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1 Úvod  

Předmět „Optické sítě“ uvádí celou širokou škálu problematiky tohoto progresivního 
přenosu informací. Úvodní část pojednává o teorii přenosu po vlákně. 

Pozornost je soustředěna k výrobě optických vláken, jednotlivým druhům vláken a 
jejich přenosovým vlastnostem. Samostatné kapitoly jsou věnovány optickým kabelům a 
technice spojování. Jsou uvedeny základní poznatky o zdrojích světla, modulaci a detekci 
světla. Hlouběji je diskutována problematika optoelektronických telekomunikačních systémů, 
především z pohledu přenosu digitálních signálů. Není opomenuta problematika přenosu dat, 
včetně lokálních optických sítí. Samostatná kapitola je věnována problematice měření. 

Jestliže v roce 1970 začínaly první pokusy s přenosem signálu po optickém vlákně 
s útlumem 20 dB . km-1, pak za deset let později, v roce 1980 byly již v provozu stovky 
systémů a útlum u optického vlákna se pohyboval kolem 4 dB . km-1. Snížení útlumu výrazně 
ovlivnilo možnost zvýšení vzdálenosti mezi opakovači. 

V současné době je dosahována hodnota útlumu pod 0,2 dB/km a vzdálenost mezi 
koncovými body optického spoje přesahuje 100 km. Optoelektronický přenos informací 
umožňuje zvýšit kapacitu a rychlost přenosu, nehledě na necitlivost k elektromagnetickému 
rušení, v porovnání ve své podstatě k dosažené hranici možností přenosu po metalických 
vedení. 

Idea optického přenosu není nová, je stará. Ať již se jednalo o přenos informací ve 
formě kouře a ohňů, až po fotofon, který v roce 1880 vynalezl a nechal si patentovat G. Bell. 

U Bellova fotofonu zdrojem optického záření bylo slunce, jehož paprsky byly 
soustřeďovány zrcadlem a soustavou čoček na pohyblivé zrcadlo umístěné na membráně, 
rozkmitávané akustickým signálem. Modulované světelné paprsky byly kolimovány 
soustavou čoček a fokusovány parabolickým reflektorem na selenovou tyčku, jejíž odpor se 
měnil v závislosti na ozáření. Tak mohl být modulován elektrický proud protékající z baterie 
telefonním sluchátkem, v němž byl transformován na akustický signál. Fotofon umožňoval 
přenos na vzdálenost asi 200 m, ale byl silně závislý na atmosférických podmínkách. 

Následující období dosud nikdo z historiků moderní techniky z tohoto hlediska 
soustavně nepropátral, ale přímo souvisejících poznatků bylo poměrně málo. 

Obrat nastal teprve po objevu kvantového generátoru optického záření laseru, v roce 
1962. V následném období bylo na tomto principu zkoušeno několik experimentálních 
optoelektronických přenosů, které však vykazovaly provozní nespolehlivost v závislosti na 
klimatických podmínkách. Přenos se zhoršoval, případně nebyl vůbec uskutečnitelný za mlhy, 
deště a mraků. 

Z těchto důvodů bylo hledáno nové přenosové prostředí pro přenos světla. 

Zkoušely se duté světlovody, které byly vytvářeny trubkou se zrcadlovým vnitřním 
povrchem, jejichž světlovost byla několik  milimetrů, tedy mnohokrát více než je vlnové 
délka světelného záření. Takovým světlovodem se může šířit velký počet typů vln – vidů 
(modů), které se liší strukturou elektromagnetického pole, čili počtem půlvln rozložených 
podél stran průřezu (v případě pravoúhlého světlovodu) nebo podél průměru  a obvodu 
průřezu (pro válcový světlovod). I při velmi dokonalém povrchu těchto světlovodů docházelo 
při každém odrazu ke ztrátám, útlum se pohyboval v desítkách dB . km-1 a výroba narážela na 
technologické problémy. 
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Vývoj se ubíral dále přes světlovody s diskrétními korektory např. s clonkami, čočkami 
nebo zrcadly. Tak např. světlovod s čočkami, byl vytvářen trubkou, v níž byly periodicky 
rozloženy tenké čočky. Jejich umístění bývá zpravidla konfokální, tedy vzdálenost mezi 
čočkami je rovna dvojnásobku ohniskové délky F a paprsek je jimi opakovaně fokusován. 
Výhodnější než čočky skleněné jsou čočky plynové, se  kterými lze dosáhnout teoreticky 
útlumu asi 1 dB . km-1. Náklady na výrobu, uložení a optické nastavení jsou však vysoké. 

Pro praktické využití jsou nejperspektivnější světlovody, jejichž činnost je založena na 
totálním odrazu na rozhraní dvou optických prostředí s rozdílným indexem lomu. Jsou 
vytvářeny válcovým dielektrickým jádrem s indexem lomu n1, které je obklopeno 
dielektrickým pláštěm s indexem lomu n2. První zmínka o tomto typu světlovodu byla 
publikována v roce 1966, autory Kao a Hockham v práci, která je považována za základ 
novodobého výzkumu vláknových světlovodů [1-1]. Postupně pak byly analyzovány 
podmínky šíření vidů světlovodem a vytyčen požadavek útlumu 20 dB . km-1 jako minimální 
technikou mez, kterou je nutno dosáhnout, má-li výzkum přenosových systémů pro 
telekomunikace na tomto principu vůbec smysl. Další urychlení vývoje nastalo materiálovým 
výzkumem. Bylo to umožněno především díky hlubšímu porozumění pochodům, které se 
odehrávají při průchodu světla dielektrickým prostředím a díky porozumění mechanizmů, 
které vyvolávají útlum světla. Tak se v roce 1970 podařilo vyrobit ze syntetického křemene 
optické vlákno, u kterého bylo dosaženo na vlnové délce 0,85µm útlumu menšího než 20 
dB.km-1. 

O pět let později, v roce 1975 se již podařilo snížit hodnotu útlumu na několik decibelů 
na kilometr a tento nastoupený trend nadále trval. V současné době jsou vyráběna optická 
vlákna s útlumem pod 1 dB . km-1 pro oblast vyšších vlnových délek. 

Stejně rychle zvětšovala šířka přenášeného pásma. Od původních několika megahertzů 
u mnohovidových optických  vláken na desítky gigahertzů na kilometr u jednovidových 
optických vláken. 

Na tomto pokroku se nepřímo podílel i pokrok při výzkumu zdrojů záření, který 
umožnil přejít z vlnových délek 0,8 až 0,9µm do oblasti 1,3µm až 1,6µm, kde optická 
vlákna vykazují menší ztráty a zkreslení. 

Pro přeměnu zářivé energie v elektrický signál slouží fotodetektory. 

Obor optoelektroniky, o jehož poznatky se systémy s přenosem po optických vláknech 
opírají, využívá vzájemné interakce hmotného prostředí a elektromagnetického záření 
takových vlnových délek, při nichž hybnost fotonů přestává být zanedbatelná ve srovnání 
s hybností elektronů a při nichž do popředí výrazně vystupuje kvantový charakter záření. 

Při optickém přenosu informace je nosičem informace záření. Změny jeho amplitudy, 
kmitočtu, fáze, polarizace, trvání se mohou zobrazovat každá samostatně nebo ve vhodné 
kombinaci přenášenou informaci. 

Oblast optického záření je ze strany nižších kmitočtů ohraničena mikrovlnným zářením, 
z oblasti vyšších kmitočtů Röntgenovým zářením. Oblast záření sahá od 100 nm do 1 mm a 
dělí se na 7 podoblastí:  

• 3 ultrafialové (100 nm – 280 nm; 280 nm – 315 nm; 315 nm – 380 nm), 

• oblast světelná (380 nm – 780 nm), 

• 3 infračervené (780 nm – 1,4µm; 1,4µm - 3µm; 3µm – 1mm). 
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Po optický přenos informace má význam oblast vlnových délek mezi 0,5 až 1,6µm. 
Především oblast kolem 1,3 až 1,6µm vykazuje menší ztráty Rayleighovým rozptylem, 
minimum hodnot absorbčních ztrát a minimum materiálové disperze. Pro tuto infračervenou 
oblast existují výkonné zdroje a detektory záření. Do této oblasti rovněž spadá minimální 
útlum materiálů používaných pro výrobu optických vláken. V oblasti ultrafialového záření 
pak u většiny těchto materiálů útlum narůstá. V oblasti dalšího poklesu útlumu na hranici 
Röntgenového záření již nejsou k dispozici účinné fotodetektory a je rovněž obtížné vybudit 
záření s tak vysokou energií světelných kvant. V oblasti infračerveného záření, kde je energie 
fotonů nízká, je prvořadým problémem malá odolnost přijímačů proti rušivým signálům. 

Z uvedeného vyplývá, že oblast využití odpovídá kmitočtům 1013 až 1015 Hz, která 
teoreticky odpovídá přenosové kapacitě desítkám miliónů telefonních kanálů. 

Přenos informace optickým vláknem umožňuje optické záření. Zvláštnosti tohoto 
přenosu vyplývají z odlišnosti mezi signálem elektrickým a světelným. Zásadně rozdílné jsou 
především nositelé signálu, kterými jsou u galvanické vazby elektricky nabité elektrony, 
zatímco u optické vazby neutrální fotony, které na sebe vzájemně nepůsobí. Při přenosu 
nevznikají elektrická a magnetická pole, která bývají v elektronických obvodech příčinou 
různých parazitních vazeb. Optický spoj je tak odolný proti vnějším rušivým signálům a 
obtížně odposlouchatelný. Rovněž nedochází ke zpětnému ovlivňování z výstupu na vstup, 
spojení je dokonale jednosměrné. Mezi výhody se rovněž řadí úplné galvanické oddělení 
vstupu a výstupu. 

Optický spoj je ve své základní podobě tvořen modulovaným zdrojem záření, optickým 
prostředím a přijímačem záření. Vstupní a výstupní signál optického spoje je elektrický, a tak 
vysílací a přijímací část obsahuje kromě optoelektronických prvků a optických soustav také 
elektronické obvody pro zpracování vstupního a výstupního signálu. Základní zapojení 
optického spoje je na obr.1.1. 

 
Obr. 1.1: Základní zapojení optického spoje 
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Světelným zdrojem bývá laser nebo luminiscenční dioda. Záření se moduluje 
v optickém modulátoru, nebo v případě polovodičového zdroje přímo změnou budícího 
proudu. Úkolem vysílací a přijímací části optického systému je převést optický signál s co 
nejnižšími ztrátami z vysílače do optického prostředí a dále na přijímací straně na 
fotodetektor. Přijímač potom přeměňuje světelný signál zpět na signál elektrický, přičemž 
přijímač musí zajistit optimální zpracování vzhledem k poměru signál – šum. 

Obvody zpracování signálu převádějí signál na formu vhodnou pro přenos. Řadíme sem 
obvody pro kódování, sdružování,  multiplexery, na přijímací straně analogicky obvody pro 
dekódování atd. 

Optickým prostředím je nejčastěji optické vlákno, ale rovněž mezi vysílačem a 
přijímačem může být prostředí umožňující přenos světla, kupř. vakuum, atmosféra a 
kosmický prostor. 

Atmosféra, jak jsme již uvedli, z hlediska spolehlivosti pro optické přenosy není 
vhodná. Při průchodu světelného záření atmosférou dochází k jeho zeslabování jednak  
absorbcí, jednak rozptylem. Selektivní absorbce je způsobena rezonančními pásy různých 
plynných složek atmosféry jako je vodní pára, kysličník uhličitý, ozon, metan, kysličník 
uhelnatý a kysličníky dusíku. 

Kromě absorbce plynnými složkami dochází k pohlcování záření také částicemi 
aerosolů, obsaženými v atmosféře. Rovněž rozptyl záření v atmosféře je způsobován jednak 
částicemi aerosolů, jednak molekulami plynů. 

Atmosféru pak ve většině případech považujeme za nehomogenních prostředí, ve 
kterém dochází k náhodnému mísení různě ohřátých vrstev. Index lomu vzduchu, který je 
závislý na teplotě nabývá také v různých bodech různých hodnot s nahodilým charakterem, 
přičemž se dále nahodile mění v čase. Průchod takovým prostředím, které se nazývá 
turbulentním, způsobuje fluktuace amplitudy světelného paprsku, zhoršení koherentnosti a 
zvětšení divergence svazku. Tyto účinky mají nepříznivý vliv na činnost přijímače optického 
signálu [1-2].  

Přenos kosmickým prostorem výše uvedené problémy nevykazuje a je využíván pro 
přenos mezi družicemi. 

Nejvýhodnější je přenos po optickém vlákně. I když přenos nevykazuje problémy jako 
je tomu při přenosech atmosférou, přesto i při tomto přenosu se parametry optického signálu 
mění. Dochází jednak k zeslabení a ke změnám tvaru přenášených impulsů, případně časové 
polohy. Zvýšení dosahu je možné docílit zařazením opakovačů, které mohou být buď se 
zesílením nebo regenerační. V opakovačích prvního typu se signál zesiluje například 
v optickém pásmu laserovým zesilovačem. Nedostatkem je zvýšení šumu a tím zhoršení 
kvality spoje s rostoucí délkou trasy. Opakovače regenerační, ve kterých se signál obnovuje 
na původní kvalitu, umožňují na základě digitálních přenosů vytvářet spoje, jejichž kvalita 
není závislá na délce trasy. 

Základním materiálem pro výrobu optických vláken je SiO2 a četné dopanty, tzv. 
legovací příměsi, kterými jsou GeO2, P2O5, B2O3 aj. Koncentrací těchto dopantů se dosahují 
požadované vlastnosti z hlediska velikosti a průběhu indexu lomu jádra a pláště vlákna, čímž 
se ovlivňují jeho přenosové vlastnosti. 

Technologie výroby optických vláken má většinou společný princip a vychází z tzv. 
preformy. Preforma je skleněná tyčka, dlouhá několik decimetrů, jejíž průřez představuje 
zvětšený profil vlákna. Z preformy se po intenzivním ohřevu táhne vlastní vlákno. Vlastnosti 
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vyrobeného vlákna jsou závislé na kvalitě preformy a přesnosti výroby. Jedná se o náročné 
technologické operace a postupy. 

Vlákna s horšími přenosovými vlastnostmi lze vyrobit původní metodou dvojitého 
kelímku, při kterém se materiál jádra i pláště taví odděleně ve dvojitém kelímku, ze kterého je 
následně taženo vlastní vlákno. Dále je ještě známá metoda výroby optického vlákna pod 
označením tyčka v trubce. Detailněji o výrobě optických vláken je pojednáno v kap. 3. 

Přenosové vlastnosti optických vláken jsou závislé na jejich konstrukci. Rozeznáváme 
základní tři typy konstrukcí: 

• jednovidové vlákno s konstantním indexem lomu jádra, 

• mnohovidové s konstantním indexem lomu jádra, 

• vlákno s proměnným indexem lomu jádra, které bývá označováno jako gradientní 
vlákno. 

Pod názvem vid (cizí název mód) označujeme jeden z fyzikálně přípustných způsobů 
rozložení elektromagnetického pole v příčném řezu jádra optického vlákna. Vidy tvoří řadu a 
je jich konečný počet. U mnohovidových vláken se šíří řádově několik set až tisíce vidů. 
Množství šířících se vidů je odvislé od vybuzení vlákna. Je tedy možné vybudit pouze jeden 
vid. Způsob vybuzení vlákna ovlivňuje jeho přenosové vlastnosti a z tohoto pohledu právě 
jednovidová vlákna vykazují nejlepší přenosové vlastnosti pro dálkové přenosy. 

Přenosové vlastnosti, podobně jako geometrické parametry, jsou specifikovány v 
doporučeních ITU-T.  Pro gradientní  vlákna v doporučení G 651, pro jednovidová vlákna na 
vlnové délce 1,3µm v doporučení G 652 a pro jednovidová vlákna na vlnové délce 1,55µm 
v doporučení G 653.  Problematikou poloměrů optických vláken se zabývá doporučení G 641. 
Dále byla zpracována celá řada doporučení k problematice výstavby a montáže kabelových 
tras s optickými kabely. Celá tato normalizační činnost se neustále rozvíjí [1-3]. 

Použijeme-li optické vlákno jako přenosové médium, potom máme několik možností 
kombinací zdrojů a detektorů záření při zachování vzájemného optického přizpůsobení. Pro 
praxi pak mají především význam zdroje a detektory světla na bázi polovodičů. Základem 
jsou diodové struktury, ve kterých emise světla nastává procesem rekombinace nosičů 
injektovaných do oblasti přechodu PN. Každá rekombinace produkuje foton světelné energie 
s vlnovou délkou závislou na materiálu dopantu. Prvně byla stimulována emise v přechodu 
PN a GaAs pozorována v roce 1962. Pokroky v technologii na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Velké množství různých druhů polovodičových luminiscenčních diod (LED) a 
laserových (LD) zdrojů světla je možné modulovat přímo a velice jednoduchým způsobem, 
pouze změnou protékajícího proudu. Luminiscenční diody, jako zdroje nekoherentního záření, 
je možné použít do kmitočtů 100 Hz, tedy z pohledu praxe pro spoje s nižšími nároky na šířku 
pásma a dosah. Laserové zdroje jsou zdrojem koherentního záření o podstatě větším 
vyzařovaném výkonu, které je možné bez větších problémů modulovat frekvencí nad 1 GHz. 
S výhodou se využívají pro spoje na větší vzdálenosti, tam kde je zapotřebí přenést větší šířku 
pásma, pro multiplexní přenosy aj. Původní problémy s malou životností laserových zdrojů 
byly již vyřešeny. 

Pro zpětnou přeměnu záření na elektrický proud slouží fotodetektory. Pro spoje 
s optickými vlákny jsou nejvýhodnější polovodičové fotodiody typu PIN nebo lavinové 
fotodiody. Základními parametry, které jsou určující pro výběr fotodetektoru jsou nejvyšší 
přenášený kmitočet, úroveň přenášeného signálu a velikost šumu na výstupu fotodetektoru. 
Pochopitelně na kvalitu celého přenosového řetězce má značný vliv řešení elektronických 
obvodů na straně příjmu. 
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Je tedy zřejmé, že vhodnou volbou vysílací a přijímací částí optoelektronického 
systému z pohledu výkonových poměrů, můžeme ovlivnit celý systém. Přesto však klíčovým 
problémem celého návrhu trasy zůstává vlastní útlum vlákna a disperze. 

Vývoj optoelektronických systémů vycházel z prvních realizovaných spojů na krátké 
vzdálenosti, především šlo o přenos dat na krátké vzdálenosti v rušivých prostředcích a 
dalších četných průmyslových aplikací. Dále následovaly digitální přenosy prvního a vyšších 
řádů po optickém kabelu, vesměs pro účely vytvořit spoje mezi ústřednami. Rovněž se 
realizovaly analogové přenosy, ať již se jednalo o FDM nebo přenos obrazového signálu. 
Rozvoji optoelektronických telekomunikačních systémů výrazně přispěl i zájem armád o tuto 
novou progresivní techniku. 

Se zdokonalováním přenosových parametrů optických vláken dochází k nasazování této 
techniky na dálkové trasy. Ve většině realizovaných případech se jedná o nasazení digitálních 
systémů vyšších řádů. Optické spoje si razí cestu i do místních sítí. Jsou realizovány různé 
experimentální trasy, které výrazně umožňují zvýšit komfort účastnické přípojky (FTTH). Po 
jednom optickém vláknu je účastníkovi umožněno provozovat telefon, data, obraz. 

Významných úspěchů bylo dosaženo v pokládce podmořských optických kabelů. 
V současné době všechna světová moře protínají optické kabely. 

2 Přenosové vlastnosti optických vláken 

Přenosové vlastnosti optických vláken závisí především od druhu konstrukce vláken. 
Podle toho rozeznáváme tři typy vláken:  

- vlákna mnohavidová s konstantním indexem lomu jádra a skokovou změnou indexu 
lomu pláště, které se vyznačují jednoduchou výrobou a manipulací, v poměrně 
jednoduchém konstruování, nevýhodou ve větším útlumu, disperzi a malé přenosové 
kapacitě. Vyznačují se většími průměry jádra a pláště. Přiklad vlákna tohoto typu je 
uveden na obr. 2.1.  

 
Obr. 2.1:  Mnohovidové vlákno se skokovou změnou indexu lomu 
 

Některé charakteristiky tohoto typu vlákna: Dj = 50 – 200µm, Dp = 120 - 300µm, 
disperze 50 ns . km-1, útlum 5 – 20 dB . km-1, šířka pásma 60 Mbit. 

Vlákna tohoto typu jsou nejvíce využívána pro spoje na krátké vzdálenosti, především 
pro automatizační účely, krátké přenosy dat, lokální sítě apod.  

Vlákna mnohovidová s proměnným indexem lomu v příčném řezu vlákna, která se 
vyznačují menší disperzí, menším útlumem, částečně složitější výrobou a tím složitějším 
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konstruováním a spojováním vláken. Vlákno je normalizováno dle doporučení ITU-T, Dj = 
50µm, Dp = 125µm. Znázornění průběhu indexu lomu je na obr.2.2.  

 

Obr. 2.2:  Mnohovidové vlákno s proměnným indexem lomu 

Některé vybrané charakteristiky tohoto typu vlákna: disperze při 0,85µm cca 1 ns.km-l, 
útlum 2,5 - 8 dB.km-l, šířka přenášeného pásma 600 Mbit.  

Vzhledem k výše uvedeným parametrům je výhodný tento typ vlákna především pro 
telekomunikační účely a to pro spoje na kratší vzdálenosti.  

Vlákna jednovidová s konstantním indexem lomu jádra a skokovou změnou indexu 
lomu pláště, která se vyznačují velmi malou disperzí, velmi malým útlumem a vysokou 
přenosovou kapacitou, nacházejí uplatnění především pro dálkové přenosy. V tomto případě 
se  vláknem šíří pouze jeden vid a to ve směru osy. Aby se tohoto stavu mohlo dosáhnout, je 
zapotřebí zmenšit průměr jádra na hodnotu rovnou jen několika vlnovým délkám světla. 
Průměry se pohybují Dj = 7 – 9 µm, Dp = 125µm jak je znázorněno na obr.2.3.  

 
Obr. 2.3:  Jednovidové vlákno se skokovou změnou indexu lomu 

Charakteristiky vlákna: disperze cca 0,3 ns . km-l. útlum 0.2 . km-1 při vlnové délce 
1,55µm, šířka pásma 10 Gbit.  

V případech, kdy index lomu se mění skokem, je často používáno označení světlovody 
vrstvové. V těchto případech je podstata přenosu založena na principu totálního odrazu na  
rozhraní jádro - plášť. U typu druhého, u světlovodu se spojitě proměnným indexem lomu. 
tzv. gradientního světlovodu má dráha paprsku tvar eliptické nebo kruhové spirály.  

Vzhledem k tomu, že od průběhu rozložení indexu lomu jsou odvislé přenosové 
vlastnosti optických vláken, jsou různými výrobci aplikovány další varianty různých profilů 
indexu lomu, jak je znázorněno na obr. 2.4.  
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Obr. 2.4:  Příklady různých profilů indexu lomu 

Tak kupř. na obr. 2.4. a, je znázorněn vláknový světlovod typu , který je úspěšně 
využíván jako alternativa jednovidových světlovodů. Rozšířené jsou dvouvrstvové světlovody 
a gradietní světlovody se závislostí indexu lomu blízkou parabolickému průběhu. Jak bude 
uvedeno dále, složitějším průběhem indexu lomu, lze docílit posun disperzní charakteristiky 
apod., [2-1], [2-2]. 

2.1 Útlum optických vláken 

Útlum optických vláken je především způsobován: 

- absorbcí prostředí, v němž se energie šíří  
- vyzařováním z vlákna 
- rozptylem na nehomogenitách.  
 

Ztráty absorbcí v ultrafialové a viditelné oblasti jsou způsobeny přechody mezi 
atomárními a v infračervené oblasti mezi molekulárními úrovněmi základního materiálu, 
příměsí a nečistot, z nichž mají největší vliv ionty kovů Fe, Cu, Cr, jejichž rezonance na 
určitých kmitočtech je provázena tepelnými ztrátami. Rezonanční kmitočet iontů OH, které 
tvoří hlavní podíl ztrát, odpovídá vlnové délce 2,8 µm takže leží mimo pásmo využívané pro 
přenos na optických kmitočtech, avšak druhá harmonická 1,38 µm a třetí harmonická 0,94 
µm spadají do oblasti využívaného pásma. Typické rezonanční křivky zapříčiněné ionty OH 
jsou zřejmé z obr. 2.5. Pro výrobu vláken o nízkém měrném útlumu je zapotřebí zajistit 
nízkou koncentraci iontů OH a iontů kovů.  
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Ztráty vyzařováním jsou způsobeny lomem šířících se paprsků na rozhraní dvou 
dielektrických prostředí s různými vlastnostmi, při němž část energie proniká z jádra ven.  

Ztráty rozptylem jsou způsobeny tím, že molekuly v amorfním materiálu náhodně 
rozložené tvoří vlastně mikronehomogenity indexu lomu materiálu. Jsou-li tyto nehomogenity 
a drobné nečistoty rozměrově malé proti vlnové délce, pak rozptylovým ztrátám na nich 
vznikajícím říkáme Rayleighovy. Tyto ztráty jsou nepřímo úměrné čtvrté mocnině vlnové 
délky šířícího se záření a rostou velmi rychle směrem k UV oblasti. Charakteristikou 
Rayleighova rozptylu je jeho všesměrovost.  

