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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on kuitumatriisin käyttö testausympäristössä. Tavoitteena on 

perehtyä fyysiseen laitteeseen ja sen ominaisuuksiin. Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi 

laitteen käyttöönoton yhteydessä, jolloin kävi ilmi, ettei työn toimeksiantajayrityksessä ollut 

valmiiksi käyttökokemusta tai osaamista juuri hankitun laitteen osalta. Aihe myös herätti 

mielenkiintoa, sillä vastaavia laitteita ei ole laajalti käytössä. Opinnäytetyön on tilannut 

Millog Oy.  

Valokuituyhteyksiä hyödynnetään jatkuvasti enenevissä määrin, sillä niiden edut 

kupariyhteyksiin verrattuna ovat huomattavat. Kuidun avulla voidaan rakentaa yhteyksiä 

pidemmille välimatkoille ilman välissä olevia aktiivilaitteita, kun taas kupariyhteyksissä 

ongelmia alkaa ilmenemään huomattavasti aikaisemmin. Lisäksi valokuituyhteys 

mahdollistaa nopeammat yhteydet ja kuluttaa vähemmän sähköä tiedonsiirtoon. 

Testausympäristössä työskennellään useiden eri projektien parissa. Projekteissa tarvittavaa 

laitteistoa on sijoitettu eri kaappeihin niin konesaliympäristössä kuin erillisissä 

laboratoriotiloissa. Yhteyksiä tarvitaan ajoittain näiden laitteiden ja tilojen välille, jolloin 

haasteeksi saattaa kuituyhteyksien lisääntyessä muodostua konesalin 

ristikytkentäpaneeleiden riittämättömyys. Lisäksi fyysisten kytkentöjen tekeminen on aikaa 

vievää ja vaatii enemmän resursseja. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan Calient S320 -kuitumatriisia, jonka avulla yhteyksien luomista 

tämän kaltaisessa testausympäristössä voidaan helpottaa. Kuitumatriisiin kytkettyjen 

laitteiden ja tilojen välillä saadaan luotua graafisen käyttöliittymän avulla yhteyksiä helposti 

ja nopeasti. Samalla vähennetään ristikytkentäpaneeleiden käyttöä.  

Opinnäytetyön myötä saatua osaamista tullaan hyödyntämään käytännön työssä, joka pitää 

sisällään kuitumatriisin käyttöä. Laitteeseen perehtymisen ansiosta pystytään jatkossa 

paremmin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja siten vähitellen lisäämään kuitumatriisin 

käyttöastetta testausympäristössä.  
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2 Millog Oy 

Millog Oy on osa Millog-yhtiöitä, joiden tehtävänä on turvata yritysten ja viranomaisten 

toimintavarmuutta kaikissa olosuhteissa. Yhtiön toimialoja ovat teollisuus, infra ja liikenne 

sekä maanpuolustus- ja viranomaistoiminta. Millog-yhtiöihin kuuluu Millog Oy:n lisäksi 

meritekniikkaan erikoistunut Millog Marine & Power Oy, optoelektroniikkaa sekä 

viranomais- ja ammattilaisviestintää kehittävä Senop Oy ja lisäksi Puolustusvoimien käytöstä 

poistuneita tuotteita myyvä SA-kauppa. Millog Oy on perustettu vuonna 2006 ja sen 

pääomistajat ovat Patria ja Insta. (Millog-yhtiöt, n.d.-a) 

Millog Oy:n päätehtävänä on perustamisesta saakka ollut Puolustusvoimien materiaalin 

ylläpito. Puolustusvoimien strategisena kumppanina Millog Oy vastaa mm. Maa- ja 

Merivoimien kaluston ja järjestelmien kunnossapidosta. Toiminnan perustana on asiakkaan 

toimialan ymmärtäminen ja sujuva yhteistyö asiakkaan kanssa yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Toiminnassa korostuu turvallisuus ja luotettavuus, minkä vuoksi kaikki 

työntekijät on turvallisuusselvitetty. (Millog-yhtiöt, n.d.-b) 

3 Valokuitutekniikka ja valokuidut 

Valokuitutekniikka eli kuituoptiikka tarkoittaa tekniikkaa, jossa tietoa välitetään 

valopulsseina lasi- tai muovikuitua pitkin. Perinteiseen kuparikaapeliin verrattuna valokuidun 

avulla voidaan kuljettaa tietoa enemmän ja nopeammin sekä pidempiä välimatkoja ilman 

yhteyttä vahvistavia aktiivilaitteita. Valokuidun käyttökohteita ovat tietoliikenteen ja -

verkkojen lisäksi mm. erilaiset vedenalaiset ympäristöt, lääketiede sekä sotilas- ja 

avaruusteollisuus. (TechTarget, 2021) 

3.1 Historia 

Valokuitutekniikan historia alkaa 1840-luvulta, jolloin fyysikot Daniel Collodon ja Jacques 

Babinet ohjasivat valoa vesisuihkuja pitkin. Menetelmää käytettiin suihkulähteiden valaisuun 

yöaikaan. Vuonna 1854 fyysikko John Tyndall puolestaan osoitti, että valo voi kulkea myös 

kaarevaa vesivirtaa pitkin. (M2Optics, 2016) 



 3 

Ensimmäisen teoreettisen kuvauksen yksimuotokuiduista julkaisi Elias Snitzer vuonna 1961. 

