilač) Útlum[dB] 

  λ = 1310nm λ = 1550nm 

9 4,56 2,89 

10 4,43 2,79 

 

Tabulka 2 Útlum trasy 9 – 10 pomocí nepřímé metody 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    Trasa 9 Trasa 10 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

A 0,6262 16,33 14,478 16,352 14,4 

B 10,1635 12 11,918 12,075 11,711 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 9,5373 4,33 2,56 4,277 2,689 

 

Závěr 

V tomto měření bylo za úkol změřit trasu 9 – 10 pomocí přímé a nepřímé metody. Srovnání 

výsledných útlumu vyšlo vcelku stejně, protoţe referenční metoda A1 zahrnuje pouze 1 

patchcoord a tím pádem je trasa započítána i s patchcoordem na straně měřiče výkonové 

úrovně. U OTDR přístroje jsem neměřil útlum předřadného vlákna a také prvního konektoru 

pro přesnější určení vzdálenosti.   

Celková délka trasy je podle OTDR grafu 9,5473 km. Měření proběhlo z obou stran trasy a 

vykazovalo poměrně stejné výsledky.  

Jak je vidět útlum se výrazně liší v závislosti na vlnových délkách. Pro vlnovou délku 

1310nm je útlum trasy okolo 4,4dB, kdeţto na vlnové délce 1550nm je tato hodnota 

přibliţně 2,6dB.    
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       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: 

Měření útlumu trasy 11 - 12 pomocí přímé a nepřímé metody – 

Vliv zapojení mnohovidového spojovacího modulu 

v jednovidové trase 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 11 – 12.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

3. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy 11 – 12 a 12 – 11 a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

3. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

4. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

5. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

6. Výstupní graf uloţte pomocí tlačítka Tisk a zvolte PDF printer (popřípadě ukládejte 

ve formátu ascii – můj program). 

7. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Následně porovnejte výsledky útlumu pomocí přímé a nepřímé metody a zjistěte, jak moc se 

od sebe tyto hodnoty liší.  
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Schéma měření přímé metody  

 

Obr. 7 Schéma zapojení přímé metody 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr. 8 Schéma zapojení přímé metody 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A1, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 

 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 

 Následně jsem změřil útlum trasy 
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Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 20km a šířku pulsu na tři metry. Měření 

probíhalo 60 sekund. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začatek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 To samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

 

Obr. 9 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 11 
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Obr. 10 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 12 

 

Obr. 11 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 11 
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Obr. 12 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 12 

Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

V trase můţeme vidět 3 Fresnelovy odrazy, jeden je mezi předřadným vláknem a trasou, 

druhý odraz je přímo v trase a poslední Fresnelův odraz je na konci vedení.  

V druhém Fresnelovu odrazu je vidět velký pokles výkonové úrovně, coţ znamená, ţe 

v tomto bodě je velmi vysoký útlum. Tento vysoký útlum je způsoben zapojením 

mnohovidového vlákna. Za tímto bodem přístroj vykazuje malou věrohodnost, protoţe 

dochází k malému odstupu signál/šum a OTDR přístroj není schopen signál vyhodnotit úplně 

správně. Tato chyba vzniká u obou vlnových délek. Další rozdíl v pouţití různých vlnových 

délek je moţné vidět v strmosti poklesu křivky.   

Tabulka 3 Útlum trasy 11 – 12 pomocí metody vloţných ztrát 

Název trasy (vysilač) Útlum[dB] 

  λ = 1310nm λ = 1550nm 

10 11,93 6,16 

11 11,13 5,8 
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Tabulka 4 Útlum trasy 11 – 12 pomocí metody zpětného odrazu 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    Trasa 11 Trasa 12 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

A 0,5784 13,766 11,856 13,923 11,931 

B 14,7974 2,141 6,069 6,7 7,194 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 14,219 11,625 5,787 7,223 4,737 

 

