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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je rozebrat pasivní optické sítě, nasimulovat vybranou síť a její 

vybrané parametry, následně ji prakticky proměřit a poté porovnat výsledky z tohoto praktického měření 

a výsledky ze simulace. Práce je rozdělena do tří kapitol. 

V první kapitole jsou rozebrány pasivní optické sítě, její druhy a základní komponenty, které 

tyto sítě využívají. 

V druhé kapitole je rozebrán software OptiSystem od firmy Optiwave, ve kterém proběhne i 

simulace vybrané sítě (WDM). Jsou zde popsány i nastavení jednotlivých použitých součástek. 

V poslední kapitole je provedeno praktické měření. Výsledky z Optiwave a z praktického 

měření jsou porovnány a je zhodnoceno, zdali se nějak výrazně liší nebo nikoliv a je možné je tedy 

považovat za konečné a korektní. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to analyze passive optical networks, simulate selected network and its 

selected parameters, then measure it practically and compare the results of this practical measurement 

and the results from simulation. The thesis is divided into three chapters. 

The first chapter is analyzing passive optical networks, its types and the basic components which 

are used to make operate these networks. 

The second chapter is analyzing software OptiSystem of Optiwave company which also 

includes the simulation of selected network. The settings of individual components which were used are 

also described. 

The practical measurement is described in the last chapter. The results from OptiSystem and 

from the practical measurement are compared and it is evaluated whether the results are much more 

different or not, so we could consider these results as final and correct. 
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1 Úvod 

Postupem času vznikají větší a větší nároky na optické sítě. To je známo ve všech druzích sítí. 

Důvodů existuje mnoho. Větší nároky na rychlost internetu, zvyšující se počet uživatelů internetu, 

velikost přenášených dat. Existují také v oblasti televizí – sledování pořadů v rozlišení HD (high digital), 

IPTV – zde je potřeba značné zvýšení bitrate. Bohužel s náročnou dobou přicházejí také náročné 

požadavky a díky tomu přestává metalické vedení stačit těmto požadavkům. 

Hlavním základním prvkem optických sítí (fiber network) je, jak už napovídá název, optické 

vlákno (optical fiber). 

Díky OAN (optical access network) můžeme mluvit o rychlostech přenosu v řádech Mbit*s-1 a 

Gbit*s-1, dokonce i v desítkách Gbit*s-1. Oproti minulosti, kdy byla dostačující rychlost ve stovkách 

kb*s-1je to obrovský rozdíl. 

Přesto, že je OAN velice rychlá, v budoucnu dojde určitě k dalším objevům a inovacím v oblasti 

přenosu a rychlosti. Bohužel je to omezeno značně z finanční stránky a to z důvodu pořizovacích 

nákladů optických zařízení. Je nutné vybudovat potřebnou optickou infrastrukturu. Dalším důvodem je 

také ze strany firem, poskytujících telekomunikační služby. V budoucnu ke zrychlení rozvoje by mohlo 

přispět použití levnějších plastových optických vláken. 

Mezi výhody pasivní optické sítě patří, že mezi ústřednou a koncovým zákazníkem není třeba 

používat aktivně napájené síťové prvky. Také nižší náklady na výstavbu a provoz ve srovnání s aktivní 

sítí. Vzhledem k používání pasivních prvků, které mají delší životnost, by měly být mnohem 

spolehlivější. [1] 
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2 Teorie optických sítí 

2.1 Optické vlákno 

 

Základem optických sítí je optické vlákno. Je to tenké vlákno, které je vyrobeno ze skla, 

křemene či z průhledného plastu v některých případech. Vlákno přenáší světelné záření. Využívají se 

například v telekomunikacích (dálkové komunikační sítě) či v medicíně nebo jiných oblastech lidské 

činnosti. Základním principem těchto vláken je totální reflexe. K tomuto fyzikálnímu jevu dochází 

tehdy, když světlo z opticky hustšího prostředí přechází do prostředí opticky řidšího a rozhraní mezi 

těmito prostředími dosáhne hodnotu úhlu menší než kritický. V takové situaci se světelná energie odrazí 

zpět do hustšího prostředí. Jelikož má sklo vyšší index lomu než vzduch, je opticky hustší. Díky tomu 

je skleněné vlákno už v podstatě světlovod. Vlákna jsou rozdělena do několika kategorií. 

Jednovidová vlákna, mnohovidová vlákna a speciální vlákna. 

Jednovidové optické vlákno (SM – single mode) – používá se nejčastěji pro větší vzdálenosti. 

Dražší než mnohovidové optické vlákno. Mají nejmenší průměr jádra, díky čemuž je velký úhel odrazu.  

Mnohavidové optické vlákno (MM – multimode) – používá se nejčastěji pro krátké 

vzdálenosti (v budovách). Mnohavidové optické vlákno je zobrazeno na obrázku 2.1. 

     Se skokovou změnou indexu lomu 

 V dnešní době se tento typ mnohavidových optických vláken nepoužívá 

v telekomunikacích. Využití najde v měřicí technice.  Díky jednodušší výrobě těchto vláken je jejich 

cena nižší. Vysoký útlum (20 dB*km-1) znemožňuje nasadit tyto vlákna na delší vzdálenosti. 

Jednoduché je svařování a spojování mnohavidových optických vláken se skokovou změnou indexu 

lomu. Mohou se používat k rozvodu mezi jednotlivé zařízení (služby Triple Play).  

     S gradientní změnou indexu lomu 

  Slouží jako alternativa jednovidových optických vláken. Mezi jejich výhody patří nižší 

cena ve srovnání s jednovidovými vlákny a lepší parametry ve srovnání s vlákny mnohovidovými (se 

skokovou změnou). Používají se k rozvodům v budovách či telekomunikačním účelům díky útlumu cca 

3-4 dB*km-1. [2] 

 

Obrázek 2.1: Srovnání MM vláken  
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Speciální optické vlákno 

      Většinou mají elipsovitý či obdélníkový příčný průřez. Využívají ohybu ke své činnosti. 

 

2.2 Základní funkční celky optické přístupové sítě 

 

a) Optická distribuční síť (ODN) – Optical distribution network – jsou to všechny přenosové 

prvky (prostředky) mezi OLT a ONT (ONU) – např. optická vlákna, splittery, konektory a 

další pasivní prvky.  

 

b) Optická síťová jednotka (ONU) – Optical network unit – zahrnuje koncová zařízení u 

zákazníka. Mají stejné funkce jako ONT. Rozdíl je takový, že realizuje připojení zákazníka 

skrze bezdrátové nebo metalické sítě. Může také kombinovat xDSL, WiFi, Ethernet. 

 

c) Optické síťové ukončení (ONT) – Optical network termination – zařízení u účastníka, které 

hlavně adaptuje mezi optickou sítí a rozhráním protokoly.  

 

d) Optické linkové zakončení (OLT) – Optical line termination – zařízení, které ukončuje 

optickou síť u poskytovatele. Převádí protokoly na pasivní straně optické sítě a odchozího 

připojení k páteřním sítím, kam může být připojeno mnoha způsoby.  Další funkce je dozor 

a řízení koncových zakončení a jednotek (ONT, ONU). [1] 

 

2.3 Přenos mezi dvěma body 

P2P topologie (Point-To-Point). Topologie typu bod-bod spojuje poskytovatele vyhrazeným 

vláknem s koncovým uživatelem, tzn. OLT je spojena přímo optickým vláknem s ONT/ONU. Z pohledu 

spravování a správy sítě je to nejjednodušší technologie. Bohužel nevýhodou P2P je, že každému 

uživateli patří jedno optické vlákno, což se projeví na výsledné ceně výstavby. Výhodou je naopak 

bezpečnost této sítě. Vhodné služby právě pro tuto technologii je VOIP a přenos dat, díky malému 

zpoždění.  Sítě, které se staví na topologii P2P se řadí mezi sítě aktivní (AON), jelikož se na trase 

nevyskytují žádné pasivní prvky kromě vlákna. Můžeme se setkat také s tvrzením, že P2P se řadí mezi 

PON sítě, protože nepoužívá žádný aktivní prvek. [11] 

P2P topologii lze realizovat několika způsoby:  

1) Dvojvlákno – upstream probíhá na jednom vlákně, downstream probíhá na vlákně 

druhém 

2) Jedno vlákno – upstream i downstream probíhá na jednom vlákně. K oddělení se 

používá CWDM 

3) Dvě vlákna – první vlákno je použito pro obousměrný multiplex pomocí CWDM. 

Druhé vlákno se využívá pro přenos překryvného vysílání CATV (CATV 

realizováno jako PON) 
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2.4 Přenos bod-více bodů 

P2MP topologie (Point-To-MultiPoint). Topologie tohoto typu spojuje poskytovatele sdíleným 

vláknem s koncovými uživateli, tzn. OLT je spojena s několika ukončujícími jednotkami ONT/ONU. 

OLT jednotku (její rozhraní) sdílíme mezi koncové uživatele díky zařízení. Pokud se jedná o pasivní 

optickou síť, používá se rozbočovač. V případě použití aktivní optické sítě slouží k tomuto účelu switch. 

P2MP topologie je úsporná v ohledu na optické vlákno, protože rozbočení se uskutečňuje blízko 

koncových uživatelů. Nevýhodou je správa prvků, které ve srovnání s topologií P2P se vůbec nebraly 

v potaz. Topologie této sítě připomíná stromovou topologii (vhodné CATV). [11] 

2.5 Optická síť  

Jak si můžeme všimnout (Obrázek 2.2), základní rozdělení optické sítě je na mnohabodové 

optické sítě a optické sítě typu bod-bod. Optický přístup bod-bod využívá optické spoje na dvojicí vláken 

pomocí synchronní digitální hierarchie (SDH). Mnohabodové sítě používají přístupovou infrastrukturu 

s různou technologií a různou technickou realizací. Přinášejí efektivnější provoz. [1] 

 

Obrázek 2.2: Rozdělení optické sítě 

2.6 AON (Aktivní optická síť) 

Aktivní optická síť využívá aktivní síťové prvky a s jejím využitím propojuje ONU přes terminál 

OLT na centra telekomunikačních služeb. Hlavní výhodou těchto sítí je možnost propojit větší 

vzdálenosti oproti PON (pasivních optických sítí). Nevýhodou je větší finanční náročnost z důvodu 

napájení aktivních síťových prvků. Díky tomu je výhodnější použít pasivní optické sítě. [12] 

 

2.7 PON (Pasivní optická síť) 

Pasivní optická síť. Součástky, komponenty a optické kabely, nic z toho nepotřebuje napájení 

(přísun elektrické energie), proto je to pasivní optická síť. Nevyužívá také žádné aktivní zesilovací prvky 

ani děliče výkonu. Pasivní děliče, které jsou v těchto sítích používány, dělí signál uživatelům a to bez 

využití energie a to na 16, 32, 64 a 128 uživatelů. Maximální celková délka je však 20 km. Distribuci 

signálu k uživatelům zajišťují splittery. Pracuje i opačným směrem (signály od účastníků slučuje). 