Kuvauksessa kuidun ydin oli niin pieni, että valo kulki siinä vain yhtenä säteenä. 

Valonlähteenä Snitzer käytti tässä teoreettisessa esityksessä laseria, joka oli esitelty 

valonlähteeksi Charles Townesin ja Arthur Schawlowin toimesta vuonna 1958. Snitzerin 

ensimmäisessä mallissa ongelmaksi muodostui suuri valohäviö. Mallia olisi pystytty kuitenkin 

hyödyntämään lääketieteessä. Charles Kao ja George Hockham esittivät vuonna 1964 

tutkimuksensa, jonka mukaan valohäviötä voisi merkittävästi vähentää poistamalla 

epäpuhtauksia lasikuidusta. (M2Optics, 2016) 

Ensimmäinen yksimuotoinen kuitu luotiin kuitenkin vasta 1970 Corning Glass Worksin 

tutkijoiden toimesta. Tutkijat onnistuivat tekemään kuidun, jossa vaimennus eli valosignaalin 

menettämä teho oli alle 20 dB/km. Kuitua alettiin käyttää laajasti puhelinyhtiöiden 

viestintäverkoissa 1970-luvun lopulla, ja ensimmäisen 100-prosenttisesti digitaalisen 

kuituverkon perusti Sprint 1980-luvun puolivälissä. (M2Optics, 2016) 

Desurvire ja Payne esittelivät vuonna 1991 suoraan valokaapeliin rakennetun optisen 

vahvistimen. Järjestelmän avulla tietoa voitiin siirtää 100 kertaa enemmän kuin ratkaisussa, 

jossa kaapelin lisäksi käytettäisiin elektronisia vahvistimia. Vuonna 1996 laskettiin 

Tyynenmeren yli TPC-5-kaapeli, joka oli ensimmäinen optisia vahvistimia käyttävä 

täysoptinen kuitukaapeli. (M2Optics, 2016) 

3.2 Valokuidun rakenne ja toiminta 

Valokuidun valmistusmateriaalilla on merkitystä sen optisten ominaisuuksien kannalta. 

Tiedonsiirrossa käytettävät kuidut valmistetaan pääsääntöisesti kvartsilasista, kun taas 

vähemmän vaativaan käyttöön esim. lyhyille etäisyyksille voidaan käyttää kuituja, joissa lasi 

on osittain tai kokonaan korvattu muovilla. (Nestor Cables, 2015, s. 20) 

Kuvassa 1 on esitetty valokuidun rakenne. Sisimpänä on valokuidun ydin (1), joka 

yksimuotokuidussa on halkaisijaltaan vain noin 9 µm eli 0,009 mm. Ydin on tavallisesti 

valmistettu kvartsilasista. Ydintä ympäröi kuori (2). Valokuidun toiminta perustuu valon 

taittumiseen, joten ytimen ja kuoren välille tarvitaan taitekerroinero. Kuorta ympäröivät 

mekaanista suojaa antavat päällysteet (3 ja 4), joiden tehtävänä on pitää kosteus pois 

kuoresta ja suojata ydintä vahingoittumiselta. (Integra optics, 2019) 
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Valokuidun toiminnan perustana on siis valon taittumis- ja heijastumislait. Taittuminen 

tapahtuu kahden väliaineen rajapinnassa ja taitekerroin riippuu kummankin väliaineen 

ominaisuuksista. Tämän vuoksi valokuiduissa tarvittava taitekerroinero ytimen ja kuoren 

välillä saadaan seostamalla sopivaa lisäainetta (esim. germaniumoksidia) ytimen lasin 

sekaan. Taittumisessa noudatetaan kuvassa 2 esitettyä Snellin lakia n1 sinφ1 = n2 sinφ2. 

(Nestor Cables, 2015, s. 16)  

 

Kuva 1. Valokuidun rakenne (Intergra optics, 2019). 

Kuva 2. Valon taittuminen noudattaa Snellin lakia (Nestor Cables, 2015). 
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Valokuiduissa valon heijastumiseen vaikuttaa valonsäteen tulokulma ja ytimen halkaisija. 

