
czyli po co komu

światłowód do domu?

     Transmisja optyczna zrewolucjonizowała możliwości przesyłania 
danych i zmieniła oblicze naszej cywilizacji. Światłowody jako medium 
transmisyjne dotrą niebawem bezpośrednio do naszych domów. 
     Z przyjemnością  rekomenduję książkę pt. „FTTH – czyli po co komu 
światłowód do domu?" jako poradnik dla wszystkich osób odpowie-
dzialnych za planowanie, projektowanie i budowę sieci abonenckiego 
dostępu optycznego. Mam także nadzieję, że wydawnictwo to przyczyni 
się do budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
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Jeden z największych polskich producentów i dostawców rozwiązań do budowy 

światłowodowych sieci szerokopasmowych. Ponad 20 lat obecności na rynku 

telekomunikacyjnym, zdobyte doświadczenie i wiedza sprawiły, że dziś firma oferuje  

pełny zakres produktów do budowy pasywnej infrastruktury światłowodowej oraz 

aktywnych systemów teletransmisji optycznej.

Innowacyjne działania firmy w zakresie sieci FTTH wniosły pionierski wkład w budowę 

pierwszych w Polsce optycznych sieci dostępowych. Firma jest członkiem KIGEiT.

Niemiecka firma od ponad 30 lat specjalizująca się w produkcji elementów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do instalacji technicznych, w tym w szczególności rur 

osłonowych dla potrzeb telekomunikacji. W ostatnich latach Gabocom skoncentrował 

się na opracowaniu kompletnego systemu mikrokanalizacji, zawierającego m.in. 

zestaw unikalnych dwudzielnych akcesoriów. Rozwiązanie to pozwala na realizację 

łatwego w projektowaniu systemu mikrokanalizacji, którego montaż jest prosty, 

a eksploatacja – bezpieczna. Firma jest członkiem FTTH Council Europe.

Polski dostawca maszyn służących do transportu oraz układania kabli telekomunika-

cyjnych i światłowodowych, takich jak: wdmuchiwarki, przewijarki i krążkarki kablowe, 

przyczepy kablowe, wciągarki i inne. Gamm-Bud działa od 1992 roku i reprezentuje 

m.in. firmę Lancier Cable GmbH, producenta wdmuchiwarek umożliwiających 

instalację systemów mikrokanalizacji światłowodowej.

Szwajcarska firma o ponad stuletniej tradycji, obecna w ponad 60 krajach świata. 

Aktualnie jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są rozwiązania światło- 

wodowe, takie jak m.in.: systemy ODF o różnych pojemnościach dla różnej wielkości 

węzłów optycznych, systemy duktów kablowych, kable światłowodowe, osprzęt FTTH. 

Firma, jako jedna z nielicznych na świecie opracowała także własną, zaawansowaną 

technologię produkcji i polerowania złączy optycznych. Firma jest członkiem FTTH 

Council Europe.

Amerykański producent systemów teletransmisyjnych, w tym także systemu GPON dla 

sieci FTTH. Oferowane przez firmę rozwiązania transmisyjne pozwalają na świadczenie 

usług w efektywny sposób, spełniając dzisiejsze i przyszłe wymagania optycznych 

abonenckich sieci dostępowych. Firma jest członkiem FTTH Council.

Polski dostawca telekomunikacyjnego sprzętu pomiarowego, wykorzystywanego przy 

instalacji, eksploatacji oraz w laboratoriach badawczych. W ofercie firmy znajdują się  

m.in. testery i analizatory dla systemów światłowodowych, takie jak reflektometry 

optyczne, mierniki mocy i reflektancji, źródła światła, telefony optyczne, analizatory 

widma optycznego i mierniki długości fali dla systemów xWDM. Firma oferuje także 

dedykowane urządzenia pomiarowe do sieci PON/FTTH.

Szwedzki producent systemów zwielokrotnienia łączy optycznych xWDM. Rozwiązania 

firmy Transmode, obecne na rynku od 2000 roku, przeznaczone są dla operatorów sieci 

telekomunikacyjnych, kablowych i korporacyjnych sieci transmisji danych. Zastosowa-

nie znajdują wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zwielokrotnienia zasobów 

transmisyjnych, np. do 8 lub 16 kanałów w systemach CWDM lub do 80 kanałów 

w systemach DWDM.
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OptiMan (łac. homo opticus) – 
człowiek epoki światłowodowej, 
datowanej na przełom XX i XXI wieku. 
Jego bezpośrednim przodkiem był 
homo sapiens (człowiek myślący), od 
którego nie różni się znacząco anato-
micznie, posiada podobnie sprawny 
i wysoko rozwinięty mózg (o obj. ok. 
1200–1500 cm3), zdolność mowy 
i posługiwania się pismem. 
Od homo sapiens różni go jednak 
nabyta (na szkoleniach, warsztatach 
i w praktyce) wiedza na temat projek-
towania i budowy linii światłowodo-
wych. Posiada zdolność wykorzysty-
wania narzędzi takich jak wdmuchi-
warki mikrokanalizacji, spawarki 
światłowodowe, reflektometry, 
analizatory widma. Odczuwa ciągły 
„głód pasma” i permanentną potrzebę 
budowania nowoczesnej infrastruktu-
ry – pasywnej i aktywnej – dla światło-
wodowych sieci szerokopasmowych. 

OptiMan pomoże nam w niniejszej 

publikacji przybliżyć czytelnikowi 

wiedzę na temat sieci FTTH, gdyż 

poznał już odpowiedź na pytanie: 

„Po co komu światłowód do domu?”

www.akademiaswiatlowodowa.com.pl
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Drogi Czytelniku!

Zanim rozpoczniemy nasze rozważania o szerokopasmowych sieciach światłowo-
dowych, cofnijmy się na moment o… 10 tysięcy lat.

Dlaczego? Czy to wówczas nasz neolityczny przodek wynalazł sygnalizację przy po-
mocy ognia, będącą ipso facto początkiem komunikacji optycznej? Ależ skąd, to uczynił 
już ponad 300 tysięcy lat wcześniej jego pradziad – Homo erectus. 

Cofnijmy się zatem w czasie po to, by zobaczyć trzy przełomy w historii cywilizacji. 
Właśnie 10 tysięcy lat temu w epoce neolitu dokonał się pierwszy przeskok – człowiek 
opanował uprawę roślin, udomowił zwierzęta, i tym sposobem z wędrownego społe-
czeństwa zbieracko-łowieckiego staliśmy się społeczeństwem rolniczym. I choć termin 
„przeskok” nie jest może do końca trafny, gdyż zmiana ta zajęła ok. 4–5 tysięcy lat, to 
jednak warto zauważyć, że zdobycie odpowiedniej wiedzy i opracowanie nowych na-
rzędzi wpłynęło na zmianę cywilizacyjną. 

Co było dalej? Znamienne jest, że dokładnie te same czynniki – wiedza i technika 
– były także decydujące w czasie kolejnego skoku cywilizacyjnego – z ery agrarnej do 
industrialnej. Za punkt zwrotny przyjmuje się tu skonstruowanie w 1769 r. przez Jamesa 
Watta maszyny parowej, choć prawdę rzekłszy, proces ten trwał przez dwa stulecia i polegał 
na opanowaniu różnych form wykorzystania energii. Wiedza o tym, jak ją wytwarzać, 
przesyłać, magazynować, przetwarzać, stała się podstawą współczesnej cywilizacji. To 
na energii bazuje wszelka aktywność człowieka (m.in. przemysł czy transport) i spora 
część naszego życia codziennego (jak np. oświetlenie i ogrzewanie).

Wróćmy do czasów nam współczesnych, by zobaczyć trzeci „Wielki Wstrząs” [1]lub 
też „Trzecią falę” [2]. W drugiej połowie XX w. filozofowie i futurolodzy ogłosili koniec ery 
industrialnej i początek tzw. ery informacji. Informacji, której transfer i dystrybucja byłyby 
niemożliwe bez odpowiedniego narzędzia – światłowodu.

Tym sposobem, Drogi Czytelniku, stałeś się – chcąc nie chcąc, świadomie lub nie – 
nie tylko świadkiem zmiany cywilizacyjnej, ale też… budowniczym „społeczeństwa 
informacyjnego”! 

Budowniczym? Ależ tak – jeśli wziąłeś tę książkę do ręki, znaczy to, że zajmujesz się 
lub będziesz zajmował projektowaniem, budową lub eksploatacją optycznych sieci 
tele komunikacyjnych i informatycznych. Tak więc to w Twoich rękach leży rozwój naszej 
cywilizacji! 

Autorzy

Witaj w erze… światłowodów!
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1Czym jest komunikacja optyczna?

 Czym jest komunikacja 1.1. 
optyczna?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, 
komunikacja przy pomocy sygnałów 
świetlnych sięga czasów prehistorycz-
nych, i z początku polegała po prostu na 
wymachiwaniu kawałkiem płonącego 
drewna. Później opracowano bardziej 
wyrafinowane metody kodowania sy-
gnału optycznego – jak choćby różnej 
długości impulsy świetlne wysyłane 
przez latarnie morskie. 

Innym wynalazkiem z kategorii 
tele komunikacji optycznej był telegraf 
Claude’a Chappe’a z czasów Rewolucji 
Francuskiej. Uruchomiony w 1792 r. po-
zwalał za pomocą ruchomych ramion 
(semaforów) zakodować cztery znaki 
w ciągu minuty i przekazać je do kolej-
nej stacji na linii Paryż–Lille. Tym sposo-
bem wiadomość o zajęciu przez wojska 
austriackie miasta Condé-sur-l’Escaut, 
oddalonego o 220 km od stolicy, znana 
była mieszkańcom Paryża już po niecałej 
godzinie. 

Niebawem jednak nastała aż 150-let-
nia przerwa w komunikowaniu się przy 
pomocy sygnałów optycznych. W latach 
30. XIX w. wynaleziono telegraf, i odtąd, 
aż do czasów nam współczesnych, w te-
lekomunikacji niepodzielnie królował 
impuls elektryczny przesyłany w prze-
wodach miedzianych.

Dopiero zrozumienie i wykorzystanie 
zjawisk fizycznych z dziedziny optyki 
i w konsekwencji wynalazek włókna 
światłowodowego sprawiły, że wkro-
czyliśmy w nową erę komunikacji.

 Trochę fizyki dla  1.2. 
początkujących

Czym jest światłowód? Na wstępie 
trochę fizyki, a precyzyjniej mówiąc, 
optyki dla początkujących. Zjawiska 
związane z nieprostoliniowym rozcho-
dzeniem się światła były obserwowane 
już od dawna, lecz za przełomowe uznaje 
się dopiero doświadczenie Johna Tyndal-
la z 1870 r. polegające na skierowaniu pro-
mieni słonecznych do strumienia wody 
wyciekającego przez otwór ze zbiornika. 
Światło prowadzone jest wewnątrz za-
krzywionego strumienia, co dowodzi 
jego odbicia na granicy ośrodków (w tym 
wypadku woda–powietrze).

Stąd był już tylko krok do opisania 
zjawiska całkowitego wewnętrznego 
odbicia. Dochodzi do niego na granicy 
dwóch ośrodków przezroczystych ce-
chujących się różnymi współczynnikami 
załamania światła (gdzie n1>n2). Zjawisko 
zauważyć można w ośrodku o większym 
współczynniku załamania (n1).

S

Schemat doświadczenia Tyndalla ze Rysunek 1. 
światłem biegnącym w zakrzywionym strumieniu 
wody

 Światłowodowe ABC – czyli trochę  1. 
teorii, trochę historii
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 Rysunek 3. Okna optyczne w światłowodzie
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Należy pamiętać, że całkowite we-
wnętrzne odbicie zachodzi dopiero 
wówczas, gdy kąt padania przekroczy 
wartość tzw. kąta granicznego. 

Tak więc, gdy kąt padania promienia 
światła jest mniejszy, następuje jego 
przejście przez granicę ośrodków (z zała-
maniem – patrz rysunek 2, promień nr 1). 
Gdy kąt padania jest równy wartości kąta 
granicznego – promień „ślizga” się po gra-
nicy ośrodków (promień nr 2). Dopiero po 
przekroczeniu kąta granicznego nastę-
puje bezstratne, tzn. bez utraty energii, 
odbicie światła (promień nr 3).

Ta właśnie możliwość bezstratnego 
odbicia pozwala na przeniesienie pro-
mienia świetlnego w światłowodzie. 
Wpuszczony pod odpowiednim kątem – 
odbija się w nieskończoność.

Oczywiście jest to model teoretycz-
ny, w rzeczywistości bowiem występują 
czynniki takie jak: tłumienność przejścia 
w światłowodzie, zjawiska dyspersyjne 
powodujące rozmycie sygnału itp., któ-
re limitują zasięg transmisji optycznej. 
Jednak uzyskiwane w światłowodach 
odległości przesyłu danych, sięgające 
setek lub tysięcy kilometrów, są i tak 
w zupełności wystarczające dla potrzeb 
sieci telekomunikacyjnych.

ośrodek II

ośrodek I
1

1

2

2

3

90°

3

n1  

n2 

αgr

Zjawiska zachodzące na granicy ośrod-Rysunek 2. 
ków o różnej gęstości optycznej 
1 – załamanie światła, 2 – kąt graniczny załamania 
światła, 3 – całkowite wewnętrzne odbicie światła

 Tłumienność i okna 1.3. 
optyczne

Tłumienność wtrąceniowa (ang. Inser-
tion Loss, w skrócie IL) jest stratą mocy 
sygnału optycznego po przejściu określo-
nego odcinka światłowodu. Podawana 
jest jako logarytmiczny stosunek warto-
ści sygnału emitowanego przez nadajnik 
do wartości odebranej na końcu toru 
optycznego. Stąd miara tłumienności  
jednostkowej włókna światłowodowego 
wyrażana jest w dB/km. Miara ta mówi, 
o ile decybeli zmniejszy się dynamika 
sygnału po przejściu odcinka 1 km.

Mimo iż w modelu fizycznym mówi-
my o teoretycznej bezstratności sygnału 
w światłowodzie, to promień światła traci 
swą dynamikę wraz z pokonywaniem  
ośrodka, którym jest szkło kwarcowe. 
Co ciekawe, strata ta jest różna zależnie 
od długości fali sygnału transmitowane-
go. Doświadczenia pokazały, że w tym 
samym włóknie dla niektórych długo-
ści fali zachodzi większe tłumienie (np. 
powodowane przez jony OH pozostałe 
po procesie produkcji włókna – tzw. pik 
wodny dla długości fal ok. 1400 nm); na 
innych długościach dynamika sygnału 
nie ulega tak dużej stracie.
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Te właśnie długości fal są wykorzy-
stywane w dzisiejszej transmisji i na-
zywane „oknami optycznymi” – a więc 
długościami optymalnymi ze względu 
na małą stratę sygnału, a w konsekwencji 
na uzyskiwany zasięg.

 Jak zbudowane jest 1.4. 
włókno światłowodowe?

Włókno światłowodowe to przewód 
szklany lub plastikowy o przekroju okrą-
głym. Nie jest on jednak tworem materia-
łowo jednorodnym. Jego rdzeń jest otoczo-
ny płaszczem o innej gęstości optycznej, 
a co za tym idzie, o innym współczynniku 
załamania światła. 

Współczynnik załamania w rdzeniu 
jest wyższy niż w płaszczu, co sprawia, 
że dzięki zjawisku całkowitego we-
wnętrznego odbicia promień świetlny 
przemieszcza się cały czas w rdzeniu, 
odbijając się na granicy ośrodków o róż-
nej gęstości.

Włókna wielomodowe (ang. Multi-
mode – MM) są wykonane ze szkła kwar-
cowego. Ze względu na fakt, iż transmitu-
ją wiele składowych sygnału optycznego 
(modów), mają zasięg ograniczony do 
kilku kilometrów i są używane w lokal-
nych sieciach komputerowych LAN (ang. 
Local Area Network).

Włókna jednomodowe (ang. Single-
mode – SM) mają rdzeń o średnicy 9 μm, 
transmitują jeden mod sygnału optycz-
nego i dają możliwość uzyskania dużych 
zasięgów transmisji. Dlatego ten typ włó-
kien jest dziś podstawowym medium 
używanym w telekomunikacji – zarówno 
do budowy sieci szkieletowych, jak i sieci 
dostępu abonenckiego. 

Obok włókien ze szkła kwarcowe-
go istnieją także włókna plastikowe 
(ø1000 μm). Są one stosowane do łącze-
nia urządzeń automatyki przemysłowej, 
aparatury medycznej lub sprzętu Hi-Fi 
na bardzo krótkich odcinkach.

W dalszej części niniejszej książki, ze 
względu na stosowanie światłowodów 
jednomodowych w sieciach telekomuni-
kacyjnych skupimy się przede wszystkim 
na nich.

Nieosłonięte włókno ze szkła kwarco-
wego o średnicy 125 μm byłoby jednak 

Tłumienność wtrącenio-
wa jednostkowa – jest 
wyrażana w dB/km 
i określa, o ile zmniejszy 
się dynamika sygnału po 
przejściu 1 km trasy.  
Poza samym włóknem 

tłumienie wnoszone jest także przez inne 
elementy toru optycznego: spawy, złącza 
rozłączne, splittery optyczne itp. Wartość tłu
mienia danego elementu wyrażana jest w dB. 
Suma tłumienności odcinka światłowodu oraz 
poszczególnych elementów jest potrzebna do 
obliczenia budżetu mocy dla linii światło
wodowej (patrz też p. 5.3.).

Całkowite wewnętrzne odbicie
na granicy rdzeń–płaszcz

Całkowite wewnętrzne odbicie w świa-Rysunek 4. 
tłowodzie

wielomodowy wielomodowy jednomodowy

62,5/125 μm 50/125 μm 9/125 μm

Przekroje różnych włókien światło-Rysunek 5. 
wodowych ze szkła kwarcowego
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bezużyteczne w praktycznych zasto-
sowaniach ze względu na delikatność 
i kruchość materiału, z którego jest wy-
konane. Dlatego już w fabryce, w której 
produkuje się włókna metodą wyciąga-
nia na gorąco z tzw. preformy szklanej, 
pokrywa się je odpowiednią powłoką 
zabezpieczającą mechanicznie i nadającą 
elastyczność. Taka powłoka, najczęściej 
akrylowa o średnicy 250 μm, nazywana 
jest pokryciem pierwotnym. Dopiero taki 
„surowiec” staje się elementem do pro-
dukcji kabli światłowodowych.

 100-letnie dzieje włókna 1.5. 
światłowodowego  
w pigułce

Wspomniane powyżej zjawiska fizycz-
ne związane z optyką i rozchodzeniem 
się światła zainteresowały człowieka już 
kilkaset lat temu, ale badania, które do-
prowadziły do powstania włókna świa-
tłowodowego, datują się na początek 
XX w. W 1910 r. Hondros i Debye[3] opra-
cowali koncepcję i podstawy teoretyczne 
światłowodu skokowego. W 1962 r. Yeh 
zaprezentował teorię światłowodu elip-
tycznego[4], w 1963 r. japoński naukowiec 
z Uniwersytetu Tohoku – Jun-ichi Nishi-
zawa – zaproponował zaś wykorzystanie 

światłowodów do transmisji w telekomu-
nikacji[5]. Prace nad obniżeniem tłumienia 
włókien światłowodowych w latach 60. 
prowadził także Charles Kuen Kao, póź-
niejszy laureat Nagrody Nobla w 2009 r. 
Tłumienność pierwszych dostępnych 
światłowodów przekraczała 1000 dB/km, 
w związku z czym nie nadawały się one 
do zastosowań telekomunikacyjnych.
Później nastąpił znaczny postęp w tech-
nologii wytwarzania włókien. Prawdziwy 
przełom nastąpił w 1970 r., gdy w labora-
toriach firmy Corning Glass Works trzech 
naukowców – Robert Mauer, Donald Keck 
oraz Peter Schultz – opracowało pierw-
szy światłowód wytworzony na bazie 
szkła domieszkowanego germanem[6], 
o tłumienności nieznacznie przekraczają-
cej 16 dB/km. Dalszy rozwój technologii 
wytwarzania światłowodów był już tylko 
kwestią czasu, a kolejne usprawnienia 
w produkcji pozwoliły osiągnąć w 1979 r. 
tłumienność światłowodu jednomodo-
wego na poziomie 0,2 dB/km dla długo-
ści fali 1550 nm[7].

Światłowód szklany 
czy plastikowy? Istnieją 
pewne zalety światłowodu 
plastikowego (ang. POF – 
plastic optical fiber), jak 
np. spora odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, 
łatwość łączenia w terenie 

(możliwe ręczne wykonanie złączki ze względu 
na relatywnie dużą średnicę włókna i brak 
konieczności precyzyjnego dopasowywania). 
Niestety tłumienie w włóknie plastikowym 
sięga 10 dB/km (czyli kilkusetkrotnie więcej niż 
w szklanym), co ogranicza zasięg transmisji do 
ok. 100 m. Dlatego instalacje FTTH z wyko
rzystaniem POF nie znajdują powszechnego 
zastosowania – gdyż nawet w typowym 
budynku (bloku) wielorodzinnym przeciętne 
dystanse przekraczają zasięg transmisji dla 
włókien plastikowych. 

powłoka kabla 2–2,4 mm

włókna aramidowe

ścisła tuba 900 μm

pokrycie pierwotne 250 μm

płaszcz 125 μm

rdzeń 9 μm

Przykład jednowłóknowego kabla do Rysunek 6. 
zastosowań wewnętrznych – włókno w pokryciu 
pierwotnym (akrylowym) jest dodatkowo zabezpie-
czone elastyczną tubą o średnicy 900 μm, następnie 
wzmocnione oplotem  z włókien aramidowych 
i pokryte zewnętrzną powłoką kabla z PCV.
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1.6.  Laser a sprawa 
światłowodu

Mówiąc o wydarzeniach historycz-
nych, nie można pominąć jeszcze jed-
nego „kamienia milowego” na drodze 
telekomunikacji optycznej. Było nim wy-
nalezienie lasera (LASER* – ang. Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, 1957 r.). Spójna, czyli kohe-
rentna wiązka emitowana przez laser 
oraz bardzo krótki impuls umożliwiają 
osiągnięcie wysokiej szybkości i dużego 
zasięgu transmisji optycznej.

 Od badań po praktyczne 1.7. 
zastosowanie

Dziś światłowód jest podstawowym 
medium transmisyjnym w telekomunika-
cyjnych sieciach szkieletowych, metropo-
litalnych, dostępowych oraz teleinforma-
tycznych sieciach LAN. Biorąc pod uwagę 
skalę czasu, w jakiej mierzymy ewolucję 
naszej cywilizacji, można stwierdzić, że 
światłowód upowszechnił się w mgnie-
niu oka. 

Pierwsze komercyjne instalacje świa-
tłowodowych systemów transmisyjnych 
miały miejsce w 1981 r. w Stanach Zjedno-
czonych i Japonii. Systemy te zapewniały 
przepływności od 32 do 100 Mb/s, a do 
transmisji wykorzystywano w nich gra-
dientowe światłowody wielomodowe. 
Pierwszy komercyjny system pracujący 
z wykorzystaniem światłowodów jed-
nomodowych zainstalowano w Japonii 
w 1983 r. System ten zapewniał przepływ-
ność 400 Mb/s, pracując na długości fali 
1310 nm ze wzmacniakami w odstępie 
40 km. Od tego czasu dalszy postęp w za-

*  Skróty oraz terminy objaśnione są na końcu 
książki w słowniku pojęć.

kresie rozwoju systemów światłowodo-
wych następował w zawrotnym tempie, 
co zobrazowano na rysunku 8. 

Przełomową datą w rozwoju światło-
wodowych systemów transmisyjnych stał 
się 1989 r., w którym wprowadzono na ry-
nek wielokanałowe wzmacniacze EDFA. 
Od tego momentu powszechne stało się 
wprowadzanie systemów DWDM, a ich 

rozwój przez kolejne lata bazował na 
naprzemiennym zmniejszaniu odległości 
między kanałami i zwiększaniu przepływ-
ności w pojedynczym kanale.

Drugim nurtem ewolucji była ekspan-
sja światłowodu „w dół” infrastruktury 
telekomunikacyjnej i zastępowanie nim 
łączy miedzianych w kolejnych segmen-
tach sieci, coraz bliższych abonenta.

Przykładowe transceivery typu SFP Rysunek 7. 
i XFP do urządzeń nadawczo-odbiorczych. Taka 
wymienna wkładka posiada wbudowany laser 
o określonej długości fali i odbiornik szeroko-
pasmowy pozwalające na transmisję z szybkością 
do 10 Gb/s (źródło: Transmode).
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7Jak zbudowana jest sieć telekomunikacyjna?

 Ekspansja światłowodu w kierunku 2. 
abonenta

Kolejnym segmentem jest sieć me
tropolitalna (często nazywana po pro-
stu siecią metro). Obejmuje ona swym 
zasięgiem obszar miasta, aglomeracji 
lub subregionu. 

Sieć metro obsługuje z kolei sieci 
dostępowe (ang. Access Network). Są to 
struktury sieciowe obejmujące obszary 
zamieszkania. Sieci metro i sieci dostę-
powe budowane są w oparciu o architek-
turę pierścienia, by zapewnić protekcję 
transmisji. 

Końcowe odcinki sieci dostępowych to 
łącza abonenckie, sieci lokalne, bizneso-
we, sieci telewizji kablowych itp. Te odcinki 
sieci dostępowej budowane są zazwyczaj 
w oparciu o medium miedziane, lub coraz 
częściej światłowodowe. Wykorzystują 
one architekturę gwiazdy, gdyż koszty za-
pewnienia protekcji byłyby zbyt wysokie 
w stosunku do wagi transmisji.

 Jak zbudowana jest sieć 2.1. 
telekomunikacyjna?

Sieć telekomunikacyjną możemy po-
dzielić na kilka segmentów różniących 
się ze względu na rozległość, architekturę 
i funkcjonalność.

Sieć szkieletowa (w terminologii an-
gielskiej możemy spotkać określenia: 
Backbone Network lub Long Haul Network, 
czasem też Core Network) jest strukturą 
najbardziej rozległą. Jest to sieć o zasię-
gu regionalnym, krajowym, lub nawet 
międzynarodowym.

Agreguje ona ruch ze wszystkich 
niższych segmentów sieci, stąd prze-
pływności wymagane w pojedynczym 
kanale sięgają kilkudziesięciu gigabitów 
na sekundę (Gb/s). Ogromne znaczenie 
ma niezawodność sieci szkieletowej – 
dlatego jest ona przeważnie budowana 
w architekturze kratowej, aby w razie 
awarii zapewnić alternatywną ścieżkę 
transmisji.

Odcinki sieci FTTH
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SIEĆ SZKIELETOWA

Stru
ktura: 

kratowa

Duża rozległość: 

~100–1000 km

Technika tra
nsmisyjna: DWDM ~80 kanałów

Wysoka przepływność: 10–40 Gb/s 

Stru
ktura: 

pierścieniowa

Rozległość: 

~20–100 km

Technika tra
nsmisyjna: CWDM ~16 kanałów

Przepływność: 

2,5–10 Gb/s 

Stru
ktura: 

pierścień + gwiazda

Mała rozległość: 

<20 km

Technika tra
nsmisyjna: xDSL, xPON, Ethernet

Przepływność: 

<2,5 Gb/s 

SIEĆ METROPOLITALNA

SIEĆ DOSTĘPOWA

Segmenty sieci telekomunikacyjnejRysunek 9. 
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8 Ekspansja światłowodu w kierunku abonenta

 „Umarł król…” – kres 2.2. 
możliwości medium 
miedzianego

W pierwszych latach „światłowody-
zacji” telekomunikacja optyczna była 
domeną dalekosiężnych sieci szkieleto-
wych, później nastąpiło wyparcie miedzi 
z sieci metropolitalnej i dostępowej. Do 
niedawna jednak istniała wyraźna grani-
ca między „optyką” a „miedzią” na styku 
sieci dostępowej i abonenckiej. W sie-
ciach tzw. ostatniej mili nadal dostar-
czenie sygnału do odbiorcy odbywało 
się medium miedzianym. 

Techniką dostępową rozpowszech-
nioną obecnie na łączach miedzianych 
są systemy xDSL (ang. Digital Subscriber 
Line, symbol „x” oznacza różne warianty 
techniki DSL np. ADSL, VDSL). Bazując na 
architekturze punkt–punkt, teoretycznie 
są w stanie zapewnić pasmo 50 Mb/s 
każdemu użytkownikowi. 

Technika xDSL jest jednak techniką 
ograniczoną szumowo, co powoduje 
ograniczoną długość łącza. Biorąc pod 
uwagę fakt, że wymaganym pasmem 

do zapewnienia usług szerokopasmo-
wych – włącznie z telewizją wysokiej 
rozdzielczości – będzie już niebawem 
30 Mb/s, maksymalna długość pętli spa-
da do ok. 900 m. 

Mimo iż nowoczesne usługi szeroko-
pasmowe przesyłane po kablu mie-
dzianym techniką xDSL pozwalają na 
zapewnienie abonentowi potrójnej usłu-
gi: telewizji, Internetu i telefonii (ang. 
triple-play), to ograniczenia związane 
z odległością i limitowaną szerokością 
pasma sprawiły, że techniki xDSL mo-
żemy uznać tylko za tymczasowe roz-
wiązanie na drodze do prawdziwej „ery 
informacji”. 

Granica sieci światłowodowej i miedzianej – w kolorze niebieskim światłowodowa sieć me-Rysunek 10. 
tropolitalna i dostępowa (między centralami i do jednostek wyniesionych) oraz miedziana „ostatnia mila” 
(w dostępie abonenckim) w kolorze szarym

Miedź kontra światło-
wód – czyli ile Mb/s 
możemy zapewnić 
dzięki technice VDSL, a ile 
w technologii GPON?

VDSL na dystansie poniżej 1 km to maksymal
nie 30 Mb/s dla abonenta. 
GPON z podziałem pasma na 32 abonentów 
to prawie 80 Mb/s dla odbiorcy i transmisja na 
odległość nawet kilkunastu kilometrów.
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9„Umarł król…” – kres możliwości medium miedzianego

Tymczasowe dlatego, iż głód pasma 
stał się aż nadto zauważalny. Ma to 
bezpośredni związek z powstawaniem 
nowych usług i – co warto podkreślić – 
wzrostem potrzeb i świadomości klienta 
końcowego. 

Trzeba wprost powiedzieć, że uświa-
damianie to nie jest procesem samoist-
nym. To dostawcy usług (operatorzy), 
producenci elektronicznego sprzętu 
konsumenckiego (odbiorników HDTV, 
konsoli do gier) i wytwórcy produktów 
multimedialnych (filmów, rozrywki elek-
tronicznej, gier) kreują popyt na rynku 
konsumenta indywidualnego, przedsta-
wiając mu coraz nowsze media i korzyści 
z nich płynące.

Tym sposobem wraz z gwałtownym 
wzrostem wydajności sprzętu konsu-
menckiego (zwłaszcza sprzętu telewizyj-
nego) wzrosły wymagania w odniesieniu 
do pasma umożliwiającego zapewnienie 
usług adekwatnych do jakości sprzętu. 

W wielu krajach wysoko rozwiniętych 
jako poziom odniesienia przyjmuje się dzi-
siaj dostarczenie do domu pakietu usług 
(łącznie ok. 30 Mb/s) składającego się z:

 dwóch strumieni telewizyjnych te-•	
lewizji wysokiej rozdzielczości HDTV 
z uwzględnieniem usługi VoD (ang. 
Video on Demand – wideo na żądanie) 
z dźwiękiem przestrzennym Dolby 
Surround 6.1,

telefonu, •	
 szerokopasmowego, symetrycznego •	
dostępu do Internetu z pasmem mi-
nimum 10 Mb/s.

Znaczącą część pasma zajmuje tele-
wizja o wysokiej rozdzielczości, tym bar-
dziej że zakładamy użytkowanie więcej 
niż jednego odbiornika TV w mieszkaniu. 
Czy to szczyt możliwości nowoczesnej 
telewizji? Absolutnie nie. Są już progno-
zy, jak będzie ona ewoluować w następ-
nych latach (patrz tabela 1), a co za tym 
idzie, jak wzrośnie popyt na dostarczane 
pasmo.

Myliłby się jednak ten, kto uznałby, że 
współczesny „triple-play” , czyli telewizja, 
telefon i pozostałe istniejące dziś usługi 
internetowe to koniec pomysłów na wy-
korzystanie sieci.

Na tytułowe pytanie „po co komu 
światłowód do domu” można odpowie-
dzieć, że choćby po to, by… uszczęśliwić 
swoich znajomych własnymi filmami! 
Filmami kręconymi z wykorzystaniem 
amatorskich kamer wideo czy nawet 
kamerami wbudowanymi w telefony 
komórkowe. Okazuje się np., że serwis 
YouTube generuje rocznie ruch 600 Pb 
(1 peta- = 1015), co dało w przybliżeniu 
ok. 7% transmisji w Internecie w Stanach 
Zjednoczonych w 2008 roku!

Rodzaj telewizji Zapotrzebowanie na pasmo  
(pojedynczy strumień transmisyjny)

Uwagi

Standard TV 2 Mb/s

HDTV 7–10 Mb/s

HDTV Super 50 Mb/s Wg Specyfikacji ITU J601

HDTV Ultra 200 Mb/s Wg Specyfikacji ITU J601

3D HDTV >280 Mb/s

Telewizja a zapotrzebowanie na pasmoTabela 1. 
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10 Ekspansja światłowodu w kierunku abonenta

Wróćmy jednak do poważniejszych 
zastosowań szerokiego pasma. Szcze-
gólnie ciekawe są usługi z kategorii 
„e-zdrowie”, polegające na wymianie 
informacji dotyczącej stanu zdrowia 
między pacjentem a instytucją opieki 
zdrowotnej przy zastosowaniu techno-
logii informatycznych. 

W powyższej definicji zawierają się 
trzy podstawowe grupy usług:

 Zarządzanie, obejmujące: e-rejestrację, •	
e-recepty oraz e-kartotekę. Usługa 
e-recepty pozwala na zdalne pozyski-
wanie recept na leki stosowane przez 
pacjenta w sposób ciągły. E-kartoteka 
pozwala z kolei przeglądać i pobierać 
historyczne dane medyczne z karto-
teki pacjenta.
 Opieka medyczna i telemedy cy na, •	
obejmujące: e-monitoring, e-konsul-
ting oraz e-diagnozy. E-monitoring 
pozwala pacjentom prowadzić nor-
malny tryb życia, pozbawiając ich stre-
su związanego z pobytem w szpitalu, 
przy jednoczesnym monitorowaniu 
pracy wybranych narządów (tele-EKG, 
tele-EEG itp.). E-konsulting pozwala 
otrzymać poradę lekarską przy użyciu 
dowolnego urządzenia mobilnego, 
podczas gdy e-diagnozy umożliwiają 
uzyskanie szybkiej diagnozy na bazie 
danych wejściowych. 

 Bazy informacji, pozwalające w szybki •	
sposób dotrzeć do podstawowych 
wskazówek związanych z pierwszą do-
raźną pomocą w razie wypadków. Bazy 
danych opisują działania prewencyjne, 
np. w przypadku podróży zagranicz-
nych do innych stref klimatycznych. 
Dodatkowo informacje takie mogą 
być w prosty sposób dostępne w wielu 
językach, co w znaczący sposób może 
podnieść komfort podróżowania osób 
nieznających języków obcych.

Zainteresowanie usługami e-zdrowie 
wyraziło w ankietach ponad 30% respon-
dentów w Stanach Zjednoczonych. Także 
w Europie, gdzie społeczeństwa gwał-
townie się starzeją, należy się spodzie-
wać zapotrzebowania na te usługi. W ta-
kiej sytuacji wprowadzenie na masową 
skalę usług e-zdrowie pozwoli zapewnić 
wysoki poziom medycznych usług dia-
gnostycznych wszystkim potrzebującym, 
co nie byłoby możliwe w przypadku tra-
dycyjnych metod. Nie bez znaczenia po-
zostaje również aspekt psychologiczny, 
gdyż w przypadku usług bazujących na 
osobistych terminalach monitorujących 
pacjent znajduje się cały czas  „pod opie-
ką” lekarza, co niewątpliwie zwiększa 
jego komfort psychiczny.

Wprowadzenie usług e-zdrowie znaj-
duje również uzasadnienie ekonomiczne. 
Usługi związane z opieką medyczną sta-
nowią 9% produktu krajowego w stre-
fie OECD[8], co samo w sobie daje silne 
zaplecze finansowe do wprowadzania 
nowoczesnych usług. Co więcej, trady-
cyjny sposób działania służby zdrowia 
bazuje na przemieszczaniu się jej pracow-
ników czy też pacjentów, a to związane 
jest z emisją zanieczyszczeń przez środki 
transportu wykorzystywane do tych ce-
lów (w tym głównie emisją CO2). FTTH 

Najczęściej używane 
usługi w sieciach FTTH 
w Stanach Zjednoczonych 
(ok. 13 mln. abonentów 
w 2008 r.):

HDTV – 43%
VoD (wideo na życzenie) – 32%
Ściąganie filmów – 26%
Gry Online– 21%
Biznes w domu – 7%
Wideokonferencje – 2%
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Council Europe oszacowała, że masowe 
wprowadzenie usług e-zdrowie mogłoby 
doprowadzić do ograniczenia podróży 
w celach medycznych na terenie Europy 
o 65 mln km rocznie[9]. Jak widać, poten-
cjalne zyski związane z masowym wpro-
wadzeniem usług e-zdrowie mogą być 
ogromne, wobec czego nie dziwi wielkie 
wsparcie dla projektów z tego obszaru na 
poziomie Unii Europejskiej oraz poszcze-
gólnych krajów członkowskich.

Inną ciekawą e-usługą mającą szanse 
na szybki rozwój jest telemetria. Polega 
ona na zdalnym monitorowaniu wyników 
z aparatury pomiarowej i ich przesyłaniu 
przez sieć – w tym wypadku światłowo-
dową – do centrum monitorującego. 
Oprócz zastosowań przemysłowych 
i naukowych, usługa ta może okazać się 
użyteczna także w codziennym życiu. 
Pozwoli ona przedsiębiorstwom uży-
teczności publicznej (dostawcom me-
diów) na zdalne odczytywanie zużycia 
np. energii elektrycznej, wody czy gazu 
w gospodarstwach domowych przyłą-
czonych do sieci FTTH. 

Usługą elektroniczną funkcjonującą 
już dziś jest edukacja na odległość, tzw. 
e-learning. Jest to automatyczne naucza-
nie na odległość z wykorzystaniem Inter-
netu. System e-learningowy zastępuje 
nauczyciela, interaktywnie prowadząc 
komunikację z uczniem, a zadania i ćwi-
czenia są realizowane przez ucznia on-
line i sprawdzane automatycznie przez 
system. Warto zaznaczyć, że taki sposób 
nauczania pozwala kursantowi na samo-
dzielne wybranie godzin kształcenia, co 
jest szczególnie istotne dla osób pra-
cujących w nienormowanym wymiarze 
czasu. Usługa pozwala na personalizację 
formatu dostarczania wiedzy i tempa jej 
przekazywania. E-learning może uzupeł-
niać tradycyjny proces nauczania, ale po-

zwala także np. na ukończenie studiów 
wyższych bez konieczności fizycznej 
obecności w sali wykładowej. 

Popularność kursów e-learningowych 
wzrasta wśród pracodawców, którzy do-
strzegają korzyści ze zdalnego kształce-
nia swoich pracowników. To nie tylko 
bezpośrednia oszczędność ekonomicz-
na wynikająca z niższych kosztów czy 
oszczędność czasu na dojazd. To także 
doskonała możliwość udziału w szkole-
niach większej grupy pracowników w taki 
sposób, aby nie dezorganizować pracy. 

Mówiąc o usługach elektronicznych 
nie sposób pominąć dziedziny, która 
dotyczy każdego obywatela i daje per-
spektywy na oszczędność czasu. Jest nią 
tzw. e-urząd, który pozwala na złożenie 
wniosku, uzyskanie informacji o sprawie,  
załatwienie i monitorowanie przebiegu 
postępowania toczącego się w sprawie.

Elektroniczny dostęp do e-urzędu po-
zwala załatwić sprawy niezależnie od 
pory dnia i miejsca pobytu. To znaczące 
udogodnienie w porównaniu z urzędem 
tradycyjnym, gdzie wiele spraw admini-
stracyjnych i urzędowych wymaga oso-
bistego stawiennictwa, czasem nawet 
wielokrotnego. 

E-urząd, czy też szerzej ujmując, 
e-administracja stanowi bardzo ważne 
narzędzie ułatwiające komunikację pod-
miotów gospodarczych z jednostkami 
administracji publicznej. Ułatwienie 
wymiany dokumentów, skrócenie cza-
su załatwiania spraw, ograniczenie do 
niezbędnego minimum konieczności 
stawiennictwa w urzędzie daje przedsię-
biorcom wymierne oszczędności. Patrząc 
na to zagadnienie szerzej, spodziewać 
się można rozwoju wielu sektorów go-
spodarki opartych o nowoczesną infra-
strukturę telekomunikacyjną i sprawną 
e-administrację.
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Szacunkowe analizy pasma zapew-
niającego wspomniany powyżej pakiet 
usług wskazują na konieczność dostar-
czenia w najbliższej przyszłości każdemu 
abonentowi pasma rzędu 30–50 Mb/s, 
a w kolejnych latach ok. 100 Mb/s. Już 
na pierwszy rzut oka widać, że wymaga-
nia te są zbyt wygórowane dla eksplo-
atowanych dzisiaj sieci dostępowych, 
w związku z czym należy szukać nowych 
technik umożliwiających dostarczenie 
wymaganego pasma.

 „… niech żyje król” – 2.3. 
światłowód do domu ! 

Rozwiązaniem problemu braku pa-
sma w sieci dostępowej jest budowa sieci 
w technice światłowodowej FTTx (ang. 
Fiber To The x – gdzie „x” oznacza punkt 
zakończeniowy włókna światłowodowe-
go w bezpośredniej bliskości odbiorcy 
końcowego). Zapewnia ona nie tylko od-
powiednią pojemność informacyjną dla 
dostarczenia usług oferowanych dzisiaj, 
lecz również dla przyszłych potrzeb. 

Wraz z rozwojem systemów światło-
wodowych oraz technologii wytwarza-
nia elementów infrastruktury optycznej 
następowała znaczna poprawa wyko-
rzystania światłowodów, co objawiało 
się coraz niższym jednostkowym kosz-
tem transmisji danych. W konsekwencji 
światłowody wprowadzono do obszaru 
sieci metropolitalnych, aby w kolejnych 
latach rozpocząć budowę sieci światło-
wodowych w obszarze dostępowym – 
najpierw w postaci pętli lokalnych FITL, 
a ostatecznie jako systemy FTTx.

Niniejsza książka stanowi przewod-
nik po sieciach FTTx z uwzględnieniem 
aspektów transmisyjnych, planowania 
i projektowania oraz budowy sieci. 

Końcowe rozdziały zawierają informa-
cje dotyczące przyszłości sieci FTTx 
zarówno z punktu widzenia aspektów 
usługowych, rozwiązań technicznych, 
jak i uwarunkowań rynkowych i formal-
no-prawnych.

 Ostatnia wątpliwość – 2.4. 
a może jednak radio?

Sieci radiowe wydają się ciekawą 
alternatywą dla sieci przewodowych – 
przede wszystkim dlatego, że cechują 
się relatywnie niższym kosztem inwesty-
cji, wynikającym z najniższych kosztów 
budowy infrastruktury transmisyjnej. 
Mówiąc wprost – nie trzeba kopać setek 
kilometrów tras kablowych. 

Standardami szerokopasmowych 
bezprzewodowych sieci dostępowych 
stosowanymi dzisiaj są WiFi (802.11) 
i WiMAX (802.16). WiMAX charakteryzuje 
się użytecznym zasięgiem ok. 5 km i prze-
pływnością 70 Mb/s. WiFi jest bardziej 
dojrzałą technologią, lecz jego zakres 
użyteczny wynosi jedynie 100 m przy 
przepływności rzędu 300 Mb/s. Proble-
mem sieci WiFi jest duża podatność na 
zakłócenia i spadek wydajności przy du-
żej liczbie równocześnie przyłączonych 
użytkowników. Pomimo tych ograniczeń 
za sprawą dojrzałości technologicznej 
WiFi jest obecnie powszechniej używa-
ne w sieciach dostępowych niż WiMAX. 
Słabością sieci radiowych jest pasmo nie-
wystarczające do uruchamiania aplikacji 
wideo. Wynika to w dużej mierze z faktu, 
że techniki te opierają się architekturach 
dostępowych typu punkt–wielopunkt, 
w których pasmo dzielone jest między 
wielu użytkowników. W związku z tym 
technologie te nadają się bardzo dobrze 
do przeglądania zawartości Internetu, 
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lecz są niewystarczające w przypadku 
bardziej wymagających aplikacji, takich 
jak telewizja IP (ang. Internet Protocol).

Poza WiFi i WiMAX jest jeszcze dostęp 
bezprzewodowy świadczony przez tele-
fonię komórkową – lecz trudno nazwać 
go „szerokopasmowym”. Wprawdzie tele-
fonia 3G pozwala na oglądanie telewizji 
na ekranie telefonu komórkowego, nie 
zapewnia jednak odpowiedniego pasma 
dla wspomnianych wyżej usług w pełni 
multimedialnych. Telefonia komórko-
wa rozwija się w zakresie oferowanego 
pasma i planowane są już sieci czwartej 
generacji w specyfikacji LTE (ang. Long 
Term Evolution) oferujące do 150 Mb/s 
w kierunku do abonenta w wartości 
szczytowej, 5–50 Mb/s w realnych wa-
runkach. 

Co przemawia za systemami bezprze-
wodowymi? Niezaprzeczalną zaletą jest 
mobilność. Wielu użytkowników stawia 
tę cechę wyżej niż multimedialność i wy-
soką jakość oferowanych usług. Systemy 
radiowe mogą również dotrzeć do użyt-
kowników na obszarach, gdzie dostęp 
kablowy jest utrudniony bądź ekono-
micznie nieuzasadniony.

Z drugiej strony, jako że „nie ma róży 
bez kolców” – systemy radiowe mają 
nieduży zasięg. Wciąż obarczone są też 
innymi ograniczeniami, nieobecnymi 
w przypadku doprowadzenia sygnału 
medium kablowym (światłowodowym), 
jak np.: zakłócenia związane z warunkami 
atmosferycznymi, ograniczenia zasięgu 
na obszarach o gęstej zabudowie oraz 
w terenach górzystych i zalesionych. 
Występują także opóźnienia transmisji, 
które nie pozwalają świadczyć usług z ta-
kim poziomem jakości jak w dostępie 
stacjonarnym. 

Trzeba w końcu zauważyć, że wspo-
mniane na początku „relatywnie niskie 

koszty inwestycji” w długiej perspekty-
wie nie są już tak bardzo niskie. Cechą 
charakterystyczną systemów radiowych 
jest ich ciągła ewolucja powiązana z czę-
stymi inwestycjami. 

W ostatnich dwóch dekadach obser-
wowaliśmy przejście od systemu NMT 
poprzez GSM, UMTS, aż do HSPA i LTE.
Każda implementacja nowego systemu 
wiązała się z wymianą osprzętu radio-
wego, potrzebą nowego rozplanowania 
masztów, a także koniecznością wykupu 
nowych częstotliwości. Analiza kosztów 
pokazuje więc, że mimo wyższych po-
czątkowych nakładów na infrastrukturę 
światłowodową jej uniwersalność po-
zwala, by służyła kolejnym generacjom 
systemów transmisyjnych. Stosowane 
w ubiegłej dekadzie włókna do dziś 
z powodzeniem spełniają wymagania 
wprowadzanych obecnie systemów 
transmisyjnych. 

Tak więc, systemy bezprzewodowe na-
leży rozpatrywać raczej w kategorii uzu-
pełnienia dla sieci światłowodowej FTTx, 
a nie jako rozwiązanie konkurencyjne.

Co oznacza 2.5. FTTx?

Termin FTTx oznacza grupę rozwiązań 
sieciowych zapewniających doprowa-
dzenie światłowodu do określonego 
obiektu, które realizowane mogą być 
przy użyciu różnych technologii oraz 
w oparciu o różne topologie sieciowe. 
Definicja ta wskazuje, że istnieją różne 
kategorie podziałów sieci FTTx. Podsta-
wowy schemat podziału sieci FTTx bazu-
je na lokalizacji zakończenia optycznego. 
W zależności od miejsca doprowadzenia 
włókna światłowodowego, sieci FTTx 
możemy podzielić według schematu 
zaprezentowanego na rysunku 11.
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Architektura Skrót Charakterystyka

Światłowód do 
szafki

FTTCab Światłowód stanowi rozszerzenie sieci metro poprzez doprowadzenie 
go do szafki ulicznej, skąd usługi dostarczane są do użytkowników 
z wykorzystaniem technologii ADSL/ADSL2. Typowa odległość od szafki 
do abonentów nie przekracza 4 km. 

Światłowód do 
krawężnika

FTTC Światłowód doprowadzony jest do szafki zlokalizowanej w niedużej 
odległości (300–600 m) od obsługiwanych zabudowań abonenckich. 
Dostęp do abonentów realizowany jest przykładowo w oparciu o VDSL.

Światłowód do 
budynku

FTTB Światłowód doprowadzony jest do budynku. W zależności od strategii 
światłowód może w takim przypadku obsługiwać pojedyncze piętra, 
klatki schodowe lub całe budynki.

Światłowód do 
domu

FTTH Światłowód doprowadzony jest bezpośrednio do lokalu abonenckiego 
(mieszkanie w budynku wielorodzinnym lub dom w zabudowie roz-
proszonej). Optyczne zakończenie sieciowe zlokalizowane jest w takim 
przypadku w lokalu abonenckim.

Definicje poszczególnych architektur FTTxTabela 2. 

FTTCab

kable światłowodowe
kable miedziane

FTTC

OLT

ADSL
/A

DSL
2

VDSL

FTTB

FTTH

Topologie sieci FTTx (Cab – Rysunek 11. cabinet, C – curb, B – building, H – home)
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Wybór odpowiedniej topologii sie-
ci będzie zależeć od wielu czynników, 
z których najważniejsze to: 

 charakterystyka sieci•	  – odległości, 
istniejąca infrastruktura oraz jej stan, 
prawa własności,
 aspekt demograficzny•	  – gęstość 
oraz rozkład zaludnienia, procento-
wy udział zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej, stopień nasycenia 
Internetem gospodarstw domowych, 
dochody na osobę, potencjalny rynek 
na usługi szerokopasmowe,
 •	 konkurencja oraz współczynnik 
podłączeń – konkurencja ze strony 
operatorów telewizji kablowej, oferta 
triple-play, konkurenci DSL, opera-
torzy bezprzewodowi, liczba i rodzaj 
oferowanych usług, wysokość opłat 
użytkowników za istniejące usługi,
 regulacje•	  – uwolnienie pętli lokalnej – 
aspekty prawne i techniczne, koszty, 
wsparcie samorządów i państwa, re-
gulacje w zakresie świadczenia usług 
wideo, praw własności terenu,
 wymagania w zakresie świadczonych •	
usług – dostarczana obecnie prze-
pływność oraz wymagania przyszło-
ściowe w tym zakresie, z uwzględnie-
niem nowych rodzajów usług,
 aspekt ekonomiczny•	  – źródła finan-
sowania, szansa zwrotu z inwestycji 
zgodnie z biznesplanem,
strategia rozwoju sieci•	 .

W tabeli 2 zamieszczono krótką cha-
rakterystykę różnych typów sieci FTTx. 
Pierwsze dwie z technik dostępowych 
FTTx są już dziś powszechnie wykorzysty-
wane. Często też – zwłaszcza przyłączając 
obiekty biznesowe – operatorzy dostar-
czają medium optyczne do budynku. 

W niniejszym opracowaniu szczegól-
nie interesować nas będzie „optymalny 
FTTx” w postaci FTTH.

 Światłowód – optymalne 2.6. 
rozwiązanie dla „ostat-
niej mili”

Termin „ostatnia mila” pojawił się już 
w tej książce kilkakrotnie. Zadajmy więc 
sobie pytanie – co on oznacza? Okazuje 
się bowiem, że mila mili nierówna. 

Powyższy termin został ukuty w epoce 
stosowania miedzi w telekomunikacji 
jako medium transmisyjnego. Wynikało 
to z rzeczywistego zasięgu transmisji 
kablem miedzianym, który zależnie od 
szybkości wynosił mniej niż jedną milę, 
a w warunkach rzeczywistych ograniczał 
się do kilkuset metrów. Jak wspomnia-
no wcześniej, w technice xDSL mogli-
śmy otrzymać ok. 30 Mb/s na dystansie 
ok. 900 m.

W erze światłowodu trzeba by przyjąć 
nowe rozumienie „ostatniej mili świa-
tłowodowej”. Medium optyczne daje 
bowiem swobodę przesyłu sygnału na 
co najmniej kilka lub kilkanaście kilo-
metrów. Tym sposobem węzeł dostę-
pu optycznego może być ulokowany 
w znacznie większej odległości od koń-
cowego użytkownika, a to daje sporą 
swobodę przy projektowaniu oraz wy-
mierne oszczędności podczas realizacji 
inwestycji. 

Podsumowując, zalety medium 
optycznego w dostępie abonenckim 
skłaniają do zastosowania go przy budo-
wie sieci, dylematem jest jednak wybór 
odpowiedniej architektury.
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2.7.  FTTH – pomysł z taką 
brodą!

Kto myśli, że FTTH to najnowszy 
pomysł wykorzystania światłowodów, 
grubo się myli. O doprowadzeniu włók-
na optycznego do domu inżynierowie 
marzyli już od zarania epoki światłowo-
dowej – czyli od ok. 30 lat! 

Pierwsze debaty na temat dostępu 
światłowodowego oraz pilotaże techno-
logiczne odbywały się jeszcze w latach 
70. ubiegłego wieku. W 1976 r. Japońskie 
Ministerstwo Przemysłu i Współpracy 
Międzynarodowej ogłosiło plan projektu 
Hi-OVIS (Highly Interactive Optical Visual 
Information System) do uruchomienia 
w prefekturze Nara. Pierwsze łącze zo-
stało uruchomione w 1976 r., a w trakcie 
trwania projektu (do 1986 r.) podłączono 
156 domów. System ten stanowił bazę do 
testowania szerokiej gamy usług głoso-
wych, wideo i transmisji danych, w tym 
nowatorskich usług edukacyjnych.

W tym samym czasie pojawiły się na 
świecie również inne projekty związane 
z  technologią światłowodowego dostę-
pu do domu. W 1978 r. France Telecom 
ogłosił start projektu FTTH w Biarritz, 
obejmującego doprowadzenia światło-
wodu do 1500 mieszkań. Pomimo że pod-
łączenie pierwszych domów nastąpiło 
dopiero pięć lat później, to już w 1986 r. 
sieć obsługiwała docelową liczbę 1500 
użytkowników. W Ameryce Północnej 
pierwszy projekt FTTH ruszył w 1981 r. 
w Elie, z docelową bazą 158 abonentów 
w obszarze wiejskim.

Kolejne lata przyniosły serię instalacji 
pilotażowych na całym świecie, jednak 
koszt podłączenia pojedynczego użyt-
kownika w żadnym wypadku nie uza-
sadniał powszechnej budowy sieci FTTH. 
Etapem pośrednim stały się więc pętle 

lokalne FITL, które rozwijały się najbardziej 
intensywnie w latach 90. ubiegłego wieku. 
Jednocześnie zwolennicy światłowodów 
szukali argumentów dla masowych insta-
lacji w technologii „światłowód do domu”. 
Początek XXI w. przyniósł wiele nowych 
usług wymagających zastosowania świa-
tłowodów, aby dostarczyć niezbędne pa-
smo do użytkownika, a to zaowocowało 
masowymi instalacjami FTTx w Ameryce 
Północnej, Azji oraz Europie.

W tabeli 3 przedstawiono najważniej-
sze w ciągu ostatnich trzech dekad insta-
lacje i projekty FTTx, od doświadczalnych 
po komercyjne. Zestawienie to obrazuje 
aktywność operatorów w zakresie roz-
woju optycznych sieci dostępowych. 

Japończyk potrafi!2.8. 

Jak wspomniano wyżej, rozwój sieci 
FTTx na początku XXI w. przyniósł maso-
we instalacje w Japonii, Korei Południo-
wej, Ameryce Północnej oraz Europie. 

Dziś, biorąc pod uwagę zarówno licz-
bę użytkowników szerokopasmowych 
podłączonych światłowodem, jak i pro-
centowy udział użytkowników podłączo-
nych światłowodem, pierwsze miejsce na 
świecie zajmuje Japonia, gdzie w 2009 r. 
było ponad 15 mln użytkowników sieci 
FTTH (na 127 mln mieszkańców i 49 mln 
gospodarstw domowych). W tym samym 
okresie w Stanach Zjednoczonych zaewi-
dencjonowano 5,3 mln użytkowników 
sieci FTTH, podczas gdy w Europie sku-
mulowana liczba abonentów sieci FTTH 
osiągnęła ok. 2,7 mln (dane z konferencji 
FTTH Council 2010). 

Nadmienić też należy, że liczba łączy 
światłowodowych Japoni już w 2008 r. 
przekroczyła liczbę łączy xDSL!
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Rok Projekt

1978 Japonia, MTI ogłasza projekt Hi-OVIS, 156 domów podłączonych w sieci FTTH.

1981 Elie, Manitoba, projekt FTTH dla 158 domów w zabudowie wiejskiej.

1986 Kalifornia, Cerritos, GTE ogłasza pierwszego pilota FTTH w USA.

1987 British Telecom Research Labs opisuje w firmowych materiałach technicznych 
architekturę TPON z podziałem 1:128.

1988 Raynet ogłasza wprowadzenie architektury magistralnej do zastosowań w sieciach 
FTTH i FTTC; pierwsze instalacje pilotażowe z NYNEX.

1991 NTT ogłasza projket „Optical Fiber Loop 21” mający na celu budowę całkowicie 
optycznej sieci do 2015 r.; prace rozwojowe uwzględniają projekt kabla 4000-włók-
nowego, złącza 100-włóknowego itp.

1991 Deutsche Bundespost Telekom publikuje RFP dla pierwszego pilota „OPAL” mają-
cego rozpocząć się w 1992 r.; plany przewidują podłączenie 1,2 miliona mieszkań/
domów w latach 1993–1995.

1992 FCC wprowadza w USA przepisy umożliwiające lokalnym operatorom telekomunika-
cyjnym przenoszenie (lecz nie wprowadzanie do sieci) ruchu wideo bez konieczności 
podpisywania umowy franczyzy z operatorami telewizji kablowej.

1993 Operatorzy w USA podali informacje o ponad 50 pilotach FTTH/FTTC, z których 
największy obejmował 100 domów.

1994 GTE oraz cztery regionalne oddziały Bell ogłaszają duże instalacje (miliony do-
mów) usługi wideo przez wdzwanianie; projekty bazują na technologiach HFC 
lub FTTC.

1995 Europejscy operatorzy ogłaszają ponad 40 pilotów FTTH i FTTC.

1995 Najwięksi operatorzy oraz producenci sprzętu tworzą komitet FSAN (Full Service 
Access Network Coalition) odpowiedzialny za rozwój norm zaleceń dla sieci FTTx.

1995 BellSoth rozpoczyna budowę sieci FTTC dla obszarów greenfield.

1995 Rozpoczęcie pięcioletniego okresu (1995–2000), w którym operatorzy kablowi w USA 
instalują więcej światłowodów niż regionalne oddziały Bell.

1996 Podpisano US Telecommunications Act.

1996 Lancety (obecnie Arris) sprzedaje 20-tysięczny modem operatorom telewizji kablowej 
oraz przewiduje, że w ciągu 18 miesięcy sprzeda milion kolejnych.

1997 Operatorzy telewizji kablowej oferują usługi głosowe w swoich sieciach.

1998 BellSouth, GTE, USWest oraz Ameritech ogłaszają instalacje DSL obejmujące miliony 
abonentów.

1999 Wielkie projekty w obszarach sieci dalekosiężnej, metro oraz dostępowej powodują 
braki światłowodów i elementów światłowodowych.

2001 USEN (Japonia) uruchamia w marcu pierwszą komercyjną usługę FTTH; w tym 
samym roku z taką samą usługą staruje NTT.

2003 NTT ogłasza, że usługa FTTH „B-FLETS” jest dostępna w każdym większym mieście w Ja-
ponii.

2003 FCC ogłasza Triennale Review, zgodnie z którym projekty FTTx nie podlegają prawu 
uwalniania łączy.

Najważniejsze instalacje i projekty FTTH w trzech ostatnich dekadachTabela 3. 
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o tyle drugi miliard, w który wkroczyliśmy 
w 2009 r., będzie składał się z mieszaniny 
różnego typu światłowodów zainstalowa-
nych zarówno w sieciach dostępowych, 
jak i dalekosiężnych. Oczywiście w róż-
nych regionach świata udział światłowo-
dowych sieci dostępowych może się róż-
nić diametralnie, na co wpływ będą miały 
polityka regulatora, strategia operatorów 
i zamożność obywateli. Bez względu na to 
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Instalacje FTTx na głównych światowych rynkachRysunek 12. [10]

Kraje o największym na-
syceniu technologii FTTH 
(procent gospodarstw 
domowych przyłączonych 
do sieci światłowodowej 
w 2009 r.):

Japonia – 22%
Korea Południowa – 16% 
Litwa – 14%
Norwegia – 11%
Słowenia – 10%
Szwecja – 6%
USA – 5%

 Światłowodowy wyścig 2.9. 
zbrojeń – Azja kontra 
reszta świata

Jak na tle pionierów wyglądają inne 
kraje? Na rysunku 12 zaprezentowano 
globalny udział systemów FTTx w in-
stalacjach na głównych światowych 
rynkach wraz z projekcją ich rozwoju 
do 2012 r. Zgodnie z globalnym trendem 
rozwoju najbardziej dynamiczne rynki na 
świecie będą stanowiły kraje azjatyckie, 
przy czym należy spodziewać się przede 
wszystkim znacznego wzrostu liczby in-
stalacji w Chinach, co niewątpliwie może 
wpłynąć na wybór światowych techno-
logii, jak również na rynek produktów 
dla sieci FTTx.

Masowe wprowadzenie światłowodów 
w obszar sieci dostępowych spowodo-
wało stopniową polaryzację produktów 
dla sieci dalekosiężnych oraz dostępo-
wych. O ile pierwszy miliard kilometrów 
zainstalowanych światłowodów zawdzię-
czamy głównie sieciom dalekosiężnym, 
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Procent gospodartstw domowych przyłączonych do sieci światłowodowej z podziałem na typy Rysunek 13. 
architektury FTTH i FTTB w poszczególnych krajach świata na koniec 2009 r. (źródło: FTTH Council, 2010)

należy oczekiwać stopniowego wprowa-
dzania sieci FTTx na całym świecie.

