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Szabványos optikai mérések



Legsűrűbben előforduló kér(d)ések
az optikai méréseknél
• Jegyzőkönyv kell a megrendelőnek

• Van-e műszer?

• Mit állítsunk be rajta?

• „Be tudjuk úgy állítani, hogy jó legyen a 
jegyzőkönyv?”

• Hogy vegyünk fel referenciát?



Réz szemben az optikával

• „Optikát olyan bonyolult mérni”

• Réznél nincs más dolgunk mint kiválasztani a kívánt szabványt 

• Hibakeresésnél viszont megfordul az arány!



MM referencia kábelek

Encircled Flux (EF) kábelek
• 50%-kal csökkenti a mérés pontatlanságát

• Az ANSI/TIA-568.3-D-1 és az ISO/IEC 11801:2017 
megköveteli a TRC (Test Reference Cord) kábelek használatát



SM referencia kábelek

LC csatlakozók
• Az LC a legsűrűbben használt csatlakozó

• Nem tartós használatra tervezték

• Patch kábelnek jó, referencia kábelnek már nem

Fluke Networks fém LC csatlakozók
• Megfelel az IEC és TIA szabványoknak

• Több mint 10000 csatlakoztatást elvisel



Referencia felvétel

• 1 mérőkábeles referencia felvétel

• Varázslóval segít bennünket a műszer

• SM limit: 0,2 dB

• MM limit: 0,1 dB



Referencia felvétel

• 1 mérőkábeles referencia felvétel

Közvetlen kapcsolat
(nincs kuplung!)

Optikai csillapaítás

Mind a két csatlakozó 
szerepelni fog a mérésben



Egy vagy két irányú mérés kell?

• Nézzük meg a kiírásban, hogy mi a követelmény

• ANSI/TIA-568.3-D: egy irány

• ISO/IEC 14763-3: két irány 



TIA & ISO maximális csillapítási értékek

első csatlakozó

Szabvány Terepi méréseknél

Első és utolsó 
csatlakozó [dB]

Csatlakozás
[dB]

Hegesztés
[dB]

Megjegyzés

ANSI/TIA‐568.3‐D-1
0,5 / 0,5

0.75
0,75 0,3

TRC kábelek esetén
Patch kábelek esetén

IEC-61280-4-1 Ed.3
0,3
0,5

0,5 0,3
TRC kábelek esetén
Patch kábelek esetén

IEC-61280-4-2 Ed.3
0,5

0,75
0,75 0,3

TRC kábelek esetén
Patch kábelek esetén

ISO/IEC 14763-3 (2014) 0.5 / 0.75 0,75 0,3 TRC kábelek esetén

Multimodus / Monomodus

hegesztés csatlakozás utolsó csatlakozó

teljes hossz



TIA & ISO maximális csillapítási értékek

• Az első és utolsó csatlakozókat TRC kábelekkel mérjük

Típus Referencia-referencia
[dB]

Referencia-normál
[dB]

Normál-normál
[dB]

Multimodus (MM) 0,1 0,5 0,75

Monomodus (SM) 0,2 0,5 0,75

2022-ben várható a TIA 568.3-E szabvány.



Limitek számítása

• Csatlakozók + hegesztések + a szál 
fajlagos csillapítása a mért hossz alapján



Limitek számítása

A TIA és ISO megfelelőségéből még nem tudjuk milyen alkalmazás 
szabványnak felel meg a linkünk



Alkalmazás szabványok

10GBASE-E 
szabvány

Csillapítás 1550 nm-en
[dB]

Hossz 
[m]

OS1, OS2 11 40000

10GBASE-E 
mérés

Csillapítás 1550 nm-en
[dB]

Hossz 
[m]

OS2 1,01 319,3



Gyártói megoldások

• A gyártók saját kalkulátort használnak

Csatlakozók 
száma

Csillapítás
[dB]

1.  csatlakozó 0,42

2. csatlakozó 0,41

3. csatlakozó 0,4

4. csatlakozó 0,38

5. csatlakozó 0,37

6. csatlakozó 0,37

• A CertiFiber beépített CommScope
SYSTIMAX csillapítás kalkulátorral rendelkezik



Egyedi limitek

• Abban az esetben ha a 
kiírásban előre 
meghatározott limitek 
vannak

• Létre tudjuk hozni 
ugyanezt a műszeren is



Optikai videomikroszkóp

Az SM és MM homlokfelületi tisztasága is 
szabványban rögzített:
• IEC61300-3-35 ED.2 MM

• IEC 61300-3-35 ED.2 SM



OLTS vagy OTDR?

• A szabvány csillapítás mérést ír elő

• Egyeztetni kell a mérés előtt, hogy az 
OTDR-es mérést is elfogadják-e és ha 
igen milyen típust!

• Inkább üzemeltetési célokra van



OKTATÁS

KALIBRÁLÁS

ÉRTÉKESÍTÉS

TANÁCSADÁS

KONFERENCIA

Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket!
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