Ytimen halkaisija vaikuttaa taitekerroinprofiiliin. Yksimuotokuidussa valonsäteen tulokulma 

on niin pieni, että valonsäde lähtee etenemään kuidun ytimessä, eikä etene lainkaan 

kuoreen (Kuva 3). (Nestor Cables, 2015, ss. 16–17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Yksi- ja monimuotokuitu 

Yksimuotokuidun lasiytimen halkaisija on pienempi kuin monimuotokuidun, minkä vuoksi 

signaalin vaimennus eli heikkeneminen on vähäisempää. Pienempi aukko eristää valon 

yhdeksi säteeksi, joka pääsee kulkemaan suorempaa reittiä ja siten pidemmän matkan. 

Lisäksi yksimuotokuidussa valopulssin leveneminen eli dispersio on vähäisempää. Tämän 

merkitys korostuu etenkin pidemmillä siirtoetäisyyksillä. Monimuotokuituun verrattuna 

yksimuotokuidulla on suurempi kaistanleveys eli informaation määrä ajan yksikköä kohti. 

Vähäisemmän dispersion ja suuremman kaistanleveyden ansiosta tiedonsiirto on siis 

nopeampaa ja siirtoetäisyydet pidempiä yksimuotokuidulla kuin monimuotokuidulla. 

Valonlähteenä yksimuotokuidussa toimii yleensä laser. (TechTarget, 2021) 

Kuva 3. Valon kulku yksi- ja monimuotokuidussa (Ladu, n.d.). 
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Monimuotokuidussa ytimen aukko on suurempi, minkä vuoksi valosignaali pääsee 

heijastumaan ja pomppimaan matkan varrella. Kuvassa 4 havainnollistetaan yksi- ja 

monimuotokuidun eroa. Suurempi halkaisija mahdollistaa sen, että valopulsseja voidaan 

lähettää useampia kerralla, joka puolestaan lisää tiedonsiirron määrää. Samalla kuitenkin 

kasvaa myös riski häiriöihin ja signaalin katoamiseen tai heikkenemiseen etenkin pitkillä 

matkoilla. Lisäksi monimuotokuiduissa dispersion määrä on suurempaa, jolloin siirtonopeus 

laskee. Monimuotokuituja saatetaan käyttää lyhyillä etäisyyksillä kustannussyistä, sillä niiden 

lähettimet ja vastaanottimet ovat edullisempia kuin yksimuotokuiduissa. Valonlähteenä 

monimuotokuitujen kanssa saatetaan käyttää laserin sijaan LED-valoa. (TechTarget, 2021) 

 

 

3.4 Liittimet 

Kuitukaapelin liittämistä varten kuiduissa on erilaisia optisia liittimiä. Yleisimpiä ovat SC- ja 

LC-liittimet. Suorituskyky näissä molemmissa liittimissä on samaa luokkaan. Kuitua 

kytkettäessä on siis sopivan pituuden lisäksi huomioitava, millainen liitin sopii esimerkiksi 

päätelaitteeseen, johon kuitua ollaan kytkemässä. Liittimet voivat olla kuidun molemmissa 

päissä joko samanlaiset (SC-SC tai LC-LC) tai erilaiset (SC-LC).  

Kuva 4. Ylhäällä monimuotokuitu ja alhaalla yksimuotokuitu (Cisco, 2018). 
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3.4.1 SC-liitin 

Kuvassa 5 näkyvä SC-liitin oli pitkään standardiliitin kaikissa optisissa kaapeloinneissa. 

Liittimessä ei ole erillistä lukitussalpaa, vaan se kytketään työntämällä ja avataan vetämällä. 

Liittimessä olevat kielekkeet lukitsevat sen paikalleen. (Nestor Cables, 2015, ss. 51–52) 

 

 

 

 

 

3.4.2 LC-liitin 

Kuvassa 6 näkyvä LC-liitin on vähitellen yleistynyt uudeksi standardiliittimeksi SC-liittimen 

tilalle. Kuten kuvassa 7 näkyy, on LC-liittimen fyysinen koko noin puolet SC-liittimestä. LC-

liittimessä myös lukitusmekanisti on erilainen. Liitin kytketään painamalla, mutta avataan 

painamalla lukitussalpa alas liittimen runkoa vasten ja vetämällä samanaikaisesti. 

Lukitusmekanisti on samanlainen kuin Ethernet-kaapelin RJ45-liittimessä. (Nestor Cables, 

2015, s. 52)  

 

 

 

 

 

Kuva 5. SC-liitin (Focc, 2019). 

Kuva 6. LC-liitin (Focc, 2019). 
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4 Valon vaimeneminen valokuidussa 

Valokuidun etuihin kuuluu huomattavasti muita ratkaisuja vähäisempi vaimennus. 