Závěr 

Cílem toho měření bylo pomocí přímé a nepřímé metody změřit útlum trasy 11 – 12, která je 

propojena mnohovidovým vláknem. Jak můţeme vidět z výstupu OTDR grafu, vzdálenost 

trasy je 14,219 km. Problém nastává, jakmile signál doputuje k mnohovidovému vláknu, 

protoţe dochází k velkému poklesu výkonové úrovně a za tímto úsekem je křivka velmi 

nestálá. To je způsobeno malým odstupem signál/šum, jelikoţ mnohovidové vlákno má 

daleko větší průměr jádra neţ vlákno jednovidové a tak část průchozího i odraţeného 

paprsku je vysvícena do pláště. 

Pomocí přímé metody měřič optického výkonu vyhodnotil útlum z obou stran okolo 11,5 dB 

pro vlnovou délku 1310nm. Pro vlnovou délku 1550nm je útlum trasy okolo 6dB. 

U nepřímé metody se tyto výsledky liší především u vlnové délky 1310nm, kdy jedno měření 

vyšlo 11,625dB a druhé 7,223. To je způsobeno především malým odstupem signál/šum.  
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       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: Měření útlumu trasy 13 - 14 pomocí přímé a nepřímé metody 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 13 – 14.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

3. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy 13 – 14 a 14 – 13 a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

3. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

4. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

5. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

6. Výstupní graf uloţte pomocí tlačítka Tisk a zvolte PDF printer (popřípadě ukládejte 

ve formátu ascii – můj program). 

7. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Po měření vypočtěte útlum celé trasy pouze pro vlnovou délku 1310nm, kdyţ víte, ţe 

má vlákno měrný útlum 0,2 dB na km. Průměrný útlum svaru je 0,10 dB a celkový 

počet svaru je 11. Konektorové spojení má útlum 0,5 dB.  
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Následně porovnejte výsledky útlumu pomocí přímé a nepřímé metody s vypočtenou 

hodnotou zjistěte, jak moc se od sebe tyto hodnoty liší.  

 

 

Schéma měření přímé metody  

 

Obr. 13 schéma zapojení přímé metody 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr. 14 schéma zapojení nepřímé metody 

 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A3, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 
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 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 

 Následně jsem změřil útlum trasy 

 

Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 20km a šířku pulsu na tři metry. Měření 

probíhalo 60 sekund. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začatek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 To samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

Obr. 15 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 13 
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Obr. 16 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 14 

Obr. 17 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 13 
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Obr. 18 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 14 

Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

V trase můţeme vidět 2 Fresnelovy odrazy, jeden je mezi předřadným vláknem a trasou a 

druhý odraz je na konci vedení.  

Dle výstupních grafů z OTDR přístroje můţeme vidět, ţe trasa je velmi lineární aţ na konec, 

kde byla zvolená malá šířka pulsu a proto dochází k malému odstupu signál/šum. Díky tomu 

můţeme říct, ţe trasa se skládá z jednoho typu vlákna a spojování vláken proběhlo pomocí 

svařování.  

Rozdíl ve vlnových délkách je především ve strmosti poklesu křivky. Na vlnové délce 

1310nm je tento pokles daleko strmější neţ při pouţití vlnové délky 1550nm.  

Tabulka 5 Útlum trasy 13 – 14 pomocí metody vloţných ztrát 

Název trasy (vysilač) Útlum[dB] 

 

λ = 1310nm λ = 1550nm 

13 6,02 3,65 

14 6,25 3,81 
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Tabulka 6 Útlum trasy 13 – 14 pomocí metody vloţných ztrát 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    Trasa 13 Trasa 14 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

A 0,5461 13,908 11,915 13,969 12,156 

B 16,4094 9,52 8,149 8,979 8,599 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 15,8633 4,388 3,766 4,99 3,557 

 

Vypočtená hodnota celkového útlumu 
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Závěr 

Cílem toho měření bylo pomocí přímé a nepřímé metody změřit útlum trasy 13 – 14. Jak 

můţeme vidět z výstupu OTDR grafu, vzdálenost trasy je 15,8633 km.  

