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Spojování v optických sítích 

Spojování optických vláken – základní problémy, ztráty ve vlákně 

Konstrukce konektorů 

Parametry konektoru - geometrické 

   - přenosové 

Přehled optických konektorů  

Ppower budget – výkonový rozpočet optické sítě 



Struktura optického vlákna 

typ vlákna MM SM DS 

primární ochrana 250 µm 250 µm 250 µm 

plášť 125 / 140 µm 125 µm 125 µm 

jádro 50 / 62,5 / 100 µm 8 - 10 µm 6 - 8 µm 
 



Struktura POF 

POF - plastic optical fiber 



Přehled okonektorovaných vláken, kabelů 

www.optokon.cz 

1. Patchcord, Jumper 

2. Pigtail 

Druhy patch kabelů, vláken 
1. Vlákno v primární ochraně: Ø 0,25 mm 

2. Vlákno v sekundární ochraně: Ø 0,7 – 1,4 mm 

3. Patch kabely:  

1.  Ø 1,7 – 2,8 mm 

2. Duplex – zipcord, oval 

 
Tight buffered fibre 

 900mm 

Aramid 

Yarn 

Outer shealth LSZH, 

OD 2,8 to 3,0 mm 

Tight buffered fibre 

 900mm 

Aramid yarn 

Outer shealth LSZH, 

OD 2,8 to 3,0 mm 

Outer shealth LSZH, 

OD 2,8 to 3,0 mm 

Single fibre unit  

2,5 mm 



Způsoby spojení optických vláken 

1. Konektory - spojky 

2. Sváření optických vláken 

3. Různé mechanické spojky 



Přehled konektorů 

1. Standardní konektory 

2. SFF (small form factor) konektory 

3. Vícevláknové (ribbonové) konektory 



Parametr:   PC  APC 

• Radius of ferrule (mm) 10-25  5-15 

• Fiber height (nm)  -70 to +50  -70 to +50 

 (undercut, protrusion) 

• Offset (apex) (µm)  < 50  < 50 

• Angle    0°  8 (9)° 

fiber height

offset

radius

angle

Offset (apex) - the dome eccentricity is defined as a 

distance between the ferrule centre and the vertex 

of the spherically polished endface relative  

In case of APC - to the angled PC reference plane 

Geometrické parametry konektorů 



0.25 0.15 NPC2*** 

0.10 - NPC1** 

60 

0.50 0.25 

FC/APC 

NPC 

0.10 - UPC1** 
50 

0.25 0.15 
FC/UPC 

UPC 

SM 

30 0.30 0.15 FC/PC PC 

min max typ MM 

RL (dB) IL (dB) FC* connector 

*) valid for FC, SC, E2000, LC, …connectors,   **) Premium Class 1 ,   ***) Premium Class 2 

Přenosové parametry 



Konstrukce konektoru 



Druhy leštění konektorů 

PC polishing 

APC polishing 



Problémy při spojování optických vláken 

Rozdílný průměr jádra 

Rozdílný průměr pláště (vlákna) 

1. Rozdílné rozměry jádra 

2. Rozdílné rozměry vlákna 



Středovost jádra 

Kruhovost jádra 

cladding

corecladding
  center

  core
center

claddings

core1
core2

3. Kvalita optických vláken 

Problémy při spojování optických vláken 



Numerical aperture mismatch  

4. Rozdílná numerická apertura vláken 

Problémy při spojování optických vláken 



5. Makroohyby, mikrohyby vlákna 

Problémy při spojování optických vláken 

a) Makroohyb — poloměr menší než minimální pro daný typ vlákna 

b) Mikroohyb — poloměr zakřivení srovnatelný s délkou vlny 

Trajektorie paprsku v optickém vlákně 



Přenosové parametry optických vláken 

Vložný útlum: 

IL (Insertion Loss)  

IL = - 10 log (P1 / P0),  (dB) 

Útlum zpětného odrazu 

RL (Return Loss)  

RL = - 10 log (PR / P0),  (dB) 



Základní typy konektorů - SC 

SC konektor: 

Tělo – plastový výlisek 

Spojení - západka 

MM nebo SM,  

PC (modrý) a APC (zelený) leštění 

Patchcord – kabel 2,0 až 2,8 mm 

Pigtail – vlákno 0,9 mm 

Duplexní klip 

 



Základní typy konektorů – E2000 

E2000 (LSH) konektor: 

Tělo – plastový výlisek s kovovou krytkou 

Spojení - západka 

MM nebo SM,  

PC (modrý) a APC (zelený) leštění 

Patchcord – kabel 2,0 až 2,8 mm, Pigtail – vlákno 0,9 mm 



Základní typy konektorů - ST 

ST konektor: 