Rozbočovač tento signál nezesiluje ani nijak neupravuje, pouze jej rozdělí do dílčích směrů. 
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2.7.1 FDM 

Přenášení signálu jedním optickým vláknem, kde každý ze signálů využívá jiné kmitočtové 

pásmo. V optice se používá tak zvaný WDM, který umožňuje přenášet v jednom optickém vlákně 

signály různých vlnových délek. Díky WDM můžeme využívat šířku pásma i pro jiné služby, protože 

každá délka může přenášet uživatelský provoz v různém formátu a různé rychlosti. Nejčastěji se používá 

jako DWDM. Tato varianta umožňuje do jednoho vlákna dostat více vlnových délek díky minimálním 

odstupům mezi kanály. [8] [12] 

 

2.7.2 CWDM 

V případě, že nastane případ nedostatku optických vláken pro zákazníky, lze navýšit jejich 

kapacitu technologií CWDM. Je nutné k této technologii použít CWDM Multi nebo Demulti-plexery. 

Dražší komponenty této sítě poskytnou až dvojnásobný počet vlnových délek. CWDM systém je možné 

využít v technologii např. bod-bod, kruhová topologie, atd. Výhodou je tedy možnost využít 

vícenásobně jedno vlákno. CWDM je ve srovnání s DWDM vhodnější na krátké vzdálenosti. Jsou také 

levnější. [8] [12] 

2.7.3 TDM 

Více signálů se přenáší jedním optickým vláknem. Každý signál je oddělen tak, že je každý 

vysílán v přesně daném časovém intervalu (slotu). Většinou se používá seskupení do rámce.  Nevýhodou 

tohoto přenosu signálů je efektivita. Pokud daný time slot nic nevysílá ani nepřijímá, tak přesto je stále 

v určitém cyklu propojen a nelze jej využít pro jiné účely. Rozlišujeme komunikaci v sestupném směru 

a vzestupném směru. V sestupném směru OLT sdružuje informace a ve společném rámci je odesílá po 

jednom přenosovém médiu do sítě, kde jsou vysílány do ONT jednotek. Takže ONT jednotky mají 

přehled o informacích přenášených v síti (větší riziko odposlechu). U sestupného směru je třeba používat 

šifrování dat kvůli bezpečnosti. Ve vzestupném směru je to komplikovanější, využívá se TDMA. 

Jednotlivé jednotky vysílají v určitém přiděleném čase určité množství dat, která se vejdou do rámce. 

OLT jednotka má na starosti tento proces.  

TDM síť je založena na časovém dělení.  Každý uživatel má tedy jeden časový slot. Přidělování 

slotů uživatelům může být dynamické nebo časové.  Náklady na vybudování a implementaci sítí jsou 

nenáročné.  

Dynamické přidělování šířky pásma 

Přidělování časového slotu probíhá od OLT. OLT jednotka je informována o žádosti přenosu 

dat od ONU. Existuje také varianta zjištění provozu na lince a poté řízení ONU. V praxi se využívá 

nejvíce kombinace těchto dvou variant, díky čemu se využívá optimálně šířka pásma. 

Statické přidělování šířky pásma 

V této variantě se časový slot přiděluje každé ONU jednotce. Pokud se využívají všechny linky 

najednou, každá ONU jednotka je obsloužena jednou periodou, to patří mezi výhody. V případě malého 

vysíláni několika ONU jednotek, nebo pokud tyto jednotky nepotřebují vůbec vysílat, je kapacita linky 

málo využita. [8] 
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2.7.4 APON/BPON 

Název je vytvořen z delšího ATM PON, neboli optická síť založená na ATM standardu. Tento 

první standard byl schválen v roce 1998. Rychlostí přenosu se liší dle typu přenosu. Symetrický 

přenos využívá rychlost 155,52 Mbit*s-1 pro downstream i upstream. Asymetrický přenos využívá pro 

downstream 622,08 Mbit*s-1 a upstream a 155,52 Mbit*s-1 pro upstream. Rozšířenou verzí standardu 

APON je nástupce BPON. Vylepšení je v oblasti symetrické rychlosti na 622,08 Mbit*s-1, podporuje 

také vlnový multiplex a dynamické využití pásma. [1] [3] 

 

2.7.5 GPON 

V roce 2003 bylo schváleno rozšíření sítě BPON.  Díky tomuto rozšíření bylo dosaženo 

větších přenosových rychlostí. Zlepšuje zabezpečení a možnost výběru protokolu (ATM, Ethernet, 

GEM). Inovací sítě GPON je v případě poruchy vytvoření záložní trasy.  Symetrický přenos využívá 

rychlost 1244,16 Mbit*s-1 a 2488,32 Mbit*s-1. Asymetrický přenos využívá k uživateli rychlost 

1244,16 Mbit*s-1 a 2488,32 Mbit*s-1 a ve směru od uživatele 155,52 Mbit*s-1, 622,08 Mbit*s-1 a 

1244,16 Mbit*s-1. Název je odvozen právě z navýšení přenosové rychlosti neboli Gigabit PON. 

Obecně můžeme rozdělit GPON do 3 tříd dle optických vysílačů a optických detektorů. [1] [3] 

 Třída A -  krátké vzdálenosti – pro lokální sítě s malým počtem uživatelů. V dnešní 

době již není moc využívána a zájem o tuto třídu klesá. Pro nízkou hodnotu 

překlenutelného útlumu. 

 Třída B -  střední vzdálenosti. Pro střední hodnotu překlenutelného útlumu. 

 Třída C -  velké vzdálenosti. Pro vysokou hodnotu překlenutelného útlumu 

 

Později byly založeny dvě nové třídy. 

 Třída B+ - mezi třídou B a C. Využívá nové dostupné prvky pro navýšení 

překlenutelného útlumu. 

 Třída C+ - oproti třídě C zvyšuje hodnoty překlenutelného útlumu o 2 dB. 

 

2.7.6 EPON 

Pasivní sítě, které stojí na Ethernet protokolu (EPON) se řadí k nejvíce rozšířeným přístupovým 

sítím. Díky nativní podpory Ethernetu a citelně nižšími náklady a cenami koncových jednotek.  Síť 

EPON obsahuje stejné stavební prvky jako předchozí sítě, je to tedy optická distribuční síť s pasivními 

součástkami. OLT, ONT a ONU. Je to také nejčastěji větvená stromová struktura. Pasivní rozbočovače 

se používají opět pro více uživatelů a rozbočení sítě. S nástupem EPON se také zvětšila kanálová 

kapacita. Díky tomu byly nasazeny služby jako IPTV nebo IP telefonie. V dnešní době je známa tato síť 

také pod názvem GEPON (Gigabit EPON), která má přenosovou rychlost v Gbit*s-1. Další variantou je 

také 10GEPON. [3] 

Porovnání technologií APON/BPON, GPON a EPON vzájemně je shrnuto v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1: Porovnání technologií 

 

 

2.7.7 10GEPON 

U nástupce technologie EPON byla navýšena přenosová rychlost. Velkou výhodou tohoto 

standardu je plná kompatibilita s EPON sítí. Cílem tedy bylo vytvořit co nejjednodušší přechod mezi 

10GEPON a EPON. Rozdíl je ve výměně OLT a ONT jednotek (nový standard). 10GEPON standard 

může pracovat současně v 10GEPON i EPON režimu. Vlnové délky jsou shodné s technologií EPON 

(1480-1500nm v sestupném směru, 1260-1360nm ve vzestupném směru). Novinkou je 1575-1580nm 

(využití WDM). Je možné tento standard provozovat v asymetrickém i symetrickém režimu. [12] 

 

2.7.8 XG-PON 

Technologie vzniklá kvůli nedostatku přenosové rychlosti u GPON. Stejně jako u 10GEPON 

byla zde cílem zpětná kompatibilita s GPON technologií. Vlnové délky jsou v rozmezí 1575-1580nm 

v sestupném směru, 1260-1280nm ve vzestupném směru. Pro GPON ve vzestupném směru byly vlnové 

délky upraveny tak, aby nezasahovaly do pásma XG-PON (výskyt vložného útlumu). [12] 

 

2.8 FTTx – způsoby zakončení 

Architektura, která je postavena na optických vláknech. Za x dosazujeme jednotku závislou na 

vzdálenosti vlákna od zákazníka.  Kromě níže uvedených existují ještě další typy (FTTa, FTTr, …) 

 

a) FTTh – Fiber to the home - vlákno až do domu (až do účastnické zásuvky). Nejčastěji je 

zakončeno v mediakonvertoru nebo CPE. Ideální řešení pro PON.  

 

b) FTTb – Fiber to the building - vlákno až do sklepa (nejčastěji suterén). U nás se používá 

nejčastěji u připojení panelových domů. Dále je vlákno rozváděno svou vlastní sítí.  

 

c) FTTc – Fiber to the curb - vlákno až do venkovního rozvaděče, který rozvádí konektivitu 

cca do 0,5km od rozvaděče. Stovky zákazníků pak dokáže obsloužit. 

 

d) FTTn – Fiber to the node - tato varianta dokáže obsloužit větší vzdálenosti. Využívá se často 

stávající připojení kabelových televizí. Vlákna vedou až do rozvodné skříně. 



 

Teorie optických sítí 

 

8 

 

e) FTTo – Fiber to the office - vlákna jsou zavedena k zákazníkům (náročnost na rychlost a 

spolehlivost) 

 

f) FTTcab – Fiber to the cabine - vlákno až do rozvodné skříně kde je převodník (opticko-

elektrický). Dále je vedeno metalickým vedením. Výhoda tedy vyplývá – menší finanční 

investice. 