Pomocí přímé metody měřič optického výkonu vyhodnotil útlum z obou stran okolo 6 dB 

pro vlnovou délku 1310nm. Pro vlnovou délku 1550nm je útlum trasy okolo 3,7dB. 

U nepřímé metody jsem vypočetl útlum pro vlnovou délku 1310nm v průměru 4,5dB. U 

vyšší vlnové délky, tedy 1550nm je tato hodnota 3,66dB. 

Výpočet jsem prováděl dle zadání pouze pro vlnovou délku 1310nm a celkový vypočtený 

útlum trasy je 5,28266dB 

U vlnové délky 1310nm vyšla hodnota velmi rozdílně. Nejvíce se od sebe liší výsledky 

přímé a nepřímé metody. Vypočtená hodnota je přibliţně o 0,6dB větší neţ hodnota, kterou 

vyhodnotil měřič optické úrovně u přímé metody.  

U vlnové délky 1550nm výsledky vyšly s odchylkou 0,1dB. Tato odchylka je velmi malá a 

můţe být způsobena nedodrţením podmínky ohnutí patchcoordu, popřípadě správným 

nedolehnutím konektoru, či nedostatečným očištěním konektoru. 
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       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: 
Měření útlumu trasy s optickými spojkami číslo 15 - 16 pomocí 

přímé a nepřímé metody 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

 

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 15 – 16.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

3. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy 15 – 16 a 16 – 15 a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

3. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

4. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

5. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

6. Výstupní graf uloţte pomocí tlačítka Tisk a zvolte PDF printer (popřípadě ukládejte 

ve formátu ascii – můj program). 

7. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Následně porovnejte výsledky útlumu pomocí přímé a nepřímé metody a zjistěte, jak 

moc se od sebe tyto hodnoty liší.  
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Schéma měření přímé metody  

 

Obr. 19 Schéma měření přímé metody 

 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr. 20 Schéma měření nepřímé metody 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A3, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 

 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 
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 Následně jsem změřil útlum trasy 

 

Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 15km a šířku pulsu na jeden metr. Měření 

probíhalo 60 sekund. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začatek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 To samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

Obr. 21 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 15 
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Obr. 22 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 16 

Obr. 23 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 15 
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Obr. 24 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 16 

Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

V trase můţeme vidět 4 Fresnelovy odrazy, přičemţ dva jsou větší a dva menší. První velký 

odraz je mezi předřadným vláknem a začátkem trasy, jedná se o konektor. Druhý velký 

odraz je od konce vedení, kdy za tímto odrazem následuje pouze úroveň šumu. 

Malé Fresnelovy odrazy jsou způsobeny optickými spojkami, které mají menší útlum, neţ 

optické konektory a větší, neţ optické svary. Počet spojek, které zobrazuje OTDR přístroj 

jsou dvě. 

Kromě těchto Fresnelových odrazů je trasa poměrně lineární, coţ znamená, ţe na trase není 

porucha a je pouţitý jeden typ vlákna.  

Rozdíl ve vlnových délkách je především ve strmosti poklesu křivky. Na vlnové délce 

1310nm je tento pokles daleko strmější neţ při pouţití vlnové délky 1550nm.  
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Tabulka 7 Útlum trasy 15 – 16 pomocí metody vloţných ztrát 

Nazev trasy (vysilač) Útlum[dB] 

  λ = 1310nm λ = 1550nm 

15 4,31 2,77 

16 4,53 3 

 

Tabulka 8 Útlum trasy 15 – 16 pomocí metody vloţných ztrát 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    Trasa 15 Trasa 16 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

A 0,5783 16,168 14,24 16,28 14,332 

B 10,2117 11,977 11,818 12,067 11,83 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 9,6334 4,191 2,422 4,213 2,502 

 

Závěr 

Cílem toho měření bylo pomocí přímé a nepřímé metody změřit útlum trasy 15 – 16. Jak 

můţeme vidět z výstupu OTDR grafu, vzdálenost trasy je 9,6334 km.  