Globalny trend polegający na ograni-
czaniu liczby central przy jednoczesnym 
zwiększaniu odległości między punktami 
centralowymi a użytkownikami wymusi 
stosowanie światłowodów w każdym ob-
szarze sieci. Nastąpi też migracja od sieci 
pierścieniowych do całkowicie optycz-
nych bezkierunkowych architektur kra-
towych przezroczystych dla długości fali, 
bazujących na konfigurowanych krotni-
cach add-drop (ROADM), co spowoduje, 
że światłowód stanie się powszechnym 
medium transmisyjnym we wszystkich 
obszarach sieci.

Jednak o masowym wykorzystaniu 
FTTx możemy mówić dopiero od kilku 
lat, i to tylko w niewielu krajach świata. 
Ewidentnymi pionierami są wspomniane 
wcześniej Korea Południowa, Japonia, 
a w Europie kraje skandynawskie. Dla 
pozostałych – w tym, miejmy nadzieję, 
także dla nas w Polsce – druga dekada 
XXI w. będzie czasem „światłowodowego 
boomu”, okresem intensywnej budowy 
sieci optycznych do indywidualnego 
użytkownika.
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3.1.  P2P versus P2MP –  
czyli alternatywne  
architektury FTTH

Sieci FTTH można sklasyfikować we-
dług schematu zaprezentowanego na 
rysunku 14.

Jak widać na schemacie, główny po-
dział ogranicza się do alternatywy:

 P2P – sieć punkt–punkt (ang.•	  Point 
to Point) 
lub
 P2MP – sieć punkt–wielopunkt (ang. •	
Point to Multipoint), zwana też często 
PON (ang. Passive Optical Network) 
wraz z kolejnymi jej wariantami – 
BPON, EPON, GPON.

  P2P – para włókien 3.2. 
z centrali do abonenta

Sieć P2P to, najprościej ujmując, 
przyłączenie abonenta do centrali parą 
włókien dla transmisji dwukierunko-
wej, a czasem pojedynczym włóknem 

z transmisją dwukierunkową, nieróżniące 
się od sposobu, w jaki łączymy obiekty 
centralowe, jednostki wyniesione itp. 
Budujemy zatem pełny tor transmisyjny 
pozwalający zapewnić nielimitowane 
pasmo, zależne wyłącznie od urządzeń 
nadawczo-odbiorczych.

Sieć P2P można zrealizować w nastę-
pujących podwariantach:

 sieci z bezpośrednim torem optycz-•	
nym doprowadzonym z obiektu cen-
tralowego do danego abonenta,
 sieci w architekturze aktywnej gwiaz-•	
dy, w której między obiektem centralo-
wym a użytkownikiem zainstalowany 
jest przełącznik lub router, od którego 
doprowadzony jest dedykowany tor 
optyczny do każdego użytkownika.

Sieci punkt–punkt w architekturze ak-
tywnej gwiazdy są określane często mia-
nem „aktywnych”. Pojawia się też termin 
„aktywny Ethernet” ze względu na zasto-

Architektura 3. FTTH

FTTH

bezpośredni tor
optyczny 

aktywna 
gwiazda

P2P

BPON EPON GPON

P2MP

Klasyfikacja sieci FTTHRysunek 14. 
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sowanie na trasie – pomiędzy centralą 
a abonentem – aktywnych składników 
takich jak przełączniki Ethernetowe.

Aktywne sieci optyczne zostały opisa-
ne w zaleceniu ITU-T G.985[11]. Zalecenie to 
obejmuje optyczne systemy dostępowe 
Ethernet punkt–punkt o przepływności 
100 Mb/s.

Wspólną cechą wszystkich systemów 
stosowanych w aktywnych sieciach 
optycznych jest to, że wykorzystują 
Ethernet do przenoszenia usług pomię-
dzy wszystkimi urządzeniami aktywnymi. 
Sprawia to, że w przeciwieństwie do opi-
sanych dalej sieci P2MP/PON w sieciach 
aktywnych nie istnieje jedyna „prawidło-

16×2J

 Schemat sieci Rysunek 15. FTTH w architekturze P2P (J – liczba włókien w kablach)

2J

16×2J

Porównanie wariantów sieci P2P. 1– bezpośredni tor optyczny z pasywnym Rysunek 16. punktem dystry-
bucyjnym w postaci mufy na trasie; 2 – aktywna gwiazda z przełącznikiem Ethernet na trasie (J – liczba 
włókien w kablach)

32J

16×2J

2

1
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wa” architektura. Następstwem tego jest 
fakt, że węzłami w aktywnych sieciach 
optycznych mogą być urządzenia war-
stwy 2 (przełączniki Ethernetowe), jak 
również warstwy 3 (routery IP).

Należy zwrócić uwagę, że w przypad-
ku sieci aktywnych nie ma nawet jednej 
znormalizowanej terminologii, co wynika 
z faktu, że obszar aktywnych sieci dostę-
powych jest wciąż pełen różnorodnych 
rozwiązań technologicznych. Niemniej 
można przyjąć, że węzeł sieci dostepo-
wej jest zawsze podłączony do sieci me-
tropolitalnej, gdzie uzyskuje dostęp do 
zasobów dostawców usług. Zazwyczaj, 
choć nie zawsze, węzeł sieci dostępowej 
stanowi router IP. Ruch IP jest przekiero-
wywany przez węzły dystrybucyjne i dalej 
do konkretnych urządzeń abonenckich. 
Sprzęt aktywny między węzłami sieci może 
działać w warstwie 2 lub 3. Wybór warstwy, 
w której pracuje sprzęt w sieci dostępowej, 
jest zdeterminowany przez wiele czynni-
ków, takich jak skalowalność rozwiązania, 
bezpieczeństwo, koszt, dostępność ze-
standaryzowanych interfejsów, wymogi 
odnośnie do nadzoru sieci itp.

3.3.  P2MP (PON) – pasywny 
podział włókna między 
abonentów

W przeciwieństwie do aktywnych sieci 
P2P infrastruktura budowana w architek-
turze punkt–wielopunkt jest całkowicie 
pasywna, stąd bardzo częste określanie jej 
terminem pasywnej sieci optycznej PON. 
Oznacza to, że pomiędzy centralą i abonen-
tem nie ma żadnego aktywnego składnika 
toru transmisyjnego. Podział sygnału odby-
wa się wyłącznie dzięki pasywnemu, tzn. 
niezasilanemu energią elektryczną, elemen-
towi optycznemu zwanemu splitterem.

Nazwa „punkt–wielopunkt” wskazuje 
jednoznacznie, że włókno światłowodo-
we przychodzące z centrali do punktu 
dostępowego w osiedlu jest współ-
dzielone między wielu użytkowników 
(zazwyczaj od 16 do 64). Współdzielenie 
zasobów fizycznych niesie ze sobą ko-
nieczność podziału dostępnego pasma 
transmisyjnego między użytkowników 
korzystających z takiej sieci.

1J

16×1J

 Sieć FTTH w architekturze P2MP (J – liczba włókien w kablach)Rysunek 17. 
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3.4.  OLT – urządzenie  
centralowe

Bez względu na architekturę sieci – 
czy jest to P2P, czy P2MP – w obiekcie 
centralowym znajduje się urządzenie 
OLT (ang. Optical Line Termination), które 
odpowiada m.in. za przetwarzanie pakie-
tów oraz agregację ruchu. OLT kontrolu-
je transmisję danych od użytkowników 
i prowadzi transmisję rozsiewczą do użyt-
kowników. Dodatkowo OLT zapewnia 
interfejsy systemowe do podłączenia 
usług i transmisji głosowej. 

Oczywiście funkcjonalność OLT różni 
się w przypadku sieci aktywnych i pasyw-
nych. W przypadku sieci aktywnych OLT 
zawiera przykładowo Ethernetowe karty 
liniowe. W sieciach PON jednym z zadań 
OLT jest kontrola dostępu użytkowników 
do medium poprzez wykorzystanie pro-
tokołu MAC oraz podział pasma między 
użytkowników.

3.5.  ONT – terminal  
abonencki

Po stronie użytkownika instalowane są 
urządzenia aktywne, określane skrótem 
ONT (ang. Optical Network Termination). 
Urządzenia te zapewniają dostęp użyt-
kownika do usług głosowych, danych 
oraz wideo. 

ONT w sieci P2P3.5.1. 

W sieciach punkt–punkt możliwe jest 
tworzenie połączeń przy użyciu pary świa-
tłowodów z nominalną przepływnością 
1000 Mb/s (zgodnie z normą IEEE 802.3z) 
oraz w konfiguracji z jednym światłowo-
dem (1000BASE-10BX Ethernet dla światło-
wodów jednomodowych). Ruch od oraz do 
użytkownika jest prowadzony z wykorzy-
staniem technologii multipleksacji w dzie-
dzinie długości fali – czyli w uproszczeniu 
w dwu kierunkach w jednym włóknie. Dla 
ruchu w stronę użytkownika wykorzysty-
wana jest długość fali 1490 nm, podczas 
gdy dla ruchu od użytkownika zarezer-
wowano długość fali 1310 nm.

Przykłady urządzeń OLT dla sieci P2MP Rysunek 18. 
w technologii GPON. U góry wersja w subracku 
wieloportowym, u dołu pojedyncza półka z czte-
rema portami GPON, w wersji 19’’ o wysokości 1U 
(źródło: Occam Networks)

Przykładowe urządzenia ONT dla Rysunek 19. 
sieci P2MP w technologii GPON (źródło: Occam 
Networks)
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W konfiguracji z dwoma światłowo-
dami (przykładowo 1000BASE-LX Ether-
net dla światłowodów jednomodowych) 
głos i dane transmitowane są na tej samej 
długości fali 1310 nm w obydwu kierun-
kach, ponieważ każdy światłowód wy-
korzystywany jest jedynie dla transmisji 
w jednym kierunku. 

W przypadku transmisji telewizji w po-
staci analogowej w obydwu przypadkach 
możliwe jest wykorzystanie długości fali 
1550 nm.

3.5.2. ONT w sieci P2MP

W sieciach pasywnych, gdzie użytkow-
nik korzysta z współdzielonego włók-
na, ONT musi komunikować się z OLT 
w „wyznaczonym dla siebie” przedziale 
czasu, stąd możemy mówić o technice 
TDM-PON (TDM – ang. Time Division Mul-
tiplexing – zwielokrotnienie z podziałem 
czasu). 

W sieciach tych sygnał rozdzielany 
jest w elemencie rozgałęziającym na „n” 
odgałęzień. W efekcie wszystkie dane 
docierają do każdego użytkownika. 
Jest to naturalną konsekwencją wyko-
rzystania współdzielonego medium. 
Dane przeznaczone dla określonego 
użytkownika filtruje ONT. Jak wspomnia-
no wcześniej, rozwiązania TDM-PON są 
najbardziej rozpowszechnionymi syste-
mami dostępu optycznego. Wiele z tych 
systemów zostało zestandaryzowanych, 
a najważniejszymi rozwiązaniami są nie-
wątpliwie najbardziej powszechnie wy-
stępujące na rynku BPON (Broadband 
PON), EPON (Ethernet PON) oraz GPON 
(Gigabit PON).

 Jeszcze kilka słów 3.6. 
o ewolucji sieci P2MP 
(BPON, EPON i GPON) 

Ponieważ w ciągu ostatnich lat sieci 
P2MP ewoluowały bardzo szybko, w tym 
punkcie przedstawione zostaną najważ-
niejsze systemy pasywne z grupy PON.

BPON3.6.1. 

BPON[12] jest jednym z najbardziej 
dojrzałych systemów PON wykorzysty-
wanych obecnie. Bazuje on na zaleceniu 
ITU-T G.983. Jako protokół transportowy 
wykorzystywany jest w nim ATM z moż-
liwymi symetrycznymi i asymetrycznymi 
kombinacjami przepływności 155,52 Mb/s 
oraz 622,089 Mb/s. W przypadku wyko-
rzystania przepływności 1244,16 Mb/s do 
użytkownika możliwa jest jedynie trans-
misja asymetryczna z przepływnością od 
użytkownika wynoszącą 155,52 Mb/s lub 
622,08 Mb/s. 

System BPON bazuje na międzypa-
smowej transmisji WDM, gdzie dla ru-
chu do użytkownika wykorzystywana 
jest długość fali 1490 nm, podczas gdy 
transmisja od użytkownika odbywa się 
na długości fali 1310 nm. Długość fali 
1550 nm może być wykorzystywana do 
zapewnienia dodatkowych funkcjonal-
ności transmisyjnych.

Systemy BPON gwarantują współ-
czynnik podziału 1:16 lub 1:32. Maksy-
malny zasięg fizyczny w ich przypadku 
wynosi 20 km. Optyczna sieć dystrybu-
cyjna wspiera trzy klasy o następujących 
budżetach tłumienia:

Klasa A: min 5 dB, maks. 20 dB
Klasa B: min 10 dB, maks. 25 dB
Klasa C: min 15 dB, maks. 30 dB
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P2P i P2MP w pigułce

P2P:
 Światłowód od centrali do abonenta (jedno •	
włókno lub para włókien).
Nieograniczone pasmo.•	
 Wyższe nakłady inwestycyjne na infrastruk•	
turę liniową.
 Mogą występować aktywne składniki •	
na trasie (konieczność zasilania, większa 
awaryjność).
 Najczęstsze zastosowanie: dostęp dla •	
biznesu.

P2MP (na przykładzie GPON):
  Światłowód z centrali współdzielony przez •	
wielu abonentów w budynku lub osiedlu.

  2,5 Gb/s do podziału, co przy podziale 1×32 •	
daje ok. 80 Mb/s dla użytkownika.

  Mniejsze koszty – jedno włókno dla budynku •	
lub osiedla.

  Całkowicie pasywna sieć.•	
  Najczęstsze zastosowanie: sieć do indywidu•	
alnego abonenta w zabudowie jedno lub 
wielorodzinnej.

3.6.2. EPON

System EPON[13] bazuje na normie 
IEEE 802.3ah. Podstawowym założe-
niem przyświecającym projektantom 
systemu EPON była prostota, co znalazło 
odzwierciedlenie w pakietowej transmi-
sji do i od użytkownika o symetrycznej 
przepływności 1250 Mb/s (nominalnie 
1000 Mb/s) z FEC.

W systemach EPON długość fali 
1490 nm wykorzystywana jest do trans-
misji danych do użytkownika, a długość 
fali 1310 nm do transmisji danych od użyt-
kownika. Okno 1550 nm zarezerwowane 
jest dla późniejszej rozbudowy oraz do-
datkowych aplikacji.

Standard EPON wspiera do 32 urzą-
dzeń ONU przy transmisji z korekcją błę-
dów FEC lub do 16 ONU bez FEC. Przy 
zachowaniu minimalnego współczynni-
ka podziału 1:16 budżet mocy optycznej 
wynosi 24 dB.

Z punktu widzenia architektury sieci 
EPON dopuszczalne są dwa maksymalne 
zasięgi fizyczne:

 dla 1000BASE-PX20 maksymalny za-•	
sięg fizyczny wynosi 20 km,
 dla 1000BASE-PX10 maksymalny za-•	
sięg fizyczny wynosi 10 km.

Ze względu na fakt, że podane po-
wyżej rozwiązania bazują na multiplek-
sacji TDM, określane są one mianem 
TDM-PON. W OLT źródło światła stanowi 
zazwyczaj laser DFB, podczas gdy w ONU 
źródłem może być zarówno laser Fabry-
Perota, jak i laser DFB. 

3.6.3. GPON

Systemy GPON[14], [15] stanowią natu-
ralną konsekwencję rozwoju systemów 

BPON. GPON bazuje na zaleceniach ITU 
serii G.984. W porównaniu z systemami 
BPON zapewnia on większą elastycz-
ność dzięki możliwości transportowania 
danych zarówno przy użyciu protokołu 
ATM, jak również z wykorzystaniem GEM, 
który pozwala umieszczać w kontenerach 
transportowych dane różnego typu. 

GPON daje możliwość wykorzystania 
wielu kombinacji przepływności do abo-
nenta (1244,16 Mb/s lub 2488,32 Mb/s) oraz 
od abonenta (155,52 Mb/s, 622,08 Mb/s, 
1244,16 Mb/s lub 2488,32 Mb/s). Co więcej, 
w przypadku gdy pojawia się potrzeba 
skorygowania błędów transmisji, system 
GPON może wykorzystywać korekcję 
błędów FEC.
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Architektura GPON bazuje w podsta-
wowej konfiguracji na transmisji WDM 
z transmisją do abonenta na długości 
fali 1490 nm oraz od abonenta na długo-
ści fali 1310 nm. W przypadku transmisji 
z wykorzystaniem dwóch długości fali 
cała transmisja odbywa się w postaci 
cyfrowej. Standard GPON umożliwia 
wykorzystanie dodatkowej długości 
fali 1550 nm do transmisji analogowej 
sygnałów wideo.

Obecnie maksymalny współczynnik 
podziału dla systemów GPON wynosi 
1:64, jednakże zgodnie z zaleceniem 
ITU-T G.984 przewidywany w przyszło-
ści maksymalny współczynnik podziału 
wynosić będzie 1:128. Uwagę tę należy 
uwzględniać przy planowaniu architek-

tury sieci, która po wprowadzeniu kart 
OLT adresujących 128 użytkowników 
powinna być w dalszym ciągu wyko-
rzystywana optymalnie.

Sieć GPON gwarantuje pracę przy 
maksymalnym teoretycznym zasięgu 
równym 60 km. Ograniczenie ze stro-
ny zasięgu fizycznego stanowi dystans 
20 km zasięgu różnicowego między urzą-
dzeniami abonenckimi.

Zasięg różnicowy oznacza odległość 
między dwoma najdalej od siebie po-
łożonymi zakończeniami ONT, korzy-
stającymi z tego samego OLT. Wynika 
to z rozmiaru szczelin czasowych trans-
misji w górę sieci oraz konieczności za-
pewnienia kompatybilności sieci GPON 
z BPON.

Parametr BPON EPON GPON

Zasięg 20 km 20 km 60 km/20 km różni-
cowy

Maksymalna tłumien-
ność wtrąceniowa ODN

20/25/30 dB 15/20 dB 15/20/25 dB

Maksymalny współczyn-
nik podziału

32 32 64  
(przewidziany 128)

Przepływności [Mb/s] Do: 155, 622, 1244 
Od: 155, 622

Od: 1244 
Do: 1244

Od:  155, 622, 1244, 
2488

Do: 1244, 2488

Długości fali Do: 1480–1500 nm
Od: 1260–1360 nm 
Wideo: 1550 nm

Od: 1300 nm
Do: 1490 nm

Od: 1260–1360 nm
Do: 1480–1500 nm
Wideo: 1550 nm (RF)

Ruch ATM Ethernet AT, Ethernet, TDM

Architektura Asymetryczna lub 
symetryczna

Ethernet Asymetryczna lub 
symetryczna

Transmisja wideo RF Tak Nie Tak

Szyfrowanie Rozwiązanie 
„własne”

Zestandaryzowane 
AES 
Zestandaryzowane 
OMCI

Zalecenie/norma ITU-T G.983.x IEEE 802.3ah ITU-T G.984.x

Zestawienie podstawowych parametrów sieci PONTabela 4. 
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Optyczna sieć dystrybucyjna GPON 
wspiera następujące budżety optyczne:

Klasa A: min 5 dB, maks. 20 dB•	
Klasa B: min 10 dB, maks. 25 dB•	
Klasa B+: min 13 dB, maks. 28 dB•	
Klasa C: min 15 dB, maks. 30 dB•	
Klasa C+: min 18 dB, maks. 31 dB•	

Zestawienie głównych parametrów 
sieci BPON, EPON i GPON zamieszczono 
w tabeli 4.

 Porównanie sieci  3.7. 
punkt–punkt  
i punkt–wielopunkt

W architekturze punkt–punkt do każ-
dego odbiorcy doprowadzony jest tor 
światłowodowy bezpośrednio z centrali 
lub z urządzenia aktywnego zlokalizo-
wanego między obiektem centralowym 
a abonentem. Dla porównania w pasyw-
nych sieciach optycznych użytkownicy 

podłączeni są do biernego elementu roz-
gałęziającego, w którym następuje podział 
sygnału ze współdzielonego włókna na 
pojedyncze rozgałęzienia doprowadzone 
od użytkowników. Należy zaznaczyć, że 
każda z wymienionych architektur ma 
mocne oraz słabe strony. Ze względu na 
długi przewidywany okres eksploatacji 
sieci przed wyborem technologii należy 
przeprowadzić analizę, która ze wspo-
mnianych architektur najlepiej spełni 
swoje zadanie w długim okresie.

W związku z koniecznością szukania 
rozwiązań o najniższych kosztach na 
użytkownika, przy jednoczesnych za-
letach możliwości zabezpieczenia po-
tencjału docelowego obszaru małym 
nakładem finansowym, preferowanym 
przez większość operatorów telekomu-
nikacyjnych rozwiązaniem jest budowa 
sieci pasywnych w standardzie GPON. 
Potencjalne wady tego rozwiązania wy-
nikające ze współdzielenia pasma na 
odcinku od OLT do elementu rozgałęzia-

Strategia 
kablowania

Punkt–punkt Punkt–wielopunkt
bez kaskadowania

Punkt–wielopunkt
kaskad. 1×8+1×8

Liczba  
włókien

3000 50 400

Liczba kabli 4 kable, 720 włókien 
1 kabel, 144 włókna

1 kabel, 72 włókna 1 kabel, 432 włókna

Parametry kabli

Maks. liczba 
włókien

– 144 720 72 432

Nominalna 
średnica 
zewnętrzna

mm 17,5 27 12,3 23

Masa kabla kg/km 250 600 125 360

Minimalny 
promień 
gięcia

mm 200 270 130 230

Porównanie parametrów kabli zewnętrznych tubowych o tej samej konstrukcji niezbędnych do Tabela 5. 
realizacji trzech strategii podłączania 3000 abonentów
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jącego nie powinny stanowić przeszkody 
w dostarczaniu usług nowej generacji 
w przyszłości, gdy technika GPON zosta-
nie zastąpiona przez NGPON, niewyma-
gający zmiany topologii sieci.

Duże różnice między rozważanymi 
rodzajami sieci pojawiają się również na 
poziomie infrastruktury. W przypadku 
zapewnienia stuprocentowego pokrycia 
dla obszaru 3000 abonentów znacząco 
odmienne będą wymagania dla elemen-
tów infrastruktury kablowej przy róż-
nych topologiach sieci. Przy założeniu, że 
w topologii punkt–punkt przewidziano 
doprowadzenie do każdego abonen-
ta jednego włókna światłowodowego, 
konieczna będzie budowa w obszarze 
rozdzielczym infrastruktury kablowej 
o pojemności 3000 włókien. W przypad-
ku budowy sieci punkt–wielopunkt ze 
splitterami 1×64 w budynku do obsługi 
tego samego obszaru potrzebnych bę-
dzie, zakładając nierównomierny rozkład 
potencjałów abonenckich w budynkach 
mieszkalnych, około 50 włókien w sieci 
transportowej. W bardziej realnym przy-
padku dwustopniowego kaskadowania 
splitterów 1×8 z pierwszym stopniem 
umieszczonym w obiekcie OLT, a drugim 
w budynku mieszkalnym, trzeba będzie 
zapewnić niespełna 400 włókien światło-
wodowych w kablu transportowym.

Dla celów porównania zajętości ka-
nalizacji przyjęto parametry kabli o kon-
strukcji luźnej tuby jednego z głównych 
światowych producentów. W tabeli 5 
zestawiono wyniki tej analizy.

Jak widać z powyższego zestawienia, 
dla dostarczenia usługi tej samej grupie 
użytkowników docelowych w każdym 
z analizowanych przypadków potrzeb-
ne są całkowicie odmienne ilości kabli. 
W przypadku architektury punkt–punkt 
wymagane jest zastosowanie najwięk-

szej liczby kabli o największej sumarycz-
nej liczbie włókien światłowodowych, 
co skutkuje największym zapotrzebo-
waniem na przestrzeń w kanalizacji 
teletechnicznej zarówno dla kabli, jak 
i pozostałych elementów infrastruktury 
(mufy, szafy, zasobniki).

Pobieżne porównanie parametrów 
kabli niezbędnych do realizacji trzech 
rozważanych strategii kablowania (wy-
nikających z przyjętych topologii sieci) 
pokazuje problem związany z rozmiarem 
kabli potrzebnych do realizacji poszcze-
gólnych przykładów. W przypadku archi-
tektury z jednostopniowym podziałem 
w budynkach lub ich pobliżu kabel trans-
portowy zasilający dany obszar ma śred-
nicę 12,3 mm. Dla odmiany w przypadku 
realizacji sieci w technologii punkt–punkt 
podłączenie tej samej liczby abonentów 
wymagać będzie zastosowania czterech 
kabli o średnicy 27 mm każdy oraz jedne-
go kabla o średnicy 17,5 mm. W przypadku 
inwestycji w obszarze miejskim (a w takich 
obszarach należy spodziewać się budo-
wy łączy transportowych o rozważanych 
w niniejszym przypadku pojemnościach) 
różnica między przestrzeniami kanalizacji 
niezbędnymi do umieszczenia kabli dla 
każdej ze strategii będzie bardzo znacząca 
i w wielu przypadkach może stanowić 
przeszkodę w rozbudowie sieci zgodnie 
z zamierzeniami.

Dodatkowo, ze względu na fakt, że na 
doprowadzenie usługi do abonentów na 
określonym obszarze trzeba zużyć dużo 
więcej materiałów (patrz masa kabli), 
technologia punkt–punkt nie jest uwa-
żana za równie ekologiczną, jak techno-
logia punkt–wielopunkt.

W celu podsumowania powyższych 
analiz w tabeli 6 zestawiono podstawowe 
cechy charakterystyczne sieci punkt–
punkt oraz punkt–wielopunkt.
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Punkt–punkt
Punkt–wielopunkt

Bezpośredni światłowód Aktywna gwiazda

Zalety Indywidualny światłowód •	
doprowadzony do każde-
go użytkownika umożliwia 
doprowadzanie różnych 
typów sygnałów do każdego 
abonenta.
Całkowicie pasywny tor •	
optyczny między OLT a ONT.
Łatwa migracja do kolejnych •	
technik transmisyjnych.
Teoretycznie nieograniczone •	
pasmo.

Niższe niż w przy-•	
padku bezpośred-
niego światłowodu 
nakłady inwesty-
cyjne.
Indywidualny świa-•	
tłowód doprowa-
dzony do każdego 
użytkownika (od 
urządzenia aktyw-
nego) umożliwia 
doprowadzanie 
różnych typów sy-
gnałów do każdego 
z abonentów.
Mniejsze wyma-•	
gania odnośnie do 
liczby elementów 
infrastruktury 
pasywnej na 
odcinku od OLT do 
przełącznika.

Najniższe nakłady inwe-•	
stycyjne.
Sieć całkowicie pasywna.•	
W przypadku umieszczenia •	
elementu rozgałęziającego 
blisko abonentów budowa 
sieci dystrybucyjnej wyma-
ga dużo mniejszej liczby 
światłowodów i osprzętu 
niż w przypadku architek-
tury punkt–punkt.
Możliwość zapewnienia •	
wysokiego potencjału 
docelowego dla danego 
obszaru abonenckiego 
poprzez budowę infra-
struktury dużo mniejszym 
nakładem niż w architektu-
rze punkt–punkt.
Jeden port OLT obsługuje •	
do 64 abonentów – naj-
bardziej energooszczędne 
rozwiązanie.

Wady Wysokie nakłady inwestycyjne•	
Bardzo duża liczba elemen-•	
tów infrastruktury pasywnej 
potrzebnych do obsłużenia 
obszaru abonenckiego, ponie-
waż dla każdego użytkownika 
tworzony jest indywidualny tor 
światłowodowy z OLT do ONT.
Każdemu odbiorcy odpowiada •	
oddzielny port w obiekcie 
centralowym (duże zużycie 
energii, wymagana duża 
powierzchnia).
W przypadku planowania •	
obszaru abonenckiego z wyso-
kim potencjałem zamrożenie 
większej liczby elementów 
infrastruktury niż dla sieci 
punkt–wielopunkt.

Przełącznik Ether-•	
netowy musi być 
zainstalowany poza 
punktem centralo-
wym, co zwiększa 
nakłady na utrzy-
manie (zasilanie, 
naprawy).
Większa liczba •	
urządzeń infrastruk-
tury pasywnej niż 
w przypadku sieci 
punkt–wielopunkt.

Pasmo współdzielone •	
przez wielu abonentów
Bardziej złożone planowa-•	
nie sieci z punktu widzenia 
rozmieszczenia elementów 
rozgałęziających niż dla 
architektury punkt–punkt.
Trudniejsza lokalizacja •	
uszkodzeń.

Zalety i wady architektury punkt–punkt i punkt–wielopunktTabela 6. 
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 •	 elementy instalacji wewnątrz
budynkowej, a w tej grupie: kable 
łatwego dostępu, przełącznice we-
wnątrzbudynkowe, gniazda abonenc-
kie zapewniające łatwość instalacji 
i obsługi oraz możliwość szybkie-
go przyłączenia abonenta do sieci 
FTTH.

 Kable światłowodowe – 4.1. 
podział funkcjonalny 
kabli 

O ile sieci szkieletowe i metropolitalne 
mają długie odcinki, nawet do kilkudzie-
sięciu kilometrów bez odgałęzień, o tyle 
przy budowie infrastruktury ostatniej 
mili, czyli sieci FTTH, pojawia się koniecz-
ność wykonywania bardzo dużej liczby 
odejść do poszczególnych budynków 
lub domów jednorodzinnych. Zdarza 
się nawet kilkanaście odejść na odcinku 
kilkudziesięciu metrów. Na trasach ma-

Elementy infrastruktury sieci 4. 

Do budowy infrastruktury pasywnej 
sieci FTTH wykorzystywane są dedyko-
wane elementy. W niniejszym rozdziale 
przedstawione zostaną kolejno:

 •	 kable światłowodowe i ich podział 
funkcjonalny;

•	   mikrokable światłowodowe, czyli 
nowoczesne zminiaturyzowane ka-
ble gwarantujące efektywność wy-
pełniania kanalizacji teletechnicznej 
i mikrokanalizacji;

•	  kanalizacja teletechniczna, a szcze-
gólnie możliwości jej rozbudowy 
z wykorzystaniem systemu mikroka-
nalizacji;
 mikrokanalizacja •	 jako systemowe roz-
wiązanie do uzupełnienia lub rozbu-
dowy klasycznej kanalizacji kablowej 
oraz budowy elastycznej sieci FTTH; 
 •	 zewnętrzne punkty dystrybucyjne 
włókien w postaci szaf ulicznych, muf, 
skrzynek hermetycznych umożliwiają-
cych łączenie oraz dystrybucję dużej 
liczby kabli optycznych i włókien; 

Schemat sieci dostępowej zbudowanej w technice FTTH. Widoczny podział linii dostępowej Rysunek 20. 
na odcinki o różnej funkcjonalności pomiędzy kolejnymi punktami dystrybucji (PD).
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gistralnych są stosowane powszechnie 
kable 144–288-włóknowe, natomiast roz-
gałęzianie linii światłowodowej będzie 
powodowało stosowanie odmiennych 
profili kabli – im bliżej abonenta, tym 
większa liczba kabli o mniejszej liczbie 
włókien.

Odcinki linii kablowych w dostępie 
do abonenta można podzielić na trzy 
kategorie: transportowe, dystrybucyjne 
i rozdzielcze.

Kable transportowe obejmują ob-
szar od węzła sieci szkieletowej/metro, 
którym jest najczęściej obiekt OLT, do 
pierwszego punktu dystrybucyjnego 
(PD), w którym ma miejsce podział kabla 
głównego na kable o mniejszej krot-
ności, obsługujące mniejsze obszary. 
Kable transportowe charakteryzują się 
zazwyczaj dużą, często przekraczającą 
100, liczbą włókien światłowodowych, 
umożliwiając obsługę obszarów o dużej 
liczbie abonentów.

Kable dystrybucyjne spełniają po-
dobną funkcję jak kable transportowe. 
Łączą one pierwszy punkt dystrybucyjny, 
w którym kabel transportowy dzieli się na 
kable o mniejszej krotności, z punktem 
dystrybucyjnym, w którym następuje 
przejście na kable rozdzielcze. W związku 
z tym kable dystrybucyjne charaktery-
zują się podobnymi cechami jak kable 
transportowe. Podstawową różnicą są 
krotności włókien w kablach stosowa-
nych w obszarze dystrybucyjnym. Ponie-
waż kable te obsługują grupy budynków 
lub duże obiekty wielorodzinne, liczba 
włókien światłowodowych nie przekra-
cza w nich zazwyczaj 24. 

Kable rozdzielcze służą najczęściej 
do podłączania pojedynczych budyn-
ków wielorodzinnych i jednorodzinnych 
na odcinku od ostatniego zewnętrzne-
go punktu dystrybucyjnego do szafki 

ulokowanej najczęściej w piwnicy bu-
dynku wielorodzinnego lub szafki za-
kończeniowej zamontowanej na ścianie 
budynku lub wewnątrz budynku przy 
zabudowie jednorodzinnej.

Kable światłowodowe występują-
ce między obiektem OLT a optycznym 
zakończeniem abonenckim spełniają 
różne funkcje w zależności od tego, 
w jakim obszarze sieci są zainstalowa-
ne. W związku z tym różne są zarówno 
konstrukcje kabli, jak i ich cechy cha-
rakterystyczne. 

Kable można podzielić według ogól-
nego schematu zaprezentowanego na 
rysunku 21. Podział ten nie wyczerpuje 
szczegółowo wszystkich podkategorii, 
jak również nie obejmuje specjalnych 
konstrukcji kabli, niemniej odzwierciedla 
ogólnie aktualną sytuację rynkową.

W zależności od przyjętej strategii 
oraz wymagań technicznych i funkcjo-
nalnych do budowy sieci wykorzystywa-
ne mogą być kable o różnej konstrukcji. 
Na rysunku 22 zaprezentowano podział 
kabli zewnętrznych (doziemnych i kana-
lizacyjnych) według konstrukcji.

Jak widać, dostępne są kable o wielu 
różnych konstrukcjach. Powszechnie 
stosowane kable z luźną tubą, składa-

Co to jest punkt dystrybu-
cyjny sieci FTTH?
Punkt dystrybucyjny 
(zwany dalej w skrócie 
PD) to miejsce w sieci, 
gdzie następuje podział 
i odgałęzianie włókien lub 
pasywny podział sygnału 
optycznego. Punktem dys

trybucyjnym może być np. szafa uliczna, mufa, 
przełącznica wewnątrzbudynkowa. 
W angielskiej terminologii można spotkać  
określenie: Fiber Concentration Point (FCP).
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kable światłowodowe

zewnętrzne (liniowe)

kanalizacyjnejedno- i dwuwłóknowe
(simplex, duplex)

wielowłóknowe

wstążkowe

z włóknami plastikowymi

doziemne

mikrokable 
(do mikrokanalizacji)

napowietrzne

kable wewnętrzne (stacyjne)

do instalacji na
liniach wys. napięcia 

do instalacji w kanalizacji 
ściekowej

kable specjalne

Podstawowy podział kabli światłowodowychRysunek 21. 

Kable zewnętrzne

z centralną
tubą

włókna w pokryciu
pierwotnym

wstążki
włókien

włókna
w powłoce 0,9 mm

włókna w pokryciu
pierwotnym

wstążki
włókien

wielotubowe

Podział kabli zewnętrznych według konstrukcjiRysunek 22. 
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a

b

d

e

f

c

a – włókna optyczne (2–24)
b – tuba
c – elementy wytrzymałościowe
d – uszczelnienie ośrodka
e – powłoka
f – nitka rozrywająca powłokę

Przykład kabla z centralną tubą typu Rysunek 23. 
ZW-NOTKtcdD (źródło: Tele-Fonika Kable SA)

a

b

c

d

e

f

g

h
a – centralny element 
  wytrzymałościowy
b – tuby z włóknami
c – włókna optyczne
d – wkładka polietylenowa 
e – ośrodek kabla
f – uszczelnienie ośrodka
g – nitki rozrywające powłokę
h – powłokaPrzykład kabla wielotubowego typu Rysunek 24. 

Z-XOTKtsd (źródło: Tele-Fonika Kable SA)

Numer 
włókna

Kolor pokrycia pierwotnego 
(zgodnie z IEC 304)

Numer 
włókna

Kolor pokrycia pierwotnego (zgod-
nie z IEC 304)

1 czerwony 6 szary

2 zielony 7 żółty

3 niebieski 8 brązowy

4 biały 9 różowy

5 fioletowy 10 czarny

6 pomarańczowy 11 turkusowy
W przypadku umieszczenia wewnątrz tuby więcej niż 12 włókien są one znakowane na pokryciu pierwotnym  
za pomocą barwnych prążków.

Kod oznaczeń włókien światłowodowych w tubie (źródło: Tele-Fonika Kable SA)Tabela 7. 

ją się z plastikowej tuby zawierającej 
włókna światłowodowe (zazwyczaj 12, 
ale zdarza się także 6, 8, 16 lub 24) wraz 
z ośrodkiem wypełniającym tubę. Ośro-
dek wypełniający stanowi warstwę bu-
forującą dla włókien światłowodowych, 
ułatwiając ich przemieszczanie się pod-
czas ruchów kabla oraz w trakcie reakcji 
kabla na oddziaływania środowiskowe 
i  mechaniczne. 

Dwie najbardziej popularne kon-
strukcje to kable z tzw. centralną tubą 
i kable wielotubowe.

W pierwszym wypadku pojemności 
wynoszą od 4 do 24 włókien, kable wie-
lotubowe mogą zaś mieć nawet kilkaset 
włókien (np. 288J).

Bez względu na wybór konstrukcji 
kabla należy zadbać, by schemat ko-
lorowania tub, jak również włókien 
światłowodowych (kod kolorystyczny) 
był zgodny z przyjętymi normami za-
kładowymi. W przeciwnym wypadku 
zaburzony zostanie system oznaczeń, 
co znacznie utrudni zarządzanie infra-
strukturą optyczną.
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4.2.  Mikrokable w sieciach 
FTTH

Przy budowie sieci dostępu abonenc-
kiego FTTH używane są – oprócz trady-
cyjnych światłowodowych kabli linio-
wych – specyficzne kable o zmniejszonej 
średnicy, zwane mikrokablami.

Mikrokable zbudowane są bardzo 
podobnie do dotychczas stosowanych 
kabli liniowych – mają najczęściej kon-
strukcję z centralną tubą lub konstrukcję 
wielotubową. Różnica w stosunku do 
tradycyjnych kabli polega na mniejszej 
średnicy tub, w których umieszczone 
są włókna światłowodowe. Zazwyczaj 

w jednej tubie jest 6, 8, 12, 16 lub 24 włó-
kien. W kablach tradycyjnych średni-
ca tuby ma ok. 3 mm, w mikrokablach 
ok. 1,5 mm.

Wokół tub zastosowane są powłoki 
blokujące dostęp wilgoci – np. taśmy 
samouszczelniające, a w niektórych kon-
strukcjach także powłoki wzmacniające 
z włókien aramidowych. Całość pokryta 
jest powłoką wykonaną z polietylenu lub  
podobnego materiału – w celu ochrony 
przed wpływem czynników środowi-
skowych. 

Zarówno kable tradycyjne, jak i mi-
krokable mają w swej konstrukcji tzw. 
elementy wytrzymałościowe. W kon-
strukcji kabla wielotubowego jest to 
umieszczony centralnie pręt wykona-
ny z włókna szklanego, wokół którego 
oplecione są tuby z włóknami. W ka-
blach o konstrukcji centralnej tuby za-
zwyczaj sama tuba stanowi element 
wzmacniający. Dla dodatkowej ochrony 
w zewnętrznej powłoce niektórych ty-
pów kabla zatopione są pręty z włókna 
szklanego.

Porównanie kabla liniowego (z lewej) Rysunek 25. 
i mikrokabla (z prawej) o tej samej pojemności – 
72 włókna (źródło: Archiwum)

3

4

2

1

Przekrój mikrokabla o średnicy 7 mm Rysunek 26. 
zawierającego 96 włókien światłowodowych o kon-
strukcji wielotubowej pełnić może funkcję kabla 
transportowego. 
1 – centralny element wytrzymałościowy, 2 – tuby 
z włóknami światłowodowymi, 3 – taśma uszczel-
niająca, 4 – powłoka zewnętrzna (źródło: Acome)

 
1

2 

3 

Przekrój mikrokabla o średnicy 1,6 mm Rysunek 27. 
zawierającego sześć włókien światłowodowych. 
Taki kabel o konstrukcji centralnej tuby mo że pełnić 
funkcję kabla rozdzielczego. 
1 – włókna światłowodowe, 2 – centralna tuba, 
3 – powłoka zewnętrzna (źródło: Acome)
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Miniaturyzacja kabla jest osiągana 
dzięki tubom o mniejszej średnicy oraz 
cieńszym powłokom zewnętrznym. Dzię-
ki zmniejszeniu wymiarów mikrokable 
dają w połączeniu z mikrokanalizacją 
znacznie większą efektywność wypeł-
nienia kanalizacji teletechnicznej.

Redukcja elementów konstrukcyjnych 
mikrokabla sprawia, iż musi on być stoso-
wany w dedykowanej osłonie, jaką stanowi 
dla niego mikrorurka wykonana z poliety-
lenu o wysokiej gęstości (HDPE – ang. high 
density polyetylen). Dlatego dopiero układ 
mikrokabel-mikrorurka może być instalo-
wany w istniejącej kanalizacji kablowej lub 
– w przypadku mikrorurek grubościennych 
– zakopywany bezpośrednio w ziemi. 

4.3.  Kanalizacja 
teletechniczna

Delikatne włókno światłowodowe wy-
maga ochrony przed oddziaływaniem 
czynników mechanicznych i klimatycz-
nych. Stąd pierwsze zabezpieczenie 
stanowią elementy kabla światłowodo-
wego, szczególnie powłoka zewnętrzna, 

a dodatkowym zabezpieczeniem jest 
układanie kabli światłowodowych w ka-
nalizacji teletechnicznej.

W zależności od wskazań inwestora, 
na odcinkach sieci transportowej i dys-
trybucyjnej budowana jest kanalizacja 
kablowa pierwotna i wtórna lub rurociąg 
kablowy. Obydwa rozwiązania mają na 
celu ochronę kabli, a jednocześnie za-
pewniają łatwe utrzymanie sieci oraz 
zarządzanie infrastrukturą kablową.

Kanalizacja kablowa pierwotna po-
winna być budowana z wykorzystaniem 
rur o podstawowych średnicach otworów 
94 mm (średnica zewnętrzna 100 mm) lub 
104 mm (średnica zewnętrzna 110 mm) 
wykonanych z tworzyw PCW, PP, PE lub 
PE karbowanych (dwuwarstwowych). 
Wykorzystanie takich rur w kanalizacji 
pierwotnej umożliwia prawidłowe ze-
stawianie pakietów kanalizacji wtórnej 
na bazie rur o średnicach 32 mm lub 
40 mm. Możliwymi do uzyskania w takim 
przypadku, powszechnie stosowanymi 
konfiguracjami są:

4 × 32 mm,•	
3 × 40 mm,•	
2 × 32 mm + 2 × 40 mm.•	

Przykładowe Rysunek 28. mikrokable: transportowy o pojemności 72-96J (z lewej) , dystrybucyjny 12-24J 
(w środku) i rozdzielczy 1-6J (po prawej) (źródło: Acome)
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Kanalizacja kablowa wtórna powin-
na umożliwiać wykorzystanie otworów 
kanalizacji kablowej pierwotnej do bez-
piecznego ułożenia kilku kabli optotele-
komunikacyjnych w odrębnych kana-
łach. Do budowy trasy kablowej wtórnej 
powinny być stosowane rury z polietyle-
nu o dużej gęstości HDPE o średnicach 
32 mm lub 40 mm oraz minimalnych gru-
bościach ścianek odpowiednio 2,0 mm 

i 3,7 mm. Trasa kablowa wtórna może być 
wykorzystana także do bezpiecznego 
układania różnego typu kabli, zarówno 
miedzianych, jak i światłowodowych, dla 
wielu operatorów.

Techniki instalacji zarówno rurocią-
gów, jak i kanalizacji kablowej dla sieci 
FTTH są zgodne ze standardami obowią-
zującymi dla takich instalacji w innych 
obszarach sieci telekomunikacyjnej. 

Rurociągi kablowe wraz z zasobnika-
mi złączowymi stanowią osłonę dla ka-
bli światłowodowych i umożliwiają ich 
łatwe wdmuchiwanie i zaciąganie jako 
długich (2–4 km) odcinków fabrycznych. 
Rurociągi kablowe zabezpieczają zacią-
gnięte do nich kable światłowodowe 
przed uszkodzeniami mechanicznymi 
na całej długości ciągów. Do budowy 
rurociągów kablowych stosowane są 
rury z polietylenu o dużej gęstości 
(HDPE). Zalecane jest stosowanie rur 
rowkowanych.

Do budowy rurociągów kablowych 
wykorzystywane są standardowo rury 
o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości 
ścianki 3,7 mm. 

4.4. Mikrokanalizacja 

Mikrokanalizacja światłowodowa to 
system miniaturowych rurek HDPE, zwa-
nych mikrorurkami, najczęściej o śred-
nicach zewnętrznych od 5 do 14 mm. 
Mikrorurki są produkowane jako:

 cienkościenne•	 , ścianka o grubości 
0,75–1 mm, do zastosowania w ist-
niejących trasach w rurociągach lub 
rurach kanalizacji wtórnej; 
 grubościenne,•	  ścianka o grubości 
1,5–2 mm, do układania bezpośrednio 
w ziemi bez dodatkowej osłony.

Kanalizacja teletech-
niczna:
Kanalizacja pierwotna –  
to rury o średnicy 100 lub 
110 mm służy jako rury 
osłonowe dla kanalizacji 
wtórnej. 

Kanalizacja wtórna – to najczęściej rury 
o średnicy 32 mm instalowane wewnątrz rury 
kanalizacji pierwotnej (przykładowo jedna rura 
kanalizacji pierwotnej 110 mm mieści pakiet 
4 rur wtórnych 32 mm).

Rurociągi kablowe – to samodzielne rury 
HDPE o średnicy 40 mm, czasem także 25 mm, 
32 mm lub 50 mm, układane w ziemi. Kable 
światłowodowe są zaciągane mechanicznie 
lub wdmuchiwane pneumatycznie do rurocią
gów lub kanalizacji wtórnej.

Rura kanalizacji pierwotnej (o średnicy Rysunek 29. 
110 mm) wypełniona rurami kanalizacji wtórnej 
(ø32 mm). W rurach kanalizacji wtórnej widoczne 
różne możliwości wypełnienia: kable światłowo-
dowe, kabel miedziany lub wiązka mikrorurek 
(źródło: Gabocom).
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Rura kanalizacji pierwotnej 110 mm z zainstalowanym wcześniej miedzianym kablem wielo-Rysunek 30. 
parowym dopełniona mikrorurkami. W przekroju rury znalazło się miejsce dla wiązki z ośmioma mikrorur-
kami 10/8 mm pozwalającymi zainstalować na tej z pozoru zajętej trasie  jeszcze ośmiu mikrokabli, czyli 
dodatkowo kilkaset włókien (źródło: Gabocom).

Mikrorurki obu typów mogą być za-
ciągane lub wdmuchiwane. Mikrorurki 
mogą występować jako pojedyncze lub 
w wiązkach, np. wiązka mikrorurek do-
ziemnych może liczyć do 24 szt. rurek.

4.4.1.  Mikrokanalizacja –  
dopełnianie istniejącej 
kanalizacji teletech-
nicznej

Fragmenty istniejącej już infrastruk-
tury pasywnej zbudowanej z rur ø110, 
ø40 lub ø32 mm, które można byłoby 
wykorzystać jako odcinki transportowe 
czy dystrybucyjne dla sieci FTTH, są zwy-
kle mocno wypełnione i nie pozwalają na 
wprowadzanie nowych kabli. Pozostają 
wprawdzie czasem wolne pojedyncze 
otwory kanalizacji, ale zwykle są one 
niewystarczające dla dużej liczby kabli 
rozchodzących się do kolejnych punktów 
dystrybucyjnych.

Możliwości wykorzystania istniejącej 
kanalizacji, czy to wolnej, czy częściowo 
zajętej, są następujące: 

 wykorzystanie wolnego przekroju •	
wolnej rury kanalizacji pierwotnej 
ø110 mm i zaciągnięcie w niej wiązki 
mikrorurek; 

Mikrokanalizacja świa
tłowodowa to system 
miniaturowych rurek HDPE 
(zwanych dalej mikrorurka
mi) o średnicach najczęściej 
od 5 do 14 mm
Mikrorurki są produkowane 
jako:

 cienkościenne (ścianka o grubości •	
0,75–1 mm) do zastosowania w rurach 
osłonowych istniejących tras, 
 grubościenne (ścianka 1,5–2 mm) do układa•	
nia bezpośrednio w ziemi bez dodatkowych 
rur osłonowych.

Mikrorurki obu typów mogą być zaciągane, 
wdmuchiwane lub układane  pojedynczo, 
mogą też występować w wiązkach. Wiązka 
mikrorurek doziemnych może liczyć do 24 szt. 
rurek 7/5,5. 
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Po lewej rurociąg o średnicy 40 mm wypełniony mikrorurkami 10/8 mm. Po prawej taki sam ru-Rysunek 31. 
rociąg z istniejącym już kablem światłowodowym dopełniony trzema mikrorurkami. (źródło: Gabocom)

Sposób wydzielenia pojedynczej mi-Rysunek 32. 
krorurki z rurociągu. Zwraca uwagę dwudzielny 
trójnik, dający możliwość wykonania odgałęzienia 
bez przecinania wiązki i gwarantujący hermetyza-
cję połączenia (źródło: Gabocom)

 dopełnienie – poprzez zaciągnię-•	
cie wiązki mikrorurek – kanalizacji 
ø110 mm częściowo zajętej np. przez 
istniejący kabel miedziany; 
 wprowadzenie – w rurach kanalizacji •	
wtórnej lub rurociągach ø40 mm – kil-
ku mikrorurek dających wypełnienie 
otworu na poziomie 60–70% zamiast 
pojedynczego kabla światłowodowe-
go, który wypełnia otwór zaledwie 
w ok. 30%. W przyszłości w pustych 
mikrorurkach można będzie stopnio-
wo dokładać mikrokable z wymaganą 
liczbą włókien;
 dołożenie dodatkowych mikrorurek •	
w rurach kanalizacji wtórnej lub pier-
wotnej, w których jest już pojedynczy 
kabel liniowy. Pozwoli to na uzyskanie 

kilku nowych otworów dla prowadze-
nia mikrokabli światłowodowych bez 
konieczności  budowy kolejnego ruro-
ciągu lub rur kanalizacji pierwotnej.

Uzyskanie nowych dróg prowadzenia 
mikrokabli światłowodowych jest ważne, 
ale istotny jest także sposób wydzielenia 
danego mikrokabla z trasy. Mikrokanaliza-
cja upraszcza sposób realizacji odgałęzie-
nia światłowodów w punktach, w których 
chcemy przyłączyć np. kolejny budynek. 

Tradycyjna kanalizacja teletechniczna 
wymaga umieszczenia w tym miejscu 
studni kablowej, przecięcia kabla, wykona-
nia w mufie spawów termicznych zarówno 
dla odgałęzianych włókien, jak i tych, które 
będą prowadzone „przelotowo”. Generuje 
to straty optyczne w torze oraz dodatkowe 
koszty wykonania takich prac. 

W technice mikrokanalizacji z pakie-
tu mikrorurek wyciągamy tylko tę, która 
ma trafić do danego obiektu. Wydzie-
lamy ją w trójniku, przedłużamy, łącząc 
specjalnym łącznikiem zapewniającym 
hermetyczność mikrokanalizacji, i kończy-
my w obiekcie. Teraz wystarczy już tylko 
metodą wdmuchiwania z najbliższego 
punktu dystrybucyjnego wprowadzić mi-
krokabel o wymaganej liczbie włókien 
bezpośrednio do budynku – bez spawania 
na trasie, budowania nowych studni itp.
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4.4.2.  Mikrokanalizacja –  
budowa nowych  
odcinków

Mikrokanalizacja jest często wykorzy-
stywana na obszarach, gdzie kanalizacja 
teletechniczna nie jest całkowicie wy-
pełniona. Dla obszarów, gdzie pasywna 
infrastruktura światłowodowa będzie 
budowana od nowa, mikrokanalizacja 
wydaje się najlepszą metodą. 

W tym przypadku stosowane są mi-
krorurki grubościenne przeznaczone 
do bezpośredniej instalacji w ziemi. 
Takie rurki o grubości 1,5–2,0 mm cha-
rakteryzują się większą wytrzymałością 
mechaniczną niż inne typy mikrorurek 
instalowane w rurociągach.

Mikrokanalizacja doziemna umoż-
liwia proste wykonanie infrastruktury 
telekomunikacyjnej poprzez ułożenie 
bezpośrednio w ziemi pojedynczych mi-
krorurek – od ostatniego punktu dystry-
bucyjnego do lokalu abonenckiego. Ten 
sposób jest szczególnie często stosowa-
ny w obszarach wiejskich i w zabudowie 
jednorodzinnej rozproszonej. 

Mikrorurki doziemne mogą mieć tak-
że konstrukcję wiązki. W zależności od 

wymagań – we wspólnej osłonie umiesz-
czone jest od 3 do 24 mikrorurek.

Zastosowanie wiązek w osłonie o luź-
nej konstrukcji to łatwiejszy niż w innych 
przypadkach sposób budowania odejść 
oraz łatwy dostęp instalatora do poje-
dynczych mikrorurek.

Budowa odejść nie wymaga w tym 
przypadku stosowania kosztownych 
osłon złączowych, a dzięki możliwości 
budowy indywidualnych odejść w do-
wolnym miejscu znacznie ogranicza 
długość mikrokanalizacji na odcinku od 
ostatniego punktu dystrybucyjnego do 
miejsca przyłączenia obiektu. W efek-

cie dzięki wykorzystaniu wiązek mikro-
kanalizacji możliwa jest budowa trasy 
wzdłuż osiedla. Dojścia do pojedynczych 
domów wykonywane są w dowolnym 
miejscu trasy i na żądanie – w miarę po-
jawiania się zapotrzebowania ze strony 
abonentów. 

Do mikrokabla o wymaganej liczbie 
włókien należy dobrać odpowiednią 
mikrorurkę, co prezentuje tabela 8. 
W zależności od obszarów zastoso-
wania wykorzystywane są mikrorurki 
cienkościenne i grubościenne o różnych 
średnicach.Rurki grubościenne  przeznaczone Rysunek 33. 

do bezpośredniego układania w ziemi (źródło: 
Gabocom)

Układanie wiązki mikrorurek w wyko-Rysunek 34. 
pie (źródło: Gabocom)
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4.5.  Studnie kablowe 
i zasobniki 

Studnie kablowe to wykonane z be-
tonu, żelbetonu lub tworzywa sztucz-
nego studnie, w których zakańczamy, 
łączymy lub rozgałęziamy kanalizację 
teletechniczną. Dostępne są różne ga-
baryty studni w zależności od liczby rur 
zbiegających się w danym punkcie, ko-
nieczności umieszczenia w studni jednej 
lub większej liczby muf i stelaży zapasu 
kabli.

Ze względu na pełnione funkcje stud-
nie kablowe występują jako: studnie 
kablowe przelotowe i odgałęźne (SK), 
studnie kablowe rozdzielcze (SKR), stud-
nie kablowe magistralne (SKM), studnie 
kablowe szafkowe (SKS).

Do transportu i układania studni ka-
blowych wykonanych z betonu potrzeb-
ny jest specjalistyczny sprzęt, np. dźwig. 
Rzadziej spotykane studnie z tworzyw 

Wiązka mikrorurek grubościennych Rysunek 35. 
może liczyć od 3 do 24 rurek we wspólnej osłonie 
(źródło: Gabocom)

Odgałęzienie z wiązki mikrorurek Rysunek 36. 
doziemnych jest wykonywane poprzez otwarcie 
powłoki i dołączenie indywidualnej mikrorurki 
biegnącej do wybranego obiektu (źródło: Gabo-
com)

Wymagana liczba 
włókien w mikro
kablu

Średnica 
zewnętrzna 
mikrokabla

Rekomendowana (mini
malna) średnica mikrorurki 
cienkościennej (układanej 
w kanalizacji teletechnicznej)

Rekomendowana (mini
malna) średnica mikrorurki 
grubościennej (układanej 
bezpośrednio w ziemi)

[J] – liczba włó
kien jednomodo
wych

[mm] [średnica zewnętrzna / 
wewnętrzna]

[średnica zewnętrzna / 
wewnętrzna]

1 – 6J 1,6 mm 5/3,8 mm 7/4 mm

12J 2,50 mm 5/3,8 mm 7/4 mm

24J 4,0 – 4,5  mm 7/5,5 mm 10/6 mm

72J 5,7 – 6,2 mm 10/8 mm 12/8 mm

96J 7,0 – 7,2 mm 12/10 mm 14/10 mm

144J 8,0 mm 12/10 mm 14/10 mm

Liczba włókien wymagana do zainstalowania na danej trasie determinuje średnicę mikrokabla świa-Tabela 8. 
tłowodowego, a w konsekwencji dobór mikrorurki. Należy zwrócić uwagę na występowanie dwóch rodzajów 
mikrorurek – cienkościennych i grubościennych, dedykowanych do różnych obszarów zastosowań.
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sztucznych o lżejszej konstrukcji pozwa-
lają na przenoszenie i instalację ręczną 
(wystarczą dwie osoby). 

Studnia betonowa składa się z dwóch 
prefabrykowanych elementów, zawiera 
również w zestawie rury wsporcze oraz 
uchwyty kablowe umożliwiające mo-
cowanie kanalizacji kablowej wewnątrz 
studni. 

Często stosowaną studnią betonową jest 
studnia SK-2 o gabartytach wewnętrznych 
1310×760×810 [mm] (dług. × szer. × wys.) 
występująca w wersji przelotowej i odga-
łęźnej. Posiada ona w osi podłużnej dwa 
otwory przelotowe o wymiarach 340×220 
[mm] umożliwiające wprowadzanie do-
wolnych rur kanalizacji kablowej. Stan-
dardowo, w przypadku kanalizacji ka-
blowej, są to rury kanalizacji pierwotnej 
100/110 mm lub rurociągi 40/50mm. Waga 
takiej studni to 710 kg.

Pokrywy studni występują zwykle 
w czterech klasach obciążalności A15, 
B125, C250 i D400 odpowiadających od-

powiednio obciążeniu wagą 1,5 tony, 12,5 
tony, 25 ton lub 40 ton.

Zasobniki kablowe przeznaczone 
są do przechowywania i ochrony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi muf złą-
czowych oraz kabli światłowodowych, 
a także gromadzenia niezbędnych za-
pasów i dokonywania rozgałęzień ka-
bli. Zasobniki kablowe polietylenowe 
stanowią nowoczesną alternatywę dla 
swoich odpowiedników wykonywanych 
w tradycyjnej wersji, np. betonowych. 

Zasobnik składa się z korpusu i po-
krywy z uszczelką. Korpus posiada od-
powiedni kształt umożliwiający pod-
łączenie kabli z dowolnych kierunków 
oraz gwarantujący należyte zakotwienie 
w gruncie. Dla wersji do zabudowy na 
powierzchni pokrywa posiada dodatko-
we zamknięcia zatrzaskowe. Konstruk-
cja umożliwia wprowadzenia rur i kabli. 
Zasobniki uniwersalne wykonywane są 
w wersji ze stopą (dodatkowe wzmoc-
nienie konstrukcji) lub bez niej.

Studnia kablowa betonowa – ułożenie studni w wykopie (źródło: Archiwum)Rysunek 37. 
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 Osłony złączowe – 4.6. mufy 
dedykowane do zasto-
sowań w sieciach FTTH

Mufy wykorzystywane w sieciach 
FTTH można podzielić na dwie grupy 
w zależności od obszaru sieci, w którym 
są instalowane. Mufy światłowodowe 
zainstalowane w obszarze sieci transpor-
towej są dużymi mufami przelotowymi 
lub odgałęźnymi, a ich podstawowym 
zadaniem jest trwałe łączenie kabli świa-
tłowodowych wielowłóknowych (nawet 
ok. 1000 spawów w jednej mufie) oraz 
długoterminowa ochrona połączeń kabli 
światłowodowych. Mufy te służą także 
do rozdzielania kabli światłowodowych 
z dużą liczbą włókien na kable z mniejszą 
liczbą włókien.

W mufach instalowanych w obszarze 
rozdzielczym sieci mogą być wykonywa-
ne częste rekonfiguracje połączeń torów 
światłowodowych, co powoduje koniecz-
ność wielokrotnego otwierania i zamyka-
nia muf. Osłony złączowe dedykowane 
do tego obszaru sieci powinny:

 umożliwiać wielokrotne otwieranie i  za-•	
mykanie bez utraty szczelności osłony,
 cechować się małymi gabarytami, •	
umożliwiającymi instalację w dowol-
nym miejscu na ograniczonej prze-
strzeni,
 umożliwiać rozdzielanie kabli wielo-•	
włóknowych na dużą liczbę kabli 
o  małej liczbie włókien,
 dawać możliwość instalacji wypo-•	
sażenia do montażu różnego typu 
elementów połączeniowych (spawy 
termiczne, łączniki mechaniczne),
 umożliwiać przeprowadzanie na-•	
praw i konfiguracji w wybranym torze 
optycznym bez wprowadzania zakłó-
ceń w sąsiednich torach.

Przykład studni betonowej typu SK-2 Rysunek 38. 
(źródło: Prima-bud)

Przykład zasobnika polietylenowego Rysunek 39. 
służącego jako miejsce rozgałęziania mikrokanali-
zacji (źródło: Elplast)

Przykład ułożenia mufy i zapasu ka-Rysunek 40. 
bla światłowodowego w zasobniku kablowym  
(źródło: Elplast)
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W sieci budowanej w topologii 
punkt–punkt (P2P) istotna jest możli-
wość stosowania organizacji jednotoro-
wej, umożliwiającej separację na jednej 
kasecie pojedynczego toru optycznego 
(jedno włókno lub dwa włókna) w celu 
ułatwienia identyfikacji trasy, wykony-
wania rekonfiguracji torów i innych prac 
serwisowych. 

W sieci punkt–wielopunkt (P2MP) od-
powiednio wyposażona mufa światło-
wodowa może także pełnić rolę punktu 
dystrybucyjnego z elementem rozga-
łęziającym. W takiej mufie montowane 
są albo splittery do spawania w torach 
optycznych albo splittery w obudowie 
modułowej zakończone złączami. Ten 
drugi sposób daje znacznie większą 
wygodę łączenia i późniejszych rekon-
figuracji torów. 

Splittery zgrzewane mają zazwyczaj 
maksymalny podział 1×8, planarne mogą 
występować też w większych konfigura-
cjach, np. 1×32, 1×64.

Zwykle mufy światłowodowe uloko-
wane są w studniach lub zasobnikach 
kablowych. Mogą też być montowane na 
słupach kratownicowych, np. energetycz-
nych, ale wtedy wymagane są dodatkowe 
specjalistyczne uchwyty montażowe.

Mufa światłowodowa o dużej pojem-Rysunek 41. 
ności (maks. 432  spawów włókien) w przekroju. 
Służy ona do wykonania połączenia odcinków kabli 
światłowodowych (źródło: Moeller).