 

g) FTTex – Fiber to the Exchange – vlákno až do místní ústředny, ve které je multiplexor 

DSLAM. [4] 

2.9 Topologie sítě 

2.9.1 Stromová topologie 

 

Obrázek 2.3: Stromová topologie 

 

Základní stavební jednotkou neboli kořen tvoří OLT jednotka, která se dále rozvětvuje 

prostřednictvím rozbočovačů, díky čemuž vytváří spojení s více ONU jednotkami. Vychází 

z hvězdicové topologie. Stromová topologie se používá nejčastěji při tvorbě PON sítí. Stromovou 

topologii názorně ukazuje obrázek 2.3. [5] 

Výhody  

-  v případě selhání aktivního prvku ostatní části sítě fungují nadále 

-  menší potřeba kabelů a komponentů 

 -  je obtížné odposlouchávat komunikaci po síti 

Nevýhody 

-  v případě špatného vytvoření a selhání prvku blízko kmenového prvku, daná větev 

nemůže komunikovat s kmenovým prvkem 
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2.9.2 Sběrnicová topologie 

 

Obrázek 2.4: Sběrnicová topologie 

Sběrnicová topologie je zobrazena na obrázku 2.4. Vyznačuje se jednoduchostí při přidávání 

dalších uživatelů (přidání rozbočovače). Bohužel každým dalším přidáním rozbočovače se zvyšuje 

hodnota vložného útlumu. Spojení v této topologii zajišťuje jediné přenosové médium (sběrnice). [5] 

 

Výhody  

-  jednoduchá realizace i následné rozšíření sítě 

-  menší potřeba kabelů (na rozdíl od hvězdicové topologie) 

 -  vhodná pro menší (dočasné) sítě, ve kterých není potřeba velká přenosová rychlost 

Nevýhody 

-  obtížnější odstraňování závad 

-  omezený počet stanic 

-  při problému s kabeláží přestane fungovat celá síť 

-  při navyšujícím se počtu stanic rapidně klesá výkon sítě 
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2.9.3 Hvězdicová topologie 

 

Obrázek 2.5: Hvězdicová topologie 

 

Jak si lze všimnout z obrázku 2.5, hvězdicová topologie je podobná topologii stromové s tím 

rozdílem, že zde je použit pouze jeden optický rozbočovač. Z rozbočovače vede ke každému ONU jeden 

kabel. Toto řešení je vhodné pro uživatele v menší vzdálenosti od rozbočovače. Následně lze topologii 

hvězdicovou rozšířit na topologii stromovou přidáním rozbočovače.  [5] 

Výhody  

-  při selhání jednoho koncového uživatele síť funguje i nadále 

-  snadné nastavování a rozšiřování 

 -  lehce zjistitelné závady 

 -  dobrá výkonnost (na rozdíl od sběrnicové topologie) 

Nevýhody 

-  u větších sítí velký počet kabelů 

-  při selhání centrálního síťového prvku nefunguje celá síť 

 

2.9.4 Kruhová topologie 

 

Obrázek 2.6: Kruhová topologie 
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Kruhová topologie je ve tvaru kruhu (obrázek 2.6). Nejčastěji se používá v metropolitních sítích. 

Je vhodnou volbou díky možnosti zálohování a  uspořádání (pouze při použití vhodných ONU jednotek). 

[5] 

Výhody  

-  jednoduchý přenos dat díky posílání paketů jedním směrem 

-  kolize se nevyskytují 

 -  menší náklady (na rozdíl od hvězdicové topologie) 

 -  při přidání uzlu má na šířku pásma malý dopad 

Nevýhody 

-  data musí projít přes každého uživatele mezi odesílatelem a příjemcem (zvyšuje se 

doba přenosu) 

-  těžké nalezení závady 

-  při přidávání uzlu se musí vypnout celá síť 

-  při zhroucení uzlu dojde ke zhroucení celé sítě 

 

2.10 Měření útlumu optický vláken 

Útlum optického vlákna lze změřit přímo nebo nepřímo. Nepřímou metodou je metoda měření 

zpětného rozptylu (OTDR) a přímými metodami jsou metoda dvou délek a metoda vložných ztrát. 

2.10.1 Metoda dvou délek 

Tato metoda je nejpřesnější metodou měření útlumu vláken. Přesnost metody dvou délek je 

teoreticky až setiny dB. Díky tomu, že je tato metoda nejpřesnější, se většinou volí jako referenční. 

Nevýhodou této metody je destruktivnost a časová náročnost. Používá se hlavně v laboratořích a 

pracovištích. [6] 

2.10.2 Metoda vložných ztrát  

Metoda vložných ztrát není destruktivní ani tak přesná jako metoda dvou délek. Nepřesnost je 

způsobena rozdíly v čistotě a úpravě čel nebo v nastavení konců měřeného a referenčního vlákna. Tato 

metoda se dá použít pro měření konektorů (spojek). Nejprve se přímo změří referenční kabel a následně 

se připojí měřený kabel. Po kalibraci měřící soustavy získáme hodnotu referenčního výkonu. Po změření 

referenčního výkonu se měřeným vláknem propojí přijímač a vysílač, dostaneme hodnotu výkonu. 

Výsledkem je pokles výkonu na detektoru, který reprezentuje útlum na délce, o které se optické kabely 

lišily. Abychom dosáhli větší přesnosti, měří se v obou směrech. Výsledný útlum je průměrem útlumu 

v obou směrech. Výhodou metody vložných ztrát je eliminace vlivu vazby vlákna na zdroj a detektor. 

[6] 
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2.10.3 Metoda měření zpětného rozptylu (OTDR) 

Metoda měření zpětného rozptylu využívá odrazu části optického výkonu. OTDR je založena 

na detekci odražených optických pulzů. Reflektometr vysílá krátké optické pulzy, kdy díky Rayleighova 

rozptylu na nehomogenitách se část výkonu odráží zpět. Reflektometr vyhodnotí odražené záření a 

přesně zjistí útlumové vlastnosti trasy. Tato metoda není přímá a není destruktivní. Z výsledného grafu 

lze zjistit např. útlum svaru (konektorů, splitterů), poruchy, nekvalitní svary, délku trasy, ohnutá vlákna, 

apod. Jak může takový graf  vypadat lze názorně vidět na obrázku 2.7. [6] 

 

Obrázek 2.7: Příklad grafu zpětného rozptylu 

2.11 Ztráty ve vlákně 

Ztráty, které vznikají v optickém vlákně, můžeme rozdělit na ohybové, rozptylové, absorpční a 

disperzní. Ztráty ohybové vznikají, když je vlákno příliš ohnuto. Rozptylové ztráty jsou dány při výrobě 

(na nečistotách). Absorpční ztráty mají za důsledek přeměnu světelné energie na tepelnou. Ztráty 

disperzní jsou v podstatě jevy, které zhoršují vlastnosti optických vláken. Útlum by se také mohl řadit 

mezi ztráty. Je to rozdíl síly signálu na začátku kabelu oproti druhému konci. Pokud bude hodnota 

útlumu vysoká, bude přenos signálu málo kvalitní a přesný. [6] 

2.11.1 Ztráty ohybové 

Ohybové ztráty vzniknou při přílišném ohnutí vlákna (podmínka totálního odrazu je porušena). 

Paprsek se tedy láme do pláště díky většímu úhlu dopadu. Ohybové ztráty se dělí na makroohyby a 

mikroohyby. Makroohyby – poloměr zakřivení vlákna je větší než průměr. Mikroohyby vznikají tehdy, 

je-li poloměr zakřivení naopak menší než průměr vlákna. Ohybovým ztrátám lze předejít dvěma 

způsoby. Prvním způsobem je trasa, která bude mít velký poloměr zakřivení, což není vždy splnitelné. 

Druhou možností zabránění ohybovým ztrátám je zkrácení vlnové délky, ovšem při tomto způsobu se 

projevuje Rayleigho rozptyl. V praxi se většinou volí kompromis. Ohybové ztráty jsou také prospěšné, 

a to v případě, kdy chceme u módových filtrů vyšší energetické módy odfiltrovat. Následně pak tyto 

módy neovlivňuji proces. [6] 
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2.11.2 Ztráty rozptylové 

Rozptylové ztráty jsou dány při výrobě. Způsobuje je kmit krystalové mřížky nebo rozložení 

nehomogenit. Tento druh ztrát se nedá odstranit, pouze potlačit.  

Rayleigho rozptyl – tento druh rozptylových ztrát se dá mírně potlačit tím, že se posune vlnová 

délka k infračervené oblasti. Rayleigho rozptyl vzniká na částicích, které jsou menší, než je 

vlnová délka. Světlo dopadající na atomy látky se okolo těchto atomů látky ohne a rozptýlí 

Mieův rozptyl – je spojen s nehomogenitami srovnatelnými s vlnovou délkou (nečistoty, bubliny 

ve vlákně, napětí, apod). Mieův rozptyl se dá mírně odstranit použitím lepší technologie výroby. 

Rozptyl na nečistotách – rozptyl na nečistotách je podobný Mieůvu rozptylu. Rozdílné jsou 

v tom, že u tohoto rozptylu jsou nehomogenity větší než vlnová délka. Na rozdíl od ostatních 

druhů rozptylů lze rozptyly na nečistotách odstranit správnou technologií výroby. [6] 

2.11.3 Ztráty absorpční 

Kvůli absorpčním ztrátám se mění elektrická energie na energii tepelnou. U optických vláken 

se hůře zjišťuje oteplení vlivem provozu, jelikož je malé. U vláken, které se používají k jiným účelům 

než telekomunikačním, se oteplení projevuje více a lze měřit. 

Příměsová absorpce – vzniká kvůli vodním iontům – OH. OH ionty se při výrobě snažíme 

eliminovat. Díky těmto iontům se vlákna stávají náchylnější na praskání, jelikož OH ionty 

způsobují mikrotrhliny. Útlum způsobují také ionty kovu. 

Vlastní absorpce – nastává v infračervené oblasti, ultrafialové oblasti a nastává také na materiálu 

optického vlákna, ze kterého je vlákno. V oblasti infračervené je vlastní absorpce způsobena 

kmitáním molekul. V oblasti ultrafialové je absorpce větší a vytváří ji valenční elektrony. 

Absorpce skleněným materiálem je malá. Vlastní absorpci lze mírně odstranit vhodným 

materiálem. [6] 

2.11.4 Disperze optických vláken 

U tohoto jevu se energie neztrácí jako u předešlých ztrát, pouze se rozprostírá v čase. Lze je 

rozdělit na disperzi módovou, materiálovou, vlnovodnou a disperzi chromatickou. 

Módová disperze – jednotlivé módy ve vlákně se šíří po různých trasách a čas, který je potřebný 

k šíření je různý. V důsledku toho dochází k rozšíření pulzu. Rozšířený pulz omezuje rychlost 

mezi dvěma pulzy, mezi kterými nedojde k překrytí. Potlačit módovou disperzi lze vlákny 

s gradientním průběhem indexu lomu. 

Materiálová disperze – způsobuje ji závislost indexu lomu jádra světlovodu na vlnové délce. 

Mírně ji můžeme ovlivnit složením materiálu jádra. U křemíkového skla s rostoucí vlnovou 

délkou roste disperze od záporných hodnot do kladných hodnot. Nulovou hodnotu má disperze 

při vlnové délce 1312 nm. 

Vlnovodná disperze – vlnovodnou disperzi ovlivňují parametry světlovodu (geometrické a 

materiálové). Závisí na rozložení pole ve vlákně. Vzniká tedy díky změně tvaru vidu s vlnovou 

délkou. Hlavní význam má disperze u SM vláken. U MM vláken je zanedbatelná. Rozdíl mezi 
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touto disperzí a materiálovou je takový, že vlnovodná disperze zpozdí vlny, které mají vyšší 

vlnovou délku. Kdežto materiálová disperze zpomalí vlny s kratší vlnovou délkou. 