Vaimennuksella tarkoitetaan kuidussa etenevän valotehon heikkenemistä. Vaimennusta 

ilmoitetaan yksiköllä dB/km. Yleisimpiä syitä vaimennukselle ovat absorptio ja sironta. 

Vaimennuksen merkitys vähitellen on laskenut, kun tarjolle on tullut edullisia kokonaan 

optisia vahvistimia (Erbium-Doped Fiber Amplifier, EDFA).  (Nestor Cables, 2015, s. 23) 

4.1 Aallonpituus 

Vaimennuksen määrään vaikuttaa käytetty aallonpituus. Kuvasta 8 on havaittavissa, että 

vaimennus on pienintä välillä 800–1700 nm. Tämän vuoksi tietoliikenteessä on tyypillisesti 

ollut käytössä aallonpituudet 850 nm, 1310 nm ja 1550 nm. Tavallisesti monimuotokuituja 

käytetään 850 nm ja 1310 nm aallonpituuksilla, ja yksimuotokuituja 1310 nm ja 1550 nm 

aallonpituuksilla. Huomioitavaa on, että näillä aallonpituuksilla valo ei ole näkyvää ja 

säteilytehot voivatkin vahingoittaa silmää. Näkyvän valon aallonpituudet ovat 390–700 nm. 

(Nestor Cables, 2015, s. 24) 

Kuvassa 8 näkyvällä vesipiikki-ilmiöllä tarkoitetaan kuidun valmistuksessa käytettävässä 

kvartsilasissa esiintyvää vaimennuspiikkiä, joka esiintyy aallonpituuksien 1310 nm ja 1550 

nm välissä. Tämän vaimennuspiikin aiheuttaa hydroksidi-ionit (OH-). (Nestor Cables, 2015, s. 

25) 

Kuva 7. Vasemmalla SC-liitin ja oikealla LC-liitin (TrueFIBER, 2022). 
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4.2 Absorptio 

Absorptio eli imeytyminen voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen absorptioon. Sisäinen 

absorptio tarkoittaa infrapuna-alueen (IR) ja ultraviolettialueen (UV) aiheuttamaa valotehon 

imeytymistä kuidun materiaaliin. Ulkoinen absorptio johtuu valmistuksen aikana 

kuitumateriaaliin joutuneista epäpuhtauksista, joita voivat olla esimerkiksi rauta, nikkeli ja 

kromi. Epäpuhtauksien absorption voimakkuus riippuu epäpuhtauksien määrästä ja valon 

aallonpituudesta. Nykyaikaiset valmistustekniikat ovat kuitenkin vähentäneet 

epäpuhtauksien määrää.  (Go Seeko, 2022) 

4.3 Sironta 

Sironnalla tarkoitetaan valopulssien heijastumista kaikkiin suuntiin. Tämän aiheuttaa 

kuidussa olevat mikroskooppisen pienet taitekerroinerot. Kuidun valmistuksessa syntyy 

tiheysmuutoksia, jolloin kuidun molekyylitiheys vaihtelee kuidun eri osissa suhteessa sen 

keskimääräiseen tiheyteen. (Go Seeko, 2022) 

Kuva 8. Tyypilliset aallonpituusikkunat (Nestor Cables, 2015). 
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4.4 Kytkentähäviö 

Kytkentähäviö (insertion loss) on suure, joka kertoo kuinka paljon valosignaali menettää 

tehoa kulkiessaan kaapelissa. Häviötä mitattaessa tarkastellaan siis sitä, kuinka paljon 

vastaanottopään teho on syötettyä tehoa pienempi. Häviötä mitataan desibeleinä (dB). 

Pienempi häviöarvo tarkoittaa parempaa suorituskykyä ja liian suuri häviö voi johtaa 

häiriöihin tietoliikenneyhteyksissä. Häviöön vaikuttavat mm. kaapelin pituus, liitinten määrä 

sekä epäpuhtaudet. Kaapelin pituuden ja liitinten määrän kasvaessa myös häviön määrä 

lisääntyy. (Fluke networks, 2021) 

4.5 ORL 

ORL (Optical Return Loss) eli paluuhäviö kuvaa takaisin lähteeseen heijastuneen valon 

määrää. Myös paluuhäviötä mitataan desibeleinä (dB) ja se on yksi tärkeimmistä arvoista, 

kun mitataan kuituyhteyden toimintaa. Tulosta tulkitaan niin, että mitä suurempi luku on, 

sitä pienempää on heijastus. Pienempi heijastus puolestaan tarkoittaa parempaa 

suorituskykyä. Paluuhäviötä voivat lisätä mm. epäpuhtaat tai vialliset liittimet, mekaaniset 

jatkokset tai kuidun rikkoutuminen. Liittimet tulisikin puhdistaa aina ennen niiden 

kytkemistä ja puhdistamista varten on olemassa valmiita puhdistuskasetteja. (Fiber 

Instrument Sales, 2020) 

5 Kuitumatriisi 

Kuitumatriisi, eli Optical Circuit Switch (OCS) on täysin optinen kytkin, jolla voidaan 

muodostaa, valvoa ja muuttaa yhteyksiä laitteeseen kytkettyjen yksimuotokuitujen välillä. 