Przykład jednotorowego łączenia Rysunek 42. 
włókien na kasecie spawów w mufie światłowo-
dowej. Widoczne ułożenie włókien parami (źródło: 
Moeller)

Organizacja jednotorowa 
to organizacja włókien 
światłowodowych w ka
secie spawów i na trasie 
polegająca na spawaniu 
pojedynczego toru na poje
dynczej kasecie – w prze
łącznicach i mufach.

Organizacja jednoelementowa  to standar
dowa organizacja włókien polegająca na 
spawaniu w kasecie całego profilu tuby (ang. 
element – oznacza tubę z włóknami w kablu 
liniowym) z kabla liniowego – najczęściej 
12 włókien na kasecie.

Jednotorowe zarządzanie włóknami światło
wodowymi znajduje zastosowanie w sieci P2P 
i ułatwia identyfikację danego toru abonenc
kiego na całej trasie.
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4.7.  Szafy dystrybucyjne 
uliczne z wyposażeniem 
i skrzynki hermetyczne

Punkt dystrybucyjny, w którym znaj-
duje się element rozgałęziający odpo-
wiedzialny za podział sygnału transmi-
towanego włóknem światłowodowym 
między abonentów (lub drugi stopień 
kaskady elementów rozgałęziających) 
realizowany jest najczęściej w dedyko-
wanej szafie dystrybucyjnej.

W szafie dystrybucyjnej sygnał optycz-
ny jest dzielony na abonentów przy 

pomocy splitterów, pola komutacyjne 
wewnątrz szafy umożliwiają konfigura-
cje dostępu dla poszczególnych grup 
abonentów. Szafa taka może być zloka-
lizowana zarówno wewnątrz budynku, 
jak i na zewnątrz, zależnie od klasyfikacji 
środowiskowej oraz odporności mecha-
nicznej samej obudowy. O ile dla szaf 
instalowanych w piwnicach budynków 
dopuszczalne jest stosowanie klasy IP na 

Z lewej strony widok splittera optycznego w obudowie modułowej 1×32 zamontowanego Rysunek 43. 
w mufie światłowodowej. Z prawej strony – druga strona wspornika z zamontowaną kasetą spawów 
i polem do przełączania abonentów (źródło: FCA).
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poziomie 41 lub nawet niższym, o tyle 
szafa zewnętrzna powinna charakteryzo-
wać się klasą IP 65 lub wyższą. Szafa dys-
trybucyjna musi posiadać odpowiednie 
zabezpieczenia przed dostępem osób 
niepowołanych. W przypadku szafek 
zewnętrznych, do których w przeci-
wieństwie do szafek zlokalizowanych 
w budynkach dostęp jest bardzo łatwy, 
odporność na akty wandalizmu musi być 
potraktowana bardzo poważnie. 

Podstawowe funkcje szaf dystrybu-
cyjnych to:

 możliwość wprowadzenia i zakończe-•	
nia mikrokanalizacji,
 możliwość montowania elementów •	
rozgałęziających dla sieci P2MP,
 możliwość konfiguracji/rekonfiguracji •	
połączeń,
 montaż sprzętu aktywnego. •	

Szafa uliczna jest preferowanym roz-
wiązaniem dla punktów dystrybucyjnych, 
w których konieczne jest rozgałęzianie – 
a szczególnie częste przełączanie – du-
żej liczby włókien. Osprzęt pasywny, 

np. przełącznice panelowe zainstalo-
wane w szafie, umożliwia łatwe konfi-
gurowanie połączeń przy pomocy złączy 
rozłącznych. Dla ekip instalacyjnych i ser-
wisowych ważny jest łatwy dostęp do 
szafy z zewnątrz, a na czas wykonywania 
spawów możliwość podjechania do szafy 
samochodem i rozstawienia namiotu 
montażowego obok szafy. 

Elementy wyposażenia typowej szafy 
ulicznej to: przełącznice panelowe 19” 
o wysokościach 1U, 2U, 3U, 4U wyposa-
żone w kasety spawów, adaptery i pig-
taile, półki i moduły splitterów, moduły 
kasetowe, patchcordy, elementy do or-
ganizacji kabli oraz filtry umożliwiające 
grawitacyjne przewietrzanie szafy. 

W szafach zewnętrznych można mon-
tować także aktywny sprzęt wszelkiego 
rodzaju, wymusza to jednak stosowanie 
wyposażenia zapewniającego zacho-
wanie wewnątrz szafy odpowiednich 
warunków klimatycznych – temperatu-

Stopień ochrony IP 
(IP – ang. International 
Protection Rating) to 
parametr odporności 
urządzenia/obudowy na 
przenikanie czynników 
zewnętrznych. Można 
go nazwać stopniem 
szczelności.

Oznaczenie urządzenia zawiera litery IP oraz 
2 cyfry,  z których pierwsza oznacza odpor
ność na penetrację ciał stałych, a druga na 
penetrację wody.

Przykładowo dla szafy ulicznej o stopniu ochro
ny IP 65 poszczególne cyfry oznaczają:

6 –  całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

5 –  ochrona przed strumieniem wody z dowol
nego kierunku.

Szafa uliczna serii OptiLine do stoso-Rysunek 44. 
wania w sieciach FTTH o pojemności maksymalnej 
288 abonentów (źródło: FCA).
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ry, wilgotności. Wtedy montowane są 
w szafie wentylatory, grzałki, wymienniki 
ciepła, a nawet klimatyzatory. W szafach 
instalowane są odpowiednie obwody 
elektryczne do zasilania i zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowego, a także często 
akumulatory jako źródło zasilania awa-
ryjnego. Szafy do montażu sprzętu ak-
tywnego mają odpowiednie wymiary 
i wyposażone są w stojaki 19” albo 21”.

Podobną rolę jak szafy uliczne, ale 
oczywiście w odpowiednio mniejszej 
skali, tzn. na 4, 8, 12 lub 24 włókna, pełnią 
naścienne lub nasłupowe hermetyczne 
skrzynki dystrybucyjne. Są wykorzy-
stywane zazwyczaj w sieci rozdzielczej 
w bezpośredniej bliskości abonenckich 
punktów zakończeniowych i umieszcza-
ne na zewnątrz obiektów. Przy zastoso-
waniach zewnętrznych wymagana jest 
klasa szczelności na poziomie IP65.

W zabudowie rozproszonej tego typu 
obudowa może także pełnić funkcję za-
kończenia abonenckiego montowanego 
na budynku jednorodzinnym.

 Infrastruktura  4.8. 
wewnątrzbudynkowa

4.8.1.  Skrzynki i przełącznice 
wewnątrzbudynkowe 
dystrybucyjne i zakoń-
czeniowe

W zabudowie rozproszonej jedno-
rodzinnej sieć wewnątrzbudynkowa to 
skrzynka zakończeniowa i patchcord jako 
kabel przyłączeniowy poprowadzony od 
skrzynki zakończeniowej do urządzenia 
abonenckiego. W skrzynce zakończe-
niowej nie ma podziału mocy sygnału 

Przykład przełącznicy panelowej typu Rysunek 45. 
Opti PSP T 19/1U/12SC w standardzie 19-calowym, 
która może być montowana także w szafach ulicz-
nych (źródło: FCA)

Przeznaczona do 19-calowych szaf Rysunek 46. 
ulicznych lub budynkowych półka Opti PMD 19/1U 
ze splitterami, tu przykładowo 1×32, choć taka kon-
strukcja pozwala na montaż splitterów o większych 
podziałach. Wyraźnie widać na fotografii separację 
portów – 1 port wejściowy i 32 porty rozgałęźne 
(źródło: FCA).

Hermetyczna skrzynka dystrybu-Rysunek 47. 
cyjna OptiLine WBO pozwalajaca na wykonanie 
maksymalnie 48 spawów oraz na umieszczenie 
w niej maksymalnie 12 portów światłowodowych 
(źródło: FCA)
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optycznego czy dystrybucji włókien. 
Mimo iż mówimy o sieci wewnętrznej, 
sama skrzynka zakończeniowa może być 
umieszczona także na zewnętrznej ścia-
nie budynku. To drugie rozwiązanie jest 
często preferowane przez operatorów, 
gdyż umożliwia łatwiejszy dostęp ekip 
serwisowych w przypadku wykonywania 
przez nich prac.

W skrzynce zakończony zostaje kabel 
światłowodowy rozdzielczy przychodzą-
cy z ostatniego zewnętrznego punktu 
dystrybucyjnego czyli, z szafy dystry-
bucyjnej lub mufy w osiedlu. Kabel ten 
zawiera docelową dla danego abonenta 
liczbę włókien 

Włókna kabla rozdzielczego docho-
dzącego do skrzynki zakończeniowej 
mogą być:

 spawane bezpośrednio do kabla we-•	
wnętrznego doprowadzonego do 
gniazda abonenckiego, 
 zakończone przyspawanym •	 pigtailem 
i połączone z gniazdem za pomocą 
patchcordu jak przedstawiono na ry-
sunku 48.

W zabudowie zwartej, czyli w bu-
dynkach wielorodzinnych, w skład sieci 
wewnątrzbudynkowej wchodzi znacznie 
więcej elementów.

Sieć wewnętrzną tworzą wszystkie 
elementy, które znajdują się wewnątrz 
budynku – od punktu wprowadzenia li-
niowego kabla rozdzielczego do gniazd-
ka abonenckiego, czyli: 

 wewnątrzbudynkowy punkt dystry-•	
bucyjny,
elementy pionów budynkowych, •	
zakończenia abonenckie.•	

Wewnątrzbudynkowy punkt dystry-
bucyjny pełni funkcję analogiczną do 
wspomnianych wcześniej zewnętrznych 

Przykład zakończenia abonenckiego Rysunek 48. 
(skrzynka typu OptiBox) na zewnętrznej ścianie 
budynku. Patchcordy światłowodowe są wpro-
wadzone do wnętrza przez przepust w ścianie 
(źródło: Huber&Suhner).

3

2

1

Generalny schemat instalacji we-Rysunek 49. 
wnątrzbudynkowej i rozmieszczenia punktów 
dystrybucyjnych.
1 – skrzynka dystrybucyjna, 2 – piętrowe skrzynki 
rozdzielcze, 3 – gniazda abonenckie
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punktów dystrybucyjnych. W zależności 
od liczby abonentów w budynku wielo-
rodzinnym lub zespole budynków punkt 
dystrybucyjny może być skrzynką na-
ścienną, stojakiem lub zestawem stoja-
ków. Skrzynki naścienne stosowane są 
maksymalnie do ok. 200 abonentów. Jeśli 
liczba abonentów jest większa, stosowa-
ne są stojaki lub ich zestawy. Wewnętrzny 
punkt dystrybucyjny zlokalizowany jest 
najczęściej w piwnicy budynku lub w ga-
rażu podziemnym.

W przypadku gdy do jednego obiektu 
wielorodzinnego często dochodzą kable 
kilku operatorów, stosowane są dedy-
kowane skrzynki dystrybucyjne (patrz 
rysunek 50).

Pole komutacyjne służy do łączenia 
portów wyjściowych pól operatorskich 
z portami wejściowymi pola strony abo-
nenckiej. Przykładowo, w przypadku gdy 
dowolny abonent zdecyduje się na wy-
kupienie usługi u operatora numer 1, 
przedstawiciel operatora otwiera pole 

Przykład skrzynki  naściennej dystry-Rysunek 50. 
bucyjnej typu OptiHome PMO dla trzech operato-
rów. Górne pole służy do zakończenia kabli abo-
nenckich, kolejne trzy są miejscami zakończenia 
sieci jednego lub maksymalnie trzech operatorów. 
Kanał z prawej strony służy do prowadzenia patch-
cordów i przyłączania dowolnego abonenta do 
wybranego operatora (źródło: FCA).

Stojaki serii LISA NGR o wysokości 1800 mm dedykowane są do instalacji w piwnicach, Rysunek 51. 
podziemnych garażach i wszędzie tam,  gdzie wysokość pomieszczeń uniemożliwia montaż typowych 
stojaków o wysokości 2200 lub 2400 mm (źródło: Huber&Suhner).
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Przykład konstrukcji kabla łatwego Rysunek 52. 
dostępu. Widoczne na rysunku „okno” w powłoce 
kabla pozwala na wyciągnięcie włókna i dociągnię-
cie go do abonenta (źródło: Acome).

komutacyjne w skrzynce naściennej 
i przy pomocy patchcordu dokonuje fi-
zycznego połączenia portu wyjściowego 
pola operatora z odpowiednim portem 
abonenckim. W celu realizacji takiej stra-
tegii dołączania abonenta niezbędne jest 
zapewnienie dostępu do pola komuta-
cyjnego wszystkim operatorom.

Pole abonenckie stanowi część sieci 
wewnątrzbudynkowej. Dostęp do nie-
go posiada jedynie zarządca budynku. 
W  przypadku budowy sieci wewnątrzbu-
dynkowej na 100% abonentów wszyscy 
abonenci zostają włączeni w odpowied-
nie pola strony abonenckiej. W takim 
scenariuszu konieczność ingerowania 
w pole abonenckie może mieć miejsce 
jedynie w przypadku fizycznego uszko-
dzenia torów światłowodowych w sieci 
wewnątrzbudynkowej.

W dużych obiektach wielorodzinnych, 
gdy należy obsłużyć kilkaset zakończeń, 
jako wewnątrzbudynkowy punkt dys-
trybucyjny stosowane są np. stojaki 
LISA NGR o pojemności odpowiedniej 
do wymagań konkretnego obiektu (ry-
sunek 51). 

Kable łatwego dostępu w wersjach z pojedynczymi włóknami, z mikromodułami dwuwłók-Rysunek 53. 
nowymi i modułami wielowłóknowymi.
1 – włókna światłowodowe, 2 – elementy wytrzymałościowe, 3 – powłoka kabla, 4 – szew kabla wyzna-
czający miejsce otwierania powłoki (źródło: Acome)



 4

51Infrastruktura wewnątrzbudynkowa

 Okablowanie  4.8.2. 
budynków  
wielokondygnacyjnych

Okablowanie bydynków wielo-
kondygnacyjnych może odbywać się 
z wykorzystaniem tradycyjnych kabli 
wewnętrznych, mikrokabli prowadzo-
nych w mikrokanalizacji wewnętrznej lub 
też z wykorzystaniem tzw. kabli łatwe-
go dostępu. Planowanie okablowania 
w poszczególnych technikach będzie 
przedstawione w punkcie 5.6. 

W tym miejscu przyjrzymy się bliżej 
nowatorskiemu rozwiązaniu, jakim są 
kable łatwego dostępu.

Konstrukcja tego typu kabli, poka-
zana na rysunku 52, pozwala na swo-
bodny ruch wókien wewnątrz powło-
ki. Włókna umieszczone są w tubach 
z buforem, zewnętrzna warstwa po-
włoki kabla wykonana jest z poliamidu, 
wewnętrzna warstwa z akrylu. Dzięki 
luźnej konstrukcji dostęp do włókien 
po wycięciu w powłoce odpowiednie-
go otworu jest bardzo łatwy. Pozwala 
także na wyciągnięcie zapasu włókna 
z kabla i poprowadzenie go wprost do 
lokalu abonenta, co przyspiesza czas 
wykonywania prac instalacyjnych przez 
ekipy wykonawcze.

Na rysunku 53 przedstawione są róż-
ne konfiguracje kabli łatwego dostępu, 
w których mogą występować pojedyn-
cze włókna, moduły dwuwłókowe lub 
też moduły wielowłókowe. Pierwsze 
dwa typy są przeznaczone do opisa-
nych powyżej typowych aplikacji FTTH. 
Jednowłókowe znajdą swe zastosowa-
nie np. w sieci GPON, dwuwłókowe np. 
w sieci P2P. 

Kable z modułami wielowłókowymi 
(do 24 włókien w module) znajdują za-
stosowanie raczej w obiektach bizne-
sowych, gdzie na jednej kondygnacji 
występuje znacznie większa liczba od-
biorców. Różnica w zastosowaniu kabli 
z modułami wielowłókowymi polega 
na tym, że moduł jest spawany w spe-
cjalnej skrzynce rozdzielczej w pionie 
budynkowym i stąd rozprowadzany do 
użytkowników końcowych. 

Rozdzielacz kabla łatwego dostępu. Rysunek 54. 
Wyciągnięte włókno jest wprowadzone do rurki 
osłonowej i prowadzone do lokalu abonenckiego. 
Niewielkie wymiary rozdzielacza 40×37×27 mm 
nie wymagają wiele miejsca w pionie kablo-
wym, nie ma tam także potrzeby spawania  
(źródło: Acome).
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 Gniazda abonenckie 4.8.3. 
i światłowodowe  
patchcordy przyłącze-
niowe 

Konstrukcja gniazda abonenckiego 
umożliwia zastosowanie go jako gniazda 
naściennego albo gniazda do montażu 
na standardowej podtynkowej puszce 
elektrycznej o średnicy 60 mm. Gniazdo 
przygotowane jest do montażu dwóch 
adapterów światłowodowych, najczęściej 
w standardzie SC, a wyjście światłowodu 
skierowane jest w kierunku do dołu. Kon-

strukcja umożliwia pozostawienie zapasu 
kabla stacyjnego w obudowie. Obudowa 
gniazda wykonana jest z bezpiecznego 
tworzywa sztucznego.

Gniazdo światłowodowe jest ostatnim 
elementem toru optycznego. Niemniej 
jednak potrzebny jest jeszcze patchcord 
światłowodowy z określonym typem 
złącza do podłączenia urządzenia abo-

nenckiego ONT, które odpowiednimi 
interfejsami prześle sygnał do urządzeń 
takich jak komputer, telewizor, telefon.

Wprowadzenie na rynek światłowo-
dów o zredukowanym promieniu gięcia 
umożliwiło opracowanie nowych kon-
strukcji kabli o niespotykanych dotych-
czas charakterystykach – przykładem jest 
zaprezentowany na rysunku 57 patchcord 
z kablem „słuchawkowym”. Kabel taki 
można wykorzystać w mieszkaniach jako 
patchcord połączeniowy o automatycznie 
dopasowującej się długości między gniaz-
dem optycznym a urządzeniem ONT.

Rysunek 55. Gniazdo abonenckie wyposażone 
w dwa porty światłowodowe (źródło: FCA)

Schemat połączenia komputera do Rysunek 56. 
sieci optycznej
1– komputer, 2 – patchcord miedziany z wtykami 
RJ45, 3 – urządzenie abonenckie ONT, 4 – patchcord 
światłowodowy ze złączami SC/APC, 5 – gniazdo 
optyczne (źródło: Archiwum).

1

2 4

5

3

Patchcord ze światłowodem zgodnym Rysunek 57. 
z G.657B (źródło: Archiwum)
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 Multimedialna  4.8.4. 
domowa skrzynka  
rozdzielcza

Można się spodziewać, że liczba róż-
nych terminali znajdujących się w miesz-
kaniu abonenta będzie znaczna (np. kilka 
komputerów czy telewizorów użytko-
wanych przez wszystkich członków ro-
dziny), a czasem będą one przenoszone 
w inne miejsce. Musimy więc pomyśleć 
o swobodzie przełączania i użytkowa-
nia wielu urządzeń w poszczególnych 
pomieszczeniach.

Punktem styku pomiędzy usługami 
doprowadzonymi drogą światłowodową 
a urządzeniami końcowymi użytkownika 
takimi jak komputer, telefon, telewizor, 
dekoder etc. może być – jako rozwiązanie 
systemowe – multimedialna skrzynka 
rozdzielcza i strukturalne okablowanie 
wewnątrzmieszkaniowe.

Podstawowym elementem wyposa-
żenia skrzynki rozdzielczej jest gniazdo 
światłowodowe, do którego został do-
prowadzony i podłączony światłowód. 
W skrzynce znajdzie się urządzenie ONT 
oraz odpowiedni osprzęt pozwalający na 
obsługę domowej sieci multimedialnej, 
taki jak:

 panel rozdzielczy do sieci  •	
komputerowej,
 rozdzielacz aktywny do sieci  •	
telewizyjnej,
 panel do obsługi monitoringu CCTV,•	
 router ze switchem 1000/100/10 Mbps.•	

Ponieważ urządzenia końcowe w więk-
szości nie będą posiadały interfejsu światło-
wodowego, tylko tradycyjne podłączenie, 
deweloper musi przygotować infrastruk-
turę okablowania mieszkaniowego w taki 
sposób, aby umożliwić użytkownikowi 
łatwe korzystanie z usług wybranego 

Przykład kompletnie wyposażonej Rysunek 58. 
Multimedialnej Skrzynki Rozdzielczej typu SMC-28 
wyposażonej w:

panel rozdzielczy do sieci komputerowej,•	
rozdzielacz aktywny do sieci telewizyjnej,•	
panel do obsługi monitoringu CCTV,•	
router ze switchem 1000/100/10 Mbps•	

 (źródło: Leviton)

Router ze zintegrowanym przełączni-Rysunek 59. 
kiem 1000/100/10 Mbps (źródło: Leviton)
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operatora. Zakładając, że współczesne 
i przyszłe media będą w większości ko-
rzystać z protokołu IP, należy każde po-
mieszczenie mieszkalne (kuchnia, salon, 
sypialnie) wyposażyć w min. dwa gniazda 
RJ45 UTP kat. 6 połączone z multimedial-
ną skrzynką rozdzielczą za pomocą kabla 
LSOH UTP kat. 6. W skrzynce wszystkie 
kable czteroparowe należy zakończyć na 
blokach połączeniowych zakończonych 
gniazdami RJ45, tak aby ewentualne po-
łączenia pomiędzy sprzętem aktywnym 
a gniazdem końcowym odbywały się za 
pomocą kabli krosowych RJ45.

Do świadczenia usług telewizyjnych 
na bazie oferty TriplePlay czy HDTV na-
leży do każdego pomieszczenia miesz-
kalnego doprowadzić z Multimedialnej 
Skrzynki Rozdzielczej kabel koncentrycz-
ny RG6U zakończony gniazdem typu F. 
W skrzynce SMC kable koncentryczne na-
leży zakończyć na rozdzielaczu TV-SAT. 

 Infrastruktura punktu 4.9. 
styku sieci FTTH z siecią 
metropolitalną

Budowa sieci FTTH i przyrost liczby 
jej abonentów przełoży się wprost na 
wzrost liczby portów optycznych w węźle 
centralowym.

Wzrastają też wymagania dla całej 
infrastruktury pasywnej węzła optycz-
nego, takie jak:

 oszczędne gospodarowanie po-•	
wierzchnią, 
 łatwość utrzymania porządku w oka-•	
blowaniu stojaków i połączeń między 
stojakami,
 elastyczność rozbudowy i rekonfigu-•	
racji (częste przełączanie) połączona 
z zapewnieniem bezpieczeństwa oka-
blowania.

Aby zapewnić możliwość przełączania 
i organizacji maksymalnej liczby torów 
światłowodowych na jak najmniejszej 
powierzchni pomieszczenia węzła cen-
tralowego, wykorzystywane są stojaki 
o dużej pojemności. 

Na rysunku 61 przedstawiony jest 
przykładowy zestaw stojaków zajmują-
cy 0,54 m2 powierzchni – umożliwia on 
przełączanie blisko 2000 portów.

Alternatywą dla dużych stojaków 
są dedykowane szafy do zastosowań 
w mniejszych węzłach centralowych, 
np. OptiNode SPS N z rysunku 62. Taka 
szafa o wysokości 2200 mm umożliwia 
przełączanie od kilkudziesięciu do kilku-
set torów światłowodowych.

Stojak Rysunek 60. ODF serii OptiNode LISA FA. 
Niewielka głębokość (300 mm) pozwala na efek-
tywne wykorzystanie powierzchni w centrali. Kanał 
dystrybucyjny z lewej strony zapewnia poprawne 
ułożenie patchcordów (źródło: Huber&Suhner)..



 4

55Infrastruktura punktu styku sieci FTTH z siecią metropolitalną

Okablowanie światłowodowe – ze 
względu na ograniczony minimalny pro-
mień gięcia włókna optycznego – jest 
bardzo wrażliwe na zginanie, przygnie-
cenia itp., dlatego zaleca się wyposażenie 
stojaków i szaf w elementy organizujące 
okablowanie i wymuszające jego popraw-
ne ułożenie. Zwiększa to bezpieczeństwo 
kabli połączeniowych i tym samym eli-
minuje jedną z najczęstszych przyczyn 
awarii, jaką jest zagięcie patchcordu.

Stojaki w węzłach centralowych po-
łączone są pomiędzy sobą dużą liczbą 
kabli światłowodowych, patchcordów 
lub wiązek kablowych. Aby prowadzić 
światłowody w sposób uporządkowany 
i bezpieczny oraz efektywnie zarządzać 
okablowaniem przez służby eksplo-

atacyjne, umieszcza się światłowody 
w dedykowanych korytach kablowych 
nazywanych duktami światłowodowymi. 
Dukty światłowodowe wykonywane są 
w kolorze żółtym lub pomarańczowym 
zarezerwowanym dla instalacji optycz-
nych. System duktów światłowodowych 
składa się z kilkudziesięciu elementów – 
duktów kablowych o szerokości 30, 50, 
100, 200 lub 300 mm z pokrywami odpo-
wiedniej szerokości, łączników, kolanek, 
zestawów rozdzielających, zaślepek oraz 
dodatkowych akcesoriów montażowych. 
Na bazie elementów systemu projekto-
wane i wykonywane są trasy prowadze-
nia kabli światłowodowych między szafa-
mi i stojakami transmisyjnymi w węzłach 
sieci szkieletowej/metro. 

Zestaw stojaków ze sprzętem transmisyjnym i przełącznicami światłowodowymi systemu Rysunek 61. 
OptNode LISA na ok. 2000 portów (źródło: Huber&Suhner)
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Aby zminimalizować liczbę kabli 
w duktach kablowych, stosuje się gotowe 
wiązki kablowe – czyli fabrycznie wyko-
nane kable połączeniowe z wieloma za-
kończeniami. Fabrycznie przygotowane 
wiązki kablowe umożliwiają montaż tras 
kablowych bez konieczności spawania. 
Wiązki wykonywane na kablu typu mini-
breakout (konstrukcja do 24 włókien) są 
stosowane do łączenia przełącznic mo-
dułowych lub panelowych w stojakach 
lub pomiędzy stojakami. Wykorzystanie 
wiązek kablowych minimalizuje liczbę 
kabli zapewniających połączenia w wę-
złach sieci telekomunikacyjnych.

Szafa serii OptiNode SPS N przezna-Rysunek 62. 
czona dla średniej wiekości węzłów światłowodo-
wych (źródło: FCA)

Stojak systemu LISA SA.  Łatwy dostęp Rysunek 63. 
do przełączania i uporządkowanie okablowania to 
ważna cecha systemu ODF w węźle centralowym 
(źródło: Huber&Suhner).

Fragment trasy duktów w węźle Rysunek 64. 
optycznym, dukty pozwalają na wprowadzenie 
patchcordów do stojaków z góry (źródło: FCA).

Wiązka kablowa 12-włóknowa do łącze-Rysunek 65. 
nia stojaków transmisyjnych – seria OptiKab F 12J 
(źródło: FCA)
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Zadanie inwestycyjne w obszarze pa-
sywnej infrastruktury zewnętrznej FTTH 
to proces długotrwały i pracochłonny. 
Konieczne jest opracowanie koncepcji 
i projektów technicznych, różnego ro-
dzaju uzgodnień i pozwoleń, wreszcie 
trzeba zrealizować inwestycję, wyko-
nać odbiory, opracować dokumentację 
powykonawczą, uruchomić usługi, a na 
koniec przekazać inwestorowi do eksplo-
atacji poprawnie działającą sieć.

Planując budowę linii światłowodowej 
do abonenta w niniejszym opracowaniu, 
skupimy się wyłącznie na infrastrukturze 
pasywnej. Pamiętać jednak należy, iż 
nowoczesna sieć FTTH budowana jest po 
to, aby dostarczyć abonentowi nowocze-
sne usługi, które wymagają zbudowania 
sieci pasywnej oraz zainstalowania odpo-
wiedniego sprzętu aktywnego potrzeb-
nego do przesyłania danych, zarządzania 
transmisją i usługami. 

Ciekawostką jest, iż wielu operatorów 
oczekuje od sieci FTTH jak największego 
podobieństwa w zakresie budowy i eks-
ploatacji do sieci miedzianych. Wynika 
to z bardzo dobrej znajomości przez 
projektantów i firmy wykonawcze oka-
blowania miedzianego oraz dedykowa-

nego do takich sieci sprzętu aktywnego. 
Sieci światłowodowe wykorzystujące 
delikatne włókna szklane wymagają 
stosowania odpowiedniego sprzętu, 
dedykowanych narzędzi oraz instala-
torów posiadających specjalistyczną 
wiedzę.

Popatrzmy na strukturę kosztów przy 
budowie sieci FTTH. Praca ludzka sta-
nowi dominujący składnik nakładów 
kapitałowych w momencie budowy 
sieci FTTH. 

Co więcej, gdybyśmy pominęli w tym 
zestawieniu koszty infrastruktury aktyw-
nej, czyli urządzeń transmisyjnych, pozo-
stawiając tylko materiały potrzebne do 
budowy infrastruktury pasywnej (kana-
lizacja, kable, szafy uliczne i inne punkty 
elastyczności, okablowanie wewnątrz 
budynkowe) i koszty pracy ludzkiej – to 
udział kosztów pracy ludzkiej wzrósłby 
nawet do ok. 75%! 

 Planowanie, projektowanie, budowa 5. 
i eksploatacja sieci FTTH

Warstwy funkcjonalne sieci FTTHRysunek 66. 

Systemy zarządzania siecią i usługami

Usługi

Systemy aktywne (urządzania teletransmisyjne)

Infrastruktura pasywna (sieć światłowodowa)

 urządzenia teletransmisyjne
 materiały do budowy infrastruktury pasywnej
 koszt pracy ludzkiej 

Rozkład kosztów kapitałowych przy Rysunek 67. 
budowie FTTH (źródło: Archiwum)
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Zarówno planowanie, jak i projekto-
wanie sieci FTTH należy przeprowadzać 
w taki sposób, aby zagwarantować możli-
wość zapewnienia usług przewidzianych 
przez operatora w okresie eksploatacji 
infrastruktury sieciowej określanym za-
zwyczaj na nie mniej niż 25 lat. 

Zadanie inwestycyjne zbudowania 
sieci FTTH podzielić można na trzy za-
sadnicze etapy: planowania, budowy 
i eksploatacji.

Etapy inwestycji5.1. 

 Etap I – Planowanie 5.1.1. 

 Wizja:1.  opracowanie pomysłu, czyli 
określenie wstępnych założeń pla-
nowanej sieci FTTH (obszar, usługi, 
potencjał początkowy i docelowy 
abonentów). Wizja powinna zawierać 
wybór metodyki realizacji budowy. 
Najczęściej stosowane są „zaprojektuj 
i wybuduj” lub „wybuduj na podstawie 
projektu”.
 Koncepcja: 2. to opis dostępnych na ryn-
ku rozwiązań spełniających założenia 
wstępne inwestora. Autor koncepcji 
rozpatruje rozwiązania alternatywne 
i uzasadnia wybór jednego z nich jako 
rekomendowanego. Koncepcja okre-
śla także ogólne warunki zarządzania 
i administrowania wybudowaną sie-
cią. Często zdarza się, że inwestor zleca 
ocenę koncepcji do innego konsultanta 
niepowiązanego z autorem koncepcji. 
 Studium wykonalności,3.  zwane także 
Feasibility Study: dokument ten jest 
wymagany w specyficznych przypad-
kach – np. dofinansowania inwestycji 
z Funduszy Europejskich.

 4. Program funkcjonalnoużytkowy:  
opracowywany jest opcjonalnie, jeżeli 
inwestycja będzie realizowana w try-
bie „zaprojektuj i wybuduj”.
 5. Projekt: opracowanie projektu wiąże 
się z uzyskaniem wszelkich niezbęd-
nych uzgodnień i pozwoleń formalno-
-prawnych oraz uprawomocnienia de-
cyzji organów administracyjnych.

Autorzy rekomendują stosowanie me-
todyki PRINCE II lub FIDIC (szerzej omó-
wionych w Dodatku), gdyż takie podejście 
znakomicie porządkuje wszystkie możli-
we relacje, zdarzenia, a nawet wypadki, 
które mogą zaistnieć na budowie.

Etap II – Budowa5.1.2. 

 Wybór inżyniera kontraktu1.  – zwykle, 
szczególnie przy dużych inwesty-
cjach, jest to firma pełniąca rolę opi-
saną w metodyce Żółty lub Czerwo-
ny FIDIC. Wybór inżyniera kontraktu 
i jego kompetencje interdyscypli-
narne są jedną z kluczowych decyzji 
inwestycyjnych. 
 Wybór wykonawcy inwestycji2. , naj-
częściej jako wynik zorganizowanego 
przetargu ograniczonego lub nie-
ograniczonego. Podstawą wyceny 
jest projekt. Wybór wykonawcy inwe-
stycji według kryterium  „100% cena” 
to w 99% gwarancja katastrofy! 
 3. Budowa infrastruktury pasywnej 
i aktywnej polega na wybudowaniu 
i odbiorze końcowym infrastruktury 
pasywnej, uruchomieniu transmisji, 
implementacji polityki bezpieczeń-
stwa oraz połączenia wybudowanej 
sieci z sieciami innych operatorów.
 Uruchomienie usług 4. dostarczanych 
do abonenta wraz z systemem bilin-
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gowym, czyli rozliczania indywidu-
alnego odbiorcy za usługi, z których 
korzysta.
 Uruchomienie systemów zarzą5. 
dzania, czyli systemu zarządzania 
siecią, transmisją, usługami i zaso-
bami.
Przekazanie sieci do eksploatacji.6. 

 Etap III – Eksploatacja, 5.1.3. 
utrzymanie i rozwój

Utrzymanie i eksploatację sieci musi 
prowadzić uprawomocniony podmiot 
gospodarczy, który zajmuje się tym za-
wodowo. 

Nie wolno zapomnieć o rozlicznych 
uwarunkowaniach prawnych spoczy-
wających na właścicielu sieci, a w szcze-

gólności wymogów Prawa Telekomu-
nikacyjnego, praw autorskich, zasad 
bezpiecznego gromadzenia i przetwa-
rzania danych osobowych czy wymogów 
związanych z obroną cywilną i obron-
nością kraju. 

Jest patologią, a nawet łamaniem 
prawa, jeżeli projekt nie jest zgodny 
z koncepcją, a budowa nie zgadza się 
z wcześniejszymi dokumentami.

Graficznie kolejność etapów inwestycji 
można przedstawić jak na rysunku 68.

Należy zwrócić uwagę, iż każdy kolej-
ny etap procesu inwestycyjnego ograni-
cza możliwości wyboru i precyzuje coraz 
dokładniej wymagania będące podstawą 
do wykonania projektu technicznego 
lub wykonawczego. Na etapie pomysłu 
rozważać można wszystkie dostępne na 
rynku technologie. W koncepcji przed-
stawione są wybrane technologie wraz 
z ich wadami i zaletami. Tak więc po 
przeanalizowaniu koncepcji inwestor 
ma już niezbędne dane, aby podejmo-
wać decyzje np. w zakresie wybrania 
określonej technologii dla realizowanej 
w przyszłości inwestycji, porównując nie 
tylko parametry techniczne, ale również 
szacunkowe koszty. 

Rysunek 69 przedstawia obrazowo, 
jak w miarę postępu prac zmniejszają 
się możliwości wyboru, a na etapie wy-
konanego projektu i uzyskanego po-
zwolenia na budowę – praktycznie nie 
ma możliwości wprowadzenia istotnych 
zmian w kolejnym etapie, czyli w stadium 
budowy, ponieważ każda taka zmiana 
wymaga zmian w projekcie i nowych 
uzgodnień, a więc… powrotu do fazy 
koncepcji lub programu funkcjonalno- 
-użytkowego. 

Na etapie opracowania wizji (pomy-
słu) należy wstępnie określić cele, jakim 
ma służyć planowana do zbudowania Etapy inwestycjiRysunek 68. 

PLANOWANIE

BUDOWA

EKSPLOATACJA
UTRZYMANIE

ROZWÓJ

Wizja
Koncepcja

Studium wykonalności
Program funkcjonalno-użytkowy

Projekt

Wybór inżyniera kontraktu
Wybór wykonawcy inwestycji

Budowa infrastruktury pasywnej i aktywnej
Uruchomienie usług

Uruchomienie systemów zarządzania
Przekazanie sieci do eksploatacji

Eksploatacja
Konserwacja
Rozbudowa
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infrastruktura, oferowane w niej usługi, 
prognozowane zapotrzebowanie na te 
usługi teraz i w przyszłości, a także na 
jakim obszarze terytorialnym dana sieć 
będzie działać. Należy także zinwentary-
zować istniejącą już na danym obszarze 
infrastrukturę oraz określić punkty styku 
z siecią szkieletową (i/lub sieciami innych 
operatorów). Inwentaryzacja istniejących 
zasobów to bardzo trudny i złożony pro-
ces, nie zawsze będziemy mieć dostęp 
do danych będących własnością innych 
operatorów.

Koncepcja to uszczegółowienie za-
łożeń technicznych i finansowych przy-
jętych na etapie planowania. Koncepcja 
określa rodzaj i zakres usług świadczo-
nych w sieci po wybudowaniu, wery-
fikuje dane z inwentaryzacji zasobów, 
przedstawia proponowane rozwiązania 
techniczne – strukturę i topologię sieci, 
systemy zarządzania siecią, administro-

wania i serwisowania, wybór techno-
logii budowy, oszacowanie nakładów 
inwestycyjnych na wybudowanie każ-
dej z analizowanych technologii, a także 
kosztów utrzymania i eksploatacji sieci. 
W koncepcji przedstawiane są najczęściej 
różne możliwe warianty zrealizowania 
inwestycji i ich porównanie wraz z re-
komendacją jednego z nich. Koncepcja 
zawiera także proponowany zintegrowa-
ny harmonogram działań od etapu roz-
poczęcia projektowania do przekazania 
sieci do eksploatacji. Przygotowanie kon-
cepcji wymaga dużej wiedzy technicz-
nej, ekonomicznej oraz doświadczenia 
w prowadzeniu inwestycji i znajomości 
działania firm telekomunikacyjnych. Za-
twierdzona przez inwestora koncepcja 
budowy sieci umożliwi określenie wy-
magań do wykonania projektów tech-
nicznych.

Przykładowa zawartość koncepcji 
sieci szerokopasmowej opracowanej 
dla jednostki samorządu terytorialnego 
pokazana jest na rysunku 70.

Studium wykonalności (ang. Feasibili-
ty Study) – to dokument bardziej obszerny 
od koncepcji. W załączeniu, na rysunku 71, 
przykładowa zawartość takiego studium. 
Bardzo często się zdarza, że Fundusze 
Pomocowe Unii Europejskiej, fundusze 
inwestycyjne, wielcy inwestorzy prywatni 
lub operatorzy telekomunikacyjni wy-
magają napisania studium wykonalności 
według swojej metodyki.

Program funkcjonalnoużytkowy 
to rozwinięcie koncepcji (tylko jeden 
wariant wybrany przez inwestora) do 
formy tak szczegółowej, aby nie było 
żadnych wątpliwości, co jest przedmio-
tem postępowania przetargowego na 
budowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

POZWOLENIE
NA BUDOWĘ

WIZJA

KONCEPCJA

PROGRAM 
FUNKCJONALNO-

-UŻYTKOWY

PROJEKT

Od pomysłu do budowy – zawężanie Rysunek 69. 
możliwości wyboru
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Program funkcjonalno-użytkowy zawie-
ra przedmiar robót, czyli zestawienie 
rodzajów i ilości wszystkich podstawo-
wych materiałów i usług niezbędnych do 
wykonania inwestycji, zawiera też opis 
pozycji kosztorysowych.

Projekt techniczny budowlany przy-
gotowywany jest przez uprawnionych 
projektantów i stanowi podstawę do 
uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy przyłącza światło-
wodowego. Przed rozpoczęciem procesu 
projektowania projektant musi posia-
dać aktualne następujące dokumenty: 
zatwierdzona koncepcja budowy sie-
ci wraz z harmonogramem realizacji, 
mapy geodezyjne i podkłady do celów 
projektowania, potrzebne pozwolenia, 
np. wodno-prawne, wypisy z rejestru 
gruntów, zgody na wykonanie prac 
budowlanych właścicieli gruntów lub 
nieruchomości, przez które przebiegać 
będą fragmenty sieci, warunki technicz-
ne wykorzystania infrastruktury innych 
operatorów itp. W przypadku sieci FTTH 
projekt budowlany obejmuje:

 projekty telekomunikacyjne sieci ze-•	
wnętrznych dla określonych relacji,
 projekty techniczne instalacji we-•	
wnętrznych w budynkach,
 projekty techniczne połączeń sieci •	
z sieciami innych operatorów. 

Projekt techniczny wykonawczy jest 
bardziej szczegółową wersją projektu 
budowlanego, przygotowywaną dla 
potrzeb wykonywania prac przez firmy 
wykonawcze. Projekt wykonawczy nie 
jest wymagany do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Projekt taki sporządza się 
zawsze, w przypadku gdy inwestycja jest 
bardzo duża albo zastosowane technolo-
gie są nietypowe lub skomplikowane. 

Na etapie przygotowania projektu 
konieczna jest ścisła współpraca inwe-
stora z projektantem, aby przygotowany 
projekt był jak najbardziej adekwatny 
do oczekiwań zleceniodawcy, a zapro-
ponowane rozwiązania gwarantowały 
techniczną i ekonomiczną efektywność 
inwestycji nie tylko na etapie budowy, 
ale również uwzględniając przyszłe 
koszty utrzymania i eksploatacji. Koszt 
prac projektowych to ok. 10% wartości 
inwestycji.

Uzyskanie pozwolenia na budowę 
to konieczny etap przed rozpoczęciem 
procesu budowy sieci FTTH dla tych 
wszystkich zakresów, dla których takie 
pozwolenie jest wymagane. Ponieważ 
proces uzyskania pozwolenia na budowę 
jest określony odpowiednimi przepisami 
Prawa Budowlanego, należy zgodnie 
z wymaganiami tego prawa złożyć w sto-
sownym urzędzie wniosek o pozwolenie 
na budowę, dołączając do niego określo-
ne załączniki, m.in. projekt budowlany 
z wymaganymi uzgodnieniami, pozwo-
leniami, opiniami oraz oświadczeniami 
projektantów, decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 
oświadczenie o prawie dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane 
oraz inne specjalistyczne opinie, których 
prawo budowlane wymaga. Przyjęcie 
projektu budowlanego umożliwia in-
westorowi rozpoczęcie procesu budowy 
sieci. 

Budowa sieci rozpoczyna się po pod-
pisaniu z firmą wykonawczą – wykonaw-
cą wyłonionym w przetargu – umowy 
na roboty budowlane, w której oprócz 
zakresu rzeczowego, parametrów ilo-
ściowych i jakościowych wysokości wy-
nagrodzenia i sposobu jego rozliczania, 
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pośrednich terminów wykonania oraz 
terminu zakończenia inwestycji, sposobu 
i formy raportowania przebiegu prac 
często, szczególnie przy większych inwe-
stycjach określana jest wymagana meto-
dyka realizacji kontraktu (np. PRINCE II, 
FIDIC). Realizacja inwestycji przebiega 
w oparciu o zatwierdzone projekty bu-
dowlane. Roboty muszą być prowadzo-
ne według uzgodnionej dokumentacji, 
z zachowaniem warunków i uzgodnień, 
zgodnie ze sztuką inżynierską i pod nad-
zorem osób posiadających wymagane 
w tym zakresie uprawnienia. 

Sposób prowadzenia budowy jest 
określony w Ustawie Prawo Budowlane. 
Relacje między stronami są określone 
w Kodeksie Cywilnym, a to co, nie jest 
określone w tych aktach prawnych, jest 
przewidziane np. w metodyce postępo-
wania w tzw. warunkach kontraktowych 
FIDIC. 

Pierwszym działaniem związanym 
z rozpoczęciem realizacji inwestycji jest 
przekazanie firmie wykonawczej placu 
budowy. Najważniejszym dokumentem 
budowy jest urzędowy dokument praw-
ny – Dziennik Budowy – w którym przez 
Kierownika Budowy dokumentowane 
są wszystkie zdarzenia i okoliczności 
od momentu przejęcia placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Inny 
ważny dokument to książka obmiarów – 
stosowana dla zakresów prac nieobję-
tych rozliczeniem ryczałtowym i umoż-
liwiająca dokładne wyliczenie i wycenę 
wykonanych prac dodatkowych. Wyko-
nanie uzgodnionych zakresów całkowi-
tych lub częściowych zakończone jest 
podpisaniem odpowiednich protoko-
łów odbiorów robót – częściowego lub 
całkowitego. Protokoły częściowe pod-
pisywane są szczególnie w przypadku 
robót zanikowych, tzn. prac ulegających 

zakryciu lub zasypaniu np. przewierty, 
budowa kanalizacji pierwotnej, odbu-
dowa nawierzchni. 

Do przeprowadzenia odbioru koń-
cowego infrastruktury pasywnej firma 
wykonawcza musi przygotować nastę-
pujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z nanie-•	
sionymi zmianami zaakceptowanymi 
przez projektanta,
 dzienniki budowy i książki obmia-•	
rów,
 protokoły odbiorów częściowych, np. •	
kolejnych etapów inwestycji, 
 wyniki pomiarów kontrolnych, w tym •	
np. optycznych i innych wymaganych 
pomiarów,
 szczegółowe specyfikacje techniczne, •	
 deklaracje zgodności użytych mate-•	
riałów,
 geodezyjną dokumentację powyko-•	
nawczą.

Odbiór końcowy infrastruktury pa-
sywnej przeprowadza komisja odbio-
rowa, w której skład wchodzą przedsta-
wiciele inwestora i firmy wykonawczej. 
Podpisanie protokołu odbioru końcowe-
go kończy etap inwestycji w rozumie-
niu Prawa Budowlanego. Wykonawcy 
przekazują wykonaną przez siebie pracę 
inwestorowi. W inwestycjach FTTH za-
kończenie procesu budowlanego to za-
kończenie etapu budowy sieci pasywnej 
i początek kolejnego etapu, czyli urucho-
mienia sprzętu transmisyjnego, a potem 
uruchomienia dostarczania usług do 
abonentów oraz systemów zarządzania 
infrastrukturą i usługami.

Uruchomienie sprzętu transmisyj
nego sieci aktywnej – sprzęt aktywny 
powinien osiągnąć założone parametry 
wydajnościowe w konkretnym środowi-
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sku. Inwestor (zamawiający) powinien 
w umowie z wykonawcą zawrzeć pro-
cedury testowe wymagane przy odbio-
rze. Inwestor może i powinien wymagać, 
aby sprzęt aktywny był uruchamiany 
i testowany wyłącznie przez inżynierów 
posiadających odpowiednie certyfikaty 
producentów sprzętu i ewentualnie refe-
rencje z wdrożeń zakończonych sukce-
sem. Skala tych wdrożeń powinna być 
porównywalna. Bardzo ważną sprawą 
jest dokumentacja i paszportyzacja sieci. 
Doświadczenia rynkowe dowodzą, że je-
żeli paszportyzacja nie jest zdefiniowana 
i zrobiona na etapie uruchomienia, to nie 
będzie zrobiona nigdy. 

Wydaje się oczywiste, że zastosowany 
sprzęt aktywny powinien działać zgod-
nie z prawem i normami. Dobrze jednak 
poświęcić trochę czasu i przeanalizować 
te sprawy. Na przykład, „jak zmieni się 
nasza sieć, jeżeli ustawodawca będzie 
wymagał blokowania pewnych treści 
w określonym czasie lub dla określo-
nych odbiorców?”. Lub: „jakie nowe akty 
prawne mogą sparaliżować działanie 
sieci?”. Ważne jest też sprawdzenie, czy 
kamery do monitoringu nie naruszają 
prywatności mieszkańców. Nie można 
też lekceważyć zagadnień dotyczących 
utylizacji odpadów, ponieważ trzeba 
mieć pewność, że baterie, zużyty sprzęt, 
a nawet opakowania są utylizowane 
zgodnie z przepisami.

Wszyscy znaczący operatorzy długo 
i cierpliwie testują sprzęt, zanim zdecy-
dują o dopuszczeniu go do stosowania 
w sieci. Inaczej sprawa przedstawia się 
w projektach realizowanych w ramach 
Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 
W takim przypadku współpraca z do-
świadczonym ekspertem, konsultantem 
lub doradcą technologicznym jest nie-
odzowna.

Bezpieczeństwo jest niesłychanie 
istotnym, a wydaje się, że mocno nie-
docenianym, aspektem prawidłowego 
działania sieci. Powinno być analizowane 
i wdrażane w co najmniej dwóch wy-
miarach: organizacyjnym (jakie proce-
dury wprowadzić, aby pracownik nie 
doprowadził do naruszeń) i technicznym 
(jak urządzenia powinny sobie radzić 
z zagrożeniami).

Uruchomienie usług – po uruchomie-
niu sprzętu przystępujemy do najbar-
dziej oczekiwanego etapu wdrożenia, 
czyli uruchomienia usług. Ponieważ 
tematem tej książki są usługi związane 
z FTTH (czyli najbardziej zaawansowane), 
to kilka zdań o nich.

Wydawać by się mogło, że tak dobrze 
opisana i poznana, a nawet wręcz „oswo-
jona” usługa jak telefonia nie może przy-
nieść żadnych niespodzianek. A jednak. 
Ponieważ telefonia migruje do standardu 
IP, więc każde urządzenie ma swój adres 
IP i jest podatne na zagrożenia, które 
z tego faktu wynikają. Ponadto Prawo 
Telekomunikacyjne narzuca pewne 
wymogi na telefonię jako tzw. usługę 
powszechną.

Najbardziej atrakcyjna usługa to 
TvoIP (Telewizja poprzez protokół IP) 
i VoD (Wideo na żądanie). Aby te usłu-
gi oferować, trzeba mieć podpisane 
umowy z właścicielami tzw. kontentu, 
czyli prawa do sprzedaży programów 
telewizyjnych, filmów, transmisji imprez 
sportowych itp., a ponadto odpowied-
nio skuteczne zabezpieczenia, które 
uniemożliwiają kradzież kontentu lub 
czynią tę kradzież niesłychanie trudną 
i nieopłacalną. Właścicielami ok. 90% 
atrakcyjnego kontentu światowego 
jest kilka firm z Hollywood. Te firmy 
uzgodniły między sobą, które zabez-
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pieczenia przed kradzieżą uważają za 
wystarczające.

Warto przypomnieć, że świadczenie 
usług komercyjnych na danym sprzęcie 
oznacza, że operator odebrał sprzęt od 
dostawcy i została wystawiona faktura.

Przekazanie sieci do eksploatacji do 
użytkowania sieci pasywnej FTTH moż-
na przystąpić po spełnieniu warunków 
określonych w pozwoleniu na budowę 
oraz po uruchomieniu i przetestowaniu 
niezawodnego działania usług, które 
operator sieci dostarczać będzie do 
abonentów zgodnie z podpisanymi 
umowami i warunkami.

Eksploatacja, utrzymanie i rozwój 
obejmuje wszystkie cztery zasadnicze 
warstwy: infrastrukturę pasywną, urzą-
dzenia do transmisji danych, systemy 
zarządzania siecią i usługami w sieci 
oraz oferowane w sieci usługi.

Podstawowe zadania operatora in-
frastruktury to:

 inwentaryzacja zasobów i bieżąca •	
aktualizacja zasobów w przypadku 
wykonywanych zmian, rekonfiguracji 
i rozbudów;
zarządzanie zasobami sieci; •	
 utrzymanie zakładanego poziomu •	
niezawodności pracy sieci – u ope-
ratorów przyjęło się wymaganie 
5×9 (99,999%), co zapewnia, że brak 
poprawnego działania sieci nie trwa 
dłużej niż niż 5 minut w ciągu roku. 
Wydaje się, że dla dostawców Interne-
tu (ISP) wystarczy 4×9 (99,99%), czyli 
abonentowi gwarantuje się, że jeżeli 
nie będzie miał dostępu, to nie dłużej 
niż przez 52 minuty w ciągu roku, lub 
nawet 3×9 (99,9%), czyli abonent nie 
będzie miał przerwy w dostępie dłu-
żej niż przez 526 minut (ok. 9 godzin) 

w ciągu roku. Jest to tzw. „poziom 
usług” zwany popularnie SLA (od ang. 
Service Level Agreement);
 monitorowanie i raportowanie stanu •	
sieci;
 okresowe przeglądy infrastruktury •	
pasywnej i aktywnej zgodnie z  usta-
lonymi warunkami eksploatacji i gwa-
rancji;
 konfiguracja i rekonfiguracja sie-•	
ci podczas przyłączania kolejnych 
abonentów;
 nadawanie uprawnień użytkownikom •	
sieci i kontrola tych uprawnień; 
 udostępnianie usług użytkownikom •	
sieci w zależności od posiadanych 
przez nich uprawnień; 
 prowadzenie rozliczeń dla odbiorców •	
usług (bilingi);
 zarządzanie ofertą usług i prognozo-•	
wanie rozwoju usług;
 planowanie i realizacja rozbudów in-•	
frastruktury pasywnej i aktywnej.

Aspekty planowania5.2. 

Projektowanie sieci FTTH wymaga 
odmiennego podejścia niż w przypadku 
dotychczasowych sieci szkieletowych 
czy metropolitalnych. Dotyczy to nie-
malże wszystkich aspektów związanych 
z budową – architektury, elementów, 
środowiska, wymagań odnośnie do nie-
zawodności elementów oraz elastycz-
ności rozumianej jako łatwość dostępu, 
konfiguracji i rekonfiguracji wybudowa-
nej sieci.

Zalecana jest budowa sieci o poten-
cjale zapewniającym pokrycie całego 
obszaru obsługiwanego przez dany odci-
nek sieci. Należy zaznaczyć, że często ten 
odcinek sieci będzie wykorzystywał już 
wybudowane trasy – np. dotychczas 
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istniejącą kanalizację teletechniczną 
ze światłowodami biegnącymi do szaf 
ulicznych (światłowód przecież obecnie 
dostarcza sygnał do jednostki DSLAM 
systemów xDSL). Jeśli w istniejącej ka-
nalizacji nie ma wolnych światłowodów, 
pomocne może być dopełnienie tej ka-
nalizacji mikrorurkami z mikrokablem. 
Tym sposobem – wykorzystując istnie-
jącą kanalizację – można zrezygnować 
z budowy nowych tras, wykorzystując 
lub dopełniając istniejące. 

O tym, jakie rozwiązania będą stoso-
wane, zadecydują zarówno wymagania, 
jak i budżet inwestora, niemniej w każ-
dym przypadku podczas planowania 
sieci należy kierować się następującymi 
zasadami:

 zapewnić możliwości podłączenia •	

w początkowym etapie budowy wy-
maganej przez inwestora liczby abo-
nentów;
 zapewnić możliwości podłączenia •	
wymaganej liczby abonentów w ko-
lejnych etapach zgodnie z prognozo-
wanym rozwojem danego obszaru;
 zapewnić łatwy dostęp ekip instala-•	
cyjnych podczas konfiguracji i rekon-
figuracji sieci światłowodowej;
 dążyć do scentralizowanej struktury •	
stanowiącej bazę dla całej infrastruk-
tury światłowodowej na danym obsza-
rze usługowym, co umożliwi szybkie 
przełączanie abonentów, łatwe za-
rządzanie i proste przeprowadzanie 
pomiarów; 
 zoptymalizować zastosowane techno-•	
logie pod kątem CAPEX i OPEX.

Sieć szkieletowa / 
metropolitalna

Sieć optycznego dostępu 
abonenckiego FTTH

architektura kratowa lub pierścieniowa 
(z protekcją)

gwiazda (bez protekcji)

środowisko budowy trasy w terenach zielonych, 
niezabudowanych, wzdłuż linii 
kolejowych, energetycznych, 
odcinki w terenie zabudowa-
nym do szaf ulicznych 

tereny gęsto zabudowane, uli-
ce i drogi wewnątrzosiedlowe, 
instalacje wewnętrzne w bu-
dynkach wielorodzinnych, 
domach jednorodzinnych

strony przy  
uzgodnieniach

najczęściej instytucje publicz-
ne, zarządcy dróg, jednostki 
samorządowe (tereny gminne, 
miejskie, przedsiębiorstw, 
użyteczności publicznej itp.

Instytucje prywatne, osoby 
fizyczne, spółdzielnie i wspól-
noty mieszkaniowe, zarządy 
dróg itp.

wymagania  
niezawodności

bardzo wysokie – w momencie 
awarii wysokie kary umowne 
płacone przez operatora i duże 
straty 

wysokie, ale relatywnie niedu-
że kary umowne, niewielkie 
straty powodowane przez 
usterki

elastyczność średnia lub niska bardzo wysoka ze względu na 
częste rozbudowy i podłącza-
nie nowych abonentów

Typ sieci i kluczowe aspekty związane z budowąTabela 9. 
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W kolejnych punktach niniejszego 
rozdziału zostaną omówione różne 
aspekty planowania pozwalające speł-
nić powyższe wymagania.

Rodzaj zabudowy5.2.1. 

Architektura sieci pasywnej uzależnio-
na jest od typu zabudowy wpływającej 
na zasady rozmieszczenia punktów roz-
dzielających sygnał optyczny, odległości 
między nimi, założonej przepływności, 
istniejącej i dostępnej infrastruktury 
teletechnicznej oraz typu elementów 
wykorzystywanych do budowy sieci.

Na potrzeby klasyfikacji wprowadzo-
no zaprezentowany na rysunku 72 po-
dział zabudowy pod względem stopnia 
jej rozproszenia oraz zaawansowania 
istniejącej infrastruktury. 

Terminy greenfield oraz brownfield 
pochodzą z języka angielskiego i okre-
ślają:

greenfield – dosłownie „zielone pole” , 
obszar, w którym nie ma zbudowanej 
infrastruktury telekomunikacyjnej i, aby 
dostarczyć usługi do abonentów, należy 
ją wybudować od podstaw. Najczęściej 
mamy tu do czynienia z osiedlami nowo 
budowanymi lub takimi, które dotąd po-
zostawały poza zasięgiem i  zaintereso-
waniem operatorów. Odrębną kategorię 
stanowić będą inwestycje planowane w 
najbliższej przyszłości, które powinny być 
realizowane zgodnie z nowymi przepisa-
mi, gdzie już w projekcie przewidziana 
musi być sieciowa infrastruktura we-
wnątrzbudynkowa (patrz rozdział 9).

brownfield – dosłownie: „brązowe 
pole” , obszar z istniejącą infrastrukturą 
telekomunikacyjną, która może być wy-
korzystana do celów nowych instalacji, 
jednak ze względu na jej wypełnienie 
lub stan techniczny nie zawsze daje taką 
możliwość. 

Należy zwrócić uwagę na interesujące 
rozgraniczenie między planowaniem 
i projektowaniem sieci FTTH dla obsza-
rów zabudowy zwartej (budownictwo 

W 2009 r. weszło 
w życie rozporządzenie 
Ministerstwa Infrastruk-
tury zmieniające warunki 
zabudowy dla budynków 
wielorodzinnych. Przeczy-
taj o tym w rozdziale 9. 

Klasyfikacja obszarów zabudowy na potrzeby sieci FTTxRysunek 72. 

Obszar poddawany
planowaniu

Zabudowa
miejska
zwarta

Green�eld

Green�eld
zgodny 

z nowymi 
przepisami

Green�eldBrown�eld Brown�eld Green�eld Brown�eld

Zabudowa
miejska

rozproszona

Zabudowa
wiejska

rozproszona
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wielorodzinne) i rozproszonej (budow-
nictwo jednorodzinne w terenach wiej-
skich i podmiejskich). 

Ciekawostką jest, że zazwyczaj obsza-
ry o zabudowie jednorodzinnej zwartej 
(np. osiedla z budynkami jednorodzinny-
mi ustawionymi szeregowo) – z punktu 
widzenia planowania traktowane są jak 
obszary budynków wielorodzinnych, 
podczas gdy do budowy infrastruktury 
wykorzystywane są typowe technologie 
przeznaczone dla zabudowy jednoro-
dzinnej. 

Rodzaj zabudowy będzie wpływał 
znacząco na planowanie, projektowa-
nie oraz dobór elementów. Biorąc pod 
uwagę środowisko (obszar miejski lub 
wiejski, zabudowa wielorodzinna lub 
jednorodzinna), typ obszaru (greenfield 
lub brownfield) oraz możliwe technologie 
budowy infrastruktury (tradycyjna, mi-
krokanalizacja, doziemna, napowietrzna, 
bazująca na prawach własności innych 
podmiotów) otrzymujemy całą gamę 
rozwiązań.

Wszelkie prace w obszarze zabudowy 
wielorodzinnej są szczególnie uciążliwe 
ze względu na fakt, że jakakolwiek inter-
wencja w zamieszkałym obiekcie wpływa 
nie tylko na abonentów bezpośrednio 
zainteresowanych przyłączeniem do sie-
ci, ale również na innych użytkowników 
danego obiektu. Co więcej, indywidualny 
odbiorca w zabudowie wielorodzinnej 
nie jest właścicielem obiektu, przez co 
nie może w żaden sposób swobodnie 
rozporządzać przestrzenią wspólną, np. 
na klatce schodowej, w kanale teletech-
nicznym. Utrudnia to znacznie wyko-
nywanie wszelkich prac w ogólnodo-
stępnej przestrzeni budynku na rzecz 
pojedynczego użytkownika. W związku 
z tym należy zwrócić szczególną uwagę 
na planowanie i projektowanie świa-

tłowodowych sieci wewnątrzbudynko-
wych w taki sposób, aby późniejsze prace 
wewnątrz budynku były jak najmniej 
kosztowne, a zarazem możliwie mało 
uciążliwie dla mieszkańców. Duży wpływ 
na to będą miały również technologie 
wykorzystywane do budowy sieci, na 
co należy zwrócić uwagę już na etapie 
planowania i projektowania sieci

Niezależnie od typu zabudowy ist-
nieją dodatkowe czynniki, które będą 
wpływały zarówno na sposób planowa-
nia sieci, jak i na stosowane technologie 
i osprzęt pasywny.

 Potencjał początkowy 5.2.2. 
i docelowy obszaru

Podstawowym zagadnieniem zwią-
zanym z planowaniem sieci FTTH dla 
danego obszaru jest odpowiednie zwy-
miarowanie elementów infrastruktury, 
aby zapewnić jak najbardziej efektywne 
przeprowadzenie inwestycji na jej eta-
pie początkowym oraz umożliwić łatwą 
rozbudowę sieci do wymaganego po-
tencjału docelowego. Takie podejście 
zapewnia możliwość spełnienia złożeń 
biznesowych w zakresie podłączenia licz-
by użytkowników na danym terenie, jak 
również rodzaju świadczonych usług.