Tělo – kov 

Spojení - bajonet 

MM nebo (SM), PC  

Patchcord – kabel 2,8 mm 

Pigtail – vlákno 0,9 mm 

 



• SM + MM standard 

• Kovové tělo konektoru 

• Vysoká přesnost, opakovatelnost spojení 

• Převlečná matice se závitem 

• Odlišná šířka klíčku: 

– PC240  - 2,40 mm 

– APC205 - 2,05 mm, Seikoh Giken, JDSU 

– APC215 – 2.15 mm, Seiko Instruments 

Základní typy konektorů - FC 



Základní typy konektorů - LC 

LC konektor: 

SFF (Small Form Plugable) konektor 

Ferule 1,25 mm 

Tělo – plastový výlisek 

Spojení - západka 

MM nebo SM,  

PC (modrý) a APC (zelený) leštění 

Patchcord – kabel 2,0 až 2,8 mm 

Pigtail – vlákno 0,9 mm 



• SFF connector 

• Doubles the density; twice as many fiber connections 

• Exactly half the size of the SC connector; adapter fits the SC 
footprint 

• Incorporates proven, reliable ceramic ferrules 

• Available in singlemode and multimode versions 

• Easy to convert between simplex and duplex connectors 

Základní typy konektorů – LX5 



• SFF connector 

• Standard IEC 61754-6 Amendment 2 

• Full-ceramic ferrule 

• Excellent handling at high packing densities 

• Special ferrule preform for short polishing time 

• Adjustable  

Základní typy konektorů - MU 



• MT-RJ connector is half the size of duplex SC and ST-Style 
connectors 

• Installable in conventional RJ-45 faceplaces 

• Multimode and singlemode versions for existings and future 
network applications 

• Easy termination - no epoxy or polishing 

• Jack can be reterminated 

• Intuitive RJ-45 type latching mechanism 

• Plug and Jack design 

• Developed by a consortium of leading  

  electronics and connector companies,  

  including Hewlet Packard, AMP, Siecor,  

  Fujikura and US Conec  

Základní typy konektorů – MT-RJ 



• Available SM (angled) and MM (flat) performance 

• Push-on / Pull-off latching connector 

• Easy connection and disconnection 

• No need for matching material 

• Fiber protrusion 

• Low Insertion loss & Reflection 

• Simple & Low cost 

• IEC61754-7, TIA/EIA 604-5 

Základní typy konektorů – MPO(MTP) 



OPTOKON HMA Series connector 

1. Plug connector 

immersed in mud. The 

connector is fully sealed 

even without the dust 

cap fitted. 

2. The mud will not 

cause damage to the 

expanded beam insert. A 

butt-contact connector 

would almost certainly 

already    be destroyed 

in this state. 

3. Initial cleaning to 

remove mud and debris 

from the connector face 

can be done by rinsing 

in water. A hose, bucket 

of water, stream or 

muddy puddle will do. 



OPTOKON HMA Series connector 

4. Connector end-face is 

clean after rinsing. 
5. The insert face is 

dried and wiped clean. 

Ideally a clean cloth or 

tissue is used but if 

these are not available 

the bottom of your coat 

will suffice. 

No damage to the insert 

surfaces or lenses will 

occur. 

6. Connectors plugged 

and ready for service. 

The whole cleaning 

cycle was completed in 

under 5 minutes.  

Insertion loss was 

measured between -

0.90dB to -1.15dB 

(9/125 4 channels) with 

an OTDR 



Expanded Beam Technology 

Expanded beam concept – used since 1981 

 use of optical lenses (typically a 3 mm ball lens) 

 

 to expand and collimate the beam  



Duplexní přenos – dvě vlákna 

Přenosové systémy - transceivery 

TX 

 

 

RX 

RX 

 

 

TX 

TX: laser (FP, DFB, VCSEL):  

 defined wavelength: 1310/1550 nm or CWDM/DWDM channel 

 output power 

RX: photodiode (PIN, APD):  

 wide bandwidth: 1200-1650 nm 

 input sensitivity 

1310 nm 



Duplexní přenos – dvě vlákna, 100 Mbps 

Přenosové systémy - transceivery 

  Unit SX LX HX ZX UX 

Average output power (min 

/ max) 

dBm -9 / -3 -15 / -8 -7 / -2 -5 / 0 -2 / 3 

Receiver sensitivity dBm -24 -29 -32 -33 -34 

Overload dBm -6 -8 -10  -10 -10 

Maximum distance km up to 2 20 40 80  120 

Fiber type - MMF SMF SMF SMF SMF 

Optical link budget dBm 15 14 25 28 32 

Wavelength / laser type nm 1310 / FP 1310 / FP 1310 / FP 

1550 / DFB 

1550 / DFB 1550 / DFB 



Děkuji za pozornost 