Työssä esiin tuodut ominaisuudet käsittelevät Calient S320 -mallia. Vastaavanlaisia kytkimiä 

löytyy myös muilta laitevalmistajilta, esimerkiksi Huber+Suhnerin valmistama Polatis-sarja, 

josta löytyy ratkaisu myös monimuotokuiduille pienemmällä porttimäärällä.   

5.1 Fyysinen laite ja sen ominaisuudet 

Kuvassa 9 näkyvä Calient S320 -kuitumatriisi sisältää 320 porttia, joihin saa liitettyä 

yksimuotokuidut LC-liittimillä. Käytetyn aallonpituuden tulee olla 1260 ja 1700 nm välillä. 
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Laite voidaan asentaa 19:n tuuman laitekaappiin, josta se tarvitsee tilaa 7U:n (rack unit) 

verran (kuva 10). (Calient, n.d.-b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Kuitumatriisi (Calient, n.d.-a). 

Kuva 10. Kuitumatriisi on 7U:n laite. 
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Laitteen toiminta perustuu Calientin kehittämään 3D MEMS (Micro-Electro-Mechanical 

System) -tekniikkaan, joka on älykäs mikropeilijärjestelmä. Valosignaali ohjataan tuloportista 

haluttuun lähtöporttiin piistä valmistettujen peilien avulla, jotka kääntyvät x- ja y-akselin 

suuntaisesti (kuva 11). Kuitumatriisin läpi kulkeva signaali kulkee laitteessa kolmen vaiheen 

läpi. Ensin signaali kulkee tuloportista kollimaattorin läpi, joka kaventaa valonsädettä ja 

ohjaa sen oikeaan peiliin. Jokaiselle tuloportille on laitteen sisällä määritetty oma peili. 

Seuraavaksi valosignaali ohjataan peilimatriisin (ryhmä tulo- ja lähtöpeilejä) läpi. Lopuksi 

signaali päätyy jälleen kollimaattorin kautta lähtöporttiin. Mikä tahansa tuloportti voidaan 

kytkeä mihin tahansa lähtöporttiin, ja MEMS-teknologian avulla laite luo käyttöliittymään 

määritellyn yhteyden alle 50 ms:ssa. Kuitumatriisi laitteena ei ota kantaa 

tiedonsiirtonopeuteen tai käytettävään protokollaan, vaan ainoastaan kytkee signaalin 

käyttäjän määrittämän yhteyden mukaisesti. (Calient, n.d.-c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Kytkentä kuitumatriisiin 

Portit on ryhmitelty kahdeksan portin ryhmiin (kuva 12) ja nimetty periaatteella 1.1.1–1.1.8, 

1.2.1–1.2.8 jne. Jokainen porttipari muodostuu sisään tulevasta ja ulos lähtevästä portista. 

Portit on merkitty sekä laitteeseen että käyttöliittymään kuvan 12 mukaisesti niin, että 

tuloportti (IN) on mustalla numerolla ja lähtöportti (OUT) punaisella ympyröidyllä numerolla.  

Kuva 11. Valosignaalia ohjataan mikropeilien avulla (Calient Technologies, 2013). 
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Kytkennät voi sijoittaa kuitumatriisiin haluamallaan tavalla, esimerkiksi jaotellen tietyn 

numeron portit tietylle asiakasryhmälle. Portteja voi myös tarvittaessa järjestää ryhmiksi 

käyttöliittymän avulla.  

Kun käyttäjä on liittänyt tulo- ja lähtökuidun LC-liittimellä kiinni laitteeseen, kirjataan tehty 

kytkentä käyttöliittymään. Kuidun kytkentä itsessään ei vielä luo minkäänlaista yhteyttä, 

vaan jokainen yhteys täytyy luoda käyttöliittymästä käsin. Kytkennän kautta ei siis ole pääsyä 

toisiin kytkentöihin ilman, että niiden välille erikseen luodaan yhteys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Vaimennus 

Laitevalmistaja ilmoittaa, että laitteen käytön aiheuttama häviö olisi korkeintaan 3 dB, 

tyypillisesti 1,5 dB. Paluuhäviön kerrotaan olevan vähintään 35 dB ja tyypillisesti 41 dB. 