Chromatická disperze – je vlastně materiálová a vlnovodná disperze dohromady. Omezuje 

přenosovou kapacitu vláken. Ovlivnit chromatickou disperzi lze přizpůsobením profilu indexu 

lomu tak, aby se navzájem materiálová a vlnovodná disperze kompenzovaly. Takovým vláknům 

se říká, že jsou s posunutou disperzí. [6] 
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3 WDM-PON 

3.1 Technologie WDM-PON 

Wave Division Multiplex – Passive Optical Network. Využívají technologii, která je založena 

na přenosu více signálů v jednom optickém vlákně, při použití více vlnových délek. Díky tomu lze 

navýšit kapacitu původních tras. Mezi výhody se řadí možnost nasazení na stávající optické sítě. Tím je 

brána v úvahu pouze výměna některých zařízení, nikoliv optických vláken. Technologie WDM-PON 

vznikla kvůli nedostatku přenosových kapacit. S každým dalším uživatelem a novými technologiemi 

rostou nároky. Při používání této technologie se používají multiplexery a demultiplexery. Multiplexer 

se používá ke spojování vlnových délek do jedné cesty. Kdežto demultiplexer právě naopak rozděluje 

cestu do jednotlivých vlnových délek. WDM lze rozdělit do několika druhů. [12] 

 

3.1.1 CWDM 

CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplex – hrubé dělení. Je více použivaná a 

rozšířenější v dnešní době díky tomu, že je levnější než technologie DWDM. Mezi nosnými jsou rozteče 

20 nm. Díky takovému parametru roztečí, je tolerance výkyvu +- 6,5 nm. Při těchto hodnotách lze 

využívat i nestabilizované lasery. Ve srovnání s DWDM je také levnější a neklade se takový důraz na 

kvalitu vláken nebo na okolní teploty. Z toho vyplývá, že tolerance při výrobě součástek je větší. Oproti 

DWDM využívá CWDM 18 nosných. Tato technologie je rozdělena na 5 základních pásem (viz obrázek 

3.1). [7] [12] 

Pásmo O – Original – pro přenos informací do 60 km (1260-1360 nm, využívá 5 nosných)  

Pásmo E – Extended – lze použít u nových druhů optických vláken (1360-1460 nm, využívá 5 

nosných)  

Pásmo S – Short – vhodné pro nové typy přenosů (1460-1530 nm, využívá 4 nosné)  

Pásmo C – Conventional – vhodné pro velké vzdálenosti (1530-1565 nm, využívá 1 nosnou)  

Pásmo L – Long – WDM přenosy, často se využívá pro rozšíření pásma C (1565-1625 nm, 

využívá 3 nosné). 

 

Obrázek 3.1: Pásma CWDM 
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3.1.2 DWDM 

Dense Wavelength Division Multiplex – vlnové délky jsou jemně děleny. Princip je založen na 

malých vzdálenostech vlnových délek.  Mezi kanály jsou menší rozteče na rozdíl od CWDM. Díky tomu 

lze do stejného pásma umístit více vlnových délek. U této technologie se používá kvalitnější laser (např. 

aktivně chlazený). Kvůli kvalitnějším laserům a přesnosti součástek stoupá také cena realizace. Teplotní 

stabilizátory se používají k zábraně kolidování kanálů. V dnešní době se používá rozestup nejčastěji 100 

GHz s tolerancí +- 0,16nm. Lze samozřejmě dosáhnout větších dělení s rozestupy např. 50 GHz, 25 

GHz, 12,5 GHz ovšem s nárůstem ceny součástek. Výhoda DWDM je, že ve vlákně může být až 160 

kanálů, kvůli nahuštěnému vlnovému dělení. [12] 

 

3.1.3 WWDM 

WWDM – Wide Wavelength Division Multiplex – dělení široké. Nejčastěji se používají u 

jednovidových optických vláken čtyři vlnové délky (oblast 850 nm). U vícevidových vláken je to oblast 

1300 nm. Typický rozestup jednotlivých vlnových délek je 25 GHz. [12] 

 

3.2 WDM/TDM 

Princip WDM-TDM je založen na vlnovém multiplexu a využití časového multiplexu (TDM). 

Tedy spojení typu bod-bod (OLT-ONU) a informace pro více koncových jednotek komunikujících na 

EPON/GPON, je přenášena na jednotlivých kanálech.  Jak napovídá název, používají se WDM a TDM 

spolu s DWDM. 

Pokud se zvolí vhodná kombinace WDM a TDM, lze vhodně využít optické vlákno a zajistit, 

aby realizace této technologie nebyla moc nákladná. Praktické použití – od OLT se používá multiplex 

WDM, dále AWG demultiplexer (díky AWG demultiplexeru se rozdělí signál na vlnové délky, které 

jsou přeposílány dále do sítě). Dále síť využívá TDM. [12] 

3.3 Prvky WDM-PON 

3.3.1 Filtr AWG 

Arrayed Waveguide Grating – AWG filtr. Rozděluje příchozí vlnové délky do polí vlnovodů na 

výstupu. Naopak zase slučuje vstupní vlnové délky do jednoho multiplexu. Na vstup AWG navazuje 

vlnovod, který dál rozšiřuje signál. Dále je zde FPR oblast (Free Propagation Region). V této oblasti se 

paprsek rozbíhá a není stranově omezen. Na FPR oblast navazují obloukově stočeny vlnovody o různé 

délce.  Výsledkem jsou rozdílné fáze částí signálu. Navazuje výstup AWG filtru čímž je široký vlnovod. 

Z tohoto výstupu je signál dále rozdělen dle přesných vlnových délek do vlnovodů.  

Princip fungování filtru je založen na změně fázového posuvu vlnových délek, které procházejí 

polem vlnovodů o různé délce. I malé změny vlnových délek se projeví na posuvu mezi vlnovody. AWG 

filtr disponuje výhodou velice nízkého útlumu, který se nemění ani se zvyšujícím se počtem výstupů. 

AWG filtr je zobrazen na obrázku 3.2. [13] 
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Obrázek 3.2: Filtr AWG 

1) Vstupní signál 

2) FPR oblast 

3) Vlnovody stočené do oblouku 

4) FPR oblast 

5) Přesné vlnové délky 

 

3.3.2 Multi-Demulti-plexery 

Multiplexery slouží k sloučení všech přicházejících signálů do jednoho vlákna. Hlavní účel 

demultiplexeru je naopak rozdělení vstupního signálu na jednotlivé vlnové délky.  K tomuto účelu se 

používají různé filtry. 

 

ROADM – funguje jako výhybka. Díky této výhybce můžeme vybírat ze signálu jednotlivé 

délky. Je možno také určit rozmezí délek, které budou propuštěny dále. 

FBG filtr – tento filtr pracuje na principu vlákna, které obsahuje odrazivou mřížku. Tato mřížka 

se dříve vrývala do vlákna. V dnešní době se vypaluje při výrobě UV laserem. FBG filtr funguje 

jako reflektor, určitou vlnovou délku vrátí zpět, ostatní propustí dále.  

Disperzní filtr – základní princip je založen na rozložení světla díky hranolům a optickým 

mřížkám. Při rozkládání na hranolu dojde k dvojnásobnému lomu, díky čemuž se světlo o různé 

délce láme pod různým úhlem. Výhodnější je tedy použít mřížky, které dokážou zpracovat více 

kanálů. 

Selektivní interferenční filtr – tento interferenční filtr buď světelnou vlnu propustí, nebo 

naopak způsobí odraz od filtru. Vlna, která byla odražena, pokračuje na další filtr, kde se tento 

úkon opakuje tak dlouho, dokud se nerozdělí všechny vlnové délky. [13] 

 

3.3.3 Pasivní optické děliče 

Pasivní dělič rozděluje signál na vstupu do více optických vláken. Naopak v opačném směru 

signály z více vláken skládá do jednoho. Nijak tyto signály neupravuje a ke svému provozu nepotřebuje 

žádné napájení. Pokud je použit pasivní optický dělič, pak na trase vznikne útlum. Tento útlum roste 
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s dělícím poměrem. Dělící poměr a počet děličů tedy značným způsobem ovlivňují délku trasy, která 

může být použita. Děliče rozdělujeme dle použité technologie u výroby. 

FBT – vyrábí se natavením vláken k sobě. Mezi nejčastější metody se řadí kroucení, kdy jsou 

vlákna zkroucena k sobě. Při tavení vláken se tyto vlákna natahují, aby bylo ve spoji dosáhnuto 

zúžení a prodloužení vláken. 

PLC – zde probíhá výroba nanášením vrstev na substrát z křemíku. Touto technologií můžeme 

dosáhnout dělícího poměru až 1:128. [8] 

 

3.4 Zdroje záření 

Zdrojem v optických sítích je laserová dioda. V telekomunikační technice je laserová dioda 

součástka, u které nastává přeměna energie elektrické na světlo na přechodu PN. Na rozdíl od LED diod 

se mají laserové diody menší šířku spektrální čáry a vysoký jas. Fáze mezi fotony je přesně definována 

(koherentní zdroj). Laserové diody pracují na principu Stimulované emise. Stimulovaná emise je 

uspořádané vypuštění fotonů.  

3.4.1 DFB laser 

Distributed Feed Back – jednomódový laser, který má rozprostřenou zpětnou vazbu. Rezonátor 

u těchto laserů netvoří zrcadla, ale difrakční mřížky. Tato mřížka pracuje jako filtr, do aktivní oblasti se 

odrazí pouze malé spektrum vlnových délek. DFB lasery se využívají nejvíce v optických 

komunikacích. Vhodné jsou u WDM. [13] 

3.4.2 Laditelný laser 

Princip tohoto laseru je založen na širokém spektru záření, které tento laser generuje. Díky této 

funkci můžou laditelné lasery vysílat mnoho vlnových délek a neměnit je. To je důvod, proč jsou 

vhodnější než lasery, které vysílají pevnou vlnovou délku. Výkon, ladící rozsah a zpoždění jsou hlavní 

parametry těchto laserů. Cenově jsou tyto lasery výše než klasické. [13] 

3.4.3 Fabry-Perot laser 

Jsou lasery mnohamódové. Používají se hlavně pro kratší trasy, kde není kladen důraz na větší 

spektrální čáru. Rezonátor těchto laserů vlny omezí na stojaté. Čehož se dosahuje díky polopropustných 

zrcadel umístěných na protilehlých stranách polovodiče, mezi kterými je aktivní oblast. Tato mezera 

odráží světlo dál a zpět. Spektrum těchto laserů je hřebenovitého tvaru. Fabry-Perot dioda se používá 

také k zesílení. [13] 

3.4.4 Širokopásmové zdroje 

Širokopásmové zdroje pracují takovým způsobem, že zařízení vytváří více vlnových délek. 

Všechny vlnové délky tedy stabilizujeme tak, že stabilizujeme zdroj. Nevýhoda je, že se musí každý 

z kanálů externě modulovat. Výhodou je ušetření financí, jelikož se využívá pouze jeden laser. [13] 
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3.5 Přijímače signálu 

Optický přijímač je nedílnou součástí optické trasy, pro tuto funkci se používají fotodetektory. 