Planowanie sieci należy rozpocząć od 
najmniejszej jednostki, jaką jest budy-
nek jednorodzinny lub wielorodzinny. 
W pierwszym etapie planowania należy 
wyznaczyć potencjał początkowy oraz 
potencjał docelowy sieci FTTH. Sposób 
definiowania obydwu potencjałów zale-
ży w głównej mierze od strategii inwe-
stora. O ile dla zabudowy jednorodzin-
nej określenie potencjału nie stanowi 
problemu, a główną kwestią jest zde-
finiowanie, czy jest to potencjał aktu-
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alny, czy docelowy, o tyle w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej zagadnienie 
staje się bardziej skomplikowane. Jako 
potencjał docelowy dla zabudowy green-
field przyjmuje się najczęściej całkowitą 
liczbę mieszkań oraz prognozowane wy-
magania użytkowników biznesowych na 
danym obszarze. W przypadku zabudo-
wy brownfield potencjał docelowy może 
być obniżony np. do 70% całkowitej licz-
by mieszkań i powinien być określany 
w oparciu o indywidualne szacunki dla 
danego obszaru abonenckiego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
reguły podłączania obiektów bizneso-
wych mogą znacznie odbiegać od za-
łożeń przyjmowanych w odniesieniu do 
lokali mieszkaniowych. 

Na rysunku 74 zaprezentowano przy-
kładowy obszar abonencki obsługiwany 
przez jeden obiekt OLT. Obszar ten składa 
się z dwóch podobszarów abonenckich – 
01 i 02 – które mogą stanowić osobne 
osiedla, obszary zabudowy realizowane 

w różnych okresach czasu itp. Kluczowe 
dla poprawnego planowania pojemności 
elementów infrastruktury jest popraw-
ne określenie docelowego potencjału 
całego obszaru obsługiwanego przez 
obiekt OLT. 

Potencjał docelowy całego obszaru 
obsługiwanego przez jednostkę OLT po-
winien uwzględniać nie tylko istniejące 
osiedla i budynki, lecz również obiekty 
w budowie oraz szacunkowy potencjał 
wynikający z planów zabudowy tere-
nu. Odpowiednio zoptymalizowane 
pod kątem pojemności oraz lokalizacji 
punkty dystrybucyjne zapewnią prostą 
rozbudowę sieci na etapie dalszego jej 
rozwoju.

Po określeniu potencjału docelowego 
należy zoptymalizować rozmieszczenie 
punktów dystrybucyjnych oraz określić 
pojemność elementów infrastruktury 
sieciowej.

Pojemność punktu dystrybucyjnego 
PD3 obliczana jest na bazie docelowego 

Abonenci sieci FTTH Rysunek 73. 

Potencjalni abonenci FTTH

Klienci
indywidualni

Mała
przedsiębiorczość

Duże �rmy
i korporacje

Klienci
biznesowi

Instytucje
publiczne
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potencjału abonenckiego dla określonego 
budynku. W przypadku obszarów o szcze-
gólnie wysokim potencjale (mała konku-
rencja, nowe budynki) potencjał ten za-
zwyczaj określa się na 100% zabudowy.

W przypadku obszarów, na których 
terenie występuje duże nasycenie usłu-
gami, a konkurencja wśród operatorów 
jest znacząca, początkowy potencjał 
abonencki budynków jest zazwyczaj 
bardzo niski. W takim przypadku celowe 
wydaje się przyjęcie współczynników 
redukcyjnych, które w zależności od 
strategii operatora redukują planowaną 
liczbę przyłączonych abonentów nawet 
do zaledwie kilkunastu procent. Jest to 
typowa sytuacja, w której w sieci FTTH 
stosowane jest kaskadowanie elemen-
tów rozgałęziających, a ostatni element 
rozgałęziający obsługujący pojedynczy 
budynek może mieć bardzo mały współ-
czynnik podziału.

Kaskadowanie elementów rozga-
łęziających ma szczególne znaczenie 

w odniesieniu do zabudowy brownfield 
o niskim potencjale początkowym. Dzię-
ki kaskadowaniu elementów możliwe 
jest podłączanie budynków o niskim 
potencjale początkowym z zachowa-
niem zasad opłacalności uruchamiania 
systemów GPON.

Architektura sieci 5.2.3. 

Architektura sieci powinna odpowia-
dać potrzebom bieżącym oraz planom 
dalekosiężnym. Ze względu na fakt, że 
większość operatorów telekomunikacyj-
nych przyjmuje oczekiwany czas eksplo-
atacji infrastruktury światłowodowej na 25 
lat, planowanie sieci FTTx stanowi poważ-
ne wyzwanie. Niezależnie od oczekiwań 
związanych z czasem życia inwestycji 
należy zwrócić uwagę na aspekty zwią-
zane z rozbudową infrastruktury miesz-
kaniowej, jak również rozwojem sprzętu 
aktywnego umożliwiającego dostarczanie 

Przykładowy obszar abonencki obsługiwany przez jeden OLT. Obszar taki dzieli się na mniejsze Rysunek 74. 
podobszary, niemniej przy planowaniu należy uwzględnić potencjał całkowity i zoptymalizowac rozmieszczenie 
punktów dystrybucyjnych (PD).

Obiekt centralowy OLT

PD 1

PD 2

PD 2

PD 3

Podobszar 01

Podobszar 02

PD 3

PD 3

PD 3

PD 3

PD 3
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większych niż obecnie przepływności do 
użytkownika na bazie nowych technologii 
(np. WDM-PON). Aspekt kompatybilno-
ści sieci z technologiami stosowanym 
w przyszłości powinien być uwzględniony 
poprzez zastosowanie elementów o pa-
rametrach optycznych umożliwiających 
uruchamianie dostępowych systemów 
światłowodowych nowej generacji.

Bez względu na rodzaj sieci (punkt–
punkt czy też punkt–wielopunkt ) plano-
wanie powinno uwzględniać potencjał 
docelowy obsługiwanego obszaru z za-
pewnieniem odpowiedniej lokalizacji 
i liczby punktów dystrybucji sieci, dają-
cych możliwość swobodnej rozbudowy 
i rekonfiguracji sieci w przyszłości.

W tym miejscu należy wspomnieć 
o podstawowej różnicy w planowaniu 
i projektowaniu sieci punkt–punkt oraz 
punkt–wielopunkt (np. GPON). Planowanie 
i projektowanie sieci punkt–punkt odbywa 
się na zasadach podobnych jak w przypad-
ku klasycznych sieci światłowodowych 
budowanych dotychczas. Jedyną różnicą 
jest konieczność rozdzielania kabli w ko-
lejnych punktach dystrybucyjnych, tak 
aby zapewnić połączenie obiektu każdego 
abonenta z obiektem centralowym. 

W przypadku sieci punkt–wielopunkt 
planowanie uwzględnia nie tylko wyzna-
czenie tras kablowych, lecz także zapla-
nowanie odpowiedniego rozmieszczenia 
elementów rozgałęziających, tak aby 
uwzględnić możliwości systemu i budżet 
mocy oraz zapewnić jak najlepszy współ-
czynnik wykorzystania portów GPON.

W związku z powyższym oraz biorąc 
pod uwagę fakt, że najpowszechniej 
rozwijanymi w Europie sieciami FTTH 
są sieci GPON, także dalsze rozważania 
będą bazowały głównie na problemach 
związanych z planowaniem i projekto-
waniem takich sieci.

 Technologia budowy 5.2.4. 
infrastruktury

Infrastruktura pasywna sieci budo-
wana jest na lata, z myślą o przyszłych 
potrzebach. Dlatego ważne jest, by już na 
etapie opracowania koncepcji i projekto-
wania zapewnić optymalną elastyczność 
rozwiązania oraz uwzględnić tak istnieją-
ce zasoby, jak przyszłe rozbudowy.

Doświadczenia z wielu krajów budu-
jących sieci FTTH (np. kraje skandynaw-
skie, zachodnioeuropejskie) wskazują, 
że typowa kanalizacja teletechniczna, 
zarówno pierwotna, wtórna, jak i ruro-
ciągi – nie zdaje egzaminu, jeśli chodzi 
o elastyczność i skalowalność. 

Okazuje się także, że zarówno 
w aglomeracjach miejskich, jak i ob-
szarach o rzadkiej zabudowie na etapie 
początkowym przyłączana jest tylko 
część abonentów. Kolejni zgłaszają się 
w późniejszym czasie. Stąd konieczność 
planowania rezerw. 

Możliwe jest po prostu położenie ka-
bla z dużą liczbą włókien – nawet 144 lub 
288 – ale po co zakopywać w ziemi nie-
wykorzystywane zasoby? I co się zdarzy, 
gdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć 
dokładnie przyszłego zapotrzebowa-
nia? 

Dlatego przy budowach sieci FTTH 
stawia się na wykorzystanie techniki 
mikrokanalizacji.

Czym jest mikrokanalizacja? To system 
miniaturowych rurek HDPE o średnicach 
od 5 do 14 mm kładzionych bezpośred-
nio w ziemi lub stosowanych do zwielo-
krotnienia liczby otworów w istniejącej 
kanalizacji pierwotnej lub wtórnej.

Sam pomysł miniaturyzacji rur HDPE 
i ich gęstsze układanie w kanalizacji 
pojawił się już ponad dekadę temu. 
Pierwotnie próbowano wykorzystać to 
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rozwiązanie do wdmuchiwania samych 
włókien – pojedynczych lub w pęczkach. 
Jednak wrażliwość włókien na uszkodze-
nia mechaniczne, a także uciążliwe roz-
gałęzianie i zarządzanie włóknami spra-
wiły, że technika ta nie rozpowszechniła 
się aż do czasu uruchomienia produkcji 
mikrokabli. Zastosowanie kabla – tyle że 
o mniejszej średnicy – pozwoliło na jego 
obróbkę, łączenie i odgałęzianie w spo-
sób podobny jak w wypadku znanych 
od lat typowych kabli liniowych.

Mikrokanalizacja pozwala na rozbudo-
wę istniejących tras (np. odcinków trans-
portowych i dystrybucyjnych, gdzie mamy 
już wybudowaną kanalizację teletechnicz-
ną) oraz na budowę całkowicie nowej 
infrastruktury (np. sieci rozdzielczej).

Budowę mikrokanalizacji należy prze-
prowadzać z dużą starannością, mając na 
uwadze przyszłe potrzeby. Trwałość sa-
mych rurek jest szacowana na ok. 50 lat, 
spodziewać się więc można, że przeżyją 
one jeszcze niejedną generację urządzeń 
transmisyjnych. Aby jednak były moż-
liwe jakiekolwiek rekonfiguracje, musi 
być zachowana szczelność pneuma-
tyczna i wodna wszelkich elementów 
wchodzących w skład budowanej trasy. 
Służą temu różnego rodzaju akcesoria – 
uszczelniające mikrokabel względem 
mikrorurki, uszczelniające mikrorurkę 
na wyjściu z kanalizacji, czy też elementy 
uszczelniające rurociąg na wejściu do 
studni. Każda pusta mikrorurka rezer-
wowa powinna być zaślepiona aby nie 
dostały się do jej wnętrza wilgoć i zanie-
czyszczenia, które w przyszłości mogłyby 
uniemożliwić wdmuchanie mikrokabla 
światłowodowego.

Elementy systemu mikrokanalizacji 
spełniają odpowiednie testy gwarantu-
jące wodoszczelność i gazoszczelność 
określoną na etapie instalacji jako 10 bar, 
a eksploatacji 0,5 bar. 

Ciekawym elementem jest specjalny 
przepust ścienny pozwalający na szczel-
ne wprowadzenie mikrorurki z mikroka-
blem do wnętrza budynku.

Uniwersalny dwudzielny element Rysunek 76. 
uszczelniający. Może on być zaślepką pustej mi-
krorurki lub po odcięciu zakończenia hermetyzo-
wać połączenie mikrorurki z mikrokablem (źródło: 
Gabocom).

Przepust ścienny umożliwiający Rysunek 77. 
doszczelnienie przewiertu w ścianie budynku, 
którym wprowadzana jest mikrorurka (źródło: 
Gabocom)

Przykład rurociągu HDPE wypełnio-Rysunek 75. 
nego mikrorurkami cienkościennymi (źródło: 
Gabocom)
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 Infrastruktura doziemna – 5.2.5. 
a może napowietrzna?

Technologia budowy telekomunika-
cyjnych linii napowietrznych ma silnie 
spolaryzowane grupy zwolenników oraz 
przeciwników, co wynika z bardzo jedno-
znacznych zalet i wad związanych z tego 
typu instalacjami.

Zgodnie z przepisami obowiązujący-
mi w Polsce nowe telekomunikacyjne 
instalacje napowietrzne mogą być budo-
wane jedynie na istniejącej podbudowie 
słupowej. Sytuacja taka nie sprzyja bu-
dowie sieci telekomunikacyjnych w tej 
technologii, ponieważ na większości 
terytorium Polski instalacje napowietrz-
ne zastąpiono już łączami doziemnymi. 
Zdecydowana większość istniejących 
linii napowietrznych należy obecnie do 
dystrybutorów energii elektrycznej, co 
również stanowi problem dla operato-
rów telekomunikacyjnych.

Podstawową zaletą w przypadku bu-
dowy linii napowietrznych jest szybkość 
instalacji. O ile nikt dzisiaj nie rozważa 
budowy napowietrznych dalekosiężnych 
linii telekomunikacyjnych, o tyle budo-
wa napowietrznej sieci dystrybucyjnej 
czy rozdzielczej stanowić może jedyne 
ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie 
w obszarach o niskiej gęstości zaludnie-
nia. W niektórych regionach świata (np. 
Japonia, Korea) telekomunikacyjne linie 
napowietrzne są również powszechnie 
budowane w miastach. Wynika to z tego, 
że kraje te zlokalizowane są praktycznie 
w całości na terenach skalistych, czego 
następstwem są bardzo duże trudności 
w prowadzeniu prac ziemnych. Instalacje 
napowietrzne mogą być również jedy-
nym rozwiązaniem dla obszarów miast, 
w których występuje długoterminowy 
zakaz prowadzenia prac ziemnych.

Pomimo wspomnianych powyżej za-
let rozwiązania napowietrzne posiadają 
wiele cech stanowiących o ich wadach. 
Cała instalacja jest bezpośrednio narażona 
na działanie czynników środowiskowych, 
takich jak promieniowanie UV, słońce, 
deszcz, śnieg itp. Następstwem tego jest 
konieczność stosowania elementów in-
frastruktury o odpowiednio podwyższo-
nej odporności na występujące czynniki 
atmosferyczne. Dodatkowo pojawiają 
się wymagania związane ze zjawiskami 
niewystępującymi w instalacjach doziem-
nych, takimi jak wywoływane wiatrem 
drgania eolskie czy też osadzanie się szadzi 
w zimie, które mogą prowadzić do zerwa-
nia kabla lub zniszczenia całej sieci. Wadą 
sieci napowietrznych jest także koniecz-
ność przebudowy sieci, za każdym razem 
kiedy, np. poprzez wymianę słupów, jest 
modernizowana podbudowa słupowa.

Niezależnie od aspektów eksploatacyj-
nych w przypadku sieci napowietrznych 
pojawiają się również problemy natury 
operacyjnej. Każda interwencja wiąże się 
z wykorzystaniem sprzętu umożliwiają-
cego pracę na wysokości, natomiast pro-
wadzenie prac montażu osprzętu, czy też 
spawanie światłowodów w instalacjach 
napowietrznych stanowi samo w sobie 
znaczne utrudnienie.

Jeżeli do powyższych dodamy ne-
gatywny aspekt estetyczny rozwiązań 
napowietrznych oraz związane z ciągłą 
ekspozycją narażenie na akty wandali-
zmu, okaże się, że decyzja o celowości 
stosowania napowietrznych rozwiązań 
światłowodowych staje się bardzo niejed-
noznaczna i będzie zazwyczaj wymuszana 
konkretnymi warunkami dla rozpatrywa-
nego obszaru.
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 Odpowiednie za-5.2.6. 
rządzanie włóknami 
i okablowaniem

Budowa sieci FTTH i przyrost liczby jej 
abonentów przełoży się wprost na liczbę 
portów optycznych, które będzie trze-
ba zbudować w obiekcie węzłowym – 
punkcie styku FTTH z siecią szkieletową/
metro.

Przyłączając w technice P2P osiedle 
z kilkoma tysiącami abonentów, należy 
zaplanować i zbudować systemy prze-
łącznic optycznych na dokładnie tę samą 
liczbę portów optycznych.

Jeśli chodzi o sieć P2MP, mimo iż włók-
na z centrali są współdzielone pomiędzy 
wielu abonentów (np. 1×32, 1×64), tak-
że należy liczyć się z proporcjonalnym 
wzrostem zapotrzebowania na porty 
optyczne w obiekcie węzłowym. 

Oczywista wydaje się tendencja: wię-
cej abonentów to więcej portów optycz-

nych w centrali, czyli więcej stojaków 
ODF (ang. optical distribution frame). Jeśli 
trzeba wstawić kolejne stojaki – potrze-
ba… więcej miejsca.

Paradoksalnie nie tak dawno temu, na 
początku ery cyfryzacji central w latach 
90., mieliśmy do czynienia z tendencją 
odwrotną. Cyfrowe centrale zajmowały 
mniej miejsca, co więcej, wiele centra-
lowych modułów wyniesionych trafiło 

Jak zwiększy się liczba 
światłowodów w węźle 
centralowym?

Przykładowo przyłączenie 
światłowodami osiedla lub 
miasta z 16 tys. abonentów 
to konieczność zbudowa
nia po stronie centralowej:

•		500	portów	optycznych	dla	sieci	P2MP	w	tech
nice GPON z podziałem 1×32

lub aż 

•		32	000	portów	optycznych	dla	architektury	
P2P (para włókien dla abonenta).

Przykład węzła centralowego – szereg stojaków Rysunek 78. ODF połączonych w szeregi i uzupełnionych 
systemem duktów kablowych (źródło: Huber&Suhner)
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do szaf ulicznych. Dzięki zmniejszeniu 
gabarytów urządzeń i zwiększeniu dy-
stansów komunikowania się między nimi 
można było zlikwidować sporą liczbę 
obiektów, a pozostałe ograniczyć po-
wierzchniowo.

Szybko jednak okazało się, że przyrost 
liczby linii optycznych zrodził popyt na 
kolejne metry kwadratowe powierzch-
ni central zabudowywanych do granic 
możliwości stojakami transmisyjnymi 
i szafami ODF. Teraz – w niedalekiej per-
spektywie – czeka nas kolejna rozbudowa 
obiektów ze względu na nowo powstające 
sieci FTTH.

Drugim aspektem – obok limitu po-
wierzchni w obecnie istniejących cen-
tralach – jest obsługa rozrastających 
się węzłów przy lawinowym przyroście 
liczby kabli przychodzących, wycho-
dzących oraz służących do komunika-
cji między stojakami transmisyjnymi 
i przełącznicami. Najprostszym rozwią-
zaniem, o którym często zapomina się 
na etapie planowania węzła, jest system 
duktów kablowych. Jego dobudowanie 
w trakcie eksploatacji jest także możliwe, 
ale z pewnością obarczone znacznymi 
utrudnieniami (np. konieczność rozłą-
czania patchcordów z transmisją).

Wreszcie trzecim czynnikiem, o którym 
nie należy zapomnieć przy planowaniu 
i budowie jest elastyczność, jaka będzie 
wymagana na etapie eksploatacji. Sieć 
FTTH to częste rozbudowy, przełączenia, 
rekonfiguracje. Elastyczność eksploatacji 
musi być połączona z bezpieczeństwem 
i uporządkowaniem okablowania sta-
cyjnego.

Każdy z nas – w codziennym do-
mowym i biurowym życiu – boryka 
się ze sporą liczbą kabli elektrycznych 
czy komputerowych, które plączą się 
i  przeszkadzają. Taka sytuacja nie może 

mieć miejsca w obiekcie telekomunika-
cyjnym, choć… praktyka wskazuje, że 
nawet u profesjonalistów wygląda to nie 
zawsze najlepiej (rysunek 79).

Pamiętać należy, że okablowanie 
światłowodowe – ze względu na ogra-
niczony promień gięcia włókna optycz-
nego – jest bardzo wrażliwe na zginanie, 
przygniecenia itp.

Przy budowie węzła 
należy:

�•�efektywnie wykorzystać 
powierzchnię poprzez 
zastosowanie stojaków 
ODF o dużej pojemności 
(z rezerwą na rozbu
dowę),

•		zorganizować	komunikację	kablową	między	
stojakami ODF i transmisyjnymi poprzez 
budowę systemu duktów kablowych,

•		zapewnić	elastyczność	dla	służb	eksploatacji	
(łatwość przełączania, uporządkowanie 
okablowania, bezpieczeństwo światłowodów) 
poprzez zastosowanie elementów organizacji 
okablowania.

Przykład „nie najlepiej” okablowanej Rysunek 79. 
szafy z przełącznicami ODF (źródło: Archiwum)
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Rysunek 81. Organizacja jednotorowa w sieci P2P – para włókien (tor transmisyjny) od centrali do abonenta.

obiekt centralowy 
OLT

szafa 
dystrybucyjna

szafa
dystrybucyjna

budynek
abonenta 

ONT

Jak temu zaradzić? Rozwiązanie jest 
bardzo proste – wyposażenie stojaków 
i szaf w elementy organizujące okablo-
wanie i wymuszające jego poprawne 
układanie (rysunek 80). Zwiększa to 
bezpieczeństwo kabli połączeniowych 
i tym samym eliminuje jedną z najczęst-
szych przyczyn awarii, jaką jest zagięcie 
patchcordu.

Mówiąc o zarządzaniu okablowa-
niem, warto jeszcze wspomnieć o za-
rządzaniu samymi włóknami. Dotyczy 
to szczególnie sieci P2P, w których mamy 
do czynienia z ogromną liczbą włókien 
prowadzonych od centrali do każde-
go abonenta. Rozwiązanie ułatwiające 
orientację w gąszczu włókien stanowi 
tzw. organizacja jednotorowa, gdzie po-
jedynczy tor transmisyjny spawany jest 
na indywidualnej kasecie odpowiadają-
cej danemu odbiorcy. Torem nazywamy 
jedno włókno do abonenta – w włók-
nie tym transmisja odbywa się w obu 
kierunkach na różnych długościach fali 
w różnych oknach optycznych. W więk-
szości przypadków stosuje się drugie 
włókno jako protekcję lub do transmisji 
np. telewizji analogowej.

Dalej dany tor abonencki na całej 
trasie jest prowadzony z zachowaniem 
zasady: jeden tor, jedna kaseta, także 
w mufach lub szafach, aż wreszcie koń-
czy się portem optycznym w gniazdku 
abonenckim (rysunek 81).

Dzięki temu identyfikacja poszczegól-
nych linii jest wyjątkowo łatwa – wystar-
czy odpowiednio opisać kasety i porty 
światłowodowe. 

Poziome prowadnice patchcordów i pio-Rysunek 80. 
nowy kanał do organizacji okablowania z wieszakami 
zapewniającymi bezpieczny promień gięcia światło-
wodów w szafie OptiNode SPS N (źródło: FCA)
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 Optymalizacja  5.2.7. 
ekonomiczna sieci 
FTTH

Opłacalność ekonomiczna budowy 
sieci FTTH stanowi niewątpliwie najważ-
niejsze zagadnienie związane z ich pla-
nowaniem. Wynika to przede wszystkim 
z faktu, że takie sieci są zazwyczaj budo-
wane od podstaw, przez co każda inwe-
stycja jest kapitałochłonna. Zależność tę 
zilustrowano na rysunku 83 przedsta-
wiającym prosty model kosztowy sieci 
FTTH. W modelu tym koszt sieci zapre-
zentowano w funkcji współczynnika 
przejęcia abonentów, czyli procentowej 
liczby abonentów, którzy zdecydowali się 
podpisać umowy na świadczenie usług. 
Punkt przecięcia charakterystyki z osią Y 
reprezentuje koszty stałe inwestycji, na 
które składają się przede wszystkim kosz-
ty prac projektowych i budowlanych oraz 
koszty operacyjne związane z urucho-
mieniem podstawowej funkcjonalności 
systemów. Wszystkie te koszty muszą 
być pokryte przed podpisaniem umowy 

przez pierwszego klienta. Ze względu 
na konieczność zapewnienia możliwo-
ści szybkiego podłączania abonentów 
w dowolnym punkcie obszaru obsługi-
wanego przez określone urządzenie OLT 
niezbędne jest równomierne pokrycie 
określonego obszaru sieci, co zapewnia 
bezpieczeństwo biznesowe inwestycji. 
Pociąga to za sobą konieczność ponie-
sienia znaczących nakładów finanso-
wych na budowę sieci jeszcze przed jej 
uruchomieniem.

Koszty stałe elementów infrastruktu-
ry zależą od kosztów materiałów, umie-
jętności współdzielenia infrastruktury, 
kosztów prac budowlanych, gęstości 
zabudowy oraz jej struktury, topografii 
terenu, kosztów uzyskania praw własno-
ści do pasa zabudowy oraz dodatko-
wych czynników często specyficznych 
dla konkretnych krajów.

Po zbudowaniu infrastruktury poja-
wiają się koszty związane z podłączaniem 
kolejnych abonentów do sieci. W oma-
wianym modelu założono, że koszt pod-
łączenia jednego abonenta jest stały, 
w związku z czym funkcja kosztu całko-
witego jest linią prostą monotonicznie 
rosnącą wraz z zwiększającą się liczbą 
podłączanych abonentów.

Dwie kropki na charakterystyce 
opisującej koszty całkowite inwestycji 
przedstawiają koszty dla wybranych ar-
bitralnie wartości liczby podłączonych 
abonentów. Nachylenie linii poprowa-
dzonej ze środka układu współrzędnych 
do jednego tych punktów reprezentuje 
koszt jednego podłączenia dla określonej 
liczby przyłączonych abonentów.

Rysunek 83 dobrze obrazuje pod-
stawową cechę projektów FTTH – bez 
względu na podłączaną liczbę abonen-
tów dla danego obszaru usługowego 
trzeba ponieść wysokie koszty stałe 

Przykładowy moduł ODF do organi-Rysunek 82. 
zacji jednotorowej. Każda para włókien (tor trans-
misyjny) jest spawana na indywidualnej kasecie 
(w module jest sześć kaset) i wyprowadzona na 
panel przełączeniowy jako dwa porty dla danego 
abonenta (źródło: Huber&Suhner).
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charakterystyczne dla fazy początko-
wej projektu. Podłączenie każdego 
kolejnego abonenta do sieci powo-
duje nieznaczne zwiększenie kosztów 
całkowitych inwestycji w porównaniu 
do początkowych kosztów stałych. Na 
podstawie tego automatycznie nasuwa 
się wniosek, że maksymalny dopusz-
czalny koszt podłączenia abonenta jest 
silnie skorelowany z liczbą podłącza-
nych abonentów, co pozwala wyznaczyć 
opłacalność prowadzenia inwestycji dla 
oczekiwanej liczby klientów na danym 
obszarze.

Drugim zagadnieniem wpływają-
cym na planowanie architektury sieci, 
a szczególnie pojemności jej infrastruk-
tury, jest określenie minimalnego pozio-
mu opłacalności inwestycji. Powszechne 
jest przyjmowanie minimalnego pozio-
mu opłacalności na poziomie 3/8 wy-
pełnienia portu GPON, niemniej należy 
zwrócić uwagę, że wartość ta może się 
zmieniać w zależności od czynników 
technologicznych, demograficznych, 

ekonomicznych, typu zabudowy i in-
nych. W związku z tym wskazane jest 
zbudowanie własnych modeli eko-
nomicznych, które pozwolą nie tylko 
wskazać próg opłacalności inwestycji, 
lecz również monitorować opłacalność 
inwestycji w czasie wraz ze zmieniający-
mi się czynnikami zewnętrznymi.

Szacunkowo można określić na bazie 
kosztów materiałów i robocizny z prze-
łomu 2009/2010, że wybudowanie in-
frastruktury pasywnej (czyli bez sprzę-
tu aktywnego) do jednego abonenta 
wynosi:

 900 – 1400 PLN w zabudowie miejskiej •	
zwartej, 
 3500 – 6000 PLN w zabudowie miej-•	
skiej rozproszonej (domy jednorodzin-
ne, zabudowa szeregowa itp),
 •	 6000 – 18 000 PLN w zabudowie wiejskiej 
rozproszonej (domy jednorodzinne).

W miarę wzrostu liczby wykonywa-
nych sieci FTTH ceny jednostkowe będą 
z pewnością spadać.
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Koszt sieci FTTH w funkcji liczby podłączonych abonentówRysunek 83. 
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 Wymiarowanie  5.3. 
optyczne łącza

W celu prawidłowego zwymiarowa-
nia łącza optycznego, czyli określenia 
budżetu sprzętu transmisyjnego, nie-
zbędne jest określenie następujących 
parametrów:

 maksymalna odległość, na jaką odby-•	
wać się będzie transmisja,
budżet optyczny systemu,•	
typ światłowodu,•	

•	  tłumienie złączy i ich liczba w torze,
 tłumienność •	 spawów termicznych 
i łączników mechanicznych,
 maksymalna tłumienność  •	
odbiciowa,
 margines budżetu mocy na starzenie •	
i naprawy elelmentów toru światło-
wodowego.

Dodatkowo konieczne może być 
uwzględnienie:

 najkrótszego łącza w torze światło-•	
wodowym (przy obliczaniu zasięgu 
różnicowego) ,
 najmniejszej tłumienności toru optycz-•	
nego.

UWAGA – W poniższych obliczeniach 
pominięto wpływ zjawisk dyspersyjnych.

Ogólna zależność budżetu mocy 
optycznej od wyżej wymienionych pa-
rametrów określana jest następująco:

Opb = a·Ca+b·Sa+BDa+α·lmax+n (1)

Maksymalna długość toru optycznego 
w sieci FTTx obliczana jest wg następu-
jącej zależności:

lmax = (Opb–a·Ca–b·Sa–BDa–n)/α (2)

gdzie:
lmax  maksymalna długość toru 

optycznego w kilometrach,
Opb  budżet mocy optycznej systemu 

transmisyjnego w dB,
a liczba złączy,
Ca  średnia wartość tłumienia złącza 

w dB,
b liczba spawów i łączników,
Sa  średnia wartość tłumienia spa-

wu lub łącznika mechanicznego 
w dB (gdy w torze występują 
oba typy połaczeń, należy ująć 
je w obliczeniach oddzielnie ze 
względu na różny średni po-
ziom wnoszonego tłumienia) ,

n  margines dla napraw, starze-
nia się systemu i toru, zmian 
temperaturowych oraz innych 
uzasadnionych czynników,

α  tłumienność jednostkowa świa-
tłowodu w dB/km

BDa  tłumienie elementu rozgałę-
ziającego w dB (lub wartość 
tłumienia wnoszonego przez 
kaskadę splitterów)

UWAGA – Dla powyższych parametrów 
przyjmujemy wartości maksymalne.

W przypadku wymiarowania łączy 
w sieciach punkt–punkt zależności (1) 
i (2) będą wyglądały identycznie z po-
minięciem wartości tłumienia elementu 
rozgałęziającego BD.

O ile większość z parametrów wykorzy-
stywanych do obliczania budżetu mocy 
optycznej torów w sieciach FTTH jest 
zazwyczaj znana, pewien problem może 
stanowić określenie marginesu „n”. 
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Tor optycznyRysunek 84. 

OLT ODF GA
– złącze światłowodowe – spaw termiczny – splitter 1×32

Zgodnie z opisem margines ten 
uwzględnia przyszłe naprawy, starzenie 
się włókien światłowodowych, zmiany 
temperaturowe oraz inne znane lub 
przewidywane czynniki.

Wielkość marginesu powinna być 
ustalana indywidualnie przez projektan-
ta sieci w porozumieniu z inwestorem. 
Duży margines zabezpiecza sieć pod 
kątem napraw i starzenia na długi okres, 
jednak w przypadku przewymiarowa-
nia może stanowić źródło zamrożonych 
środków finansowych. Z drugiej strony 
składowa marginesu na naprawy powin-
na zapewniać możliwość przeprowa-
dzenia określonej liczby napraw sieci, 
zanim nastąpi konieczność wymiany 
całego odcinka. Jak widać poprzez okre-
ślenie składowej marginesu na naprawy 
oraz oczekiwanej częstotliwości napraw 
określamy jednocześnie oczekiwany 

czas między kompleksowymi moder-
nizacjami sieci. 

Określenie składowej odpowiedzial-
nej za starzenie elementów zależy od 
typu elementów zastosowanych w torze 
optycznym. Największy problem pojawia 
się z wyznaczeniem składowych starze-
nia dla elementów zawierających kleje 
oraz żele, takich jak łączniki mechaniczne 
czy elementy rozgałęziające (splittery 
PLC). Dla elementów tych brakuje in-
formacji na temat długoterminowego 
zachowania się w różnych warunkach 
środowiskowych. Z drugiej zaś strony 
wyniki wstępnych analiz wskazują, że dla 
splitterów PLC efekty starzeniowe mogą 
zwiększyć w ciągu kilku lat tłumienność 
wtrąceniową nawet o 2 dB. 

Do poprawnego wyznaczenia mar-
ginesu budżetu mocy, potrzebny jest 
kompromis pomiędzy chęcią zabezpie-
czenia sieci na rzecz napraw i starzenia 
w możliwie długim czasie a nadmiernymi 
wydatkami, jakie należałoby ponieść na 
ten cel na etapie budowy infrstruktury.

Przykład:
W obiekcie centralowym znajduje się 

OLT oraz przełącznica ODF. Omawiana 
sieć zbudowana jest z wykorzystaniem 
pigtaili, patchcordów, szerokopasmo-
wych elementów rozgałęziających (split-
terów) oraz kabli. Połączenia wykonywa-
ne są przy pomocy spawów termicznych 
i złączy SC/APC. Tor optyczny można za-
prezentować jak na rysunku 84.

Jakie tłumienie wnosi 
splitter optyczny? 

(Patrz także p. 11.2)

Przykładowe parametry:

< 7,3 dB dla splittera1×4 

< 10,5 dB dla splittera1×8 

< 13,7 dB dla splittera1×16

< 18,6 dB dla splittera1×32

< 21,0 dB dla splittera1×64
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W powyższej sieci zakładamy wyko-
rzystanie:

trzech złączy rozłącznych SC/APC,•	
 sześciu spawów termicznych w torze •	
między OLT a gniazdem abonenckim 
(GA),
splittera1×32.•	

Dla elementów wykorzystanych w po-
wyższej sieci przyjmujemy następujące 
parametry:

Opb   = 28 dB
α1310 nm  = 0,35 dB/km
a  = 3
Ca  = 0,5 dB
b  = 6
Sa  = 0,15 dB
BDa  = 18,6 dB
n  = 1,5 dB

Dla powyższych parametrów na pod-
stawie wzoru (2) wyznaczamy maksymal-
ną odległość:

lmax= (28 – 3 · 0,5 – 6 · 0,15 – 18,6 – 1,5) / 0,35 
  = 5,5/ 0,35 = 15,7 km

 Planowanie układów 5.4. 
splitterów w sieci

W celu zobrazowania zasad korzystania 
z techniki kaskadowania elementów roz-
gałęziających zaprezentowano przykład 
obszaru abonenckiego z zaznaczonymi 
potencjałami docelowymi dla istnieją-
cych tam budynków. Całkowity poten-
cjał docelowy dla obszaru abonenckiego 
zaprezentowanego na rysunku 85 wy-
nosi 2644 lokale abonenckie. Struktura 
wielkości budynków wielorodzinnych na 
omawianym obszarze przedstawia się, jak 
pokazano w tabeli 10.

Aby określić potencjał początkowy 
dla obszarów o słabym nasyceniu usług 
za realistyczną wartość przyjmuje się 
30% potencjału docelowego budynku. 
Za optymistyczną wartość potencja-
łu początkowego można przyjąć 50% 
potencjału docelowego. W przypadku 
obszarów brownfield, dla których nieza-
leżnie od rozbudowanej infrastruktury 
występuje wysoki poziom nasycenia 
usługami, wielkość potencjału począt-
kowego oscyluje często w granicach 
10–15% potencjału docelowego dla da-
nego budynku.

Po przyjęciu określonej wartości po-
tencjału początkowego powstaje pytanie, 
jaki schemat kaskadowania elementów 
rozgałęziających będzie najlepszy dla 
określonego przypadku. Optymaliza-
cja struktury punktów dystrybucyjnych 
powinna uwzględniać zarówno po-
czątkowy stopień wypełnienia portów 
GPON, jak i elastyczność rozbudowy sieci 
w przypadku zwiększania się potencjału 
abonenckiego.

W celu określenia optymalnej stra-
tegii podłączania abonentów przepro-
wadzono symulacje różnych strategii 
kaskadowania elementów rozgałęziają-
cych dla obszaru zaprezentowanego na 
rysunku 85 w tabeli 11 zaprezentowano 
symulację wykorzystania elementów 
infrastruktury w przypadku greenfield 
(potencjał inicjalny 30%, 50% i 70%) oraz 
brownfield (potencjał inicjalny 15% lub 
trzech abonentów w każdym budynku). 
Symulacja przeprowadzona została dla 
trzech scenariuszy:

 S1•	  – wykorzystanie splitterów 1×64; 
bez kaskadowania,
 S2•	  – wykorzystanie splitterów 1×2, 1×8, 
1×32, 1×64; z kaskadowaniem, 
 S3•	  – wykorzystanie splitterów 1:8, 1:64; 
z kaskadowaniem.
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Przykładowy obszar abonencki z zaznaczonymi potencjałami docelowymiRysunek 85. 

Wielkość budynku 
[liczba lokali]

Liczba budynków 
na omawianym 
obszarze

8 9

16 13

24 22

32 25

40 13

60 4

80 1

120 3

160 1

Struktura budynków wielorodzinnych Tabela 10. 
dla obszaru z rysunku 85

Przy planowaniu splitterów przyjęto 
następujące założenia:

 każdy port GPON ma możliwość ob-•	
służenia 64 abonentów;
 kaskadowanie elementów rozgałę-•	
ziających odbywa się w taki sposób, 
żeby wypełniona była minimum 1/3 
portów elementu rozgałęziającego, 
chyba że potencjał w budynku jest tak 
niski, że nie umożliwia spełnienia tego 
warunku, a inwestor chce podłączyć 
wszystkie budynki;
 kaskadowanie elementów rozgałę-•	
ziających realizowane jest poprzez 
umieszczenie pierwszego stopnia 
kaskady w obiekcie OLT, a drugiego 
w podłączanym budynku. Podejście 
takie służy jedynie zapewnieniu przej-
rzystości i jednolitości całej sieci. Ka-
skadowane są elementy 1×2 + 1×32 
oraz 1×8 + 1×8.
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Jak widać na podstawie analizy, której 
wyniki zaprezentowano w tabeli 11, do-
bór strategii budowy sieci będzie miał 
bardzo duży wpływ na efektywność wy-
korzystania kart portów GPON.

W każdym z omawianych przypadków 
najbardziej efektywną strategią kaska-
dowania okazało się wykorzystanie ele-
mentów rozgałęziających 1×2, 1×8, 1×32 
i 1×64. Należy zwrócić uwagę, że niewiele 
gorsze wyniki uzyskano dla przypadku 
stosowania elementów rozgałęziających 
1×8 i 1×64. Dla tej strategii odnotowano 
wprawdzie w większości przypadków 
kilkuprocentową utratę efektywności 
wykorzystania portów GPON, jednakże 
fakt stosowania jedynie dwóch rodza-
jów elementów rozgałęziających zamiast 
czterech rekompensuje wspomnianą 
utratę poprzez znaczne uproszczenie 
zarządzania i eksploatacji sieci oraz 
możliwość osiągnięcia lepszych cen na 
stosowane elementy rozgałęziające ze 
względu na większe wolumeny poszcze-
gólnych elementów.

 Jak zapewnić dostęp 5.5. 
abonenta do usług do-
wolnego operatora 

Wewnątrzbudynkowy punkt dystry-
bucyjny musi zapewnić: 

 podział mocy sygnału optycznego •	
w splitterze, jeśli wybudowana sieć 
jest w topologii P2MP;
 podział wchodzącego kabla rozdziel-•	
czego na kable o mniejszej liczbie 
światłowodów dedykowane dla po-
szczególnych kondygnacji;
 zapas włókien i portów potrzebnych •	
do przyłączenia kolejnych abonen-
tów;
 zgodność z nowymi przepisami doty-•	
czącymi współdzielenia tego punktu 
dystrybucyjnego przez różnych ope-
ratorów.

Wykorzystanie

Greenfield Brownfield

30% 50% 70% 15% 3 lokale

S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3

Potencjał 926 1 484 2 073 452 273

Splittery

1×2 2 3 9 0 0

1×8 158 152 178 177 218 209 117 117 103 103

1×32 4 5 17 0 0

1×64 91 0 4 92 4 9 95 6 23 91 0 0 91 0 0

Porty GPON 91 20 21 92 27 29 95 40 47 91 13 13 91 12 12

Liczba dostępnych 
portów wyjściowych 
splitterów

5 824 1 248 1 336 5 888 1 680 1 832 6 080 2 472 2 952 5 824 832 832 5 824 728 728

Współczynnik 
wypełnienia portów 
GPON

15,9% 74,2% 69,3% 25,2% 88,3% 81,0% 34,1% 83,9% 70,2% 7,8% 54,3% 54,3% 4,7% 37,5% 37,5%

Symulacja wykorzystania elementów infrastruktury dla różnych strategii kaskadowaniaTabela 11. 
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Należy zwrócić uwagę, iż nowe przepi-
sy (patrz rozdział 9) obligują obecnie in-
westora do instalacji w budynkach wielo-
rodzinnych jednej sieci światłowodowej 
współdzielonej przez wielu operatorów. 
Związane jest to z regulacjami Unii Eu-
ropejskiej oraz przepisami dotyczącymi 
tzw. uwolnienia pętli abonenckiej ma-
jącymi umożliwić abonentowi wybór 
operatora usług telekomunikacyjnych. 

Stojaki lub skrzynki dystrybucyjne 
pełniące rolę wewnątrzbudynkowego 
punktu elastyczności muszą więc zapew-
niać nie tylko proste rozdzielanie sygnału 
jednego operatora, lecz również moż-
liwość podłączania każdego abonenta 
do sieci jednego z wielu operatorów 
obecnych w budynku. 

Na rysunkach 86 i 87 przedstawione 
są schematy ideowe tego typu punk-
tów dystrybucyjnych – dwu- lub trój-
polowych – w zależności od techniki 
przełączania.

Jak pokazano na rysunku 86, skrzynka 
dystrybucyjna trójpolowa służy do przy-
łączania abonenta do wybranego ope-
ratora przy użyciu patchcordu. Skrzynka 
taka składa się z trzech pól – pola ope-
ratorów, pola komutacyjnego oraz pola 
abonenckiego.

Pole operatorów jest częścią, w której 
operatorzy zakańczają swoje kable linio-
we. W rzeczywistości pole to podzielone 
jest na n pól wejściowych, po jednym 
dla każdego operatora (na schemacie 
przedstawiono przykład skrzynki dla 
trzech operatorów, gdzie n=3).

Do każdego z tych pól dostęp ma 
wyłącznie operator zakańczający tam 
swój kabel. W rzeczywistości liczba pól 
operatorskich nie musi być ograniczo-
na do trzech (jak na schemacie), jed-
nak w realiach konkurencji na rynku, ze 
względu na koszty związane z budową 

przyłącza, należy się spodziewać, że 
w jednym budynku obecnych będzie 
2–3 operatorów. 

Wspomniana powyżej konstrukcja pól 
operatorskich ma jeszcze jedną zaletę, 
mianowicie nie ogranicza w żaden spo-
sób operatorów w zakresie technologii 
i standardów przez nich stosowanych. 
W polu operatora może być zainstalo-
wany element rozgałęziający (jak np. 
w technologii P2MP dla sieci GPON), lecz 
może być tam wykonane jedynie zakoń-
czenie kabla liniowego w technologii 
punkt–punkt. Również porty wyjściowe 
z pól operatora mogą być realizowane 
przez każdego operatora we własnym 
standardzie złączy, gdyż wykorzystywa-
ne będą one jedynie przez tego właśnie 
operatora.

Zaprezentowana na rysunku 87 szafka 
dystrybucyjna ma konstrukcję trójpo-
lową. W celu uproszczenia konstrukcji, 
zmniejszenia wymiarów i obniżenia 
kosztów możliwa jest integracja pola 
abonenckiego z polem komutacyjnym, 
co daje konstrukcję dwupolową. Kon-
strukcja dwupolowa jest nazywana 
inaczej szafką z przełączaniem „na pig-
tailach”, co wynika z faktu, że w rozwią-
zaniu tym kable strony abonenckiej nie 
są wprowadzone na pola komutacyjne, 
lecz są zakończone pigtailami światło-
wodowymi, które następnie wpinane 
są w odpowiednie porty wyjściowe pól 
operatorów.

Jak widać choćby ze schematu, roz-
wiązanie to nie zapewnia takiej wygody 
eksploatacyjnej jak skrzynka „trójpolo-
wa”, utrudnia ułożenie i uporządkowa-
nie okablowania, ale daje inwestorowi 
pewne oszczędności ekonomiczne, które 
niejednokrotnie przeważają nad walora-
mi użytkowymi.
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Pole komutacyjne

OPERATOR 2 

OPERATOR 2 

OPERATOR 1

Pole abonenckie

Schemat blokowy szafy dystrybucyjnej trójpolowej z przełączaniem przy pomocy patchcordówRysunek 86. 

Pole komutacyjne

OPERATOR 2 

OPERATOR 2 

OPERATOR 1

Pole abonenckie

Schemat blokowy skrzynki dystrybucyjnej dwupolowej, gdzie przyłączanie abonenta odbywa Rysunek 87. 
się bezpośrednio pigtailem z pola operatorskiego.
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pożaru kabel światłowodowy nie będzie 
ośrodkiem samoistnie podtrzymującym 
ogień ani nie doprowadzi do przeniesie-
nia ognia w inną część budynku. Z kolei 
nieemitowanie gazów w środowisku pło-
mienia gwarantuje, że nawet w przypadku 
pojawienia się ognia kabel nie będzie 
źródłem gazów, które mogłyby stanowić 
zagrożenie dla ludzi.

 Technika  5.6.1. 
klasyczna z kablem 
wewnętrznym

Kable wewnątrzobiektowe stanowią 
całkowicie oddzielną kategorię ze wzglę-
du na stawiane im wymagania. Kable 
do zastosowań wewnątrzbudynkowych 
muszą dodatkowo spełniać restrykcyjne 
wymagania w zakresie niepalności – nie 

PARTER 

1 piętro 

2 piętro 

3 piętro 

4 piętro 

5 piętro 

6 piętro 

7 piętro 

8 piętro 

9 piętro 

10 piętro 

2  

3  

4  

 1 

 5 

Klasyczne okablowanie budynku Rysunek 88. 
w oparciu o kable wewnętrzne.
1 – skrzynka dystrybucyjna, 2 – wielowłóknowe ka-
ble wewnętrzne, 3 – piętrowa skrzynka rozdzielcza, 
4 – kable abonenckie, 5 – gniazda abonenckie

 5.6. Instalacje wewnątrz-
budynkowe – trzy techni-
ki okablowania budynku

Kilkupiętrowy budynek wielorodzinny 
wymaga wykonania instalacji pionowej 
z odgałęzieniami na poszczególnych 
kondygnacjach. Co ciekawe, mimo 
niewielkiej rozległości sieć wewnątrz 
budynku jest strukturą bardzo złożoną, 
a jej instalacja często napotyka problemy 
związane z niedużą ilością miejsca w pio-
nach kablowych z trudnym dostępem 
oraz koniecznością wykonywania prac 
w ograniczonej przestrzeni.

Dlatego też poza tradycyjnym pro-
wadzeniem kabla światłowodowego, do 
którego spawane są kable rozgałęźne, 
opracowane zostały inne rozwiązania, 
których celem jest uproszczenie insta-
lacji, ograniczenie liczby skrzynek roz-
dzielczych i połączeń spawanych czy 
też ułatwienie przyłączeń kolejnych 
abonentów w przyszłości. 

Obecnie możemy wyróżnić trzy naj-
bardziej rozpowszechnione techniki 
okablowania budynku: 

 technikę klasyczną z kablem we-•	
wnętrznym,
 technikę kabla łatwego dostępu,•	
 technikę mikrokanalizacji wewnątrz-•	
budynkowej.

Trzeba tu zaznaczyć, że wszystkie 
kable wewnątrzobiektowe i mikrorurki 
wewnętrzne muszą spełniać wymagania 
przepisów przeciwpożarowych. Chodzi 
o niepodtrzymywanie płomienia oraz 
nieemitowanie gazów w środowisku 
płomienia. Obydwa parametry mają pod-
stawowe znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa budynków mieszkalnych. 
Niepodtrzymywanie płomienia gwaran-
tuje, że nawet w przypadku pojawienia się 
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mogą podtrzymywać płomienia oraz nie 
mogą emitować gazów w środowisku 
płomienia. Powłoka zewnętrzna kabli 
wewnątrzbudynkowych musi być niepal-
na LSOH i bezhalogenowa oraz spełniać 
wymogi bezpieczeństwa zgodnie z nor-
mami IEC 60332-1 i IEC 60332-3. 

Kabel stosowany w tej technice to 
typowy kabel wewnętrzny o przekro-
ju okrągłym (przykładowo o średnicy 
ok.  7–8 mm dla 24 włókien). Wewnątrz 
kabla znajdują się włókna w tzw. ścisłej 
tubie o średnicy 0,9 mm. 

Kabel ten jest prowadzony z piwni-
cy budynku, ze skrzynki dystrybucyjnej 
na kolejne piętra i tam rozszywany jest 
w skrzynkach rozdzielczych. 

Jak widać ze schematu na rysunku 88, 
taka metoda okablowania wymaga in-
stalowania w pionie kablowym sporej 
liczby skrzynek rozdzielczych. Są one 
bardzo często instalowane w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni, np. w wąskich 
szachtach kablowych, co wymusza ich 
małe wymiary. Jednocześnie wymagana 
jest duża funkcjonalność i łatwość ob-
sługi, w tym np. możliwość instalacji na 
kablu pionowym bez jego przecinania. 
Skrzynki rozdzielcze powinny też da-
wać możliwość swobodnego zarządza-
nia systemem połączeń światłowodów 
wewnątrz skrzynki (rysunek 89).

O ile w trakcie budowy sieci w obiek-
cie typu greenfield technika ta nie stwarza 
jeszcze problemu, o tyle w budynkach 
starszych brownfield może się okazać, że 
naprawa połączenia z użyciem spawarki 
wykonywana w skrzynce zawieszonej 
w wąskim szachcie będzie bardzo nie-
wygodna, a nawet niemożliwa. Dlatego 
też często wymagane jest zastąpienie 
w sytuacjach serwisowych spawów ter-
micznych łącznikami mechanicznymi.

Dla zmniejszenia liczby punktów roz-
dzielczych w pionie budynkowym (ze 
względów ekonomicznych a także po to, 
by nie rozszywać w zbyt wielu miejscach 
kabla światłowodowego) można umieścić 
jedną skrzynkę rozdzielczą obsługującą 
dwie lub trzy sąsiadujące kondygnacje, 
co widać na rysunku 88.

Przyłączenie abonenta na kondy-
gnacji odbywa się poprzez dospawanie 
w skrzynce rozdzielczej kabla przycho-

Przykład skrzynki rozdzielczej do pio-Rysunek 89. 
nu budynkowego (źródło: FCA)

1

2

3

4

Schemat połączenia Rysunek 90. pigtaila przycho-
dzącego z gniazda abonenckiego do skrzynki roz-
dzielczej w pionie budynkowym.
1 – piętrowa skrzynka rozdzielcza, 2 – spawanie 
pigtaila do kabla wielowłoknowego w pionie bu-
dynkowym, 3 – pigtail, 4 – gniazdo abonenckie
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dzącego z mieszkania. Tu możliwe są 
dwa warianty: 

 spawanie dwustronne kabla – •	
w skrzynce rozdzielczej i w gniazdku 
abonenckim,
 spawanie jednostronne •	 pigtaila abo-
nenckiego zakończonego gotowym 
złączem rozłącznym w skrzynce roz-
dzielczej, co widać na rysunku 90. 

Technika wykorzystująca klasyczne 
rozwiązanie opiera się na typowych 
zasadach organizacji okablowania 
światłowodowego, stąd jest relatywnie 
łatwa do zastosowania bez konieczności 
dodatkowego szkolenia ekip montażo-
wych. Ma jednak niewielką elastyczność 
zarówno w wypadku rozbudowy, jak 
i rekonfiguracji. 

 Technika kabla  5.6.2. 
łatwego dostępu

Krokiem w kierunku ułatwienia prac 
instalacyjnych, a zwłaszcza prac zwią-
zanych z kolejnymi przyłączeniami, jest 
opracowany specjalnie z myślą o sieciach 
FTTH w budynkach wielokondygnacyj-
nych tzw. kabel łatwego dostępu (ang. 
permanent acces cable). 

Sprawdza się on nie tylko w nowych 
obiektach, ale także jako metoda oka-
blowania budynków typu brownfield. 
W przypadku takiej zabudowy z jednej 
strony występuje zazwyczaj mniejszy 
początkowy potencjał abonencki, z dru-
giej zaś – każda interwencja budowlana 
jest bardzo kłopotliwa i kosztowna. Po-
wstają do pogodzenia dwa praktycznie 
sprzeczne ze sobą wymagania – podłą-
czenie małej liczby abonentów i zapew-
nienie możliwości dołączania kolejnych 
abonentów. Właśnie w takiej sytuacji 

najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie 
szkieletowego okablowania pionowego 
z wykorzystaniem kabli łatwego dostępu, 
które umożliwiają zabezpieczenie 100% 
potencjału abonenckiego i podłączanie 
kolejnych abonentów „na żądanie”.

Kabel łatwego dostępu posiada kon-
strukcję luźną, w której włókna światło-
wodowe umieszczone w tubie mogą się 
przemieszczać wewnątrz powłoki kabla, 
spełniającej wymagania niepalności. 
Dzięki temu po otworzeniu zewnętrznej 
powłoki kabla mamy możliwość bezpiecz-

PARTER 

1 piętro 

2 piętro 

3 piętro 

4 piętro 

5 piętro 

6 piętro 

7 piętro 

8 piętro 

9 piętro 

10 piętro 

 1 

5
 

2  

3  

4

Przykład instalacji kabla łatwego do-Rysunek 91. 
stępu w budynku wielokondygnacyjnym. Jak widać 
na przykładzie najwyższej kondygnacji – powi-
nien tam być ułożony zapas kabla umożliwiający 
wyciągnięcie włókna o długości potrzebnej do 
przyłączenia najdalej położonego lokalu. W czasie 
instalacji kabel powinien być rozłożony, po insta-
lacji może być zwinięty w pętlę i umieszczony np. 
w skrzynce.
1 – skrzynka dystrybucyjna, 2 – kabel łatwego 
dostępu, 3 – rozdzielacz kabla, 4 – gniazdo abo-
nenckie, 5 – pętla zapasu
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nego wyciągnięcia włókna. Co więcej – 
odcinając dane włókno kilka kondygnacji 
wyżej, uzyskujemy zapas, który pozwala 
na dociągnięcie go aż do gniazda abo-
nenckiego bez konieczności dospawania 
dodatkowego odcinka światłowodu.

Technika ta jest rozwiązaniem stoso-
wanym już od kilku lat w krajach Europy 
Zachodniej. W naszych warunkach wy-
daje się techniką nowatorską i z pewno-
ścią będzie wymagać przeszkolenia ekip 
instalacyjnych. Niemniej elastyczność 
rozwiązania stanowi jego duży atut.

Obszar wewnątrzbudynkowy FTTH 
można podzielić na dwa podstawowe 
podobszary – okablowanie pionowe 
tworzące szkielet wewnątrzbudynko-
wy oraz okablowanie wewnątrzmiesz-
kaniowe.

Podłączanie abonentów przy użyciu 
kabli łatwego dostępu przebiega w na-
stępujący sposób:

 Pierwszy krok polega na ułożeniu ka-1. 
bla w pionie z odpowiednim zapasem 
na najwyższej kondygnacji (punkt A 
na rysunku 92).
 W przypadku konieczności podłączenia 2. 
abonenta w punkcie B należy przede 
wszystkim określić odległość x [m] od 
szachtu, w jakiej znajdować się będzie 
zakończenie światłowodu z uwzględ-
nieniem przebiegu trasy w mieszka-
niu oraz zapasu włókna w gnieździe 
abonenckim.
 Następnie należy wykonać w powło-3. 
ce kabla dwa otwory – pierwszy na 
piętrze, na którym znajduje się podłą-
czany abonent (C), a drugi minimum x 
metrów wyżej od pierwszego otworu 
(D).
 Należy wybrać włókno, które będzie 4. 
służyło do podłączenia abonenta, i na-
stępnie przeciąć je w wyżej położonym 
otworze (D).

 A

D

BC

U

x

 

BC

Zasada wykorzystywania kabli łatwego dostępu do podłączania abonentówRysunek 92. 
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 Następnie należy wyciągnąć włókno 5. 
z niższego otworu w punkcie C i po-
prowadzić je wcześniej ustaloną trasą 
w rurce osłonowej do punktu docelo-
wego w lokalu abonenckim (B).
 Punkty C i D należy osłonić. Służą do 6. 
tego miniaturowe obudowy o uniwer-
salnej konstrukcji. W punkcie wypro-
wadzenia włókna (C) pełnią funkcję 
rozdzielacza kabla, w punkcie prze-
cięcia włókna (D) rolę zaślepki otworu 
w kablu łatwego dostępu. Zapewniają 
one ochronę przed przedostawaniem 
się do wnętrza kabla ciał obcych i za-
bezpieczają pozostałe włókna przed 
uszkodzeniem.

W ostatecznym kształcie uzyskujemy 
przyłącze, które nie wymaga instalacji 
skrzynek rozdzielczych w pionie bu-
dynkowym. Znajdują się tam jedynie 
niewielkie obudowy z tworzywa sztucz-
nego osłaniające miejsce otwarcia kabla 
i wyprowadzenia włókna. 

Nie następuje tam konieczność spa-
wania, ponieważ dzięki uzyskanemu 
zapasowi włókna doprowadzamy je 
bezpośrednio – od skrzynki dystrybu-
cyjnej w piwnicy do lokalu abonenckiego. 
Natomiast w mieszkaniu użytkownika 
doprowadzone w tej technologii włókno 
należy zespawać w gniazdku abonenckim 
z pigtailem.

Postępując zgodnie z powyższą pro-
cedurą, można podłączać kolejnych 
abonentów „na żądanie”, ponosząc jed-
norazowy niski koszt ułożenia szkieletu 
światłowodowego w pionie w momencie 
podjęcia decyzji o realizacji inwestycji 
w budynku.

5.6.3.  Mikrokanalizacja  
wewnętrzna

Kolejnym sposobem przyłącze-
nia abonenta w budynku może być 
wykonanie systemu mikrokanalizacji 
wewnątrz budynkowej. Idea budowy 
mikrokanalizacji w budynku jest analo-
giczna jak w wypadku mikrokanalizacji 
zewnętrznej. Budujemy puste rurociągi 
od skrzynki dystrybucyjnej w piwnicy, aż 
do samego gniazda abonenckiego.

W chwili zgłoszenia zapotrzebowania 
przez abonenta wprowadzamy (wdmu-
chujemy lub zaciągamy) mikrokabel 
o wymaganej liczbie włókien – najczę-
ściej 1- lub 2-włóknowy.

Mikrorurki używane do budowy syste-
mu mikrokanalizacji wewnętrznej mają 
średnice od 5 do 14 mm i są wykonane 
z materiału LSHF. Najczęściej stosowane 
są mikrorurki o średnicy zewnętrznej 
5 mm i średnicy wewnętrznej 3,5 mm, 
pozwalające na wprowadzenie mikro-
kabli o średnicy do 2,8 mm.

Największą zaletą systemu jest cał-
kowity brak jakichkolwiek spawów na 
trasie, podobnie jak w kablu łatwego 
dostępu. Co więcej, nie musimy instalo-
wać w pionie kablowym żadnych skrzy-
nek, czy też elementów rozdzielczych. 
Każda mikrorurka jest prowadzona do 
indywidualnego abonenta prosto ze 
skrzynki dystrybucyjnej. Oznacza to, że 
po zainstalowaniu mikrorurek wszyst-
kie późniejsze prace związane z przyłą-
czeniem abonenta są wykonywane już 
bez konieczności dostępu do szachtu 
kablowego, spawy natomiast wykona-
ne być muszą w mieszkaniu abonenta 
oraz w punkcie rozprowadzenia włókien 
w piwnicy budynku.
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Zakończenia abonenckie5.7. 

W obszarze wewnątrzmieszkaniowym 
istnieją dwa scenariusze prowadzenia ka-
bli. W pierwszym przypadku – w obiekcie 
nowo budowanym - kable prowadzone 
mogą być w dedykowanych rurach osło-
nowych w ścianie lub stropie. W takim 
przypadku podłączenie może być reali-
zowane kablem o praktycznie dowolnej 
konstrukcji, ponieważ rura osłonowa 
sama w sobie stanowi ochronę kabla 
przez czynnikami mechanicznymi. 

Zagadnienie wygląda całkowicie ina-
czej w przypadku lokali w zabudowie 
brownfield, w których nie ma możliwości 
wprowadzenia kabli do rur osłonowych. 
W takim przypadku pozostaje albo in-
stalacja rurek osłonowych napowierzch-
niowo albo napowierzchniowa instala-
cja kabli światłowodowych. Ponieważ 
pierwsze z proponowanych rozwiązań 
zaburza najczęściej estetykę pomiesz-
czenia, powstają nowe konstrukcje kabli 
pozwalające na instalację przykładowo 
w listwach przypodłogowych. 

Wszystkie instalacje wewnątrzbudyn-
kowe powinny być wykonywane przy 
użyciu kabli ze światłowodami o zredu-
kowanym promieniu gięcia, zgodnymi 
ze specyfikacją G657.A lub G657.B. Ponie-
waż światłowody takie (w szczególności 
G657.B) dopuszczają wykonywanie nie-
malże dowolnych zgięć, kable z takimi 
włóknami będą umożliwiały instalację 
wzdłuż praktycznie każdego toru, upo-
dabniając tym samym procedury do 
stosowanych w odniesieniu do kabli 
miedzianych.

Punktem terminalnym jest gniaz-
do abonenckie. Konstrukcje gniazdek 
światłowodowych spełniać muszą trzy 
podstawowe wymagania:

 chronić wzrok użytkownika przed •	

Przykład mikrorurek wewnątrzbudyn-Rysunek 93. 
kowych (źródło: Gabocom)

PARTER 

1 piętro 

2 piętro 

3 piętro 

4 piętro 

5 piętro 

6 piętro 

7 piętro 

8 piętro 

9 piętro 

10 piętro 

2  

 

 3 

 1 

System mikrokanalizacji wewnątrzbu-Rysunek 94. 
dynkowej. Jak widać na schemacie, każda mikrorur-
ka jest prowadzona do indywidualnego abonenta 
prosto ze skrzynki dystrybucyjnej. Oznacza to, że 
po zainstalowaniu mikrorurek wszystkie pozostałe 
prace są wykonywane już bez konieczności dostępu 
do szachtu kablowego.
1 – skrzynka dystrybucyjna, 2 – wiązka mikrorurek, 
3 – gniazdo abonenckie
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Rysunek 95. Gniazdo abonenckie z jednym portem 
światłowodowym. Klapka zabezpiecza port po 
wypięciu patchcordu (źródło: Archiwum).

szkodliwym promieniowaniem lase-
rowym, 
 chronić •	 złącza światłowodowe i włók-
na przed uszkodzeniem mechanicz-
nym i przed zanieczyszczeniami,
 posiadać niewielkie wymiary i wysoką •	
estetykę wykonania.

