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Náplň prezentace  

• Co lze měřit v optických sítích 

• Vizuální kontrola povrchu ferule konektoru 

• Vizuální hledání chyb 

• Optický rozpočet 

• Přímá metoda – vložný útlum 

• Nepřímá metoda – reflektometrie (OTDR) 

• Přehled portfolia měřáků OPTOKON 

 

 

 



Co lze měřit?  

 

 

 

 

 

V optických sítích lze sledovat velké množství parametrů, které ovlivňují 

propustnost sítě – čili vysokorychlostní přenos dat s minimální chybovostí. 

Správně nainstalovaná optická síť by měla splňovat určité požadavky, 

vzhledem k charakteru použití sítě.   

 
Nejdůležitější parametry: 

• Vložný útlum 

• Zpětný odraz (return loss meter) – zajímá nás u samotných konektorů 

• Profil trasy z OTDR 

• Disperze – chromatická (CD) a polarizační vidová disperze (PMD) 

 
V přístupových sítích FTTX se budeme zabývat hlavně měřením vložného 

útlumu a profilem trasy OTDR 

 
Neméně důležité při řešení problémů je vizuální kontrola povrchu ferule 

konektoru a vizuální hledání poruch na trase 



Vizuální kontrola povrchu  
Vzhledem k miniaturním rozměrům optického vlákna a jeho konektorů je nutné používat k práci mikroskopů.  

 

Optické konektory jsou citlivé na nečistoty a škrábance. Zda je jádro čisté a bez škrábanců lze snadno 

vyhodnotit pomocí mikroskopu. 

Znečištěný konektor 

Čistý konektor 
Pro čistění používáme čistící 

kazetu nebo ubrousky 

namočené do IPA  

OFT-700 



Vizuální hledání chyb  
Zdroj viditelného světla (červené, 650 nm) nám může pomoci zjistit, kde se na trase 

vyskytuje např.: 
 

• Nadměrný ohyb vlákna 

• Zlomené vlákno 

• Vlákno zalomené v konektoru 

• Atd. 

• Dále může v praxi pomoci s tím,  

kam dané vlákno vede    

 
    POZOR! Nedívejte se přímo do paprsku… 

 

Toto zařízení se nazývá světelné pero a může  

být užitečným pomocníkem každého technika v poli  

VSP-03-250 



Optický rozpočet  
Před samotným měřením vložného útlumu (IL), jako ostatně před každým měřením, lze udělat předběžný 

odhad, jakou hodnotu můžeme zhruba očekávat od výsledku měření…  

 

Takto lze i odhadnout, zda nám dané aktivní zařízení bude fungovat na námi předpokládané trase 

 

Víme-li, že útlum: 

• Měrný útlum vlákna      0.3 dB/km 

• Spojení 2 konektorů pomocí adaptéru  0.5 dB  

• Svár na SM vlákně      0.1 dB 

 

Trasa: vlákno délky 20 km,  na trase 15 svárů, 10x adaptér 

      vlákno        sváry     konektory 

OR  =  (20 x 0.3)     + (15 x 0.1)  (10 x 0.5)  

OR = 12,5 dB námi spočtený útlum trasy 

 

A dále, máme-li k dispozici parametry aktivního zařízení, např media konvertoru… 

Citlivost přijímače Rx:   -15 dB 

Výkon vysílače Tx:   +2 dB   

 

Celkem rozdíl mezi Rx a Tx:  17 dB naše trasa předpokládaný útlum: 12.5  dB  

 

 

= ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT NA NAŠI TRASU =  



Měření vložného útlumu (IL)  
• Každé vedení má své ztráty (u metaliky se bavíme o odporu) 

• Avšak vložný útlum je frekvenčně závislá veličina (jako impedance)  

• Každá vlnová délka má specifický útlum (rozdílná na 1310, 1550 nm) 

JAK MĚŘÍME VLOŽNÝ ÚTLUM 
tzv. PŘÍMÁ METODA 

OPTICKÁ TRASA 

ZDROJ 

ZÁŘENÍ 

MĚŘIČ 

VÝKONU 

„Na začátku trasy do ní svítíme zdrojem záření 

(light source) o určité vlnové délce. Průchodem 

optickým vláknem dojde k utlumení intenzity 

záření, tento rozdíl potom nazýváme jako 

„vložný útlum“ (IL).“  

Předtím samotným měření je však nutno nastavit 

referenci – neboli „nulu“ 



Nastavení reference / „nuly“  
• Referenci je nutno nastavit pro každou vlnovou délku, na níž chceme měřit 

 
• Funkce AWD – automatická detekce vlnové délky – eliminuje selhání operátora 

master patchcord

Do not disconnect 
after referencing

PM-800 LS-800

master adaptor master patchcord

Fiber under test

PM-800 LS-800

Existuje několik metod pro nastavení reference. 

 

Popisuji jednodušší metodu 7 

 

Metoda 7 – využívá pro nastavení reference 

Pouze jeden „master patchcord“ 

Po nastavení reference: 

- Zásadně neodpojujeme konektor u zdroje 

- Přidáním „master adaptéruů lze připojit 

měřenou trasu (fiber under test) 

- Naměřená hodnota je již útlum vlákna 

vztažený k referenci 

Absolutní hodnota  – dBm (bez reference) 

Relativní hodnota  – dB (vztažená k referenci) 



OTDR  
OTDR – optical time domain reflectometry – tzv. „nepřímá metoda“ 

JAK TO FUNGUJE?  
Jako netopýr, který vysílá akustický signál a 

vyhodnocuje prodlevu odrazu signálu od překážky,  

a tímto se orientuje kde přesně se kořist nachází… 

OTDR vysílá sérii krátkých 

optických impulzů do optické 

trasy a vyhodnocuje úroveň 

odraženého signálu v závislosti 

na čase.  



OTDR – výpočet vzdálenosti 

 Jak OTDR měří vzdálenost? 

d =  
t c 

2 n 

Pokud je „n“ nepřesné – 
výsledek bude nepřesný 

Dělíme 2 – světlo letí tam 
a zpět 

 t…měřený čas 

  n…index lomu 

 d…vzdálenost 

 c…rychlost světla ve vakuu 

Vysílaný pulz 

Přijímaný pulz 

“d” 

Toto se děje s každou událostí na trase (konektor, svár, ohyb, jiný typ vlákna, atd.) 



 Jak OTDR měří vzdálenost? 

OTDR zaznamenává všechny tyto události 

a provádí výpočet poměrně složitým 

matematickým algoritmem.  

 

Jeho výsledkem je profil trasy – „křivku“, 

který nám dává informaci, o: 

 

• Typu události (svár, konektor, ohyb, 

atd) – každá událost na trase má svůj 

specifický tvar na křivce 

• Vzdálenosti od počátku trasy 

• Útlumu dané událost 

• Útlumu vlákna na jednotku délky 

1. Odraz od prvního konektoru 

trasy 

2. Útlum samotného vlákna 

3. Další konektor na trase 

4. Útlum samotného vlákna 

5. Další odraz od konektoru 

6. Útlum samotného vlákna  

7. Útlum sváru 

8. Útlum vlákna s jiným indexem lomu 

9. Spojení dvou vláken s jiným 

průměrem vidového pole (MM + SM) 

10. Útlum vlákna s jiným indexem lomu 

11. Fresnelův odraz od rozhraní 

vzduch/vlákno na konci vlákna 

12. Šum vlastního detektoru 



   Testery pro přímou metodu  



   Další testery  



   

 

Děkuji za pozornost ! 

… a nyní k praktické 

ukázce měření…  
 

 

 

 

tejkl@optokon.com 