Fotodetektory zachycují signál na konci optické trasy. Fotodetektor má za úkol přeměnit optické světlo 

na elektrický proud. Mezi nejpoužívanější fotodetektory se řadí fotodiody APD a PIN.  

Požadavky na detektory: 

- Velká citlivost 

- Krátká doba odezvy 

- Minimální šum 

- Velká spolehlivost 

- Velká životnost 

- Malé rozměry 

- Nízká cena 

- Nízké závěrné napětí 

3.5.1 Fotodiody APD 

Tyty fotodiody mají vysokou citlivost. U těchto diod stejně jako u lavinových jevů se vyrážejí 

částice. Poté mají vysokou energii a uvádějí do pohybu další částice. Lavinový jev nemůže vzniknout 

bez magnetického pole, kde právě částice získávají rychlost. Lavinovou reakci zde vytváří foton, který 

po dopadu do aktivní oblasti uvolní elektron – díra pár. Kvůli lavinovému efektu je zde větší šum a vyšší 

napájecí napětí (často přes 100V). Kvůli vyšší cenové relaci se nevyužívají tak často, jako diody PIN. 

Názorná ukázka fotodiody APD je na obrázku 3.3. [9] [13] 

 

Obrázek 3.3: APD fotodioda 

3.5.2 Fotodiody PIN 

Řadí se mezi nejvíce využívané diody díky levné cenové relaci a přesnosti. Od obyčejné 

fotodiody se liší dopováním materiálů. Ty jsou dopovány tak, aby nosiče náboje rychle vyčistily pole a 

nezdržovaly. Třetí vrstva (střední) navyšuje rychlost diody. Fotodiody PIN mají uměle vytvořenou větší 

oblast I. Základní složení PIN fotodiod je oblast P a N, které jsou tenké a oblast I, která je tlustá. Příklad 

PIN fotodiody je zachycen na následujícím obrázku 3.4. [13] 
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Obrázek 3.4: PIN fotodioda 

3.6 Zesilovače signálu 

Zesilovače signálu slouží k zesílení signálu, když jej chceme doručit do větší vzdálenosti nebo 

také mohou opravit signál (např. tvar). Ve spolupráci s optickým vláknem můžeme i zdvojnásobit 

vzdálenost. Zesilovače signálu se dělí na polovodičové a vláknové.  

 

3.6.1 Polovodičové zesilovače (SOA) 

SOA – Semiconductor Optical Amplifier – optický polovodičový zesilovač. Tento zesilovač je 

prakticky podobný laserové diodě, u které je místo zrcadel použita anti-reflexní vrstva. Tyto zesilovače 

mají vyšší šum a bohužel nižší zisk a vysokou nelinearitu. Největší problém z těchto vlastnosti je právě 

vysoká nelinearita. Druhem SOA zesilovačů je Reflective SOA (RSOA), které se používají pro dosažení 

velké vzdálenosti. Aby se u sítě WDM-PON dosáhlo velké vzdálenosti a dosah sítě nebyl omezován 

upstreamem, je nejlepší možností RSOA zabudovat do ONU. Reflektivní SOA využívá velice nízkou 

odrazivost a taky na druhou stranu vysokou odrazivost vrstvy. Výhodou je, že není třeba vysokou energii 

na vstupu, jelikož se zesílí a odrazí, díky čemuž se tato energie používá pro rychlosti v Gbit/s. [14] 

 

3.6.2 Vláknové zesilovače (EDFA) 

EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier. EDFA je výborný zesilovač pokud chceme dosáhnout 

velké vzdálenosti u WDM systémů. EDFA zesilují všechny kanály najednou. Nepřevádí nijak signál, 

přímo jej zesiluje. Hlavní části jsou vlákno, které je dopováno Erbiem a laserové pumpy. V tomto vláknu 

dochází k excitaci atomů erbia do vyšší energetické hladiny právě díky laserové pumpe. Energie, která 

se během tohoto počinu nastřádá, se uvolní při stimulované emisi. Nevýhodou EDFA zesilovače je šum. 

[14] 
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3.7 Druhy optických konektorů 

Nejpoužívanější druhy: 

SC – má využití u SM i pro MM vlákna. V poslední době je to nejpoužívanější konektor pro 

LAN sítě, které používají MM vlákna, nebo pro použití s technologií fast Ethernet. Skoro všechna 

zařízení podporovala tento typ konektoru.  

FC – konektor typu FC používá k přichycení ke spojce závit. V 90. letech patřil mezi 

nejpopulárnější pro SM vlákna. Používal se častěji v telekomunikacích. 

E-2000/LX.5 – konektor opatřen krytkou chránící feruli před poškozením či prachem. Při 

zasunutí se automaticky otevře. Využití pro MM i SM vlákna.  

Další druhy: 

SC-RJ – předešlý SC konektor zabíral mnoho prostoru oproti RJ45, proto byl tento konektor 

vynalezen. Zabírá ve srovnání s RJ45 stejné místo. 

ST – tento bajonetový konektor byl u nás koncem devadesátých let používán převážně u MM 

vláken pro 10Base-FL (100Base-Fx).  Kovový nebo plastový konektor. 

LC – zkratka Lucent (nyní firma Alcatel-Lucent). Jako standard na SFP (XFP) modulech. Tento 

konektor získal podporu Cisco.  

MT-RJ – malý, duplexní, levný. 

VF-45 – bez ferule. Za nízkou cenu. Pro tento typ konektorů existují levnější síťové karty do 

PC s ukončením k tomuto konektoru. 

D4/DIN – v našich končinách není tento typ konektoru moc známý. Vyskytuje se např. u 

převodníku u kamer.  

SMA 905/906 – v minulosti používaný hodně u MM vláken. 

Na obrázku 3.5 si lze prohlédnout výše uvedené konektory. Existuje mnohem více optických 

konektorů, než je zde uvedeno. [10] 

 

 

 

Obrázek 3.5: Typy konektorů 
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3.7.1 Ferule, broušení 

Ferule je v podstatě nejpřesnější část optického konektoru. Na přesnosti ferule jsou závislé 

parametry. V dřívějších dobách byly kovové (hliník), v dnešní době jsou převážně keramické a 

kompozitní (plastové jsou nejlevnější). Uprostřed ferule je prostor pro vlákno, kde je toto vlákno 

zalepeno epoxidovým lepidlem a poté zbroušeno. 

Broušení – ferule se brousí tak, aby se optického vlákna dotýkala (nemusí). Broušení lze rozdělit 

do tří typů. 

 NPC (Non Physical Contact) – rovné zabroušení. 

 PC (Physical Contact) – sféricky rovné zabroušení. Rozšířeno na SPC a UPC. 

 APC (Angled Physical Contact) – uhlově sféricky zabroušeno. Používá se u SM. 

 

Tabulka.3.1: Druhy broušení 

 

Druh broušení Útlum odrazu [dB] 

NPC -14 

PC -35 

SPC -45 

UPC -55 

APC -65 

 

Největší útlum pro signály, které se odráží má APC kvůli úhlu zbroušení. Na obrázku 3.6 jsou 

zobrazeny typy broušení. U WDM-PON sítí se využívají díky minimálnímu odrazu APC. 

 

 

Obrázek 3.6: Druhy broušení 

 

3.7.2 Simplex a duplex 

Počet, kolik mají konektory vláken (cest). Na počátku se používal pouze simplex, jednotlivá 

vlákna. Později se zjistilo, že je vhodnější mít duplex z důvodu, že se nemusí zjišťovat, které vlákno 

slouží pro příjem optického signálu, a které slouží pro vysílání. Konektory existují pouze simplexní, 

pouze duplexní a také v obou verzích. Vyrábí se také konektory s větším počtem vláken. 
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4 OptiSystem 

Simulace celého měření se prováděla pomocí softwaru od firmy Optiwave Systems Inc, 

OptiSystem ve verzi 11.0.0.47 pro 64-bit. OptiSystem je jeden z mála programů, které patří právě pod 

rodinu Optiwave. OptiBMP – program sloužící pro navrhování složitých optických členů. OptiFDTD – 

slouží k navrhování, analýze a následné simulaci pasivních fotonických prvků. OptiFiber – program 

zaměřen na optická vlákna, jejich rozptyl, ztráty, lomy. OptiSPICE – software zaměřen na analýzu 

integrovaných obvodů. OptiPerformer – software vydaný zdarma, slouží pro spuštění navržených 

simulací z OptiSystemu. OptiGrating – zaměřený na modulaci mřížek pro senzory, vlákna, jejich 

analýzu apod. Výhodou pro uživatele je stále se rozšiřující databáze součástek a obvodů. 

OptiSystem se řadí do rodiny z firmy Optiwave Systems Inc. Slouží pro vytvoření, plánování, 

simulaci a jejich následné testování optických sítí. Obsahem tohoto softwaru je více než 300 prvků 

optoelektroniky, měření prvků, vizualizaci, kalkulaci. Programy v rodině Optiwave Systems jsou úzce 

propojeny, např. v OptiBMP lze navrhnout složitý optický člen, který po exportování můžeme vložit 

jako prvek do OptiSystem. V OptiSystem je možno navrhovat sítě na jakékoliv technologii (BPON, 

WDM, EPON, atd). K realizování této práce budu navrhovat WDM-PON. Návrh sítě WDM-PON 

probíhal s parametry, jako jsou dostupné ve VŠB-TUO. Návrh sítě probíhal z domácího prostředí 

pomocí připojení přes vzdálenou plochu na školní počítač s příslušným softwarem.  

 

 

Obrázek 4.1: Software Optiwave OptiSystem [17] 
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4.1 Simulace vybraných parametrů WDM-PON v OptiSystem 

Návrh probíhal z domácího prostředí, nejdříve bylo tedy nutné se připojit do školní sítě pomocí 

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Poté bylo třeba se přes připojení k vzdálené ploše a příslušné 

IP adresy přihlásit k počítači a spustit software OptiSystem. Po úvodní obrazovce (obrázek 4.1) jsme 

mohli začít tvořit nový projekt. Součástky a komponenty jsme nalezli pod složkou default. Síť, kterou 

jsme tvořili v OptiSystem, používala pásma C a L, stejně jako síť v učebně N312 v budově N ve VŠB-

TUO. Pásmo L bylo použito pro stahování (download) a pásmo C je použito pro odesílání (upload). 

Hodnoty jsou v níže uvedené tabulce (Tabulka 4.1). V návrhu sítě byla použita přenosová rychlost 10 

Gbit/s (na každý kanál). Rozestupy byly nastaveny cca 100 GHz v pásmu L. 