K uvedeným vyjmenovaným ztrátám se z praktického pohledu dále řadí ztráty 
způsobené porušením dokonalé geometrie, porušením tvarů a rozměrů hranice mezi jádrem a 
pláštěm. Svoji roli sehrávají i trhlinky v materiálu jádra. V neposlední řadě tzv. mikroohyby, 
pod které zahrnujeme poruchy přímočarosti osy světlovodu.  

 
Obr. 2.5:  Útlum ve vláknových světlovodech 

Obr. 2.5 znázorňuje výše popsané ztráty a současně uvádí vývoj snižování útlumu ve 
vláknových světlovodech. U nejnověji vyvinutých vláken se již podařilo úspěšně eliminovat  
vliv iontů OH.  

Útlum, jako důležitou přenosovou veličinu můžeme definovat následujícím způsobem: 
Výkon záření o vlnové délce ve vzdálenosti z od počátku vlákna při vstupním výkonu P(0, λ ) 
je dán vztahem 2.1.: 

( ) ( ) ( )[ ].zdz.´exp,0P,zP ′′λγ∫−λ=λ         (2.1) 

kde ( )z, ′λγ je koeficient útlumu na jednotku délky, který obecně může záviset na 
vzdálenosti od počátku vlákna. Je proto výhodné zavést střední koeficient útlumu vlákna  

( ) ( ) zdz.
2
1 ′′λγ∫=λγ  .           (2.2 )  

jímž se závislost (2.1) zjednoduší na přibližný vztah [2-3], 

( ) ( ) ( )[ ].zexp,0P,zP λγ−λ=λ          (2.3) 
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Tento vztah je výchozí pro měření útlumu optického vlákna diferenciální metodou. Je-li 
zapotřebí měřit přenesený výkon ve dvou různých vzdálenostech, dostaneme z rovnice (2.3) 
vztahy  

( ) ( ) ( )[ ].zexp,0P,zP 11 λγ−λ=λ  

( ) ( ) ( )[ ].zexp,0P,zP 22 λγ−λ=λ           (2.4) 

z nichž po úpravě dostaneme koeficient útlumu  

( ) ( )
( ) ..zP

.zP
ln

zz
1

2

1

12 λ
λ

−
=λγ            (2.5) 

Odvozený výraz ukazuje, že střední koeficient útlumu závisí jen na poměru vstupního a 
výstupního výkonu.  

Pro praktické účely je udáván koeficient útlumu v jednotkách dB. km-l podle vztahu: 

( ) ( )
( ) ..zP

.zPlog10
zz

1

2

1

12 λ
λ

−
=λα           (2.6) 

Vlastní metodika měření útlumu bude popsána později.  

Na útlumovou charakteristiku mají vliv i další parametry. Tak kupř. se změnou teploty v 
běžných provozních podmínkách nedochází k výraznému ovlivňování útlumu. Pouze při 
velkém mrazu vykazují některá vlákna vyšší útlum (při – 30°C cca 2 dB. km-1). Rovněž při 
vyšších kladných teplotách dochází ke zvyšování útlumu, jak je uvedeno na obr. 2.6.  

 
Obr. 2.6:  Závislost útlumu světlovodu na teplotě 

Jak vypadá průběh útlumu u vlákna utopeného kabelu po osmi měsících, znázorňuje 
obr. 2.7.  
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Obr. 2.7:  Závislost útlumu světlovodu optického kabelu po 8 měsících při „utopení“ kabelu 

Závěrem shrňme získané poznatky o útlumu světlovodů se současnými trendy. Na 
obr.2.8. je útlumová chatakteristika již s eliminací OH na vlnové délce 1380 nm. Současně 
jsou popsána nová vlnová okna. 

I. okno (850 nm) spadá do mnohovidového šíření. Útlumová charakteristika je zde silně 
klesající a dosahované hodnoty měrného útlumu jsou pro využití zejména v dálkových 
přenosech příliš vysoké. Díky velmi levným zdrojům záření se přenos využívá u optických 
přístupových sítí. 

II. okno (1280 až 1335 nm) je nejnižší a historicky prvním oknem plně využitelným pro 
jednovidový přenos na vlákně s průměry 9/125µm. Typicky dosahovaná hodnota měrného 
útlumu těsně pod 0,35 dB/km. Toto okno je využíváno pro dálkové přenosy. 

III. okno (1530 až 1565 nm) je oknem, ve kterém se u standardního křemenného vlákna 
nachází minimum měrného útlumu, typicky v hodnotách 0,19 až 0,22 dB/km. Toto okno je 
využíváno pro dálkové přenosy (transportní a globální sítě). 

IV. okno (1535 až 1610 nm) se nachází již absolutním minimem měrného útlumu, které 
je však natolik ploché, že se útlumové parametry  od III. okna liší jen minimálně. Právě 
pokrok v technice WDM a optických zesilovačů dovoluje při dálkovém přenosu spojeného 
spektra III. a IV. okna téměř zdvojnásobit přenosovou kapacitu. 

V. okno (1335 až 1530 nm) je pro přenosové využití dostupné teprve od konce 90.let, 
kdy byly zvládnuty techniky výroby optického vlákna, eliminující příměsi OH natolik, že se 
ztrácí lokální maximum útlumu na 1380 nm. Spojená II. až V.okna pak vytvářejí souvislý 
přenosový kanál o šířce pásma až 50 THz. 

Současný trend v přenosu po optickém vlákně je charakterizován k přesunu do II, III, IV 
a V okna, při použití jednovidových světlovodů. Současný nárůst těchto přenosů v porovnání 
s mnohavidovými se neustále zlevňuje.  
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Obr. 2.8:  Útlumová charakteristika optického vlákna  

Je zavedeno i nové značení pásem, jak uvádí tabulka 2.1. 

Tab. 2.1: Jednotlivá pásma vlnových délek jednovidových optických vláken 
 

Pásmo Název Rozsah [nm]
O Original 1260-1360
E Extendet 1360-1460
S Short 1460-1530
C Conventional 1530-1565
L Long 1565-1625
U Ultra-long 1625-1675

 

Pro tyto přenosy pak máme dle doporučení ITU-T (skupina G), tato jednovidová 
vlákna: 

Vlákna typu G.652 je standardní optické jednovidové vlákno 9/125 µm, které je také 
někdy podle specifikace firmy Corning označováno zkratkou USF (Unshifted Fiber). Tato 
vlákna jsou nazývána matched cladding (MC), vzledem k typické skokové změně indexu 
lomu na rozhraní jádra a pláště vlákna. Zvláštní skupinu tvoří vlákna s tzv. vnořeným 
indexem lomu, u kterých je index lomu pláště v okolí jádra nižší než v samotném plášti 
optického vlákna, které je vyrobeno z čistého křemičitého skla bez dodatečných příměsí. 

Vlákna typu G.652.C jako nový typ je dnes k dispozici vlákno typu G.652.C, které lze 
na rozdíl od běžného vlákna G.652 provozovat v celém rozsahu vlnových délek a využít 
všechna dostupná přenosová pásma, včetně pásma E (1360 – 1460 nm). To dříve nebylo 
možné využít, protože klasická optická vlákna mají v této oblasti zvýšený vložný útlum 
vlivem rezonancí na absorbovaných iontech vody OH-, které se do vlákna dostaly při výrobě. 

Vlákna typu G.653  byla vyvinuta s cílem potlačení chromatické disperze pro vlnovou 
délku 1550 nm. Tato vlákna se označují jako vlákna DSF (Dispersion Shifted Fiber). 
Používala se pro vyšší přenosové rychlosti na velké vzdálenosti s jedinou provozovanou 
vlnovou délkou. Jakmile však bylo třeba nasazovat v praxi systémy vlnového miltuplexu 
DWDM s více vlnovými délkami, zjistilo se, že tato vlákna mají vedlejší efekt. Ten spočívá 
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v překrývání jednotlivých vlnových délek a vytváření vedlejších parazitních kanálů a 
přeslechů.  

Vlákna typu G.654 byla vyvinuta jako speciální varianta vláken G.652. Tato vlákna 
jsou optimalizována pro co nejnižší vložný útlum v pásmu 1550 nm a mají posunutou mezní 
vlnovou délku (vlnová délka do které fungují jako jednovidová). Jsou nákladná, používají se 
téměř výhradně k extrémním dálkovým přenosům pro podmořské kabely bez zesilovače na 
trase. 

Vlákno typu G.655 s posunutou nenulovou disperzí (NZ-DSF, Non Zero – Dispersion 
Shifted Fiber) jsou optimalizována pro přenosovou oblast v pásmu 1550 nm. Tato vlákna se 
dnes používají především v dálkových optických sítí a na rozdíl od vlákna typu G.653 nemají 
nulovou disperzi pro vlnovou délku 1550 nm. Malá nenulová disperze je nutná, aby se zde 
příliš neprojevovaly vedlejší nelineární efekty. Tento typ vlákna je určen k provozu 
technologie DWDM a pro vysoké přenosové rychlosti. 

Vlákno typu G.656 s posunutou nenulovou disperzí (NZ-DSF, Non-Zero Dispersion 
Shifted Fiber) jsou optimalizována pro přenosovou oblast v pásmu 1460-1625 nm. Tato 
vlákna jsou určena pro systémy vlnového multiplexu DWDM a CWDM.  V pásmu 
S umožňují u systému DWDM až 40 kanálů. Maximální chromatická disperze je stanovena 
od 2 do 14 ps.nm-1.km-1, maximální polarizační 0,20 ps/ km . 

Při spojování vláken na konektorech a obecně na všech nehomegenitách ve vlákně 
vznikají odrazy. Vytvářejí se tak náhodné rezonátory o různých frekvencích, které mohou 
narušovat funkci laserů a optických zesilovačů, nebo způsobovat interferometrické šumy. 
Doporučení obecně připouštějí celkové odrazy trasy ne více než -27dB. 

Průběhy skutečných vláken se mohou lišit v závislosti na čistotě skla a použitých 
dopantech, avšak charakteristické průběhy na příslušných vlnových délkách budou 
zachovány. 

2.2 Disperze v optických vláknech 

Disperze vln v optických vláknech je hlavní příčinou zkreslení přenášeného signálu a 
definuje se jako rozdíl šířky impulsu v polovině výšky na konci a na začátku vlákna. 
Kmitočtová závislost indexu lomu, která vyvolá kmitočtovou závislost skupinové a fázové 
rychlosti šíření vlny v materiálu, z něhož je světlovod vyroben, je příčinou materiálové 
disperze.  

Ve světlovodu se materiálová disperze vidu kombinuje s disperzí vlnovodovou, 
způsobenou změnami geometrie vidu a tím i změnami podélné skupinové i fázové rychlosti 
šíření při změně kmitočtu. Výsledný účinek materiálové a vlnovodové disperze bývá 
označován jako disperze chromatická.  

Je-li šířící se energie rozdělena do více vidů, přistupuje k chromatické disperzi ještě 
disperze vidová, způsobená rozdílnou rychlostí šíření jednotlivých vidů. Zkreslení 
přenášeného signálu způsobené chromatickou disperzí lze zmenšit zúžením jeho 
kmitočtového spektra, vliv vidové disperze můžeme redukovat zmenšením počtu vidů 
účastnících se přenosu vhodnou volbou konstrukčních parametrů světlovodu, v mezním 
případě až na jeden vid - jednovidový světlovod. Jednovidový světlovod má pouze 
chromatickou disperzi. Jiným způsobem snížení vidové disperze je vyrovnání skupinových  
rychlostí šíření jednotlivých vidů vhodným uspořádáním vlnovodné struktury.  
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Disperze se řadí k nejdůležitějším parametrům optických světlovodů, určuje šíři 
přenášeného pásma a tím i přenosovou rychlost. Vzhledem k jejímu významu si ji v dalším 
výkladu probereme podrobněji .  

Materiálová disperze je zapříčiněna rozdílnými rychlostmi šíření paprsků o různých 
vlnových délkách, což je způsobeno nelinearitou kmitočtového průběhu indexu lomu, jak je  
patrné z obr. 2.9.  

 
Obr. 2.9:  Průběh kmitočtové závislosti indexu lomu na skupinového indexu lomu ns i SiO2 
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Předpokládejme na vstupu zdroj záření se spektrální šířkou λ. Pak vlivem různých 
rychlosti šíření bude v jednotkové vzdálenosti od počátku světlovodu mezi složkami lišícími  
se o λ∆  časový rozestup, daný rozdílem jejich skupinovým zpožděním (viz. obr. 2.10).  
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Obr. 2.10:  Rozšíření impulsů vlivem materiálové disperze  
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Dosazením ze známých vztahů pro zpoždění 

0f
f c

n
v
1t ==                     (2.11) 

a skupinového zpoždění   

00

s

s
s c

1
d
dnn

c
n

v
1t ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ
λ−===                  (2.12) 

úpravou obdržíme  
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Nulová materiálová disperze bude pro inflexní bod křivky n = f (λ ), tj. pro lokální 
minimum křivky ns = f (λ ), jak je zřejmé z výsledku derivace (viz. obr. 2.8). Pro kysličník 
křemičitý Si02 je průběh závislosti materiálové disperze ∆ tmat na vlnové délce vynesen do 
obr. 2.11. Pro m28,1 µ=λ je materiálová disperze nulová. V případě dopování kysličníku 
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křemičitého SiO2 kysličníkem germaničitým GeO2, bude nulový bod materiálové disperze 
posunut k vyšším vlnovým délkám. Z praktických realizaci vyplývá, že typická hodnota pro 
SiO2 mnohovidové vlákno při m85,0 µ=λ  je 100t mat =∆ ps.km-1.nm-1, a tedy laser se šířkou 
spektra 3 nm způsobí ve světlovodu materiálovou disperzi 300 ps.km-1.  

 

Obr. 2.11:  Závislost materiálové disperze u SiO2 na λ 

Vlnovodná disperze způsobuje rovněž rozšiřování impulzů přenášených světlovodem. 
Příčinou je, že konstanta šíření je pro každý vid různá, tím se mění jeho kmitočet, což má za 
následek změnu rychlosti šíření. V mnohovidových světlovodech se skokovou i gradientní 
změnou profilu indexu lomu lze vliv vlnvodné disperze neuvažovat. Musí však být uvažována 
u jednovidových vláken, kde se podstatně podílí na celkové disperzi tohoto vlákna. Hodnota 
disperze se pohybuje kolem 2 ps . km-1 . nm-1 při vlnové délce 1,3µm.  

Za míru vlnovodné disperze se zavádí bezrozměrný koeficient vlnovodné disperze Dv1n  

df
dT

tfcD s
1s0n1v ∆=                    (2.14) 

kde 1
01s1s c.nt −= je skupinové zpoždění vlny šířící se v ose světlovodu, se skupinovým 

indexem lomu ( ) ( ) 1
1s1sss1s t.ttT,n −∆−=  je normované skupinové zpoždění.  

Chromatická disperze, která je tvořena disperzi materiálovou a vlnovodnou je tedy 
způsobena nelineární kmitočtovou závislostí skupinové rychlosti šíření vidu ve světlovodu. 
Šířka pásma světlovodu je nepřímo úměrná šířce pásma zdroje záření. Tak např. 
polovodičový laser s typickou hodnotou poměrné šířky spektra 0001,0f.S 1

0z =−  umožňuje 
přenášet 400 krát širší pásmo než luminiscenčni dioda s typickou poměrnou šířkou spektra 
0,04. Koeficient chromatické disperze je definován  
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Pro světlovod lze volit takový pracovní kmitočet, že chromatická disperze ve středu 
přenášeného pásma je nulová. Praktickým důsledkem u Si02 jednovidového vlákna je 
přesunutí pracovního režimu z vlnové délky 1,28µm, při které je materiálová disperze nulová 
na vlnovou délku cca 1,33µm, kdy je nulová chromatická disperze. U jednovidových 
světlvodů lze tímto způsobem rozšířit přenášené pásmo.  

Vidová disperze je hlavním činitelem, který omezuje šířku přenášeného pásma u 
mnohavidových světlovodů s homogenním jádrem. Vidovou disperzi u těchto světlovodů lze 
vysvětlit pomocí názorné metody geometrické optiky. Čím je úhel mezi trajektorií paprsku s 
osou světlovodu větší (čím vyšší vid), tím je delší jeho dráha mezi vstupem a výstupem 
světlovodu a jeho podélná rychlost ve směru osy světlovodu je menší. Z tohoto důvodu se 
vyšší vidy, které jsou blíže svému meznímu kmitočtu šíří pomaleji než vidy nižší. Pak v 
jednotkové vzdálenosti od počátku světlovodu bude mezi jednotlivými vidy časový rozestup 
daný rozdílem jejich skupinových zpoždění. Pro vid šířící se v ose světlvodu a vid jehož 
trajektorie svírá s osou úhel platí  
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U gradientních světlovodů jsou poměry lepší velikost vidové i materiálové disperze při 
optimálním profilu indexu lomu je řádově stejná a platí  
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Typická hodnota pro mnohovidové vlákno se skokovým indexem lomu je 20 ns . km-l, 
což umožňuje přenést šířku pásma do desítek MHz . km, pro gradientní vlákno 50 ps . km-l s 
šířkou pásma jednotky GHz . km a pro jednovidové vlákno je disperze téměř nulová s šířkou 
pásma cca do 200 GHz . km. Konkrétní hodnota vidové disperze pro gradientní vlákno a 
parabolický profil indexu lomu o n(0) = 1,51, a n(a) = 1,5 je 111t vid =∆  ps . km-1. 

Celkový počet šířících se vidů u gradientního vláknového světlovodu je dán vztahem  
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Pro parabolický profil indexu lomu ( )2=ξ je počet šířících se vidů poloviční, než pro 
stupňový profil dvouvrstvého světlovodu s homogenním jádrem ( )∞→ξ , při shodných 
hodnotách a, ∆ . Kupříkladu pro parabolický profil s parametry 

( ) ( ) m80a,m84,0,5,1an,51,10n,2 µ=µ=λ===ξ a je celkový počet šířících se vidů M = 
1040. 

U jednovidového světlovodu nehraje vidová disperze žádnou roli, jeho přenosové 
vlastnosti jsou dány jen materiálovou disperzí.  

Výše uvedené náhledy na danou problematiku jsou informativně znázorněny na obr. 
2.12. Je ukázán průběh vstupního a výstupního impulsu po průchodu jedním ze základních tří 
typů světlovodů.  
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Z praktického pohledu je nutno upozornit na tu skutečnost, že dosažení maximálních 
parametrů světlovodu není vždy nejdůležitější. Jednak nám narůstá cena vlákna a jednak 
složitější spojování a konektorování vláken apod.  

 
Obr. 2.12:  Šíření impulsů světlovodem: a) mnohovidové vlákno se skokovou změnou indexu 
lomu, b) mnohovidové gradientní vlákno, c) jednovidové vlákno se skokovou změnou indexu 
lomu. 

Chromatická disperze 
Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole chromatická disperze se uplatňuje i u 

jednovidových vláken. Přenos jednovidovým vláknem je dán podmínkou prvním kořenem 
Besselovské funkce za podmínky 
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Vlnová délka je dána. Současné technologické možnosti nám umožňují měnit jádro a 
tím i ovlivňovat průběh chromatické disperze. 

Chromatická disperze se v podstatě donedávna neměřila. Potřeba jejího měření začala se 
vzrůstající potřebou přenosových kapacit a nástupem systémů, jenž používají hustého 
vlnového multiplexu DWDM (Danse Wavelength Division Multiplex). Při takových 
přenosech se nám optickým vláknem najednou šíří různé spektrální složky signálu (odlišných 
vlnových délek) různou rychlostí. V tomto případě se nám vstupní impuls signálu, jenž vždy 
obsahuje více spektrálních složek, při průchodu optickým vláknem budou některé jeho složky 
zpožďovat. Impuls se nám tedy bude průchodem optickým vláknem časově roztahovat a takto 
zdeformovaný impuls nám bude zasahovat do vedlejších bitových mezer a dojde ke zkreslení 
přenášené informace. Velikost chromatické disperze optického vlákna charakterizuje tzv. 
koeficient chromatické disperze 
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udávající změnu skupinového zpoždění signálu tg při průchodu vláknem v závislosti na 
vlnové délce λ. Maximální hodnoty koeficientu chromatické disperze podle ITU-T G.695 jsou 
uvedeny v Tab. 2.2. Hodnota koeficientu udává rozšíření impulsu (Gaussovského) v ps, při 
užití zdroje záření se spektrální pološířkou 1 nm, po průchodu vláknem délky 1 km. 

Tab. 2.2: Limitní hodnoty chromatické disperze podle ITU-T G.695 
 

Vlnové délky λ [nm] Koeficient chromatické disperze D (λ) [ps.nm-1.km-1]
1291-1351 5,7
1311-1371 6,8
1391-1451 11,5
1531-1591 19,9
1471-1611 21,1

 

 
Obr. 2.13:  Průběh chromatické disperze konvenčního vlákna 

Klasický průběh chromatické disperze je uveden na obr. 2.13. Jak bylo již řečeno, 
technologicky se dá připravit vlákno tak, aby i v oblasti vlnové délky 1,55µm se hodnoty 
disperze snížily k nule. Tyto případy vláken DS (Dispersion-Shifted), jsou uvedeny na 
obr.2.14. Pod označením a) je tzv. vlákno s posunutou disperzní charakteristikou, pod b) 
vlákno s plochou disperzní charakteristikou. 



30 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

 
Obr. 2.14:  Průběh chromatické disperze u vláken s posunutou dispersní charakteristikou 

S nástupem DWDM nastal problém, jak kompenzovat chromatickou disperzi u starších 
již položených vláken. Nejpoužívanější je pasivní optická kompenzace, ke ketré se využívají 
speciální kompenzační vlákna DCF (Disperzion Compensation Fiber) s vysokou hodnotou 
záporné chromatické disperze. Metoda spočívá v napojení „špulky“ tohoto vlákna na konci 
trasy (asi 1/6 skutečné délky) a tímto způsobem se vykompenzuje hodnota disperze. Příklad 
kompenzace trasy uvádí obr.2.15. 

 
Obr. 2.15:  Příklad kompenzace chromatické disperze optotrasy 

 
Obr. 2.16:  Příklad DMD - polarizační vidové disperze 

V současné době jsou již nabízeny nové typy kompenzačních vláken s dostatečným 
záporným sklonem disperzní charakteristiky vhodným pro kompenzaci konvenčních i NZDF 
vláken. Umožňují to např.  i speciální mnohovidová vlákna HOM (High Order Mode Fiber). 
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Koeficient chromatické disperze těchto HOM vláken je navíc přibližně 3x vyšší než u 
klasických DCF vláken, a stačí tudíž oproti nim použít jen třetinu délky kompenzačního 
vlákna. HOM vlákna mají též nízký měrný útlum a jsou odolná na nelineární jevy. Další 
možná kompenzace je v použití Braggovské mřížky. Takovou mřížku s proměnnou periodou 
mřížky lze použít pro obdobnou funkci jako kompenzační vlákno, ale obvykle jen pro 
poměrně úzkou spektrální oblast několika nm (do cca 6 nm). Pro kompenzaci chromatické 
disperze více spektrálních kanálů je nutné v tomto případě použít kaskádu takových mřížek. 
Dnes již ovšem  jsou nabízeny také širokospektrální kompenzátory s Braggovskou mřížkou 
pro pásmo široké až 35 nm. 

Typický v praxi používaný fixní kompenzátor chromatické disperze založený na 
technologii Braggovských mřížek pro vysokorychlostní optické sítě může být využit pro 
jednokanálový nebo širokopásmový přenos a to v reálném čase nebo pro statickou 
kompenazaci. 

Typické vlastnosti: 

- kompenzuje jeden nebo současně několik kanálů, 

- vložný útlum menší než 3.5 dB, 

- vyrovnává sklon disperzní křivky přenosového vlákna, 

- malé rozměry. 

Typické aplikace: 

- alternativa k disperzi kompenzujícímu vláknu DCF, 

- metropolitní a dálkové DWDM sítě, 

- SDH/SONET a CATV přenosové trasy, 

- kompenzace v koncových nebo vysílacích bodech přenosové trasy, 

- korekce residuální chromatické disperze a sklonu disperzní křivky. 

Polarizační vidová disperze – PMD (Polarization Mode Dispersion) 
S nárůstem přenosových rychlostí v jednovidových optických vláknech nad 2,5 Gb/s 

vzrostla potřeba měření PMD. Vid, procházející optickým vláknem se nám šíří ve dvou 
vzájemně na sebe kolmých polarizačních rovinách. Tento jev se nám zhoršuje při jakékoliv 
kruhové nesymetrii optického vlákna, jenž může být příčina například mikroohyby 
vytvořenými při vlastní montáži, ale i přímo z výroby nebo při špatném uložení optického 
kabelu, na který nám poté působí jakýkoli vnější tlak. To vše může mít za následek šíření 
obou polarizací jinou rychlostí a tím pádem zkreslení signálu nebo rozšíření impulsu. 