Innymi oczekiwaniami wobec gniazd-
ka abonenckiego są np. możliwość mon-
tażu na typowej puszcze elektrycznej 
o średnicy 60 mm, możliwość umiesz-
czania spawów termicznych lub mecha-
nicznych, czy też łatwość montażu przez 
instalatora.

Ciekawostką jest także liczba portów 
w gnieździe abonenckim. Wydawałoby 
się, że potrzeba będzie jednego włókna, 
czasem w instalacji P2P potrzebne będą 
dwa porty. Okazuje się, że np. we Francji 
pojawiają się już konstrukcje gniazdek 
4-portowych dostosowane do tamtej-
szych regulacji, które… nakazują zapew-

nienie abonentowi czterech włókien. 
Ma to mu umożliwić swobodny wybór 
dostawców usług i w sposób niezależny 
zakupić np. jedną z usług od operatora 
Internetu, inną od dostawcy CATV itp. 

 Szablony rozwiązań  5.8. 
dla wielorodzinnego  
budynku mieszkalnego

W przypadku nowobudowanych 
obiektów mieszkalnych problem związa-
ny z budową sieci wewnątrzbudynkowej 
przejmuje na siebie najczęściej właściciel 
budowanego obiektu. W scenariuszu ta-
kim najczęściej budowana jest kanaliza-
cja wewnątrzmieszkaniowa prowadząca 
do szachtu teletechnicznego, w którym 
pozostawiona jest przestrzeń na kable 
operatorów telekomunikacyjnych. W ta-
kim przypadku ze względu na utrudnio-
ny dostęp do budynku po etapie jego 
zasiedlenia oraz kłopotliwość prac we-
wnątrzobiektowych zaleca się budowę 
sieci wewnątrzbudynkowej dla wszyst-
kich potencjalnych użytkowników – czyli 
do każdego mieszkania. W zależności od 
tego, czy budowa ma miejsce w obsza-
rze greenfield czy brownfield, możliwe są 
różne strategie podłączania lokali.

W przypadku zabudowy greenfield, 
gdy operator posiada dostęp do budyn-
ku na etapie budowy obiektu, możli-
we jest doprowadzenie światłowodów 
lub mikrokanalizacji bezpośrednio do 
wszystkich mieszkań. Rozwiązanie takie 
znacznie ułatwia podłączenie abonen-
tów w momencie zamówienia usługi.

Dla obiektów wielorodzinnych w ob-
szarach brownfield w przypadku podjęcia 
decyzji o podłączeniu danego budynku 
mieszkalnego zalecana jest jednorazowa 
budowa okablowania światłowodowego 
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Lp. Nazwa  
rozwiązania

Skrócona charak-
terystyka

Zalety Wady

1 Rozwiązanie 
klasyczne

Rozwiązanie ba-
zujące na suchych 
kablach wewnątrz-
obiektowych, 
wtyki osadzone na 
pigtailach łączone 
są z kablem w pio-
nie budynkowym 
za pomocą spa-
wów termicznych 
lub łączników 
mechanicznych.

Znana technologia.
Powszechnie dostępne i spraw-
dzone elementy.
Nie ma potrzeby spawania 
w mieszkaniach w wypadku zasto-
sowania pigtaila prowadzonego z 
gniazda do pionu budynkowego. 
Ingerencja w lokalu ogranicza się 
do montażu gniazdka.

Mało elastyczna 
metoda.
Rozwiązania trudne 
do stosowania 
w obiektach o ogra-
niczonym dostępie 
(szachty teletech-
niczne).
Dużo elementów 
w pionie budynko-
wym.

2 Kable  
łatwego 
dostępu

Okablowanie pio-
nowe wykonane 
na bazie kabli 
łatwego dostę-
pu. Pojedyncze 
światłowody 
wyciągane z kabli 
doprowadzane są 
bez spawania w 
pionie budynko-
wym do gniazda 
abonenta. W wersji 
z wtykami osadza-
nymi w terenie 
prezentuje funk-
cjonalność podob-
ną do skrętki.

Łatwy dostęp do pojedynczych 
włókien w kablu.
Elastyczność podłączania abo-
nentów.
Możliwość budowy łączy od 
przełącznicy w piwnicy/szafce 
dystrybucyjnej do abonenta bez 
spawania ani złączy po drodze.
Idealne rozwiązanie zarówno do 
obiektów greenfield, jak i brown-
field.

Relatywnie nowa-
torska metoda.
Konieczność zapew-
nienia włókien dla 
100% abonentów 
w okablowaniu 
pionowym.
Konieczność spawa-
nia w mieszkaniach.

3 Mikrokanali-
zacja

Budowa systemu 
kanalizacji, 
zazwyczaj od 
przełącznicy 
w piwnicy/szafce 
dystrybucyjnej do 
abonenta. Rozwią-
zanie umożliwia 
wprowadzenie do 
mikrokanalizacji 
kabla światłowo-
dowego w dowol-
nym momencie 
eksploatacji sieci 
światłowodowej.

Dedykowana mikrokanalizacja do 
każdego użytkownika gwarantuje 
wiarygodną i pewną instalację.
Łatwość wprowadzenia dowol-
nego typu kabla w momencie 
podłączania abonenta.  
Łatwość wymiany kabla w razie 
potrzeby. W przypadku dopro-
wadzenia mikrokanalizacji do 
gniazdka w mieszkaniu eleganc-
kie i łatwe podłączanie abonenta. 
Konieczność spawania w miesz-
kaniach.
Instalacja włókien w miarę rzeczy-
wistego zapotrzebowania.

Instalacja w obiek-
tach brownfield 
może stwarzać duże 
komplikacje  
(np. kolizje z innymi, 
już istniejącymi 
instalacjami).

Szablony rozwiązań dojścia do abonenta w zabudowie wielorodzinnejTabela 12. 
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pionowego, umożliwiającego w później-
szym etapie łatwe dołączenie abonen-
tów z punktów rozdzielczych w kanale 
teletechnicznym. 

W przypadku planowania sieci we-
wnątrzbudynkowej dla 100% miesz-
kańców podstawowym zadaniem jest 
odpowiednie rozplanowanie punktów 
dystrybucji. W zależności od wybranej 
technologii oraz typu zabudowy (green-
field/brownfield) pojawiają się różnice 
między preferowanymi rozwiązaniami 
w zakresie planowania punktów dystry-
bucji. W tabeli 12 zestawiono szablony 
rozwiązań odpowiadające poszczegól-
nym technologiom dojścia do abonenta 
wraz z opisem podstawowych zalet i wad 
poszczególnych rozwiązań.

 Szablony rozwiązań  5.9. 
dla zabudowy  
jednorodzinnej

Wpływ na preferowaną technologię 
wykorzystywaną do podłączania abo-
nentów w zabudowie jednorodzinnej 
będą miały przede wszystkim następu-
jące czynniki:

 rodzaj inwestycji (•	 greenfield czy brown-
field),
 obecność lub brak kanalizacji tele-•	
technicznej,
 obecność lub brak podbudowy słu-•	
powej.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce 
prawem instalacje napowietrzne można 
budować jedynie w przypadku istniejącej 
podbudowy słupowej. Rozwiązanie takie 
może w znacznym stopniu obniżyć koszty 
budowy sieci, co okupione będzie jednak 
estetyką rozwiązania. W przypadku insta-
lacji napowietrznych możliwe jest wyko-

rzystywanie następujących technik:
 mikrokanalizacja napowietrzna,•	
 kable napowietrzne z odgałęzieniami •	
wykonanymi w napowietrznych osło-
nach złączowych,
 rozwiązania preterminowane.•	

Do każdego z powyższych rozwiązań 
odnoszą się zalety i wady charaktery-
styczne dla tych rozwiązań.

W przypadku istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej najpowszechniejszymi 
rozwiązaniami są:

 klasyczne rozwiązanie z kablami kana-•	
lizacyjnymi i ich odgałęzieniami wyko-
nanymi w studniach kablowych,
 mikrokanalizacja zaciągana ręcznie •	
lub mechanicznie, czasem też wdmu-
chiwana do kanalizacji pierwotnej. 

Zaletą stosowania mikrokanalizacji 
jest możliwość dodatkowego wydziele-
nia fizycznego trasy, gdy w jednej rurze 
kanalizacji teletechnicznej występują 
kable różnych operatorów.

W przypadku braku kanalizacji oraz 
podbudowy słupowej kluczowy dla 
wyboru technologii budowy sieci bę-
dzie rodzaj inwestycji – greenfield lub 
brownfield.

W przypadku obszarów w zabudo-
wie greenfield możliwe jest wykorzy-
stanie praktycznie każdej technologii. 
Ze względu na niższe koszty budowy 
niż w przypadku zabudowy brownfield 
zalecane jest wykorzystywanie techno-
logii umożliwiających łatwą rozbudowę 
sieci w przyszłości oraz zapewniających 
niskie koszty utrzymania sieci i napraw 
w przyszłości. Takie cechy mają rozwią-
zania bazujące na mikrokanalizacji. Sieć 
zbudowana w ten sposób, z mikrorur-
kami prowadzącymi bezpośrednio od 
ostatniej szafy do pojedynczych domów, 
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stanowi najbardziej niezawodne rozwią-
zanie infrastrukturalne dla obszarów jed-
norodzinnych. Ze względu na fakt, że tor 
optyczny do każdego domu prowadzony 
jest w odseparowanym fizycznie kanale 
(mikrorurce), istnieje praktycznie zerowe 
prawdopodobieństwo uszkodzenia in-
nych łączy przy pracach na torze optycz-
nym wybranego klienta. Infrastruktura 
taka umożliwia również instalowanie 
łączy światłowodowych odpowiadają-
cych potrzebom konkretnych klientów 
(np. kabel z jednym włóknem światłowo-
dowym lub z wieloma włóknami).

Rozwiązanie z wykorzystaniem stan-
dardowej kanalizacji teletechnicznej 
z  odejściami do budynków wykonanymi 
w mufach ulokowanych w studzienkach 

nie daje takiej elastyczności ani bezpie-
czeństwa jak infrastruktura bazująca na 
mikrokanalizacji, wobec czego nie jest 
preferowanym rozwiązaniem. 

W przypadku obszarów brownfield 
budowa sieci staje się o wiele bardziej 
kosztowna niż w obszarach greenfield. 
Ze względu na fakt, że w tym przypad-
ku nie znajduje uzasadnienia ekono-
micznego podłączanie każdego domu 
do sieci światłowodowej, zalecana jest 
budowa szkieletu światłowodowego 
i podłączanie abonentów na żądanie. 
Dostęp światłowodowy budowany jest 
jako kabel doziemny lub w kanalizacji 
teletechnicznej, a abonent dołączany 
jest kablem doziemnym w momencie 
wykupienia usługi. 

Lp. Nazwa  
rozwiązania

Skrócona charakterystyka Zalety Wady

1 Rozwią-
zanie 
klasyczne

Rozwiązanie bazujące na 
kablach kanalizacyjnych lub 
doziemnych. 
Punkty rozdzielcze w po-
staci osłon złączowych 
w studniach kablowych lub 
zasobnikach albo w postaci 
słupków kablowych. W przy-
padku zabudowy podmiej-
skiej stosowane w wersji 
z kanalizacją, w zabudowie 
wiejskiej rurociąg lub kabel 
doziemny. 
Możliwość instalacji napo-
wietrznej.

Znana technologia.
Powszechnie dostępne 
i sprawdzone elementy.

Mało elastyczna.
Kłopotliwe zarzą-
dzanie w przypad-
ku konieczności 
podłączania 
pojedynczych 
abonentów. 
Nieefektywna 
w przypadku ob-
szarów brownfield.
Kłopotliwe wdraża-
nie strategii podłą-
czania abonenta na 
żądanie.

2 Mikrokana-
lizacja

Budowa systemu mikro-
kanalizacji od punktu 
dystrybucyjnego do lokali 
abonenckich. 
Rozwiązanie charakteryzu-
jące się wysoką niezawod-
nością oraz elastycznością 
w zakresie zarządzania 
podłączaniem abonentów.

Dedykowana mikrokanali-
zacja do każdego użytkow-
nika gwarantuje bezpiecz-
ną i pewną instalację. 
Łatwość wprowadzenia 
dowolnego typu kabla 
w momencie podłączania 
abonenta. 
Łatwość wymiany kabla 
w przypadku uszkodzenia 
lub konieczności zmiany 
medium.

Wyższe koszty 
inwestycji na etapie 
budowy sieci. 

Szablony rozwiązań dojścia do abonenta w zabudowie rozproszonejTabela 13. 
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Do oceny poprawności montażu każ-
dego odcinka światłowodowego oraz 
weryfikacji obliczeń budżetu mocy toru 
optycznego konieczne jest wykonanie 
pomiarów. Zanim jednak powiemy, jakie 
pomiary należy wykonać i na jakim etapie 
(w czasie budowy, odbioru, eksploatacji), 
zwróćmy uwagę na kluczowe elementy 
znajdujące się w torze światłowodowym. 
Pomiędzy „nadajnikiem” a „odbiornikiem” 
szczególną uwagę zwrócimy na:

 włókno światłowodowe (w tym spe-•	
cjalne włókna o małym promieniu 
gięcia),
 połączenia trwałe włókna (•	 spawy ter-
miczne, łączniki mechaniczne),
 połączenia rozłączne (•	 złącza światło-
wodowe i adaptery).

 Elementy toru  6.1. 
optycznego – włókno 
światłowodowe

Obecnie powszechnie stosowanymi 
włóknami światłowodowymi, również 
w sieciach FTTH, są włókna jednomo-
dowe. Należy zwrócić uwagę na istot-
ne parametry, jakimi charakteryzują się 
włókna optyczne. Parametry te można 
podzielić na dwie grupy:

 parametry optyczne, do których za-•	
liczamy tłumienność jednostkową, 
współczynniki dyspersji chromatycz-
nej i polaryzacyjnej, długość fali od-
cięcia światłowodu, współczynniki 
nieliniowe;
 parametry mechaniczne, do których •	
zaliczamy średnicę pola modu, średnicę 

płaszcza (oraz jej tolerancję), niecen-
tryczność rdzenia względem płaszcza, 
eliptyczność rdzenia, parametry zgię-
ciowe (wytrzymałość mechaniczna oraz 
tłumienność makrozgięciowa).

Wymienione powyżej parametry róż-
nicują typy włókien. Do budowy sieci 
FTTH standardowo wykorzystuje się 
światłowody zgodne ze specyfikacją 
G.652.D w obszarach transportowym, 
dystrybucyjnym i rozdzielczym oraz 
światłowody zgodne z G.657 (o małym 
promieniu gięcia) w obszarze wewnątrz-
budynkowym. Najważniejsze parametry 
wspomnianych typów światłowodów 
zaprezentowano w tabeli 14.

W przypadku budowy w obszarze sie-
ci zewnętrznych podstawowym typem 
włókna pozostaje G.652D. Dla instalacji 
wewnątrzbudynkowych zaś, zarówno 
greenfield, jak i brownfield, zalecane 
jest wykorzystywanie kabli z włókna-
mi o zredukowanym promieniu gięcia, 
zgodnych z zaleceniami ITU-T G.657 A i B. 
Zgodnie z parametrami zaprezentowa-
nymi w tabeli 14 promienie gięcia tych 
światłowodów wynoszą 10 mm i 7,5 mm, 
odpowiednio dla kategorii A i B. Zasto-
sowanie światłowodów o mniejszym niż 
dopuszczalnym (standardowo 30 mm) 
promieniu gięcia pozwala na:

 wykorzystywanie elementów infra-•	
struktury o niewielkich wymiarach, 
takich jak skrzynki, szafki, gniazda, 
charakteryzujących się mniejszymi 
wymiarami niż w rozwiązaniach dla 
światłowodów standardowych. Dzięki 
temu zyskuje się na przestrzeni.

Pomiary toru optycznego w sieci 6. FTTH
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 łatwiejsze wykonywanie instalacji. •	
Ma to bardzo duże znaczenie szcze-
gólnie w przypadku instalacji we-
wnątrzmieszkaniowych w obiektach 
brownfield. W takim przypadku często 
występuje konieczność prowadzenia 
kabla na powierzchni oraz pokonywa-
nie krawędzi, narożników, kątów. Na 
rysunku 96 zaprezentowano pomiar 

tłumienności patchcordu, w którym 
zastosowano włókno zgodne z zale-
ceniem ITU-T G.657B. Należy zazna-
czyć, że zagięcie kabla nie podwyż-
sza tłumienia linii światłowodowej. 
Ponadto sama instalacja nie stanowi 
problemu ze względu na dużo więk-
szą tolerancję światłowodów na ostre 
zgięcia. 

Parametr Miara Jedn.
Typ włókna

G.652A G.652B G.652C G.652D G.657A G.657B

Średnica pola 
modu

Długość fali nm 1310 1310 1310 1310 1310 1310

Zakres  
wartości  
nominalnych

μm 8,6 – 
9,5

8,6 – 
9,5

8,6 – 
9,5

8,6 – 
9,5 8,6 – 9,5 6,3 – 9,5

Tolerancja μm ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,4 ± 0,4

Średnica 
płaszcza

Nominalna μm 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Tolerancja μm ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 ± 0,7 ± 0,7

Niecentrycz-
ność rdzenia

Wartość  
maksymalna μm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

Eliptyczność 
płaszcza

Wartość  
maksymalna % 1 1 1 1 1 1

Straty makro-
zgięciowe

Promień mm 30 30 30 30 15 10 15 10 7,5

Liczba  
zwojów 100 100 100 100 10 1 10 1 1

Wartość  
maksymalna dla 
λ = 1550 nm

dB – – – – 0,25 0,75 0,03 0,1 0,5

Wartość  
maksymalna dla 
λ = 1625 nm

dB 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 1,5 0,1 0,2 1,0

Tłumienność 
jednostkowa

Wartość  
maksymalna dla 
λ = 1310 nm

dB/km 0,5 0,4 0,4 (1) 0,4 (1) 0,4 (1) 0,5

Wartość  
maksymalna dla 
λ = 1550 nm

dB/km 0,4 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3

Wartość  
maksymalna dla 
λ = 1625 nm

dB/km – 0,4 (2) (2) (2) 0,4

UWAGI
(1) Dla zakresu od 1310 nm do 1625 nm
(2) Tłumienność jednostkowa dla λ = 1383 nm ± 3 nm

Zestawienie parametrów światłowodów stosowanych przy budowie sieci FTTxTabela 14. 
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W przypadku stosowania światłowo-
dów zgodnych z kategorią G.657B należy 
zwrócić uwagę na fakt, że nie gwarantują 
one pełnej kompatybilności z włókna-
mi innych kategorii. Powodem jest inna 
budowa włókien. Rysunek 97 pokazuje 
te różnice:

 światłowód o bardzo małej średnicy 1. 
rdzenia,
 światłowód o zoptymalizowanym pro-2. 
filu współczynnika załamania,
 światłowód z dziurami powietrznymi 3. 
(mogą one być realizowane na różne 
sposoby, np. jako rurki powietrzne 
wzdłuż rdzenia, bąbelki powietrzne 
losowo rozrzucone),
 światłowód z pierścieniem korygu-4. 
jącym wypadkowy współczynnik za-
łamania.

Różnice w budowie włókien najbar-
dziej widoczne są w przypadku połączeń 
spawanych. Dlatego niezbędne jest ko-
rzystanie z dedykowanych programów 
w spawarkach, umożliwiających zespa-
wanie włókien G.652 oraz G.657. 

Zgodnie ze standardem ITU-T G.657 

(Charakterystyka włókien jednodomo-
wych z małym promieniem gięcia oraz 
kabla sieci dostępowej) z grudnia 2006 r. 
włókno to jest całkowicie kompatybilne 
z włóknem standardu G.652, dodatkowo 
charakteryzując się odpornością na za-
gięcia. ITU-T G.657 określa pole modowe 
MFD włókna jako 8,6–9,5 µm, które jest 
parametrem wyróżniającym ten stan-
dard.

 Pomiar dwukierunkowy 6.1.1. 
reflektometrem

 Łączenie dwóch różnych włókien po-
woduje, że po obydwu stronach spawu 
występuje inne rozproszenie wsteczne 
światła (rozproszenie Rayleigha). Z jed-
nej strony jest to wzmocnienie ze zna-
kiem minus, z drugiej strony strata ze 
znakiem plus. W efekcie, w pierwszym 
przypadku, powstaje pozorne wzmoc-
nienie sygnału. Dlatego uśrednia się dwie 
wielkości, dokonując pomiaru z obydwu 
stron spawu na tej samej długości fali  
(IEC61300-3-4 Ed.3.0 06.2009 Światłowo-
dowe procedury pomiarowe – tłumien-
ność).

Na rysunku 98 przedstawione są dwu-
kierunkowe pomiary reflektometryczne 
pokazujące spaw między jednakowymi 
włóknami z różnymi wartościami tłu-

Rysunek 96. Pomiar patchcordu z włóknem G.657B (źródło: Archiwum)

1 2 3 4

Przykładowe konstrukcje światło-Rysunek 97. 
wodów zgodnych z G.657B 
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mienności, ale o jednej średnicy pola 
modowego MFD. Warunek równości mię-
dzy MFD1 i MFD2 powoduje, że strata 
(tłumienie) jest jednakowa w obydwu 
kierunkach. 

Rysunek 99 przedstawia dwukie-
runkowe pomiary reflektometryczne 
włókien o różnych średnicach pól mo-
dowych MFD. Pomiar spawu od strony 
włókna z większym MFD1 powoduje 
wzmocnienie sygnału, pomiar od stro-
ny włókna z mniejszym MFD2 ukazuje 
stratę sygnału.

Traktowanie pomiarów osobno nie 
pokazuje prawdziwej wartości spawu, 

Strata

podbicie

tłumienie

włókno 1 → włókno 2 włókno 2 → włókno 1 

Strata

MFD1 > MFD2

Dwukierunkowy pomiar reflektome-Rysunek 99. 
tryczny spawu włókien światłowodowych o róż-
nych średnicach pola modowego MFD (źródło: 
Draka)

Strata

włókno 1 → włókno 2 włókno 2 → włókno 1 

Strata

α1

α2

α2

α1

MFD1 = MFD2

Dwukierunkowy pomiar reflektome-Rysunek 98. 
tryczny spawu włókien światłowodowych o jed-
nakowej średnicy pola modowego MFD (źródło: 
Draka)

jest jedynie interpretacją rozproszenia 
światła przez reflektometr. Pomiar tłu-
mienności spawu różnych włókien od 
dwóch stron eliminuje efekty rozprosze-
nia światła, ukazując rzeczywistą jakość 
spawu.

Wraz ze wzrostem niedopasowania 
pól modowych zwiększają się wartości 
wzmocnienia i strat sygnału w pomia-
rach jednokierunkowych, nie zmieniając 
jednak wartości końcowej tłumienności 
spawu. Faktyczna zmiana tłumienności 
spowodowana różnicą pól modowych 
to nie więcej niż 0,01 dB.

Zjawiska niedopasowania włókien 
pod kątem pól modowych powstają 
także między włóknami tego samego 
producenta i tego samego typu. Przyczy-
ną jest duża tolerancja średnicy rdzenia 
włókna. 

Tabela 15[16] pokazuje, jaką wartość 
pomiaru jednokierunkowego (wzmoc-
nienie pozorne) można otrzymać przy 
zwiększających się różnicach pól modo-
wych dwóch włókien. Zakres wartości 
to od 0,1 dB do nawet 0,39 dB! Jednak 
nawet największa różnica pól modowych 
między włóknem G.652 a G.657A nie spo-
woduje, że rzeczywista wartość spawu 
przekroczy wartość 0,15 dB. 

wzmocnienie

strata

 Zjawiska występujące przy pomia-Rysunek 100. 
rach wykonywanych z różnych kierunków

MFD (μm) Wzmocnienie 
pozorne 

(dB)
Minium Maksi-

mum

8,9 9,1 0,10

8,8 9,2 0,19

8,7 9,3 0,29

9,0 9,4 0,19

8,6 9,4 0,39

8,6 9,0 0,20

Wartość pomiaru jednokierunkowego Tabela 15. 
(wzmocnienie pozorne)
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Tabela 16 [16] to rzeczywiste wartości 
tłumienia spawu, mierzone dwukierun-
kowo między włóknem G.657A a G.652.D. 
Pomiar wykonany został kilkoma rodzajami 
spawarek (Furukawa, Fujikura oraz Sumi-
tomo) z dobranymi odpowiednio progra-
mami spawania na dwóch długościach fal 
1310 nm oraz 1550 nm. Najniższą wartość 
uzyskano na spawarce Fujikura FSM-17S 
(0,030 dB dla 1310 nm i 1550 nm), najwyższą 
na spawarce Fujikura FSM-40S (0,063 dB dla 
1310 nm oraz 0,052 dB dla 1550 nm).

Tabela 17 [16] to wynik pomiarów dwu-
kierunkowych reflektometrycznych spa-
wu między dwoma włóknami G.657A na 
różnych spawarkach. Najlepsze wyniki 
na 1310 nm – 0,026 dB i 0,027 dB, a dla 
1550 nm – 0,019 dB i 0,015 dB – uzyskały 
odpowiednio spawarka Furukawa S177A 
oraz Fujikura FSM-50S.

Ze względu na spawanie dwóch włó-
kien światłowodowych charakteryzu-
jących się różnymi polami modowymi 
(G.652D i G.657A) otrzymane wyniki po-

Model 
spawarki

Ustawienia 1310 nm 1550 nm

Program Dopasowanie
Wartość 
średnia 

[dB]

Standardowe 
odchylenie 

[dB]

Wartość 
średnia 

[dB]

Standardowe 
odchylenie 

[dB]

S177A SM do płaszcza 0,041 0,024 0,032 0,015

S177A MM do płaszcza 0,040 0,022 0,040 0,020

S175 SM do płaszcza 0,044 0,023 0,038 0,034

T-39 SM do płaszcza 0,043 0,023 0,041 0,019

FSM-50S Auto do rdzenia 0,039 0,026 0,047 0,023

FSM-11S Auto do V-rowków 0,056 0,025 0,052 0,021

FSM-17S Auto do V-rowków 0,030 0,019 0,030 0,014

FSM-40S MM do płaszcza 0,063 0,017 0,052 0,014

 Wykaz parametrów IL uzyskanych z połączenia włókna G.652D oraz G.657A w zależności od Tabela 16. 
wyboru programu spawania i typu spawarki

Model 
spawarki

Ustawienia 1310 nm 1550 nm

Program Dopasowanie
Wartość 
średnia 

[dB]

Standardowe 
odchylenie 

[dB]

Wartość 
średnia 

[dB]

Standardowe 
odchylenie 

[dB]

S177A SM do płaszcza 0,026 0,034 0,019 0,035

S177A MM do płaszcza 0,047 0,023 0,038 0,013

S175 SM do płaszcza 0,038 0,022 0,036 0,027

T-39 SM do płaszcza 0,045 0,032 0,044 0,027

FSM-50S Auto do rdzenia 0,027 0,016 0,015 0,021

FSM-11S Auto do V-rowków 0,036 0,027 0,036 0,015

FSM-17S Auto do V-rowków 0,036 0,036 0,033 0,039

FSM-40S MM do płaszcza 0,036 0,031 0,053 0,024

 Wykaz parametrów IL uzyskanych z połączenia włókna G.657A oraz G.657A w zależności od Tabela 17. 
wyboru programu spawania i typu spawarki
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miarów reflektometrycznych nie wskazu-
ją na znacznie podwyższone parametry 
tłumienności spawów, natomiast świad-
czą o tym, iż zastosowana metoda pomia-
rowa – doskonale sprawdzająca się przy 
spawaniu włókien o jednakowych polach 
modowych – nie określa adekwatnie 
parametrów w przypadku różnych pól 
modowych spawanych włókien.

Należy zatem zgodnie z zaleceniami 
przywołanych wyżej norm dokonać po-
miarów reflektometrem dwukierunkowo, 
a otrzymane wyniki uśrednić, lub też wy-
konać dodatkowe pomiary miernikiem 
mocy i wartości otrzymane z miernika 
mocy przyjąć do wyliczania budżetu 
mocy toru światłowodowego.

 Elementy toru  6.2. 
optycznego –  
połączenia trwałe

6.2.1. Spawy termiczne

Standardową metodą łączenia odcin-
ków kabli światłowodowych jest spawa-
nie termiczne włókien. Wykonywane jest 
ono w specjalnych urządzeniach – tzw. 
spawarkach światłowodowych. Wysoka 
temperatura spaja jednorodnie włókna, 
ograniczając straty w punkcie połączenia. 
Przyjmuje się, że poprawnie wykonany 
nowoczesną spawarką spaw termiczny 
nie wnosi tłumienia większego niż 0,1 dB. 
Zespawane włókna chroni się termo-
kurczliwymi osłonkami, a całość połącze-
nia umieszcza w kasecie spawów. Kaseta 
zaś montowana jest zawsze w mufie lub 
przełącznicy światłowodowej.

Spawarka światłowodowa Sumi-Rysunek 101. 
tomo Electric. Na ekranie LCD widoczny proces 
automatycznego pozycjonowania rdzeni włókien 
względem siebie w dwóch płaszczyznach (źródło: 
Soho Art).

6.2.2. Łączniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne (zwane też 
spawami mechanicznymi) stanowią 
alternatywę dla połączeń spawanych. 
Zawdzięczają one swoją popularność 
rozwojowi sieci FTTH, gdzie często pre-
ferowany jest montaż niewymagający 
wysokich kwalifikacji ani specjalistycz-
nych narzędzi. Także za cenę niższych pa-
rametrów optycznych w porównaniu ze 
spawami termicznymi. Dla łączników me-
chanicznych IL wynosi ok. 0,1–0,5 dB.

Jednym z czynników, który doprowa-
dził w ostatnich latach do udoskonalenia 
techniki łączenia mechanicznego, było 
poprawienie parametrów geometrycz-
nych światłowodów jednomodowych. 
Ponieważ światłowody w spawach me-
chanicznych pozycjonowane są w tzw. 
V-rowkach, w rzeczywistości rozwiązanie 
to bazuje na pozycjonowaniu płaszczy 
dwóch łączonych światłowodów. Wraz 
z poprawą parametrów geometrycznych 
światłowodów producenci zaczęli zacie-
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śniać tolerancje eliptyczności płaszcza 
i niecentryczności rdzenia światłowodu 
względem płaszcza. Wynikiem tego jest 
gwarancja, że rdzeniw dla dwóch światło-
wodów wypozycjonowanych względem 
płaszczy nie będą przesunięte względem 
siebie w płaszczyźnie poprzecznej do 
osi światłowodu. To z kolei zapewnia 
niski poziom tłumienności wtrąceniowej 
takiego połączenia. W celu osiągnięcia 
niskiego poziomu reflektancji w punkcie 
połączenia światłowodów umieszczono 
żel o współczynniku załamania dopa-
sowanym do współczynnika załamania 
szkła. W konsekwencji łączniki mecha-
niczne charakteryzują się parametrami 
tłumienia odbiciowego niewiele gor-
szymi od spawów termicznych zgrze-
wanych.

Przykład łączników mechanicznych Rysunek 102. 
typu Fiberlock wklejonych wewnątrz skrzynki za-
kończeniowej (źródło: Archiwum).

 Elementy toru optycz-6.3. 
nego – złącza rozłączne

Złącza światłowodowe stanowią jeden 
z kluczowych elementów toru światło-
wodowego. Pozwalają na dokonywanie 
swobodnego łączenia i przełączania to-
rów optycznych.

O ile złącza i gniazda służące do połą-
czeń elektrycznych (np. standard RJ-45) 
nie posiadają bardzo wyrafinowanej kon-
strukcji, o tyle złącza światłowodowe 
stanowią bardzo precyzyjny element 
optyczny, w którym włókna światło-
wodowe muszą być pozycjonowane 
z dokładnością do tysięcznych części 
milimetra. Powierzchnia styku (tzw. czoło 
złącza) jest polerowana z wysoką dokład-
nością, aby zapewnić fizyczny kontakt 

Różne typy rozłącznych złączy świa-Rysunek 103. 
tłowodowych; od góry: SC, E-2000, FC, ST, LC, LX.5 
(źródło: FCA)
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dwu włókien bez występowania szcze-
liny powietrznej między nimi.

Złącza zbudowane są z wielu ele-
mentów: korpusu, boota, tulejki, jed-
nak najważniejszym z nich jest ferrula. 
Jest to element ceramiczny o wysokiej 
twardości ok. 1200 HV, o przekroju okręgu 
(o średnicy 2,5 lub 1,25 mm) z otworem, 
gdzie wkleja się włókno światłowodo-
we. Czoło ferruli stanowi powierzchnię 
styku złączy światłowodowych i może 
być polerowane w technologii PC (ang. 
physical contact) lub APC (ang. angled 
physical contact). 

Złącza APC są polerowane „pod kątem”. 
Kąt polerowania czoła ferruli równy 8° po-
woduje, że część światła, zamiast wracać 
rdzeniem do nadajnika – rozchodzi się 
w płaszczu. Minimalizuje to niekorzystne 
zjawisko odbicia (parametr tłumienności 
odbiciowej wynosi dla złączy APC ponad 
70 dB w porównaniu z 50 dB dla złączy 
sferycznych typu PC). Na jakość złączy 
światłowodowych wpływa dostosowany 
proces polerski, gwarantujący uzyskanie 
idealnej geometrii czoła ferruli.

Złącza bazujące na ferrulach 2,5 mm 
(np. SC, E-2000) są najlepiej zestandary-
zowanymi i najbardziej dopracowanymi 
produktami. Jednak dążenie do minia-
turyzacji doprowadziło do opracowania 
drugiej grupy – bazującej na mniejszych 
ferrulach 1,25 mm (tzw. SFF – ang. Small 
Form Factor). Umożliwiają one uzyskanie 
dwukrotnie większej gęstości upakowa-
nia niż złącza z ferrulą 2,5 mm. Dodat-
kową zaletą tych złączy jest fakt, że np. 
w miejsce pojedynczego adaptera SC 
w przełącznicy można bez dodatkowych 
adaptacji zainstalować adapter typu du-
plex dla złączy typu LC lub LX.5. Pozwa-
la to bardzo niskim kosztem zwiększyć 
dwukrotnie pojemność istniejących pól 
krosowniczych. 

Pojawiają się także złącza wielo-
włóknowe umożliwiające uzyskanie 
jeszcze większej gęstości upakowania 
niż w przypadku złączy SFF. Pojedyncze 
złącze umożliwia jednorazowe połącze-
nie do 12 światłowodów. Jednak na razie 
geometria tych złączy nie gwarantuje 
uzyskania wysokich parametrów trans-
misyjnych.

Najwygodniejszą metodą specyfi-
kowania typów i parametrów złączy 
światłowodowych jest powoływanie 
się na normy międzynarodowe. Normy 
te określają:

Czoło złącza 
polerowane 
w technologii 
PC lub APC

Tulejka zaciskowa 
do mocowania kabla

„Boot” – elastyczne 
wyprowadzenie kabla 
stacyjnego zapobiegające
załamaniu kabla 

Ferrula o śr. 2,5 lub 1,25 mm Korpus złącza 
z mechanizmem 
łączenia w adapterze

Schemat budowy złącza światłowo-Rysunek 104. 
dowego (źródło: Huber&Suhner).

Schemat budowy złącza światłowo-Rysunek 105. 
dowego. Przykład polerowania PC i APC.

8°
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 interfejs mechaniczny opisujący wszel-•	
kie aspekty związane z mechaniką złą-
czy poszczególnych typów w normach 
serii PN-EN 61754, IEC;
 interfejs optyczny opisujący wszelkie •	
aspekty (np. geometrię czoła ferruli) 
związane z parametrami optycznymi 
złączy dla danego typu ferruli w nor-
mach serii PN-EN 61755, IEC;
 parametry eksploatacyjne konkret-•	
nych typów złączy dla kategorii śro-
dowiskowych określonych w normach 
serii PN-EN 61753, IEC;
 aspekty niezawodnościowe w nor-•	
mach serii PN-EN 62005.

Specyfikowanie złączy światłowodo-
wych w oparciu o normy międzynarodo-
we pozwala zapewnić kompatybilność 
produktów.

6.3.1.  Złącza instalowane 
w terenie

Złącza światłowodowe wysokiej ja-
kości są produkowane z dużą precyzją 

i wymagają montażu laboratoryjnego. 
Co zrobić, gdy potrzebujemy wykonać 
złącze w terenie? Możemy posłużyć się 
tzw. złączami instalowanymi w terenie, 
choć od razu trzeba zaznaczyć, że nie za-
pewnią one parametrów transmisyjnych 
porównywalnych z tymi, które pochodzą 
z fabryki. Czasami łatwość montażu wy-
musza pewien kompromis.

Złącza instalowane w terenie stanowią 
odpowiedź na potrzebę wprowadzania 
tanich i prostych technologii zbliżających 
instalacje światłowodowe w montażu 
do technik stosowanych w przypadku 
sieci miedzianych. Złącza te, mogą być 
montowane w warunkach terenowych, 
umożliwiając zakańczanie pozostawio-
nych światłowodów dopiero, gdy jest to 
konieczne, lub wymianę zużytych złączy 
bez konieczności wykonywania spawów 
i wymiany całego pigtaila.

Złącza wykonywane w terenie moż-
na podzielić na dwa rodzaje: złącze bez 
wklejonego włókna oraz złącze z wklejo-
nym i wypolerowanym włóknem (w za-
leżności od potrzeb PC lub APC). Pierw-
sze rozwiązanie jest dość czasochłonne 
i nie zawsze można osiągnąć zamierzony 
efekt. Polega ono nie tylko na wklejeniu 
włókna, ale również wypolerowaniu go 
ręcznie. 

Bardziej efektywną metodą jest za-
stosowanie złączy z wklejonym i zapo-
lerowanym fabrycznie włóknem. Istnieją 
dwie konstrukcje takich złączy: złącza 
z łącznikiem mechanicznym oraz złącza 
ze spawem termicznym. Proces instalacji 
obejmuje połączenie złącza z docelowym 
światłowodem albo przy użyciu wbudo-
wanego w złącze łącznika mechanicz-
nego, albo wykonując spaw termiczny 
za pomocą specjalnie zmodyfikowanej 
spawarki. Po wykonaniu połączenia złą-
cze montowane jest poprzez nasunięcie 

Złącza rozłączne stanowią 
zakończenia tzw. pigtaili 
i patchcordów. 

Pigtail – to jednostronnie 
zakończony złączem 
odcinek światłowodu. 

Jest on spawany do włókna kabla liniowego 
wewnątrz przełącznicy światłowodowej. Pigtail 
jest wpinany od strony wewnętrznej (liniowej) 
do adaptera światłowodowego na panelu 
komutacyjnym przełącznicy. 
Patchcord – to dwustronnie zakończony 
odcinek kabla (wewnętrznego/stacyjnego) 
światłowodowego. Służy on do łączenia portu 
przełącznicy światłowodowej (adaptera od 
zewnętrznej strony pola komutacyjnego) 
z innym portem lub z urządzeniem nadawczo
odbiorczym.
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i połączenie elementów obudowy, co 
zapewnia wytrzymałość mechaniczną 
rozwiązania.

Zaletą złączy z łącznikiem mecha-
nicznym jest możliwość używania do 
montażu prostych i tanich narzędzi me-
chanicznych. Wadą zaś jest samo mecha-
niczne połączenie, czego konsekwencją 
mogą być gorsze parametry optyczne 
oraz mniejsza wytrzymałość. Ponieważ 
duże znaczenie ma siła utrzymania kabla 
w złączu (gwarantująca, że w przypadku 
pociągnięcia za kabel nie zostanie on wy-
rwany ze złącza), złącza mogą sprawiać 
w tym zakresie pewne problemy.

Zaletą złączy ze spawem zgrzewanym 
jest uzyskanie parametrów, zarówno 
optycznych, jak i mechanicznych, takich 
jak dla fabrycznie montowanych pig-
taili. Spawarki dedykowane do montażu 
złączy na światłowodzie są wykonywane 
jako urządzenia przenośne, zasilane ba-
teryjnie. Mogą być one oczywiście wy-
korzystywane również do wykonywania 
standardowych spawów zgrzewanych.

Na rysunku 106 zaprezentowano prze-
nośną spawarkę T25 firmy Sumitomo 
dedykowaną do sieci FTTx, z możliwością 
instalacji złączy na światłowodzie. 

Mimo że koszt złącza instalowanego 
w terenie jest znacznie wyższy oraz ja-
kość połączenia jest niższa od zakupio-
nego fabrycznie, rozwiązanie to stanowi 
alternatywę dla obecnie stosowanych 
technologii. Instalacja złącza bezpo-
średnio na światłowodzie może zastą-
pić spawanie pigtaili ze światłowodami. 
W obydwu przypadkach niezbędna jest 
spawarka. Dodatkowo w tradycyjnej me-
todzie spawania konieczne jest zastoso-
wanie metody ochrony połączenia (np. 
osłona złączowa lub puszka). Całościowy 
koszt rozwiązania może nie być niższy, 
a dodatkowo wymagana jest większa 

przestrzeń na instalację osłony złączowej 
lub puszki.

W przypadku eksploatowanej sieci za-
stosowanie złącza terenowego pozwala 
wymienić zniszczone złącza stanowiące 
zakończenie pigtaili bez konieczności 
spawania nowego pigtaila. Nie ma po-
trzeby otwierania osłony złączowej lub 
ingerencji w kasety spawów , czego na-
stępstwem mogłoby być uszkodzenie 
połączeń w sąsiednich torach. 

Złącza zarabiane w terenie to ideal-
ne rozwiązanie dla zakończenia kabla 
łatwego dostępu. W zabudowie typu 
brownfield światłowody z takich kabli 
doprowadzane są do użytkownika na 
jego żądanie. W takim przypadku nieza-
kończone włókno doprowadzane jest do 
mieszkania, a następnie montuje się na 
nim złącze. Gniazdo optyczne nie musi 
posiadać miejsca na dodatkowy spaw, 
a cały proces upodabnia się do instalacji 
okablowania miedzianego.

Spawarka T25 firmy Sumitomo do Rysunek 106. 
sieci FTTH pozwalająca na wykonanie złączy świa-
tłowodowych w terenie (źródło: Soho Art)
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 Podstawowe wymaga-6.4. 
nia dotyczące pomia-
rów i pracy z systemami 
światłowodowymi

Zdarza się często, że podczas pomia-
rów tras światłowodowych pojawia się 
nadmierne tłumienie w torze. Niestety 
dość powszechną przyczyną jest po pro-
stu zabrudzenie występujące na czole 
złącza światłowodowego. Jest ono nie-
widoczne gołym okiem. Stwierdzenie 
zanieczyszczenia wymaga inspekcji mi-
kroskopowej o powiększeniu minimum 
100×, a najlepiej 400×.

Skąd się biorą zanieczyszczenia? Wy-
starczy dotyk palcami, czasem zapylenie 
panujące w pomieszczeniu, czy też pozo-
stałości substancji alkoholopodobnych 
używanych do… czyszczenia. Paradok-
salnie – alkohol stosowany do przemy-
wania złączy pozostawia czasem zacieki, 
jeśli nie zostanie dokładnie wytarty od-
powiednią ściereczką bezpyłową.

Jeśli zanieczyszczenie złącza (drobinka 
kurzu, pyłu) występuje w promieniu 25 µm 
od rdzenia, to pewne jest, że tłumienność 
wtrąceniowa wzrośnie nawet o 1 dB, a tłu-
mienność odbiciowa spadnie o 30 dB. Gdy 
zanieczyszczenie występuje w promieniu 
większym niż 25 µm od rdzenia, niewiele 
zmienia w parametrach transmisyjnych.

Czasami jednak uszkodzenia sięgają 
w głąb ceramiki lub włókna. Jeżeli przyj-
miemy, że w światłowodzie transmitowa-
ny jest sygnał optyczny o mocy 27 dBm 
(przykładowo sygnał za wzmacniaczem 
optycznym), dla światłowodu jedno-
modowego otrzymamy gęstość mocy 
650 kW/cm2. Moc optyczna o takiej gę-
stości spowoduje zapłon wszelkich zabru-
dzeń znajdujących się w obszarze rdzenia, 
skutkując nieodwracalnym zniszczeniem 
czoła złącza światłowodowego. 

Zanieczyszczenia na złączu światło-Rysunek 107. 
wodowym (u góry – złącze zapylone drobinami 
kurzu, u dołu – z zaciekami niewyschniętego al-
koholu); (źródło: FCA)

W związku z tym niezbędna jest stała 
kontrola wizualna jakości czoła złączy 
oraz utrzymywanie złączy w bezwzględ-
nej czystości. Tym bardziej że połączenie 
nowego złącza ze źle użytkowanym spo-
wodować może zabrudzenie lub nawet 
poważne uszkodzenie tego pierwszego 
poprzez np. przeniesienie zanieczysz-
czeń, zarysowanie.

Wzorem poprawnych złącz gotowych 
do włączenia do instalacji są te pokazane 
na rysunku 109.

Przy wyglądzie powierzchni czołowej 
złączy jak na rysunku można być pewnym, 
że jakość powierzchni nie będzie miała 
wpływu na parametry tłumiennościowe.
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Na koniec ważne jest, by zwrócić uwa-
gę na bezpieczeństwo osób pracujących 
przy instalacji, eksploatacji i pomiarach.

Ze względu na pracę w obszarze 
promieniowania niewidzialnego gołym 
okiem bardzo niebezpiecznie jest pozo-
stawianie nieosłoniętych złącz. W celu 
uniknięcia takich sytuacji zaleca się stoso-
wanie kapturków ochronnych w przypad-
ku złączy światłowodowych oraz zatyczek 
ochronnych do adapterów za każdym 
razem, gdy ma miejsce rozłączanie złącza 
światłowodowego.

Bez względu na stosowanie osłon 
mechanicznych zakończeń światłowo-
dowych zaleca się ograniczenie dostępu 
do pomieszczeń, w których zlokalizowa-
ne są przełącznice światłowodowe oraz 
sprzęt transmisyjny do wąskiego grona 
osób przeszkolonych w obsłudze sprzętu 
światłowodowego.

Na całej trasie łącza światłowodowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, 
w których występują złącza światłowodo-
we, należy stosować oznaczenia o promie-
niowaniu optycznym zgodne z normami 
serii PN-EN 60825-xxx [17].

Zanieczyszczenia w ścieżce transmisji Rysunek 108. 
mogą powodować trwałe uszkodzenia – zwłaszcza 
przy dużej mocy lasera (źródło: FCA). 

Odpowiednia czystość powierzchni Rysunek 109. 
czołowej złącza, zdjęcie z kamery mikroskopu West-
over powiększenie 400× (źródło: FCA)
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Pomiary sieci FTTH6.5. 

Istota pomiarów w sieci FTTH spro-
wadza się do badań wszystkich elemen-
tów sieci i punktów ich połączeń. Ważne 
jest określenie zakresu badań i etapów 
budowy sieci, kiedy powinny być wy-
konywane.

W tabeli 18 zaprezentowano listę pod-
stawowych pomiarów wykonywanych 
w optycznych sieciach dostępowych 
wraz z odpowiednimi dokumentami 
normatywnymi.

Pomiary w sieci FTTH dotyczą każde-
go z trzech etapów:

budowa/instalacja,•	
eksploatacja,•	
serwis. •	

Pomiary na etapie budowy sieci 
i instalacji osprzętu mają na celu we-
ryfikację poprawności montażu odcin-
ków instalacyjnych. Ma to umożliwić 
wychwycenie błędów instalacyjnych 
oraz wadliwych elementów, których 
usunięcie na późniejszych etapach by-

łoby zbyt kosztowne i czasochłonne. 
Na tym etapie wykonuje się pomiary 
odbiorcze sieci. Pomiary na etapie utrzy-
mania sieci obejmują monitoring stanu 
optycznej sieci dystrybucyjnej, zmiany 
w konfiguracji sieci, w tym podłączanie/
odłączanie abonentów. Ze względu na 
fakt, że pomiary te wykonywane są na 
pracującej sieci, najczęściej wykorzy-
stywaną metodą jest pozapasmowe 
monitorowanie przy użyciu reflekto-
metru światłowodowego. Aby zapewnić 
możliwość wykonywania pomiarów na 
pracującej sieci, na etapie projektowania 
oraz budowy sieci należy zaplanować 
instalację elementów rozgałęziających. 
W zależności od tego, czy monitorowa-
ne mają być parametry fizyczne sieci 
przy pomocy OTDR, czy też jakość trans-
mitowanego sygnału optycznego (mier-
nik mocy, oscyloskop), zaprojektować 
należy odpowiednio szerokopasmowy 
element rozgałęziający lub element roz-
gałęziający WDM. 

Lp. Nazwa pomiaru Procedura pomiarowa

1. Inspekcja wizualna prIEC 61300-3-35 Ed. 1.0
Fibre optic interconnecting devices and passive components - ba-
sic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and 
measurements - Fibre optic cylindrical connector endface visual and 
automated inspection

2. Tłumienność wtrące-
niowa

PN-EN 61280-4-2:2004
Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów teleko-
munikacyjnych - Część 4-2: Światłowodowe linie kablowe - Tłumienność 
jednomodowych światłowodowych linii kablowych

3. Tłumienność odbi-
ciowa 
Reflektancja

PN-EN 61300-3-6:2005
Światłowodowe złącza i elementy bierne - Podstawowe procedury 
badań i pomiarów - Część 3-6: Badania i pomiary - Straty odbiciowe

4. Analiza reflektome-
tryczna

IEC/TR 62316 (2007-01) Ed. 2.0
Guidance for the interpretation of OTDR backscattering traces

5. Pomiar charaktery-
styki widmowej

–

Podstawowe pomiary optyczneTabela 18. 
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Pomiary serwisowe mają na celu wy-
krycie lokalizacji oraz charakteru uszko-
dzeń w optycznej sieci dystrybucyjnej. 
Pomiary te są wykonywane po uzyskaniu 
informacji o wystąpieniu awarii w sieci, 
najczęściej z systemu monitorowania 
na wyższych warstwach. Stanowią one 
ostatni etap procedury serwisowej po 
ustaleniu, czy awaria nie miała miejsca 
na poziomie aplikacji użytkownika lub 
sprzętu transmisyjnego.

W związku z faktem, że każdy z ob-
szarów sieci FTTH charakteryzuje się róż-
nymi właściwościami, odmienne będą 
również wymagania odnośnie do wyko-
nywanych dla nich pomiarów. Biorąc pod 

uwagę grupy pomiarów zalecanych na 
poszczególnych etapach sieci, stworzo-
na została lista wymaganych pomiarów 
zaprezentowana w tabeli 19.

Niezależnie od wykonywania odpo-
wiednich pomiarów w sieci FTTH należy 
zwrócić uwagę na to, że różnią się one 
od pomiarów w sieciach dalekosiężnych 
czy metropolitalnych. O ile w przypadku 
sieci punkt–punkt brak sygnału czy wy-
stąpienie uszkodzenia w jednym torze 
transmisyjnym powoduje konieczność 
interwencji na jednym światłowodzie, 
o tyle inaczej to wygląda w przypadku 
sieci punkt–wielopunkt. Interwencja 
w obszar sieci miedzy OLT a elementem 

Grupa  
pomiarów

Budowa/instalacja Eksploatacja Serwis

Transportowa 
Rozdzielcza

Tłumienność wtrąceniowa
(λ = 1310 nm + λ = 1490 nm lub 1550 nm)
 
Tłumienność odbiciowa/reflektancja
(λ = 1490 nm lub 1550 nm)
 
Pomiary OTDR
(λ = 1310 nm + λ = 1625 nm)

Monitorowa-
nie stanu toru 
optycznego przy 
pomocy pozapa-
smowych technik 
reflektometrycz-
nych z wykorzy-
staniem długości 
fali λ = 1625 nm.
Monitorowanie 
poziomu mocy 
optycznej w wy-
branych punktach 
sieci, w których 
zainstalowano 
elementy typu 
TAP.

W zależności od ob-
jawów uszkodzenia 
należy:

przeprowadzić •	
pomiary poziomu 
mocy optycznej 
w gnieździe 
u abonenta lub 
w poprzedzają-
cych punktach 
elastyczności 
(λ = 1490 nm),
dokonać inspekcji •	
wizualnej stanu 
połączeń z uży-
ciem wideomikro-
skopu,
przeprowadzić •	
reflektometryczny 
pomiar odcinka 
światłowodu, na  
którym wystąpi-
ło uszkodzenie 
(λ = 1625 nm).

Abonencka Tłumienność wtrąceniowa
(λ = 1310 nm + λ = 1490 nm lub 1550 nm)
 
Tłumienność odbiciowa/reflektancja
(λ = 1490 nm lub 1550 nm)
 
Pomiary OTDR
(λ = 1310 nm + λ = 1625 nm)

Wewnątrz-
mieszkaniowa

Weryfikacja ciągłości źródłem światła 
widzialnego

Pomiar poziomu 
mocy optycznej 
w gnieździe abo-
nenckim.
Inspekcja 
wizualna wtyku 
z użyciem wideo-
mikroskopu.

UWAGA
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych producentów, reflektometry do pomiarów poza-
pasmowych mogą charakteryzować się pomiarową długością fali 1650 nm.

Lista pomiarów FTTH dla poszczególnych etapów życia sieciTabela 19. 
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rozgałęziającym oznacza, w przypad-
ku braku elementów TAP, konieczność 
rozłączenia do 64 abonentów. Dlatego 
tak ważne jest instalowanie elementów 
umożliwiających monitorowanie sieci na 
każdym etapie jej budowy.

 Pomiary mocy i pomiary 6.6. 
transmisyjne

Pomiary bezwzględnego poziomu 
mocy optycznej w sieciach FTTH wy-
konywane są zazwyczaj podczas uru-
chamiania usług lub w czasie usuwania 
awarii. Pomiary te powinny być wykony-
wane, w zależności od sygnału, którego 
poziom mocy jest mierzony przez mier-
nik mocy skalibrowany dla długości fali 
1310 nm, 1490 nm oraz 1550 nm. Pomiar 
mocy u abonenta lub w szafce dystry-
bucyjnej podczas uruchamiania usługi 
wykonuje się na długości fali 1490 nm. 
W przypadku, gdy sygnał telewizyjny 
transmitowany jest sygnałem analo-
gowym, jego transmisja będzie miała 
miejsce na długości fali 1550 nm.

Mierniki mocy optycznej wykorzy-
stywane do pomiarów uruchomienio-
wych oraz w czasie prac serwisowych 
powinny:

 być skalibrowane na długości fali •	
1310 nm, 1490 nm oraz 1550 nm,
 charakteryzować się bardzo dobrą do-•	
kładnością pomiaru bezwzględnego 
poziomu mocy,
 pracować w szerokim zakresie dynami-•	
ki umożliwiającym pomiary sygnałów 
cyfrowych (1480 nm, niższy poziom 
mocy) oraz analogowych (1550 nm, 
wyższy poziom mocy).

Pomiar mocy nadawanej przez zakoń-
czenie sieciowe znajdujące się u abonenta 

nie jest możliwy przy użyciu tradycyjnych 
mierników mocy optycznej. Wynika to 
z faktu, że zakończenia sieciowe w sie-
ciach GPON nadają sygnał optyczny je-
dynie w przypadku, gdy odbierany jest 
przez nie sygnał z OLT. W chwili odłączenia 
zakończenia sieciowego do celów po-
miarowych nadawanej przez niego mocy 
przestanie docierać do niego sygnał z OLT, 
co spowoduje, że ONU również przestanie 
nadawać sygnał. W celu umożliwienia wy-
konywania pomiarów mocy nadawanej 
zarówno przez OLT, jak i przez ONU na 
rynku pojawiły się nowe mierniki mocy 
dedykowane do pomiarów w sieciach 
PON. Przykładowy miernik dedykowany 
do pomiarów sieciach PON zaprezento-
wano na rysunku 110.

Podstawowe cechy odróżniające ten 
miernik od klasycznych mierników po-
ziomu mocy to:

 specjalna konstrukcja umożliwiająca •	
wpięcie miernika w tor transmisyjny, 
a następnie, dzięki zapewnieniu nie-
przerwanej transmisji, jednoczesny 
pomiar wszystkich transmitowanych 
sygnałów;
 zdolność do jednoczesnego pomiaru •	
sygnałów o różnych poziomach mocy 

Miernik mocy dedykowany do po-Rysunek 110. 
miarów w sieciach PON (źródło: Soho Art)
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(niski poziom mocy sygnału transmi-
sji cyfrowej na 1490 nm oraz wysoki 
poziom mocy sygnału transmisji ana-
logowej na 1550 nm);
 zdolność pomiaru sygnałów transmi-•	
towanych w paczkach przez ONU.

Wymienione wyżej cechy miernika 
mocy pracującego w sieci PON odróż-
niają go od klasycznego. Jednak nie we 
wszystkich przypadkach zastosowanie 
takiego miernika znajdzie uzasadnienie, 
czasami będzie wręcz niemożliwe.

Włączenie dedykowanego miernika 
mocy w tor transmisyjny spowoduje 
wprowadzenie dodatkowej tłumien-
ności wtrąceniowej. Jeżeli badany sys-
tem pracuje na granicy budżetu mocy 
optycznej, wprowadzenie w tor optyczny 
dodatkowej tłumienności może spowo-
dować przekroczenie wartości budżetu 
mocy, a w konsekwencji przerwanie 
transmisji.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na 
fakt, że możliwość wykorzystania dedy-
kowanego dla sieci PON miernika mocy 
optycznej będzie ściśle skorelowana 
z  technologią wykonania infrastruktury 
optycznej. W przypadku budowy sieci na 
bazie mikrokanalizacji lub w technologii 
bezzłączowej (np. w celu ograniczenia 
do minimum tłumienności toru optycz-
nego) jedynym punktem, w którym moż-
liwe będzie podłączenie dedykowanego 
miernika mocy, może być lokal abonenta. 
W takim przypadku dużo tańszym rozwią-
zaniem będzie weryfikacja poziomu mocy 
w gnieździe abonenckim oraz podłącze-
nie nowego urządzenia ONU, w przypad-
ku gdy poziom mocy jest prawidłowy.

Do pomiarów transmisyjnych wyko-
rzystywane są źródła optyczne oraz mier-
niki mocy optycznej. W związku z tym, 
że pomiar tłumienności toru optyczne-

go jest pomiarem względnym, inne są 
również wymagania odnośnie do przy-
rządów pomiarowych. Ze względu na 
fakt, że po jednokrotnym wykonaniu 
odniesienia wykonywana jest seria po-
miarów względnych mocy dla różnych 
gałęzi toru optycznego, ważne są przede 
wszystkim:

 stabilność poziomu mocy optycznej •	
źródła światła, co daje pewność, że dla 
długotrwałych pomiarów utrzymywa-
ny będzie ten sam stały poziom mocy 
odniesienia;
 liniowość skali mocy miernika gwa-•	
rantująca, że dla różnych optycznych 
budżetów poszczególnych torów pra-
widłowo określana będzie mierzona 
tłumienność;
 odpowiednia dynamika zestawu po-•	
miarowego gwarantująca prawidłowy 
pomiar toru optycznego od OLT do 
zakończenia sieciowego (z uwzględ-
nieniem tłumienności wtrąceniowej 
elementów rozgałęziających).

Nowoczesne zestawy do pomiaru tłu-
mienności wtrąceniowej, oprócz wska-
zanych powyżej cech metrologicznych, 
charakteryzują się wieloma dodatkowymi 
funkcjami bardzo przydatnymi podczas 
wykonywania pomiarów odbiorczych. 
Do najważniejszych z nich należą:

 automatyczna detekcja długości fali •	
źródła – funkcja ta pozwala uniknąć 
błędów związanych z wyborem dłu-
gości fali nadajnika i źródła;
 zapis wyników pomiarów w pamięci •	
przyrządu;
 automatyczny pomiar dla wszystkich •	
długości fali.

Na rynku dostępnych jest wiele urzą-
dzeń umożliwiających wykonywanie 
dwukierunkowych, automatycznych 
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pomiarów tłumienności wtrąceniowej 
toru optycznego przy użyciu przyrzą-
dów pomiarowych komunikujących się 
miedzy sobą. Należy zwrócić uwagę, że 
o ile zastosowanie takich przyrządów po-
zwala uniknąć wielu błędów związanych 
z doborem nastaw przez operatorów, 
niepewność pomiarów w takim układzie 
będzie większa niż w przypadku pomia-
rów manualnych.

 Analiza  6.7. 
reflektometryczna 

Reflektometryczne pomiary toru świa-
tłowodowego są weryfikacją jakości mon-
tażu toru światłowodowego. Największą 
zaletą pomiarów reflektometrycznych 
jest możliwość charakteryzowania toru 
światłowodowego przy dostępie do jed-
nego końca toru (w ramach zdolności 
metrologicznych przyrządu), jak również 

możliwość lokalizacji zdarzeń w funkcji 
długości toru optycznego.

Reflektometr światłowodowy OTDR 
wysyła impulsy światła wysokiej mocy, 
a następnie mierzy światło powracające 
w wyniku rozpraszania lub odbić. Po-
nieważ każde zdarzenie w torze świa-
tłowodowym jest źródłem odbicia lub 
tłumienia mocy optycznej, znajduje to 
odzwierciedlenie na przebiegu reflek-
tometrycznym zaprezentowanym na 
rysunku 111.

Typowe zdarzenia, jakie można zaob-
serwować przy użyciu OTDR, to:
•	  złącza światłowodowe, przy czym oce-

na odbicia światła od złącza pozwala 
ocenić również jego jakość,
 połączenia spajane, w tym możliwość •	
oceny, czy w miejscu spawu połączono 
tego samego typu czy różne światło-
wody,
pęknięcia światłowodu,•	
makrozgięcia.•	
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Typowy przebieg reflektometryczny.Rysunek 111. 
1 – złącze w przełącznicy; 2, 3, 5, 7 – spawy termiczne; 4, 6 – złącza rozłączne; 8 – koniec toru świa-
tłowodowego; 9 – szumy
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Dodatkowo możliwa jest ocena tłu-
mienności jednostkowej światłowodu, 
tłumienności wtrąceniowej oraz odbi-
ciowej zdarzeń.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 
61280-4-2:2004 [18], w przypadku gdy wy-
niki pomiarów metodami transmisyjną 
i reflektometryczną różnią się znacząco, 
wtedy jako prawidłowe należy przyjąć 
wyniki pomiarów metodą transmisyj-
ną. Błędy przy pomiarach tłumienności 
wtrąceniowej reflektometrem mogą 
powstać np. w następstwie złego usta-
wienia markerów pomiarowych, czy też 
niewykonania pomiarów dwustronnych 
spawów przy połączeniu różnego typu 
światłowodów. Może to doprowadzić 
w efekcie końcowym do błędnej oceny 
jakości zdarzenia, pociągając za sobą 
dodatkowe koszty wynikające ze zbędnej 
interwencji lub jej zaniechania.

