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Calibration of optical time-domain reflectometers (OTDR) –
Part 1: OTDR for single-mode fibres

Étalonnage des réflectometres optiques dans le domaine temporel (OTDR) –
Partie 1: OTDR pour fibres unimodales

Kalibrierung optischer Rückstreumessgeräte (OTDR) –
Teil 1: OTDR für Einmodenfasern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61746-1:2011. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61746-1:2011. It has the
same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-01-02 se touto normou spolu s ČSN EN 61746-2 (35 9206) ze září 2011 nahrazuje
ČSN EN 61746 ed. 2 (35 9206) z října 2005, která do uvedeného data platí souběžně s těmito
normami.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje postupy kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) pro
jednovidová vlákna. Zahrnuje pouze měření chyb a nejistot, nezahrnuje korekce odezvy OTDR. Norma
obsahuje normativní přílohy A až F a informativní přílohu G. Příloha A popisuje recirkulační zpožďovací
linku vláknového typu pro kalibraci vzdálenosti, příloha B kalibrační etalon vláknového typu pro
kalibraci útlumu a příloha C simulátor etalonu spoje pro kalibraci útlumu. Všechny tyto přílohy
obsahují postup kalibrace a určení nejistot měření. Příloha D obsahuje matematický základ pro určení
nejistot měření, příloha E definuje etalon odrazivosti a popisuje jeho kalibraci, příloha F má obdobný
obsah pro zjednodušenou verzi etalon odrazivosti. Informativní příloha G uvádí obecnou teorii
zpětného rozptylu, popisuje měření odrazivosti s použitím OTDR a určuje parametry zpětného rozptylu
vlákna.

 

Národní předmluva



Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou spolu s normou ČSN EN 61746-2 (35 9206) ze září 2011 se může do 2014-
01-02 používat dosud platná ČSN EN 61746 ed. 2 (35 9206) z října 2005, v souladu s předmluvou
k EN 61746-1:2011.

Změny proti předchozím normám

Hlavní technické změny vzhledem k EN 61746:2005 jsou:

úprava kapitoly 4;●

vypuštění kapitoly 10;●

úprava některých definic a výpočtů;●

změna grafické symboliky podle IEC/TR 61930.●
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požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
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