Polarizační vidová disperze je vyjádřena koeficientem PMD. Na krátkých vzdálenostech 
přibližně do 10 km je PMD přibližně lineární a vyjádřena 

[ ]1km.ps
L

PMD −τ∆
=  

kde L – délka trasy, ∆ τ – zpoždění signálu a pro velké vzdálenosti se nešíří lineárně, ale 
s odmocninou vzdálenosti 

[ ]1km.ps
L

PMD −τ∆
=  

Znázornění PMD je na obr.2.16. Hodnoty PMD pak uvádí tab.2.3. 
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Tab. 2.3: Limitní hodnoty PMD podle ITU-T G.697 
 

přenosová rychlost Gbit.s-1 0,155 0,622 2,500 10,000 40,000 

SDH STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 STM-256 

trvání 1 bitu [ps] 6430,00 1610,00 401,88 100,47 25,12 

limit PMD [ps] 640,0 160,0 40,0 10,0 2,5 

limit PMD deklarace 1/10 [ps] 643,00 161,00 40,10 10,00 2,51 

PMDkoef. na 400km [ps/ km ] < 32,000 < 8,000 < 2,000 < 0,500 < 0,125 

 

Omezení hodnot PMD je možné pouze výběrem vláken z kabelu, které mají 
garantovanou hodnotu. Další možností je pokud se na PMD podílí z největší míry pouze část 
optické kabelové trasy – provést výměnu kabelové délky (více v kapitole měření - POTDR), 
[2-4], [2-5]. 

Nelineární jevy při optickém přenosu 

V posledních letech se začaly řešit jak po teoretické, tak i po praktické stránce problémy  
nelineárních jevů. Dále uvedeme jen základní pojmy, širší řešení by přesahovalo rámec této 
publikace. 

Vznik nelineárních jevů je podmíněn velkými hustotami světelného výkonu ve vlákně. 
Problém je v tom, že vlákna mají velmi malý průřez jádra a s příchodem systémů vlnového 
multiplexu se do delších tras začaly začleňovat optické zesilovače, které několinásobně 
zvyšují výkon ve vlákně. Pokud máme systém pracující s několika desítkami kanálů, tak 
výkon všech laserů se musí sečíst. Při návrhu tras s přenosovými rychlostmi 10 Gbit.s-1 a víc 
na jeden kanál je nutno tuto problematiku řešit. 

Stimulovaný rozptyl – je nelineární fyzikální jev, při němž dochází k rozptylu světelné 
vlny srážkami s akusticky nebo tepelně kmitajícími atomy vlákna. Při rozptylu dochází i 
k mírnému posuvu vlnových délek směrem k vyšším hodnotám. 

Brilloinův rozptyl – je vyvolán podélnou akustickou vlnou vzniklou elektrostrikcí a 
rozptýlená vlna je spektrálně posunuta o cca 10 GHz. Jeho velikost závisí na úhlu rozptylu, 
maximum energie je rozptýleno ve zpětném směru. Brillouinův rozptyl je zvláště významný 
pro signály s úzkou šířkou čáry, a proto je tento jev možné účinně potlačit snížením 
koherentní délky signálu, neboli rozšířením spektra signálu. 

Ramanův rozptyl – podstatou je vzájemná interakce světla šířícího se v určitém 
prostředí s tímto prostředím, jejímž důsledkem je frekvenční posuv. Rozptýlená světelná vlna 
se šíří oběma směry. Kritický výkon závisí opět na materiálu a dále na počtu, středním 
výkonu a vzájemném odstupu optických kanálů. Na praktické využití Ramanova jevu 
v telekomunikačních systémech však bylo třeba počkat až do poloviny 80.let, kdy výzkum 
stimulovaného Ramanova jevu vyústil v jeho praktické nasazení jako zesilujícího prvku, 
v prostředí jednovidových vláken. 

Vlastní fázová modulace – je výsledkem působení optického impulsu na sebe. Růst a 
pokles výkonu na hranách optického impulsu vede na změny jeho fáze šíření a tím k jeho 
tvarovému zkreslení a rozšíření jeho spektra, které může v disperzním prostředí zpětně dále 
ovlivňovat jeho tvar. Při přílišném rozšíření impulsů pak dochází k jejich překrytí 
v mezisymbolové interferenci a následně k chybám přenosu. 
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Křížová fázová modulace – je principiálně podobným jevem jako vlastní fázová 
modulace, avšak za podmínek, kdy signál jedné vlnové délky fázově moduluje signál vlnové 
délky jiné. Dochází proto k němu jen u vícekanálových optických systémů.  

Čtyřvlnné směšování – je nelineární jev, při němž interakcí signálů dvou a více 
vlnových délek vznikají signály nových vlnových délek. Je to obdobný efekt 
z elektrotechniky, kdy při modulaci vznikají intermodulační produkty [2-6]. 

2.3 Polymerová optická vlákna – POF 

Současně s rozvojem přenosu po skleněném vláknu byla snaha uskutečňovat i přenosy 
po vláknech z umělých hmot. Problémem těchto vláken byl a je velký útlum. Původně se 
pohyboval ve 100kách dB.km-1, v posledních  letech se dostáváme k hodnotám až 10 dB.km-1. 
Tato hodnota je již akceptovatelná pro sítě typu vlákno do domu. Průběh útlumu na vlnové 
délce těchto vláken udává obr.2.17. Křivka s vyšší hodnotou odpovídá roku 1990 s nižším 
útlumem současného stavu vývoje. Současně se podařilo i zvýšit odolnost těchto vláken 
k teplotě. Současná vlákna odolávají hodnotám 200 až 300°C. 

 
Obr. 2.17:  Závislost útlumu POF vláken na vlnové délce 

Velkou předností těchto vláken je jednoduchá a snadná montáž. Snadná a rychlá 
příprava konektorů přímo v terénu. Pokud by se dařilo dále snížit hodnoty útlumu těchto 
vláken mohl by jejich nástup být „revolucí“ v optických přenosech. Jednak již k výše 
uvedeným výhodám a dále a to především – radikální snížení cen. 

Na tomto místě je nezbytné připomenout vlákna typu PCS (plast-jádro křemík), která se 
také využívala. 

Vlastní POF po konstrukční stránce a vlastního přenosu je obdobou vláken skleněných. 
Jádro je vytvářeno polymethylmethalcrylatem (PMMA) a plášť fluorinatedem PMMA (fluor-
polymer). Index lomu jádra nj = 1,492, pláště np = 1,416, NA = 0,47. Schéma a rozměry jsou 
uvedeny na obr. 2.18, [2-7]. 

V současné době jsou již vyráběna vlákna s Ø 50, 62,5, 120 µm jádra a plášť 
s průměrem 490 µm. Lze realizovat Gbit Ethernet, případně multi-gigabitové přenosy do 
vzdáleností cca 200 m a to v typických přenosových oknech 850 a 1300 nm [2-8]. 
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Obr. 2.18:  POF vlákno 

Problematika přenosu je řešena vidovou teorií, rovněž se uplatňuje disperze a další 
vlivy, které byly dříve popsány. Pro POF jsou vydány standardy IEEE 1394, ATM Fórum  aj. 

3 Výroba optických vláken 

Optická vlákna se v zásadě vyrábějí dvěma způsoby, a to buď tažením ze skleněné 
preformy. tzv. plynná fáze (moderní technologie výroby), jejíž povrchové vrstvy jsou vhodně 
dopovány různými kysličníky a nebo jako vlákna vícesložková, metoda kapalné fáze.  

Preforma je v podstatě skleněný polotovar ve tvaru válcové tyčinky, z níž se táhne 
optické vlákno. Její profil představuje zvětšený profil optického vlákna. Z této preformy se po 
intenzivním lokálním ohřevu táhne vlastní vlákno. Nato se okamžitě povléká vrstvou z 
polymeru o tloušťce několika mikrometrů tzv. primární ochrana, aby bylo mechanicky 
chráněno a ihned se navíjí na  buben.  

Princip vlastního tažení vlákna z preformy je vyobrazen na obr. 3.1.  

 
Obr. 3.1: Tažení optického vlákna z preformy  
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Vlastní zařízení dosahuje výšky cca 7 metrů, jedná se o poměrně složité zařízení, 
vybavené přesnou měřicí a řídicí technikou řízenou mikropočítači. Preforma je podávacím 
zařízením dodávána do tažící zóny, kterou je bud elektrická odporová pec nebo hořák. Z této 
zóny vychází vlákno, jehož průměr je bezprostředně pod tavící zónou měřen a hodnota 
odesílána do řídícího systému. Odpovídající odezva nesmí být pomalejší než 0,1 až 0,03 s a 
výsledné odchylky průřezu od požadovaných hodnot musí být menší než 2%. Dále následuje 
povlékací tryska, kterou se na vlákno nanáší primární ochranná vrstva. Pokud se jedná o 
silikonovou pryskyřici, následují tepelně vytvrzovací pece, pokud jde o akrylát, musí se 
vytvrzovat UV světlem. Počet pecí, neboli celková délka vytvrzovací zóny, závisí na tažné 
rychlosti. Při nanášení primární ochrany se dosáhne rychlosti až 5 m.s-l. Vlákno chráněné 
primární ochranou je zavedeno do tažného strojku, který je ovládán řídícím systémem. Na 
základě informace o průměru vlákna je regulována rychlost tažného strojku. Poslední součástí 
linky je navíjecí zařízení, před kterým bývá umístěno testování pevnosti vlákna. Tažná linka 
může obsahovat další zařízení, zjednodušující a zpřesňující operace během tažení [3-1], [3-2].  

Příprava preformy (metoda plynné fáze) je založena na oxidaci chloridu křemičitého:  

2224 ClSiOOSiCl +→+  

a dalších obdobných oxidačních reakcí, při kterých vznikají pevné oxidy ve formě velmi 
jemných částic. Tyto částice se usazují na povrchu vhodného nosiče za vzniku porézní vrstvy, 
která je zvýšením teploty ztavena do tzv. preformy, ze které je další fázi taženo optické 
vlákno. Pro výrobu preforem se používají rozdílné technologie, lišící se bud ve směru, kterým 
se kříží reakční složky, nebo reakční mechanizmy. Příprava preformy je nejdůležitější operací 
v celém výrobním postupu, neboť veškerá vlastnosti vláken jsou dány vlastnostmi této 
preformy.  

K přípravě preformy metodou depozice (kondenzace) z plynná fáze (CVD) se používají 
tyto technologie:  

- OVD (Outside Vapour Deposition), vnější depozice z plynné fáze, při které dochází k 
boční depozici na jádro rotující konstantní rychlosti,  

- MCVD (Modified Chemical Vapour Deposition), tzv. modifikovaná chemická 
depozice z plynné fáze, která patří mezi inside metody, tzn. oxidy jsou nanášeny na 
vnitřní stěnu rotující ke křemenné trubice,  

- PCVD (Plasma Chemical Vapour Deposition), plazmatická chemická depozice z 
plynné fáze, při které jsou jako u MCVD deponovány oxidy uvnitř rotující křemenné 
trubice, avšak reakce dle výchozích rovnic je iniciována mikrovlnnou plasmou,  

- VAD (Vapour Phase Axial Deposition), axiální depozice z plynné fáze, která se liší 
od předchozích technologií nanášením oxidů na rotující terčík z nosného materiálu v 
axiálním směru.  

Nyní podrobněji k jednotlivým metodám:  

Technologie OVD je původní technologií firmy Corning Glase Works (vyrobila první 
optické vlákno s útlumem menším než 20 dB .km-l, roku 1970) a je touto firmou používána k 
výrobě optických vláken. U této metody se používá boční depozice na jádro, které rotuje 
konstantní rychlostí. Obvykle má toto jádro průměr 0,5 cm a bývá vyrobeno z Al2O3 případně 
grafitu. Do hořáku je přiváděno jednak palivo a jednak SiC14 a příslušné dopanty. Princip této 
metody je znázorněn na obr. 3.2. Hydrolýzou halogenidových par v plameni vznikají pevné 
saze oxidu nebo směsi oxidů, jejichž část se usazuje na jádru a vzniká pórovitá hmota, která 
má hustotu asi 1/3 křemenného skla. Takto nadopovány jsou na nosnou tyčku vrstvy tvořící 
ve vytaženém vlákně jak jádro, tak i plášť vlákna. Po nadopování se nosná tyčka v důsledku 
jiné teplotní rozpínavosti opatrně vyjme a pórovitá preforma se speče v peci při teplotách 
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kolem 1500°C na čirou sklovitou preformu (obr. 3.2b). Při spalování topného plynu dochází k 
tvorbě OH skupin. Průchodem He s několika procenty Cl2 během spékání se skupiny OH 
poměrně efektivně vytěsní. Tato metoda klade velké nároky na ochranu před nečistotami z 
okolí. Rovněž řízení OVD technologie je poměrně náročné, je třeba udržet konstantní rychlost 
toku surovin, paliva, rotační rychlost preformy a teplotu hořáku. Při zeskelnění musí být 
konstantní rychlost sušícího plynu, rotační rychlost preformy a teplota pretormy. Během 
zeskelnění dochází k chemické reakci mezi dopanty a sušicím plynem, což vede ke změnám 
profilu indexu lomu. Tyto změny se opravuji předem, tj. nadopováním tak, aby po reakci s 
plynem byl profil správný. Z preformy je možno vytáhnout více než 10 km vlákna o průměru 
125 µm. Běžně dosahované rychlosti usazování jsou vyšší než 2g.min-1, což odpovídá 75 m 
vlákna za minutu. Dosahované útlumy jsou nízké, šířka pásma větší než 1 GHz.km.  

 
Obr. 3.2: Princip výroby preformy metodou OVD 

Technologie MCVD je založena na vnitřní oxidaci plynné fáze v reakční zóně umístěné 
uvnitř otáčející se trubice z kysličníku křemičitého, podél níž se pohybuje kyslikovodíkový 
plamen. Technologie byla vyvinuta v Bell laboratories a do výroby zavedena firmou Western 
Electric, postupně se pak i rozšířila i v Japonsku a Evropě a v současné době je metodou 
nejužívanější. Princip výroby je znázorněn na obr. 3.3. Výhodnou vlastností této metody je 
velká čistota základního procesu, protože je prakticky vyloučena kontaminace z okolního 
prostředí. Preforma se připravuje ohřátím křemenné trubice s vrstvou sintrovaných sazí při 
teplotě kolem 1900°C, kdy dochází ke smrštění do tvaru tyčky. Při výrobě se používá 
depoziční rychlosti 0,4g.min-1, což odpovídá 40 až 160 m vlákna za minutu a je možné 
vytáhnout 10 až 15 km vlákna.  

 
Obr. 3.3: Princip výroby preformy metodou MCVD 
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Z preformi vyrobených technologií MCVD lze vyrobit mnohovidové i jednovidové 
světlovody se skokovým i gradientním profilem indexu lomu, s celkově dobrými parametry. 
Útlum vyráběného multimodového vlákna je uváděn kolem 3 dB.km-1 při vlnové délce 0,85 
µm a 1 dB . km-l při 1,3 µm a šířka pásma bývá v jednotkách GHz.km. Špičkové hodnoty jsou 
podstatně lepší, útlum pod 1 dB . km-1. šířka pásma desítky GHz . km-1. U jednovidových 
vláken se dosahují útlumy při 1,55 µm pod 0,2 db.km-1, šířka pásma 10 GHz.km. 

Technologie PCVD byla vyvinuta ve Philips Research Laboratory a výroba zavedena 
ve Philips Glass Division. Schematicky je metoda znázorněna na obr. 3.4. Metoda je rovněž 
zařazena mezi metody inside, vyznačuje se použitím neizotermní plazmy, v niž dochází k 
vlastní reakci. V trubici je udržován tlak 1330 Pa, trubice je umístěna horizontálně v peci při 
teplotě 1200°C. Uvnitř pece se kolem trubice pohybuje mikrovlnný generátor rychlostí 8 m. 
min-1 po délce 70 cm, který pracuje s kmitočtem 2,45 GHz. Tento generátor generuje uvnitř 
mikrovlnnou plazmu, v níž dochází k heterogenní reakci na stěnách trubice bez tvorby sazí. 
Depoziční účinnost SiO2 je téměř 100% a pro GeO2 kolem 85%. Uvedeným způsobem se 
tvoří velice tenké vrstvy (kolem 0,5 µm až 700 vrstev), což je výhodné především pro vlákna 
s gradientním profilem indexu lomu. Toto je dáno skutečností, že energie k reakci se dodává 
přímo a ne přes stěny trubky. Po depozici materiálu jádra je zvednuta teplota pece na 2000°C 
a dojde ke kolapsu. Depoziční rychlost ve výrobě je 0,5 g .min-1.  

 
Obr. 3.4: Výroba preformy technologií PCVD 

Řízení PCVD je poměrně snažší než u ostatních metod. Velké nároky jsou kladeny na 
množství surovin, ostatní parametry, jako tlak v trubici, teplota pece, energie plazmy, rychlost 
rezonátoru apod. neovlivňují výsledné parametry nějak podstatně. Kolaps je stejný jako u 
MCVD metody.  

VAD technologie byla vyvinuta v Japonsku, firmou NTT a výroba zavedena ve 
Fujikura Cable Works Ltd. Sumitomo Electric Industries Ltd. a dalších. Principielní schéma 
metody je uvedeno na obr.3.5.  Při této metodě se částice tvořící později jádro i plášť deponují 
na podložku v axiálním směru, čímž se vytváří válec bez středního otvoru. Důležité je nejen 
vyloučení středního otvoru vedoucí ke snížení ztrát, ale především umožnění kontinuální 
přípravy preformy. Zeskelnění se provádí v elektrické peci při 1500°C a používá se přitom He 
- CO2 nebo He - SOCL2 atmosféra, ve které se vytěsní voda. Během zeskelnění preforma 
osmkrát zmenší svůj objem a má průměr zhruba 2,5 cm. Tato je protažena na průměr 1 cm, 
potom vložena do křemenné trubky a trubka kolapsována. Při této technologii nevzniká v 
profilu indexu lomu centrální dip. Typická hodnota depozice je 0,4 g .min-l a velikosti 
preforma může poskytnout až přes 100 km vlákna. Metodou lze opět připravit mnohovidové i 
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jednovidové světlovody se skokovým i gradientním indexem lomu s velmi malým útlumem 
(pod 1 dB . km-1) a velkou šířkou pásma. Dobrá je rovněž pevnost v tahu.  

 

Obr. 3.5: Výroba preformy metodou axiální depozice (VAD) 

Řízení VAD procesu je velmi náročné. Vliv na profil indexu lomu mají rozložení 
teploty na povrchu preformy, poloha plamene, úhel. Konstantní musí být rychlost toku 
surovin, paliva, odtah, rotační rychlost pórovité preformy a pozice narůstajícího konce. 
Zvyšování depozičních rychlostí přináší problémy, účinnost depozice SiO2 je 60 až 80%. Při 
výrobě jednovidových vláken se používá jeden hořák na depozici jádra a jeden nebo více na 
depozici obalu.  

Metody kapalné fáze tzv. vícesložková vlákna vychází z klasických sklářských metod. 
Těmito metodami začínala výroba optických vláken. Základní operace pro výrobu jsou 
příprava výchozí skloviny, její tavení a tažení vlákna.  

První fázi je tedy příprava ultra čistých výchozích materiálů, většinou práškových oxidů 
a uhličitanů. Tyto materiály se připravují nejrůznějšími čistícími metodami a jejich 
kombinacemi. Jednou z metod získání oxidu křemičitého požadované čistoty je rafinace 
přírodní suroviny a to především propíráním roztoky kyselin, především koncentrovanou 
kyselinou fluorovodíkovou a dusičnou v poměru 1:1 a dále kyselinou chlorovodíkovou. 
Syntetický práškový SiO2 se připravuje hydrolýzou tetraethoxysilanu nebo chloridu 
křemičitého, vyčistit jej lze opakovanou destilací a následným sušením v atmosféře suchého 
plynu. Uhličitan sodný se čistí poměrně snadno zfiltrováním 25% roztoku přes papírový filtr, 
třískovou filtrací přes membránu acetátu celulózy a dále elektrolýzou se rtuťovou katodou.  

Druhou fází je tavení, kdy získáme homogenní sklo prosté bublinek, přičemž potíže 
způsobuje především možnost znečištění skloviny z materiálu kelímku a z prostředí pece. 
Kelímky z oxidu hlinitého a platiny především způsobuji znečistění železem, řešením je 
použití takových surovin, kde je teplota tavení snížena a lze kelímek z čistého křemene 
použit. Takto se zase rozpouští materiál kelímku a vznikají šlíry. Lze tomu zabránit 
vysokofrekvenčním ohřevem skloviny při současném chlazení kelímku. Ke snížení obsahu 
hydroxylových iontů se nechávají sklovinou probublávat vysoušecí plyny. Utavené sklo se po 
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vychladnutí buď obrobí na vhodné rozměry nebo se nechá jen částečně zchladnout a z 
povrchu se vytáhne tyčinka, čímž se eliminuje znečistění dané obráběním, ale za cenu nižší 
homogenity skloviny.  

Pro vlastní tažení se používají dvě základní metody: metoda "tyčka v trubce" a „metoda 
dvojitého kelímku“.  

 
Obr. 3.6: Metoda výroby optického vlákna „tyčka v trubce“ 

Metoda "tyčka v trubce" je zvlášť jednoduchá a produktivní. Do trubky ze skla s 
menším indexem lomu se vloží tyčka z vysoce čistého skla nebo taveného křemene a 
následným ohřevem je možné táhnout vlákno (viz. obr. 3.6). Nevýhodou je, že geometrické a 
strukturální nedokonalosti vnitřního povrchu tyčky se mohou projevit jako poruchy rozhraní 
jádro - plášť, které způsobují rozptylové ztráty. Využití metody je pro přípravu levných 
mnohovidových  světlovodů se skokovou změnou indexu lomu, poměrně velikým útlumem a 
velkou numerickou aperturou. Nejmenší útlum světlovodů se pohybuje kolem 6 dB.km-l a 
numerická apertura 0,6. Z připraveného výchozího materiálu o průměru 25 mm a délce 500 
mm lze vytáhnout kolem 20 km vlákna.  
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Obr. 3.7: Metoda dvojitého kelímku 

Metoda dvojitého kelímku materiál jádra a pláště taví odděleně ve dvojitém kelímku, 
jak ukazuje obr. 3.7. Tak se přímo vytváří struktura, která dává po vytažení vlákno s žádaným 
profilem indexu lomu. Metoda umožňuje kontinuální tažení vlákna velmi dlouhých délek, za 
současné velké rychlosti tažení. Vsázka 100 kg by vystačila pro vytažení vlákna délky       
1000 km. Praktické zkušenosti jsou však horší. Na obr. 3.8 je znázorněna praktická realizace 
této metody, včetně pícky na ohřev.  

 
Obr. 3.8: Praktická realizace metody dvojitého kelímku 

Podobně jako u vláken vyráběných z preformy, také i u vláken vyrobených kapalnou 
fází je na vytažené vlákno nezbytné nanést primární ochranu (plastický obal ze silikonu, 
epoxydové pryskyřice aj.), zabezpečující ochranu vlákna před chemickými vlivy a zvyšující 
jeho pevnost v tahu.  

Optické vlákno PCS je mnohovidové vlákno se skokovou  změnou indexu lomu. Jádro 
je tvořeno oxidem křemičitým, plášť vytvrzenou silikonovou pryskyřicí. Výhodou vláken 
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PCS oproti ostatním typům vláken je především větší průměr jádra a vyšší numerická 
apertura, a tím snadná manipulovatelnost při konektorování, spojkování apod. 

4 Výroba optických kabelů  

Optickými kabely nazýváme kabely, které obsahují alespoň jedno optické vlákno, bez 
ohledu na to, obsahují-li další vodiče (Cu, koax) pro účely přenosu, případně pro napájení 
opakovačů. Konstrukce optických kabelů musí zabezpečit ochranu vláken proti vnějším 
mechanickým, klimatickým a teplotním vlivům. Kvalitu přenosových vlastností optických 
vláken můžou hlavně zhoršovat tlaky, ohyby, namáháni kroutící a smykové mikroohyby.  

 
Obr. 4.1: Konstrukce jednoduchého optického kabelu: 1 – jádro, 2 – plášť, 3 – primární 
povlak, 4 – sekundární povlak  

Základním stavebním prvkem pro vytváření duše optických kabelů, případně verze 
jednoduchého kabelu pro vnitřní účely, je izolované optické vlákno, jak je patrné z obr. 4.1. 
Na obrázku je vidět jádro a plášť, dále již uvedený primární ochranný povlak, zajišťující 
mechanickou odolnost jádra a pláště. Následuje sekundární ochrana bývá tlustostěnná je z 
plastické hmoty. Jeho průměr bývá 0.8 - 1 mm a poskytuje mechanickou odolnost vláknu. Pro 
sekundární ochranu se používají plastické hmoty o vysokých modulech pevnosti, jako např. 
polyester, polypropylen, nylon aj. Techniku protlačování a současné chlazení  protlačovaného 
vlákna je nutno během procesu pečlivě kontrolovat, aby se zabránilo zhoršování optických 
přenosových vlastností. Ty jsou způsobovány pnutím ve vláknu vlivem tepelné kontrakce 
vlákna a dále morfologickými změnami plastické hmoty. Dává se přednost povlakům, které 
příliš nestahují vlákno, neboť bylo zjištěno, že při malé kontrakci povlaku a těsném spojení s 
vláknem se vlákno kroutí s malým stoupáním zkrutu a dochází tak ke zvyšování optických 
ztrát jádra. V této souvislosti se často hovoří o tzv. mikrodeformaci. Velmi účinným 
prostředkem pro omezení ztrát mikrodeformaci je použití dvojitého pláště tvořeného vnitřní 
vrstvou s malým modulem pružnosti a vnější vrstvou s poměrně větším modulem pružnosti. 
Příklad takového uspořádání uvádí obr. 4.2. Složitější kabelovou strukturu uvádí obr. 4.3. V 
tomto případě je užit polštář (tlumící vrstva), následuje vrstva kevralu (jedná se o tahovou 
vrstvu) a plášť kabelu z měkčeného mrazuvzdorného PVC. 
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Obr. 4.2: Optický kabel: 1 – optické vlákno, 2 – vnější plastiková ochrana, 3 – plášť PVC 

 
Obr. 4.3: Jednovláknový optický kabel: 1 – optické vlákno, 2 – polštář, 3 – kevral, 4 - PVC 

Optické kabely jsou vyráběny v délkách cca 1000 m, 2000 m až do maximálních délek 
10000 m. 