Laitteen käytön ei pitäisi myöskään aiheuttaa tiedonsiirtoon viivettä (latenssia) enempää 

kuin 30 ns. Calient. (n.d.-b) 

5.1.3 Tietoturva 

Tietoturvan kannalta tärkein ominaisuus on se, että laite tekee kuituyhteyksien kytkennän 

peilien avulla, eikä perinteisen tietoliikennekytkimen tavoin. Dataan ei tällöin ole laitteella 

minkäänlaista pääsyä, eikä sitä myöskään prosessoida mitenkään. Laite on siis täysin 

”tunteeton” siirrettävälle datasisällölle ja käytetyille protokollille. Laitteessa on oma 

hallintaportti, jonka kautta laitetta hallitaan ja käytetään, joten Internet-yhteyttä ei tarvita.  

Kuva 12. Porttien ryhmittely. 
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Käyttäjän näkökulmasta vaaditaan tietynlaista tarkkuutta, sillä yhteydet kytkentöjen välille 

saa luotua todella helposti. Näin ollen käyttäjän on syytä varmistaa, että luotu yhteys 

tehdään oikeiden porttien välille.   

5.2 Graafinen käyttöliittymä 

Graafisen käyttöliittymän kautta voidaan luoda, hallita ja valvoa yhteyksiä. Käyttöliittymään 

kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kirjautuminen tapahtuu kuvassa 13 

näkyvän kirjautumisikkunan kautta. Käyttöliittymän käyttäjähallinnan kautta voidaan luoda 

jokaiselle käyttäjälle oma käyttäjätunnus ja määrittää erilaisia käyttöoikeusprofiileja 

katseluoikeuksista ylläpitäjään.  

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöliittymän ”Port Summary” -kohdassa on listaus kaikista kuitumatriisiin tehdyistä 

kytkennöistä (kuva 14). Käyttäjä lisää ja nimeää kytkennän itse käyttöliittymän kautta.  

 

 

 

Kuva 13. Käyttöliittymän kirjautumisikkuna. 
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Kytkennän lisääminen tapahtuu painamalla portin numeroa, esim. 1.4.1, jonka jälkeen 

näytölle avautuu kuvan 15 mukainen näkymä. Käyttäjä täyttää ”Port Alias” kohtaan 

haluamansa nimen kytkennälle. Nimeämisessä on syytä ottaa huomioon selkeys, jotta 

jatkossakin tiedetään tarkalleen, mistä kytkennästä on kyse.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa 16 olevassa ”Cross Connection” -näkymässä on esitetty kytkentöjen välille luotuja 

yhteyksiä. Esimerkiksi yhteys porttien 1.2.1–2.2.1 välille esitetään käyttöliittymässä siten, 

että portin 1.2.1 IN- ja OUT-porttiin on merkitty yhteyden vastapää (2.2.1) ja toisin päin.   

Kuva 14. Näkymä kuitumatriisiin kytketyistä laitteista. 

Kuva 15. Uuden kytkennän lisääminen. 
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Uuden yhteyden luominen tapahtuu ”Add Cross Connection”-näkymässä painamalla 

haluttuja portteja. Mikäli halutaan luoda yhteys välille 1.4.1–1.7.1, valitaan toisesta IN 

(musta) ja toisesta OUT (punainen) portti kuvan 17 mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen käyttöliittymä täydentää automaattisesti yhteyden kuvan 18 mukaisesti ja 

kuitumatriisi muodostaa yhteyden välittömästi. Luotu yhteys tulee näkyviin myös ”Port 

Summary” -näkymään kyseisten porttien kohdalle (kuva 19). 

 

Kuva 16. Näkymä luoduista yhteyksistä. 

Kuva 17. Näkymä yhteyden luomisesta. 
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Kuvassa 19 esitetyssä esimerkkiyhteydessä kuitumatriisiin ei todellisuudessa ole kytketty 

aktiivilaitteita portteihin 1.4.1 tai 1.7.1, joten yhteys ei ole aktiivinen. Samassa ”Port 

Summary” -näkymässä on sarake ”In Port Power”, josta käyttäjä voi tarkastaa portin 

vastaanottotehon (dBm). Mikäli porttiin on kytketty jokin aktiivilaite, muuttuu näkymä kuvan 

20 kaltaiseksi. Kuvassa kaikki -90.00 teholla olevat portit ovat joko tyhjiä tai porttiin kytketty 

yhteys ei ole muuten aktiivisena.  Näkymää voidaan hyödyntää kytkentävaiheessa, sillä 

mikäli aktiivilaitteesta kuitumatriisiin tehdyssä kytkennässä lähettävä ja vastaanottava kuitu 

on kytketty väärinpäin, pysyy arvo -90:ssä. Arvon muuttuessa voidaan varmistua siitä, että 

kytkentä on tehty oikein.  