Makrozgięcia, czyli zgięcia światło-
wodów o promieniu mniejszym niż do-
puszczalny, mogą być w prosty sposób 

zlokalizowane poprzez wykonanie po-
miarów reflektometrycznych badanego 
toru na dwóch długościach fali. Zasada 
detekcji makrozgięć opiera się na fakcie, 
że to samo zgięcie będzie generowało 
różne tłumienności wtrąceniowe dla róż-
nych długości fali. Na rysunku 112 zapre-
zentowano charakterystykę widmową 
tłumienności światłowodu zgodnego 
ze specyfikacją G.652 zmierzoną dla po-
jedynczych pętelek o średnicach 15 mm, 
25 mm i 80 mm. 

Jak widać na rysunku 112, w przypadku 
odcinka światłowodu, w którym pojawi 
się makrozgięcie o promieniu mniej-
szym od dopuszczalnego, tłumienność 
wtrąceniowa zdarzenia w tym miejscu 
będzie większa dla większej długości 
fali. Jak łatwo zauważyć, różnica ta bę-
dzie tym większa, im bardziej odległe 
od siebie fale zostaną wykorzystane do 
pomiarów. Z tego powodu zaleca się, aby 
w pomiarach reflektometrycznych wy-
korzystywana była długość fali 1625 nm 

Długość fali [nm] 

1300 1400 1500 1600

Tłumienie [dB]

0

2

4

6

8

10

15 mm

25 mm

80 mm

Charakterystyka widmowa tłumienności światłowodu zgodnego ze specyfikacją G.652Rysunek 112. 
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(lub 1650 nm), która ze względu na dużą 
czułość makrozgięciową, umożliwia ob-
serwację nawet drobnych błędów mon-
tażowych. Należy zaznaczyć, że opisana 
powyżej metoda detekcji makrozgięć 
nie znajduje zastosowania w przypad-
ku światłowodów o zredukowanym 
promieniu gięcia, gdyż bez względu na 
długość fali transmisji, makrozgięcia nie 
będą wprowadzały żadnej tłumienności 
wtrąceniowej.

Kolejnym ważnym aspektem pomia-
rów reflektometrycznych jest zjawisko 
strefy martwej. Strefa martwa wynika 
z konstrukcji reflektometru, którego de-
tektor zostaje wprowadzony w stan na-
sycenia w momencie, gdy pada na niego 
światło podchodzące z punktu silnego 
odbicia, takiego jak złącze PC. Niemniej 
nawet w przypadku odbić, które nie 
wprowadzają detektora w stan nasyce-
nia, pojawia się strefa martwa. Wynika 
ona ze skończonego pasma toru ana-
logowego odbiornika oraz skończonej 
szerokości impulsu, która przekłada się 
na przestrzeń (w metrach), jaką „zajmu-
je” impuls w światłowodzie. W związku 
z występowaniem strefy martwej zaleca 
się stosowanie włókien rozbiegowych, 
pozwalających oddalić pierwsze zdarze-
nie w sieci od złącza na panelu czołowym 
reflektometru, a przez to ograniczyć stre-
fę martwą dla tego złącza.

Pomiary reflektometryczne w sie-
ciach FTTH wiążą się często z pomia-
rami torów, w których zainstalowano 
elementy rozgałęziające. Pomiary takie 
są szczególnie wymagające dla reflek-
tometrów światłowodowych. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, że elementy 
rozgałęziające wprowadzają duże straty 
wtrąceniowe dla poszczególnych gałęzi 
wynoszące przykładowo ~17 dB dla rze-
czywistego elementu rozgałęziającego 

o podziale 1×32. Naturalne mogłoby się 
wydawać wykorzystanie szerokiego im-
pulsu pomiarowego (np. 10 μs) w celu 
zapewnienia wystarczającej dynamiki, 
jednak strefa martwa wynosząca ~1 km 
dla takiej szerokości impulsu czyni go 
całkowicie bezużytecznym przy pomia-
rach w sieciach FTTH.

Widać więc, że reflektometry prze-
znaczone do pomiarów w sieciach FTTH 
powinny posiadać cechy odróżniające je 
znacznie od przyrządów przeznaczonych 
do zastosowań w sieciach dalekosięż-
nych. 

W wypadku wystąpienia 
podwyższonego tłumienia 
w miejscu zdarzenia 
reflektometrycznego, 
takiego jak spaw, należy 
sprawdzić:

Czy włókno jest dobrze przycięte,1. 
Czy włókno jest czyste,2. 
Czy włókno nie jest stare,3. 
Czy płaszcz włókna jest okrągły,4. 
 Czy niecentryczność rdzenia wobec płaszcza 5. 
we włóknie jest pomijalna,
 Czy użyto dobrych narzędzi do obróbki 6. 
włókna.

Gdy nadal występuje podwyższone tłumie-
nie, należy zwrócić uwagę, czy wystąpiły 
krytyczne sytuacje jak:

Zagięte włókno,1. 
Złamane włókno,2. 
Złe spawanie,3. 
Zły adapter,4. 
 Brak kompatybilności między spawanymi 5. 
włóknami,
 Brudne złącza pigtaila oraz tego już istnieją6. 
cego w adapterze, do którego się wpinamy,
Uszkodzone złącze. 7. 

Jeśli tłumienność dla fali 1550 nm jest 
większa od tłumienności dla fali 1310 nm, to 
należy: poprawić spaw lub wymienić pigtail 
ze względu na brak kompatybilności włókien. 
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Powinny one:
 zapewniać o wiele krótsze strefy mar-•	
twe, niż ma to miejsce w przypadku 
przyrządów do pomiarów w sieciach 
dalekosiężnych; wymaganie to wiąże 
się z koniecznością detekcji zdarzeń 
zlokalizowanych często bardzo blisko 
siebie;
 powinny gwarantować na krótkich •	
impulsach wystarczającą dynamikę 
do pomiarów wraz z elementami roz-
gałęziającymi;
 w przypadku gdy chcemy wykorzysty-•	
wać je do pomiarów na pracujących 
liniach, powinny posiadać wbudowa-
ny filtr optyczny.

Niezależnie od wymaganych cech sa-
mych przyrządów pomiarowych należy 

zwrócić szczególną uwagę na analizę 
zdarzeń przy pomiarach sieci z elemen-
tami rozgałęziającymi od strony obiektu 
OLT. Chociaż pomiary w tym kierunku, 
ze względu na bardzo duże wymagania 
stawiane przyrządom pomiarowym oraz 
trudną analizę, nie są zalecane, mogą być 
wykonywane ze względu na przyjętą 
strategię pomiarową lub budowę sieci.

W przypadku pomiarów z elementem 
rozgałęziającym następuje sumowanie 
zdarzeń z poszczególnych gałęzi elemen-
tu rozgałęziającego na jednym przebiegu 
reflektometrycznym, co zaprezentowano 
na rysunku 113 [19]. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że nie ma możliwości zobaczenia, 
które z odbić pochodzi z której gałęzi 
elementu rozgałęziającego (a w efek-
cie – które odbicie odpowiada któremu 

A
3065 m

B
4612 m

C
5145 m

D
5560 m

E
6683 m

F
6812 m

G
7593 m

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

splitter

1×8

splitter

1×2

1547 m

3065 m

2081 m

415 m
1538 m

1667 m

2448 m

A

B

C
D

E

F
G

} niepodłączone

Schemat sieci oraz przebieg dla pomiarów od strony OLTRysunek 113.  (źródło: EXFO)
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abonentowi). W związku z tym nie ma 
możliwości określenia na podstawie 
takich pomiarów, bez posiadania do-
kładnej dokumentacji paszportyzacyjnej, 
w torze do którego mieszkania pojawił 
się problem. Z tego też powodu pomiary 
reflektometryczne sieci od strony OLT 
wymagają nie tylko doświadczenia 
w analizowaniu zdarzeń reflektometrycz-
nych, lecz również dokładnej dokumen-
tacji odniesienia. Jedyną możliwością 
dokładnego pomiaru reflektometryczne-
go instalacji FTTH jest pomiar od strony 
gniazda abonenckiego w kierunku OLT. 
Jednak wykonanie takich pomiarów jest 
kłopotliwe, ponieważ wymaga wizyty 
u każdego abonenta. Dlatego też tego 
typu pomiary nie są wykonywane po-
wszechnie. Najczęściej dokonuje się tego 
dla najkrótszego i najdłuższego odcinka 
od abonenta do OLT.

Reflektometry dostępne obecnie na 
rynku posiadają wbudowane algorytmy 

automatyki nastaw oraz analizy zdarzeń. 
Mimo że korzystanie z trybu auto wy-
daje się często bezpiecznym wyjściem, 
niezbędne jest zrozumienie wpływu 
poszczególnych parametrów na wyniki 
pomiarów, co pozwoliłoby kontrolować 
ich poprawność, zarówno w trybie ręcz-
nym, jak i automatycznym. W tabeli 20 
zamieszczono nastawy reflektometru 
wraz z opisem ich wpływu na zdolność 
pomiarową przyrządu.

 Pomiary tłumienności 6.8. 
odbiciowej i reflektancji

Tłumienność odbiciowa (ORL) jest 
parametrem opisującym ilość mocy 
powracającej do punktu pomiarowe-
go z sieci (lub odcinka sieci) w wyniku 
mocy wprowadzonej do sieci ze źródła. 
W wyniku pomiaru uwzględnione jest 
rozproszenie wsteczne światłowodu 

Lp. Nastawa Charakterystyka

1 Zakres pomiarowy Maksymalna odległość, w jakiej OTDR będzie mógł wykryć zdarzenie.
Jeżeli nie są stosowane specjalne techniki pomiarowe, powinien być 
ustawiany tak, aby pokryć cały mierzony odcinek.

2 Szerokość impulsu Czas trwania impulsu wysłanego przez OTDR.
W zależności od nastawy zakres pomiarowy zwiększa się z długo-
ścią impulsu, OSNR zwiększa się z długością impulsu, rozdzielczość 
poprawia się wraz ze zmniejszaniem długości impulsu, strefa martwa 
zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem długości impulsu.
Optymalne jest wykorzystywanie najkrótszego impulsu zapewniają-
cego obraz całego przebiegu.

3 Czas uśredniania Czas,w jakim uśredniane będą kolejne pomiary tego samego łącza.
Wydłużenie czasu uśredniania zapewnia uzyskanie przebiegów wyż-
szej jakości, uśrednienie większej części szumu, zwiększa OSNR.
Pomiary w czasie rzeczywistym powinny być wykorzystywane w celu 
szybkiej detekcji zdarzeń (np. pęknięć).

4 Poziom mocy 
impulsu

Wpływa na zdolność OTDR do pomiarów zdarzeń o dużej tłumien-
ności wtrąceniowej, takich jak elementy rozgałęziające o dużym 
współczynniku podziału.

5 Współczynnik zała-
mania mierzonego 
ośrodka

Wpływa na wynik pomiaru odległości.
Powinien być ustawiony zgodnie z danymi z dokumentacji paszpor-
tyzacyjnej.

Analiza nastaw reflektometruTabela 20. 
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oraz moc odbita od wszystkich zdarzeń 
dyskretnych w torze. 

Pomiary tłumienności odbiciowej mogą 
być wykonywane przy użyciu mierników 
tłumienności odbiciowej lub reflektome-
trów światłowodowych (nie wszystkie 
modele). W przypadku mierników ORL 
wynik podawany jest automatycznie dla 
całego toru optycznego podłączonego 
do miernika. W przypadku reflektometru 
światłowodowego istnieje możliwość wy-
boru odcinka dla którego wyznaczone zo-
stanie ORL, gdyż dla tego przypadku ORL 
jest obliczane na podstawie parametrów 
przebiegu reflektometrycznego. 

Reflektancja światłowodowa, często 
błędnie używana jako synonim tłumien-
ności odbiciowej, określa ilość mocy od-
bitej od zdarzenia dyskretnego. Pomiar 
reflektancji w torze światłowodowym 
jest możliwy jedynie z wykorzystaniem 
reflektometru światłowodowego.

Pomiar tłumienności odbiciowej i reflektancji przy pomocy Rysunek 114. reflektometru (źródło: Archiwum)

Pomiar tłumienności odbiciowej po-
zwala określić, jak dużo mocy powróci 
z toru światłowodowego do nadajnika, 
jakie jest zagrożenie niestabilnej pracy 
nadajnika pod wpływem zakłócającej, 
powracającej mocy optycznej. Pomiar re-
flektancji zaś pozwala określić siłę odbić 
od poszczególnych zdarzeń dyskretnych, 
a w konsekwencji prawdopodobieństwo 
wystąpienia szumu interferencyjnego 
w torze optycznym. Dodatkowo ana-
liza zmian reflektancji pozwala ocenić 
stopień degradacji złączy optycznych, 
gdyż jest to najszybciej pogarszający się 
parametr w przypadku ich zużycia.

Na rysunku 114 zaprezentowano 
przykładowy pomiar reflektometrycz-
ny z zaznaczonymi wynikami pomiaru 
reflektancji oraz obszarem analizy tłu-
mienności odbiciowej.
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Obserwując rozwój usług elektronicz-
nych, nietrudno przewidzieć, że „głód 
pasma” będzie narastał i wymuszał za-
pewnienie odpowiedniego medium 
transmisyjnego. 

Kilka lat temu klient uważał się za 
szczęściarza, gdy wykupił abonament 
na 512 kb/s. Dziś za szerokopasmowy 
dostęp uważamy łącze ok. 6–10 Mb/s. 
Można przypuszczać, że w chwili upo-
wszechnienia telewizji 3D klient zgłosi za-
potrzebowanie na blisko 300 Mb/s/kanał. 
W ten sposób pojawi się potrzeba dopro-
wadzenia do pojedynczego użytkownika 
pasma na poziomie 1 Gb/s, i może to 
nastąpić już w najbliższej dekadzie[20].

Z punktu widzenia technologii za-
pewnienie takiego pasma nie stanowi 
problemu, co widać po wynikach prac 
prowadzonych w dużych globalnych pro-
jektach[21]. Również organizacje normaliza-
cyjne pracują nad normami i zaleceniami 
dla sieci dostępowych nowej generacji, 
co znajduje odzwierciedlenie zarówno 
w pracach nad standardem 10G-EPON 
(IEEE), jak i zaleceniami 10GPON (ITU). 

Przewidywanym dalszym kierunkiem 
rozwoju sieci dostępowych będzie stop-
niowe dążenie do wdrożenia technologii 
WDM-PON umożliwiającej wykorzysta-
nie w obszarze abonenckim wszystkich 
zalet multipleksacji widmowej kanałów, 

Przyszłość sieci 7. FTTH

VDSL 2 EPON
GPON

10 G - EPON
10 GPON

VDSL 2 EPON
GPON

10 G - EPON
10 GPON

100 Mb/s 100 Mb/s

1,25–2,5 Gb/s

10 Gb/s 2,5–10 Gb/s

1,25 Gb/s

do
 a

bo
ne

nt
a

od
 a

bo
ne

nt
a

Porównanie przepływności systemów szerokopasmowych – od Rysunek 115. VDSL2 (po medium miedzianym) 
przez współczesne systemy EPON/GPON, aż po rozwiązania kolejnej generacji (10G-EPON lub 10GPON). Po 
lewej przepływność w kierunku abonenta (ang. downstream), po prawej w „górę sieci” (ang.upstream).
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a w konsekwencji zapewnienie nieogra-
niczonego pasma abonenckiego.

Choć w obszarze sieci dostępowej nie 
będzie stanowić problemu dostarcze-
nie abonentowi pasma 1 Gb/s, pojawia 
się zagadnienie dystrybucji sygnałów 
wewnątrz mieszkań. Problem ten nie 
był do niedawna podnoszony, głównie 
ze względu na to, że sygnały wewnątrz 
mieszkań były dystrybuowane przy uży-
ciu skrętki lub sieci bezprzewodowych, 
które bez problemów spełniały swoją 
rolę. Wraz z postępem technologicz-
nym gateway multimedialny staje się 
domowym centrum rozrywki, wokół któ-
rego budowana jest infrastruktura we-
wnątrzmieszkaniowa mająca zapewnić 
bezproblemową dystrybucję strumieni 
danych o przepływnościach sięgających 
10 Gb/s. W takiej sytuacji coraz bardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem jest 
budowa sieci wewnątrzmieszkaniowych 
w postaci pasywnych sieci światłowo-
dowych. Rozwiązanie takie, będące do 
niedawna futurologią, staje się faktem, 
czego dowodzi wprowadzenie przez 

firmę Intel nowego układu zintegrowa-
nego LightPeak[22]. Układ ten, przezna-
czony do zastosowań komercyjnych, ma 
za zadanie zapewnić wieloportową trans-
misję światłowodową z przepływnością 
10 Gb/s (skalowaną do 100 Gb/s) dla 
każdego światłowodu z zachowaniem 
kompatybilności z szeregiem protokołów 
wykorzystywanych obecnie w sprzęcie 
komputerowym i multimedialnym. Wraz 
z wprowadzeniem pierwszych urządzeń 
konsumenckich wyposażonych w ten 
układ rozpocznie się era wewnątrzmiesz-
kaniowych sieci światłowodowych.

Podsumowując – nadchodząca de-
kada będzie bez wątpienia okresem 
absolutnej dominacji światłowodów 
w sieciach dostępowych. Motorami na-
pędowymi rozwoju światłowodowych 
sieci dostępowych będą aplikacje, tech-
nologia, strategie rozwoju operatorów, 
czynniki ekonomiczne oraz aspekty zwią-
zane z ochroną środowiska. 

W zakresie aplikacji nastąpi przejście 
na transmisję całkowicie cyfrową, z ro-
snącym udziałem informacji przesyła-

1 2 3 n

λ1, λ2, λ3  ... λn

λ1OLT
ONT1

ONT2

ONT3

ONTn

splitter WDM

λ2

λ3

λn

...

Rysunek 116. WDM-PON jako prawdopodobny przyszły model rozwoju sieci P2MP. Z punktu widzenia 
infrastruktury pasywnej jedynym elementem, który będzie trzeba wymienić, jest optyczny element rozga-
łęziający. Miejsce splittera z podziałem mocy zajmie splitter WDM (z podziałem długości fali) – rozdzielający 
transmisję na poszczególne fale transmitowane do danego odbiorcy.
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nych na żądanie. Ciągłe poprawianie 
jakości dostarczanych informacji (np. 
poprzez zwiększanie rozdzielczości 
obrazu telewizyjnego) doprowadzi do 
zwiększenia przepływności do abonenta 
do 1 Gb/s.

W związku z koniecznością przesyła-
nia strumieni danych o bardzo dużych 
przepływnościach, przy zapewnieniu 
minimalnych opóźnień oraz bardzo 
niskiej stopy błędu, jedynym medium 
transmisyjnym dla sieci będzie światło-
wód. Dalszy gwałtowny rozwój technik 
transmisji bezprzewodowej będzie tylko 
napędzał rozwój sieci światłowodowych 
stanowiących szkielet dla transmisji RF 
między nadajnikami/antenami.

Panująca wśród operatorów tendencja 
do poszerzania pakietu usług dostarcza-
nych abonentowi będzie również sprzy-
jać rozwojowi sieci światłowodowych. 
W czasie gdy potrójna usługa (telewizja, 
Internet, telefon) będzie już standardem 
u wszystkich operatorów, pojawiać się 
będzie szereg usług dodanych mających 
na celu przyciągnąć nowych klientów. 
Ogólnoświatowa tendencja wprowa-
dzania usług serwowanych z baz danych 
operatora na żądanie przyczyni się znacz-
nie do zwiększenia przepływu danych 
wymagających zapewnienia dobrej QoS. 
Co ważne, wraz z wprowadzeniem no-
wych technologii dla telewizji kablowych 
(Docsis over PON, RFoG) również opera-
torzy telewizji kablowych mogą zrezy-
gnować z budowy sieci hybrydowych 
i budować sieci o strukturze FTTH.

Wraz ze zwiększeniem przepływności 
do abonenta przeważać zaczną czynniki 
ekonomiczne. Ze względu na praktycznie 
nieograniczone pasmo światłowodu wpro-
wadzanie kolejnych wymaganych pozio-
mów przepływności (np. 1 Gb/s/abonenta 
zamiast 100 Mb/s/abonenta) jest zdecydo-
wanie mniej kosztowne niż inne rozwią-
zania. Zatem koszt poprawnej transmisji 
jednego megabajta informacji w sieciach 
światłowodowych okazuje się dużo niż-
szy niż w przypadku innych technologii. 
Jeżeli dodamy do tego, że światłowody 
jako jedyne medium umożliwiają budowę 
sieci pasywnych o odległościach między 
OLT a abonentem rzędu kilkudziesięciu 
kilometrów, oczywiste będzie, że koszty 
operacyjne związane z utrzymaniem takiej 
sieci będą dużo niższe niż dla alternatyw-
nych technologii.

Światłowodowe sieci dostępo-
we, a w szczególności sieci punkt–
wielopunkt, stanowią również najbar-
dziej energo oszczędną technologię 
transmisji w dostępie, zapewniając naj-
niższy pobór mocy niezbędny do po-
prawnego przesłania jednego megabajta 
informacji w sieci. Fakt ten pozostaje nie 
bez znaczenia w dobie rosnącej presji na 
wprowadzanie ograniczeń w zakresie 
zużycia energii elektrycznej, szczególnie, 
gdy główni operatorzy telekomunika-
cyjni w większości rozwiniętych krajów 
świata są liderami w konsumpcji energii. 
Co oczywiste, jest on również ważny dla 
abonenta korzystającego z usługi, gdyż 
w efekcie to on pokrywa wszelkie koszty 
zużycia energii.
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W niniejszym rozdziale przedstawiony 
zostanie opis sześciu różnych zrealizowa-
nych projektów FTTH, zarówno dla zabu-
dowy zwartej, jak i rozproszonej, w różnych 
technikach doprowadzenia światłowodu 
do abonenta. Jako podsumowanie roz-
działu zostaną omówione koszty zreali-
zowanych inwestycji w przeliczeniu na 
abonenta.

Przedstawione zostaną następujące 
przypadki:

 zespół budynków wielokondygna-•	
cyjnych greenfield, inwestycja zreali-
zowana w technice kabla łatwego 
dostępu;
 zabudowa miejska zwarta •	 brownfield, 
inwestycja zrealizowana w trzech róż-
nych technikach: kabel wewnętrzny, 
mikrokanalizacja wewnętrzna, kabel 
łatwego dostępu;
 domki szeregowe, zabudowa miej-•	
ska rozproszona greenfield, technika 
mikrokanalizacji;
 budynki jednorodzinne wzdłuż dróg •	
gminnych, zabudowa wiejska rozpro-
szona częściowo zasiedlona, technika 
mikrokanalizacji.

 Case I – zespół budyn-8.1. 
ków wielokondygnacyj-
nych, zabudowa miejska 
zwarta

Dla nowo budowanego zespołu sied-
miu budynków wielokondygnacyjnych 
posiadających wspólną kondygnację 
podziemną, w której mieszczą się garaże, 
został opracowany projekt doprowadze-

nia światłowodu do każdego mieszkania, 
czyli dla 100% potencjalnych użytkow-
ników indywidualnych. 

Poszczególne klatki schodowe różnią 
się liczbą kondygnacji – od 9 do 19. Liczba 
lokali mieszkalnych na jednej kondy-
gnacji waha się od jednego do sześciu.
Parter i dwie kolejne kondygnacje to 
pomieszczenia o przeznaczeniu biuro-
wo-handlowym, pozostałe kondygnacje 
to lokale mieszkalne. Doprowadzenie 
światłowodów do lokali biurowo-han-
dlowych było przedmiotem odrębnego 
projektu.

Kabel operatora został doprowadzo-
ny do szafy dystrybucyjnej znajdują-
cej się w wyznaczonym pomieszczeniu 
technicznym, na kondygnacji podziem-
nej. Szafa ta pełni funkcję centralnego 
punktu dystrybucyjnego dla wszystkich 
klatek. W szafie, w dedykowanych pół-
kach zainstalowano splittery optyczne. 
Wyjścia splitterów zakończone złączami 
światłowodowymi są wpięte do pola ko-
mutacyjnego strony liniowej przełącz-
nic. W części abonenckiej przełącznic 
zakończone są włókna przychodzące 
z pionów abonenckich. Z szafy do każ-
dej z klatek zaprojektowano oddzielny 
kabel światłowodowy łatwego dostępu. 
Kabel ten prowadzony jest najpierw 
w duktach kablowych pod sufitem ga-
rażu, a następnie zostaje wprowadzo-
ny do pionowego szachtu kablowego 
w  każdej z klatek. Technika kabla łatwe-
go dostępu umożliwia wydzielenie na 
poszczególnych kondygnacjach włó-
kien doprowadzanych później w rur-
ce osłonowej do każdego mieszkania. 

Przykłady instalacji8. 
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Zaprojektowano doprowadzenie dwóch 
włókien do każdego abonenta, jedno 
włókno jako aktywne, zakończone pig-
tailem w adapterze gniazda abonenc-
kiego, a drugie rezerwowe, zostawio-
ne w gnieździe abonenckim jako nie 
zespawany zapas, przygotowany pod 
przyszłe potrzeby. 

Na kolejnych rysunkach i w tabelach 
przedstawione zostały schematy instala-
cji i zestawienie materiałów potrzebnych 
do realizacji inwestycji. W zestawieniu 
nie ujęto elementów przyłącza od sie-
ci zewnętrznej do szafy dystrybucyjnej 
w budynku, gdyż projekt obejmował 
wyłącznie sieć FTTH w budynku.

KLATKA "A" 

KLATKA "B" 

KLATKA "C" 

KLATKA "G" 

KLATKA "F" 

KLATKA "E" KLATKA "D" 

2 × OPTIHOME HPC 1625/48J/LR/13.5 (G.657A)
2 × OPTIHOME HPC 1625/48J/LR/13.5 (G.657A)

2 
× 

O
P

TI
H

O
M

E
 H

P
C

 1
62

5/
48

J/
LR

/1
3.

5 
(G

.6
57

A
)

1 
× 

O
P

TI
H

O
M

E
 H

P
C

 1
62

5/
48

J/
LR

/1
3.

5 
(G

.6
57

A
)

4 
× 

O
P

TI
H

O
M

E
 H

P
C

 1
62

5/
48

J/
LR

/1
3.

5 
(G

.6
57

A
)

1 
× 

O
P

TI
H

O
M

E
 H

P
C

 1
62

5/
48

J/
LR

/1
3.

5 
(G

.6
57

A
)

4 
× 

O
P

TI
H

O
M

E
 H

P
C

 1
62

5/
48

J/
LR

/1
3.

5 
(G

.6
57

A
)

Kabel liniowy

ODF
OSU-864/PON

Schemat instalacji FTTH w zespole budynków wielokondygnacyjnych. Na rysunku pokazana Rysunek 117. 
jest instalacja w garażu podziemnym rozprowadzająca kable światłowodowe od szafy dystrybucyjnej do 
poszczególnych pionów budynkowych (sziedem klatek).
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Klatka G

Klatka F

Klatka E Klatka D

Klatka A

Klatka B

Klatka C

PION BPION F

PION G

GARAŻ

GARAŻ

PION A PION E

PION D

PION C

GARAŻ

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

P

18

17

16

15

14

13
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

P

-1

1 HP

2 HP

2 HP

5 HP

5 HP

5HP

5 HP

5 HP

5 HP

5 HP

5 HP

6 HP

6 HP

6 HP

6 HP

6 HP

1 HP

2 HP

2 HP

5 HP

5 HP

5HP

5 HP

5 HP

5 HP

5 HP

5 HP

6 HP

6 HP

6 HP

6 HP

6 HP

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

2 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

4 HP

4 HP

4 HP

4 HP

4 HP

4 HP

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

P

-1

8

7

6

5

4

3

2

1

P

-1

Schemat instalacji FTTH w zespole budynków wielokondygnacyjnych. Na rysunku pokazana Rysunek 118. 
jest instalacja w pionach kablowych i rozprowadzenie włókien w poziomie na poszczególnych kondy-
gnacjach do abonentów.
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 Case II – zabudowa 8.2. 
miejska zwarta,  
brownfield 

Dla osiedla 15 budynków, powstałego 
w latach 80. (brownfield) zaprojektowano 
sieć FTTH w architekturze GPON.

Każdy budynek ma cztery kondygna-
cje mieszkalne, na każdej kondygnacji 
są dwa lokale. 

Do każdego budynku doprowadzo-
ny został oddzielny kabel światłowo-
dowy. Następnie został wprowadzony 
do budynkowej skrzynki dystrybucyj-
nej i zespawany ze splitterem. Wyjścia 
splittera zakończone złączami zostały 
wpięte do pola komutacyjnego skrzynki 
dystrybucyjnej – od strony liniowej. Od 
strony abonenckiej do pola komutacyj-
nego wpięte zostały pigtaile spawane 

do włókien przychodzących od każdego 
abonenta.

Instalacja została zaprojektowana dla 
100% lokali mieszkalnych. Na etapie po-
czątkowym przyjęto montaż splitterów 
z podziałem 1×8. 

Instalacja wewnętrzna w budynkach, 
tzn. pion kablowy i odgałęzienia na kon-
dygnacjach, została w różnych budyn-
kach zaprojektowana i wykonana w jed-
nej z trzech technik instalacyjnych:

 wewnętrzny kabel światłowodowy •	
typu „minibreakout”,

•	  mikrokanalizacja wewnątrzbudynko-
wa z mikrokablem,

•	 kabel łatwego dostępu.

Lp. Element Symbol
Jedn. 
miary

Ilość

1 Półka ze splitterem optycznym PMD-C-WD-1-1X32-E2/APC szt. 9

2 Przełącznica panelowa
OPTITEL PSP G200 
19/2U/48/DW/E2

szt. 16

3
Pigtail SC/APC na tubie jednomodowej 
9/125 o średnicy 0,9 mm i długości 2 m

S/000/SCA/JT/2/TT szt. 280

4
Pigtail E-2000 na tubie jednomodowej 9/125 
o średnicy 0,9 mm i długości 2 m

S/000/E2A/JT/2/TT szt. 280

5 Adapter światłowodowy SC/APC A-SCA szt. 280

6 Adapter światłowodowy E2000/APC A-E2A szt. 280

7 Gniazdo abonenckie OPTITEL CB30K/2SC szt. 280

8 Osłonka spawu OS-45 szt. 560

9 Kabel łatwego dostępu z włóknem G657
OPTIHOME HPC 1625/48J/

LR/13,5
m 3369

10 Mikrorurka o średnicy zew./wew. 5/3,5 mm MI/5/3,5/LSHF m 6350

11
Peszel uniepalniony czarny, średnica wew. 
12 mm

RE-12 m 3175

12 Rozdzielacz kabla łatwego dostępu KLD-ON2 szt. 77

13 Szafa dystrybucyjna OSU-864/PON szt. 1

Zestawienie materiałów do projektu zespołu budynków wielokondygnacyjnychTabela 21. 
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Na kolejnych rysunkach i w tabelach 
przedstawiono schematy instalacji, sche-
maty rozpływu włókien i zestawienia 

materiałów dla każdej z technik insta-
lacyjnych.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A A A A A A A A A A A

B

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

2-
N

3-
B

4-
Z

5-
F

6-
P

7-
S

z
8-

Zó
9-

B
r

10
-R

ó
11

-C
za

12
-T

u

B

1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

PIWNICA

ODF MSN 12  (SC/APC)

1-C

BC

1-C

C

1-C

C

1-C

C

1-C

BC

1-C

C

1-C

C

1-C

C

A – pigtail S/000/SCA/JT/2/TT

C –  kable światłowodowe NXOTKS 1J
B – kabel światłowodowy AF/K/12/SM

Blok piętra – MSN 12 (SC/APC)

Bb
........ m
........ m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

budynek wielorodzinny

ODF PSN 24SC

spaw termiczny

złącze rozłączne

Tu - turkusowy

C - czerwony
Z - zielony
N - niebieski
B - biały
F - fioletowy
P - pomarańczowy

Żó - żółty
Sz - szary

Ró - różowy
Br - brązowy

Cz - czarny

Legenda :
KOLORY
tub:

 

C - czerwony

KOLORY
włókien:

Blok piwnica – ODF PSN 24SC

Mieszkania – CB30 (SC/APC)

Schemat instalacji i rozpływu włókien z kabla wewnętrznegoRysunek 119. 
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Lp. Element Symbol
Jedn. 
Miary

Ilość

1
Kabel 12-włóknowy jednomodowy, wewnętrz-
ny, typu minibreakout, uniepalniony, dł. 1 m.

AF/K/12/SM m 15

2
Pigtail SC/APC na tubie jednomodowej 9/125 
o średnicy 0,9 mm, o długości 2 m

S/000/SCA/JT/2/TT szt. 20

3 Adapter SC/APC A-SCA szt. 20

4 Osłonka spawu 45 OS-45 szt. 29

5

Skrzynka dystrybucyjna piętrowa, naścienna. 
Wyposażenie: kaseta spawów SK120, opaski 
kablowe, dławnice , śruby montażowe, zamek 
zabezpieczający przed niepowołanym dostę-
pem.

MSN 12 szt. 1

6
Pigtail SC/APC na kablu stacyjnym 
NXOTKS 1J/2,0 z włóknem G.652 o długości 9 m, 
średnica 2,0 mm

S/000/SCA/J/09 szt. 8

7 Gniazdo abonenckie OptiTel CB30K/2SC szt. 8

8 Skrzynka dystrybucyjna PSN 24 SC szt. 1

9 Splitter Splitter 1×8 szt. 1

10 Uchwyt dla splittera Holder szt. 1

11 Kaseta do splittera SK120 szt. 1

Zestawienie materiałów do projektu (dla pojedynczego budynku) – technika klasyczna z kablem Tabela 22. 
wewnętrznym

Wariant A:
W tym wariancie w pionie budyn-

kowym został zastosowany kabel we-
wnętrzny z 12 włóknami w ścisłej tu-
bie. Taka konstrukcja kabla zwana jest 
popularnie „minibreakout”. W skrzynce 
dystrybucyjnej znajdującej się w piwni-
cy budynku każde włókno kabla mini-
breakout zostało zespawane z pigtailem 
i wpięte do pola komutacyjnego od 

strony abonenckiej. Do strony liniowej 
pola komutacyjnego zostały wpięte wyj-
ścia splittera. Na jednej z kondygnacji 
kabel minibreakout został zakończony 
w skrzynce rozdzielczej i zespawany 
z końcówkami pigtaili abonenckich, 
tzn. doprowadzonych z gniazda abo-
nenckiego.
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Wariant B:
W każdym z budynków, w których 

zaprojektowano i wykonano sieć FTTH 
z wykorzystaniem mikrokanalizacji we-
wnątrzbudynkowej – mikrorurki we-
wnętrzne poprowadzono od skrzynki 
dystrybucyjnej w piwnicy do gniazdek 

abonenckich. Mikrokabel 2-włóknowy 
zespawany z pigtailami w gniazdku abo-
nenckim (jedno włókno spawane, drugie 
pozostawione jako rezerwa) poprowa-
dzony jest do skrzynki dystrybucyjnej 
w piwnicy. W skrzynce dystrybucyjnej 

ODF PSN 24SC

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

PIWNICA

budynek wielorodzinny

1 x 5 1 x 5

2 
x 

5

2 
x 

5

2 
x 

5

2 
x 

5

x

x

x

x

x

x

x

x

1 x 5 1 x 5

1 x 5 1 x 5

1 x 5 1 x 5

x
x

x
x

x
x

x
x

Schemat instalacji mikrokanalizacji wewnętrznejRysunek 120. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

A A A A A A A A

1 2 3 4 5 6 7 8

B

Z-
X

O
TK

ct
D

 2
J/

2,
1

Z-
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O
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D

 2
J/
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2,
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O
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D

 2
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2,
1
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O
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D

 2
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2,
1
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X

O
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D

 2
J/

2,
1

Z-
X

O
TK

ct
D

 2
J/

2,
1

Z-
X

O
TK

ct
D

 2
J/

2,
1

B

ODF PSN 24SC

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

PIWNICA

A - pigtail S/000/SCA/JT/2/TT

C - pigtail S/000/SCA/JT/2/TT
B - kabel światłowodowy AF/K/12/SM

C - czerwony
Z - zielony

Legenda :
KOLORY
tub:

 

C - czerwony

KOLORY
włókien:

spojenie włókna

złącze

budynek wielorodzinny

Blok piwnica ODF PSN 24SC
Mieszkania ODF CB30 (SC/APC)

Schemat rozpływu włókien przy zastosowaniu mikrokanalizacji wewnętrznejRysunek 121. 

wpięty jest do pola komutacyjnego od 
strony abonenckiej, od strony liniowej 
do pola komutacyjnego wpięte są wy-
prowadzenia splittera.

W tej technice instalacyjnej nie wystę-
puje spawanie w pionie budynkowym, 
a więc nie ma konieczności montowania 
skrzynek rozdzielczych.
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Wariant C:
W kolejnych budynkach została zapro-

jektowana i wykonana sieć FTTH z wy-
korzystaniem kabla łatwego dostępu. 
Kabel został zainstalowany w pionie 
od skrzynki dystrybucyjnej w piwnicy 
do najwyższej kondygnacji. Na najwyż-
szej kondygnacji został umieszczony 
w skrzynce zapas kabla łatwego dostępu 
o długości ok. 30 m.

Na każdej z kondygnacji z kabla łatwe-
go dostępu wyciągana jest odpowiednia 
liczba włókien – po jednym dla każdego 
abonenta. Włókna są wydzielane z kabla 
łatwego dostępu w dedykowanych pla-
stikowych rozdzielaczach. Do mieszkania 
włókna prowadzone są w mikrorurkach 
osłonowych, a w gniazdku abonenckim 
włókna spawane są z pigtailami wpina-

Lp. Element Symbol
Jedn. 
miary

Ilość

1 Mikrokabel 2J o średnicy 2,1 mm Z-XOTKctD 2J/2,1 m 110

2
Pigtail SC/APC na tubie jednomodowej 9/125 
o śr 0,9 mm, o długości 2 m

S/000/SCA/JT/2/TT szt. 24

3 Adapter SC/APC A-SCA szt. 16

4 Osłonka spawu OS-45 szt. 25

5

Wiązka składająca się z dwóch mikrorurek 
o średnicy zew./wew. 5/3,5 mm – osłonięte 
taśmą uniepalnioną, prefabrykowane, do in-
stalacji wewnątrzbudynkowych, standardowy 
kolor taśmy – biały

MI/FB
2×5/3,5/LSHF

m 56

6
Łącznik prosty, umożliwiający dodatkowe 
uszczelnienie gazowe mikrokabla przez zaci-
śnięcie złączki, o średnicy 5 mm

MI/MDGB5 szt. 16

7
Łącznik prosty o średnicy 5 mm, kolor przezro-
czysty, bez klipsów zatrzaskowych

MI/MDSP5 szt. 16

8
Klips zatrzaskowy o średnicy 5 mm, uniemożli-
wiający rozłączanie mikrorurki i łącznika

MI/LC5 szt. 64

9 Gniazdo abonenckie OptiTel CB30K/2SC szt. 8

10 Skrzynka dystrybucyjna PSN 24 SC szt. 1

11 Splitter ze złączami Splitter 1×8 szt. 1

12 Uchwyt dla splittera Holder szt. 1

13 Kaseta do splittera SK120 szt. 1

Zestawienie materiałów do projektu dla pojedynczego budynku – technika mikrokanalizacji Tabela 23. 
wewnątrzbudynkowej
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B

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

1-
C

2-
N

3-
B

4-
Z

5-
F

6-
P

7-
S

z
8-

Zó
9-

B
r

10
-R

ó
11

-C
za

12
-T

u

B
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1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1 C
1

ODF CB30  (SC/APC)

1C
1

ODF CB30  (SC/APC)

okno na kablu

okno na kablu

okno na kablu

okno na kablu

PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

PIWNICA

Tu - turkusowy

C - czerwony
Z - zielony
N - niebieski
B - biały
F - fioletowy
P - pomarańczowy

Żó - żółty
Sz - szary

Ró - różowy
Br - brązowy

Cz - czarny

Legenda :
KOLORY
tub:

 

C - czerwony

KOLORY
włókien:

A - pigtail S/000/SCA/JT/2/TT

C - pigtail S/000/SCA/JT/2/TT
B - kabel światłowodowy OPTIHOME 12J

Blok piwnica ODF PSN 24SC
Mieszkania ODF CB30 (SC/APC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A A A A A A A A A A A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ODF PSN 24SC

spojenie włókna

złącze

budynek wielorodzinny

Schemat instalacji i rozpływu włókien z kabla łatwego dostępuRysunek 122. 
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Lp. Element Symbol
Jedn. 
miary

Ilość

1 Kabel łatwego dostępu
OptiHome HPC 

1625/12J/8,5 
m 24

2 Rozdzielacz kabla łatwego dostępu KLD-ON2 szt. 3

3 Adapter SC/APC A-SCA szt. 20

4 Osłonka spawu OS-45 szt. 29

5

Mikrorurka o średnicy zew./wew. – 5/3,5 mm, 
z powłoką LSHF – trudnopalną, warstwa 
wewnętrzna wykonana w technologii SILICORE 
zmniejszająca współczynnik tarcia

MI/5/3,5/LSHF m 32

6
Łącznik prosty, umożliwiający dodatkowe 
uszczelnienie gazowe mikrokabla przez zaci-
śnięcie złączki, o średnicy 5 mm

MI/MDGB5 szt. 16

7
Klips zatrzaskowy o średnicy 5 mm, uniemożli-
wiający rozłączenie mikrorurki i łącznika

MI/LC5 szt. 32

8 Skrzynka dystrybucyjna. PSN 24 SC szt. 1

9
Pigtail SC/APC na tubie jednomodowej 9/125 
o średnicy 0,99 mm i długości 2 m

S/000/SCA/JT/2/TT szt. 28

10 Gniazdo abonenckie OptiTel CB30K/2SC szt. 8

11 Splitter Splitter 1×8 szt. 1

12 Uchwyt dla splittera Holder szt. 1

13 Kaseta do splittera SK120 szt. 1

Zestawienie materiałów do projektu dla pojedynczego budynku – technika kabla łatwego dostępuTabela 24. 

nymi do adaptera. W piwnicy kabel jest 
spawany z pigtailami wpiętymi w pole 
komutacyjne skrzynki dystrybucyjnej 
ze splitterem. 

Należy podkreślić, że w tej technice 
nie występuje konieczność instalowania 
skrzynek rozdzielczych piętrowych. 

W istniejących budynkach, w których 
nie ma dedykowanych szachtów kablo-
wych, prowadzenie instalacji sieci FTTH 
odbywać się musi albo w dedykowanych, 

nowo instalowanych korytach, albo jako 
uzupełnienie istniejących już koryt (np. 
telewizji kablowej, instalacji domofono-
wej). Dzielenie koryt przez kilku opera-
torów jest trudne, dokładanie kolejnych 
koryt wpływa na estetykę pomieszczeń 
wspólnych, np. klatek schodowych. Do-
datkowo, instalacje kolejnych ciągów 
koryt wymagają prac typu przewierty.

W zestawieniach materiałów takie 
prace dodatkowe nie zostały ujęte.
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Szafa dystrybucyjna

ST_1 ST_2 ST_3

ST_4

ST_5

ST_6 ST_7

ST_8 ST_9 ST_10 ST_11

ST_12

ST_13

ST_14 ST_15 ST_16

ST_17 ST_18
ST_19

ST_20 ST_21

ST_22 ST_23

Schemat ułożenia grubościennych mikrorurek doziemnych w osiedluRysunek 123. 

 Case III – domki szere-8.3. 
gowe, zabudowa miej-
ska rozproszona, teren 
greenfield

Dla nowo budowanego osiedla 
12 domków zaprojektowano i wyko-
nano sieć FTTH w architekturze GPON. 
Budynki sąsiadują ze sobą ścianami. 
Każdy pojedynczy budynek ma dwie 
kondygnacje niepodpiwniczone, na 
każdej kondygnacji znajduje się jeden 
lokal mieszkalny.

Sieć została zaprojektowana dla 100% 
potencjalnych abonentów. Ponieważ bu-
dowa odbywała się w terenie greenfield, 
kanalizacja teletechniczna (mikrokana-
lizacja) została wykonana przed wybu-
dowaniem ulic, chodników i zagospo-
darowaniem terenów zielonych. Dało 
to możliwość obniżenia kosztów wyko-
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nania sieci FTTH, gdyż nie było koniecz-
ności wykonywania prac związanych np. 
z odtwarzaniem nawierzchni.

W osiedlu znajduje się szafa uliczna, 
w której zamontowano półkę 19-calo-
wą ze splitterem 1×32, umożliwiającym 
już w chwili uruchomienia podłączenie 

wszystkich użytkowników. Wyjścia split-
tera połączone są z polem komutacyj-
nym w przełącznicy panelowej, w której 
zbiegają się kable abonenckie.

Ponieważ budynki nie posiadają 
wspólnej klatki schodowej, do każdego 
lokalu należy dojść z zewnątrz. Z szafy 
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Schemat rozpływu włókien do abonentów (warto zaznaczyć, że spawane zostały tylko włókna Rysunek 124. 
aktywne, włókna rezerwowe pozostają zwinięte jako zapas na kasecie spawów – zarówno w przełącznicy 
po stronie szafy, jak i w gnieździe abonenckim.
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ulicznej do każdego lokalu mieszkalnego 
poprowadzona została dedykowana mi-
krorurka grubościenna, czyli taka, która 
może być kładziona bezpośrednio w zie-
mi. W rurce zainstalowany jest mikroka-
bel o pojemności dwóch włókien, jedno 
wykorzystywane do transmisji, drugie 
włókno pozostawiono jako rezerwa. Mi-
krokabel wprowadzony jest do mieszka-
nia i zespawany w gniazdku abonenckim. 

Należy zaznaczyć, iż połączone zostały 
tylko włókna aktywne, włókna rezerwo-
we zarówno w gniazdku abonenckim, jak 
i w szafie ulicznej zostały wprowadzone 
i zwinięte w postaci zapasu.

Na rysunkach i w tabeli zostały przed-
stawione schematy instalacji, schematy 
rozpływu włókien i zestawienie materia-
łów potrzebnych do instalacji.

Lp. Element Symbol
Jedn. 
miary

Ilość

1 Mikrorurka grubościenna 10/6 mm MI/10/6/HDPE m 1685

2 Mikrokabel z włóknem ITU G.657 Z-XOTKctD 2J/2,1 m 2565

3
Zaślepka do mikrorurki ø10 mm, umożliwiająca 
dodatkowe uszczelnienie mikrokabla

MI/MDPAS10 szt. 48

4 Łącznik prosty  ø10 mm MI/MDSP10 szt. 24

5 Uchwyt oznaczników kablowych PKH070 szt. 100

6 Oznacznik kablowy żółty „0–9” (komplet) PK-2000AV40. kpl. 100

7 Gniazdo abonenckie OptiTel CB30K/2SC szt. 24

8 Adapter SC APC SC/APC A-SCA szt. 24

9
Pigtail SC/APC na tubie jednomodowej 9/125, 
ø0,9 mm, o długości 2 m

S/000SCA/JT/2/TT szt. 24

10 Osłonka spawu OS-45 szt. 48

11
Półka ze splitterem optycznym ze złączami 
E2000

PMD-C-WD-1-1X32-E2/
APC

szt. 1

12
Przełącznica światłowodowa panelowa dla 
24 złącz E2000 (komplet z pigtailami i adapte-
rami)

OptiTel PSP G200 
19/1U/24/DW/E2/K24

szt. 2

13
Przełącznica światłowodowa panelowa dla 
12 złącz E2000 (komplet z pigtailami i adapte-
rami)

OptiTel IPSP G200 
19/1U/12/DW/E2/K12

szt. 1

14 Szuflada zapasu patchcordów
1U OptiTel SZP 

19/1U/200
szt. 1

14 Szafa uliczna OSZD-01 szt. 1

15 Dławik kablowy dla kabli 6–12 mm PG13,5 szt. 24

Zestawienie materiałów do projektu domków szeregowych w zabudowie miejskiej rozproszonej Tabela 25. 
greenfield
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 Case IV – budynki jed-8.4. 
norodzinne, zabudowa 
wiejska rozproszona

Zaprojektowano i wykonano sieć FTTH 
w terenie wiejskim wzdłuż dróg gminnych, 
obejmującym blisko 100 gospodarstw do-
mowych. Poniżej zostanie przeanalizowa-
na sieć FTTH w skupisku obejmującym 28 
działek, w tym 7 zbudowanych już gospo-
darstw. Ponieważ niezabudowane działki 
mają wydane warunki zabudowy, należy 
się spodziewać wybudowania wkrótce 
kolejnych gospodarstw domowych.

Przy drodze gminnej znajduje się stud-
nia kablowa, która w tym wypadku jest 
punktem styku sieci rozdzielczej z siecią 
dystrybucyjną na terenie gminy. W studni 
umieszczona jest mufa ze splitterem 1×8. 
Od studni prowadzone są wiązki mikro-
rurek doziemnych, 14 lub 18 mikrorurek 
we wspólnej osłonie elastycznej. Ich łącz-
na długość wynosi 550 m. Wiązka dopro-
wadzana jest do granicy każdej działki. 

4
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Studnia kablowa z mufą światłowodową
z zamontowanym splitterem 1×8

Schemat ułożenia wiązek rur grubościennych w skupisku mieszkalnym w terenie wiejskimRysunek 125. 
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Lp. Element Symbol
Jedn. 
miary

Ilość

1 Studnia betonowa dwuelementowa, rama stalowa SK-6 szt. 1

2 Mufa światłowodowa z możliwością montażu splittera 
optycznego SEC 23 KSP szt. 1

3

Splitter optyczny 1×8 z podziałem mocy, zakończony 
złączami SC/APC, wykonany w technologii planarnej (PLC) 
z równomiernym podziałem mocy, obudowa typu Black 
Box

BB-C-WD-K-1×8-
SC/APC szt. 1

4 Pigtail SC/APC Premium (0,1 dB), o długości 2,5 m S/000/SCX/JK/2,5/
C8 szt. 7

5 Adapter SCA A-SCA szt. 8

6 Głowica multiplikująca liczbę wprowadzanych mikrokabli 
do portu mufy światłowodowej (do 12 szt. mikrokabli) MKV/M25/12x3/K szt. 1

7 Rura elastyczna osłonowa z uszczelnieniem termokurczli-
wym – zestaw AT28/SSA/RCE/2m szt. 1

8 Skrzynka zapasu mikrokabli C-BOX A szt. 1

9
Wiązka speed-pipe SRV-G do bezpośredniego układania 
w ziemi, 18 mikrorur ø7/4 mm we wspólnym płaszczu 
ochronnym ø50 mm, kolor płaszcza: pomarańczowy

SP/SRV-G50/18X7 szt. 250

10
Uszczelnienie wiązki 50 mm mikrorurami 7 mm na wejściu 
do studni. Element dwudzielny, gazo- i wodoszczelny do 
0,5 bar, wielokrotnego użytku.

SP/EZA-T 50/24x7 szt. 1

11
Wiązka speed-pipe SRV-G do bezpośredniego układania 
w ziemi, 14 mikrorur ø7/4 mm we wspólnym płaszczu 
ochronnym ø40 mm, kolor płaszcza: pomarańczowy

SP/SRV-G40/14x7 szt. 300

12
Uszczelnienie wiązki 40 mm mikrorurami ø7 mm na wej-
ściu do studni. Element dwudzielny, gazo- i wodoszczelny 
do 0,5 bar, wielokrotnego użytku.

SP/EZA-T 40/14x7 szt. 1

13
Uszczelnie uniwersalne: dla mikrorury ø7 mm lub mikro-
rurki ø7 mm z kablem ø2,0–4,0 mm. Element dwudzielny, 
gazo- i wodoszczelny do 0,5 bar

SP/EZA-T 7/2,0-4,0 szt. 64

14
Złączka prosta z klipsami blokującymi do łączenia mikro-
rur o średnicy 7 mm, wytrzymałość do 10 bar, wielokrot-
nego użytku

SP/DSM7P szt. 7

15
Mikrorurka speed-pipe G, ø7/4 mm, do bezpośredniego 
układania w ziemi, półprzezroczysta, wewnętrznie rowko-
wana. Materiał: HDPE.

SP/SPEEDPIPE-G 
7/4 ORANGE szt. 210

16 Mikrokabel z jedną tubą o średnicy zewnętrznej 2,5 mm, 
dwuwłóknowy (uwzględniony zapas) MI/MK/UD/2/2,5 szt. 1 

350

17

Uszczelnienie przepustu wprowadzającego mikrorury 
speed-pipe lub kable do budynku, jednostronne. Dla mi-
krorurki ø7/4 mm, gazo- i wodoszczelne do 1 bar, średnica 
przepustu wprowadzajacego 47 mm. 

SP/ADSB7-9,0 szt. 7

18 Abonenckie gniazdo zakończeniowe, CTB 2 szt. 7

19 Adapter SC/APC A-SCA szt. 7

20 Pigtail SC/APC Premium (0,1 dB), długość 2,5 m S/000/SCX/JK/2,5/
C8 szt. 7

21 Patchcord SC/APC Premium (0,1 dB), z małym promień 
gięcia [8 mm] wzmocniony, ø2,7 mm, o długości 2,5 m

S/SCX/SCX/JK/2.5/
C8 szt. 7

Zestawienie materiałów do projektu w terenie wiejskimTabela 26. 
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Dla działek zabudowanych w granicy 
działki rurki są odgałęziane i indywidu-
alna mikrorurka odgałęźna doprowadza-
na jest do budynku. Dla działek jeszcze 
nie zabudowanych doprowadzana jest 
wiązka mikrorurek do granicy działki, 
a indywidualna mikrorurka odgałęźna 
nie jest na etapie początkowym instalo-
wana, aby uniknąć jej zniszczenia pod-
czas wykonywania prac budowlanych. 
Do każdego domu doprowadzono dwa 
włókna światłowodowe, dlatego w rurce 
zainstalowany został mikrokabel o po-
jemności 2J. Wprowadzenie mikrorurki 
do budynku odbywa się przez przepust 
w ścianie, a instalacja zakończona jest 
w gniazdku abonenckim z portami SC. 
Włókno aktywne jest zespawane z pig-
tailem, włókno rezerwowe jest uwinięte 
w postaci zapasu.

Instalacja mikrokanalizacji została za-
projektowana i wybudowana dla 100% 
potencjalnych użytkowników, natomiast 
mikrokable są wdmuchiwane po zgłosze-
niu się abonenta, np. po wybudowaniu 
i zasiedleniu domu. Na etapie począt-
kowym wystarczający jest splitter 1×8. 
Jeśli powstaną nowe gospodarstwa 
domowe i wzrośnie zapotrzebowanie 
na usługi – splitter z podziałem 1×8 zo-
stanie wymieniony na 1×16, lub nawet 
w maksymalnym wariancie 1×32. 

Omawiając taki przypadek, trzeba 
zaznaczyć, że przy realizacji projektów 
w terenie już zagospodarowanym (ulice, 
chodniki, tereny zielone) często koniecz-
ne jest wykonywanie prac związanych 
z odtworzeniem nawierzchni dróg as-
faltowych (w analizowanym przypadku 
16 m2) rozebraniem i ponownym uło-
żeniem nawierzchni z kostki brukowej 
(w analizowanym przypadku 6 m2) i po-
dobnych prac dodatkowych. 

 Przykładowe koszty –  8.5. 
w przeliczeniu na  
abonenta

Interesujące jest z pewnością zestawie-
nie kosztów inwestycji na jednego abo-
nenta poniesionych w poszczególnych 
przypadkach. Do przygotowania zesta-
wienia wykorzystano nie tylko przedsta-
wione wcześniej projekty, ale także ponad 
20 innych wycen projektów FTTH.

Wyliczone niżej koszty obejmują bu-
dowę infrastruktury pasywnej, czyli:

 materiały (kable, osprzęt pasywny, •	
czyli przełącznice, skrzynki dystry-
bucyjne, szafy, przełącznice, splittery, 
pigtaile, adaptery, gniazdka abonenc-
kie, mikrorurki, elementy montażowe 
itp.),
 wykonanie (prace ziemne, instalacja •	
kabli, spawanie, pomiary itp.).

Nie zostały natomiast ujęte koszty:
 sprzętu aktywnego (urządzenia •	 OLT, 
ONT),
 prac dodatkowych, np. odtworzenia •	
nawierzchni, chodników i innych prac, 
które w różnych warunkach mogą do-
datkowo wpłynąć na wzrost kosztu 
przyłączenia abonenta,
 wykonania projektów, uzyskania po-•	
zwoleń na budowę i spełnienia innych 
wymagań formalno-prawnych.

Otrzymane wyniki zostały uśrednio-
ne i przeliczone jako koszt inwestycji 
wybudowania infrastruktury pasywnej 
na jedno gniazdko abonenckie.

Jak widać z przedstawionych danych, 
koszty wybudowania infrastruktury pa-
sywnej dla przyłącza abonenckiego są 
zdecydowanie najniższe w budynkach 
wielokondygnacyjnych, gdzie wybudo-
wany wcześniej przez operatora punkt 
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dystrybucyjny mieści się w najniższej 
kondygnacji – piwnicy, garażu podziem-
nym. W takim przypadku inwestycja 
obejmuje okablowanie pionów budyn-
kowych i wykonanie instalacji poziomych 
do gniazdek abonenckich w lokalach 
mieszkalnych. Rozpiętość kosztów jest tu 
stosunkowo nieduża, zależy głównie od 
rodzaju zabudowy, czy jest to greenfield 
czy brownfield. Jeśli w budynku nie ma 
dedykowanych szachtów kablowych, 
jeśli należy montować nowe trasy, wyko-
nywać przewierty, odtwarzać posadzki, 
malować ściany – koszty wykonania przy-
łącza do abonenta rosną dodatkowo. 

Znaczący wzrost kosztów przyłącza 
FTTH jest zauważalny w obu typach za-
budowy rozproszonej – zarówno miej-
skiej, jak i w znacznie większym stopniu 
wiejskiej. Głównym powodem wzrostu 

kosztów są większe odległości pomiędzy 
budynkami, a co za tym idzie, odległość 
przyłączanych lokali mieszkalnych od 
punktu dystrybucyjnego.

W obszarach zabudowy miejskiej 
rozproszonej, poza ujętymi w oszaco-
waniu kosztami budowy infrastruktury 
pasywnej, pamiętać należy o kosztach 
odtworzenia terenów zagospodarowa-
nych. Jeśli inwestycja jest realizowana 
w zabudowie brownfield z dużą ilością 
istniejących już nawierzchni utwardzo-
nych (ulice, chodniki, podjazdy do garaży 
itp.) i innych elementów infrastruktury 
osiedlowej, np. ogrodzenia, tereny zie-
lone – to koszt budowy przyłącza może 
być znacznie wyższy.

W terenach wiejskich największe zna-
czenie ma stopień rozproszenia budyn-
ków i związana z tym długość tras od 

Typ  
zabudowy

Najczęstszy 
rodzaj  

budynków
Typowa topologia sieci

Uśredniony koszt bu-
dowy infrastruktury pa-
sywnej w przeliczeniu 
na jednego abonenta

Miejska 
zwarta

Budynki 
wielokondy-
gnacyjne

Punkt dystrybucyjny w budynku, 
okablowanie pionowe w tech-
nice kabla wewnętrznego, kabla 
łatwego dostępu lub mikrokana-
lizacji. 

900–1400 PLN netto

Miejska roz-
proszona

Budynki jed-
norodzinne 
w zabudowie 
szeregowej/
bliźniaczej

Punkt dystrybucyjny w osiedlu, 
mikrokanalizacja w rurociągach 
lub układana bezpośrednio 
w ziemi. Budynki sąsiadujące 
lub nieduże odległości między 
budynkami.

3500–6000 PLN netto

Wiejska roz-
proszona

Budynki jed-
norodzinne 
rozproszone

Punkt dystrybucyjny na terenie 
wsi, kanalizacja teletechniczna 
lub mikrokanalizacja (w rurocią-
gach lub doziemna). Budynki 
wolnostojące, rozproszone co 
kilkadziesiąt/kilkaset metrów.

6000–18 000 PLN netto

Przybliżone koszty budowy przyłącza światłowodowego (infrastruktura pasywna) w różnych Tabela 27. 
typach zabudowy w przeliczeniu na pojedynczego abonenta (średnie ceny rynkowe w 2008 – 2009 r.)
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punktu dystrybucyjnego do kolejnych 
gospodarstw domowych.

Przedstawione szacunkowe koszty in-
westycji pokazują, że budowa sieci FTTH 
w obszarach zabudowy zwartej może 
już dziś być atrakcyjna dla operatorów 
telekomunikacyjnych, telewizji kablo-
wych, czy nawet lokalnych dostawców 
Internetu – dając szansę na szybki zwrot 
z inwestycji.

Na drugim biegunie są tereny wiej-
skie o zabudowie rozproszonej, gdzie 
trudno o opłacalność inwestycji FTTH 
ze względu na bardzo wysokie koszty jej 
zbudowania. Dostrzegając ten problem, 
w wielu krajach europejskich, w tym tak-
że w Polsce, uruchomiono programy 
wspierania i dofinansowania inwestycji 
telekomunikacyjnych w obszarach wiej-
skich, aby przeciwdziałać wykluczeniu 
cyfrowemu tej części społeczeństwa.
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143Samorządowe sieci szerokopasmowe współfinansowane z funduszy UE

Wszelkie rozważania o potrzebie bu-
dowy sieci szerokopasmowych w Polsce 
są jak… dyskusja o potrzebie budowy 
autostrad. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia naszego kraju obie te inwestycje 
infrastrukturalne są motorem rozwoju 
gospodarki. Obie są w takim samym 
stopniu tak potrzebne, jak i opóźnione.

Na szczęście ten problem – przynaj-
mniej w wypadku sieci telekomunikacyj-
nych – został dostrzeżony i w ostatnim 
czasie rozpoczęto prace nad aktami 
prawnymi mającymi wspomóc ich bu-
dowę oraz uregulować przepisy zwią-
zane z instalacjami teleinformatycznymi 
w budynkach. 

Stymulatorem rozwoju sieci teleko-
munikacyjnych – w tym także sieci abo-
nenckich FTTH – może być także reali-
zacja projektów w ramach Regionalnych 
Funduszy Operacyjnych współfinanso-
wanych przez Unię Europejską.

 Samorządowe sieci 9.1. 
szerokopasmowe współ-
finansowane z funduszy 
UE

Założeniem programu budowy spo-
łeczeństwa informacyjnego jest ogra-
niczenie tzw. wykluczenia cyfrowego, 
czyli docelowo zapewnienie min. 90% 
populacji Unii Europejskiej dostępu do 
usług elektronicznych. Na ten cel prze-
znaczone zostały środki z funduszy 
unijnych, które mają wesprzeć budowę 
infrastruktury telekomunikacyjnej przez 
władze lokalne.

Budowa sieci szerokopasmowych 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go ma pokryć tzw. białe obszary, a więc 
takie, na których jest całkowity brak po-
daży usług szerokopasmowego dostępu 
do Internetu i innych usług telekomu-
nikacyjnych lub jest ona ograniczona. 
Dotyczy to głównie terenów wiejskich, 
szczególnie tam gdzie jest jeden ope-
rator telekomunikacyjny lub nie ma ich 
w ogóle.