Pomocí přímé metody měřič optického výkonu vyhodnotil útlum z obou stran okolo 4,4dB 

pro vlnovou délku 1310nm. Pro vlnovou délku 1550nm je útlum trasy okolo 2,93dB. 

U nepřímé metody jsem vypočetl útlum pro vlnovou délku 1310nm v průměru 4,2dB. U 

vyšší vlnové délky, tedy 1550nm je tato hodnota 2,48dB. 

Měření přímé a nepřímé metody vyšlo poměrně stejně. Při měření na vlnové délce 1310nm 

jsou hodnoty přímé a nepřímé metody téměř totoţné. U vlnové délky 1550nm se tato 

hodnota v průměru liší přibliţně o 0,5dB. Tato chyba měření mohla být způsobená špinavým 

konektorem, či nedostatečným zastrčením konektoru do spojky. 
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       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: Měření útlumu trasy 17 - 18 pomocí přímé a nepřímé metody 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

 

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 17 – 18.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

3. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy 17 – 18 a 18 – 17 a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

3. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

4. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

5. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

6. Výstupní graf uloţte pomocí tlačítka Tisk a zvolte PDF printer (popřípadě ukládejte 

ve formátu ascii – můj program). 

7. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Po měření vypočtěte útlum celé trasy pouze pro vlnovou délku 1310nm, kdyţ víte, ţe 

má vlákno měrný útlum 0,2 dB na km. Průměrný útlum svaru je 0,10 dB a celkový 

počet svaru v trase je 11. Konektorové spojení má útlum 0,5 dB.  
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Následně porovnejte výsledky útlumu pomocí přímé a nepřímé metody s vypočtenou 

hodnotou zjistěte, jak moc se od sebe tyto hodnoty liší.  

Schéma měření přímé metody  

 

Obr. 25 Schéma měření přímé metody 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr. 26 Schéma měření nepřímé metody 

 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A3, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 

 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 

 Následně jsem změřil útlum trasy 
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Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 20km a šířku pulsu na tři metry. Měření 

probíhalo 60 sekund. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začatek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 To samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

Obr. 27 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 17 
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Obr. 28 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 18 

Obr. 29 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 17 
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Obr. 30 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 18 

 

Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

V trase můţeme vidět 2 Fresnelovy odrazy, jeden je mezi předřadným vláknem a trasou a 

druhý odraz je na konci vedení.  

Déle jsou z grafu vidět tři větší poklesy křivky ve vzdálenosti 2; 5,5; a 13km od konektoru 

číslo 18. Tyto poklesy mohou být způsobeny bodovým tlakem vlákna, nebo větším útlumem 

svaru. Nejlépe tyto poklesy jdou vidět u vlnové délky 1550nm. 

Dle výstupních grafů z OTDR přístroje můţeme vidět, ţe trasa je kromě 2 Fresnelových 

odrazu a 3 větších poklesů výkonové úrovně velmi lineární. Díky tomu můţeme říct, ţe trasa 

se skládá z jednoho typu vlákna a spojování vláken proběhlo pomocí svařování.  

Rozdíl ve vlnových délkách je především ve strmosti poklesu křivky. U výsledné křivky 

vlnové délky 1310nm je tento pokles daleko strmější neţ při pouţití vlnové délky 1550nm.  
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Tabulka 9 Útlum trasy 17 – 18 pomocí metody vloţných ztrát 

 

 

 

 

Tabulka 10 Útlum trasy 17 – 18 pomocí metody zpětného odrazu 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    Trasa 17 Trasa 18 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

A 0,5783 16,233 14,222 16,184 14,383 

B 16,3775 9,604 10,136 10,341 10,287 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 15,7992 6,629 4,086 5,843 4,096 

 

Vypočtená hodnota celkového útlumu pro vlnovou délku 1310 nm 

   á         á              

   á                    

   á                 

         č          ú          

                