 

 

 

 

Kuva 18. Näkymä luodusta yhteydestä. 

Kuva 19. Luotu yhteys ”Port Summary” -näkymässä. 

Kuva 20. Porttien tehot 
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Luotua yhteyttä voi tarkastella tarkemmin valitsemalla tarkasteltava yhteys ”Cross 

Connection” -näkymässä. Samasta näkymästä yhteyden voi myös tarvittaessa poistaa. 

Kuvassa 21 on tietoja aktiivisesta yhteydestä. Kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy 

värikoodattu laatikko, joka kertoo yhteyden olevan kunnossa (CL). Valvonnan kannalta tässä 

näkyisi mahdolliset häiriöt. Lisäksi nähtävissä on yhteyden molemmista päistä lähetys- ja 

vastaanottotehot sekä häviö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Mittalaitteet ja mittaustekniikka 

Osana opinnäytetyötä toteutettiin mittauksia, joilla oli tarkoitus selvittää, aiheutuuko 

kuitumatriisin käytöstä lisävaimennusta yhteyteen ja pysyvätkö arvot laitevalmistajan 

ilmoittamissa lukemissa.  

6.1 Mittauksissa käytetty laite 

Mittaukset suoritettiin kuvassa 22 näkyvällä AFL FlexScan FS200-100B-U-valokuitututkalla. 

Kyseinen laite on yksimuotokuitujen mittaukseen tarkoitettu OTDR (Optical Time Domain 

Reflectometer), joka toimii aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm.  

Kuva 21. Tiedot aktiivisesta yhteydestä. 
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6.2 Mittaustulosten luotettavuus ja varmentaminen 

Mittaustilanne aloitettiin puhdistamalla kuitujen ja kuitututkan liittimet. Kuiduista 

puhdistettiin molemmat päät kasettipuhdistimella ja kuitututkan liittimet puhdistuskynällä. 

Puhdistamisella pyrittiin minimoimaan liitinten epäpuhtauksien aiheuttamia mittavirheitä.  

Käytetyt SC-LC-kuidut kalibroitiin kuitututkan avulla ennen mittausten aloittamista. 

Kalibrointi tapahtui liittämällä kuidun SC-päät kuitututkan liittimiin ja LC-päät vastakkain 

kuituadapteriin. Kuvassa 23 on häviönäkymä ennen kalibrointia ja kuvassa 24 kalibroinnin 

jälkeen. Kalibrointi tapahtui painamalla hetken aikaa ”Ref/Set”-nappia sekä 1310 nm että 

1550 nm aallonpituuksilla. Kuitututkan näytön vasemmassa alakulmassa näkyvä punainen 

piste osoitti, että laite lähetti valosignaalia.  

 

 

Kuva 22. AFL FlexScan FS200. 
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6.3 Mittausten toteutus 

Mittaukset suoritettiin konesalissa, jossa valokuvaaminen ei ole sallittua. Tämän vuoksi 

dokumentointia varten otetut kuvat on otettu jälkeenpäin laitteen muistista, mutta kaikkia 

arvoja ei ollut jälkikäteen saatavilla. 

Kuva 23. Häviönäkymä ennen kalibrointia. 

Kuva 24. Kalibroitu kuitu. 
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Mittaus suoritettiin sekä kahden metrin että kymmenen metrin SC–LC-yksimuotokuiduilla. 

Kuidun SC-päät kiinnitettiin laitteen OTDR/source port -liittimeen (kuva 25, numero 5) ja 

Power meter port -liittimeen (kuva 25, numero 6). LC-liittimet kytkettiin kuitumatriisiin IN 

3.6.1 ja OUT 3.6.5 portteihin. Tämän jälkeen kuitumatriisin käyttöliittymästä luotiin yhteys 

näiden porttien välille kuvan 26 mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteyden luonnin jälkeen kuitututka antoi lukemat häviöstä, joka kahden metrin SC-LC-

kuidulla oli noin 1,62 dB. Häviölukemien tarkastelun jälkeen aloitettiin SmartAuto OTDR-

mittaus, johon tuli vaihtaa takamittakuidun pituus oikeaksi (kuva 27). Laitteen mukana 

tullutta etumittakuitua ei käytetty mittauksessa, sillä tämän SC-SC-liitintä ei olisi suoraan 

saatu kuitumatriisiin kiinni väärän liittimen vuoksi.   

 

 

Kuva 25. FlexScan liittimet. 