Další příklad lehkého jednovláknového optického kabelu uvádí obr. 4.4. Kolem 
optického vlákna ve středu kabelové duše se nachází tahové prvky z kevralu, následuje 
plastikový plášť.  

 
Obr. 4.4: Jednovláknový optický kabel: 1 – optické vlákno, 2 – kevralová výztuž, 3 – 
plastový plášť 
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Na obr. 4.5 je schematicky znázorněn jednovláknový optický kabel, kombinovaný Cu 
páry.  

 
Obr. 4.5: Schématické znázornění kombinovaného jednovláknového optického kabelu 
doplněného Cu páry 

Složitější vícevláknové provedení je vyobrazeno na obr. 4.6. Vychází z klasické 
struktury, kdy ve středu duše je tahový prvek (kevral), další vrstva obsahuje příslušný 
měnitelný počet optických vláken (včetně volných výplní, neboť se jedná o shodnou 
konstrukci pro různé počty vláken v kabelu z toho důvodu, že optická vlákna tvoří podstatnou 
část ceny kabelu) a následuje plášť z PVC.  

 
Obr. 4.6: Optický kabel šestivláknový: 1 -19x tahový prvek z kevralu, 2 – optická vlákna, 3 
– výplň, 4 – plášť  

Podobná konstrukční varianta je na obr. 4.7.  

 
Obr. 4.7: Optický kabel dvouvláknový: 1 -  tahový člen, 2 – optická vlákna, 3 – výplň, 4 – 
polštář, 5 – plášť z PVC  
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Další možná varianta vestavuje vlákna do středu duše, plášť - případně tahové členy 
jsou v dalších vrstvách (viz. obr. 4.8 a 4.9).  

 
Obr. 4.8: Optický kabel sedmivláknový 

 
Obr. 4.9: Optický kabel sedmivláknový: 1 – optické vlákno, 2 – kevralový plášť, 3 – tahové 
členy (kevral), 4 - plášť 

Další možnou variantou umístění tahových členů v konstrukci kabelu uvádí obr. 4.10.  

 
Obr. 4.10: Optický kabel (odlišné umístění tahových prvků): 1- optická vlákna, 2 – tahové 
členy, 3 - plášť 

Zcela odlišnou konstrukci vykazují tzv. kabely s volným uložením optických vláken, 
kdy vlákna se ukládají do speciálních trubiček, případně drážek. Vlákno je v tomto případě 
oproštěno od jakýchkoliv tlaků, leží volně. Nevýhodou této konstrukce je však jisté "plavání" 
a tím i zvýšení tahů v případech prudkého stoupání kabelu. Příklad této konstrukce je 
znázorněn na obr. 4.11.  
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Obr. 4.11: Optický kabel s volným uložením vláken: 1 – tahový člen, 2 – polštář, 3 – 
plastová trubka, 4 – optické vlákno, 5 – plastové obaly, 6 - plášť 

Do této konstrukční skupiny rovněž řadíme tzv. kabely přihrádkové, kdy opět jedno i 
více vláken může volně ležet v jednotlivých přihrádkách (viz. obr. 4.12) a dále kabely s tzv. 
sklípkovou strukturou, kde je možné přehledně umístit značné množství vláken (viz. obr. 
4.13).  

 
Obr. 4.12: Přihrádkový optický kabel: 1 – tahový člen, 2 – profilovaný, 3 – vlákno, 4 - plášť 

 
Obr. 4.13: Optický kabel se sklípkovou strukturou: 1 – optická vlákna, 2 – sklípky, 3 – 
plastová výplň, 4 - plášť 

Profily přihrádek a sklípků můžou být různé. Volné uložení tedy zajišťuje co nejmenší 
mechanické namáhání vláken, tím i minimální přídavný útlum a dlouhou životnost. Současně 
vlastnosti optických vláken se kabelováním nijak nemění. Mezi nevýhody patří zmíněné 
nezachování pevné polohy v případě vertikálního uložení kabelu a dále pak to, že v případě 
zamrznutí dojde k ohybu vláken a tím i ke zvýšení ztrát, případně i k poškození celého 
kabelu.  

Další možnou variantou je provedení páskové. Nejprve se vyrobí pásky s vlákny vedle 
sebe. Tyto pásky se dále spojují do matice, která se zkroutí a umožňuje tak, aby kabel vydržel 
ohyby s obvyklými poloměry. Na obr. 4.14 je znázorněno jedno možné provedení konstrukce 
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o matici 6 x 3 (ve skutečném provedení bývá poměr matice větší, kupř. 12 x 12 = 144 vláken). 
Mezi přednosti této konstrukce se především řadí rychlé spojování části délek kabelů, neboť 
ukončení délek je konektorováno (výhodné pro přístupové sítě). 

 

Obr. 4.14: Páskové uspořádání optického kabelu: 1 – optická vlákna vyvedená do konektoru, 
2 – pancéř, 3 - plášť 

Kromě uvedených typů optických kabelů, jsou známé další konstrukce určené většinou 
pro speciální použití. Pro vojenské účely jsou kupř. vhodné optické kabely samonosné. 
Energetici zabudovávají optická vlákna do vodičů vvn (zemních lan), za účelem přenosu 
informačních údajů pro dispečink. Jsou konstruovány optokabely pro místní sítě s unit 
konstrukcí o 4000 vláknech. Po stránce konstrukční, od lehkých kabelů až po pancéřované 
kabely pro nejobtížnější podmínky (podmořské kabely). Příklad pancéřovaného optického 
kabelu uvádí obr. 4.15. 

 
Obr. 4.15: Pancéřované typy optických kabelů – podmořský sedmivláknový kabel: 1 – 
optická vlákna, 2 – vnitřní plášť, 3 – pancéř; ocelové dráty (kevral), 4 – Cu dráty, 5 - plášť 

Požadavky na kabely: 

Výroba optických kabelů splňuje určité požadavky pro konkrétní případy použití. Je 
třeba respektovat mechanické parametry, vliv teploty, ohnivzdornost a odolnost proti tvorbě 
zplodin nebezpečných plynů. 

Již zmíněný centrální člen, tzv. tahový člen (kevral – aramidová vlákna), mají vysokou 
pevnost v tahu a přebírají tahová namáhání optických vláken. 

Plnící gely rovněž zamezují přenášení tahu na vlákna, omezují lámání trubiček, 
ochraňují kabel proti vlhkosti a zatečení vodou. Kabel a potom dělíme pro venkovní použití a 
vnitřní použití. Kabely pro vnitřní použití nevyžadují extrémní tahová zabezpečení a nemusí 
být tak odolné proti vlhkosti. 

Některé používané materiály a jejich zkratky:  
- Polyvinylchlorid (PVC) - využívá se pro pláště kabelů (odolný, měkký, odolává 

tažným silám) 

- Polyuretan – materiál pro pláště pro extrémní podmínky (až do -50°C), málo hořlavý. 
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- HDPE (High Density PolyEthylen) – materiál pro výrobu chrániček. 

- LSF (Low Smoke and Flume) – nízká hořlavost a kouřivost. 

- LSF/OH (Low Smoke and Flume Zero Halogen) – nízká kouřivost a hořlavost bez 
halogenů. 

- LSHF (Low Smoke Halogen Free) – nízká kouřivost bez halogenů. 

- LSZH (Low Smoke Zero Halogen) – nízká kouřivost bez halogenů. 

Dále se dají objednat speciální kabely pro agresivní chemická prostředí, kabely pro 
velmi vysoké teploty (až do 900°C), kabely odolné proti záření a radiaci a pro další 
nekonvenční prostředí. 

4.1 Vlastnosti vybraných typů optických kabelů  

Kabel SPCER TYPE 8, výrobce firma Sumito Electric Industries, a jeho řez je uveden 
na obr. 4.16. (byl prvním kabelem u nás a spojil ústředny ATU Dejvice s ATU Praha střed). 
Tahovým prvkem je ocelový drát o Ø 2,6 mm izolovaný PE izolací. Průměr včetně izolace je 
5 mm. Ve čtyřech segmentech jsou umístěny vždy 2 optická vlákna, celkově tedy 8 vláken a 
mezi těmito segmenty jsou čtyřky s měděnými žílami o Ø 0,9 mm s PE izolací. Duši chrání 
polystyrenová folie kašírované PE, která je svařená s vnějším pláštěm. Celkový průměr 
kabelu nad pláštěm je 19 mm. Hliníková folie hraje důležitou roli. protože brání průniku 
vodních par, které jsou pro stárnutí a zhoršování útlumu vláken nebezpečné.  

 
Obr. 4.16: Kabel SPCER TYPE 8: 1 – ocelový tahový prvek, 2 – komůrková ochrana vláken, 
3 – optická vlákna, 4 – ochrana duše, 5 – PE plášť, 6 – ocelové armování, 7 – antikorozní 
kompaund, 8 – vnější plášť 

Technické parametry kabelu: útlum vlákna při 0,85 µm, lepší než 4 kdB.km-1 , při 1,3 
µm lepší než 0,6 dB.km-1, šířka pásma 500 MHz.km, NA 0,2 a rozsah provozních teplot o -15 
až 60°C.  

Tento typ kabelu byl použit v čs. první optotrase v Praze roku 1984. Kabel byl zatažen 
do tvárnicové trati tak, že do otvoru v tvárnicové trati byla zatažena polyethylenová trubka a 
do této trubky vlastní kabel o měrné hmotnosti 380 kg.km-1. Tím byl zaručen minimální 
koeficient tření a tím relativně nízké tahové namáhání zatahovaného kabelu.  

Po provedení montáže byla celá trasa proměřena a na celé trati (dvanáct svařovaných 
spojek) bylo dosaženo útlumu 2,5 dB.km-1, což  byl daleko lepší výsledek než udával výrobce 
(výrobce si nechává rezervu na stárnutí vlákna).  
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Dále uvedeme některé optické kabely:  

OPTION1 (firma Luccent Technologies) 

Plně - dielektrický, suchý optický kabel 

Použití 

Optický kabel OPTION1 (Outside Plant to Indoor Optical Network) je  plně - 
sielektrický univerzální (venkovní i vnitřní aplikace) optický kabel se suchým vnitřkem 
kabelové duše. Konstrukce kabelu OPTION1 je podobná konstrukcím venkovních kabelů, 
čímž zabezpečuje potřebné tahové a mechanické vlastnosti tohoto kabelu k venkovnímu 
použití. Suchá konstrukce kabelové duše umožňuje  chránit kabel nehořlavým pláštěm bez 
obsahu halogenových prvků (LSZH - Low Smoke Zero Halogen). Proto je tento kabel vhodný 
i z venkovního kabelu na vnitřní k použití uvnitř budov. 

 
Obr. 4.17:  Kabel OPTION1: 1 – optická vlákna, 2 – dielektrický centrální člen, 3 – ochranná 
trubička, 4 – vodu blokující elementy, 5 – parací lanko, 6 – aramidová příze, 7 – 
polyethylénový plášť 

Popis kabelu 

Konstrukce kabelu OPTION1 (obr.4.17) je založena na známé konstrukci Loose Tube. 
V této konstrukci jsou optická vlákna chráněna trubičkou volné sekundární ochrany, která má 
průměr několikrát větší než je průměr vláken. V trubičce tak může být umístěno několik 
vláken. Trubičky jsou navíc vyplněny speciálním gelem, který zabraňuje pronikání vody k 
vláknům a současně zajišťuje relativní mechanickou nezávislost vlákna a kabelu. Ochranné 
trubičky a vlákna jsou snadno rozlišitelné díky barevnému označení. 

Trubičky jsou ovinuty kolem centrálního dielektrického tahového prvku. Na rozdíl od 
běžných kabelů typu Loose Tube není jádro vyplněné gelem, ale ochranu proti vodě zajišťují 
suché pásky impregnované SAP (Super Absorbent Polymer) materiálem. Nepřítomnost gelu 
uvnitř kabelu výrazně zjednodušuje přípravu kabelu ke spojování ve spojkách. Potřebnou 
tahovou odolnost zajišťuje aramidová příze umístěná pod pláštěm kabelu, který je zhotoven z 
LSZH materiálu. Díky této konstrukci optický kabel OPTION1 splňuje veškeré požadavky 
kladené na venkovní i vnitřní kabely. Optický kabel OPTION1 se výborně hodí na trasy, v 
nichž se přechází z venkovních do vnitřních prostor. Výrazně se tím snižují instalační 
náklady, neboť není nutný přechod z venkovního kabelu na vnitřní. 
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Vlastnosti 

- optický kabel pro venkovní i vnitřní použití s kapacitou až 144 vláken 

- plně  dielektrická konstrukce 

- LSZH plášť odolný proti UV záření 

- V kabelu se nacházejí absorpční pásky ze SAP materiálu, které zabraňují šíření vody 
podél kabelu. 

- Není nutná změna kabelu při přechodu z venkovního do vnitřního prostředí. 

- Technika reverzní oscilace ROL použitá ke splétání trubiček při výrobě kabelu 
zajišťuje snadný přístup k vláknům a jednoduché spojování. 

- Párací linka zjednodušuje odstranění jednotlivých vrstev pláště. 

- Kabel je možné použít v rozmezí teplot od - 40 do 70 °C. 

- Kabel splňuje veškeré požadavky kladené na venkovní kabely včetně zamezení 
pronikání vody. 

- Suchá konstrukce kabelové duše zefektivňuje instalaci a údržbu. 

- Nízká hmotnost kabelu umožňuje další snížení instalačních nákladů (zafukování, 
zatahování, doprava,…). 

- Výrobci uděleny certifikáty kvality ISO 9001 a Bellcore CSQP. 

Značení kabelů pro objednávky 

AT – S1, S2, SF, S3, S4, S5, S6  – Počet vláken do 144 

S1 - Provozní vlnová délka 

1 = pouze 1310 nm 

2 = stejný útlum na 1310 i 1550 nm 

3 = útlum na 1550 nm o 0,1 dB/km menší než na 1310 nm 

6 = 1550 nm (TrueWaveTM vlákno) 

R = přenos na 850 a 1300 nm (multimódové vlákno) 

S2- Maximální útlum na 1310 nm 

Konvenční jednomódové vlákno 

B = 0,35 dB/km 

4 = 0,40 dB/km 

Disperzně posunuté vlákno (TrueWaveTM vlákno) 

2 = 0,25 dB/km (1550 nm pouze) 

3 = 0,30 dB/km (1550 nm pouze) 

Multimodové vlákno 

S = 3,5/1,0 dB/km 160/500 MHz.km (min přenosové pásmo) 

U = 3,4/1,0 dB/km (850/1300) 200/500 MHz.km (min přenosové pásmo) 

SF - Typ vlákna 
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0 = Lucent DC (Depressed Clad) M = Lucent MC (Matched Clad) 

D = Lucent DS (Dispersion Shifted SMF) 

9 = 62,5/125 µm multimódové 

T = TrueWaveTM vlákno 

S3 - Dielektrický centrální člen 

1 = D-P 

S4 - Tahová pevnost 

2 = 2700 N 

Ss - Řešení ochrany vláken 

O = OPTIONl Loose Tube 

S6 - Počet vláken v jedné trubičce 

2 = 2 vlákna 

4 = 4 vlákna 

6 = 6 vláken 

8 = 8 vláken 

N = 10 vláken 

T = 12 vláken 

Poznámky 

P = Nehořlavý plášť 

D = Dielektrický tahový člen 

 

POWERGUIDE TM 

Plně - dielektrický samonosný optický kabel 

Použití 

Optický kabel PowerGuide (TM) je plně dielektrický samonosný optický kabel vhodný 
pro vzdálenosti mezni nosnými oporami až 1000 m. Díky své konstrukci, která zaručuje 
vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vzhledem k jednoduché instalaci tohoto 
kabelu, při níž jsou minimalizovány instalační náklady, představuje optický kabel 
PowerGuide (TM) cenově výhodnou volbu pro závěsné optické trasy (obr. 4.18). 
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Obr. 4.18:  Samonosný optický kabel: 1 – optická vlákna, 2 – dielektrický centrální člen, 3 –
ochranná trubička, 4 – párací lanko, 5 – polyethylénový vnitřní plášť, 6 – aramidová příze, 7 – 
polyethylénový plášť 

Popis 

Při konstrukci kabelu PowerGuide (TM) je využita plně ověřená a vysoce spolehlivá 
volná trubičková ochrana (Loose Tube) známá z konstrukce venkovních kabelů. V této 
konstrukci jsou optická vlákna chráněna trubičkou volné sekundární ochrany, která má 
průměr několikrát větší než je průměr vláken. V trubičce tak může být umístěno několik 
vláken. Trubičky jsou navíc vyplněny speciálním gelem, který zabraňuje pronikání vody k 
vláknům  a současně zajišťuje relativní mechanickou nezávislost vlákna a kabelu. Trubičky 
jsou ovinuty kolem centrálního dielektrického tahového prvku a celé jádro je rovněž vyplněno 
gelem proti pronikání vody. Ochranné trubičky a vlákna jsou snadno rozlišitelné díky 
barevnému označení. Plášť kabelu se skládá ze dvou polyetylénových ochranných vrstev, 
mezi kterými se nacházejí tahové prvky z aramidové příze. Tato konstrukce zajistí 
dostatečnou tahovou odolnost, přičemž eliminuje potřebné nosné pomocné prvky známé 
z jiných konstrukcí závěsných kabelů. Malý průměr, hladký kruhový tvar a integrované 
tahové prvky zabezpečují vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům (větru a ledu), 
redukují průvěs kabelu a zatížení oporných stožárů. 

Vlastnosti 

- jednoduchá instalace 

-  každý kabel je zákaznicky vyráběn pro jednotlivé aplikace 

- vzdálenost mezi nosnými oporami až 1000 m. 

- ověřená technologie volné trubičkové ochrany 

- kabel je vyráběn až se 144 vlákny 

- technika reverzní oscilace ROL použitá ke splétání trubiček při výrobě kabelu 
zajišťuje snadný přístup k vláknům a jednoduché spojování. 

- Tahové prvky jsou zhotoveny z dielektrické aramidové (kevlarové) příze. 

- Párací lanka zjednodušují odstranění jednotlivých vrstev pláště 
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- Výrobci je udělen certifikát ISO 9001. 

Instalace 

Optické kabely PowerGuide TM mohou být zavěšeny  na stožárech energetické 
rozvodné sítě bez vlivu elektromagnetického pole na přenášený signál. V energetických 
aplikacích nevyžaduje zavěšování kabelu přerušení dodávky elektrické energie. Instalace 
může proběhnout rychle a jednoduše i ve vysoce zalidněných oblastech. 

- nízké instalační náklady 

- jednoduchá instalace 

- při instalaci nemusí dojít k přerušení dodávky elektrické energie 

- rychlá a jednoduchá instalace v zalidněných oblastech 

Optický kabel typu Mini-LXE 

Obecná charakteristika 

Kabely typu Mini-LXE jsou vylehčenou a konstrukčně zjednodušenou verzí kabelů 
LXE (Lightguide Express Entry). Jejich jádro je tvořeno jedinou centrální PE trubičkou s 
vnějším průměrem 3,9 mm. Trubička je vyplněna gelem a může obsahovat až 3 svazky po 6 
vláknech, maximálně tedy 18 vláken. Každý svazek vláken je držen pohromadě a současně 
identifikován barevnou nitkou. Navzájem barevně odlišená jsou i jednotlivá vlákna (obr. 
4.19). 

 
Obr. 4.19: Optický kabel Mini-LXE: 1 – svazky vláken, 2 – plnící gel, 3 – centrální PE 
trubička, 4 – pancíř (ocel), 5 – páska proti pronikání vody, 6 – PE plášť 

Mechanická ochrana kabelu je zajištěna pancířem (vlnovcem) z chromované oceli a  
dvěma ocelovými tahovými členy. Uvedená kombinace zajišťuje kabelu tahovou pevnost 
1800 N, která postačuje pro většinu instalačních metod. Vnější plášť kabelu je tvořen 
polyetylénem se střední hustotou (MDPE). 

Kabel Mini-LXE je ekonomickým a prostorově úsporným řešením pro všechny optické 
sítě, které nevyžaduji vysoký počet vláken. Své uplatněni nachází zejména v účastnických 
sítích nebo v sítích pro kabelovou televizi. 
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Kabel Mini-LXE je plně kompatibilní s ostatním příslušenstvím dodávaným firmou 
Lucent Technologies (spojky, rozvaděče,...) a umožňuje tak spolu s tímto příslušenstvím 
poskytnout uživateli kompletní řešení optické sítě konec-konec. 

Shrnutí základních vlastností kabelu typu Mini-LXE: 

- optimalizovaná kabelová konstrukce pro max.18 vláken 

- barevné značení vláken i svazků vláken (6 vláken v jednom svazku) 

- jádro typu Lightpack… (jediná centrální trubička s vlákny), plášť typu LXE (ocelový 
pancíř + 2 ocelové tahové členy) 

- malý průměr a nízká hmotnost při tahové pevnosti 1800 N - jednoduchý a velmi 
rychlý přístup k vláknům 

- dostupný s vlákny typu DC (Depressed Clad) nebo MC (Matched Clad) 

- primární ochrana vláken D-LUX 100… poskytuje vláknům i kabelu vynikající 
mechanickou a klimatickou odolnost 

Vnitřní optický kabel typu ACCUMAX 
Vnitřní optický kabel typu ACCUMAX je díky svým vynikajícím mechanickým 

vlastnostem použitelný prakticky pro jakékoliv vnitřní aplikace, které nevyžadují větší počet 
vláken. V telekomunikacích jej lze využít např. pro spojení mezi kabelovnou, kde je zpravidla 
v optické spojce napojen na venkovní kabel, a zesilovací stanicí, kde může být ukončen v 
optickém rozvaděči nebo přímo napojen na přenosové zařízení. Velmi dobře se hodí i pro 
aplikace FTTD (Fiber to the Desk, vlákno k pracovnímu stolu) (obr. 4.20). 

 
Obr. 4.20: Vnitřní optický kabel 

Kabely typu ACCUMAX obsahují jednovidová optická vlákna typu s dvojitou primární 
ochranou D-LUX Ø100 a s těsnou sekundární ochranou s vnějším průměrem 0,9 mm. Vlákna 
mohou být typu DC (Depressed Clad - vnořený profil indexu lomu) nebo MC (Matched Clad 
- přizpůsobený profil indexu lomu). Identifikace vláken je zajištěna zbarvením těsné 
sekundární ochrany. Maximální počet optických vláken v kabelu ACCUMAX  je 72. Optická 
vlákna jsou obklopena kevlarovými vlákny, která poskytují kabelu tahovou odolnost a 
mechanickou pevnost. Vnější plášť z PVC má žlutou barvu. 

Parametry 

Typ vlákna: Lucent Technologies SM DC nebo SM MC 

Primární ochrana: D-LUX 100 Ø 245 ± 10 µm 

Průměr těsné sekundární ochrany: 0,9 mm 

Útlum (max. útlum vlákna v kabelu): 1310 nm ≤ 0,4 dB/km 

1550 nm ≤ 0,3 dB/km 
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Chromatická disperze: 1310 nm ≤ 2,8 ps/km.nm 

1550 nm ≤ 18 ps/km.nm 

Mezní vlnová délka: ≤ 1230 nm 

Pracovní teplota: -20°C ÷ + 70°C 

Literatura ke kapitole 4 [4-1], [4-2], [4-3], [4-4] a [4-5]. 

5 Technika spojování, konektory a vazební členy 

Tak jako metalické kabely, jsou i optické kabely dodávány v určitých délkách 
(podstatně delších), které je zapotřebí vzájemně napojovat, tedy spojit vzájemně jednotlivá 
vlákna a poté i plášť. Spojování optických vláken je mnohem složitější než u metalických 
kabelů, spojky pláště jsou v podstatě shodné se spojkami u plastových kabelů.  

V místech, kde bude častěji zapotřebí přerušovat optickou trasu, např. z důvodů měření 
apod., se zapojují optické konektory.  

Z tohoto pohledu můžeme tedy spoje ve vláknové optice rozdělit na:  

- spoje nerozebíratelné,   

- spoje rozebíratelné.  

Vazební členy potom využíváme pro směrování, spojování a vydělování světelného 
záření.  

5.1 Všeobecně k problematice spojování 

 Obecně každý spoj v optické  komunikaci je možné považovat za vazební člen, který 
do spoje vnáší (v porovnání opět s metalickými vodiči značný útlum. Zapojení tohoto 
vazebního členu mezi dvě vlákna je znázorněno na obr. 5.1. Potom vložný útlum můžeme 
definovat vztahem   

( )dB
P
P

.log10A
2

1−=            (5.1)  

kde  P1 je měřený výkon na konci vlákna,  
P2 výkon na vstupu do vlákna.  

 
Obr. 5.1: Vazební člen 

Je zřejmé, že v případě spojky změření výkonu P1 nečiní problémy, změřit P2 je 
obtížnější. Z toho důvodu v praxi měříme až vystupující výkon z vlákna P2, v bodě x za 
spojem.  
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S přídavným útlumem vlákna je zapotřebí počítat a pro skutečnou hodnotu spoje je 
nutno jej odpočítat. V případě pouze malého kousku vlákna pro měřeni, je možné přídavnou 
hodnotu útlumu vlákna zanedbat.  