              

           ý         í    č            ý         í    ú              é         í 

           ý         í    č            ý         í    ú              é         í 

           ý         í         

           ý         í       

           á                      ý         í 

Název trasy (vysilač) Útlum[dB] 

  λ = 1310nm λ = 1550nm 

17 6,47 4 

18 6,6 4,08 
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Závěr 

Cílem toho měření bylo pomocí přímé a nepřímé metody změřit útlum trasy 17 – 18. Jak 

můţeme vidět z výstupu OTDR grafu, vzdálenost trasy je 15,7992 km. 

Přímá metoda vyhodnotila útlum trasy pro vlnovou délku 1310nm v průměru 6,5 dB. Pro 

vlnovou délku 1550nm přístroj naměřil 4.04 dB. 

Metoda pomocí zpětného odrazu při vlnové délce 1310nm vyhodnotila útlum z obou stran s 

rozdílem 0,8 dB. U vlnové délky 1550nm byla tato hodnota téměř stejná. 

Vypočtená hodnota vyšla 5,2984 dB, ovšem počítali jsme s útlumem svaru 0,1 dB, který 

v této trase není dodrţen ve třech případech a to mohlo způsobit větší reálné hodnoty, neţ 

hodnoty vypočtené. 
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       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: Měření útlumu trasy 23 pomocí přímé a nepřímé metody 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

 

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 23, která má zakončení v přední 

lavici.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

3. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy z obou stran a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

1. Nakreslete schéma zapojení. 

2. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

3. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

4. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

5. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

6. Výstupní graf uloţte pomocí tlačítka Tisk a zvolte PDF printer (popřípadě ukládejte 

ve formátu ascii – můj program). 

7. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Následně porovnejte výsledky měření útlumu pomocí přímé a nepřímé metody a 

zjistěte, jak moc se od sebe tyto hodnoty liší. 
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Schéma měření přímé metody  

 

Obr. 31 Schéma měření přímé metody 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr. 32 Schéma měření přímé metody 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A3, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 

 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 

 Následně jsem změřil útlum trasy 
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Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 20km a šířku pulsu na tři metry. Měření 

probíhalo 60 sekund. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začatek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 To samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

Obr. 33 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 23 
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Obr. 34 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 23 

 

Obr. 35 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm a 1550nm - konektor 

číslo 23 přední lavice 
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Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

V trase můţeme vidět 3 Fresnelovy odrazy, jeden je mezi předřadným vláknem a 

konektorem, druhý je vidět pouze ze strany číslo 23. Tento odraz je velmi malý a jedná se 

nejspíše o chybně svařené vlákno. Třetí odraz je na konci vedení, za kterým následuje 

úroveň šumu.  

Kromě těchto 3 odrazů křivka obsahuje mírné poklesy výkonových úrovně způsobené 

bodovým tlakem na vlákno, nebo větším útlumem svaru. Tyto poklesy označil OTDR 

přístroj svislými čárami, které jdou vidět zejména u vlnové délky 1310nm ze strany 23. 

Rozdíl ve vlnových délkách je především ve strmosti poklesu křivky. U výsledné křivky 

vlnové délky 1310nm je tento pokles daleko strmější neţ při pouţití vlnové délky 1550nm.  

Tabulka 11 Útlum trasy 23 – 23 přední lavice pomocí metody vloţných ztrát 

 

 

 

 

Tabulka 12 Útlum trasy 23 – 23 přední lavice pomocí metody zpětného odrazu 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

    Trasa 23 Trasa 23 pření lavice 

A 0,915 15,421 13,616 13,8152 11,8257 

B 8,5702 11,901 11,537 10,3106 9,7475 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 7,6552 3,52 2,079 3,5046 2,0782 

 

Závěr 

Cílem toho měření bylo pomocí přímé a nepřímé metody změřit útlum trasy 23 – 23 přední 

lavice. Jak můţeme vidět z výstupu OTDR grafu, vzdálenost trasy je 7,6552 km. 