Kuva 26. Käyttöliittymällä luotu yhteys 3.6.1–3.6.5. 
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FlexScan kuitututka tarkastelee mittauksen aikana sekä kuidun että liitinten kuntoa ja 

ilmoittaa esimerkiksi mahdollisista makrotaipumista kuidussa. Mikäli ongelmia ilmenee, 

ilmoittaa laite ongelman sijainnin. Mittauksen valmistuttua tuloksia voi tarkastella laitteen 

näytöltä. Laitteelle on saatavilla myös sovellus sekä PC:lle että iOS tai Android-laitteille. 

Kuvissa 28 näkyy mittaustuloksia, joista laite tässä näkymässä näyttää vain paluuhäviön 

(ORL). Vaimennusta (dB/km) ei juurikaan mittauksen aikana havaittu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Mittausasetukset. 

Kuva 28. Mittaustulokset. 
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6.4 Tulosten analysointi 

Taulukossa 1 on vertailtu mittauksista saatuja arvoja laitevalmistajan ilmoittamiin. Tuloksia 

tarkasteltaessa voidaan todeta, että laitevalmistajan ilmoittamat arvot vastaavat 

todellisuutta. Laitteen käyttö itsessään ei siis aiheuta yhteyteen merkittävää vaimennusta tai 

häviötä. Mittaustuloksia verrattaessa huomioitavaa on kuitenkin se, että laitevalmistajan 

suorittamista mittausmenetelmistä ei ole tietoa, joten mittaukset on voitu suorittaa 

esimerkiksi ilman mittalaitteen ja kuitumatriisin välissä olevaa yksimuotokuitua. 

 Taulukko 1. Mittaustulokset verrattuna laitevalmistajan arvoihin. 

7 Yhteenveto ja pohdinta 

Kuituyhteyksien määrän lisääntyessä ja tiedonsiirtonopeuksien kasvaessa kuitumatriisi on 

hyvä lisä testausympäristön konesaliin. Kuituyhteyksiä saadaan kaapeloitua kiinteästi 

kuitumatriisiin, jolloin konesalin ristikytkentäpaneeleja saadaan vapautettua muita 

kytkentöjä varten. Lisäksi kuitumatriisin avulla yhteyksien luonti sujuu helppokäyttöisen 

käyttöliittymän avulla vaivattomasti, ja esimerkiksi aktiivilaitteita saadaan nopeasti eri 

projektien käyttöön. Laitteen käytöstä ei aiheudu merkittävää vaimennusta tai häviötä 

yhteydelle. Tietoturvahaasteita saadaan poissuljettua peilitekniikan ansiosta, eikä laite ota 

kantaa siirrettävään datasisältöön tai käytettävään protokollaan. Calient S320-mallin 

porttimäärä (320 kpl) on riittävä tämän kokoiseen testausympäristöön.  

 SC-LC 2 M  SC-LC 10 M  LAITEVALMISTAJAN 
ILMOITTAMA ARVO 

 

HÄVIÖ 1,62 dB 1,64 dB  min 0,8 dB, 
tavallisesti 1,5 dB, 
max 3 dB 

 

ORL 52,2 dB 57,1 dB min 35 dB, 
tavallisesti 41 dB 
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Työn tavoitteena oli perehtyä kuitumatriisiin laitteena ja sen käytön edellytyksiin 

testausympäristössä. Haasteena tiedon etsinnässä oli se, ettei laitteesta itsestään juurikaan 

löydy tietoa ja löytynyt tieto olikin suoraan laitevalmistajan sivuilta ns. ”mainospuhetta”. 

Lisäksi mittausten vastaan tuli mittalaiteongelma, kun sopivaa mittalaitetta ei meinannut 

löytyä. Lopulta mittaukset jouduttiinkin toteuttamaan laitteella, jonka ominaisuudet olivat 

rajalliset. Opinnäytetyön avulla saatiin kuitenkin kerrytettyä arvokasta osaamista 

kuitumatriisin suhteen ja samalla kerrattua teoriatietoa kuitutekniikasta yleisesti. Myös 

käyttöliittymässä havaittiin useita ominaisuuksia, jotka eivät ennen opinnäytetyötä olleet 

tuttuja.  

Mikäli laitteen käyttöastetta saadaan vähitellen kasvatettua, voisi jatkokehitysideana olla 

käyttöliittymästä löytyvien REST API -rajapintojen (sovellusohjelmointirajapinta) 

hyödyntäminen. Rajapintojen avulla olisi mahdollista toteuttaa ratkaisu, jossa esimerkiksi 

käyttöliittymän hälytykset tulisivat suoraan matkapuhelimeen, jolloin niihin voisi puuttua 

välittömästi. Lisäksi rajapintojen avulla olisi mahdollista integroida kuitumatriisin 

käyttöliittymä osaksi yrityksen testiverkkoa, jolloin olisi mahdollista automatisoida fyysisen 

yhteyden muodostaminen.  
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