Maksymalny poziom dofinansowania 
projektów jednostek samorządu tery-
torialnego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
do 85% kosztów kwalifikowanych, pozo-
stałe środki to wkład własny beneficjenta 
(czyli samorządu).

Ciekawy jest model zarządzania taką 
siecią. Po zakończeniu realizacji inwesty-
cji właścicielem pozostanie jednostka 
samorządowa. Ma jednak obowiązek 
wyłonić podmiot odpowiedzialny za 
eksploatację i utrzymanie sieci, którym 
może być: wydzielona jednostka samo-
rządowa, powołany przez samorząd 
specjalnie w tym celu podmiot zależny 
lub też podmiot zewnętrzny. Taki pod-
miot, jako operator infrastruktury, ma 
obowiązek udostępnić sieć wszystkim 
chętnym operatorom świadczącym usłu-
gi komunikacji elektronicznej. Dzieje się 
tak dlatego, iż infrastruktura zbudowa-
na z funduszy publicznych podlega wy-
mogom otwartości, co ma pozwolić na 
zwiększenie konkurencyjności między 
dostawcami usług.

Na razie tempo realizacji programu 
nie jest imponujące, choć fundusze 

 Uwarunkowania rozwoju sieci szeroko-9. 
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przyznane na ten cel są niemałe. Do 
2013 r. (cały program był rozpisany na 
lata 2007–2013) Polska może wykorzy-
stać ok. 1 mld euro na lokalne i regio-
nalne sieci szerokopasmowe. Jednak, 
jak podała Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej (UKE), na początku 2010 r. 
z powyższej kwoty wydano dopiero… 
18 mln euro, czyli ok. 2%.

 Ustawa o wspieraniu 9.2. 
sieci 

Dla ułatwienia i przyspieszenia in-
westycji telekomunikacyjnych powstał 
w 2009 r. projekt „Ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych” mający określić:

formy i zasady wspierania inwestycji 1. 
telekomunikacyjnych, w tym związa-
nych z sieciami szerokopasmowymi;
zasady działalności telekomunikacyj-2. 
nej jednostek samorządu terytorial-
nego oraz podmiotów wykonujących 
zadania z zakresu użyteczności pu-
blicznej;
zasady dostępu do infrastruktury tele-3. 
komunikacyjnej i innej infrastruktury 
technicznej, finansowanych ze środ-
ków publicznych;
prawa i obowiązki inwestorów, wła-4. 
ścicieli, użytkowników wieczystych 
nieruchomości, osób, którym przy-
sługuje spółdzielcze prawo do lokalu, 
zarządców nieruchomości oraz loka-
torów, w szczególności w zakresie 
dostępu do nieruchomości, w celu 
zapewnienia warunków świadczenia 
usług telekomunikacyjnych;
zasady lokalizowania regionalnych 5. 
sieci szerokopasmowych oraz innej 
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jednym z najważniejszych punktów 
zapisanych w projekcie ustawy z punk-
tu widzenia rozwoju FTTH jest artykuł 
o brzmieniu:

Art. 30. W celu zapewnienia świadcze-
nia użytkownikom usług transmisji da-
nych o wysokiej przepływności oraz usług 
rozprowadzania cyfrowych programów 
radiowych i telewizyjnych w wysokiej 
rozdzielczości przez różnych dostawców 
usług, budynek powinien być wyposażony, 
zgodnie z przepisami w sprawie warunków 
techniczno-budowlanych wydanych na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, 
poz. 1118, z późn. zm.), w światłowodową 
instalację telekomunikacyjną umożliwia-
jącą przyłączenie do publicznych sieci te-
lekomunikacyjnych wykorzystywanych do 
świadczenia usług.

Dostęp do wewnętrznej infrastruktury 
jest opisany w artykule 31:

Art. 31. 1. Właściciel, użytkownik wie-
czysty lub zarządca nieruchomości jest 
zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy 
telekomunikacyjnemu, który doprowa-
dził publiczną sieć telekomunikacyjną do 
nieruchomości, dostęp do:

budynku w celu zapewnienia teleko-1. 
munikacji;
miejsca w budynku, w którym zbiega-2. 
ją się kable doprowadzone do lokalu 
w tym budynku.

Innym interesującym zapisem w pro-
jektowanej ustawie, mogącym mieć 
wpływ na ułatwienie realizacji inwestycji 
telekomunikacyjnych, jest np. obowią-
zek nakładany na zarzadcę drogi, który 
w trakcie budowy lub przebudowy drogi 
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jest obowiązany zlokalizować kanał tech-
nologiczny w pasie drogowym, a następ-
nie udostępnić go operatorom.

Ustawa była przedmiotem prac ko-
misji w chwili oddawania niniejszego 
wydawnictwa do druku. Spodziewany 
termin uchwalenia ustawy to połowa 
2010 r. 

Rozporządzenie doty-9.3. 
czące warunków technicz-
nych budynków 

Dokumentem, który już wszedł w ży-
cie, jest rozporządzenie ministra infra-
struktury „W sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” (z dn. 12 mar-
ca 2009 r.). Zaktualizowane przepisy na-
kładają (§56) na inwestora następujący 
obowiązek: Budynek mieszkalny wielo-
rodzinny, budynek zamieszkania zbioro-
wego i budynek użyteczności publicznej 
powinien być wyposażony w instalacje 
telekomunikacyjną (…)

Dalej w §192 opisane są wymagania 
dla instalacji telekomunikacyjnej:

Instalację telekomunikacyjną budynku, 1. 
o której mowa w §56, stanowią elemen-
ty infrastruktury telekomunikacyjnej, 
w szczególności kable i przewody wraz 
z osprzętem instalacyjnym i urządze-
niami telekomunikacyjnymi, począw-
szy od punktu połączenia z publiczną 
siecią telekomunikacyjną (przełącznicą 
kablową) lub od urządzenia systemu ra-
diowego, do gniazda abonenckiego.
Połączenie sieci telekomunikacyjnej z in-2. 
stalacją telekomunikacyjną budynku 
powinno być usytuowane na pierwszej 
podziemnej lub pierwszej nadziemnej 

kondygnacji budynku, a w przypadku 
systemu radiowego – na jego najwyż-
szej kondygnacji, w odrębnym pomiesz-
czeniu lub szafce.

 Nowy model  9.4. 
budowania sieci

Jak widać, nowe uwarunkowania 
formalne zmieniają znacząco model 
budowania infrastruktury telekomuni-
kacyjnej. Dotąd dostawca usług – a więc 
sam operator – zarówno budował sieć 
szkieletową, metro, dostępową, jak 
również realizował infrastrukturę we-
wnątrzbudynkową, aż do gniazda abo-
nenckiego.

Jeśli powstaną nowe sieci regional-
ne (o zasięgu powiatowym, gminnym) 
zbudowane przez samorząd, będą one 
pełnić funkcję ogólnodostępnej sieci 
szkieletowej.

Z kolei w obszarze abonenckim po-
winny powstawać „gotowe do przyłą-
czenia” nowoczesne budynki, w których 
budowa sieci teleinformatycznej powin-
na być integralną częścią inwestycji. 
Budynkowe punkty styku (budynkowe 
punkty dystrybucyjne) powinny zapew-
niać możliwość wpięcia się kilku konku-
rującym ze sobą operatorom. Z punktu 
widzenia abonenta oznacza to koniec 
problemów z wierceniem kolejnych prze-
pustów, montażem korytek kablowych 
i co najważniejsze – swobodę wyboru 
dostawcy usług.

Jeśli tylko deweloperzy, idąc z du-
chem czasu, zdecydują się na instalacje 
światłowodowe – będzie to droga do 
prawdziwego FTTH.

Niejako pośrodku – pomiędzy siecią 
publiczną a siecią budynkową – jest pole 
do działania dla operatorów telekomuni-
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kacyjnych. Inwestycja operatora byłaby 
ograniczona tylko do wybudowania przy-
łącza dostępowego czy abonenckiego 
(„ostatniej mili”). Co więcej, stwarzałoby 
to szanse nie tylko dużym operatorom 

samorząd operator deweloper

sieć budynkowa

„ostatnia mila”sieć publiczna

Prawdopodobny przyszły model „podziału zadań” przy budowie sieci szerokopasmowychRysunek 126. 

telekomunikacyjnym, ale też mniejszym 
lokalnym dostawcom Internetu (ang. 
ISP – Internet Service Provider) na rozwi-
nięcie swojej działalności.
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Można chyba zgodzić się z filozofami 
i przyjąć tezę, że „Wielki Wstrząs” oraz mo-
ment wkroczenia w erę informacji mamy 
już za sobą. Zdobyta w ciągu wieków 
wiedza, a w szczególności postęp tech-
niczny w zakresie technik informacyjnych 
sprawiły, że ewolucja społeczno-cywili-
zacyjna zachodzi w zawrotnym tempie. 
Świat zmienia się z dnia na dzień, na 
naszych oczach. 

W mikro skali, czyli w wymiarze nasze-
go życia codziennego, już dziś powszech-
nie korzystamy z dobrodziejstw nowych 
technologii. Cieszymy się łatwością ko-
munikacji z bliskimi przebywającymi na-
wet w najodleglejszym krańcu świata, 
dostępem do wielu użytecznych e-usług, 
robieniem zakupów bez wychodzenia 
z domu, czy też nowymi formami roz-
rywki. Może jedynie z obawą patrzymy 
na zastępowanie kartek świątecznych 
życzeniami elektronicznymi. Cóż, signum 
temporis! Będzie co wspominać z senty-
mentem.

W skali makro widzimy, jak zmienia 
się w ostatnich kilku dekadach model 
ekonomiczny. Dziś w pierwszym rzędzie 
o tempie rozwoju decydować będzie nie 
tyle zdolność produkcyjna, ile zdolność 
do pozyskiwania, przetwarzania i prze-
syłania informacji. 

Sektor telekomunikacyjny także prze-
żywa ewolucję modelu świadczenia 
usług – spada udział usług głosowych 
w przychodach operatorów, natomiast 
wzrasta lawinowo udział usług transmisji 
danych. Wymagane jest nie tylko posze-
rzanie zakresu oferowanych usług, ale 
także ich personalizacja. 

Wynika z tego wprost, iż budując sieci 
telekomunikacyjne, musimy poradzić 
sobie z dwoma kluczowymi wyzwaniami. 
Po pierwsze z zapewnieniem odpowied-
nio dużej przepływności w segmencie 
sieci szkieletowych i metropolitalnych. 
Po drugie, w obszarze sieci dostępo-
wych, pilną potrzebą jest budowa sze-
rokopasmowych łączy umożliwiających 
dystrybucję danych do indywidualnych 
odbiorców. 

Tu dochodzimy do odpowiedzi na 
pytanie zadane w tytule niniejszej książki. 
Można je również postawić nieco inaczej: 
czy FTTH jest rzeczywistym lekarstwem 
na nasze cywilizacyjne potrzeby?

Odpowiedź może być tylko twierdzą-
ca. Światłowód doprowadzony do domu 
daje gwarancję spełnienia wymagań 
dotyczących pasma z uwzględnieniem 
rezerw na przyszłe systemy teletransmi-
syjne w perspektywie nawet kilkudzie-
sięciu lat. 

Już kilka krajów świata, jak wspomnia-
na wcześniej Japonia czy Korea Połu-
dniowa, może się pochwalić więcej niż 
20-procentowym nasyceniem łączami 
światłowodowymi. Oznacza to, że kra-
je te przekroczyły próg tzw. dojrzałości 
światłowodowej (ang. fiber maturity), jak 
określają to analitycy zrzeszeni w organi-
zacji FTTH Council. Prognozy[23] wskazują, 
że w Europie do 2014 r. przekroczy go 
kilka krajów (państwa skandynawskie, 
Słowenia, Holandia, Słowacja). 

Na razie w tym gronie nie ma Pol-
ski. Analitycy prognozują, że nasz kraj 
znajdzie się wśród kilku państw, które 
w 2014 r. nie przekroczą pułapu 10-pro-

 Posłowie10. 
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centowego nasycenia łączami światło-
wodowymi (poza Polską także: Belgia, 
Grecja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Bry-
tania). Wskazuje to, że mamy sporo do 
nadrobienia w zakresie infrastruktury 
telekomunikacyjnej. A więc, aby nie 
odpaść w wyścigu cywilizacyjnym, nie 
mamy alternatywy – trzeba budować 
sieci światłowodowe FTTH!
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 Instalacja 11.1. mikrorurek 
i mikrokabli

Jak układane są mikrokanalizacja 
i mikrokable? 

Co do mikrorurek grubościennych 
(także ich wiązek) nie ma żadnych wątpli-
wości – są układane w odkrytym wykopie 
metodą rozwijania z bębna. 

Wiązki mikrorurek cienkościennych, 
przeznaczonych do zastosowanie we-
wnątrz pierwotnej kanalizacji teletech-
nicznej, mogą być umieszczane poprzez 
zaciąganie mechanicznie lub wdmuchi-
wanie. 

Pojedyncze mikrorurki cienkościen
ne służące do dopełniania istniejącej 
kanalizacji wtórnej i rurociągów są za-
zwyczaj wprowadzane przy użyciu me-
tody pneumatycznej – techniką wdmu-
chiwania.

Jest to technika podobna do metody 
stosowanej dotąd do wdmuchiwania 
kabli liniowych. Stosowane są tylko 
mniejsze (lub adaptowane) urządze-
nia i specjalne głowice pozwalające na 
jednoczesne wprowadzanie kilku rurek. 
Wdmuchiwanie pozwala uzyskać zasięgi 
ok. kilkuset metrów, a w dobrych warun-
kach nawet 1–2 km.

Mikrokable światłowodowe tak-
że mogą być wprowadzane metodą 
wdmuchiwania pneumatycznego. Tak 
więc technika wdmuchiwania może być 
przydatna zarówno przy instalacji mikro-
rurek jak i mikrokabli.

 Dodatek – dla tych, którzy chcą 11. 
wiedzieć więcej

Wdmuchiwanie kilku pojedynczych Rysunek 127. 
mikrorurek do istniejącej kanalizacji wtórnej (w tym 
wypadku trzy szt. rurek 10/8 mm do kanalizacji 
32 mm). Każda mikrorurka jest w innym kolorze, 
co ułatwia identyfikację w punktach rozgałęziania 
(źródło: Gabocom).

Wdmuchiwanie mikrokabla do rurki. Rysunek 128. 
Zwracją uwagę niewielkie wymiary urządzenia 
(źródło: FCA).
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 Na czym polega  11.1.1. 
metoda pneumatycz-
nego wdmuchiwania?

Jest ona oparta na zjawisku „po-
duszki powietrznej” wytwarzanej przez 
sprężone powietrze, dzięki której rurka 
lub kabel są unoszone wewnątrz rury 
transportowej. Wprowadzanie rurki/ka-
bla odbywa się z pomocą podajników 
mechanicznych. 

Aby „wdmuchnąć” kabel na odpo-
wiednią odległość, musimy wywrzeć 
na niego siłę, która pokona jego ciężar 
oraz opory tarcia o ściankę rury HDPE. 
Sytuacja w dużym uproszczeniu przed-
stawiona jest na rysunku 129. 

Kabel tak długo będzie przemieszczał 
się w rurze, aż siła tarcia zrównoważy 
sumę sił ciągnącej i pchającej. 

Siła tarcia opisana jest równaniem: 

F= m · l · g · µ 

gdzie:

m  – masa właściwa kabla, 
l  – długość kabla,
g  – stała grawitacyjna,
µ  – współczynnik tarcia 
I tak przykładowo: dla kabla o długo-

ści 2000 m, o masie właściwej 0,2 kg/m 
i współczynniku tarcia 0,08 

F=0,2 kg/m ∙ 2000 m ∙ 9,81 m/s2∙ 0,08 = 314 N

Czyli do pokonania siły tarcia przy 
wdmuchiwaniu kabla na odległość 
2000 m potrzebna jest siła ok. 300 N. 
Oczywiście przy założeniu, że rura jest 
na całej długości prosta.

A ponieważ niemal zawsze na trasie 
mamy zakręty i łuki, musimy rozpatrzeć 
przypadek rozkładu sił w rurze wygiętej. 
Siła działająca na kabel za łukiem o kącie 
a wynosi : 

F2 = F1 · eaμ

gdzie:

e – podstawa logarytmu naturalnego,
aµ – współczynnik tarcia. 

eaµ dla łuku 30° wynosi 1,04 
eaµ dla łuku 60° wynosi 1,09 
eaµ dla łuku 90° wynosi 1,13 

I tak dla łuku 90° siła przed łukiem 
wynosi np. 500 N, a za łukiem 565 N, czyli 
jest o 13% większa. Warto o tym pamiętać 
przy planowaniu trasy kabla. 

Siła tarcia 

Siła pchająca Siła ciągnąca

Siły działające na kabel Rysunek 129. 
(źródło: Gamm-Bud)

Siła tarcia 

m • l µ

F 

Rozkład sił w rurze prostej Rysunek 130. 
(źródło: Gamm-Bud)
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Należy pamiętać jeszcze o tym, że 
przy wyliczeniach przyjęliśmy dyna-
miczny układ występujących zjawisk. 
Kabel przemieszcza się w rurze z dość 
znaczną prędkością, z reguły ok. 60 m/
min. W przypadku zatrzymania kabla 
i próbie ponownego wprowadzenia 
go w ruch będziemy mieli do czynienia 
z tarciem statycznym, które jest prawie 
dwukrotnie większe. 

Znając już opory, zastanowimy się, 
jakie siły pozwolą nam na ruch kabla 
do przodu. 

Możemy wyróżnić dwie podstawowe 
metody wdmuchiwania kabla: metodę 
tłoczkową i metodę strumieniową. Przy 
metodzie tłoczkowej na początku kabla 
zamocowany jest tłoczek, który dość 
szczelnie przylega do ścianek rury osło-
nowej i poddany naporowi sprężonego 
powietrza powoduje powstanie siły cią-
gnącej kabel. Przy metodzie strumienio-

wej nie ma tłoczka i siła ciągnąca pocho-
dzi od tarcia przepływającego powietrza 
o powierzchnię zewnętrzną kabla. 

Wdmuchiwanie metodą tłoczkową 
ma zastosowanie wyłącznie do wdmu-
chiwania kabli liniowych. Przyjrzyjmy 
się więc metodzie strumieniowej, która 
interesować nas będzie szczególnie ze 
względu na zastosowanie przy wdmu-
chiwaniu mikrorurek i mikrokabli. 

W tej metodzie kabel jest unoszony 
przez strumień sprężonego powietrza 
a rozkład sił przedstawiony jest na ry-
sunku 133.

Siła ciągnąca kabel w metodzie stru-
mieniowej jest wyrażona wzorem:

 
F = π/4 · d · (D – d) · P/T · L 

gdzie:
F – siła działająca na kabel,
P – nadciśnienie na kompresorze,
d – średnica zewnętrzna kabla,
D – średnica wewnętrzna rury wtórnej,
T – długość trasy,
L – długość kabla. 

Dla rury HDPE o średnicy 32 mm, 
kabla o średnicy 16 mm oraz długości 
trasy i kabla 2000 m daje to wartość 
ok. 180 N. 

α
µ

F2F1 F2=F1 • e
µα

Rozkład sił w rurze wygiętej Rysunek 131. 
(źródło: Gamm-Bud)

d kabla = 16 mm D rury / tłoczka = 32 mm

Metoda tłoczkowa wdmuchiwania Rysunek 132. 
kabli liniowych (źródło: Gamm-Bud)

F

P

T

P

L T

L

d

D

Rozkład sił przy wdmuchiwaniu stru-Rysunek 133. 
mieniowym (źródło: Gamm-Bud)
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Oprócz sił ciągnących mamy jeszcze 
siłę pchającą kabel, pochodzącą od me-
chanicznego podajnika wdmuchiwarki. 
Wartość tej siły w zależności od modelu 
maszyny i sztywności kabla wynosi od 
500 do 2000 N. 

Przy wdmuchiwaniu mikrokabli i mi-
krorurek należy również wziąć pod uwa-
gę czynniki, które są uzależnione od:

 materiałów•	  – a więc parametrów 
kabla, rur wtórnych, złączek, płynu 
poślizgowego 
 sprzętu•	  – czyli wdmuchiwarki, sprężar-
ki, przewodów powietrznych, odwija-
ków kabla, dodatkowych głowic itp. 
 •	 warunków zewnętrznych – czyli od 
przebiegu trasy kabla, sposobu uło-
żenia rur wtórnych, pogody, tempe-
ratury itp. 
umiejętności ekipy instalacyjnej.•	

Materiały zastosowane do budowy 
odgrywają bardzo istotną rolę. Kable prze-
widziane do wdmuchiwania powinny 
charakteryzować się dużą sztywnością 
umożliwiającą przenoszenie siły wpycha-
jącej od podajnika. Oczywiście z drugiej 
strony nadmierna sztywność powoduje 
zwiększone opory przy pokonywaniu łu-
ków. Powłoka zewnętrzna kabla powinna 
mieć jak najmniejszy współczynnik tarcia 
w zetknięciu z rurą osłonową. Jednocze-
śnie musi być odporna na działanie płynu 
poślizgowego. Rury osłonowe muszą mieć 
niski współczynnik tarcia, dużą sztywność 
obwodową, aby nie ulegały deformacji na 
łukach i nie zmieniały przekroju poprzecz-
nego pod naporem gruntu. Materiał nie 
powinien utleniać się ani ulegać starze-
niu. Współcześnie często stosuje się rury 
osłonowe wykonane z HDPE z dodatkową 
wewnętrzną warstwą poślizgową oraz 
wzdłużnymi rowkami zmniejszającymi 
powierzchnię styku z kablem.

Bardzo ważnym elementem rurocią-
gu teletechnicznego są złączki. Muszą 
zapewniać pełną szczelność i gwaranto-
wać idealne połączenie rur, bez karbów, 
uskoków czy deformacji. Można stoso-
wać płyn poślizgowy, który powinien jak 
najbardziej zmniejszać tarcie pomiędzy 
kablem a rurą osłonową. Jednocześnie 
absolutnie nie może być toksyczny, nie 
może zwiększać swej lepkości w wyso-
kiej temperaturze, nie może wchodzić 
w reakcje z materiałem rury lub kabla, 
nie może – starzejąc się – powodować 
sklejania kabla z rurą osłonową.

Podstawowym sprzętem stosowa-
nym przy budowie są sprężarka i wdmu-
chiwarka. Minimalne wymagania dla 
sprężarki to ciśnienie powietrza 8 bar 
i wydatek 8 m3/min, a dla metody stru-
mieniowej wydatek 11 m3/min. Sprężarka 
nie powinna być zbyt duża i ciężka , aby 
nie utrudniać manewrowania. Pożąda-
ne jest, aby sprężarka była wyposażona 
w osuszacz powietrza oraz chłodnicę 
powietrza. Niedopuszczalne jest, aby 
powietrze było zaolejone. Przewody po-
wietrzne łączące kompresor z wdmu-
chiwarką muszą mieć odpowiednią do 

Przekrój mikrorurki. Wyraźnie wi-Rysunek 134. 
doczne wzdłużne rowkowanie. Zmniejsza ono 
tarcie poprzez zmniejszenie powierzchni styku 
rurki z mikrokablem (źródło: Gabocom)..
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ciśnienia wytrzymałość, powinny być 
elastyczne i, co najważniejsze, mieć złą-
cza nie dławiące przepływu powietrza 
oraz gwarantujące trwałe i bezpieczne 
połączenie. 

Wdmuchiwarka, zwana formalnie 
„przyrządem do mechaniczno-pneuma-
tycznego wdmuchiwania kabli”, to serce 
każdego systemu do wdmuchiwania.

Najważniejsze elementy to głowica 
wdmuchująca oraz podajnik. Głowica 
wdmuchująca jest to przyrząd, w którym 
dzięki systemowi uszczelnień oraz dy-
szom sprężone powietrze wprowadzane 
jest wraz z kablem do rury osłonowej, 
wywołując jego ruch postępowy. Bardzo 
ważny jest dobór materiału uszczelnień, 
tak aby nie wywoływały one nadmier-
nego tarcia o płaszcz kabla. Istotna jest 
również geometria dysz, odpowiednio 
kształtująca przepływ strugi powietrza, 
nie dopuszczając do powstawania szko-
dliwych zawirowań. Łatwość dostoso-
wywania osprzętu głowicy do średnicy 
wdmuchiwanego kabla decyduje o szyb-
kości i komforcie pracy obsługi.

Podajnik to urządzenie w sposób 
mechaniczny wywołujące ruch kabla 
do przodu. 

Podajniki mogą być:
 rolkowe•	  – stosowane dawniej, nie 
bardzo bezpieczne dla kabla i w tej 
chwili wychodzące już z użycia,
 gąsienicowe•	  – najbardziej rozpo-
wszechnione i najefektywniejsze, 
szczególnie zalecane do wdmuchi-
wania na długich trasach,
 z tarczami lub paskami zębatymi•	  – 
wygniatającymi na płaszczu kabla 
poprzeczne zagłębienia zwiększające 
wydatnie siłę ciągnącą kabel w meto-
dzie strumieniowej.

Ze względu na sposób napędu podaj-
nika możemy rozróżnić: podajniki elek-
tryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. 
Te pierwsze są dość rzadko stosowane, 
pneumatyczne są najbardziej rozpo-
wszechnione, a hydrauliczne stosuje się 
do instalacji bardzo ciężkich i sztywnych 
kabli. Można przy ich pomocy wdmuchi-
wać nawet kable miedziane. Należy od-

Wąż powietrzny

Zawór powietrzny

Naolejacz

Górna gąsienica napędowa

Głowica wdmuchująca
Dolna gąsienica napędowa

Miernik długości

Schemat wdmuchiwarki (źródło: Gamm-Bud)Rysunek 135. 
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notować, że są dostępne wdmuchiwarki 
uniwersalne oraz mniejsze urządzenia 
przeznaczone do mikrokabli.

Wdmuchiwarki uniwersalne o więk-
szych gabarytach, umożliwiają przy za-
stosowaniu elementów adaptujących 
wdmuchiwanie:

typowych kabli liniowych,•	
 mikrorurek pojedynczych lub  •	
w pakietach,
mikrokabli.•	

Aby wdmuchiwać mikrorurki w pa-
kietach, konieczne jest zastosowanie 
adapterów pozwalających uszczelnić 
zestaw rurek na wejściu do głowicy.

Ponieważ warunkiem efektywnego 
wdmuchiwania jest szczelność układu 
głowica-rurki, w zależności od konfigu-
racji wprowadzanych mikrorurek, ko-
nieczne jest każdorazowe dostosowanie 
zarówno samej głowicy jak i gąsienic 
prowadzących. 

Drugą kategorię stanową wdmuchi-
warki do mikrokabli światłowodowych. 
Mają one zazwyczaj miniaturową kon-
strukcję, wymagają też mniej wydajnych 
kompresorów.

Ważne jest, aby kabel podawany do 
wdmuchiwarki mógł swobodnie odwi-
jać się z bębna, a jednocześnie aby nie 
dopuścić do nadmiernej prędkości bęb-
na, co może doprowadzić do splątania 
i uszkodzenia kabla. Bębny powinny być 
umieszczane na łożyskowanych osiach na 
specjalnych stojakach lub przyczepach 
wyposażonych w hamulec pozwalający 
kontrolować prędkość odwijania. 

Wdmuchiwarka z podajnikiem gą-Rysunek 136. 
sienicowym (źródło: FCA)

Zestaw do adaptacji standardowych Rysunek 137. 
wdmuchiwarek do kabli typu Fibercat/Hydrocat do 
wdmuchiwania mikrorurek (źródło: Gamm Bud)

Przykład rowkowania gumowych Rysunek 138. 
gąsienic dla wiązki pięciu rurek 10×8 mm.

przednie i tylne  
prowadnice

prowadnice rurek  
w głowicy

gumki do
mikrorurek

zmodernizowana
głowica
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Ciekawym urządzeniem jest tzw. karu-
zela. Jeśli mamy na bębnie 3000 m kabla, 
to na pewno nie uda się go wdmuch-
nąć w jednym kierunku przy użyciu jed-
nej maszyny. Wdmuchujemy więc ok. 
1500 m, a następnie pozostałą długość 
przy użyciu podajnika wdmuchiwarki 
wprowadzamy do specjalnego kosza 
z ramieniem układającym kabel. Na-
stępnie po odwróceniu wdmuchiwarki 
i pobieraniu kabla z kosza wdmuchujemy 
resztę długości w drugą stronę.

Obok materiałów i osprzętu trze-
cim najważniejszym czynnikiem przy 
wdmuchiwaniu są warunki zewnętrz
ne – a więc przebieg i jakość ułożenia 
trasy, warunki klimatyczne itp.

Zasięg wdmuchiwania ze względu 
na przebieg trasy kabla może zmienić 
się bardzo mocno. Każdy łuk, a nawet 
zafalowanie trasy poprzez jej niestaranne 
ułożenie powoduje skrócenie odległości 
wdmuchiwania. 

Wysoka temperatura otoczenia, szcze-
gólnie jeśli kompresor nie jest wyposa-
żony w chłodnicę powietrza, powoduje 
podgrzanie kabla, a w konsekwencji 
zmniejszenie jego sztywności, co zmniej-

sza wydajność dopychania. Także mniej-
sza gęstość gorącego powietrza obniża 
wartość siły ciągnącej kabel. Wysoka 
temperatura obniża również skuteczność 
działania płynu poślizgowego. 

Wysoka wilgotność powietrza w tem-
peraturach kilku stopni powyżej zera 
może spowodować znaczne komplika-
cje. Rozprężające się w silniku pneuma-
tycznym powietrze obniża gwałtownie 
swoją temperaturę, co prowadzi do za-
marznięcia zawartej w nim pary wod-
nej i oblodzenia, a w konsekwencji do 
zablokowania silnika. Może dojść także 
do oblodzenia wnętrza głowicy wdmu-
chującej. Zalecane jest więc stosowanie 
osuszaczy powietrza. 

Przebieg procesu wdmuchiwania oraz 
uzyskiwane zasięgi zależą w dużej mierze 
od doświadczenia ekipy wykonującej 
prace.

Mini „karuzela” do zastosowania przy Rysunek 139. 
wdmuchiwaniu mikrokabla w dwóch kierunkach, 
pozwalająca na odwinięcie i zmagazynowanie 
połowy mikrokabla z bębna (źródło: Gamm Bud)

Ważne czynniki dla 
techniki wdmuchiwania 
mikrokabli: 

Mikrorurki powinny posia
dać odpowiednią grubość 
ścianki, aby wytrzymać 
ciśnienie powietrza przy 
wdmuchiwaniu mikrokabli. 
Współczynnik tarcia 

powinien być tak mały, jak to tylko możliwe, 
aby umożliwić wdmuchiwanie mikrokabli na 
duże odległości. 

Średnica mikrokabla nie powinna być zbyt 
duża w stosunku do średnicy wewnętrznej 
rurki osłonowej. Płaszcz kabla powinien mieć 
mały współczynnik tarcia. Kabel powinien być 
stosunkowo sztywny. 

Wdmuchiwanie powinno odbywać się przy 
niskich temperaturach. Wraz ze wzrostem tem
peratury rośnie współczynnik tarcia, a maleje 
sztywność kabla. 

Jakość ułożenia rurek i ilość zakrętów na tra-
sie wpływają silnie na długość wdmuchiwania. 
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Prowadzenie prac związanych z insta-
lacją mikrokanalizacji światłowodowej 
wymaga od wykonawców zwrócenia 
szczególnej uwagi na: 

 należytą staranność ułożenia – gdyż •	
np. zafalowania trasy wpływają na 
zwiększenie tarcia, a co za tym idzie, 
spadek zasięgu wdmuchiwania mi-
krorurek/mikrokabli;
 dokładność wykonania uszczel-•	
nień – ponieważ przenikanie wody 
oraz ewentualnych zanieczyszczeń 
do wnętrza mikrorurek i rurociągów 
uniemożliwić może w przyszłości ich 
wykorzystanie. 

W związku z tym od pracowników 
ekip instalacyjnych należy oczekiwać:

 ukończenia certyfikowanego szkole-•	
nia w zakresie budowy i eksploatacji 
systemów mikrokanalizacji;
 odpowiedniej kultury technicznej i sta-•	
ranności przy wykonywaniu prac;
 doświadczenia w zakresie budowy •	
standardowej kanalizacji teletech-
nicznej; 
 znajomości specyfiki pracy z kablami •	
światłowodowymi (np. zachowanie 
wymaganych promieni gięcia, doboru 
odpowiednich sił zaciągania itp.);
 postępowania zgodnie z instrukcją •	
montażu dla systemu mikrokanalizacji 
(np. przestrzeganie warunków tempe-
raturowych podczas instalacji);
 realizacji pozostałych wytycznych do-•	
tyczących np. transportu czy składo-
wania elementów mikrokanalizacji; 
 zapoznania się i przestrzegania za-•	
leceń zawartych w instrukcjach po-
zostałych elementów i urządzeń (np. 
wdmuchiwarek światłowodowych);
 przestrzegania ogólnych przepisów •	
BHP.

Dodatkowo przy czynnościach za
kończeniowych (rozszywanie kabli 
światłowodowych i spawanie włókien) 
osoby wykonujące prace powinny:

 być świadome niebezpieczeństw •	
związanych z pracą z włóknami świa-
tłowodowymi, których odłamane, lub 
odcinane końce są niebezpieczne 
zwłaszcza dla oczu, ust i skóry; 
 starannie zbierać odpady włókien do •	
specjalnych pojemników a następnie 
utylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;
 unikać wykonywania zakończeń świa-•	
tłowodowych (spawania, łączenia por-
tów światłowodowych) w miejscach 
narażonych na zapylenie;
 a także przestrzegać ogólnych prze-•	
pisów BHP.

11.2.  Splittery optyczne – 
szerokopasmowe ele-
menty rozgałęziające

Szerokopasmowe elementy rozgałę-
ziające, nazywane w skrócie splitterami 
optycznymi (od ang. splitter) są podsta-
wowymi elementami sieci PON, umoż-
liwiającymi podział sygnału transmito-
wanego światłowodem dostępowym 
między docelową liczbę odbiorców. 
Stosowane w telekomunikacji szeroko-
pasmowe elementy rozgałęziające wyko-
nywane są w jednej z dwóch technik:

zgrzewanej,•	
planarnej.•	

Elementy wykonywane w technice 
zgrzewanej charakteryzują się zazwyczaj 
konfiguracją 1×2 lub 2×2. Elementy takie 
wykonywane są na zasadzie zgrzewa-
na wzdłużnego dwóch światłowodów. 
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W wyniku takiej konstrukcji otrzymujemy 
wspólny odcinek światłowodu, w którym 
następuje przekazywanie mocy w polu 
zanikającym. Poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie odcinka wspólnego 
otrzymujemy element rozgałęziający 
o żądanym współczynniku podziału mię-
dzy odgałęzieniami wyjściowymi. Na 
rysunku 140 zaprezentowano schemat 
zgrzewanego elementu rozgałęziającego 
2×2 oraz zasadę jego działania.

W celu uzyskania elementu rozgałęzia-
jącego o podziale większym niż 1×2 po-
wszechnie stosowanie jest kaskadowanie 
elementów rozgałęziających. Przykład 
kaskadowania elementów 1×2 w celu 
uzyskania elementu rozgałęziającego 

1×8 zaprezentowano na rysunku 141. 
W przypadku zastosowania elementów 
rozgałęziających o identycznym współ-
czynniku podziału otrzymany element 
docelowy będzie również charakteryzo-
wał się równomiernym podziałem mocy 
między porty wyjściowe.

Elementy rozgałęziające wykonywane 
w technice zgrzewanej rzadko produko-
wane są ze współczynnikami podziału 
przekraczającymi 1×8. Wynika to z na-
stępujących faktów:

 Elementy takie zajmują dużo miejsca. •	
W celu uzyskania elementu rozgałę-
ziającego 1×8 poprzez kaskadowanie 
elementów 1×2 niezbędne jest uży-
cie 7 elementów 1×2 oraz wykonanie 
6 spawów termicznych. Całość musi być 
w niezawodny sposób zmontowana 
i zmieszczona w jednej obudowie,
 Podczas kaskadowania elementów roz-•	
gałęziających następuje sumowanie 
parametrów kolejnych stopni elementu 
docelowego. Przykładowo, jeżeli każdy 
stopień charakteryzuje się podziałem 
49/51 zamiast 50/50, wtedy na portach 
wyjściowych zamiast równomierne-
go podziału po 12,5% (1/8) całkowitej 
mocy wyjściowej otrzymamy moce od 
11,8% do 13,3%. W identyczny sposób 
będą się sumowały wszystkie pozo-
stałe niejednorodności elementów 
składowych kaskady.

Angielski termin „ optical 
splitter” (ang. split – 
podzielić) określa pasywny 
element optyczny, który 
służy podziałowi mocy 
sygnału optycznego. 

W polskiej terminologii można go nazwać sze
rokopasmowym elementem rozgałęziającym. 
Często używane jest także określenie sprzęgacz 
optyczny. W języku potocznym przyjęła się 
spolszczona nazwa: „splitter”.

Schemat splittera wykonanego Rysunek 140. 
w technologii zgrzewanej

250 μm 250 μm

obszar wymiany mocy w zanikającym polu

Kaskadowanie elementów rozgałę-Rysunek 141. 
ziających 1×2 w celu uzyskania elementu rozga-
łęziającego 1×8
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Planarne elementy rozgałęziające 
wykonywane są na bazie falowodów 
planarnych o predefiniowanym podziale 
mocy. Dzięki jednorazowemu wytwarza-
niu całego falowodu optycznego z do-
celowym współczynnikiem podziału jest 
on pozbawiony większości wad zgrzewa-
nych elementów rozgałęziających, takich 
jak nierównomierność podziału mocy, 
nierównomierność tłumienia w paśmie 
optycznym. Jednocześnie elementy te 
są znacznie mniejsze od elementów 
zgrzewanych.

Na rysunku 142 przedstawiono porów-
nanie charakterystyk widmowych szeroko-
pasmowych elementów rozgałęziających 
wykonanych w technice zgrzewanej oraz 
planarnej. Jak łatwo zauważyć, w przypad-
ku szerokopasmowego elementu rozga-
łęziającego 1×32 wykonanego w techni-
ce zgrzewanej zauważalne są zarówno 
większa niejednorodność poziomu mocy 
na portach wyjściowych, jak i widmowa 
niejednorodność tłumienia większa, niż 
w przypadku elementów planarnych.

W związku z cechami procesu produk-
cyjnego, który opiera się w większości 
przypadków na litograficznym naświe-
tlaniu i trawieniu podłoża, elementy pla-
narne wykonywane były do niedawna 
tylko dla jednorodnych współczynników 
podziału nie mniejszych niż 1×8. Wiązało 
się to przede wszystkim ze skalą produkcji 
i konkurencją cenową ze strony elemen-
tów zgrzewanych dla mniejszych współ-
czynników podziału. Od niedawna na ryn-
ku pojawiły się elementy planarne, gdzie 
na jednej płytce bazowej wytrawionych 
jest przykładowo kilka elementów 2×2 
(lub 1×2). Ze względu na fakt, że elementy 
te muszą być zlokalizowane w jednym 
miejscu, nie stanowią one na razie kon-
kurencji dla pojedynczych elementów 
zgrzewanych 1×2, lecz wraz z masowym 
rozwojem techniki FTTH mogą coraz czę-
ściej pojawiać się w sieci.

Splittery mogą występować w róż-
nych obudowach, dostosowanych do 
miejsca montażu splittera. Najprostszą 
„obudową” jest osłonka o przekroju okrą-
głym lub prostokątnym kryjąca splitter 
(rysunek 143). Z osłonki wyprowadzone 
są włókna światłowodowe (nie zakoń-
czone wtykami). Taki splitter będzie naj-
częściej występował w konfiguracji nie 
większej niż 1×8 i znajdzie zastosowanie 
np. jako element spawany w mufie świa-
tłowodowej.

Inne typy obudów są wyposażone 
w zakończenia ze złączami rozłącznymi – 
co umożliwia łatwe przełączanie torów 
optycznych. Splittery w obudowie typu 
„Black Box” mogą być montowane w mu-
fach oraz dystrybucyjnych skrzynkach 
budynkowych, a splittery w obudowach 
dostosowanych do stelaży 19” np. w sza-
fach ulicznych (rysunek 144).

Charakterystyki widmowe szeroko-Rysunek 142. 
pasmowych elementów rozgałęziających 1×32 
– zgrzewany na górze, planarny na dole
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Typ 
elementu

Zgrzewane Planarne

Zalety możliwość dowolnego strojenia •	
współczynnika podziału dla elemen-
tów 1×2
niski koszt wytworzenia•	
duża niezawodność długotermino-•	
wa pojedynczych elementów rozga-
łęziających, ze względu na ciągłość 
ośrodka utrzymywaną w trakcie 
całego procesu produkcyjnego

małe rozmiary (możliwość mon-•	
towania na uchwytach spawów)
duża jednorodność parametrów •	
optycznych
niska cena elementów o dużym •	
współczynniku podziału

Wady konieczność kaskadowania ele-•	
mentów w celu osiągnięcia dużych 
współczynników podziału, przekła-
dająca się na trudność dokładne-
go zaprojektowania parametrów 
elementu
duża nierównomierność widmowa •	
charakterystyk optycznych
duże rozmiary, szczególnie w przy-•	
padku kaskadowanych elementów 
o dużym współczynniku podziału
obniżona niezawodność elementów •	
o dużym stopniu podziału wyko-
nanych na bazie kaskadowania za 
sprawą dużej liczby elementów (w 
tym spawów) połączonych ze sobą

dostępność wyłącznie elemen-•	
tów o jednorodnym podziale 
minimum 1×8 (elementy o po-
dziale 1×2 dostępne w postaci 
modułów z wieloma splitterami 
w jednym module)
obniżona niezawodność ele-•	
mentu ze względu na łączenie 
modułu elementu rozgałę-
ziającego ze światłowodami 
wejściowymi i wyjściowymi przy 
pomocy kleju

Wady i zalety szerokopasmowych elementów rozgałęziających wykonanych w technice zgrze-Tabela 28. 
wanej i planarnej

Splitter 1×8 z zakończeniami prze-Rysunek 143. 
znaczonymi do spawania (źródło: Archiwum).

Obudowa typu „Black Box” pozwala Rysunek 144. 
na zamontowanie splittera w niedużej skrzynce 
naściennej, szafce ulicznej, czy też w dostosowanej 
mufie światłowodowej. Jak widać, taki splitter może 
być wyposażony w złącza rozłączne, co umożliwia 
właczanie kolejnych abonentów metodą  „plug and 
play” (źródło: FCA).
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 Systemy 11.3. xWDM – gdy 
potrzeba 40 Gb/s  
między węzłami sieci 

Jest oczywiste, że rozwój sieci FTTH 
wpłynie w najbliższych latach na rozbu-
dowę wyższych segmentów sieci. Oddzia-
ływanie to dało się już zauważyć w naj-
bardziej rozwiniętych technologicznie 
krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy 
Japonia, gdzie w celu zapewnienia odpo-
wiedniej przepustowości sieci szkieleto-
wej, konieczne stało się wprowadzenie 
do niej systemów DWDM o przepływno-
ści w kanale 40 Gb/s. Już w 2006 r. firma 
AT&T ogłosiła na targach GlobalComm 
wprowadzenie do swojej sieci w 2007 r. 
pierwszych systemów 40 Gb/s [24]. W od-
powiedzi na tę deklarację British Telecom, 
Deutsche Telecom oraz France Telecom 
zapowiedziały również wprowadzenie 
pierwszych systemów 40 Gb/s do swoich 
sieci szkieletowych.

Węzeł centralowy sieci FTTH jest jej 
punktem styku z siecią metro. Tu cały 
ruch odebrany z danej jednostki OLT 
musi być „pchnięty w górę sieci”. Tak więc, 
podczas integracji sieci FTTH z siecią 
metro wymagana jest odpowiednia roz-
budowa istniejącej sieci metro umożli-
wiająca obsłużenie zwiększonego ruchu 
napływającego z i do sieci FTTH.

Rozbudowa istniejącej infrastruktury 
w tym segmencie sieci może odbywać 
się na dwa sposoby poprzez:

 instalację nowych światłowodów, czyli •	
po prostu położenie kolejnych kabli,

lub
 za pomocą systemów zwielokrotnie-•	
nia falowego w istniejących światło-
wodach umożliwiających transmisję 
w wielu kanałach w pojedynczym 
włóknie światłowodowym.

Pierwsza z możliwości wydaje się 
słuszna w przypadku budowy nowych 
tras oraz tych obszarów, na których ist-
nieje np. możliwość wykorzystania mi-
krokanalizacji umożliwiającej dopełnie-
nie istniejących rurociągów i instalację 
kolejnych mikrokabli.

W wielu przypadkach rachunek eko-
nomiczny, czasochłonność procesu 
budowy nowych tras kablowych, jak 
i ograniczenia z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę instalacji kablowych w ob-
szarach miejskich decydują o wyborze 
drugiego rozwiązania.

Systemy zwielokrotnienia falowego 
pozwalają na umieszczenie od kilku do 
kilkudziesięciu transmisji w pojedyn-
czym włóknie. W tym celu stosuje się 
techniki zwielokrotnienia CWDM (ang. 
Coarse Wave length Division Multiple-
xing – rzadkie zwielokrotnienie falowe) 
i DWDM (ang. Dense Wavelength Division 
Multi plexing – gęste zwielokrotnienie 
falowe). 

CWDM to technika oferująca maksy-
malnie 18-krotne zwielokrotnienie trans-
misji. Każda z transmisji odbywa się przy 
wykorzystaniu innej długości fali optycz-
nej w tzw. kanale optycznym. W przy-
padku techniki CWDM wykorzystywane 
są kanały o odstępie 20 nm i  szerokości 
±6,5 nm, począwszy od kanału 1310 nm 
(lub też 1270 nm w przypadku systemu 
uwzględniającego „pik wodny”) aż do 
1610 nm. Z uwagi na zjawisko „piku wod-
nego” zdarza się, że w transmisji nie biorą 
udziału kanały 1370 nm oraz 1390 nm. 
W praktyce podstawą systemów CWDM 
jest stosowanie 8-kanałowych rozwią-
zań wykorzystujących kanały z pasma 
1470 nm – 1610 nm. 

Możliwości CWDM mogą zostać zna-
cząco rozszerzone dzięki stosowaniu sys-
temów agregujących sygnały o mniejszej 
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przepływności w jeden wspólny o więk-
szej przepływności (multipleksacja TDM). 
Poza oczywistym zmniejszeniem ilości 
zajmowanych włókien zaletą tych syste-
mów jest możliwość agregacji sygnałów 
z różnych domen transmisyjnych. Istnieją 
rozwiązania pozwalające zagregować 
zarówno ruch IP, jak i sieci SDH w jeden 
wspólny sygnał. 

Zazwyczaj na obszarze, na którym 
znajduje się sieć FTTx oferująca usługi 
na bazie protokołu IP, istnieją również 
np. sieci telefoniczne wykorzystujące 
transmisję synchroniczną. Dla takich 
przypadków korzyść ze stosowania 
uniwersalnych rozwiązań jest podwój-
na. Do transmisji na danym obszarze, 
na którym współistnieją różnego typu 
sieci dostępowe, wykorzystywana jest 
zaledwie jedna para włókien oraz po-
jedynczy moduł transmisyjny, taki jak 
jeden z przedstawionych na rysunku 146 
modułów uniwersalnych agregatorów.

Niski koszt oraz spore możliwości 
w połączeniu z rozwiązaniami TDM czy-
nią technikę CWDM najodpowiedniej-
szym rozwiązaniem dla sieci metro.

Preferowaną topologią sieci metro 
CWDM jest struktura pierścienia (ang. 
ring). Pozwala ona ograniczyć ilość za-

sobów światłowodowych, łącząc kolejne 
punkty przyłączy do lokalnych sieci. Do-
mknięcie pierścienia wprowadza dodat-
kową funkcjonalność w postaci protekcji 
transmisji w sieci (w przypadku uszko-
dzenia pierścienia w jednym z punktów, 
sygnał jest kierowany na alternatywną 
drogę transmisyjną). 

Na rysunku 147 zaprezentowano 
przykładową sieć metro w topologii 
pierścienia z przyłączonymi sieciami 
lokalnymi.

W zależności od potrzeb wewnątrz 
pierścienia możemy przesyłać ruch IP, SDH 
oraz FC z przyłączonych sieci lokalnych. 
Przyłącza do przedstawionych na rysun-
ku sieci również mogą być zrealizowane 
w technice CWDM jak w przypadku punk-
tu Data Center, gdzie cztery transmisje 
FC 4G przesyłane są po parze włókien. 
W pozostałych przypadkach ruch może 
zostać zagregowany na samym module 
transmisyjnym, tak jak w przypadku opi-
sywanych wcześniej kart uniwersalnych 
agregatorów.

Dużą zaletą przedstawionego rozwiąza-
nia jest skalowalność. Dołączanie kolejnych 
transmisji odbywa się przez wyposażanie 
węzłów w kolejne moduły transmisyjne, 
a nie na skutek instalacji nowych włókien. 

Plan kanałów CWDM. Uwagę zwraca Rysunek 145. 
tzw. „pik wodny” powodowany przez pozostałe 
w szkle kwarcowym jony OH, wnoszące zwiększone 
tłumienie na falach 1370–1390 nm.

Karty agregujące ruch IP i SDH (źró-Rysunek 146. 
dło: Transmode)
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Dzięki temu czas uruchomienia usługi jest 
znacznie krótszy, a samo uruchomienie 
usługi dużo prostsze.

Kolejnym stopniem zwiększenia prze-
pływności sieci jest zastosowanie techni-
ki DWDM – a więc znacznie „gęstszego” 
zwielokrotnienia falowego. Współczesne 
systemy DWDM dają możliwość urucho-
mienia 80 lub więcej kanałów transmi-
syjnych w jednym włóknie. 

Pojawi się w tym miejscu zapewne 
pytanie – budować CWDM czy zakła-
dając ciągły wzrost zapotrzebowania, 
z wyprzedzeniem postawić na DWDM? 
Na szczęście ten dylemat rozwiązuje ska-
lowalność systemów. Obecnie CWDM 
zaspokaja potrzeby sieci metro. Gdyby 
jednak w przyszłości znów brakowało 
kanałów, w odwodzie pozostaje migracja 
do DWDM. 

Punkt 
agregacji

Punkt 
agregacji

Dostawcy 
treści Inny 

operator

Ring 
CWDM 

9×GbE

4× GbE

4× GbE + STM -16

Data
Center

Sieć IP

Sieć 
telefoniczna

4× GbE

Sieć 
FTTx

Sieć 
FTTx

Sieć 
SAN

4× FC4G

Pierścień metro CWDM z optyczną protekcją zapewniającą bezpieczeństwo transmisjiRysunek 147. 

Przykład urządzenia centralowego Rysunek 148. 
CWDM, umożliwiającego zastosowanie wymien-
nych modułów i migrację do DWDM (źródło: Trans-
mode)
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 Prowadzenie inwestycji 11.4. 
według FIDIC

Umowy pomiędzy inwestorami a wy-
konawcami określają szczegółowo zakres 
prac, harmonogram realizacji, wysokość 
wynagrodzenia oraz regulują zasady 
współdziałania firm podczas wykonywa-
nia zakresu prac określonego umową. 

Każdą umowę pomiędzy inwestorem 
a wykonawcą można zasadniczo podzie-
lić na dwie części:

 „część stałą” opisującą warunki praw-•	
ne, sposoby płatności, odszkodowa-
nia, wzajemne relacje, wprowadzanie 
zmian itp.,
 „część zmienną” precyzującą, co kon-•	
kretnie należy wybudować, za ile i na 
kiedy.

Ponieważ tzw. „część stała” jest powta-
rzalna w swoich zasadach, zwyczajach 
i kulturze organizacyjnej – więc wydaje 
się logiczne opracowanie tej części umo-
wy jako niezmiennego wzorca dla umów 
podpisywanych pomiędzy inwestorami 
i wykonawcami. 

Tak też zrobiono, zgodnie z najlepszy-
mi wzorami anglosaskiej kultury praw-
nej, zakładając stowarzyszenie z francu-
ską nazwą: Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils (Międzynarodowa 
Federacja Inżynierów Konsultantów). 
FIDIC jest organizacją pozarządową sku-
piającą niezależnych inżynierów-konsul-
tantów, zorganizowaną jako federacja 
stowarzyszeń krajowych. Polskim sto-
warzyszeniem należącym do FIDIC jest 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców 
i Rzeczoznawców (w skrócie SIDIR) – por. 
www.sidir.pl.

FIDIC opracowało wyżej wymienio-
ną „część stałą” jako wzory warunków 
umownych (kontraktów). Publikacje te 

mają fundamentalne znaczenie w reali-
zacji inwestycji na całym świecie. Prze-
strzeganie tych warunków kontrakto-
wych jest wymagane m.in. przez:

Fundusze Unii Europejskiej,•	
Bank Światowy,•	
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,•	
Europejski Bank Inwestycyjny.•	

W Polsce – pierwsze wymagania 
dotyczące stosowania warunków kon-
traktowych zgodnych z FIDIC pojawiły 
się w 1994 r. Wymusiła to Komisja Euro-
pejska, zatwierdzając Program Pomoco-
wy – PHARE (ang. Poland and Hungary 
Assistance for Restucturing their Econo-
mies). Aby otrzymać fundusze na reali-
zację poszczególnych zadań – należało 
stosować metodologię FIDIC. Wyboru 
nie było. 

Początki stosowania metodyki FIDIC 
w podpisywaniu umów i realizacji kon-
traktów nie były łatwe, ale po paru latach 
okazało się, że wielu inwestorów rządo-
wych i samorządowych nie wyobraża 
sobie realizacji kontraktów inaczej niż 
zgodnie z metodyką FIDIC. Wykonaw-
cy też są zadowoleni, bo FIDIC całkiem 
nieźle chroni ich interesy.

Warunki kontraktowe zgodne z FIDIC 
to wzór umowy cywilno-prawnej pomię-
dzy inwestorem, czyli zamawiającym, 
a wykonawcą. Zdarza się, że niektóre 
postanowienia wzoru umowy opracowa-
nego przez FIDIC nie są zgodne z prawem 
polskim. W takim przypadku obowiązuje 
wyższość przepisów prawa polskiego. 
W szczególności – taka umowa cywilno-
-prawna musi być zgodna z:

Kodeksem Cywilnym,•	
Prawem Zamówień Publicznych,•	
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Prawem Budowlanym,•	
Prawem Budżetowym,•	
Prawem Finansowym,•	
 Ustawą o Partnerstwie Publiczno-Pry-•	
watnym,
 oraz bardzo obszernym zbiorem aktów •	
wykonawczych do powyższych.

Warunki kontraktowe przygotowa-
no jako typowe wzory umów dla kilku 
różnych typowych rodzajów wykonywa-
nych prac. Każdy rodzaj ma swój kolor 
rozpoznawczy – czerwony, żółty, zielony, 
biały i srebrny:

 „Czerwona Książka”•	  określa warun-
ki kontraktowe dla budowy – robót 
inżynieryjno-budowlanych projekto-
wanych przez inwestora (zamawia-
jącego), 
 •	 „Żółta Książka” to warunki kontrak-
towe dla dostawy urządzeń oraz pro-
jektowania i budowy – dla urządzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz 
robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez wykonawcę,
 „Srebrna Książka”•	  przedstawia wa-
runki kontraktu na realizację EPC (pod 
klucz). EPC (ang. Engineering, Procure-
ment and Constructing, czyli Techni-
ka (inżynieria), Zakupy, Wykonanie) 
dla inwestycji typu BOT (ang. Build, 
Operate and Transfer, czyli Wybuduj, 
Administruj, Przekaż),
 „Zielona Książka” •	 to krótka forma 
umowy,
 „Biała Książka”•	  przedstawia wzór umo-
wy o usługach klient/konsultant.

Strony, czyli inwestor i wykonawca, 
umawiają się, według której szczegó-
łowej metodyki FIDIC ich umowa jest 
obowiązująca, a nawet według którego 
wydania i którego tłumaczenia. 

Warunki kontraktowe FIDIC dzielą się 

na rozdziały zwane „Klauzulami” i przy-
jęte jest – a w większości przypadków 
jest to wręcz wymagane – że wszelka 
korespondencja wewnętrzna i między 
stronami odbywa się z podaniem klau-
zuli, do której się odnosi.

Czerwona Książka stosowana jest, 
gdy dokumentację projektową dostar-
cza inwestor. Dokumentacja nie musi 
dotyczyć wszystkich elementów pro-
jektu, ale ewentualne ryzyko związane 
z błędami projektowymi ponosi inwestor. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wykonanie zakresu prac zgodnie z prze-
kazaną dokumentacją. Do współpracy 
z wykonawcą inwestor powołuje inży-
niera kontraktu, który kontroluje postęp 
robót, wydaje polecenia wykonawcy, wy-
stawia dokumenty kontraktowe, spraw-
dza wnioski o płatności itp. Sposobem 
rozliczenia wykonanych przez wykonaw-
cę prac jest obmiar powykonawczy albo 
ryczałt. Jeśli wykonawca wykonał prace 
dodatkowe lub roboty nieprzewidziane – 
otrzymuje za nie zapłatę. 

Żółta Książka stosowana jest, gdy 
wykonawca według dokładnych wy-
tycznych inwestora wykonuje projekt, 
a potem realizuje kontrakt. Inwestor jest 
zobowiązany do bardzo dokładnego 
określenia swoich potrzeb i wymagań. 
Robi to najczęściej w formie programu 
funkcjonalno-użytkowego, a czasem 
w formie studium wykonalności, pro-
jektu budowlanego lub bardzo dokład-
nej koncepcji i specyfikacji technicznej. 
Podstawą do określenia szczegółowego 
zakresu wykonawstwa jest opracowa-
nie bardzo szczegółowego opisu do 
projektu. Często inwestor przerzuca na 
wykonawcę uzyskanie pozwolenia na 
budowę i innych pozwoleń formalno- 
-prawnych. Jest to bardzo wygodne dla 
inwestora i z tego powodu często spo-
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tykane. Ponieważ uzyskiwanie zezwoleń 
w trybie administracyjnym najczęściej 
trwa dłużej, niż przewidywano, a czasem 
wymaga wykonania dodatkowych prac, 
(np. uzyskiwanie dodatkowych opinii 
technicznych i uzgodnień), wykonawca 
najczęściej wnioskuje o wprowadzenie 
do umowy zastrzeżeń dotyczących uwa-
runkowania terminu zakończenia prac 
od otrzymania niezbędnych zezwoleń. 
Rozliczenie wykonanych prac jest ry-
czałtowe.

W imieniu inwestora działa inżynier 
kontraktu. 

Warunki kontraktowe wg „żółtej 
książki” stosowane są dla robót, dla 
których trudno dokonać obmiaru, ale 
także w przypadkach, gdy inwestor chce 
zminimalizować ilość organizowanych 
przetargów i skrócić czas inwestycji.

Srebrna Książka opisuje warunki kon-
traktowe dla inwestycji, w których inwe-
storowi zależy na wykonaniu inwestycji 
w określonym czasie i za określoną cenę. 
Obowiązki uzyskania założonych rezulta-
tów są po stronie wykonawcy. Wykonaw-
ca bierze też na siebie ryzyko wykonania 
zadania w uzgodnionym terminie i za 
uzgodnioną cenę. Inwestor nie powołuje 
inżyniera kontraktu. Główną trudnością 
w stosowaniu warunków kontraktowych 
„Żółtej Książki” są wymagania polskiego 
prawa budowlanego, a w szczególności 
obowiązki inwestora, takie jak uzgadnia-
nie dokumentacji i powołanie nadzoru 
budowlanego. 

Wydaje się, że warunki kontraktowe 
Srebrnej Książki byłyby bardzo użyteczne 
dla projektów samorządowych, np. ta-
kich jak wykonanie sieci szerokopasmo-
wej o odpowiednich parametrach albo 
systemu monitoringu czy też systemu 
wspomagania obrony cywilnej.

Zielona Książka dedykowana jest dla 
kontraktów małych (do 0,5 mln USD) 
i trwających nie dłużej niż sześć miesięcy, 
gdy roboty będące przedmiotem kon-
traktu są proste i powtarzalne. W takim 
przypadku inwestor nie powołuje inży-
niera kontraktu, tylko nadzoruje realiza-
cję kontraktu samodzielnie lub przez peł-
nomocnika. Na podstawie wytycznych 
FIDIC i prawa polskiego Stowarzyszenie 
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 
opracowało wzorcowe warunki umowy, 
wzorce dokumentów itp. niezbędne do 
prowadzenia kontraktu zgodnie z wy-
tycznymi „Zielonej Książki”.

Biała Książka pozwala na zgodne 
z metodyką zawarcie umowy na usługi 
intelektualne, takie jak tworzenie opro-
gramowania, wykonywanie różnych 
koncepcji, studiów wykonalności, pro-
gramów funkcjonalno-użytkowych, nad-
zorów budowlanych, architektonicznych, 
usług zarządzania budową itp. 

Wzory warunków kontraktowych 
usystematyzowane przez FIDIC zostały 
dostosowane do różnych zakresów pro-
jektów i różnych wymagań inwestora. 
Ich wszechstronność i uniwersalność 
pozwala na stosowanie praktycznie dla 
większości robót, zarówno dostaw, jak 
i usług.

Prowadzenie projektów zgodnie 
z metodyką FIDIC wymaga posiadania 
odpowiednich uprawnień. Najłatwiej 
zdobyć stosowną wiedzę podczas auto-
ryzowanych szkoleń przedstawiających 
prowadzenie projektów zgodnie z meto-
dyką FIDIC. Następnie należy zdać sto-
sowne egzaminy. W Polsce dostępnych 
jest wiele szkoleń dotyczących tematyki 
zarządzania projektami zgodnie z FIDIC, 
część z tych szkoleń dofinansowywana 
jest ze środków unijnych. 
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Metodyka 11.5. PRINCE II

PRojects IN Controlled Environments 
(PRINCE) to metodyka zarządzania 
projektami, która została opracowana 
na bazie pozytywnych i negatywnych 
doświadczeń osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie projektów w Wielkiej 
Brytanii. Metodyka opisuje prowadzenie 
projektu, zarządzanie projektem, kon-
trolę postępu prac w trakcie realizacji 
projektu oraz zakończenie projektu.

PRINCE II to nazwa drugiej wersji me-
todyki, wydanej w 1996 r. i zarejestrowa-
nej jako znak towarowy OGC (Office of 
Government Commerce). Aktualnie ostat-
nia, piąta z kolei modyfikacja metodyki 
PRINCE II, opublikowana w 2009 r., znana 
jest na rynku jako PRINCE2.2009. 

Mimo iż opracowana na bazie do-
świadczeń w realizacji projektów na 
terenie Wielkiej Brytanii – metodyka 
znana jest nie tylko w całej Europie, ale 
i na świecie. Ze względu na swoją uni-
wersalność w stosowaniu dla dowolnej 
wielkości i dowolnego zakresu projek-
tów, staje się coraz powszechniej stoso-
wana. Metodyka PRINCE II jest de facto 
standardem w zarządzaniu realizacją 
projektów w Wielkiej Brytanii, a w Pol-
sce coraz więcej inwestorów wymaga 
od firm wykonawczych rozpoczęcia i za-
kończenia realizacji projektu zgodnie 
z tą metodyką.