Velikost ztrát ve spojích je obecně různá, závisí na druhu spojky, vláknech a především 
na přesnosti a kvalitě.  

V prvním přiblížení, na obr. 5.2. je možné vidět, k jakým možným chybám může dojít 
při postavení dvou vláken, při jejich vzájemném spojování (porušení rovinnosti čelních ploch, 
drsnosti levého vlákna, porušení souososti aj.). Důvody jsou především v malých průměrech 
optických vláken (srovnání s lidským vlasem), a evidentně budou narůstat od vláken typu 
PCS (velký průměr), přes gradientní vlákna až po vlákna jednovidová, jejich nejmenší průměr 
vyžaduje o to větší přesnosti a dokonalosti při spojování.  

 
Obr. 5.2: Postavení dvou konců vláken před spojením 

Vyvinutí dokonalé technologie pro spojování optických vláken je tedy velmi důležité, 
protože v každém spoji vznikají optické ztráty. Jejich původ v detailnějším rozboru je jednak 
v rozdílných vlastnostech spojovaných vláken (vlivy vnitřní) a v nedokonalé geometrii spoje 
(vlivy vnější). Vnitřní vlivy jsou zapříčiněny:  

- změnou průměru jádra a primární ochrany spojovaných vláken,  

- nepřizpůsobením indexů lomů,  

- nepřizpůsobením numerických apertur,  

- eliptičností a nesoustřednosti jádra a primární ochrany. 
  

Vnější vlivy ztrát ve spojce jsou tyto:  
- příčné přesazení,  

- podélné přesazení,  

- axiální sklon vláken,  

- kvalita opracování konce vlákna,  

- Fresnelovy odrazy.  

Vnější vlivy je možné snížit kvalitní technologií spojování. Pro mnohovidová vlákna 
platí, že největší ztráty vznikají axiálním lomem a příčným přesazením. Podélné přesazení se 
projevuje méně výrazně. Fresnelovy ztráty odrazem na rozhraní sklo - vzduch - sklo je možné 
snížit vhodným výplňovým materiálem s podobným indexem lomu jako má jádro. Kvalita 
konce vlákna má na ztráty minimální vliv pokud je využito vhodných technik lámání, 
případně broušení a leštění čelních ploch optického vlákna.  
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V rámci provedeného rozdělení na spoje nerozebíratelné a rozebíratelné existuje mnoho 
technik, které se v dalším přiblížíme. Výběr konkrétní techniky závisí na vlastnostech, která 
budou od spojení požadovány.  

Tyto vlastnosti mohou být roztříděny následovně:  
a) Konstrukční provedení, které obsahuje:  
- vícenásobný nebo individuální spoj,  
- trvanlivost spoje,  
- hustota vnitřního uspořádání,  
- univerzálnost instalace,  
- velikost optických ztrát,  
- složitost metody.  

b) Montážní vlastnosti zahrnují:  

- stabilitu ztrát spoje,  
- mechanickou robustnost,  
- odolnost vůči prostředí.  

c) Ekonomické faktory zahrnují:  

- cenu materiálu pro spoj,  
- nástroje a náklady na ně,  
- náklady na školení montérů.  
Tato důležitá hlediska je tedy nutno uvažovat. Určité odlišnosti budou podle toho, zda 

půjde o vlákna mnohovidová nebo jednovidová.  

V dalším si ukážeme závislost některých parametrů na možných chybných spojích.  

Odchylka rozdílů průměrů jader-vláken  
Jedná se o případ, kdy budou spojována dvě vlákna o rozdílných průměrech, přitom tato 

vlákna jsou osově shodná. Závislost vložných ztrát se stanoví ze vztahu (5.1)  
2

j

j
d D

d
log10a ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=            (5.2)  

a je graficky znázorněna na obr. 5.3. Dosadíme-li do vztahu (5.2) maximální odchylky 
průměrů vláken podle doporučení ITU-T [5-1], d = 2a = 50µm ± 3µm obdržíme odchylku ad 
= 1,05 dB.  
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Obr. 5.3: Závislost útlumu na rozdílných průměrech a NA optických vláken 

Tato další vyjádření ztrát, pokud nebude jinak upozorněno, platí pro mnohovidová vlákna.  

Odchylka velikosti NA vláken  
V tomto případě jádro vysílaného a jádro přijímaného vlákna má rozdílnou numerickou 

aperturu NA. Opět podle doporučení ITU-T by rozdíl pro GI vlákno neměl být NA = 0,2 ± 
0,02.  

Výpočet je možné provést dle vztahu  

T

R
NA NA

NA
log10a −=             (5.3)  

Grafické vyjádření je shodné téměř s předchozím případem a tak výsledek je zřejmý 
rovněž z obr. 5.3.  

Příčný posuv os vláken  
Nachází se u dvou vláken, která nejsou vzájemně v ose. Pro vlákno se skokovou 

změnou indexu lomu lze ztráty vyjádřit dle vztahu [5-2]  
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Pro vlákno gradientní dle vztahu  
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Grafické vyjádření těchto závislostí je na obr. 5.4.  

 

Obr. 5.4: Závislost útlumu na příčném posuvu os vláken 

 
Obr. 5.5: Závislost útlumu na úhlové odchylce a podélném posuvu os vláken 
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Úhlová odchylka  
Ztráty odchylkou protilehlých os vláken (dle obr. 5.5.) lze pro vlákno se skokovou 

změnou indexu lomu vyjádřit  
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a pro vlákno gradientní 
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Jak je z grafů zřejmé, ztráty jsou větší pro gradientní vlákna.  

Podélný posuv vláken  

Podélný posuv se vyskytuje u konektorového spojování vláken. Zvláště v případech 
poruch konektorů, tento útlum narůstá. Závislost je vynesena v grafu na obr. 5.5. Z grafu je 
patrný značný rozptyl hodnot ztrát, které jsou vyneseny na podkladě různých pramenů. Jde o 
praktické výsledky z měření. Teoreticky zatím nebyl zjištěn vztah pro tuto závislost. Na 
základě měření byl explicitně stanoven následující výraz pro výpočet,  
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a pro gradientní vlákna je zapotřebí odečíst opravný faktor  

π
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2
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Ztráty odrazem  

Vznikají především při konektorovaných spojích, ale i při spojích trvalých na rozhraní 
vlákno - vzduch (lepidlo, imersní kapalina) - vlákno. Tyto ztráty jsou zapříčiněny 
Fresnelovými odrazy. Hodnota těchto ztrát nebývá velká, hodně je závislá na kvalitě 
koncových ploch vláken.  

Pro výpočet můžeme použít vztah, využívající známý koeficient odrazivosti  
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Pro doporučenou hodnotu nj = 1,47 vychází aRS = 0,32 dB. Grafické vyjádření ztrát vlákno - 
vzduch - vlákno je uvedeno na obr. 5.6.  
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Obr. 5.6: Závislost ztrát odrazem na indexu lomu jádra 

U vláken gradientních je stanovení vložných ztrát obtížnější vzhledem k proměnému indexu 
lomu. Je možné zavést střední hodnotu indexu lomu  
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kde parametr g vzhledem ke konstrukci gradientního vlákna je roven 2.  

Potom pro útlum odrazu platí  
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Při volbě parametrů ∆= 0.01. g = 2 a n0 = 1 (vzduch) vychází absolutní hodnota ztrát 
0,01 dB.  

Spojování jednovidových vláken 
Při spojování jednovidových vláken je možné vycházet z analogií spojování 

mnohovidových vláken. Tak např. z pohledu vnitřních ztrát, při rozdílu průměrů vláken, první 
vlákno průměru 9µm a druhé vlákno 10µm, obdržíme ztráty 0,05 dB. Závislost znázorňuje 
graf v obr. 5.7.  
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Obr. 5.7: Závislost útlumu na průměru vláken (jednovidová vlákna) 

Ztráty způsobené úhlovou odchylkou jsou znázorněny na obr. 5.8. Funkce α/α0 uváděná 
v grafu je závislá na vlnové délce λ a je vyjádřena vztahem  

G0
0 wnπ

λ
=α                     (5.14)  

 

 

Obr. 5.8: Závislost útlumu mezi dvěma jednovidovými vlákny na osových odchylkách 

Pro λ = 1,3 µm, wGl = wG2 = 5µm a při úhlové odchylce α= 0,50 jsou ztráty rovny aÚJ = 0,05 
dB.  

Konečně pro podélný posuv mezi vlákny je závislost nakreslena v grafu na obr. 5.9.  
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Obr. 5.9: Závislost útlumu na podélném posuvu jednovidových vláken 

Ztráty odrazem jsou shodné se ztrátami, vyjádřené při mnohovidových vláknech se 
skokovou změnou indexu lomu.  

Standartem ITU-T byla přijata maximální tolerance odchylek pro optická vlákna.  

Využití čoček ve spojích  

V optické komunikaci je v mnoha případech výhodné využít ve spojích klasických 
čoček. Čočky se uplatní při spojování dvou vláken o různých průměrech, případně i tvarech. 
Uplatňují se při navazování světla do vlákna. V neposlední řadě se s výhodou používají          
v konektorech.  

Jejich použití v konektorech pomáhá eliminovat odchylky, které vznikají při spojování 
dvou vláken, jak bylo popsáno výše. Zcela nepostradatelné jsou v místech silných otřesů, jako 
např. v konektorech železničních vagónů, automobilových přívěsů a jinde. 

 
Obr. 5.10: Princip umístění čoček ve spoji 
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Princip včlenění čoček do spoje je uveden na obr. 5.10. Z obrázku názorně vyplývá 
směrování a rozšíření světelného svazku na vstupní straně, následný přenos (konektorem) a na 
výstupní straně opětné zúžení svazku a navázání do vlákna. Ve skutečném provedení se čočky 
nahrazují kuličkami o příslušných odpovídajících ohniskových délkách.  

Ohnisková délka je vázána vztahem  
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−
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kde  R  rádius čočky (mm)  

nL  index lomu kuličkových čoček.  

Pro účinnost vazby platí [5.5]  
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Příklady následného efektu na ztráty využitím čoček ve spojce uvádí následující 
obrázky. Na obr. 5.11. je vyobrazena závislost útlumu na příčném posuvu pro spoj dvou 
vláken bez a s využitím čoček ve spojce. Je zřejmé výrazné snížení útlumu - spojky.  

 
Obr. 5.11: Závislost útlumu na příčném posuvu os vláken 

Na obr. 5.12. je obdobná závislost pro úhlovou odchylku a na obr. 5.13. pro podélný 
posuv.  
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Obr. 5.12: Závislost útlumu na osové odchylce 

 

 
Obr. 5.13: Závislost útlumu na podélném posuvu 

Analogicky s výše popsanými příklady spojů mnohovidových vláken by se řešila i 
otázka jednovidových spojek s čočkami.  

Při všech metodách spojení musí být odstraněn plášť z jádra. Délka odstranění podle 
jednotlivých metod je různá. Systémy opláštění jsou různé podle výrobců. Sekundární 
ochrany pláště se odstraňují mechanicky, primární vrstva nejčastěji mechanicky a chemicky. 
Odstranění primární ochrany musí být dokonalé, jinak nedokážeme provést kvalitní lom, 
který je podmínkou dobrého spojení. Vlastní zalomení konců vláken se provádí ve speciálním 
přípravku – zalamovačka. Požaduje se, aby úhel lomu s osou vlákna byl větší než 89°. Při 
odštípnutí se působí nástrojem s jemným břitem tak, že v místě lomu vznikne zářez (trhlinka). 
Pak axiálním tahem docílíme ostrého a čistého kolmého lomu. Pokud se při této operaci 
vyloučí torzní napětí ve vláknu, je kolmost lepší než 89,5°.  

Kvalitní řezný nástroj musí splňovat tyto požadavky:  
- dobrá kontrola tlaku břitu na vlákno, aby vznikla trhlinka konstantní velikosti, 
- břit musí na vlákno působit kolmo, 
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- možnost řízení délky řezaného vlákna,  
- konstantní tlak na vlákno při uchycení v nástroji,  
- jednoduchost a plynulost operací.  
Jedním z jednodušších zařízení pro zalamování vláken jsou kleštičky. Po zalomení, 

vytvořený povrch musí být zrcadlový, bez otřepů a poškození. Lom se kontroluje 
drobnohledem, v případě, že lom vykazuje chyby (viz. obr. 5.14), je zapotřebí postup 
opakovat.  

 
Obr. 5.14: Možné chyby při zalamování vlákna 

Takto připravené vlákno je vhodné pro vytvoření vlastní spojky (sváru).  

Pro potřeby konektorování, je zapotřebí čelní plochy brousit a leštit. K opracování se 
používá velmi čistých a vysoce účinných brusiv a leštiv, které při práci na vhodných 
brousících a leštících nástrojích umožňují rychlé vybroušení žádaného tvaru. jakož i dosažení 
jakostního povrchu. Celý postup se rozčleňuje do následujících kroků: 

- broušení (vázaný diamant)  9 µm,  

- lapování (vázaný diamant) 1 µm,  

- leštění (suspenze ceroxu) 0,3 µm.  

Vyleštěný povrch má svoje specifické zvláštnosti. Na vyleštěném povrchu lze prokázat 
vrstvičku, která má jiné složení než vlastní materiál, tzv. Beibbyovu vrstvu. Tato vrstva zacelí 
rýhy na povrchu čela vlákna, takže nejsou pozorovatelné a ovlivní velikost ztrát, které jsou 
zapříčiněny Fresnelovým odrazem.  

Pro montážní praxi jsou dodávány stavebnice konektorů, které je možné při určitých 
zjednodušených, výše popsaných operací, vlastními silami realizovat (včetně zalomení, 
broušení atd.).  

5.2 Spoje nerozebíratelné  

Do této skupiny řadíme nejčastěji používanou metodu tavného svařování, metody 
spojování optických vláken lepením a nejnovější metoda pevných metalických spojek.  
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Tavné svařování  
Ze známých metod se nejvíce ujalo a rozšířilo svařování elektrickým obloukem. Již 

méně se používá metoda svařování plynovým plamenem nebo laserem CO2. Z důvodu toho, 
že ve sváru nesmí dojít k zúžení průměru vlákna, jsou tato při svaru posouvány proti sobě. 
Tyto operace jsou velmi důležité pro vlastní kvalitu sváru a jsou zpravidla kontrolovány 
automaticky (mikroprocesorem s příslušnými V/V obvody). Pro kvalitní svár musíme znát i 
bod tavení skla. Podle typu skla musí být nastaveny časy natavení konce vlákna a vlastního 
sváření.  

Následuje zalomení vlákna a odstranění primární ochrany (bylo detailně popsáno v 
5.1.).  

Pro axiální usměrnění vláken před svařováním se používá klínových drážek, které zajistí 
požadovanou geometrii vláken při svařování. Povrchové napětí v oblasti zóny tavení zajišťuje 
srovnání průměru vláken a taveniny. Kontrola nastavení vláken i průběh tavné fáze je možné 
sledovat pod mikroskopem. Zjednodušené schéma a princip svařování optických vláken je 
uveden na obr. 5.15. Vlastní svařování nastává v okamžiku, kdy jsou vlákna od sebe vzdálená 
cca 20 µm. Asi za 0,2 s. během, které dojde k natavení konců vláken, se začnou vlákna 
pohybovat k sobě a jsou přitlačena na sebe s přesahem asi 15 µ m. Celková doba tažení 
oblouku je asi 2,5 s. Firma Ericson např. pro svařování mnohovidových vláken uvádí proud 
oblouku 16,25 mA/50Hz a celkovou dobu sváření 4 s.  

 
Obr. 5.15: Princip svařování optických vláken 

Po provedení svaru se většinou provádí zkouška pevnosti spoje a provádí se kontrola 
spojky na útlum měřením.  

Detailní technologie sváření jsou „tajemstvím“ jednotlivých firem a přesné údaje o 
proudových hodnotách oblouku a vzdáleností vláken při jednotlivých fázích svařování se 
obtížně zjišťují.  

Moderní svařovací aparáty jsou vybaveny mikroprocesorem, počítačem včetně 
programového vybavení. Pro kvalitní svár je pak zapotřebí vybrat z nabídky o jaký druh 
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optického vlákna se jedná, případně nejkvalitnější svářečky určí sami o jaké vlákno se jedná. 
Mají i zabudovanou automatiku na nadmořskou výšku do 2000 m, kdy oblouk – jeho hoření 
je odvislé od množství kyslíku. Zabudovaný GPS modul pak může místo sváru (spojky) 
zaznamenat přímo do mapy.  

Rovněž nastavování poloh vláken pod tubusem, přešlo na automatické nastavování. 
V zásadě se používají dva systémy: 

Vyhodnocení video obrazu L-PAS (Lens-Profile-Alingmment-System). Pozorování 
vláken v rovině x a y se provádí CCD video kamerou. Video obraz se znázorňuje na 
kontrastním 4“LCD barevném monitoru a vyhodnocuje se polohování, posouzení koncových 
ploch a stanoví se L-PAS útlum. 

Systém LID (Local Injection and Detection) pracuje s postupem měření průchozího 
světla a obsahuje dva ohebné vazební členy. Světlo o vlnové délce 1300 nm se vysílá do 
levého ohebného vazebního členu (vysílač) a přijímá se opět vazebním členem na pravé straně 
(přijímač). S mikroprocesorovým řízením slouží systém LID k přesnému polohování jádra 
k jádru vláken ve směrech w, y a z a rovněž k automatické regulaci doby svařování (AFC). Při 
použití AFC se během fáze tavení měří  převedený světelný výkon (přes spoj). Po dosažení 
přenosového maxima se svařovací proces ukončí. Mimo to slouží systém LID k přesnému 
poznání úhlu lomu a rovněž k měření útlumu spoje po svařování a při výrobě útlumových 
spojů. 

Další detaily a technické údaje jsou popisovány v manuálech příslušných výrobců 
(Corning, RXS, Siemens, Fujikura, Ericsson aj.). 

Z posledních novinek je možné se zmínit o systému FUSE-LITE (RXS), tzv. 
konektorový systém pro připojování vláken, kdy se do svářečky umísťuje továrně leštěná 
keramická  ferule  (konektor), do které se navaří vlastní vlákno. Nevýhodou systému je, že při 
nepovedeném sváru se musí vložit nový konektor. 

Je znám princip sváření, kdy jeden konec vlákna rotuje, umožňuje tak svařování vláken 
typu „panda“, aj. 

A snad poslední novinkou je svářečka vybavená GPS systémem, která přímo 
zaznamenává kartografický záznam o místě sváru či spojky přímo do mapy. 

V případě, že svářené vlákno vykazuje nedostatky a to ať již po stránce vizuální, při 
mechanické kontrole, případně kontrolou na útlum, je nezbytné spoj zlomit a celý proces 
spojování opakovat. Za nejčastější příčiny chyb při svařování lze považovat zúžení nebo 
naopak vypuknutí profilu vlákna, neprotavení skla po celém profilu, vznik bublin a osová 
odchylka jak tyto případy znázorňuje obr. 5.16.  
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Obr. 5.16: Možnosti chyb při svařování vláken 

Po provedení svaru je nutné obnovit primární ochranu vlákna, např. speciálním 
silikonem. Sekundární ochrana se provádí např. přetažením místa svaru a zahřátím 
samosmrštitelné plastikové dutinky, která velmi dobře fixuje vlákno v místě svaru a jeho 
okolí.  

Mechanická pevnost spojů dosahuje asi 70% pevnosti vlákna a střední hodnota 
optického útlumu se pohybuje kolem 0,02 dB (Lit. [5-3]). 

Slepované spoje  
U těchto spojů se používá lepidel k přilepení vláken k podkladu a ke spojení vláken 

dohromady. Lepidlo plní následující funkce:  

- má velmi podobný index lomu jako vlákno,  

- zajišťuje ochranu spoje před prostředím,  

- trvale zajišťuje vlákna v patřičné poloze.  

- zabraňuje deformacím spoje a zajišťuje pevnost v tahu.  

Nejčastěji používaný typ spojky sestává z trubičky s vnitřním otvorem, jehož světlost 
odpovídá vnějšímu průměru spojovaných vláken a v níž se dotýkající konce vláken zalepí 
(případně i termoplasticky stáhen, nebo obsahuje adhezivní materiál vytvrditelný 
ultrafialovým zářením) jak je znázorněno na obr. 5.17.  
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Obr. 5.17: Spojování optických vláken trubičkou 

Technika vytvrditelného spoje je založena na zavedení ultrafialového světla do vlákna 
po nastavení geometrie spoje. Vlivem světla lepidlo polymerizuje a zajišťuje všechny shora 
uvedené požadavky.  

Ztráty těchto spojů jsou kolem 0,1 dB, případně i méně. Spoje jsou citlivé na změnu 
teploty. Přídavná ztráta 0.1 dB může nastat po teplotním cyklu -30°C - +70°C.  

Mechanické spoje  

Již z názvu je zřejmé, že osové vyrovnání vlákna se provádí za pomoci různých 
mechanických struktur, jako jsou V drážky (viz. obr. 5.18), tunely vytvořené mezi bloky 
tyček, válečků a rohů čtvercových profilů (obr. 5.19). Je důležité, aby takto připravená vlákna 
byla pevně přichycena k vyrovnávacímu povrchu, neboť musí odolávat manipulaci a vlivu 
prostředí.  

 
Obr. 5.18: Spojka s „V“ drážkou 

 
Obr. 5.19: Válečková spojka 
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Pro trvalé dosažení optické ztráty menší než 0,3 dB je zapotřebí použití optického 
sdružovacího materiálu mezi konci vláken. Materiál je vybírán podle optických vlastností 
skla. Zpravidla jsou to silikonové gely, epoxydové pryskyřice, optické tuky a ultra fialová 
lepidla. Sdružovací materiály musí zůstat v kontaktu s oběma vlákny i při změně mezery. 
Tyto materiály slouží zároveň jako primární ochrana holého jádra. V případě lepidel je 
zajištěna i mechanická pevnost spoje.  

Optická ztráta mechanického spoje bývá závislá na teplotě. Při pokojové teplotě je 
charakteristická hodnota 0,1 až 0,15 dB. Kvalitní spoj má přídavnou ztrátu 0,05 dB po změně 
teploty z -40°C na +60°C. Méně kvalitní od 0,1 do 0,2 dB. Zamačkávací pevné metalické 
rychlo spojky, jsou nejnovější novinkou, se kterou se předvedla firma AMP, pod názvem 
Crimp Splice, pro spojování mnohovidových i jednovidových vláken. Po pětiletém vývoji 
bylo vytvořeno zařízení, které je levné, na obsluhu jednoduché a provádí velmi kvalitní spoje 
s útlumem pod 0,1 dB, které jsou zaručeny pro každou spojku, přičemž až 30% spojek 
dosahuje hodnot pod 0,02 dB. Zařízení nevyžaduje napájení, pracuje zcela na mechanickém 
principu, tedy je možné je s výhodou použít v prostředích s nebezpečím výbuchu.  

Práce na spojce probíhá v samostatných sekcích, umístěných v zařízení tvaru 
přenosného kufříku. První operací je odizolování a odstranění primární ochrany, následuje 
naříznutí vlákna a zalomení, následuje potření konců vláken gelem (zajišťuje ztráty na 
přechodu sklo - vzduch a odstraňují se tak i povrchové vady na lomu), zasunutí konců vláken 
do zamačkávací spojky a vyvinutým tlakem (rukou) spojení. Takto realizované spojky jsou 
vysoce kvalitní, přesné, rychlé a nenáročné na zaškolení  personálu.  

Cena zařízení je přibližně desetina pořizovací hodnoty svařovacího zařízení.  

5.3 Spoje rozebíratelné  

Spoje rozebíratelné, tzv. konektorované spoje, se většinou používají v ústřednách, 
případně v místech opakovacích zesilovačů, v menší míře i v kabelových trasách při použití 
kabelů s páskovou strukturou.  

Princip konektorů spočívá opět v přesném navádění příslušných konců vláknových 
světlovodů proti sobě, ale problém je komplikován tím, že konečnou optimální polohu je 
třeba zajistit vhodným mechanickým dorazem a spojením obou části konektoru. Spojovaná 
vlákna se nesmí dotýkat, aby nedocházelo k oděru čelních ploch. Důležitou úlohu má proto 
počáteční nastavení přesné polohy konců vláken vůči referenčním polohám příslušné části 
konektoru pomocí speciálních fixovacích přípravků, případně i rychlých automatických 
mikromanipulátorů. Vlastní kontaktní člen je hlavní nosnou částí funkce konektoru a určuje 
jeho kvalitu i cenu.  

K zajištění přesné souososti spojovaných vláken se používá jak tuhého, tak poddajného 
uložení v tělese konektoru. Většina konektorů používá jako hlavního konstrukčního prvku, 
vkládaného mezi vlákno a justovací mechanismy, vhodné pouzdro nebo kolíkovou vložku, 
případně obojí. Ztráty konektorů tohoto typu se pohybují mezi 0,2 až 0,6 dB podle konkrétní 
konstrukce a použitého materiálu. Jsou známa různá technologická, konstrukční a materiálová 
řešení.  

