
TREINAMENTO

OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER (OTDR)

DESCRIÇÃO
O treinamento Optical Time Domain Reflectometer

(OTDR) da  Espectro  Ltda.  habilita  usuários  de  qualquer

nível a operar e compreender um OTDR em sua totalidade,

permitindo  medidas  mais  precisas  e  resultados  mais

confiáveis. 

 O treinamento  cobre  desde conceitos  básicos  de

comunicação óptica até medidas avançadas, passando por

boas  práticas  de  instalação  e  manipulação  de

equipamentos e componentes. É um treinamento hands-on,

em que medidas em componentes reais são realizadas e

interpretadas.

O formato do treinamento é dinâmico e interativo e

os  grupos  são  pequenos  (máximo  de  6  pessoas)  para

permitir  maior  assimilação.  O  treinamento  pode  ser

ministrado na sede da Espectro Ltda., na sede do cliente ou

onde este determinar.

A QUEM SE DESTINA
O  treinamento  é  voltado  a  profissionais  que

trabalham com instalação de enlaces de fibra óptica, PON,

homologação  de  instalação  em  campo,  profissionais  de

laboratório,  profissionais  de  empresas  de  certificação,

técnicos  e  engenheiros  de  institutos  de  pesquisa,

professores e profissionais que atuem em áreas correlatas.

EMENTA

1) Conceitos e Definições: 

a. O Espectro eletromagnético e a propagação óptica

b.  Fibras  ópticas:  Tipos;  Perdas;  Acopladores  de

fontes  luminosas;  Cabos  ópticos;  Conectores;

Equipamentos de medição óptica em fibras 

c.  Cálculo  do  enlace  óptico:  Influência  do  lance  de

fibra; Influência de conectores e adaptadores; Influência

de emendas; Influência de splitters 

2) Entendendo as medidas experimentais 

a. Funções básicas: Lançamento; Reflexão; Emenda;

falha vs. final; Ruído 

b. Range dinâmico 

c. Zona morta 

d.  Medidas  Básicas:  Distância;  Perdas;  Reflexão;

Optical Return loss (ORL); Resolução; Largura de pulso 

3) Hands on 

a. Operação do equipamento 

b. Medidas práticas 

c. Interpretação de resultados 

d. Geração de relatórios 

e. Problemas do cotidiano 

4) Discussões em grupo 

DURAÇÃO
8 horas
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