
FAQ's Ontvangers en Zenders 
 
Maximaal te meten Lengte 
Hoe beter de verbinding, hoe langer de verbinding die gecontroleerd kan worden. 
Het bepalen van de maximaal te meten lengte is afhankelijk van het bereik van de optische meter en 
OTDR, de kwaliteit van de verbinding en het aantal tussenliggende componenten. Dit wordt hieronder 
verder uitgewerkt. 
 
We nemen voor dit voorbeeld de volgende gegevens/aannames: 
- Single mode glasvezel heeft een attenuation van 0,5 dB/kilometer (1.310/1.550 nm). 
- Splitsingen (splices) zijn 0,3 dB per stuk. 
- Verbindingen (interconnections) zijn 0,75 db per stuk. 
- Er is 1 splitsing (splice) per kilometer. 
- Er is 1 verbinding (interconnection) per 5 kilometer. 
- De totale lengte is 20 kilometer. 
- Het bereik van de optische meter is -50 dBm. 
 
De attenuation van de glasvezelkabel = 10,0 dB (0,5 dB x 20 kilometer). 
De attenuation van de splitsingen (splices) = 4,8 dB (0,3 dB x 16 splitsingen (splices)). 
De attenuation van de verbindingen (interconnections) = 2,25 dB (0,75 dB x 3 verbindingen 
(interconnections)). 
 
De totale attenuation van de verbinding = 17,05 dB (10 dB + 4,8 dB + 2,25 dB). 
 
Bij het gebruik van de Optische zender laser met een vermogen van -10 dBm wordt de totale attenuation 
van de verbinding en de optische zender -27,05 dBm. 
 
Bij het gebruik van de Optische zender laser high power met een vermogen van 0 dBm wordt de totale 
attenuation van de verbinding en de optische zender -17,05 dBm. 
 
Zolang de totale attenuation aan de kant van de optische meter lager is dan -27,05 dBm zal iedere optische 
zender functioneren. De meeste optische meters kunnen meten tot -50 dBm, dus in dit geval kan elke 
optische zender gebruikt worden. 
 

 

Voorbeeldberekening: 
    

     
Product: Aantal/km: Totaal: Attenuation dBm: Attenuation totaal dBm: 

Optische zender (voorbeeld): 1 1 -10 -10 

Single mode glasvezel lengte 
(1.310/1.550nm): 

20 20 -0,5 -10 

Splitsingen (splices): 1/1km 16 -0,3 -4,8 

Verbindingen (interconnection): 1/5km 3 -0,75 -2,25 

    
0 

Attenuation dBm totaal: 
   

-27,05 

Als “attenuation dBm total” > 
“attenuation dBm reciever” dan ok     

Optische meter (voorbeeld): 
  

-50 -50 