Princip jednoduchého souosého konektoru je znázorněn na obr. 5.20. Osové vyrovnání, 
jak je zřejmé z obrázku se provádí pomocí kalibrovaného křemenného kamene a kužele ze 
silikonové gumy. Vzdálenost mezi konci obou vláken ve stavu spojení je nastavena pomocí 
kovové trubičky tak, aby v konečné poloze byla mezi konci vláken malá mikrometrová 
mezera. Fixování vlákna ve správné poloze je provedeno pomoci ochranné vrstvy z plastické 
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hmoty a pomocí lepení. Jednalo se o první konektor v ČR, který byl vyvinut ve Výzkumném 
ústavu sdělovací techniky v Praze. 

 
Obr. 5.20: Princip funkce jednovidového konektoru pro spojení dvou optických vláken 

Příklad dalšího možného řešení konektoru je na obr.5.21. Šipkami jsou znázorněny 
referenční plochy. 

 
Obr. 5.21: Princip vláknového konektoru 

Princip jednovidového konektoru uvádí obr.5.22. Konektor je ukončen přesně rovinnou 
leštěnou plochou (křemen). Z důvodů snížení ztrát je fixace vlákna prováděna lepidly na bázi 
křemen – epoxid, která zajišťují dobrou mechanickou integritu a širokou teplotní stálost.  

 
Obr. 5.22: Princip přesného (jednovidového) konektoru 

Na obr. 5.23 je uvedena praktická realizace konektoru.  

 
Obr. 5.23: Praktická realizace konektoru 
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Poslední dobou se začínají stále více používat konektory s kuličkovými čočkami z 
důvodů jejich výborných přenosových vlastností (viz. kap. 5.1). Princip činnosti konektoru je 
vyobrazen na obr. 5.24. 

 
Obr. 5.24: Princip konektoru s čočkami 

Obr. 5.25 uvádí páskový konektor typu MT, který může být i 2, 4, 6, 12 až 24 vláknový. 
Jsou různá provedení těchto páskových, tzv. „ribbon“ konektorů. 

 
Obr. 5.25: Páskový konektor 

Náš přední výrobce optických konektorů firma OPTOKON Co. Ltd., Jihlava vyrábí 
různé druhy optických konektorů. Jedním z prvních typů byl optický konektor typu SMA. 
Konektory jsou ke kabelu připevněny technologií mačkání a jsou celokovové s naváděcím 
systémem z nerezové oceli. Koncová plocha je leštěná a opticky vodivá. Připojovací závit je 
pa1cový 1/4 - 36 - UNS – 28. Příklad přípojné části optických konektorů je na obr. 5.26. 
Příklad současných nejpoužívanějších konektorů typu SC firmy OPTOKON Co., Ltd., která 
je světovým výrobcem konektorů uvádí obr.5.27 (Lit. [5-4]). 

 
Obr. 5.26: Optický konektor 
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Z obrázku je zřejmé, jak přesné jsou požadavky na mechanickou a optickou referenční 
rovinu. Optická spojka má mechanickou trvanlivost min. 1000 cyklů. Útlum konektoru je 
menší než 0,3 dB.  

 

 
Obr. 5.27: Konektor SC v provedení PC a adaptér 

Ve spojení dvou konektorů vláknem nebo kabelem vzniká optický spojovací vláknový 
modul. Optický spojovací modul kabelový bývá dodávaný v řadě 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 
50 a 70 m. Příklad řešení je na obr.5.28.  

 

 
Obr. 5.28: Optický spojovací modul 

Konektor typu FC (odpovídá doporučením IEC 86-B) pod označením 2WF 862 01 je 
určen pro mnohavidová vlákna 50/125 GI. Jsou opatřeny válcovým naváděcím systémem o 
průměru 2,5 mm a délky 7,5 mm. Spojovací části jsou opatřeny šroubovým závitem M 8 x 
0,75. Konektory jsou opatřeny výstupkem, zabraňujícímu jejich otáčení. Konektor je z 
nerezové oceli, pružné pouzdro spojky z beriliového bronzu, povrchová úprava nikl. Schéma 
je uvedeno na obr. 5.29. Útlum konektoru je menší než 0,3 dB, do mechanické životnosti 
konektoru, tj. 1000 cyklů.  

 
Obr. 5.29: Optický konektor, spojka GI 
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Z uvedeného je zřejmé, jak náročné jsou požadavky na výrobu konektorů. Během 
poslední desítky let se na trhu objevily další druhy optických konektorů. Není zde možno 
detailně popisovat jednotlivé konektory jako doposud, uvedeme dále druhy některých 
konektorů. 

Od doby, kdy se začaly konektory používat doznala technologie výroby mnoha změn, 
které se projevily především ve snížení vložného útlumu a ceny, zvýšením odolnosti vůči 
polarizačním vlastnostem a zpětnému rozptlu. 

Rovněž se rozšířily materiály vhodné pro výrobu konektorů, metody leštění a různé 
konstrukce.  

Některé jednodušší typy konektorů je možné na vlákno instalovat i v terénu (montážní 
kufr na výrobu konektorů), složitější a většinou se konektory zakupují u výrobců 
(OPTOKON, QOS aj.) s kouskem vlákna (pigtail), který se přivaří k trase. 

Druhy ferulí: 

- Aluminiová ferule – křehký materiál, obtížné leštění, velká tepelná roztažitost. 

- Zirkoniová ferule – často používaný materiál, 4x větší pevnost než hliník, velmi 
dobré leštění, malé rozměry zrna keramiky, malé opotřebení otěrem. 

- Plastová ferule – nejlevnější, snadné leštění, větší útlum, nižší životnost. 

- Kompozitní ferule - nejlepší ferule, nejpřesnější, nejdražší, malé ztráty vložného 
útlumu. 

- ARCAP ferule – levná, snadné leštění, malé opotřebení otěrem, vysoká životnost. 

Možné zakončení ferulí je znázorněno na obr.5.30. 

 
Obr. 5.30: Zakončení ferulí 

Vliv leštění na hodnotu zpětného odrazu je naznačen na obr.5.31 poslední v řadě, 
konektor APC (Angle Polish Connector) patří k nejlepším (nejdražším). V obrázku je 
znázorněno detailní provedení čel PC a APC konektorů. 

 
Obr. 5.31: Zakončení vláken 
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Typy konektorů: 

- Bionic - jeden z prvních konektorů (1980), podporovaný firmou AT&T, kuželovitá 
ferule, vložný útlum 0,5 – 0,6 dB. 

- SMA - rovněž starší typ konektoru, nezajištěná ferule proti pootočení, aluminiová 
nebo ARCAP ferule, šroubovací převlečná matice. 

- FC - standard pro telekomunikace, keramická nebo kompozitní ferule o průměru 2,5 
mm, šroubovací převlečná matice s polohováním. 

- ST - standard pro telekomunikace, aretace proti potočení vodícím kolíkem, odpružená 
ferule, bajonetový závěr, vložný útlum 0,2 – 0,3 dB. 

- SC – podporovaný AT&T, ISO/IEC11801, push-pull provedení, keramická nebo 
kompozitní ferule, vložný útlum 0,15 dB. 

- FDDI – párový konektor pro sítě FDDI, push-pull provedení, keramická ferule, 
vložný útlum 0,2 dB. 

- ESCON – obdoba FDDI, podporovaný IBM. 

- E2000 – evropský standard pro telekomunikace, vyvinutý firmou DIAMOND, 
provedení push-pull, napružený kryt překrývající feruli, vložný útlum 0,2 dB. 

- MT-RJ – dvojvláknový konektor, slučitelný s RJ 45, podporovaný AMP, HP, 
Fujikurou, Sicor. 

- MTP – určený pro páskové kabely (4, 6 až 12 vláken). 

- VF 45 – dvojvláknový konektor, pro připojení PC, podporuje firma 3M pro system 
Volotion. 

Některá provedení konektorů byla uvedena v předchozím, některé další typické 
konektory jsou vyobrazeny na obr. 5.32. 

 
Obr. 5.32: Optické konektory 

Vzhledem ke značnému výčtu druhů konektorů se v praxi při měřeních nevyhneme 
použití tzv. průchodovek (adaptérů), které umožní propojit dva rozdílné druhy konektorů 
(např. adaptér ST/E2000 apod.). Pochopitelně pro spojení dvou stejných konektorů využijeme 
spojku. 

Závěrem uveďme detailněji technický popis často používaného konektoru E 200. 

Vlastnosti 

- integrovaná ochranná klapka chrání feruli proti znečištění, zabraňuje emisím 
laserového záření, 

- integrovaná pružinka pro spolehlivé uzavření ochranné klapky, 

- dodává se v provedení Standard nebo Premium, 
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- v provedení SM i MM, super a úhlové (APC) leštění, 

- západkový systém odolný proti samovolnému rozpojení, 

- plně keramická ferule, 

- polohování po 60° krocích, 

- barevné a mechanické značení. 

Technické specifikace 

- vložný útlum (IL): typ 0,10 dB 

- zpětný útlum (RL): > 60 dB 

- tahové zatížení: 40 N 

- rozsah teplot: -40 °C až +85°C 

- četnost spojení: min 1000 cyklů 

- způsob výroby: lepení a leštění 

- spojení: fyzický kontakt 

- mechanismus: západka 

- norma: EN 186-270 

- materiál ferule: plně keramická zirkoniová 

- materiál konektoru: UL 94-V0 

- materiál spojky: UL-94 V0, keramická slíva 

Použití 

- telekomunikace, 

- LAN, WAN 

- CATV, dohledové systémy, měřicí technika 

- služby, železnice, energetika, ... 

5.4 Optické vazební členy  

Podle konfigurace optické sítě, je v mnoha případech zapotřebí vydělit optický výkon z 
hlavního směru, v dalších případech naopak sloučit optické záření, je zapotřebí provést 
rozpojení, přepojení, přesměrování apod. K těmto účelům slouží optické vazební členy. 
Mohou být realizovány mnoha způsoby.  

Z obecných požadavků na tyto členy je možná stanovit:  

- nízké vložné ztráty, 

- vysoké ztráty v závěrném směru,  

- nezávislé rozdělení vidů do jednotlivých směrů,  

- jednoduchá nastavování,  

- snadná výroba, 

- nízká cena.  
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Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o čtyř branové vazební členy, je výhodné jejich 
definování provádět maticovým zápisem jako závislost mezi vstupním výkonem Pi a 
výstupním výkonem Pj. Pro případ čtyř branového optického členu dle obr. 5.33 je možné 
psát 
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                (5.17) 

 
Obr. 5.33: Obecný případ 4-branového vazebního členu 

V praktických realizacích dochází k redukci členů této obrazové matice. Pro obecné 
vyjádření mezi vstupem a výstupem optického výkonu na n-branovém vazebním členu platí 

( )K,3,2,1j,i,
P
P

log10A
i

j
ij =−=                 (5.18) 

   

Vazební členy realizované optickými vlákny 
Patří mezi nejjednodušší vazební členy, které se realizují přiložením (přilepením), nebo 

protavením dvou optických vláken vzájemně. 

Příklad vazebního členu s evanescentním polem je znázorněn na obr.5.34. Vazba mezi 
vlákny je zřejmá z obrázku. 

 
Obr. 5.34: Vazební člen s evanescentním polem 

Příklad bikonického vazebního členu je uveden na obr. 5.35. Vazba umožňuje rozdělení 
světelného toku do dvou směrů [5-6]. 
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Obr. 5.35: Bikonická vazba optických vláken 

Velmi často jsou používány vazební členy v provedení Y – odbočky, jak je uvedeno na 
obr. 5.36. Slouží při navazování a vyvazování světla na optických trasách, dále s výhodou 
možno je možné člen využít v měřící technice. Světlo může být vedeno buď z vlákna 1 do 
vlákna 2 a 3 nebo obráceně. Vlákna 2 a 3 jsou broušeny do tvaru Y. 

 
Obr. 5.36: Y – vazební člen 

Optické parametry vyjadřuje odrazová matice 
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Nepatrný rozdíl v dělení výkonů ve vláknech 2 a 3 je způsoben nerovnoměrností při 
broušení v tmelení obou polovin vláken.  

Různé vazby je možné vytvářet axiálním posunem vláken proti sobě. Uvažujeme-li 
vlákna se skokovou změnou indexu lomu, je vzájemná vazba závislá na překrytí ploch (viz. 
obr. 5.37). Na tomto principu se realizují optická relé, přepínače apod. Připevníme-li vlákno 
(vlákna) na metalický jazýček, který je ovládán magnetickým polem (obdoba jazýčkových 
relé) je umožněno tímto způsobem provést přepojení optického výkonu (viz. obr. 5.38.).  



Optické sítě - přednášky 79 

 
Obr. 5.37: Optický přepínač 

 
Obr. 5.38: Princip optického relé 

Vydělení části optického výkonu lze jednoduše provést rozdělovacím směrovým 
vazebním členem, jak je znázorněno na obr. 5.39. Rozdělení světelného toku je úměrné 
průměrům vláken D1, D2 a D3 dle 

213 DDD +=                     (5.20) 

 
Obr. 5.39: Rozdělovací směrový vazební člen 

Ztráty se pohybují pod 0,5 dB.  

Často používaným vazebním členem je zrcadlo (obr.5.40) a polopropustné zrcadlo (obr.5.41).  
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Obr. 5.40: Použití zrcadla jako vazebního členu 

 
Obr. 5.41: Použití polopropustného zrcadla jako vazebního členu 

Na obr. 5.42 je znázorněn průchozí vazební člen (hvězdicová vazba). Pracuje ve funkci 
směšovače vidů světla vstupujícího světlovody z jednotlivých optických vysílačů. Na 
výstupní straně jsou umístěny světlovody vedoucí k přijímači. Na obdobném principu pracuje 
vazební člen vyobrazený na obr. 5.43. Tyto vazební členy nacházejí uplatnění v lokálních 
optických sítích, ve funkci spojovacích obvodů.  
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Obr. 5.42: Průchozí přepojovací vazební člen 

 
Obr. 5.43: Odrazový vazební přepojovací člen 

Vazební člen, který umožňuje vydělit (sloučit) světelné záření o různých vlnových 
délkách je vyobrazeno na obr. 5.44. Vazební člen využívá interferenčního filtru, který 
vyčleňuje jednu vlnovou délku. Princip je zřejmý z obrázku. Ztráty se pohybují pod 1 dB.  
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Obr. 5.44: Vlnový vazební člen 

Těmito členy lze realizovat duplexní provoz mezi dvěma stanicemi. Tato zařízení bývají 
označována jako vlnový multiplex (WDM). Většinou jsou využívány vlnové délky λ1 =      
850 nm  a λ2 = 1300 nm.  

Touto problematikou se dostáváme k problémům směšování a vydělování různých 
vlnových délek z optického vlákna. Detailněji bude tato problematika uvedena později. 

6 Zdroje světla 

Zdroje záření tvoří jednu ze základních částí optoelektronického telekomunikačního 
spoje. I když jako zdroj optického záření můžeme v zásadě použít jakýkoliv světelný zdroj, je 
kupř. použití žárovky pro současné požadavky zcela nepoužitelné a to  z důvodů malé energie 
a nevýhodné vyzařovací charakteristiky. Z toho důvodu byly a jsou v laboratořích zabývající 
se zdroji záření velmi intenzivně studovány zdroje na bázi pevné fáze generující záření při 
pokojové teplotě, a to jsou polovodičové zdroje, z nich pak především zájem je soustředěn 
nejvíce na luminiscenční diody a laserové diody. 

Požadavky, které jsou kladeny na optické zdroje jsou především tyto: 

- co největší účinnost konverze elektrické energie na energii zářivou, 

- generace záření na takových vlnových délkách, kde útlum stávajících optických 
vláken je nejmenší, 

- generují záření při pokojových teplotách, 

- mají vysokou spolehlivost a životnost (otázka laserů), 

- snadnou modulovatelnost v širokém rozsahu, především změnou injekčního 
(napájecího) proudu, 

- vysokou monochromatičnost resp. koherenci generovaného záření, 
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- co nejužší směrovou charakteristiku vystupujícího záření, 

- snadnou zapojitelnost generovaného záření na optické vlákno, 

- v neposlední řadě malé rozměry a váhu. 

Pro optické telekomunikace přicházejí v úvahu tyto druhy zdrojů: 

- nekoherentní – luminiscenční polovodičové diody (LED – Light Emitting Diode), 

- koherentní – lasery: především polovodičové (LD – Laser Diode), pro speciální 
použití i lasery plynové, pevnolátkové a barvivové. 

Při prvním přiblížení luminiscenční diody (LED) jsou levné, lehce dostupné, mají 
dlouhou životnost, snadno se modulují, mají však velkou divergenci výstupního svazku a 
vyzařují menší výkon (v porovnání s LD) na všech vlnových délkách vhodných pro 
telekomunikační přenosy. 

Laserové polovodičové zdroje (LD) se vyznačují vyšším vyzařovaným výkonem, menší 
spektrální šířkou, vysokou účinností vazby na vlákno, možností modulovat  do vyšších 
frekvencí (GHz, Gbit.s-1), na straně druhé však vyžadují vyšší napájení, teplotní stabilizaci, 
jsou vznikem nejpravděpodobnějších poruch na optických traktech (provádí se zálohování, 
jejich životnost se však neustále zvyšuje) a jsou dražší. 

Oba dva prvky (LED a LD) jsou z pohledu malých rozměrů, snadného napojení na 
optické vlákna a snadné modulovatelnosti velmi používané v telekomunikační praxi. Pro 
nenáročnější aplikace tam, kde není zapotřebí dodržet směrovost optického svazku a pro 
přenosy na kratší vzdálenosti se používají polovodičové zdroje LED. Pro přenosy na větší 
vzdálenosti tam kde je zapotřebí vyzařovat v úzkém svazku, je zapotřebí přenášet více 
vlnových délek (vlnový multiplex – WDM), se v zapojení používají laserové polovodičové 
diody (LD). 

6.1 Luminiscenční diody 

Polovodičové infračervené elektroluminiscenční diody (LED) jsou P – N struktury 
převážně na bázi GaAs, polarizované v propustném směru. Na P – N přechodu dochází 
k injekci minoritních nositelů, z nichž část zářivě nekombinuje. Schéma nejjednodušší 
struktury je znázorněno na obr. 6.1.  
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Obr. 6.1: Schéma stuktury PN s energetickým diagramem 

Energií, která tedy vzniká při přechodu proudu diodou se vytváří páry elektron – díra 
v aktivní oblasti. Z energetického diagramu vyplývá, že elektrony se nachází ve vodivostním 
pásmu s energií EV a díry ve valenčním pásmu s energií E1. Při procesu rekombinace, se tedy 
do okolí vyzařuje energie 

( )eVEEE 1v −=∆           (6.1) 

Mezi energií ∆ E a vyzařovanou frekvencí platí vztah 

fhE ⋅=∆               (6.2) 

kde h    je Planckova konstanta (h = 6,62 . 10-34 Ws2) 

       f    frekvence v (Hz). 

       Ze známého vztahu pro frekvenci 

λ
=

cf              (6.3) 

kde  c je rychlost šíření světla ve vakuu (c = 2,998 . 108 m .s-1), obdržíme pro vlnovou 
délku optického záření 

)Ve;m(
E

242,1
µ

∆
=λ            (6.4) 

Použijeme-li jako základní materiál optického zdroje záření již zmíněný a hodně 
používaný gáliumarzenit (GaAs), u kterého je odstup valenčního a vodivostního pásma 
vyjádřený rozdílem energetických hladin (zakázané pásmo) přibližně ∆ E = 1,4 eV, je potom 
vlnová délka vyzařovaného optického záření 0,89 µm. Volbou základního materiálu a dalších 
složek je možné ovlivňovat generovanou vlnovou délku a šířku spektra. Tak např. pro 
vlnovou oblast 1,3 µm se používá struktura InGaAsP. 
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Odezva na proudový impuls elektroluminiscenčních diod je určena dobou života 
spontánně rekombinujících injektovaných minoritních nosičů. Pro polovodiče typu GaAs je 
tato doba krátká a náběžná hrana světelného impulsu je pouze několik ns. Těchto extrémně 
krátkých náběžných hran se dosahuje nahrazením obyčejného P-N přechodu jednoduchým 
nebo dvojitým heteropřechodem s úzkou aktivní oblastí. Takto je možné vyrobit velmi 
výkonné nekoherentní generátory pro telekomunikační systémy i na větší vzdálenosti. Tyto 
zdroje jsou malé, levné, s dobrou účinností a vhodnou vlnovou délkou pro oblast 
telekomunikací. Umožňují přímou modulaci i analogovým signálem až do 500 MHz. 
S vyzařovaným výkonem okolo 1000 W. cm-2  s dlouhou životností (až 107 hodin.). 

LED diody mají i své meze použitelnosti. Je to především jejich široký všesměrový 
vyzařovací diagram, který je překážkou pro účinné přizpůsobení na optické vlákno 
(především na vlákno s malou numerickou aperturou NA). Další omezení vyplývá z relativně 
širokého emisního spektra (30 nm), což způsobuje zkreslení dané závislostí rychlostí šíření 
světla ve vlákně na vlnové délce. 

Na obr. 6.2. je vyobrazeno schéma konstrukce luminiscenční diody na bázi GaAs 
s čelním vyzařováním a s přímým napojením na optické vlákno. Takovouto konstrukcí se 
umožní velká účinnost vazby mezi LED a vláknem ve výrobním závodě. Příslušná 
požadovaná délka vlákna se opatří konektorem. Takto odpadnou uživateli problémy 
s navazováním optického záření do vlákna. 

 
Obr. 6.2: Čelně vyzařující LED s napojením na optické vlákno 

Na obr. 6.3. je znázorněn druhý možný případ vyzařování LED z hrany. Jedná se o 
superluminiscenční diodu s proužkovou geometrií kontaktů. Dioda září úzkopásmově, pouze 
z jedné strany s vysokým výkonem. Dostáváme tak úzkopásmovější zdroj záření, kde dochází 
k poklesu množství vzniklých vidů ve vlákně. Což umožňuje zvýšení přenosové rychlosti a 
dosahu této diody. 



86 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

 
Obr. 6.3: LED s proužkovou geometrií 

V dalším si uveďme vlastnosti a typické charakteristiky LED. 

Doposud jsme uvažovali jen obecně, že na základě rekombinace dochází k vyzařování 
optického výkonu. Ne všechny druhy rekombinací přispívají k celkovému vyzářenému 
optickému výkonu PLC stejně. Výkon přiřazený konkrétním vlnovým délkám λ označme 
PL(λ). Potom závislost výkonu PL na vlnové délce 

),(fPL λ=              (6.5) 

označujeme jako spektrální charakteristiku PL - λ. Převládajícímu mechanismu 
rekombinačního procesu přináleží vlnová délka λM, ke které připadá největší hodnota 
vyzařovaného výkonu PLM = f (λM). Na obrázku 6.4. je zobrazena typická spektrální 
charakteristika LED. 

 
Obr. 6.4: Spektrální charakteristika LED 
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Šířka spektrální charakteristiky v polovině maxima výkonu se označuje ∆λHP. Tato 
veličina se někdy uvádí jako kritérium pro monochromatičnost světla. Situaci však lépe 
vystihuje tzv. míra monochromatičnosti mm, pro kterou platí 

.m
M

HP
m λ

λ∆
=              (6.6) 

Na podkladě číselné hodnoty mm lze ohraničit zdroje, které pokládáme za 
monochromatické, a které ne. Podmínky pro monochromatičnost GaAs byly stanoveny takto: 
∆λHP < 50,0 nm : λM > 855,0 nm> mm < 0,059 (Lit. [21]). 

Integrální optický výkon PLC se stanoví dle 

∫
λ

λ

λλ=
max

min

d)(PP LLC             (6.7) 

a je úměrný ploše ohraničené křivkou na obr. 6.4. souřadnicemi pro výkon v krajních 
bodech a úsečkou na ose  λ mezi body  λmin a  λmax. Platí 

∫
λ

λ

λ
λ

=
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d
P

)(P
PP

LM

L
LMLC           (6.8) 

Spektrální čistota p, je tím větší, čím jsou výkony přenášené postraními vlnami λ < λmin 
a  λ > λmax menší a výkon PLM na střední vlnové délce λM větší. 

Matematicky vyjádřeno 

( ) LC

LM
s

maxLminL

LM
S P

P´p,
P)(P

Pp =
λ>λ+λ<λ

=       (6.9) 

Mezi ps a p´s platí vzájemný vztah 

s

s
S ´p1

´p
p

−
=                    (6.10) 

Zajímavé srovnání přináší soubor spektrálních charakteristik různých zdrojů záření, 
citlivosti lidského oka a detektoru, které je uvedeno na obr. 6.5. Křivka a reprezentuje 
spektrální charakteristiku LED, křivka b znázorňuje citlivost lidského oka na vlnové délce 
(oblast, kde emituje LED je pro oko nulová), c je charakteristika wolframové žárovky, d je 
závislost Si – fototranzistoru (maxima Si-fototranzistoru a LED – GaAs jsou shodné, říkáme 
že jsou opticky přizpůsobené a to je předpoklad pro vzájemnou funkci zdroje ve vysílací části 
a detektoru v přijímači optického telekomunikačního systému). 
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Obr. 6.5: Poměrné spektrální charakteristiky 

Elektrooptická charakteristika PL = f(PD) poukazuje na závislost světelného výkonu PL 
na elektrickém příkonu diody PD = UFIF. Typická závislost je uvedena na obr. 6.6. 

 
Obr. 6.6: Průběh závislosti optického výkonu na proudu  
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Kvantovou účinnost stanovíme ze vztahu 

D

L

P
P

=η                     (6.11) 

 

Vyzařování diod, jejich polární vyzařovací diagram je jako příklad uveden na obr. 6.7. 