Co to jest projekt wg PRINCE II? Za 
Wikipedią cytujemy:

Organizacja powołana na pewien czas 
w celu wytworzenia – w przyjętym czasie 
oraz przy wykorzystaniu uprzednio okre-
ślonych zasobów – niepowtarzalnych, 
a wcześniej określonych wyników czy 
rezultatu. 

Albo inaczej:
Warunki zarządzania stworzone w celu 

dostarczenia jednego lub wielu produktów 
natury biznesowej zgodnie z określonym 
uzasadnieniem biznesowym.

Każdy projekt prowadzony jest w śro-
dowisku klient (czyli zamawiający) – do-
stawca. Oznacza to, że klient sporządza 
specyfikacje danego produktu (produk-
tem w rozumieniu metodyki PRINCE II 
może być także usługa) i wykorzysta pro-
dukty końcowe projektu oraz zapłaci za 
projekt, dostawca wiodący zapewni zaś 
zasoby i umiejętności konieczne do wy-
tworzenia lub dostarczenia produktów 
projektu, zgodnych z przeznaczeniem 
oraz zaspokajających zdefiniowane 
wymagania i oczekiwania jakościowe 
klienta. Obie strony projektu pochodzą 
z odrębnych podmiotów gospodarczych, 
niezależnie zarządzanych, jednak na czas 
prowadzenia projektu wymagana jest 
współpraca między tymi podmiotami. 

Każdy projekt zdefiniowany wg me-
tody PRINCE II trwa w określonym czasie 
(ustalony jest czas jego rozpoczęcia i czas 
zakończenia), posiada określone zaso-
by (środki finansowe, ludzie, niezbędny 
sprzęt i wyposażenie), zdefiniowane są 
oczekiwane efekty biznesowe procesu 
(produkty lub usługi) oraz sposób ich 
osiągnięcia, a także ustalona jest struk-
tura organizacyjna i zakresy obowiązków 
wszystkich uczestników projektu peł-
niących w projekcie role określone wg 
metodyki PRINCE II i biorących udział 
w realizacji projektu.

Metodyczne podejście pozwala dostar-
czyć wszystkim zainteresowanym uczest-
nikom projektu mechanizmów do:

 precyzyjnego definiowania zakresu •	
projektu,
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 realistycznego szacowania czasu re-•	
alizacji oraz budżetu projektu, 
 utrzymywania efektywnej kosztowo •	
kontroli nad postępem prac i osiągnię-
ciami w odniesieniu do planu,
 oceny efektów biznesowych projektu.•	

Metodyka PRINCE II bazuje na pro-
cesowym podejściu do zarządzania 
projektem. Opisuje i szczegółowo de-
finiuje osiem procesów głównych (wg 
www.wikipedia.org):

 1. Directing a project (DP) – Strategiczne 
Zarządzanie Projektem,
Planning2.  (PL) – Planowanie Projektu
 3. Starting up a project (SU) – Uruchamia-
nie Projektu / Przygotowanie Założeń 
Projektu, 
 4. Initiating a project (IP) – Inicjowanie 
Projektu, 
 5. Controlling a stage (CS) – Sterowanie 
Etapem, 
 6. Managing product delivery (MP) – Za-
rządzanie Wytwarzaniem Produk-
tów, 
 Managing stage boundaries7.  (SB) – Za-
rządzanie Zakresem Etapu, 
 8. Closing a project (CP ) – Zamykanie 
Projektu.

Każdy z procesów głównych dzieli się 
na podprocesy, szczegółowo omówio-
ne w różnych podręcznikach metodyki 
PRINCE II i na szkoleniach prowadzonych 
przez autoryzowane centra szkolenio-
we. Elementem każdego z procesów 
są dokumenty, określone szczegółowo 
w metodyce.

Pierwszy z wymienionych procesów, 
Strategiczne Zarządzanie Projektem, 
opisuje funkcje, za które odpowiedzialny 
jest Komitet Sterujący (Komitet Sterujący 
składa się z przedstawiciela głównego 
użytkownika, przedstawiciela główne-

go dostawcy oraz przewodniczącego 
komitetu, najczęściej reprezentującego 
zamawiającego). Komitet Sterujący nie 
angażuje się w bieżące zarządzanie pro-
jektem, takie zarządzanie jest w gestii Kie-
rownika Projektu. Komitet Sterujący jest 
zaangażowany wyłącznie w przypadku 
zatwierdzania etapów i podejmowania 
decyzji o przejściu do realizacji kolejnego 
etapu projektu, albo też w przypadku, 
gdy zaistniały nieprzewidziane okolicz-
ności i projekt jest zagrożony wyjściem 
poza granice tolerancji. Decyzje w okre-
ślonych granicach tolerancji podejmuje 
zawsze Kierownik Projektu. 

Kolejny proces, Planowanie, trwa 
przez cały okres życia projektu. Na po-
czątku należy określić i wybrać metody 
planowania i tworzenia harmonogra-
mów działania, zdefiniować produkty 
i działania niezbędne do realizacji celów 
projektu, oszacować czas potrzebny na 
ich wykonanie, ocenić ryzyka dotyczące 
realizacji projektu, a także przygotować 
harmonogram działania i plan opisowy. 
W trakcie trwania projektu odbywa się 
szczegółowe planowanie kolejnych re-
alizowanych etapów.

Prace nad projektem rozpoczyna 
proces Uruchamianie Projektu / Przy
gotowanie Założeń Projektu. Jest to 
proces przygotowujący projekt i po-
przedzający rozpoczęcie jego realizacji. 
W zakresie tego procesu jest określenie 
celu projektu, sposobu realizacji tego 
celu, uzasadnienia ekonomicznego pro-
jektu oraz ryzyka związanego z realiza-
cją i wykorzystaniem efektów projektu. 
W ramach tego procesu określany jest 
skład zespołu zarządzającego projektem 
(Komitet Sterujący, Kierownik Projektu). 
Wybierana jest także formuła realizacji 
projektu. Proces ten kończy uzyskanie 
zgody na zainicjowanie projektu.
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Inicjowanie Projektu – przed roz-
poczęciem etapu realizacji projektu 
Komitet Sterujący musi zaakceptować 
dokument inicjujący projekt, w którym 
szczegółowo opisane są sposoby reali-
zacji celów projektu, pracochłonność 
i koszty projektu. 

Projekty realizowane wg metodyki 
PRINCE II składają się z etapów, a proces 
Sterowanie Etapem systematyzuje prace 
wykonywane w ramach pojedynczego 
etapu. Liczba etapów zależy od wielkości 
i stopnia skomplikowania projektu, cza-
su realizacji, stopnia ryzyka oraz liczby 
zaplanowanych punktów decyzyjnych, 
podczas których jest podejmowana de-
cyzja o kontynuacji projektu (jeśli jest to 
uzasadnione biznesowo i ekonomicz-
nie) lub o jego zakończeniu (jeśli ryzy-
ko kontynuowania prac i nieuzyskania 
określonych celów jest zbyt wysokie). 
Każdy etap kończy się przygotowaniem 
i przekazaniem do Komitetu Sterującego 
informacji o pracach wykonanych w ra-
mach tego etapu, planem prac do wy-
konania w kolejnym etapie oraz analizą, 
czy w stosunku do planu pierwotnego 
zaszły istotne zmiany, wymagające ko-
rekty projektu.

Według metodyki PRINCE II produkt 
procesu może być materialny (np. wybu-
dowana hala, sieć telekomunikacyjna) 
lub niematerialny (usługa). W procesie 
Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów 
powstają specjalistyczne produkty, okre-
ślone jako cel projektu. W ramach tego 
procesu planowane i nadzorowane są 
prace zespołu wytwarzającego produkty, 
a każdy finalny produkt musi uzyskać 
akceptację jakościową i zostać zatwier-
dzony. Po akceptacji można przejść do 
realizacji następnego procesu.

Proces Zarządzanie Zakresem Etapu 
opisuje zarządzanie pojedynczym eta-

pem procesu. Aby rozpocząć realizację 
kolejnego etapu – poprzedni etap musi 
zostać zakończony, a produkty, które 
powstały w wyniku jego działania, zaak-
ceptowane. W ramach podsumowania 
etapu analizowane jest uzasadnienie 
biznesowe projektu oraz poziom ryzyka. 
Każdy etap kończy się przygotowaniem 
raportu końca etapu.

Zamykanie Projektu – zgodnie 
z PRINCE II każdy projekt jest zamykany 
w sposób metodyczny i uporządkowa-
ny, a doświadczenia zdobyte podczas 
realizacji projektu są rejestrowane. 
W ramach procesu zamykania projektu 
przygotowywany jest formalny doku-
ment przekazania produktów klientowi, 
a klient musi przekazane mu produk-
ty zaakceptować. Określane są także, 
wymagane do prawidłowego działa-
nia produktu, działania służb utrzyma-
nia i eksploatacji klienta. Planowane 
są także przeglądy – powdrożeniowy 
i poprojektowy, aby można było ocenić 
skutki biznesowe zrealizowanego pro-
jektu w czasie zgodnym ze specyfiką 
działania wytworzonych produktów. 
Proces kończy sporządzenie formalnego 
raportu zamykającego projekt.

Stosowanie metodyki PRINCE II za-
pewnia:

 kontrolowane i zorganizowane roz-•	
poczęcie, realizację i zakończenie 
projektu,
 zdefiniowane role i określoną odpo-•	
wiedzialność,
 ustanowione kanały komunikacji mię-•	
dzy uczestnikami projektu,
 uzgodnienie wymaganej jakości pro-•	
duktu na początku projektu, 
 w trakcie prowadzenia projektu ciągłe •	
monitorowanie zgodności produktu 
z wymaganiami jakościowymi
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 elastycznie ustanawiane punkty de-•	
cyzyjne,
 regularne przeglądy postępów w od-•	
niesieniu do planu,
 automatyczne sterowanie zarządcze •	
odchyleniami od planu,
 zaangażowanie kierownictwa i uczest-•	
ników projektu podczas trwania pro-
jektu.
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10G-EPON/10GPON
Standard światłowodowych sieci 
punkt–wielopunkt będących ewo-
lucyjnym rozwinięciem standardów 
EPON i GPON. Jak wskazuje ozna-
czenie, pozwolą one na osiągnięcie 
przepływności 10 Gbit/s.

Adapter 
Element połączenia rozłącznego. Słu-
ży do połączenia dwu złączy światło-
wodowych, zapewniając centrycz-
ne pozycjonowanie rdzeni włókien 
optycznych. Często w terminologii 
występuje także pod nazwami: łącz-
nik centrujący, tulejka centrująca.

ADSL 
(ang. Asymmetric Digital Subscriber 
Line)
Asymetryczna cyfrowa linia abonenc-
ka, standard transmisji danych w sieci 
dostępowej realizowany w oparciu 
o kable telefoniczne miedziane. 

patrz także: xDSL. ►

APC 
(ang. Angled Physical Contact)
Technologia kątowo-sferycznego po-
lerowania powierzchni czoła złącza 
światłowodowego. Polega na wy-
polerowaniu ferruli z wklejonym do 
niej włóknem światłowodowym  pod 
kątem 8 stopni. Dzięki temu, ta część 
sygnału optycznego, która ulega od-
biciu na styku dwóch rdzeni, nie wraca 
w kierunku nadajnika, ale jest kiero-
wana do płaszcza i tłumiona w nim. 
Złącza APC charakteryzują się dzięki 

temu wyższym niż złącza PC parame-
trem tłumienności odbiciowej.

patrz także: złącza światłowodowe  ►
(standardy), ferrula, PC, tłumienność 
odbiciowa.

ATM 
(ang. Asynchronous Transfer Mode)
Asynchroniczny szerokopasmowy 
protokół teletransmisyjny. Dane 
przesyłane są w postaci komórek, 
składających się nagłówka i pola in-
formacyjnego. W zależności od stan-
dardu ATM osiągane są przepływ-
ności 25 Mb/s, 100 Mb/s, 155 Mb/s, 
622 Mb/s lub 2500 Mb/s.

BPON 
(ang. Broadband Passive Optical Net-
work)
Szerokopasmowa pasywna sieć świa-
tłowodowa bazująca na architekturze 
punkt–wielopunkt z podziałem mocy 
sygnału optycznego. Standard ten 
pozwala na uzyskanie przepływności 
do 1,25 Gbit/s i jest zgodny z zalece-
niem ITU-T G.983.

patrz także: P2MP, xPON. ►

Brownfield 
(dosł. z ang.: brązowe pola)
Z punktu widzenia inwestycji teleko-
munikacyjnej to obszar zabudowany 
i zasiedlony, często z już istniejącą 
infrastrukturą wymagającą uzupeł-
nienia, rozbudowy.

patrz także: zabudowa, green- ►
field.

 Słownik pojęć12. 
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CAPEX 
(ang. Capital Expenditures)
Nakłady inwestycyjne ponoszone na 
budowę i uruchomienie.

CWDM 
(ang. Coarse Wavelength Division Mul-
tiplexing) 
Technika „rzadkiego” zwielokrot-
nienia z podzia łem długości fali, 
używanego w transmisji optycznej. 
CWDM wykorzystuje do 18 długości 
fal (kanałów), z odstępem co 20 nm 
w zakresie 1270–1610 nm.

patrz także: xWDM. ►

Data Center 
(z ang. Centrum Danych)
Punkt w sieci teletransmisyjnej, w któ-
rym ulokowane są systemy pamięci 
masowych przechowujące dane oraz 
serwery i sprzęt transmisyjny.

DOCSIS 
(ang. Data Over Cable Service Interface 
Specification)
standard transmisji danych w sieci 
telewizji kablowej.

DOCSIS over PON
Światłowodowa sieć pasywna korzy-
stająca ze standardu DOCSIS.

DSL 
(ang. Digital Subscriber Line)
Cyfrowa linia abonencka, standard 
transmisji danych realizowanej 
w oparciu o kable telefoniczne mie-
dziane.

patrz także: xDSL. ►

Dukty światłowodowe
Korytka kablowe wykonane z metalu 
lub tworzywa sztucznego. Są stoso-
wane w obiektach telekomunikacyj-
nych do prowadzenia stacyjnych kabli 
światłowodowych między stojakami 
teletransmisyjnymi i przełącznicami 
światłowodowymi.

DWDM
(ang. Dense Wavelength Division Mul-
tiplexing)
Technika „gęstego” zwielokrotnienia 
z podzia łem długości fali używanego 
w transmisji optycznej. DWDM wyko-
rzystuje 40 lub 80 długości fal (kana-
łów), z odstępem odpowiednio co 0,8 
lub 0,4 nm w zakresie 1525–1610 nm 

patrz także: xWDM. ►

Dyspersja
Rozmycie sygnału w transmisji 
optycznej. Zjawiska dyspersyjne 
ograniczają zasięg transmisji we 
włóknie światłowodowym i dzielą 
się na: dyspersję modową (we włók-
nach wielodomowych) oraz dysper-
sję chromatyczną i polaryzacyjną 
(we włóknach jednomodowych).

E-2000
Standard rozłącznego złącza świa-
tłowodowego z ferrulą 2,5 mm. Obu-
dowa złącza E-2000 jest wykonana 
z tworzywa sztucznego, a łączenie 
odbywa się poprzez wsunięcie do 
adaptera i zatrzaśnięcie. Złącza 
E-2000 są wyposażone w klapkę za-
bezpieczającą czoło automatycznie 
po wypięciu złącza z adaptera. Mogą 
występować w wersjach polerowania 
E-2000/PC i E-2000/APC.

patrz także: PC, APC, złącza świa- ►
tłowodowe (standardy).
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EDFA 
(ang. Erbium-Doped Fiber Amplifier)
Wzmacniacz światłowodowy do-
mieszkowany erbem. Stosowany do 
wzmacniania sygnału optycznego 
bez konwersji do postaci elektrycz-
nej. Pozwala na zwiększenie zasięgu 
transmisji optycznej.

Element wytrzymałościowy kabla
Element, najczęściej w postaci pręta 
z włókna szklanego, umieszczony 
wzdłużnie w konstrukcji kabla świa-
tłowodowego. Zwiększa odporność 
kabla na działanie sił rozciągających 
i zginających. 

EPON
(ang. Ethernet Passive Optical Ne t-
work)
Ethernetowa pasywna sieć światło-
wodowa bazująca na architekturze 
punkt–wielopunkt z podziałem 
mocy sygnału optycznego. Pozwa-
la na osiągnięcie przepływności do 
1,25 Gbit/s. Zgodna ze standardem 
IEEE 802.3ah.

Ethernet
Protokół transmisyjny stosowany 
w sieciach transmisji danych. Pole-
ga na przesyłaniu danych w postaci 
tzw. ramek (składających się z na-
główków z adresacją oraz danych). 
W zależności od standardu szybkość 
transmisji może wynosić: 10 Mbit/s 
(dla sieci Ethernet/10Base), 100 Mbit/s 
(dla Fast Ethernet/100Base), 1 Gbit/s 
(dla GigaBit Ethernet/1000Base) lub 
10 Gbit/s (dla 10 GigaBit Ethernet). 
Protokół Ethernet został opisany 
w standardzie IEEE 802.3.

FC
Standard rozłącznego złącza świa-
tłowodowego z ferrulą 2,5 mm. Obu-
dowy złącza FC są wykonane z me-
talu, a łączenie odbywa się poprzez 
wsunięcie do adaptera i dokręcenie 
gwintowanego pierścienia. Złącza 
FC mogą występować w wersjach 
polerowania FC/PC i FC/APC.

patrz także: PC, APC, złącza świa- ►
tłowodowe (standardy).

FC
patrz: Fibre Channel. ►

FEC
(ang. Forward Error Correction) 
Nadmiarowe kodowanie korekcyjne. 
Pozwala zdekodować poprawnie sy-
gnał który uległ niewielkim zniekształ-
ceniom w czasie transmisji. 

Ferrula
Jest to ceramiczna tuleja (o średnicy 
zewnętrznej 1,25 lub 2,5 mm), będąca 
elementem rozłącznego złącza świa-
tłowodowego. W ferruli znajduje się 
otwór o średnicy ok. 125 μm (z tole-
rancją od +0,5 do +1,0 μm) odpowia-
dający zewnętrznej średnicy włókna 
światłowodowego. Końcówka włókna 
światłowodowego jest wklejana do 
otworu ferruli i po wyschnięciu kleju 
wraz z nią polerowana w wieloetapo-
wym procesie zapewniającym odpo-
wiedni kształt i maksymalną gładkość 
powierzchni czoła złącza.

patrz także: PC, APC. ►
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Fibre Channel 
Standard transmisji, służący najczęściej 
do łączenia pamięci masowych. Fibre 
Channel (w skrócie FC) może mieć 
szybkość 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 
8Mbit/s i 10 Mbit/s. FC może być opar-
ty zarówno na medium miedzianym, 
jak i na kablach światłowodowych.

FIDIC
(franc. Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils)
Międzynarodowa Federacja Inżynie-
rów Konsultantów.

FITL 
(ang. Fiber In The Loop)
Abonencka pętla dostępowa zbudo-
wana w oparciu o światłowód. Sieć FITL 
może mieć różne architektury w zależ-
ności od punktu, do którego doprowa-
dzone jest medium optyczne.

patrz także: FTTx. ►

FTTB
(ang. Fiber To The Buliding)
Jedna z ar chitektur światłowodowych 
sieci dostępowych w której optyczne 
zakończenie sieciowe zlokalizowa-
ne jest w budynku wielorodzinnym 
(np. na najniższej kondygnacji). Dalej 
sygnał optyczny jest konwertowany 
na elektryczny i prowadzony oka-
blowaniem miedzianym do lokalu 
abonenta.

patrz także: FTTx. ►

FTTH
(ang. Fiber To The Home)
Jedna z ar chitektur światłowodowych 
sieci dostępowych, w której optyczne 
zakończenie sieciowe zlokalizowa ne 
jest w lokalu abonenta. 

patrz także: FTTx. ►

FTTC/FTTCab
(ang. Fiber to The Curb/Cabinet) 
Jedna z ar chitektur światłowodowych 
sieci dostępowych, w której optyczne 
zakończenie sieciowe zlokalizowa ne 
jest np. szafie ulicznej (ang. curb – 
krawężnik, cabinet – szafka). Dalej 
sygnał optyczny jest konwertowany 
na elektryczny i kablami miedzianymi 
prowadzony do budynku i rozprowa-
dzany do lokali abonentów. 

patrz także: FTTx. ►

FTTx
(ang. Fiber To The „X”)
Grupa architektur sieci dostępowych 
opartych na transmisji we włóknie 
światłowodowym, takich jak: FTTC/
FTTCab, FTTB, FTTH. 

GEM
(ang. GPON Encapsulation Method)
Typ ramki przenoszącej dane w sieci 
GPON.

Gniazdo światłowodowe
Element zakończeniowy sieci światło-
wodowej przeznaczony do montażu 
naściennego lub na puszce podtyn-
kowej w lokalu abonenta.

GPON
(ang. Gigabit Passive Optical Ne t-
work)
Gigabitowa pasywna sieć optycz na. 
Szerokopasmowa światłowo dowa 
technologia dwukierunko wej trans-
misji optycznej pozwalająca na uzy-
skanie przepływności 2,5 Gbit/s. Bazu-
je na architekturze punkt–wielopunkt, 
zgodna z zaleceniem ITU-T G.984.4.

 patrz także: P2MP, xPON. ►
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Greenfield 
(dosłownie z ang.: „zielone pole”)
Z punktu widzenia inwestycji teleko-
munikacyjnej to obszar niezabudo-
wany lub we wczesnej fazie budowy, 
niezasiedlony. Obszar taki nie posia-
da infrastruktury telekomunikacyjnej, 
która może być planowana i budo-
wana od podstaw. 

patrz także: zabudowa, brown- ►
field.

HDPE
(ang. High Density PolyEthylene)
Tworzywo sztuczne (polietylen) 
o wysokiej gęstości, z którego pro-
dukowane są rury osłonowe dla kabli 
światłowodowych. 

patrz także: kanalizacja teletech- ►
niczna, rurociąg, mikrokanalizacja.

HDTV
(ang. High Definition TV)
Cyfrowa telewizja wysokiej rozdziel-
czości.

HFC
(ang. Hybrid fibre-coaxial)
Sieć mieszana światłowodowo-kon-
centryczna, architektura spotykana 
w sieciach telewizji kablowych.

HSPA 
(ang. High-Speed Packet Access) 
standard transmisji danych w sieciach 
telefonii komórkowej.

IL
(ang. Insertion Loss) 

patrz: tłumienność wtrąceniowa. ►

IP
(ang. Internet Protocol) 
Podstawowy protokół używany dla 
transmisji danych w sieci Internet.

IP
(ang. International Protection rating)
To parametr odporności urządzenia/
obudowy na przenikanie czynników 
zewnętrznych. Oznaczenie urządze-
nia zawiera litery IP oraz 2 cyfry, z któ-
rych pierwsza oznacza odporność na 
penetrację ciał stałych, a druga na 
penetrację wody.

Kabel światłowodowy liniowy
Zewnętrzny kabel optyczny, stosowa-
ny zazwyczaj w kanalizacji teletech-
nicznej. Jego powłoka i konstrukcja 
zabezpieczają go przed oddziały-
waniem warunków klimatycznych 
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Kabel światłowodowy stacyjny
Wewnętrzny kabel optyczny, stoso-
wany w budynkach, spełniający wy-
magania ochrony przeciw pożarowej 
(powłoka z materiału trudnopalnego, 
bezhalogenowego).

Kabel wieloparowy
Kabel telekomunikacyjny składający 
się z wielu par przewodów miedzia-
nych.

Kanalizacja teletechniczna
Rodzaj uzbrojenia terenu służący do 
celów telekomunikacyjnych. W skład 
kanalizacji wchodzi: kanalizacja pier-
wotna i wtórna.

patrz także: rurociąg. ►
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Kanalizacja pierwotna 
Rury HDPE o średnicy 100 lub 110 mm. 
Służy jako rura osłonowa dla kanali-
zacji wtórnej. Mogą być w niej tak-
że instalowane wiązki mikrorurek 
cienko ściennych.

Kanalizacja wtórna
Instalowana jest wewnątrz kanalizacji 
pierwotnej. To najczęściej rury HDPE 
o średnicy 32 mm (przykładowo jedna 
rura kanalizacji pierwotnej 110 mm 
mieści pakiet czterech rur wtórnych 
32 mm). W rurze kanalizacji wtórnej 
układane są kable światłowodowe 
liniowe lub alternatywnie mikrorurki 
cienkościenne.

Kaseta spawów 
Element przełącznicy lub mufy, służący 
do umieszczenia i zabezpieczenia po-
łączonych włókien światłowodowych. 
Kaseta zazwyczaj posiada: uchwyty 
pozwalające osadzić osłonki spawów 
termicznych (czasem opcjonalnie tak-
że łączniki mechaniczne), elementy 
do prowadzenia i ułożenia włókien 
światłowodowych, pokrywę zabez-
pieczającą. 

Kaskadowanie splitterów 
Stopniowe łączenie splitterów optycz-
nych w linii światłowodowej pozwa-
lające na kolejne rozdzielenie mocy 
w innym punkcie sieci. Zazwyczaj 
jest ono realizowane dwustopniowo 
np. w pierwszym punkcie dystrybu-
cyjnym montowany jest splitter 1×8 
dzielący sygnał optyczny między 
8 odgałęzień (budynków). W drugim 
punkcie splitter 1×8 dzieli sygnał np. 
dla 8 abonentów. Łącznie uzyskujemy 
podział 1×64. 

patrz także: splitter. ►

Komórkowa telefonia (generacje)
patrz: NMT, GSM, UMTS, LTE ►

Laser
(ang. Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation)
Generator światła spójnego i spolary-
zowanego w postaci wiązki o bardzo 
małej rozbieżności. W telekomuni-
kacji lasery wykorzystywane są jako 
nadajniki optyczne. 

Laser DFB 
(ang. Distributed Feedback Laser)
Laser z rozłożonym sprzężeniem 
zwrotnym.

Laser Fabry’ego-Perota
Dioda laserowa z rezonatorem 
optycznym.  

LC
Standard miniaturowego rozłączne-
go złącza światłowodowego z ferru-
lą 1,25 mm. Obudowa złącza LC jest 
wykonana z tworzywa sztucznego a 
łączenie odbywa się poprzez wsunię-
cie do adaptera i zatrzaśnięcie. Złącza 
LC mogą występować w wersjach 
polerowania LC/PC i LC/APC. 

patrz także: PC, APC, złącza świa- ►
tłowodowe standardy.

LS0H 
(ang. Low Smoke Zero Halogen)
Typ materiału, z którego wykonywa-
ne są powłoki kabli światłowodowych 
stacyjnych lub mikrorurki wewnątrz-
budynkowe, spełniający wymaga-
nia ochrony przeciw pożarowej (nie 
podtrzymywanie ognia, ograniczone 
wydzielanie dymu i brak zawartości 
szkodliwych halogenków).
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LSHF
(ang. Low Smoke Halogen Free)

patrz: LS0H. ►

LSZH
(ang. Low Smoke Zero Halogen)

patrz: LS0H. ►

LTE
(ang. Long Term Evolution)
Telefonia komórkowa czwartej ge-
neracji.

LX.5 
Standard miniaturowego rozłączne-
go złącza światłowodowego z ferrulą 
1,25 mm. Obudowa złącza LX.5 jest 
wykonana z tworzywa sztucznego, 
a łączenie odbywa się poprzez wsu-
nięcie do adaptera i zatrzaśnięcie. 
Wyróżnikiem złącza LX.5 jest klapka 
zabezpieczająca czoło automatycznie 
po wypięciu złącza z adaptera. Złącza 
LX.5 mogą występować w wersjach 
polerowania LX.5/PC i LX.5/APC. 

patrz także: PC, APC, złącza świa- ►
tłowodowe (standardy).

Łącznik mechaniczny
Element służący trwałemu połącze-
niu dwu włókien światłowodowych 
metodą mechaniczną (przez zaciska-
nie). Spotykane jest także określenie: 
spoina lub spaw mechaniczny.

MAC Adres
(ang. Media Access Control Adress)
Unikatowy identyfikator urządzenia 
w sieci używany w warstwie łącza 
danych.

Metro
patrz: sieć metropolitalna. ►

Mikrokabel światłowodowy
Kabel optyczny o mniejszej średnicy 
niż typowy kabel liniowy o takiej sa-
mej liczbie włókien, przeznaczony do 
stosowania w mikrokanalizacji.

Mikrokanalizacja
System mikrorurek przeznaczony do 
prowadzenia mikrokabli światłowo-
dowych. Obok mikrorurek w skład 
systemu mikrokanalizacji wchodzą 
także dwudzielne elementy rozga-
łęziające i uszczelniające, łączniki 
mikrorurek i rurociągów, skrzynki 
zapasu mikrokabli i inne. 

Mikrokanalizacja zewnętrzna
System mikrokanalizacji instalowa-
ny w kanalizacji teletechnicznej lub 
bezpośrednio w ziemi. 

Mikrokanalizacja wewnętrzna
System mikrokanalizacji instalowany 
w budynkach, spełniający wymogi 
ochrony przeciwpożarowej (mikrorur-
ki są wykonane z materiału LS0H).

Mikrorurka
Element systemu mikrokanalizacji. 
Mikrorurki HDPE dzielą się na ze-
wnętrzne cienkościenne (stosowane 
w kanalizacji i rurociągach) i grubo-
ścienne (kładzione bezpośrednio 
w ziemi) oraz wewnątrzbudynkowe 
(z materiału LS0H). Zazwyczaj mi-
krorurki mają średnice zewnętrzne 
od 5 do 14 mm.
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Minibreakout
Potoczna nazwa wielowłóknowego 
kabla światłowodowego stacyjnego, 
stosowanego wewnątrz budynków. 
Kabel taki posiada włókna zabezpie-
czone tubą o średnicy 0,9 mm, co 
ułatwia ich wydzielanie i zabezpiecza 
je podczas montażu.

Mufa światłowodowa
Rodzaj obudowy, w której nastę-
puje połączenie lub odgałęzienie 
kabli światłowodowych. Włókna są 
w niej spawane termicznie i układa-
ne w odpowiednich kasetach spa-
wów, a konstrukcja mufy zapewnia 
bezpieczeństwo wykonanego połą-
czenia. Najczęściej spotykane mufy 
kołpakowe to konstrukcje z tworzywa 
sztucznego, hermetyczne, zamykane 
zaciskiem mechanicznym z porta-
mi kablowymi uszczelnionymi ele-
mentami termokurczliwymi. Czasem 
w terminologii występuje także pod 
nazwami: osłona złączowa, osłona 
światłowodowa.

NGPON
(ang. Next generation PON)
Termin określający planowane nowe 
generacje sieci PON o przepływności 
10Gbit/s. 

patrz także: 10G-EPON, 10GPON. ►

NMT
(ang. Nordic Mobile Telephone)
Pierwsza generacja telefonii komór-
kowej.

ODF
(ang. Optical Distribution Frame) 

patrz: przełącznica światłowodowa. ►

OLT
(ang. Optical Line Termination)
Urządzenie centralowe sieci PON 
z portami światłowodowymi obsłu-
gującymi linie abonenckie.

ONT 
(ang. Optical Network Termination) 
Optyczne urządzenie abonenckie 
stanowiące zakończenie sieci PON.

OPEX
(ang. Operating Expenditures)
Koszty operacyjne ponoszone na 
utrzymanie lub serwisowanie.

Osłonka spawu
Termokurczliwa tulejka wykonana 
z  poliolefinu zabezpieczająca miej-
sce spawu termicznego dwóch włó-
kien światłowodowych. W niektórych 
krajach stosowane są także osłonki 
zaciskane. 

patrz także: spaw termiczny. ►

OSNR
(ang. Optical Signal-To-Noise Ratio) 
Stosunek mocy sygnału optycznego 
do mocy szumu, wyrażany w dB. 

OTDR
(ang. Optical Time Domain Reflecto-
meter)

patrz reflektometr. ►
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P2MP
(ang. Point to Multipoint)
Skrót określający sieć typu: punkt–
wielopunkt, w której pojedyncze 
włókno światłowodowe jest współ-
dzielone przez wielu abonentów. 
Włókno prowadzone jest od obiektu 
OLT do osiedla/budynku i tam, przy 
użyciu splittera optycznego, moc sy-
gnału jest rozdzielana pomiędzy okre-
śloną liczbę abonentów. Systemami 
korzystającymi z architektury P2MP 
są rozwiązania z grupy xPON.

patrz także: BPON, EPON, GPON. ►

P2P
(ang. Point to Point)
Skrót określający sieć typu punkt–punkt, 
gdzie każde włókno (lub para włókien) 
z obiektu centralowego jest prowadzo-
ne do gniazda abonenckiego.

Patchcord światłowodowy
Optyczny kabel przyłączeniowy, 
zakończony obustronnie złączami, 
służący do łączenia portu światłowo-
dowego urządzenia transmisyjnego 
z portem na przełącznicy światło-
wodowej. 

patrz także: adapter, pigtail, prze- ►
łącznica.

PC
(ang. Physical Contact)
Technologia sferycznego polerowa-
nia powierzchni czoła złącza światło-
wodowego zapewniająca precyzyjny 
fizyczny kontakt dwu rdzeni. Polega 
na wypolerowaniu ferruli z wklejo-
nym do niej włóknem światłowodo-
wym w kształcie wycinka sfery. 

patrz także: złącza światłowodowe  ►
(standardy), ferrula, APC, tłumienność 
odbiciowa.

Pigtail światłowodowy
Krótki odcinek jednowłóknowego 
kabla stacyjnego (zazwyczaj w tubie 
o średnicy 0,9 mm) zakończony jedno-
stronnie złączem światłowodowym. 
Pigtail jest spawany wewnątrz prze-
łącznicy do włókna kabla liniowego 
i wpinany w adapter od wewnętrznej 
strony pola przełączeniowego. 

patrz także: adapter, patchcord,  ►
przełącznica.

Płaszcz światłowodu
Zewnętrzna warstwa włókna świa-
tłowodowego (o średnicy 125 μm) 
otaczająca rdzeń, o współczynniku 
załamania światła mniejszym od 
współczynnika załamania rdzenia.

POF
(ang. Plastic Optical Fiber
Plastikowe włókno światłowodowe.

Port światłowodowy
Adapter umieszczony na polu prze-
łączeniowym przełącznicy. Od strony 
liniowej (wewnętrznej) w adapter 
wpięty jest pigtail zespawany z ka-
blem liniowym. Od strony stacyjnej 
(od zewnątrz) wpinany jest patchcord 
w celu przyłączenia urządzenia trans-
misyjnego do linii optycznej.

patrz także: adapter, przełącznica. ►
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Przełącznica światłowodowa
Rodzaj obudowy, w której następu-
je przełączanie torów światłowodo-
wych. Przełącznice mogą mieć różne 
konstrukcje (panelowe lub moduło-
we montowane w szafach, stojakowe, 
naścienne) o różnej liczbie portów. 
Wewnątrz przełącznicy zakańczany 
jest kabel światłowodowy poprzez 
przyspawanie pigtaili i wpięcie ich od 
strony liniowej w adapter umieszczo-
ny na polu przełączeniowym. 

PLC
(ang. Planar Lightwave Circuit)
Technologia produkcji układów 
optycznych poprzez tworzenie 
falowodów optycznych w podło-
żu o odpowiednich parametrach 
optycznych, wykorzystywana po-
wszechnie m.in. do produkcji split-
terów optycznych o dużych stop-
niach podziałów. Planarny splitter 
optyczny PLC wykorzystywany jest w 
sieciach P2MP jako rozdzielacz mocy 
sygnału optycznego W odróżnieniu 
od splitterów wykonywanych przez 
spawanie włókien charakteryzuje 
się wyższą jednorodnością (podział 
mocy między odgałęzieniami) i niższą 
tłumiennością. 

patrz także: splitter. ►

Pole przełączeniowe 
(inaczej: pole krosownicze lub ko-
mutacyjne).

patrz: przełącznica. ►

PON
(ang. Passive Optical Network)
Pasywna sieć optyczna. Technika 
światłowodowych sieci dostę powych 
w której sieć światłowodo wa między 
urządzeniem OLT a zakończeniem 
abonenckim ONT re alizowana jest 
jedynie przy użyciu elementów pa-
sywnych.

patrz także: xPON. ►

Pokrycie pierwotne światłowodu 
Warstwa akrylu o średnicy 250 μm 
okrywająca płaszcz włókna światło-
wodowego zabezpieczająca włókno 
i nadająca mu elastyczność.

PRINCE II
Metodyka zarządzania projektami 
oparta na analizie pozytywnych i ne-
gatywnych doświadczeń zebranych 
przez kierowników projektów w la-
tach 90. w Wielkiej Brytanii.

Przełącznik Ethernet 
Urządzenie aktywne w sieci Ether-
net służące do przekazywania ramek 
z danymi. 

Punkt dystrybucyjny
Punkt w sieci światłowodowej, gdzie 
następuje rozdzielenie włókien z ka-
bla światłowodowego pomiędzy od-
gałęzienia o mniejszej liczbie włókien, 
lub też punkt, gdzie umieszczony jest 
splitter optyczny i następuje podział 
mocy sygnału optycznego pomiędzy 
poszczególne rozgałęzienia. Funkcje 
punktu dystrybucyjnego może peł-
nić mufa lub szafka uliczna (w sieci 
zewnętrznej) oraz przełącznica lub 
skrzynka dystrybucyjna (w sieci we-
wnętrznej).
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Rdzeń światłowodu
Centralna część włókna światłowo-
dowego o współczynniku załamania 
światła większym od współczynnika 
załamania otaczającego go płasz-
cza. 

Reflektometr
Przyrząd służący do analizy parame-
trów optycznych torów światłowodo-
wych. Reflektometr bazuje na analizie 
sygnału wracającego (rozproszone-
go wstecznie oraz odbitego od ele-
mentów toru optycznego). Pozwala 
na ocenę poprawności wykonania 
toru, w tym spawów i połączeń roz-
łącznych. W razie uszkodzenia linii 
umożliwia precyzyjne zlokalizowanie 
miejsca awarii.

Reflektancja
Reflektancja jest miarą światła odbi-
tego od elementów takich jak złącza, 
spawy w torze optycznym. Wyrażana 
w wartościach ujemnych. 

patrz także tłumienność odbicio- ►
wa.

RFoG
(ang. Radio Frequency over Glass) 
Standard transmisji sygnału telewi-
zji kablowej po włóknie optycznym 
(w sieci PON), pozwalający na zacho-
wanie dotychczas eksploatowanych 
urządzeń abonenckich.

RL
(ang. Return Loss)

patrz tłumienność odbiciowa. ►

ROADM
(ang. Reconfigurable Optical Add-Drop 
Multiplexer)
Konfigurowalny optyczny multiplek-
ser typu „add–drop” używany w sys-
temach zwielokrotnienia falowego. 
Umożliwia dodanie lub wydziele-
nie wybranej długości fali (kanału) 
z pojedynczego włókna, w którym 
przebiega wielokanałowa transmisja 
xWDM.

Rurociąg kablowy
To rury HDPE najczęściej o średni-
cy 40 mm (czasem także 25 mm, 
50 mm) układane bezpośrednio 
w ziemi. Rurociągi służą do prowa-
dzenia kabli światłowodowych linio-
wych, mogą być także wypełnione 
mikrorurkami cienkościennymi.

patrz także: kanalizacja teletech- ►
niczna, mikrokanalizacja.

SC
Jeden z najbardziej rozpowszechnio-
nych standardów rozłącznego złącza 
światłowodowego z ferrulą 2,5 mm. 
Obudowa złącza SC jest wykonana 
z tworzywa sztucznego, a łączenie 
odbywa się poprzez wsunięcie do 
adaptera i zatrzaśnięcie. Złącza SC 
mogą występować w wersjach po-
lerowania SC/PC i SC/APC. 

patrz także: PC, APC, złącza świa- ►
tłowodowe (standardy).
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SDH
(ang. Synchronous Digital Hierarchy)
Synchroniczna sieć teletransmisyjna. 
Technika synchronicznej transmisji 
danych, cechująca się możliwością 
realizacji łączy teletransmisyjnych 
wysokiej jakości z ochroną danych 
w trybie protekcji, o przepływno-
ściach będących wielokrotnością 
podstawowego modułu transpor-
towego STM-1 (155Mbit/s). 

SFF
(ang. Small Form Factor)
Grupa miniaturowych złączy świa-
tłowodowych z ferrulą o średnicy 
1,25 mm. 

patrz także: złącza światłowodowe  ►
(standardy), LC, LX.5.

Sieć światłowodowa szkieletowa
Rozległa światłowodowa struktura 
sieciowa, zwykle o topologii kratowej, 
obejmująca swoim zasięgiem ob-
szar kraju lub makroregion. Na ogół 
charakteryzuje się bardzo dużymi 
przepływnościami (10–40 Gbit/s) 
realizowanymi w wielokanałowej 
(np. 80 kanałów) transmisji DWDM. 
W terminologii angielskiej występuje 
często jako: Backbone Network lub 
Core Network. 

Sieć światłowodowa metropolitalna
Regionalna lub miejska światłowo-
dowa struktura sieciowa, zazwyczaj 
o topologii pierścienia i dużej prze-
pływności (2,5–10 Gbit/s). Często sto-
sowane są w niej systemy zwielo-
krotnienia CWDM (8 lub 16 kanałów). 
Często używane jest określenie: sieć 
metro.

Sieć światłowodowa dostępowa 
Struktura sieciowa obejmująca swym 
zasięgiem skupisko mieszkalne, za-
pewniająca styk z węzłem sieci me-
tropolitalnej. Sieć dostępowa składa 
się zazwyczaj z pierścienia światło-
wodowego i odgałęzień o struktu-
rze gwiazdy łączącej poszczególne 
obiekty/budynki. Odgałęzienia te na-
zywane często „ostatnią milą” , mogą 
korzystać z kabli miedzianych (np. 
w technice xDSL) lub światłowodo-
wych (FTTx). 

Spaw termiczny
Trwałe połączenie włókien światło-
wodowych przy pomocy spawarki 
światłowodowej.

Spawarka światłowodowa
Urządzenie do trwałego łączenia włó-
kien światłowodowych w wysokiej 
temperaturze wytwarzanej przez łuk 
elektryczny. 

Splitter
Element pasywny służący do podziału 
mocy sygnału optycznego w sieciach 
P2MP. Sygnał z obiektu centralowego 
przesyłany jest w jednym włóknie 
do np. szafy osiedlowej czy skrzyn-
ki budynkowej i tam w splitterze 
dzielony pomiędzy określoną liczbę 
abonentów. Najczęściej stosowane 
splittery to: 1×2, 1×4, 1×8, 1×16, 1×32 
i 1×64. Splittery o podziale do ośmiu 
odgałęzień są wykonywane metodą 
spawania, splittery o większym po-
dziale są wykonywane w technologii 
planarnej PLC. 

patrz także: PLC, P2MP, kaskadowa- ►
nie splitterów.
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Sprzęgacz
patrz: splitter. ►

Studnia kablowa
Wykonana z betonu lub tworzywa 
sztucznego studnia, w której są łą-
czone lub rozgałęziane odcinki ka-
nalizacji teletechnicznej. 

Szacht kablowy
Pionowy kanał w budynkach wielo-
kondygnacyjnych, służący do prowa-
dzenia okablowania.

TAP 
(ang. Test Access Point)
Pasywny element rozgałęziający 
(splitter) instalowany w torze świa-
tłowodowym w celu zapewnienia 
możliwości podłączania urządzeń 
pomiarowych do tego łącza w czasie 
pracy systemu.

TDM
(ang. Time Division Multiplexing) 
Zwielokrotnienie w dziedzinie czasu.

Tłumienność odbiciowa (ORL)
(ang. Optical Return Loss)
Logarytmiczna miara ilorazu mocy świa-
tła emitowanego przez nadajnik i mocy 
powracającej do nadajnika z obszaru sie-
ci. W przypadku pomiaru parametrów 
odbiciowych złączy światłowodowych 
mocą powracającą jest moc optyczna 
odbita od złącza światłowodowego.

Tłumienność przejścia
patrz: tłumienność wtrąceniowa. ►

Tłumienność wtrąceniowa (IL)
(ang. Insertion Loss)
Tłumienność jednostkowa jest wyra-
żana w dB/km i określa o ile zmniejszy 
się dynamika sygnału w po przejściu 
1km światłowodu. Poza samym włók-
nem, tłumienie jest także wnoszone 
przez inne elementy toru optyczne-
go: spawy, złącza rozłączne, splitte-
ry optyczne itp. (wartość tłumienia 
danego elementu wyrażana jest 
w dB). Suma tłumienności odcinka 
światłowodu oraz poszczególnych 
elementów jest potrzebna do obli-
czenia budżetu mocy dla linii świa-
tłowodowej.

Tor światłowodowy
Droga sygnału optycznego od nadaj-
nika do odbiornika.

Tuba stacyjna
Określenie powłoki osłonowej (naj-
częściej o średnicy 0,9 mm) włókna 
światłowodowego w kablach stacyj-
nych. 

Tuba kabla liniowego
Element konstrukcji kabla liniowego, 
o średnicy od ok. 1 do 3 mm (odpo-
wiednio w mikrokablach i kablach 
standardowych) służąca do zabez-
pieczenia wiązki włókien (najczęściej 
12 włókien) wewnątrz kabla światło-
wodowego. 

UMTS
(ang. Universal Mobile Telecommuni-
cations System)
Trzecia generacja telefonii komór-
kowej.
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VDSL
(ang. Very High Speed DSL)
Technologia umożliwiająca szybką 
transmisję danych przez pojedynczą 
parę miedzianą do ok. 25–30 Mbit/s 
na dystansie do 900 m. 

patrz także: xDSL. ►

WDM
(ang. Wavelength Division Multi-
plexing)
Zwielokrotnienie z podziałem dłu-
gości fali. 

patrz także: xWDM. ►

WDM-PON
Przewidywany przyszły standard sieci 
P2MP wykorzystującej różne długo-
ści fal (kanały) dla poszczególnych 
odbiorców. 

WiFi
(ang. Wireless Fidelity)
Standard transmisji bezprzewodowej 
(IEEE 802.11).

WiMAX
(ang. Worldwide Interoperability for 
Microwave Access)
Standard bezprzewodowej transmisji 
danych (IEEE 802.16).

Wzmacniak optyczny
Urządzenie, zawierające zwykle je-
den lub więcej wzmacniaczy optycz-
nych. 

patrz także: EDFA. ►

xDSL
Grupa technik dostępowych DSL 
takich jak ADSL/ADSL2, VDSL wy-
korzystujących do transmisji łącza 
miedziane.

patrz także: ADSL, DSL, VDSL. ►

xPON 
Grupa technik dostępowych PON 
takich jak BPON, EPON, GPON wy-
korzystujących do transmisji łącza 
światłowodowe. Do tej grupy można 
także zaliczyć planowane rozwiązania 
takie jak: 10G-EPON, 10GPON, WDM-
-PON.

xWDM 
Grupa technik zwielokrotnienia z po-
działem długości fali.

patrz także: CWDM i DWDM. ►

Zabudowa (typy)
Klasyfikacja architektury mieszkalnej 
w zależności od usytuowania prze-
strzennego budynków z punktu wi-
dzenia inwestycji telekomunikacyj-
nych obejmuje: zabudowę miejską 
zwartą (wielorodzinną, wielokondy-
gnacyjną), miejską rozproszoną (sze-
regową, bliźniaczą) i wiejską rozpro-
szoną (budynki wolnostojące o dużej 
separacji). Ponadto każdy z tych ty-
pów zabudowy może występować 
jako struktura nowobudowana lub 
istniejąca.

patrz także: greenfield, brown- ►
field.

Zasobnik kablowy/złączowy 
Przeznaczony jest do przechowywa-
nia i ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi zapasu kabla świa-
tłowodowego na linii optycznej. 
Może służyć także do umieszczania 
muf światłowodowych. Zasobniki 
są najczęściej wykonywane z two-
rzywa sztucznego (polietylen lub 
laminat).
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Złącze rozłączne
Element pozwalający na przełącza-
nie torów światłowodowych. Złącze 
światłowodowe jest zakończeniem 
pigtaila lub patchcordu. Włókno świa-
tłowodowe jest wklejone w ferrulę 
i wypolerowane dla uzyskania styku 
optycznego o wysokiej dokładności 
dopasowania. Dwa złącza są ze sobą 
łączone w adapterze pozwalającym 
na centryczne pozycjonowanie rdzeni 
światłowodów. 

patrz także: PC, APC, ferrula, złącza  ►
światłowodowe (standardy).

Złącza światłowodowe (standardy)
Typy złączy rozłącznych różnej kon-
strukcji. Obok standardów takich 
jak: SC, E-2000 czy FC, występują też 
standardy miniaturowe takie jak: LC, 
LX.5. oraz MU. Większość standardów 
występuje w dwóch odmianach po-
lerowania: PC i APC, stąd przy ozna-
czaniu złącza światłowodowego za-
wsze podawany jest standard i typ 
polerowania – np. SC/APC.
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Przydatne informacje14. 

Ustawy i rozporządzenia14.1. 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171, poz. •	
1800).
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne •	
oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. Nr 85, poz. 716).
 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. „o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunika-•	
cyjnych”.
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozpo-•	
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

Urzędy i instytucje w Polsce14.2. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej – •	 www.uke.gov.pl
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji – •	 www.kigeit.org.pl
Krajowe Forum Szerokopasmowe – •	 www.forumszerokopasmowe.pl
Witryna wiejska – •	 www.witrynawiejska.org.pl

Międzynarodowe organizacje normalizacyjne14.3. 

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna –•	  www.itu.int
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna – •	 www.iec.ch
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki – •	 www.cenelec.org

Wydawnictwa14.4. 

 Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk, •	
„Budowa sieci szerokopasmowych – planowanie i przygotowanie koncepcji, Poradnik 
dla samorządowców, część I”, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2008.
 Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek, „Budowa sieci szero-•	
kopasmowych – projekt techniczny, budowa i eksploatacja sieci, Poradnik dla 
samorządowców, część II”, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2009.
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Normy zakładowe Telekomunikacji Polskiej14.5. 

•	 ZN-93/TP	S.A.-001		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Kablowe	linie	optotele-
komunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. Warszawa 1993.

•	 ZN-96/TP	S.A.-002		Telekomunikacyjne	linie	kablowe	dalekosiężne.	Linie	optotele-
komunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne – Warszawa 1996.

•	 ZN-01/TP	S.A.-003		Sprzęt	telekomunikacyjny.	Datownik.	Napisy	i	oznaczenia	–	
Warszawa 2001.

•	 ZN-96/TP	S.A.-004		Telekomunikacyjne	linie	kablowe.	Zbliżenia	i	skrzyżowania	
z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania –  Warszawa 
1996.   

•	 ZN-03/TP	S.A.-005		Optotelekomunikacyjne	linie	kablowe.	Kable	optotelekomu-
nikacyjne liniowe. Wymagania i badania – Warszawa 2003.

•	 ZN-96/TP	S.A.-006		Linie	optotelekomunikacyjne.	Złącza	spajane	światłowodów	
jednomodowych. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-007		Linie	optotelekomunikacyjne.	Złączki	światłowodowe	i	kable	
stacyjne. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-008		Linie	optotelekomunikacyjne.	Osłony	złączowe.	Wymagania	
i badania – Warszawa 1996.    

•	 ZN-96/TP	S.A.-009		Linie	optotelekomunikacyjne.	Przełącznice	światłowodowe.	
Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-010		Telekomunikacyjne	linie	kablowe.	Osprzęt	do	instalowania	kabli	
telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej 
do 1 kV. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-011		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Ogólne	wymagania	
techniczne – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-012		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Kanalizacja	pierwotna.	
Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-013		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Kanalizacja	wtórna	
i rurociągi kablowe. Wymagania i badania – Warszawa 1996. 
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•	 ZN-96/TP	S.A.-014		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	z	polichlorku	
winylu (PCW). Wymagania i badania – Warszawa 1996.   

•	 ZN-96/TP	S.A.-015		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	polipropylenowe	
(PP). Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-016		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	polietylenowe	
karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-017		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	kanalizacji	wtórnej	
i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-018		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	polietylenowe	
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-019		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Rury	trudnopalne	
(RHDPEt). Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-020		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Złączki	rur.	Wymagania	
i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-021		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Uszczelki	końców	rur.	
Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-10/TP	S.A.-022		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Przywieszki	identyfi-
kacyjne. Wymagania i badania – Warszawa 2010.

•	 ZN-96/TP	S.A.-023		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Studnie	kablowe.	
Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-024		Telekomunikacyjna	kanalizacja	kablowa.	Zasobniki	złączowe.	
Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-99/TP	S.A.-025		Telekomunikacyjne	linie	kablowe.	Taśmy	ostrzegawcze	i	ostrze-
gawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania – Warszawa 2000.

•	 ZN-06/TP	S.A.-026		Telekomunikacyjne	linie	kablowe.	Słupki	oznaczeniowe	i	ozna-
czeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania – Warszawa 2006.

•	 ZN-96/TP	S.A.-027		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Linie	kablowe	o	żyłach	
metalowych. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-028		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Tory	kablowe	abonenckie	
i międzycentralowe. Wymagania i badania – Warszawa 1996.



 14

192 Przydatne informacje

•	 ZN-96/TP	S.A.-029		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Telekomunikacyjne	kable	
miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania – 
Warszawa 1996.

•	 ZN-05/TP	S.A.-030		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Łączniki	żył.	Wymagania	
i  badania – Warszawa 2005.

•	 ZN-96/TP	S.A.-031		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Osłony	złączowe.	Wyma-
gania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-05/TP	S.A.-032		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Łączówki	i	zespoły	łączów-
kowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania – Warszawa 2005.

•	 ZN-05/TP	S.A.-033		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Obudowy	zakończeń	
kablowych. Wymagania i badania – Warszawa 2005.

•	 ZN-96/TP	S.A.-035		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Przyłącze	abonenckie	i	sieć	
przyłączeniowa. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-036		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Urządzenia	ochrony	ludzi	i	
urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania – 
Warszawa 1996.  

•	 ZN-96/TP	S.A.-037		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Systemy	uziemiające	
obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-96/TP	S.A.-038		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Przełącznica	cyfrowa	
symetryczna 2 Mbs. Wymagania i badania – Warszawa 1996.

•	 ZN-97/TP	S.A.-039		Zakładowy	Katalog	Nakładów	Rzeczowych.	Linie	optoteleko-
munikacyjne – Warszawa 1997

•	 ZN-97/TP	S.A.-040		Zakładowy	Katalog	Nakładów	Rzeczowych.	Telekomunikacyjne	
sieci miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01) – Warszawa 1997

•	 ZN-05/TP S.A.- 041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne za-
bezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. –  Warszawa 2005.

•	 ZN-00/TP	S.A.-042	Karty	telekomunikacyjne.	Elektroniczna	karta	stykowa.	Podsta-
wowe wymagania i badania – Warszawa 2000.

•	 ZN-05/TP	S.A.-043	Linie	optotelekomunikacyjne.	Światłowodowe	złączowe	tłumiki	
stałe do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania – War-
szawa 2005.
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•	 ZN-05/TP	S.A.-044		Linie	optotelekomunikacyjne.	Złącza	rozłączalne	dla	światło-
wodów jednomodowych. Wymagania i badania – Warszawa 2005.

•	 ZN-10/TP	S.A.-045		Linie	optotelekomunikacyjne.	Światłowodowe	elementy	roz-
gałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania – 
Warszawa 2010.

•	 ZN-06/TP	S.A.-046		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Szafy	zewnętrzne	do	
zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania – Warszawa 2006.

•	 ZN-06/TP	S.A.-047		Telekomunikacyjne	sieci	miejscowe.	Przełącznice	główne	PG	
(MDF). Wymagania i badania – Warszawa 2006.
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czyli po co komu

światłowód do domu?

     Transmisja optyczna zrewolucjonizowała możliwości przesyłania 
danych i zmieniła oblicze naszej cywilizacji. Światłowody jako medium 
transmisyjne dotrą niebawem bezpośrednio do naszych domów. 
     Z przyjemnością  rekomenduję książkę pt. „FTTH – czyli po co komu 
światłowód do domu?" jako poradnik dla wszystkich osób odpowie-
dzialnych za planowanie, projektowanie i budowę sieci abonenckiego 
dostępu optycznego. Mam także nadzieję, że wydawnictwo to przyczyni 
się do budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Stefan Kamiński 

Prezes Zarządu
Krajowej Izby Gospodarczej
Elektroniki i Telekomunikacji

Jeden z największych polskich producentów i dostawców rozwiązań do budowy 

światłowodowych sieci szerokopasmowych. Ponad 20 lat obecności na rynku 

telekomunikacyjnym, zdobyte doświadczenie i wiedza sprawiły, że dziś firma oferuje  

pełny zakres produktów do budowy pasywnej infrastruktury światłowodowej oraz 

aktywnych systemów teletransmisji optycznej.

Innowacyjne działania firmy w zakresie sieci FTTH wniosły pionierski wkład w budowę 

pierwszych w Polsce optycznych sieci dostępowych. Firma jest członkiem KIGEiT.

Niemiecka firma od ponad 30 lat specjalizująca się w produkcji elementów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do instalacji technicznych, w tym w szczególności rur 

osłonowych dla potrzeb telekomunikacji. W ostatnich latach Gabocom skoncentrował 

się na opracowaniu kompletnego systemu mikrokanalizacji, zawierającego m.in. 

zestaw unikalnych dwudzielnych akcesoriów. Rozwiązanie to pozwala na realizację 

łatwego w projektowaniu systemu mikrokanalizacji, którego montaż jest prosty, 

a eksploatacja – bezpieczna. Firma jest członkiem FTTH Council Europe.

Polski dostawca maszyn służących do transportu oraz układania kabli telekomunika-

cyjnych i światłowodowych, takich jak: wdmuchiwarki, przewijarki i krążkarki kablowe, 

przyczepy kablowe, wciągarki i inne. Gamm-Bud działa od 1992 roku i reprezentuje 

m.in. firmę Lancier Cable GmbH, producenta wdmuchiwarek umożliwiających 

instalację systemów mikrokanalizacji światłowodowej.

Szwajcarska firma o ponad stuletniej tradycji, obecna w ponad 60 krajach świata. 

Aktualnie jednym z najważniejszych obszarów działania firmy są rozwiązania światło- 

wodowe, takie jak m.in.: systemy ODF o różnych pojemnościach dla różnej wielkości 

węzłów optycznych, systemy duktów kablowych, kable światłowodowe, osprzęt FTTH. 

Firma, jako jedna z nielicznych na świecie opracowała także własną, zaawansowaną 

technologię produkcji i polerowania złączy optycznych. Firma jest członkiem FTTH 

Council Europe.

Amerykański producent systemów teletransmisyjnych, w tym także systemu GPON dla 

sieci FTTH. Oferowane przez firmę rozwiązania transmisyjne pozwalają na świadczenie 

usług w efektywny sposób, spełniając dzisiejsze i przyszłe wymagania optycznych 

abonenckich sieci dostępowych. Firma jest członkiem FTTH Council.

Polski dostawca telekomunikacyjnego sprzętu pomiarowego, wykorzystywanego przy 

instalacji, eksploatacji oraz w laboratoriach badawczych. W ofercie firmy znajdują się  

m.in. testery i analizatory dla systemów światłowodowych, takie jak reflektometry 

optyczne, mierniki mocy i reflektancji, źródła światła, telefony optyczne, analizatory 

widma optycznego i mierniki długości fali dla systemów xWDM. Firma oferuje także 

dedykowane urządzenia pomiarowe do sieci PON/FTTH.

Szwedzki producent systemów zwielokrotnienia łączy optycznych xWDM. Rozwiązania 

firmy Transmode, obecne na rynku od 2000 roku, przeznaczone są dla operatorów sieci 

telekomunikacyjnych, kablowych i korporacyjnych sieci transmisji danych. Zastosowa-

nie znajdują wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zwielokrotnienia zasobów 

transmisyjnych, np. do 8 lub 16 kanałów w systemach CWDM lub do 80 kanałów 

w systemach DWDM.

Partnerzy wydania:

FTTH
 – czyli po co kom

u św
iatłow

ód do dom
u?

Światłowodowe ABC – czyli trochę teorii, trochę historii

Ekspansja światłowodu w kierunku abonenta

Architektura FTTH 

Elementy infrastruktury sieci 

Planowanie, projektowanie, budowa i eksploatacja sieci FTTH 

Pomiary toru optycznego w sieci FTTH 

Przyszłość sieci FTTH 

Przykłady instalacji

Uwarunkowania rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce

Posłowie

Dodatek – dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej

Słownik pojęć
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OptiMan (łac. homo opticus) – 
człowiek epoki światłowodowej, 
datowanej na przełom XX i XXI wieku. 
Jego bezpośrednim przodkiem był 
homo sapiens (człowiek myślący), od 
którego nie różni się znacząco anato-
micznie, posiada podobnie sprawny 
i wysoko rozwinięty mózg (o obj. ok. 
1200–1500 cm3), zdolność mowy 
i posługiwania się pismem. 
Od homo sapiens różni go jednak 
nabyta (na szkoleniach, warsztatach 
i w praktyce) wiedza na temat projek-
towania i budowy linii światłowodo-
wych. Posiada zdolność wykorzysty-
wania narzędzi takich jak wdmuchi-
warki mikrokanalizacji, spawarki 
światłowodowe, reflektometry, 
analizatory widma. Odczuwa ciągły 
„głód pasma” i permanentną potrzebę 
budowania nowoczesnej infrastruktu-
ry – pasywnej i aktywnej – dla światło-
wodowych sieci szerokopasmowych. 

OptiMan pomoże nam w niniejszej 

publikacji przybliżyć czytelnikowi 

wiedzę na temat sieci FTTH, gdyż 

poznał już odpowiedź na pytanie: 

„Po co komu światłowód do domu?”

www.akademiaswiatlowodowa.com.pl
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OptiMan (łac. homo opticus) – 
człowiek epoki światłowodowej, 
datowanej na przełom XX i XXI wieku. 
Jego bezpośrednim przodkiem był 
homo sapiens (człowiek myślący), od 
którego nie różni się znacząco anato-
micznie, posiada podobnie sprawny 
i wysoko rozwinięty mózg (o obj. ok. 
1200–1500 cm3), zdolność mowy 
i posługiwania się pismem. 
Od homo sapiens różni go jednak 
nabyta (na szkoleniach, warsztatach 
i w praktyce) wiedza na temat projek-
towania i budowy linii światłowodo-
wych. Posiada zdolność wykorzysty-
wania narzędzi takich jak wdmuchi-
warki mikrokanalizacji, spawarki 
światłowodowe, reflektometry, 
analizatory widma. Odczuwa ciągły 
„głód pasma” i permanentną potrzebę 
budowania nowoczesnej infrastruktu-
ry – pasywnej i aktywnej – dla światło-
wodowych sieci szerokopasmowych. 

OptiMan pomoże nam w niniejszej 

publikacji przybliżyć czytelnikowi 

wiedzę na temat sieci FTTH, gdyż 

poznał już odpowiedź na pytanie: 

„Po co komu światłowód do domu?”

www.akademiaswiatlowodowa.com.pl
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