Přímá metoda vyhodnotila útlum trasy pro vlnovou délku 1310nm v průměru 3,88 dB. Pro 

vlnovou délku 1550nm přístroj naměřil 2,3 dB. 

Název trasy (vysilač) Útlum[dB] 

  λ = 1310nm λ = 1550nm 

23 3,77 2,4 

23 přední lavice 3,99 2,21 
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Metoda pomocí zpětného odrazu při vlnové délce 1310nm vyhodnotila útlum z obou stran s 

rozdílem setin dB. U vlnové délky 1550nm byla tato hodnota téměř stejná. 

U měření číslo 23 z přední lavice jde vidět jiný graf, neţ jak tomu je u měření 23. To z toho 

důvodu, ţe zde došlo k chybě měření a to takové, ţe jsem špatně nastavil markery, které měří 

vzdálenost trasy a útlum. Proto jsem byl nucen pouţít jiný program, který má rozdílné 

uţivatelské rozhraní. 
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       Optoelektronika     
 

 
 

Protokol č.:  Datum: - 

Název: Měření útlumu trasy 24 pomocí přímé a nepřímé metody 

Vypracoval: Pavel Podstawka  

login: POD204  

 

Zadaní 

Pomocí přímé a nepřímé metody změřte útlum na trase 24, která má zakončení v přední 

lavici.  

Měření přímou metodou zahrnuje tyto body: 

4. Nakreslete schéma zapojení. 

5. Pomocí metody vloţných ztrát nejdříve změřte referenční hodnotu A1, A2 nebo A3 

dle pokynů cvičícího. 

6. Po nastavení referenční hodnoty změřte útlum trasy z obou stran a výsledek 

zpracujte do tabulky. 

Pro měření pomocí nepřímé metody (OTDR) splňte tyto podmínky: 

8. Nakreslete schéma zapojení. 

9. Při zapojení pouţijte předřadné vlákno pro eliminaci mrtvé zóny. 

10. Při měření tras pouţijte vlnové délky 1310 a 1550nm.Srovnejte výstupní graf 

v závislosti na vlnové délce. 

11. Vyhodnoťte výstupní OTDR graf, popište jednotlivé jevy, které se na trase vyskytly.  

12. Dále přepněte na záloţku měření a najeďte markerem A na začátek trasy (po 

Fresnelovu odrazu) a markerem B na konec trasy (před Fresnelovým odrazem). Poté 

si opište tyto hodnoty a spočtěte útlum a určete vzdálenost celé trasy. 

13. Výstupní graf uloţte pomocí tlačítka Tisk a zvolte PDF printer (popřípadě ukládejte 

ve formátu ascii – můj program). 

14. Měření provádějte z obou stran trasy. 

Následně porovnejte výsledky měření útlumu pomocí přímé a nepřímé metody a 

zjistěte, jak moc se od sebe tyto hodnoty liší. 
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Schéma měření přímé metody  

 

Obr 36 Schéma měření přímé metody 

Schéma měření nepřímé metody 

 

Obr 37 Schéma měření nepřímé metody 

 

Použité měřicí přístroje 

 Reflektometr EXFO 

 Vysílač a přijímač výkonové úrovně 

Postup měření přímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vysílač a přijímač optické s patchcoordem 

 Poté jsem změřil referenční hodnotu, pomocí metody A3, dle zadání 

 Poté jsem rozpojil patchcoord ze strany přijímače a vysílač jsem zapojil přímo do 

trasy 

 Po zapojení vysílače jsem zapojil i přijímač a to tak, ţe jsem propojil patchcoord s 

přijímačem a výstupem trasy 

 Následně jsem změřil útlum trasy 
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Postup měření nepřímou metodou 

 Nejprve jsem propojil vstup trasy s předřadným vláknem a to následně 

s reflektometrem. 