 
Obr. 6.7: Polární vyzařovací diagram LED 

 

Neméně důležité jsou i dynamické vlastnosti LED, definované světelnou odezvou na 
proudový skok. Čas náběhu je čas potřebný na to, aby se světelný výkon z 10% špičkové 
hodnoty PLM zvětšil na 90% (bývá kolem 1ns). Čas zpoždění je čas, který uplyne mezi 
začátkem pulsu a okamžikem, ve kterém PL dosáhne 10% maximální hodnoty. Tyto časy 
závisí od vlastní dynamiky rekombinačních procesů, od kapacity přechodu a parazitních 
kapacit pouzdra a přívodů. 

Luminiscenční diody jsou v jistých mezích závislé na napájecím proudu (dochází 
k posunu spektrální charakteristiky k vyšším vlnovým délkám) čímž dochází ke změně 
teploty. 

Přesné hodnoty parametrů a charakteristik luminiscenčních polovodičových diod pro 
jednotlivé typy lze získat z katalogů výrobců. 

6.2 Laserové diody 

Laserová dioda (LD – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Diode) 
je založena, jak z názvu vyplývá, na zesilování světla pomocí stimulované emise záření. 

LD se svojí konstrukcí příliš neliší od uspořádání luminiscenční diody vyzařující 
z hrany, musí však navíc splňovat některé požadavky, které umožňují emisi koherentního 
záření. 

Dále bude popsán jen základní princip činnosti laseru, pro detailnější studium je vhodná 
lit. [6-1], [6-2]. 
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Laser se skládá ze dvou základních částí: 

- zesilovače světelné vlny, 

- zpětnovazebního rezonátoru. 

Při interakci elektromagnetického pole s pevnou látkou vznikají tři základní druhy 
přechodů mezi stavem základním a excitovaným. Je to absorpce záření (přechod do vyššího 
energetického stavu) a spontánní a stimulovaná emise (přechody ze stavu excitovaného do 
základního). Spontánní emise záření začíná samovolně a náhodně po určitém čase (cca 10-8 s) 
od excitace. Stimulovaná emise je vyvolávána přímou interakcí s přítomným 
elektromagnetickým polem. Tato interakce způsobuje, že optické záření vznikající v prvku, ve 
kterém převládá tento typ přechodů, je koherentní. 

Pro dosažení tohoto efektu musíme působením vnější energie zabezpečit takový 
nerovnovážný stav, že bude větší počet atomů nebo molekulových systémů aktivní oblasti 
v excitovaném stavu, než je ve stavu základním. V takové struktuře, aktivní oblasti, potom 
převládající interakcí pole a látky je stimulovaná emise a nikoli absorpce a optické záření 
šířící se touto oblastí je zesilováno. Tento stav se nazývá inverze populace. 

Při inverzi populace musí být rychlost emisních přechodů Wemise větší, než je rychlost 
absorpce Wabsorpce. V souladu s energetickými hladinami, rychlost emise bude úměrná [20]. 

dW)]h-(WF-[1)h-(Wn(W)F(W)n~W vvccemise ∫ υυ             (6.12) 

dW)]W(F1[)W(n)h-(WF)h-(Wn~W ccvvabsorpce ∫ −υυ             (6.13) 

kde Fc a Fv jsou Fermiho – Diracovy rozdělovací funkce 
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kde hυ je energie emitovaných fotonů, 

nc, nv jsou hustoty stavů ve vodivostním a valenčním pásu, 

WFc, WFv jsou zdánlivé Fermiho hladiny platné pro vodivostní a valenční pás, 

z podmínky pro zesílení optického záření Wemise Wabsorpce plyne důležitý vztah 

υ>− h.WW FvFc                 (6.15) 

Uvedený vztah je obecně platný vztah pro polovodiče, resp. pro prostředí, které je 
schopné zesilovat světlo o kmitočtu υ. Současně je to podmínka nutná k zesílení světla, nikoli 
však postačující pro generaci světla. K tomu je třeba splnit i zpětnovazební podmínku pro 
vznik oscilací, tzn. připravit strukturu, která umožňuje zavést kladnou zpětnou vazbu 
s dostatečným činitelem této vazby. Většinou se pro tento účel využívá rezonančních 
vlastností Fabryho – Perotovy dutiny (viz. obr. 6.8.). Jde v podstatě o dvě rovnoběžná 
polopropustná zrcadla umístěné ve vzdálenosti LR na protilehlých stěnách polovodičového 
materiálu, mezi kterými je aktivní oblast. 
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Obr. 6.8: Schéma polovodičového laseru 

Tuto zpětnovazební podmínku lze vyjádřit zápisem 

RL)g(
R
1ln α−=                (6.16) 

kde R je součinitel reflexe zrcadel, 

       α součinitel optických ztrát, 

       g zisk aktivního prostředí, 

       LR délka rezonátoru. 

Z rovnice (6.16.) je pak možné stanovit prahový zisk aktivního prostředí potřebný pro 
generaci koherentního světla 
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Za zjednodušení, že Fabryho – Pierotova dutina je jednorozměrný rezonátor, jímž se šíří 
optická vlna ve směru osy, je základní výběr vidů dán požadavkem celého počtu půlvln mezi 
odrazovými plochami 

RL
n2

m =
λ                   (6.18) 
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kde m je 1, 2, 3, …. 

       λ vlnová délka, 

       n index lomu prostředí dutiny. 

Pro praktické aplikace, za účelem dosažení směrovosti záření, bývá rezonátor 
polopropustný pouze z jedné strany. Buzení polovodičových laserových struktur injekcí na 
přechodu P-N, je nejjednodušší a nejúčinnější metoda dosažení inverze populace. Pro praxi 
mají význam lasery založené na dvojitém heteropřechodu. Optické pole a minoritní nositele 
jsou velmi efektivně soustředěny do velmi úzké aktivní oblasti. Rovněž Fabryho-Perotův 
rezonátor bývá nahrazován lepším rezonátorem, jako např. u laseru s rozloženou zpětnou 
vazbou (DFB – Distributed feedback), případně u laseru s Braggovým odrazem (Distributed 
Bragg – Reflektor), jehož schéma je uvedeno na obr. 6.9. Znázorněná optická mřížka, vytváří 
frekvenčně selektivní odrážeč. 

 
Obr. 6.9: Polovodičový laser s Braggovým odrazem 

Je evidentní, že vliv konstrukce LD ovlivní charakteristiky energetické bilance záření, 
spektrální závislosti, závislosti na teplotě aj. 

Typická spektrální charakteristika laserové diody je vyobrazena na obr. 6.10. I v případě 
ostrého naladění rezonátoru na vlnovou délku λM, intenzita záření nepřísluší jen jedné vlnové 
délce (absolutní monochromatičnost), ale je spojitě rozdělená v určitém intervalu vlnových 
délek. Intenzita záření (výkon) vzrůstá se vzrůstajícím proudem. Se vzrůstající teplotou 
dochází k posunu spektrální charakteristiky k vyšším vlnovým délkám. 
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Obr. 6.10: Spektrální charakteristika laseru 

Další důležitou charakteristikou laseru je závislost vyzářeného optického výkonu od 
velikosti amplitudy proudu. Graf této funkce PL = f (IM) je znázorněna na obr. 6.11. Z grafu je 
patrno, že se vzrůstající teplotou dochází k posunu charakteristiky. Je také vidět, že 
charakteristiky jsou téměř ideálně lineární a je tak umožněno při pulsním provozu použít 
amplitudovou proudovou modulaci světelného toku. 

 
Obr. 6.11: Závislost vyzářeného optického výkonu na amplitudě proudu 
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Pochopitelně, pro hlubší studium pochodů v laseru, je nezbytné zabývat se prostorovým 
vyzařováním, napěťovými charakteristikami, dynamickými vlastnostmi atd. (viz. [21]). 

Generované záření laserů pokrývá co se vlnové délky týče celou oblast potřebnou pro 
telekomunikace (0,85 µm až 1,55 µm), s typickou šířkou pásma pod 5 nm a menší než 1 nm 
(mnohovidové, jednovidové), s optickým výkonem cca 10 mW. 

Úzce směrová vyzařovací charakteristika, elipsovitého tvaru, s úhlem otevření cca 5°, 
umožňuje účinné navázání vyzařovaného výkonu do vlákna (mnohem účinnější než u LED). 

Účinnost vazby optického zdroje do vlákna (viz. obr. 6.12.) je možné vyjádřit 

( )2

diody

vlákna

diody

vlákna NA
A
A

T
P
P

==η                 (6.19) 

kde Pvlákna, Pdiody     je výkon přenesený do vlákna, výkon diody 
        Avlákna, Adiody  je vstupní plocha vlákna, výstupní plocha diody, 

        T      světelná propustnost prostředí, 

        NA      numerická apertura vlákna. 

 
Obr. 6.12: Vazba zdroje záření na optické vlákno 

6.3 Přenosové optoelektronické součástky 

Přední světoví výrobci (Siemens, GE Solid State, Optral, OKI, Sony aj.) nabízí velké 
množství polovodičových zdrojů záření pro oblast telekomunikací. Jejich výčet by zabral 
značnou část této publikace a je nezbytné pro potenciální uživatele (návrháře) si příslušné 
katalogy firem opatřit. V katalozích jsou jednotlivé typy detailně uváděny, mimo hlavních 
parametrů jsou k dispozici i spektrální charakteristiky, vyzařovací diagramy, výkonové a 
proudové závislosti aj. 

V nabídce je pak dále celá škála různých typů optoelektronických spojovacích členů 
pevných (jedna součástka tvoří vysílač i přijímač, tzv. Coupler- který vznikne optickým 
spojením GaAs luminiscenční diody, vysílače a křemíkového NPN fototranzistoru jako 
přijímače) využívaných pro galvanické oddělení proudových obvodů. 
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7 Modulace a detekce světla 

Přenos informace pomocí světelného záření je evidentně možný tehdy, budeme-li tento 
tok světelného záření nějakým způsobem ovlivňovat, v souladu s přenášeným signálem  
hovoříme o modulaci, současně obrácený pochod se nazývá demodulací, přičemž na přijímací 
straně je zapotřebí zapojit detektor záření, který převádí optické záření zpět na elektrický 
signál. 

7.1 Modulační metody 

I při optickém přenosu se používají obecně známé modulační metody jako jsou 
amplitudová, frekvenční a fázová modulace. Při přenosu analogového signálu se většinou 
používá amplitudové modulace s přímou modulací intenzity záření (AM – IM), případně 
frekvenční modulace pomocné nosné frekvence. Analogových způsobů přenosu se s výhodou 
využívá při přenosech televizního signálu. V přijímači je potom nezbytné vyhodnotit změny 
intenzity a v demodulátoru obnovit původní signál. Pro přenos je také možné původní 
analogový signál přeměnit na číslicový a použít modulačních principů PCM – IM, PFM – IM 
a PWM – IM. 

Při použití analogové modulace vysílacího prvku se využívá poměrně dobré lineární 
závislosti vysílaného výkonu na budícím proudu. Požadavky na odstup signálu od šumu 
v porovnání s číslicovým přenosem jsou přísnější, dále je třeba brát v úvahu linearitu 
útlumové a fázové charakteristiky. 

Modulační vlastnosti LD 

Výhodou polovodičových laserů je, že lze použít přímou modulaci, tj. modulační proud 
lze přímo superponovat na konstantní injekční proud, kterým je nastaven pracovní bod na 
výstupní charakteristice. 

Při analogové modulaci je výhodné nastavit předpětí těsně nad prahový proud. Při 
rozborech, které se dělaly pro malý modulační signál ([27], [28]), byl vyhotoven matematický 
popis, který je dán soustavou dvou nelineárních diferenciálních rovnic, ze kterých je možné 
vyvodit tyto závěry: v modulační charakteristice lze očekávat rezonanční špičku jako 
důsledek vzájemného působení populace fotonů a koncentrace injektovaných elektronů. 
Rezonanční frekvence fr při budícím proudu I je dána přibližně výrazem 
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kde  τe  je doba života elektronů, 

        τf  doba života fotonů, 

        Ip  prahový proud. 

Uvažují-li se typické hodnoty pro polovodičový laser, jako např. Ip = 190 mA,  τe = 4 
ns, τf = 1 ps a který je buzen konstantním proudem I = 205 mA, obdržíme z (7.1) fr = 7,07.108 

Hz. Frekvenční odezva laseru s popsanými parametry je uvedena na obr. 7.1. 
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Obr. 7.1: Frekvenční charakteristika laseru 

Impulsní modulace (PCM) se jeví jako nejvýhodnější pracovní režim laseru. I zde však 
při zvyšující se přenosové rychlosti, vyvstávají specifické problémy, které omezují impulsní 
modulační možnosti. Příčinou je jednak zpoždění výstupního signálu za vstupní impulsní 
modulací a jednak možnost vzniku relaxačních kmitů, které mohou svojí frekvencí zasahovat 
do oblasti vzniku modulačních frekvencí. Problém vnitřní modulace polovodičového laseru je  
tedy v nastavení pracovních podmínek tak, aby byly potlačeny v co největší míře oba výše 
uvedené parazitní jevy a aby byla dosažena časově i teplotně stabilní činnost. 

Z uvedeného vyplývá, že pro pracovní oblast laseru je zapotřebí vybrat lineární část 
charakteristiky (obr. 6.11). Na základě náhradního schématu laseru ([7-1]) a také na základě 
měření, lze stanovit maximální modulační rychlost laseru. Horní mez je opět omezena 
vznikem relaxačních kmitů. Pro velikost těchto kmitů platí 
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Dosazením typických hodnot (viz. u vztahu (7.1)) obdržíme fr =&  685 MHz. Potlačení 
amplitudy relaxačních kmitů lze docílit vhodnou volbou klidového proudu IO, jestliže je 
nastaven trvale nad prahovou hodnotou Ip. Tímto postupem lze dosáhnout téměř dokonalého 
vyhlazení výstupního záření. Pro laser s výše uvedenými parametry, při IO = 200 mA a při 
rychlosti 250 Mbit . s-1 relaxační kmity téměř vymizely. Současně, po stránce technologické 
kvalitní lasery umožňují dosáhnout přenosových rychlostí 100-vek Mbit . s-1 až 1-tek Gbit .s-1. 

Pro nastavení pracovního bodu laseru se používají proudové zdroje. Nejčastěji se 
používají tranzistorové zdroje proudu (blíže viz. Kap. 8.2). 

Závěrem uveďme případ, kdy se nám ve spektrální charakteristice objeví větší počet 
vidů, řádově 10 až 20, které jsou od  λM na obě dvě strany tlumeny (v oblasti nižších vlnových 
délek větší počet a pozvolnější sestup charakteristiky), jak je uvedeno na obr. 7.2. Lasery totiž 
vykazují po dobu několika nanosekund velmi široké spektrum záření, jsou-li provozovány při 
impulsní modulaci s předpětím pod prahem stimulovaného záření. Je to důsledkem velkého 
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skoku hustoty elektronů v časových intervalech mezi špičkami tlumených výstupních kmitů 
laseru. Tato vysoká hustota elektronů způsobuje dostatečný zisk pro vznik většího počtu vidů. 
Tomuto jevu lze zabránit zavedením konstantního injekčního proudu s hodnotou těsně nad 
jeho prahem. 

 
Obr. 7.2: Spektrální charakteristika laseru 

Modulační vlastnosti LED 

LED diody rovněž s výhodou modulujeme vnitřně, tj. pomocí injekčního proudu. 
Využívá se ve velkém rozsahu lineární statické modulační charakteristiky, která se zakřivuje 
až při vyšších hodnotách poudu, vlivem tepelných jevů (viz. obr. 6.6). 

Vlivem dynamických vlastností LED (životnosti injektovaných elektronů, napěťové 
závislosti kapacity přechodu p – n) dochází ke zpoždění odezvy diody vzhledem k injekčnímu 
proudu a ke zpomalování náběžných a závěrných hran vstupních modulačních impulsů. Tyto 
jevy potom omezují frekvenčních pásmo modulace. Maximální modulační frekvence se 
přibližně určuje dle vztahu (7.3) 

e2
1f
τπ

<<             (7.3) 

Dosadíme-li opět typické hodnoty τe = 1 až 2 ns (doba životnosti injektovaných 
elektronů), obdržíme maximální modulační frekvenci LED v rozmezí 100 až 200 MHz. 

Pro dosažení vyšších modulačních hranic při impulsní modulaci a za tím účelem 
zkrácení doby zpoždění te mezi budícím skokovým proudem Ie a vznikem výstupního záření, 
je nutné polarizovat LED napětím, které je svou hodnotou blízké difúznímu napětí ud. 
Modulační vlastnosti LED do značné míry pak především určují vlastní konstrukce LED. 
V neposlední řadě je pak také nezbytné provést dobré přizpůsobení výstupní impedance 
generátoru na nízkou vstupní impedanci diody. 
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Pokud pro modulaci není potřebná linearita charakteristiky, je možné zmenšit hloubku 
modulace, co se však nepříznivě projevuje na hodnotě poměru signál – šum, anebo je možné 
provést kompenzaci nelinearit charakteristiky. 

Pro linearizaci charakteristik je možné použít některou z dále uvedených metod. 

Metoda předskreslení je založena na principu, že ještě před vlastní modulací na vysílací 
diodě je elektrický signál veden přes obvody, které způsobí inverzní nelineární zkreslení. 

Metoda fázové modulace je založena na současné modulaci dvou LED se stejnými 
charakteristikami, přičemž signály jsou stejné ale fázově posunuté o π/2. Po sloučení 
vyzářených výkonů v optickém vlákně se potlačí druhé harmonické, tj. složky typu 2ωt a 
cos(2ωT + π). 

Metoda záporné zpětné vazby, často používaná v elektronických obvodech je použitelná 
i při optických přenosech a je výhodná z hlediska realizace. Je založena na principu odvodu 
části vyzařovaného výkonu do zpětné vazby, ze kterého se vytváří část proudu pro modulaci 
vysílací diody. 

Kromě uvedených výše modulací, jsou pro speciální účely známé další možnosti 
modulací:  

- podle druhu modulace tyto vnější modulátory mohou být založeny na principu 
elektrooptickém, magnetooptickém, akustickém a absorpčním. Vzhledem k tomu, že 
všechny praktické realizace mají význam především na principech integrované 
optiky, bude zmínka o některých těchto realizacích uvedena v kapitole 10. 

7.2 Detekce záření 

Pro detekci záření se používají prvky zvané detektory. Detektory záření, které jsou 
potřebné k demodulaci optického signálu v optoelektronických systémech, musí splňovat 
určité požadavky z hlediska parametrů, slučitelnosti s ostatními prvky, provedení a nákladů. 
Pro telekomunikační účely se výhradně používají polovodičové detektory. Zájem je 
soustředěn k polovodičovým diodám, a to především fotodiodám typu PIN a lavinovým 
fotodiodám APD (Avalanche-Photodiode). Tyto detektory pak musí splňovat následující 
požadavky: 

- vysokou citlivost v pásmu výše popsaných světelných zdrojů, tj. pro  λ = 0,8 až 1,55   
µm, 

- musí zaručit dostatečnou šířku přenášeného kmitočtového pásma, 

- rychlou časovou odezvu, 

- malý vlastní šum, 

- minimální rozměry, současně vhodné pro připojení na optické vlákno, 

- necitlivost na teplotní změny, změny napájecího napětí apod. 
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Obr. 7.3: Pohltivost a absorpce různých materiálů detektorů 

Používané detektory jsou tedy převážně prvky s  p – n přechody. Jsou založeny na 
oddělování párů nosičů náboje, tj. elektronů a děr, které vznikají vlivem pohlcování 
světelného záření detektorem. Materiály, které mají dostatečnou pohltivost světla v uvedeném 
pásmu vlnových délek, jsou Ge, Si, GaAs, InGaAsp, InGaAs. Jejich spektrální koeficient 
absorpce  αa je uveden na obr. 7.3. Na obrázku je rovněž uvedena odpovídající hloubka vniku 
záření do materiálu x0, definovaná vztahem 
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Dopadá-li na povrch detektoru záření o výkonu P0, pak průběh pohlcení je dán vztahem  

( ) ( ) ( ) .e1PR1xP x
O

aα−−−=            (7.5) 

kde R značí koeficient odrazu povrchu detektoru. Tento koeficient udává velikost částí 
dopadajícího výkonu, který nepronikne do polovodiče, a je tedy pro užitečné zpracování 
ztracen. Aby tomu bylo zabráněno a zlepšila se celková účinnost detekce, nanáší se na 
funkční povrch detektoru antireflexní vrstva o tloušťce λ/4, která působí jako impedanční 
transformátor. 

Ze vztahu (7.5) vyplývá fyzikální význam hloubky vniku x0: je to taková hloubka, pro 
kterou platí (7.4) a tedy je to vzdálenost od povrchu detektoru, kde je absorbováno 63% = 
dopadajícího výkonu. 

Z obr. 7.3. rovněž vyplývá frekvenční mez použití pro jednotlivé materiály. Všechny 
uvedené materiály mají ostře vyjádřenou mezní vlnovou délku použití. Pro GaAs je to kolem 
0,9  µm, pro Si 1,1 µm, pro InGaAsP 1,2 až a1,6 µm a pro Ge je to 1,7 µm. 



100 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

 
Obr. 7.4: Princip činnosti fotodiody PIN 

Dále si popíšeme základní princip činnosti PIN diody. Na obr. 7.4. je schematicky 
nakreslena PIN dioda a průběh intenzity elektrického pole ve střední vrstvě (i). Z obrázku je 
patrno, že PIN dioda se v podstatě skládá ze tří vrstev polovodiče: 

- ze silně legované vrstvy p o síle wp,  

- ze silně legované vrstvy n o síle wn,  

- a střední vrstvy i, která je slabě legována a má vodivost typu p nebo typu n.  

Uvedený průběh intenzity elektrického pole ve vrstvě i je vytvořen vlivem napětí, jímž 
je dioda polarizována v závěrném směru. V místě styku vrstvy p a i vzniká přechod. Právě tak 
vzniká přechod v místě styku vrstev i a n. Obecně se mohou pod vlivem dopadajícího světla 
vytvářet páry elektron – díra ve všech třech oblastech diody. Elektrony a díry vzniklé v oblasti 
i difundují pod vlivem silného elektrického pole v navzájem opačných směrech. Elektrony 
k n+ oblasti a díry k p oblasti. Elektrony vzniklé v p oblasti blízko p – i přechodu difundují 
tímto přechodem do i oblasti a dále se pohybují driftovou rychlostí k n+ oblasti. Podobně se 
chovají díry vzniklé v blízkosti přechodu n+ – i. 

 
Obr. 7.5: Struktura fotodiody PIN (boční dopad záření) 
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Pro získání dostatečné účinnosti generování párů elektron – díra je nezbytné, aby oblast 
i byla co nejširší a obě sousední oblasti byly úzké. Schematické znázornění diody, kdy 
dopadající světlo dopadá z boku je uvedeno na obr. 7.5. Boční dopad záření zvyšuje 
kvantovou účinnost diody a zlepšuje frekvenční vlastnosti. Struktura fotodiody PIN s čelním 
dopadem světla je vyobrazena na obr. 7.6. 

 
Obr. 7.6: Struktura fotodiody PIN (čelní dopad záření) 

Fotodiody PIN jsou velmi rozšířené detektory záření, které mají vysoký kvantový 
výtěžek (60 – 80%) a rychlou odezvu. Na vlnových délkách, kde je možné použít jak Si, tak 
Ge diody, je výhodné dát přednost křemíkovým diodám, neboť tyto jsou teplotně méně 
závislé a mají menší proud za tmy. 

Lavinové fotodiody 

Lavinové fotodiody jsou v telekomunikační praxi používány z důvodů dosažení větší 
citlivosti, v porovnání s probíranými PIN diodami. Jestli-že PIN diody byly založeny na 
optické excitaci volných nosičů náboje a rekombinačních procesech, přistupuje v případě 
lavinových fotodiod proces multiplikace volných nosičů na základě ionizace v silném 
elektrickém poli. 

Nevýhodou lavinových fotodiod je komplikovanější výroba, jsou také dražší, vyžadují 
předpětí a také to, že již zmíněný výhodný proces multiplikace současně zvýší i úroveň napětí 
šumu [30]. 

Schematické znázornění lavinové fotodiody je nakresleno na obr. 7.7. Jak je z obrázku 
zřejmé, je legování provedeno tak, aby v oblasti přechodu dosáhla intenzita elektrického pole 
vysoké hodnoty. Nosiče náboje které driftují v této oblasti, mohou být urychleny do rychlostí, 
které jsou postačující ke generování nových párů elektron – díra vlivem nárazové ionizace. 
Tyto nově vzniklé páry jsou původem vzniku dalších párů. Tak vzniká pochod lavinového 
narůstání nosičů náboje. Tento proces násobení je náhodným jevem, a proto současně s ním 
vzniká přídavný šum. Velikost koeficientu násobení se pohybuje v mezích několika desítek až 
několika set. 
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Obr. 7.7: Princip činnosti lavinové fotodiody 

Ukázka konstrukce křemíkové lavinové fotodiody s ochranným prstencem je uvedena 
na obr. 7.8. Zvláštností konstrukce je již zmíněný ochranný prstenec ve formě n oblasti, 
difundovaný na rozhraní oblastí n+ – p. Účelem je snížení vysoké intenzity elektrického pole 
v místě tohoto přechodu. Doba vytvoření laviny je extrémně krátká a je rovna několika ps. 
Z tohoto důvodu se tyto fotodiody hodí pro širokopásmovou detekci optických signálů. 
Hodnoty součinu fotoelektrického zisku a šířky pásma dosahují desítky GHz (až 100 GHz).  