Tabulka 4.1: Pásmo-L, Pásmo-C 

  L-Pásmo     C-Pásmo   

Číslo kanálu Vlnová délka Frekvence Číslo kanálu Vlnová délka Frekvence 

  [nm]  [THz]    [nm]  [THz] 

1 1574,213 190,4396 1 1533,465 195,50 
2 1575,018 190,3423 2 1534,250 195,40 
3 1575,824 190,2449 3 1535,036 195,30 
4 1576,631 190,1476 4 1535,822 195,20 
5 1577,438 190,0502 5 1536,609 195,10 
6 1578,247 189,9582 6 1537,397 195,00 
7 1579,056 189,8555 7 1538,186 194,90 
8 1579,866 189,7581 8 1538,976 194,80 
9 1580,677 189,6608 9 1539,766 194,70 

10 1581,489 189,5634 10 1540,557 194,60 
11 1582,301 189,4661 11 1541,349 194,50 
12 1583,115 189,3687 12 1542,142 194,40 

13 1583,929 189,2714 13 1542,936 194,30 
14 1584,744 189,1740 14 1543,730 194,20 
15 1585,560 189,0767 15 1544,526 194,10 
16 1586,377 188,9793 16 1545,322 194,00 
17 1587,195 188,8820 17 1546,119 193,90 
18 1588,013 188,7846 18 1549,917 193,80 
19 1588,832 188,6873 19 1547,715 193,70 
20 1589,653 188,5899 20 1548,515 193,60 
21 1590,474 188,4926 21 1549,315 193,50 
22 1591,296 188,3952 22 1550,116 193,40 
23 1592,118 188,2979 23 1550,918 193,30 
24 1592,942 188,2005 24 1551,721 193,20 
25 1593,766 188,1032 25 1552,524 193,10 
26 1594,592 188,0058 26 1553,329 193,00 
27 1595,418 187,9084 27 1554,134 192,90 
28 1596,245 187,8111 28 1554,940 192,80 
29 1597,072 187,7137 29 1555,747 192,70 
30 1597,901 187,6164 30 1556,555 192,60 
31 1598,731 187,5190 31 1557,363 192,50 
32 1599,561 187,4217 32 1558,173 192,40 
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4.1.1 WDM-PON 

Celá síť WDM-PON se skládá z vysílací části sítě a přijímací části sítě. Každý kanál má jednu 

tuto část. Ve výsledném zapojení je kanálů 32. Jednotlivé části zapojení jsou detailněji probrány 

v dalších částech práce. 

4.1.2 WDM-PON vysílač 

Základ sítě je vysílací část a přijímací část. Vysílač (obrázek 4.2) se v tomto případě skládá 

z Pseudo-náhodného generátorů bitů. Generátor náhodně generuje hodnoty 1 a 0, které dále prochází do 

pulzního generátoru, u kterého se signál, při posloupnosti jedniček nevrací k nule. Z tohoto generátoru 

pokračuje obvod do Mach-Zehnderova modulátoru. Na vstup je také přiveden laser CW, který má za 

úkol generovat výstupní výkon. Hodnota výstupního výkonu je 5,5 dBm. Z těchto částí je tvořen vysílač. 

V našem zapojení je celkem 32 vysílačů, které se od sebe liší frekvencí. 32 vysílačů vstupují do 

multiplexeru. Na multiplexeru pomocí analyzátoru zobrazíme graf. Z multiplexeru pokračujeme dále do 

obvodu, kde následuje Circulátor. 

 

Obrázek 4.2: Vysílač WDM-PON 

 

Circulátor – cirkulátor je součástka, která slučuje nebo odděluje optický signál na stejné vlnové 

délce. Většinou má tři porty, může jich mít samozřejmě i více. Světlo postupuje pouze jedním směrem. 

Světlo, které vstoupí portem 1, vystoupí portem 2, pokud se ovšem odrazí, nevstoupí do prvního portu, 

ale vystoupí třetím portem. Světlo, které vstoupí portem 2, vystoupí portem 3. Světlo, které vstoupí 

portem 3, vystoupí portem 1. Obecně tedy světlo vystoupí následujícím portem, než kterým vstoupilo. 

V našem případě je použit Circulator Bidirectional – dokáže separovat vstupní i výstupní signál pro 

nahrávání i stahování. V OptiSystem jsou k dispozici circulátory typu – normal, ideal a bidirectional. 

Circulátory patří mezi komponenty, které nemění vůbec vlastnosti světla, které do něj vstoupí, i 

v opačném směru. Kvůli co nejreálnějším výsledkům má každý circulátor nastaven šum na hodnotu 3 

dBm. Z circulátoru pokračuje signál optickým vláknem. Symbol cirkulátoru v softwaru OptiSystem je 

na obrázku 4.3. [13] 
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Obrázek 4.3: Circulátor [17] 

Vlákno bylo zvoleno obousměrné, dokáže přenášet signál obousměrně s délkou 300 m. Celkově 

se tedy 32 kanálů přenáší jedním směrem, jeden kanál po 10 Gbit*s-1. Celkem tedy 320 Gbit*s-1. 

V našem případě musíme do zapojení přidat optické zpožďovače, z důvodu použití obousměrného 

optického vlákna. Tyto zpožďovače se musí na každý výstup zapojit pro zpětný směr. Pokud bychom 

tyto zpožďovače nepoužili ve vzestupném směru v našem zapojení, simulace této sítě by proběhla pouze 

v sestupném směru. Bohužel s přidáním zpožďovačů je spjat parametr opakování simulace, který je 

v našem případě díky zpožďovačům nutno zadat v nastavení celého projektu. Počet cyklů opakování 

závisí na počtu zpožďovačů. Počet cyklů opakování = počet zpožďovačů + 1. V našem případě tedy 

počet cyklů opakování bude 5. [13] 

 

Obrázek 4.4: Pokračování zapojení 

 

4.1.3 WDM-PON přijímač 

Po trase 300 m (obrázek 4.4), kterou signál překonal, je třeba jej rozdělit opět na jednotlivé 

kanály. Toto má za úkol demultiplexer, po kterém následují ONU jednotky (obrázek 4.5). ONU 

jednotky, které slouží jako koncová zařízení u zákazníka, můžeme vidět na zapojení níže. Z optického 

vlákna postupuje signál do PIN fotodetektoru opět přes cirkulátor. Fotodetektor příchozí signál zachytí 

a dokáže jej přeměnit na elektrický signál. V dalším kroku je třeba vyhladit obraz a potlačit statické 

fluktuace. K tomuto úkolu slouží v OptiSystem Low Pass Gaussian Filter. V oblasti frekvencí můžeme 

dosáhnout vyhlazení a potlačení právě potlačením (zeslabením) harm. Funkcí, které jsou ve vysokých 

frekvencích. Toho docílíme, pokud spektrum vynásobíme vhodným filtrem, který u nízkých frekvencí 

je blízko hodnotě 1 a ve vysokých frekvencích 0. Dokáže vymazat šum vznikající při průchodu signálu 

trasou (vlivem disperze, atd.). Za Low Pass Gaussian Filter následuje generátor 3R, který má za úkol ze 

signálu obnovit tvar. Obnovuje také časovou základnu a zesílí ji. Na konci ONU jednotky je zapojen 

analyzér BER. Tento analyzér ukazuje, jak se signál změnil, když prošel celou trasu. 
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Obrázek 4.5: Jednotka ONU 

4.2 Měření vybraných parametrů WDM-PON 

4.2.1 Bit Error Rate (BER), Q-factor 

BER - Bitová chybovost, je poměr chybně přijatých bitů vzhledem k celkovému počtu přijatých 

bitů. Bitová chybovost je kritérium kvality přenosových traktů. BER může být ovlivňována mnoha 

parametry (šum, útlum signálu, rušení). Ve většině případu se výsledek uvádí v %. [15] 

Vzorec pro výpočet: 

𝐵𝐸𝑅 =  
𝑏𝐸

𝑣𝑝∗𝑡
                                                                                                                            (4.1) 

Popis proměnných: 

bE – bity, které byly chybně přijaty 

vp – rychlost přenosu 

t – doba měření (celková) 

Chybovost jsme proměřovali i v zapojení této práce. Ve vzestupném směru měla bitová 

chybovost hodnotu 8,425*10-7. Ve směru sestupném dosáhla chybovost hodnoty 8,322*10-7. 

 

Q-factor – faktor Q charakterizuje poměr signál/šum. Tento faktor posuzuje kvalitu digitálního 

signálu a to z hlediska analogového. Na kvalitu signálu mají také vliv různé disperze a nelinearity, které 

jsou také zahrnuty v Q-factoru. Tyto parametry zhoršují kvalitu signálu. [15] 

Vzorec pro výpočet: 

𝑄 =  
𝜇1−𝜇0

𝜎1−𝜎0
                                                                                                                             (4.2) 

Popis proměnných: 

μ1 – střední hodnota logické „1“ 
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μ0 – střední hodnota logické „0“ 

σ1 – rozptyl hodnot logické „1“ 

σ0 – rozptyl hodnoty logické „0“ 

Stejně jako BER jsme zkoumali i Q-factor.. Ve vzestupném směru měl Q-factor hodnotu 4,723, 

v opačném sestupném směru byla hodnota 4,734. Názorná ukázka Q-factoru je na obrázku 4.6. 

 

 

Obrázek 4.6: Q-factor v sestupném směru 

4.2.2 Diagram oka 

Eye diagram je velice dobrý nástroj pro analýzu kvality signálu, který se používá v dig. 

přenosech. Skrze tento diagram lze vidět vyhodnocenou přenosovou charakteristiku celého systému a 

lze také diagnostikovat chyby. Právě výše zmiňovaná bitová chybovost (BER) a odstup signálu od šumu 

(SNR) souvisí právě s diagramem oka. Nejideálnější stav je v momentě, kdy je oko (eye) otevřené do 

široka. Ve správném tvaru diagramu by měly byt obsaženy všechny kombinace bitové sekvence. 

Diagram oka pro výše uvedené zapojení je zachycen na obrázku 4.7. 

V zapojení použitém pro tuto práci se používá Low Pass Gaussian Filter, který slouží ke 

zredukování harmonických (při zachování integrity dat). Redukování harmonických se provádí, aby byl 

diagram oka čitelný. Pokud by k tomuto redukování nedocházelo, diagram oka by byl nečitelný 

z důvodu vytvoření postranních pásem vlivem velkého množství energie, která vzniká příčinou změny 

(rychlý vzestup a pád) počtu harmonických. Na níže uvedených obrázcích si lze prohlédnout diagram 

oka v sestupném i vzestupném směru na prvním kanále. Jak můžeme vidět, diagram je ideální i přes 

vložné ztráty v použitém zapojení. Nejvýznamnější parametr, který lze na diagramu vidět je velikost 

otevření. Čím více je oko otevřenější, tím je lepší vzorek. Kvalitu oka vyjadřuje Q-factor. [15] [16] 
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Obrázek 4.7: Diagram oka (vlevo – sestupný směr, vpravo – vzestupný směr) 

4.3 Výsledky 

Výkonová úroveň 

Výkonová úroveň se zabývá výkonem v trase mezi vybranými dvěma body. V našem případě 

byl měřen pokles výkonové úrovně. Zkoumali jsme tedy pokles výkonu mezi dvěma určitými body. 