 Poté jsem nastavil typ vlákna na singlemode(SM), nastavil vlnové délky na 1310 a 

1550nm. Dále jsem zvolil délku trasy 15km a šířku pulsu na tři metry. Měření 

probíhalo 60 sekund. V druhém měření jsem nastavil délku 10 km, protoţe trasa je 

dlouhá 8 km. Šířka pulsu a čas měření zůstalo stejné. 

 Následně jsem v záloţce měření najel markem A na začátek trasy a markem B na 

konec trasy. Tyto hodnoty jsem si opsal.  

 Po zaznamenání hodnot jsem uloţil výstupní OTDR soubor 

 To samé měření jsem prováděl z druhé strany trasy. 

Grafický výstup OTDR přístroje  

Obr. 38 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 24 
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Obr. 39 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 24 

přední lavice 

Obr. 40 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 24 
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Obr. 41Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 24 

přední lavice 

 

Popis grafického výstupu z OTDR souboru 

V trase můţeme vidět 3 Fresnelovy odrazy, jeden je mezi předřadným vláknem, druhý je 

vidět pouze ze strany číslo 24. Tento odraz je velmi malý a jedná se nejspíše o chybně 

svařené vlákno. Třetí odraz je na konci vedení, za kterým následuje úroveň šumu.  

Kromě těchto 3 odrazů křivka obsahuje mírné poklesy výkonové úrovně způsobené 

bodovým tlakem na vlákno, nebo větším útlumem svaru. Tyto poklesy označil OTDR 

přístroj svislými čárami. 

Rozdíl ve vlnových délkách je především ve strmosti poklesu křivky. U výsledné křivky 

vlnové délky 1310nm je tento pokles daleko strmější neţ při pouţití vlnové délky 1550nm.  
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Tabulka 13 Útlum trasy 24 – 24 přední lavice pomocí metody vloţných ztrát 

Nazev trasy (vysilač) Útlum 

  λ = 1310nm λ = 1550nm 

24 3,9 2,55 

24 přední lavice 4,02 2,69 

 

Tabulka 14 Útlum trasy 24 – 24 přední lavice pomocí metody zpětného rozptylu 

Marker Vzdálenost[km] Výkonová úroveň[dB] 

    λ = 1310 nm λ = 1550 nm λ = 1310 nm λ = 1550 nm 

    Trasa 24 Trasa 24 pření lavice 

A 0,562 15,538 13,822 13,354 11,404 

B 8,6858 12,297 11,741 10,079 8,953 

    Útlum[dB] 

Výsledná 
hodnota 8,1238 3,241 2,081 3,275 2,451 

 

Závěr 

Cílem tohoto měření bylo změření trasy 24, která je zakončena v přední lavici. Tato trasa je 

8,1238km dlouhá.  

Výsledky z měření jsou zaznamenány v tabulkách. Přímá metoda vyhodnotila útlum větší, 

neţ metoda zpětného odrazu. Tato chyba je pravděpodobně způsobena špatně očištěným 

konektorem, popřípadě nedocvaknutím konektoru do spojky.  

Samotné měření pomocí OTDR přístroje vyšlo u vlnové délky 1310 téměř stejně. U vlnové 

délky 1550nm je rozdíl 0,37dB.  
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H. Parametry od výrobce pro vlákna G652 D  
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I. Parametry od výrobce pro vlákna G652 D  
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J. Parametry od výrobce pro vlákna EZ-BEND 3.0 

 

 

 

 

 



83 
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K. Parametry od výrobce pro kabel Samsung  
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L. Výstupní OTDR soubory vzorového protokolu 

Trasa 19 – 20 

 

Obr. 1 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 19 

 

Obr. 2 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 19 
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Obr. 3 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 20 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 20 
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Trasa 21 - 22 

 

Obr. 5 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 21 

 

Obr. 6 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 21 
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Obr. 7 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1310nm - konektor číslo 22 

 

 

 

Obr. 8 Měření trasy pomocí OTDR přístroje – vlnová délka 1550nm - konektor číslo 22 

 