Pokles výkonu byl měřen ve vzestupném i sestupném směru. V následujících tabulkách (tabulka 4.2, 

tabulka 4.3) je uvedeno prvních 6 kanálů, které budu srovnávat s praktickým měřením WDM-PON 

(měření spektrálním analyzátorem). V obou směrech měření byly zvoleny body na začátku trasy a 

následně na konci trasy. 

Tabulka 4.2: Výkonová úroveň v sestupném směru 

Pokles výkonu v sestupném směru [dBm] Velikost poklesu Pokles na konci trasy 

1. kanál 16,969 -14,426 

2. kanál 16,902 -14,258 

3. kanál 16,982 -14,425 

6. kanál 16,932 -14,315 

7. kanál 16,933 -14,326 

8. kanál 16,932 -14,486 

 

Tabulka 4.3: Výkonová úroveň ve vzestupném směru 

Pokles výkonu ve vzestupném směru [dBm] Velikost poklesu Pokles na konci trasy 

1. kanál 14,013 -14,567 

2. kanál 14,080 -14,558 

3. kanál 14,881 -14,513 

6. kanál 14,232 -14,536 

7. kanál 14,004 -14,554 

8. kanál 14,998 -14,502 
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Celkový útlum 

Abychom zjistili hodnotu celkového útlumu, je třeba posčítat útlumy na všech prvcích (na 

prvcích, kde byl útlum nastaven na 3 dB) a útlum na trase (0,25 dB*km-1). Je třeba brát ohled také na 

hodnotu útlumu multiplexeru (5 dB).  

Pro trasu 300 m byla hodnota útlumu pro vzestupný směr 17,08 dB, pro sestupný směr měl 

celkový útlum hodnotu stejnou, tedy 17,08 dB. 
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5 Měření parametrů PON sítě 

5.1 Zapojení WDM-PON v laboratoři 

Zapojení sítě WDM-PON se prakticky realizovalo ve VŠB-TUO v laboratoři budovy N. 

Zapojení se v této laboratoři realizuje na přístroji EAST 1100 od firmy LG-NORTEL. LG-NORTEL 

vznikla spojením firem LG Electronics a NORTEL Networks v roce 2005. Firmy se dohodly, že budou 

společně vyvíjet a následně prodávat zařízení pro telekomunikační sítě. EAST 1100 jednotka je svým 

způsobem OLT jednotka. V racku byl také vestavěn AWG filtr, splittery, či spoje k jednotlivým 

pracovištím. Abychom mohli s touto jednotkou pracovat a konfigurovat, je nutno mít počítač 

s nainstalovaným softwarem přímo určený, ke konfiguraci. Tento software má název EA Manager 1100 

a je dodáván od výrobce právě s EAST 1100. Tento software umožňuje konfigurovat části EAST 1100 

(OLT jednotky, jednotlivé ONT jednotky). Tento manažer byl nainstalován v laboratoři a bylo možné 

tedy začít s konfigurací celé topologie. Před jakýmkoliv konfigurováním je třeba připojit ONT jednotky, 

na který budeme měřit určené parametry. Jednotky nesou označení EARU 1112. Tyto jednotky jsou 

univerzální, jelikož je můžeme propojit k jakémukoliv kanálu AWG filtru a hned vysílat na správné 

vlnové délce. Rozměry laboratoře ani prostředky nám bohužel neumožňují praktické zapojení všech 32 

koncových jednotek, z tohoto důvodu jich zapojíme pouze 6. Výsledky měření těchto ONT jednotek 

srovnáme s hodnotami získanými v OptiSystem. Úvodní obrazovku EA Manager 1100 můžeme vidět 

na následujícím obrázku 5.1. 

 

 

Obrázek 5.1: Úvodní obrazovka EA Manager 1100 
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 Nejprve je nutno propojit ONT jednotky s WDM-PON sítí, dle níže uvedeného schématu 

(obrázek 5.2). K tomuto úkonu byl k dispozici EXFO FIP-400, díky kterému jsme mohli profesionálně 

vyčistit konektory a zbavit se tak nechtěného útlumu navíc.  

 

Obrázek 5.2: Schéma zapojení 

 

Pokud máme vše uvedeno a zapneme jednotky, budou svítit červeně. Červená signalizace 

znamená, že ještě nejsou registrovány ve WDM-PON.  Dalším velice důležitým krokem je spojit 

s WDM modulem PC, na kterém je nainstalován software EA Manager 1100. Po zapojení všech kabelů, 

ONT jednotek a správcovského PC můžeme pokračovat dále. Nyní je třeba se na správcovském PC 

přihlásit do EA Manageru 1100 aktivovat slot OLT1-PI1 a zaregistrovat jednotlivé ONT jednotky.  

Aktivní jednotky pak lze vidět na přístroji i v softwaru EA Manager 1100 (obrázek 5.3) 

 

 

Obrázek 5.3: Slot OLT1-PI1 a ONT jednotky 
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Zaktivování jednotlivých ONT jednotek se provede přes záložku ONT, sloupec Command 

Check. Zde je nutné zaškrtnout příslušnou ONT, přepnout do režimu ACTIVE a dát SET. Tímto 

zprovozníme ONT jednotky potřebné pro naše měření. Pokud se na ONT jednotkách rozsvítí modré 

světlo, je vše v pořádku. Povšimnout si toho lze i na WDM modulu rozsvícením příslušného čísla ONT 

jednotky. ONT jednotky LG-Ericsson EARU 1112 jsou názorně vidět na níže uvedeném obrázku 

(obrázek 5.4). 

 

Obrázek 5.4: Jednotka LG-Ericsson EARU 1112 [18] 

 

Nyní můžeme zapojit přístroj EXFO FTB-500 (obrázek 5.5) od společnosti PROFIBER. FTB-

500 je universální měřící platforma, která využívá Windows XP a podporuje bezdrátovou komunikaci 

přes Bluetooth a Wi-Fi. S příslušnými moduly můžeme na tomto přístroji měřit spoustu věcí. V našem 

případě jsme mohli měřit OTDR a spektrální analýzu pomocí modulu EXFO FTB-5240B. Tento modul 

měří ve spektrálním rozsahu 1250 – 1650 nm. Má také integrovaný polarizační kontrolér pro jednodušší 

měření In-Band OSNR. Celý přístroj od společnosti PROFIBER je velice citlivý a drahý, proto byl na 

přístroj brán ohled a bylo s ním zacházeno velice opatrně. 

 

 

Obrázek 5.5: EXFO FTB-500 [19] 
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5.2 Schéma měření a přístroje  

Pro reálné zapojení sítě (obrázek 5.6) byly použity přístroje LG-Nortel EAST 1100 jako OLT 

jednotka, cívka vlákna o délce 300 m, přístroj EXFO FTB-500 s modulem EXFO FTB-5240B pro 

měření spektrální analýzy a 6 kusů ONT jednotek – LG-Ericsson EARU 1112. 

 

Obrázek 5.6: Reálné zapojení sítě 

5.3 Spektrální analýza 

Měření spektrální analýzy probíhalo pomocí přístroje EXFO FTB-500 s modulem EXFO FTB-

5240B. Abychom zajistili bezproblémový běh sítě, musíme použít pasivní optický dělič signálu 

v poměru 90:10. 90% signálu putuje dále do sítě k ONT jednotkám a 10% signálu přijímá spektrální 

analyzátor FTB-500. Celé měření probíhalo s velkou opatrností kvůli drahému vybavení, díky kterému 

se dalo toto měření realizovat. Po překontrolovaném správném zapojení se můžeme přesunout k měření.  

Na úvodní obrazovce spektrálního analyzátoru máme na výběr měření „OTDR“ nebo „Spektrální 

analýzu“. Volbou analýzy se dostaneme k další části, kterou je samotné nastavení přístroje. Je nutno 

nahrát všech 32 kanálů, které chceme měřit. Nahrát je lze z uloženého souboru v přístroji nebo dopsat 

ručně. Pro náš případ by jich stačilo pouze prvních 8 kanálů. Pro náš případ by stačilo pouze 6 kanálů, 

ovšem kanál 4 a 5 jsou nefunkční, proto jsou aktivní kanály 1-3 a 6-8. V případě budoucího nákupu více 

ONT jednotek není problém změřit také zbylých 26. Nyní se lze přesunout k samotnému měření. Doba 

měření spektrální analýzy trvala přibližně 4 minuty. Díky moderním technologiím lze výsledky měření 

uložit a vyexportovat na USB disk. Na následujícím obrázku je zachyceno spektrum kanálů pro sestupný 

směr v pásmu L. Nejprve je třeba změřit spektrum v jednom směru (obrázek 5.7) a zaznamenat hodnoty 

do tabulky (tabulka 5.1). Kompletní graf s hodnotami z přístroje je v příloze. 
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Obrázek 5.7: Spektrum kanálů – sestupný směr 

Tabulka 5.1: Naměřené hodnoty – sestupný směr 

Kanál Frekvence [THz] Vlnová délka [nm] Výkon [dBm] SNR [dB] 

1 190,4396 1574,188 -25,47 27,98 

2 190,3423 1574,983 -23,83 24,31 

3 190,2449 1575,809 -25,94 28,04 

6 189,9582 1578,249 -24,26 23,81 

7 189,8555 1579,025 -25,71 23,06 

8 189,7581 1579,820 -24,50 24,41 

 

 Po odměření sestupného směru lze proměřit také ve směru vzestupném v pásmu C. Na 

následujícím obrázku je zachyceno spektrum pro vzestupný směr v pásmu C. Kromě frekvence a výkonu 

můžeme z tabulky vyčíst také hodnotu SNR v dB. SNR (Signal to Noise Ratio) – znamená odstup 

signálu od šumu (poměr síly signál/šum). Čím je hodnota SNR vyšší, tím se stává signál lépe čitelným.  

Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 5.2, graf z analyzátoru na obrázku 5.8. Kompletní graf 

s hodnotami z přístroje je v příloze. 

 

Obrázek 5.8: Spektrum kanálů – vzestupný směr 
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Tabulka 5.2: Naměřené hodnoty – vzestupný směr 

Kanál Frekvence [THz] Vlnová délka [nm] Výkon [dBm] SNR [dB] 

1 195,50 1533,464 -24,68 22,78 

2 195,40 1534,256 -24,26 23,28 

3 195,30 1535,034 -25,02 27,75 

6 195,00 1537,370 -24,86 24,37 

7 194,90 1538,149 -24,89 23,43 

8 194,80 1538,947 -25,48 23,57 

 

5.4 Bitová chybovost (BER) 

Bitovou chybovost jsme měřili pomocí přístroje EXFO AXS-200, který byl zapojen do sítě jako 

jednotka „Loopback“. EXFO FTB-1 přístroj byl použit jako měřící. V této části úlohy můžeme odpojit 

pasivní optický dělič s poměrem 90:10. Ve směru sestupném byl AXS zapojen přímo do jednotky OLT 

pomocí SFP modulu. EXFO FTB-1 byl pomocí ethernetového portu zapojen do jednotky ONT. Nutností 

je opět jako v předešlém případě měření spektrální analýzy nastavit parametry. Po změření ve směru 

sestupném lze měřit v opačném (vzestupném) směru. Měření je rozdílné pouze v zapojení přístrojů. 

AXS je zapojen přes ethernetový port do jednotky ONT, měřicí přístroj EXFO FTB-1 zapojen pomocí 

SFP modulu do jednotky OLT. Tuto dvojici měření provádíme na každém ze šesti kanálů v obou 

směrech. Hodnoty na jednotlivých kanálech v jednom směru se mírně lišily. Ve vzestupném směru měla 

bitová chybovost hodnotu 2,448*10-7. Ve směru sestupném dosáhla chybovost hodnoty 3,357*10-7. 

5.5 OTDR 

Metoda OTDR se v praxi provádí před zapojením koncových jednotek, kvůli zjištění chyb a 

útlumů před provozem. Stejně jsme postupovali na pracovišti před zapojením koncových jednotek. 

V laboratoři se nacházel také přístroj pro měření zpětného rozptylu OTDR. Pro 300m vlákno by neměl 

výsledný graf moc velký pokles. Proto jsme metodu zpětného rozptylu zkusili změřit na trase 6,3 km. 

Na následujícím obrázku je zachycen graf převzat přímo z přístroje. 

 

Obrázek 5.9: Měření OTDR 
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 Před samotným vedením je důležité při měření OTDR vložit předřadné vlákno. Na grafu lze 

vidět předřadné vlákno (cca 500 m) a útlumy na trase 6,3 km. Je vidět vliv spojek, svarů mezi cívkami 

či útlum na splitteru. Kompletní graf s hodnotami z přístroje je v příloze. 

5.6 Zhodnocení 

5.6.1 Spektrální analýza 

Když srovnáme hodnoty naměřených výkonů v reálném prostředí a v prostředí simulace, je 

zřejmý mírný rozdíl. Tato skutečnost je způsobena pasivním optickým děličem, který bylo nutno použít 

pro připojení spektrálního analyzátoru. Měřením jsme zjistili, že pasivní optický dělič má pokles výkonu 

-9,5 dBm. K výsledným naměřeným hodnotám poklesu se musí přičíst hodnota poklesu výkonu děliče 

9,5 dBm. Mezi další negativní jevy při reálném měření se zařazuje také lidský faktor, který manipuluje 

v podstatě s každou částí zapojení a měření. Na simulaci v softwaru OptiSystem 11 nemá vliv ani optický 

dělič nebo nečistota na konektorech, jelikož se nevyskytují v zapojení. Ve výše uvedené simulaci jsou 

použity součástky, které se v reálném měření nevyskytují (zpoždění). Zpoždění se v simulaci vyskytuje, 

aby mohla simulace fungovat obousměrně. Porovnání hodnot simulace se skutečností obsahuje tabulka 

5.3. 

Tabulka 5.3: Srovnání hodnot simulace se skutečností – sestupný směr 

  
 

Simulace 
Skutečnost s 

děličem 
Skutečnost 
bez děliče 

Kanál Frekvence [THz] Výkon [dBm] Výkon [dBm] Výkon [dBm] 

1 190,4434 -14,426 -25,47 -15,97 

2 190,3481 -14,258 -23,83 -14,33 

3 190,2509 -14,425 -25,94 -16,44 

6 189,9548 -14,315 -24,26 -14,76 

7 189,8567 -14,326 -25,71 -16,21 

8 189,7589 -14,486 -24,50 -15,00 

 

Z výše uvedené tabulky si můžeme všimnout, že hodnoty simulace se pohybují kolem hodnoty 

-14,372 dBm a nekolísají výrazně, jako hodnoty naměřené ve skutečnosti. Kolísání je způsobeno 

použitím Fabry-Perotovych laditelných laserů v reálném měření, kdežto v simulaci v OptiSystem je 

použit laser s užší spektrální čarou. Můžeme si také všimnout, že frekvence na jednotlivých kanálech 

nejsou shodné s frekvencemi v simulaci, to je také způsobeno použitím v reálném měření FP lasery, 

které nedokáží v každém případě naladit stejně vlnové délky. Frekvence v tabulce 5.3 jsou vyčteny 

s frekvencí změřených na přístroji. V tabulce 5.4 jsou srovnány hodnoty simulace s hodnotami ve 

skutečnosti, které jsou zkresleny stejně, jako hodnoty v tabulce 5.3. Vzhledem k poměru 90:10, který 

jsme zvolili při zapojování, je měření ovlivněno faktem, že do spektrálního analyzátoru jde pouze 10% 

výkonu.  

 

 



 

Měření parametrů PON sítě 

 

38 

 

Tabulka 5.4: Srovnání hodnot simulace se skutečností – vzestupný směr 

  

 

Simulace 
Skutečnost s 

děličem 
Skutečnost 
bez děliče 

Kanál Frekvence [THz] Výkon [dBm] Výkon [dBm] Výkon [dBm] 

1 195,5063 -14,567 -24,68 -15,18 

2 195,4056 -14,558 -24,26 -14,76 

3 195,3048 -14,513 -25,02 -15,52 

6 195,0560 -14,536 -24,86 -15,36 

7 194,9063 -14,554 -24,89 -15,39 

8 194,8023 -14,502 -25,48 -15,98 

 

5.6.2 BER 

V reálném měření vyšla hodnota BER 2,448*10-7 kdežto v simulaci v OptiSystem byla hodnota 

BER 8,425*10-7. Hodnoty se nerovnají. Nevýhodou simulace v OptiSystem  je idealizace celého 

zapojení. Na schéma nemá vliv žádný parazitní jev ani vnější vliv. Reálné měření probíhalo pouze pro 

rychlost 100 Mbit*s-1. Koncové zařízení ONT použity v našem měření v laboratoři nepodporují vyšší 

přenosovou rychlost, proto nebylo možno použít rychlejší přenos. V domácnostech je však tato rychlost 

dostačující. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo simulovat určité vybrané parametry pasivní optické 

sítě WDM-PON. Pomocí softwaru Optiwave OptiSystem 11 navrhnout a nasimulovat právě síť WDM-

PON a poté prakticky zapojit WDM síť v laboratoři budovy N Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity v Ostravě.  

V první kapitole práce jsou rozebrány optické sítě dle základního rozdělení (Bod-bod, 

Mnohabodové (AON, PON) a popsány jejich základní vlastnosti a části (FDM, CWDM, TDM, 

APON/BPON, GPON, EPON, 10GEPON a XG-PON). Jsou zde také popsány základní topologie sítí, 

které se používají nejen v optice. Důležité je také mít přehled o způsobech zakončení vlákna u uživatele, 

či vědět jaké jsou základní metody měření útlumu optických vláken. 

Druhá kapitola je zaměřena na detailnější popis technologie WDM-PON. Jsou zde probrány 

technologie CWDM, DWDM, WWDM a WDM/TDM. V části kapitoly jsou popsány prvky WDM 

(děliče, AWG). Základními prvky jsou vysílač a přijímač, jejichž druhy jsou obsahem této části práce. 

V třetí části práce je prakticky provedena simulace WDM sítě pomocí softwaru Optiwave 

OptiSystem 11. Složitost a propracovanost tohoto programu je obrovská. Toho si lze povšimnout dle 

výše nákladů, které je třeba investovat k zakoupení. Pro pochopení softwaru je nutno věnovat 

materiálům a manuálům spousty hodin a z počátku je nutno si osvojit základní ovládací prvky. Zapojení 

bylo navrženo pro 32 koncových jednotek, ovšem kvůli hardwarovým možnostem praktického zapojení 

v laboratoři školního pracoviště, jsou v práci uvedeny výsledky pro kanály 1-3 a 6-8. K dispozici bylo 

pouze 6 koncových jednotek a kanály 4, 5 byly nefunkční. V programu lze nastavit nepřeberné množství 

parametrů, které mají vliv na simulaci, proto je důležité si dávat veliký pozor při nastavování. Složitou 

částí je vyladit simulované zapojení tak, aby výsledky byly co nejvíce se blížící skutečnosti, jelikož 

v simulaci je nutno použít prvky, které se v reálném zapojení nepoužívají. Názorným příkladem je 

optické zpoždění, které bylo nutno v simulaci přidat. Pokud by toto optické zpoždění nebylo použito 

v simulaci, nemohla by navržená síť fungovat obousměrně. 

V předposledním bodě je prakticky zapojena síť WDM-PON v laboratoři budovy N. Zapojeno 

je 6 koncových jednotek. Ke změření spektrální analýzy bylo potřeba přístrojů od firmy PROFIBER a 

LG-NORTEL. Jako OLT jednotka byl použit přístroj EAST 1100. Koncové jednotky ONT byly od 

firmy LG-Ericsson. Měření spektrální analýzy proběhlo na EXFO FTB-500 s module FTB-5240B. 

Tento přístroj je nemalé hodnoty, při manipulaci s ním bylo dbáno zvýšené opatrnosti. Na tomto přístroji 

lze měřit spoustu parametrů, záleží na modulu, který je v přístroji. Při praktickém měření obsahoval 

mimo jiné modul pro měření OTDR. Mezi řadu použitých přístrojů také patří EXFO AXS-200 a EXFO-

FTB1. Spektrální analýza byla změřena na vláknu o délce 300 m. Pro názornou ukázku byl změřen také 

útlum optické trasy metodou OTDR na sítí GEPON. Útlum byl měřen na trase 6,3 km, jelikož u délky 

trasy 300 m by ve výsledku nebylo příliš útlumu způsobeného svary, spojkami, ohybem vlákna apod. 

V poslední kapitole diplomové práce jsou srovnány výsledky ze simulace v OptiSystem 11 a 

výsledky z praktického měření sítě WDM-PON. Při srovnání se potvrdily předpoklady, které vznikly 

před simulací v softwaru. Srovnáním se zjistilo, že simulace se s reálnými výsledky z měření nedá příliš 

srovnávat a to z důvodu, že v simulaci nejsou zohledněny parazitní jevy a vnější vlivy. Hodnoty 

v simulaci byly znatelně lepší než hodnoty z praktického měření. Z tohoto důvodu je lepší využít 

simulaci v programu pouze pro informativní účely. Pro návrh sítí se tento program dá využít velice 
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dobře, ovšem použití je třeba brát s rezervou. Při návrhu jakéhokoliv zapojení je třeba brát ohled na 

praktické zkušenosti. 

Pasivní optické sítě WDM mají v přítomnosti i v budoucnosti veliký význam. Při odstranění 

problémů spojených s technologií WDM bude tato technologie ještě rozšířenější a využitelnost sítí by 

se mohla několikanásobně zvýšit. Díky množství výzkumu a snaze ušetřit (vyrobit kvalitní materiál za 

menší náklady) by mohly náklady spojené s vybudováním sítě a použitím materiálu značně klesnout. 
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