 
Obr. 7.8: Konstrukce lavinové fotodiody 

7.3 Parametry detektorů záření 

Důležitým parametrem polovodičových detektorů záření je kvantová účinnost. Ta je 
definována jako ta část dopadajícího toku fotonů, která je absorbována v polovodiči a vytváří 
nosiče proudu, jež jsou sbírány podél přechodu p – n. Velikost proudu (fotoproudu) 
vznikajícího pohlcením světelného záření o středním výkonu P (tomu odpovídá množství 
dopadajících fotonů P/hυ) je dána výrazem 

( )AP
h
qI
υ

η=             (7.6) 
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kde η  je kvantová účinnost. Ze vztahu (7.6) lze odhadnout citlivost typické PIN diody: 
vyjádříme-li citlivost Ad jako poměr vzniklého fotoproudu k dopadajícímu světelnému 
výkonu, potom 

( )1
d WA.

h
q

P
IA −

υ
η==          (7.7) 

(Ve výrazu h = 6,626.10-34 je Planckova konstanta, q = 1,6 .10-19 C je náboj elektronu) 

Frekvenční vlastnosti jsou především ovlivňovány konstrukcí fotodiod. Z hlediska 
zapojení detektoru je nutná znalost impedance a časové konstanty detektoru. 

Poměrná spektrální citlivost je bezrozměrná veličina. Udává poměr spektrální citlivosti 
při dané vlnové délce k spektrální citlivosti v maximu závislosti. 

Neméně důležitými parametry jsou proud za tmy při neozářeném detektoru a také 
teplotní závislosti detektorů. 

Jedním z důležitých parametrů je úroveň napětí šumu. Určuje minimální hodnotu 
detekovaného výkonu dopadajícího záření. Pro tento účel se zavádí veličina PNEP (NEP – 
noise equivalent power). Tento výkon je definován jako výkon dopadajícího záření, který 
vytváří na detektoru stejnou efektivní hodnotu napětí, jako je napětí šumu. Dopadající záření 
se předpokládá sinusově modulované. Hodnota PNEP se určuje měřením šumových vlastností 
detektoru a získá se ze vztahu (7.8) 

( )2/1

f

šD
NEP HzW

Uf
UP

P −

∆
=           (7.8) 

kde Uš  je efektivní hodnota napětí šumu (V), 

       Uf  efektivní hodnota fotonapětí (V), 

       ∆f  šířka pásma zesilovače (Hz), 

       PD  je dopadající výkon záření na plochu detektoru, uvažuje se efektivní 
hodnota (W). 

Efektivní hodnota napětí šumu je závislá na šířce pásma selektivního zesilovače. 
Většinou se přepočítává na šířku 1 Hz. Pro praktické účely a pro srovnání detektorů se zavádí 
pojem detektivity D a normované detektivity D, které jsou definovány vztahy 

SDD:
P

1D
NEP

==            (7.9) 

kde S je plocha detektoru (m2). 

V tabulkách potom kupř. označení D (0,85; 800; 1) znamená, že hodnota D je 
uvažována při vlnové délce 0,85 µm, dopadající záření bylo přerušováno na frekvenci 800 Hz 
a šířka pásma selektivního zesilovače je uvažována 1 Hz. 

Ještě se zmiňme o lavinové fotodiodě. Zvýšená citlivost je úměrná multiplikačnímu 
faktoru a platí 

fO IMI ⋅=                     (7.10) 

kde If je primární fotoproud odpovídající dopadajícímu světelnému výkonu, daný 
vztahem (7.6). Vztah platí pro malé fotoproudy. 
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Pro M0 dále platí 

n

D

O

U
U1

1kM

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−

=                   (7.11) 

kde U je závěrné napětí diody, UD průrazné napětí a n je konstanta zahrnující základní 
vlastnosti materiálu a profil legování aj. k je konstanta úměrnosti. Závislost multiplikačního 
koeficientu na napětí v závěrném směru je uvedena na obr. 7.9. 

 
Obr. 7.9: Závislost multiplikačního koeficientu na napětí diody v závěrném směru 

Multiplikační koeficient je dále závislý na modulační frekvenci optického záření a platí 
přibližně 

( )
O

O

Mj1
M

M
ω+

=ω &                  (7.12) 

kde ω je modulační frekvence optického záření, MO multiplikační koeficient při ω  = 0. 

Přední výrobci, tak jako tomu bylo u zdrojů záření nabízí širokou paletu různých druhů 
detektorů záření. V prospektech a katalozích je možné podle parametrů detektorů uvedených 
v předcházející kapitole volit potřebný typ detektoru, pro odpovídající aplikaci [7-2], [7-3], a 
[7-4]. 

8 Optoelektronické telekomunikační systémy 

V současné době je provozována celá škála optoelektronických telekomunikačních 
systémů, jejichž technické řešení závisí od povahy přenášeného signálu (např. číslicový signál 
telefonního hovoru, datový signál, obrazový signál, signál FDM přenosu aj.). Charakter 
zařízení je rovněž odvislý od využití a je jiný u zařízení pro přístupové (lokální) sítě a pro 
případ WAN, transportních a globálních sítí. V případě dálkových spojů na větší vzdálenosti 
je nutné po určitých úsecích zapojovat opakovače nebo zesilovače. Vzdálenost mezi nimi je 
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závislá od druhu optického vlákna, druhu zdroje a detektoru světla a v neposlední řadě od 
povahy přenášeného signálu. 

Přenos číslicových signálů po optických vláknech se jeví jako zvláště výhodný. Oproti 
metalickým vodičům je zapotřebí respektovat některé odlišnosti, především to, že intenzita 
světla nemůže nabývat záporných hodnot a to je důvodem k tomu, aby světelný zdroj při 
přenosu byl modulován unipolárním kódem. Z těchto důvodů se zdroj signálu, případně za 
multiplexní zařízení zařazuje linkové optické rozhraní a teprve za ním následuje optický 
kabel. 

Při použití analogové modulace vysílacího prvku se využívá poměrně dobré lineární 
závislosti vysílacího výkonu na budícím proudu. Požadavky na odstup signálu od šumu 
v porovnání s číslicovým přenosem jsou podstatně přísnější, dále je třeba brát v úvahu 
linearitu útlumové a fázové charakteristiky nebo průběh diferenciálního zisku a fáze. Používá 
se většinou modulace intenzity záření (AM-IM), případně frekvenční modulace. Analogových 
způsobů přenosu se s výhodou využívá při přenosech obrazového signálu. 

Základní schematické zapojení optoelektronického telekomunikačního systému je 
znázorněno na obr. 8.1. V elektrické části systému (E) je přenášený signál upraven pro vstup 
do optické části (O), kde příslušný zdroj záření vyzařuje informaci do vlákna. Na přijímací 
straně v optické části (O) je zpětně světlo detekováno příslušným detektorem světla na signál 
elektrický (E), který je příslušně upraven analogicky k charakteru vstupního zařízení. 

 
Obr. 8.1: Základní zapojeni optoelektrického systému 

V případě větší vzdálenosti mezi koncovými zařízeními je nezbytné zapojit opakovače 
(viz obr. 8.2.a). V opakovači je světelné záření opět převedeno na elektrický signál, ten je 
příslušně zesílen, upraven a přiveden na výstup opakovače, zdroj světla (O), který je opět 
napojen na další úsek optického vlákna. V posledních letech jsou do praxe uváděny optické 
zesilovače (OZ) (viz obr.8.2.b), které zesílí příchozí optické záření bez nutnosti konverze na 
elektrický signál (např. optický zesilovač EDFA – bude pojednáno dále). 

 
Obr. 8.2: Optoelektronický přenosový systém a) s opakovačem, b) s optickým zesilovačem 
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Pochopitelně na OLZ (optické linkové zakončení), opakovačích, zesilovačích jsou 
vlákna připojena pomocí konektorů (ve schématech pro jednoduchost není vyznačeno). Tímto 
způsobem byl popsán základní jednosměrný optoelektrický přenos. Vzhledem k tomu, že ve 
většině případech je požadován obousměrný přenos, je nezbytné použít dvou vláken mezi 
vstupem (A) a výstupem (B). Schematické znázornění je uvedeno na obr. 8.3. 

 
Obr. 8.3: Obousměrný optoelektronický přenos 

 Jiné řešení skýtá použití dvou vlnových délek 21 , λλ  pro směr A-B a B-A pro přenos 
pouze po jediném vlákně (tzv. vlnový multiplex). Toto řešení znázorňuje obr.8.4. 

 
Obr. 8.4: Obousměrný optoelektronický přenos s vlnovým multiplexem 

 Další zvyšování kapacitních přenosových možností při přenosu po optickém vlákně je 
možné pomocí multiplexů. 

Jsou známé tři způsoby současného přenosu: 

- elektrický multiplex, který je nejrozšířenějším v telekomunikační praxi, kdy signál je 
multiplexován nejprve  elektricky a následně přenášen po optickém vlákně (viz. 
obr.8.5.)[8-1]. 

 
Obr. 8.5: Elektrický multiplex 

- vlnový multiplex, který využívá sloučení několika zdrojů záření o rozličných 
vlnových délkách do jediného optického vlákna za účelem přenosu (viz. obr. 8.6.). 
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Obr. 8.6: Vlnový multiplex 

- vláknový multiplex, kdy každý signál jde po vlastním vlákně (je opodstatněn 
mikrorozměry vlastních vláken – viz. obr.8.7.) 

 

 
Obr. 8.7: Vláknový multiplex 

Při porovnání těchto tří multiplexů je možné konstatovat, že nejpoužívanější v současné 
době je elektrický multiplex. Vlnový multiplex kapacitně elektrický multiplex předčí, je však 
náročný na technologii použitých součástek. 

Uvedené příklady jsou základem optoelektrických  telekomunikačních systémů. Na 
jejich bázi pracují digitální systémy vyšších řádů, analogové systémy, systémy širokopásmové 
– umožňující přenos hlasu i obrazu, systémy pro přenos dat aj. Jejich využití je nejen 
v telekomunikacích, ale i v dalších odvětvích jako kupř. doprava, automatizace, energetika aj. 

Vzhledem k využití těchto systémů je zřejmé, že kromě přenosových parametrů je 
nezbytné se zabývat i jejich spolehlivostí, dohledem, lokalizací a odstraňováním chyb. 

V dalších podkapitolách si probereme základní problémy těchto systémů a seznámíme 
se s některými skutečnými systémy. 
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8.1 Základní otázky optoelektronických systémů 

V této části nastíníme některé důležité otázky týkající se spolehlivé funkce 
optoelektrických systémů. Ze systémového pohledu při návrhu skutečného zařízení jde o 
možnost následné volby.  

Druh přenášeného signálu z pohledu systému: 

a) digitální 

-  tomu odpovídající bitová chybovost, 

-  přenosová rychlost 

b) analogový 

-  s odpovídající šířkou přenášeného pásma, 

-  zkreslením, 

c) rozhlasový 

- s šířkou přenášeného pásma, 

- zkreslením 

d) obrazový 

-  s šířkou přenášeného pásma, 

-  zkreslením. 

Ve všech uvedených případech je zapotřebí uvažovat rozsah pracovních teplot. 

Parametry vysílače: 

- vstupní impedace, 

- maximální hodnoty vstupního signálu, 

- vlnová délka záření, 

- hodnota optického výkonu, 

- odpovídající výkon zdroje napájení. 

Parametry zdroje záření: 

- vlnová délka záření, 
- spektrální šířka, 

- propustný proud, 

- celkový optický výkon, 

- rozsah pracovních teplot, 

- doba náběhu a doběhu. 

Parametry vlákna: 

- druh vlákna, 

- index lomu, 

- útlum vlákna, 
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- numerická apertura, 

- zkreslení, 

- průměr jádra a pláště, 

- mechanické vlastnosti vlákna. 

Parametry kabelu: 

- počet vláken (skupin), 

- průměr vlákna s ochranou, 

- průměr kabelu, 

- váha (v kilogramech na kilometr), 
- minimální poloměr ohybu. 

Parametry detektoru: 

- propustný proud, 

- pracovní vlnová délka, 

- výstupní výkon, 

- rozsah pracovních teplot, 

- doba náběhu a doběhu. 

Parametry přijímače: 

- výstupní impedance, 

- výstupní úroveň signálu, 

- optická citlivost, 

- dynamický rozsah, 

- doba náběhu výstupního signálu (analogového, číslicového), 

- odpovídající výkon zdroje napájení. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že při návrhu systému je zapotřebí vzít v úvahu mnoho 
faktorů. Především je zapotřebí znát povahu informačního signálu, půjde-li o signál číslicový 
nebo analogový. Druhým důležitým faktorem je délka trasy, tedy vzdálenost mezi vysílačem 
a přijímačem. Dále je nezbytné znát parametry signálu. Jaký je postačující poměr signálu 
k šumu, v případě analogového signálu? Případně poměr chybovosti u číslicového signálu? 
Jsou-li známé základní parametry, je možné přistoupit k návrhu systému. 

Systémový návrh optoelektrického systému vychází z těchto kroků: 

- ze stanovení typu signálu pro přenos informace, 

- z definování šířky pásma, 

- ze stanovení poměru signálu k šumu, je-li použit analogový signál, 

- z definování pravděpodobnosti výskytu chyby, je-li použit analogový signál, 

- z definování pravděpodobnosti výskytu chyb, je-li použit číslicový signál (minimální 
hodnota pro číslicový přenos je 9

E 10P −= ), 

- ze stanovení délky přenosu, 
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- z výběru vhodného optického vlákna s ohledem na útlum spoje, 

- z výpočtu šířky pásma vlákna pro uvažovaný systém (hodnota se uvažuje v MHz . 
km-1), 

- z výpočtu výkonové rezervy (rozdíl mezi výstupním výkonem a vstupní citlivostí 
přijímače), 

- ze stanovení celkového útlumu vlákna vzhledem k délce, 

- s připočtením ztrát na konektorech, 

- s připočtením ztrát na spojkách, 

- s rezervou pro teplotní změny (1 dB), 
- s rezervou pro časové změny (2 dB), 

- součet předchozích útlumů stanoví celkový útlum systému. 

( )R2K02SP011KZD PPPPPPPP +++++−=           (8.1) 

kde PD je výkon detektoru, PZ je výkon zdroje, PK1,K2 jsou ztráty na konektorech, P01,02 
ztráty útlumem ve vláknu, PSP jsou ztráty na spojce, PR rezerva systému (teplotní, časová). 
Ještě se uvažují ztráty dané přechodem zdroj světla – vlákno, vlákno – detektor: v současné 
době jsou zdroje a detektory vyráběny přímo s vláknem a konektorem jako jedna součástka. 
Znázornění útlumových poměrů je na obr. 8.8. 

 
Obr. 8.8: Výkonové poměry na optickém spoji 

- posouzení vhodnosti návrhu systému se stanoví vzhledem k minimální hodnotě 
rezervy systému (RR) v délce mezi vysílačem a přijímačem: v případě negativního 
výsledku je zapotřebí změnit parametry vysílače a přijímače, především zlepšit 
citlivost přijímače, dále je možné volit vlákno s nižším útlumem, snížit počet spojek a 
konektorů, případně použít opakovače – zesilovače. 

- posledním krokem je stanovení hodnoty disperze na celém spoji, tj. znát rozšíření 
pulsu po průchodu systémem (především je třeba uvažovat zdroj záření, disperzi 
vlákna, materiálovou disperzi, optický detektor) a z těchto kritických hodnot stanovit 
střední hodnotu, která se v praxi násobí koeficientem 1,1, případně 110% podle 
následujícího výrazu. 
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8.2 Vysílací a přijímací část optického systému 

O zdrojích a detektorech světla bylo detailně pojednáno v kapitole 6 a 7. Pro praktické 
využití je nezbytné tyto prvky doplnit vhodnými obvody. 

Příklad jednoduchého zapojení pro přenos číslicového signálu je znázorněno na obr.8.9. 
Číslicový signál na vstupu přímo prochází LED, která je zdrojem záření. 

Na vysílací straně je dále zapotřebí zabývat se otázkou modulačního zesilovače 
nelinearity luminiscenční diody, kterou dosahujeme nejčastěji zápornou zpětnou vazbou nebo 
kompenzací v přímém směru.  

 
Obr. 8.9: Zapojení LED pro modulaci číslicového signálu 

Zapojení se zpětnou vazbou je znázorněno na obr. 8.10. 

 
Obr. 8.10: Modulační zesilovač se zpětnou vazbou 

Zpětná vazba se získává přímo z fotodiody přes rezistor RZ, volbou Rj nastavujeme 
proud v LED. Při vysokých frekvencích mohou nastat problémy se zpětnovazební smyčkou.  
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Optická kompenzace v přímém směru je založena na principu zkreslujících složek 
signálu vznikajícího v nelineárním prvku a jeho dodatečném přičtení jako chybového signálu 
v optickém vazebním členu. 

Příklad možného zapojení pro laserovou diodu je uveden na obr. 8.11. Toto zapojení je 
složitější, neboť vyžaduje trvalé buzení laseru a teprve na tuto hodnotu je superponován 
modulační impulsový průběh. Takovéto zapojení umožňuje zvýšit spínací rychlost a současně 
potlačuje náchylnost k zákmitům u výstupních světelných impulsů. Laserová dioda je dále 
závislá na teplotě a stárnutí. Z tohoto důvodu zapojení obsahuje zpětnovazební smyčku, která 
řídí hodnotu klidového proudu, případně podle hloubky modulace i amplitudu modulačních 
impulsů. Klidový proud laserové diody je řízen v závislosti na středním vysílaném optickém 
výkonu. Aby řídící obvod nezvětšil klidový proud nad prahovou hodnotu při nepřítomnosti 
modulačního signálu, porovnává se výstup detektoru s referenčním napětím odvozením 
z modulačního signálu. 

 
Obr. 8.11: Modulační zesilovač pro laserovu diodu 

Pro potřeby praxe bývá celý modulační zesilovač realizován jedním hybridním 
obvodem s předem nastavenými prvky a vyvedeným optickým vláknem. U uživatele se tím 
práce omezí na propojení na vlákno, které se nejčastěji realizuje konektorem. 

Přijímací část optického systému v základním blokovém provedení je uvedena na obr. 
8.12. Skládá se z fotodetektoru, nízkošumového předzesilovače, zesilovače a filtru. 
Automatické řízení zisku pomocí zpětné vazby bývá vyvedeno až na fotodetektor. 

 
Obr. 8.12: Schéma optického přijímače 
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Z pohledu přijímače jako celku nás především zajímá problematika šumů. V přijímačích 
se nám vyskytuje šum kvantový, daný primárním detekčním procesem, šum způsobený 
fotodetektorem (multiplikační šum, proud ze tmy, povrchové svody, sériový odpor 
fotodetektoru) a šum způsobený následujícím zesilovačem. V mnoha případech je převládající 
složkou šum způsobený následujícím zesilovačem a v tom případě je výhodné použít 
k detekci fotodetektory s vnitřním lavinovým zesílením. Vzhledem k tomu, že zesílení 
lavinových fotodiod má statistický charakter, je šum na výstupu vynásoben jednak 
multiplikačním faktorem M, ale také dalším přídavným faktorem  F, který je funkcí M. Dá se 
odvodit a přibližně platí, že zatímco výkon signálu je násoben M2, je šum u křemíkových diod 
násoben M2,3 a u germániových diod M3. 

 
Obr. 8.13: Náhradní schéma vstupního obvodu přijímače 

Náhradní schéma vstupního obvodu přijímače optického signálu s přímou detekcí j e  
uvedena na obr. 8.13. Sestává z fotodetektoru s vnitřním zesílením M a zatěžovacího obvodu. 
Pro poměr signál/šum platí: 
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kde Ps/Pn je poměr výkonu signálu k výkonu šumu,  

m - modulační index,   

M(ω) - multiplikační faktor fotodetektoru,  

is - fotoelektricky proud (signálu i pozadí) (A),  

It - proud vyvolaný signálem (A),  

Ib - proud vyvolaný pozadím (A),  

Id - proud fotodetektoru za tmy (A),  

∆ f - elektrická šířka pásma detekčního systému (s-1),  

F(M) - faktor zvětšení šumu vnitřním zesilovacím procesem,  

Req - ekvivalentní odpor fotodetektoru a vstupního obvodu zesilovače (Ω),  
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υet - efektivní šumová teplota, zahrnující teplotní šum detektoru, zatěžovacího odporu 
a následujícího zesilovače (K),  

2
vI  střední kvadratická hodnota výstřelového šumu ( ) fIIIq2I dbt

2
v ∆++= ,  

I2 – efektivní hodnota druhé mocniny teplotního šumu  f
R

k4I
eq

ef2 ∆
υ

= ,  

q – elementární náboj 1,6 . 10-19C. 

Ze vztahu (8.3) lze stanovit minimum poměru Ps/Pn v závislosti na multiplikačním 
faktoru M, při kterém výstřelový  šum, způsobený průměrným optickým signálem, pozadím 
a proudem za tmy, je vynásoben na úroveň shodnou s úrovní teplotního šumu následujícího 
zesilovače. Vypočet je možné stanovit i pro fotodiodu bez vnitřního zesílení, v tom případě je M 
= 1. 

Pro návrh optického systému je poměr Ps/Pn důležitou hodnotou. Tento poměr, 
vzhledem k absolutní úrovni výkonů optického signálu, je omezujícím faktorem z hlediska 
mezní frekvence systému. Tato závislost pro fotodetektor PIN je na obr. 8.14. 

 
Obr. 8.14: Závislost požadovaného středního optického výkonu na vstupu přijímače na 
frekvenci s parametrem PS/PN pro fotodiodu PIN 

V případě použití lavinové fotodiody jako detektoru je závislost znázorněna na obr. 
8.15. 
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Obr. 8.15: Závislost požadovaného středního optického výkonu na vstupu přijímače na 
frekvenci s parametrem PS/PN pro fotodiodu APD 

Porovnáním obou dvou závislostí je zřejmé, že pro návrh optického systému je 
výhodnější lavinová fotodioda. Pro přenos analogového signálu je požadován odstup signálu od 
šumu 40  až 60  dB. Potom ze známého optického výkonu na výstupu vysílače a útlumu 
optické trasy je možné stanovit maximální překlenutelnou vzdálenost. 

Při přenosu číslicového signálu se opět vychází z náhradního schématu přijímače, kdy 
při uvážení všech zdrojů šumu se stanovuje minimální potřebná energie vstupního optického 
impulsu pro danou pravděpodobnost chyb. Přitom je třeba respektovat otázku optimálního 
tvaru vstupního impulsu. Z úvah vyplývá, že optimálních vlastností přijímače lze dosáhnout 
při použití předzesilovače s velkou vstupní impedancí, fotodetektoru a předzesilovače s co 
nejmenší kapacitou. Pokles útlumové charakteristiky způsobený integračním článkem na 
vstupu přijímače (kapacita fotodiody a předzesilovače, vstupní odpor předzesilovače) je nutno 
vyrovnat po částečném zesílení. Tyto tzv. integrační zesilovače se nejčastěji vyskytují s 
kombinací PIN - FET na vstupu a využívají se pro vlnové délky 1,2 až 1,6 µm. Zesilovač 
umožňuje dosáhnout maximální citlivosti, avšak vzhledem k tomu, že na jeho vstupu dochází 
k integraci signálů, následuje za ním vyrovnávač skupinového zpoždění, který poněkud 
zhoršuje šumové poměry. 

Pro vlnové délky 0,8 až 0,9 µm se nejčastěji používá transimpedanční zesilovač 
(zpětnovazební zesilovač zapojený jako převodník proudu), který je o 1 až 2 dB méně citlivý, 
má však větší dynamický rozsah a nemusí být v tomto případě použit vyrovnávač 
skupinového zpoždění. Je možné jej realizovat na  jednom čipu spolu s křemíkovou 
fotodiodou PIN. 

Minimální detekovaný výkon je pro danou četnost chyb závislý na přenosové 
rychlosti. Tato teoreticky stanovená závislost pro diodu PIN a lavinovou fotodiodu pro 
četnost chyb 10- 8 j e  graficky vyobrazena na obr. 8.16. 
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Obr. 8.16: Závislost požadovaného středního optického výkonu na vstupu přijímače na 
přenosové rychlosti pro PIN a APD 

8.3 Optické linkové kódy 

Výběr vhodného kódu je důležitým krokem při návrhu systému s optickými vlákny. 
Nejjednodušší by bylo volit shodné kódy užívané pro metalická vedení. Světlo má však 
odlišnost v tom, že nemůže nabývat záporných hodnot jako je tomu u standardních kódů. 
Zápornou polaritu bipolárních kódů AMI nebo HDB3 nelze proto reprezentovat přímo, ale jen 
zprostředkovaně, buď za pomoci trvalého předpětí třístavovým kódem nebo unipolárním 
kódem s informačním obsahem větším nebo rovným ternárnímu kódu. Další možností je 
převod bipolárního signálu na jeho ekvivalentní binární formu s následným přechodem na 
vhodný linkový kód. 

Vlastní výběr a návrh kódu souvisí s celkovou koncepcí přenosového systému. V 
současné době tvoří poměrně rozsáhlou kategorii, takže návrh nového kódového předpisu pro 
nový systém prakticky nepřipadá v úvahu. Na linkový signál generovaný na základě daného 
kódového pravidla jsou kladeny tyto požadavky  [8-2] : 

- vysoký obsah taktovací složky, 

- konstantní ss složka, 

- minimální šířka pásma, 

- možnost jednoduché detekce chybovosti,  

- obvodová jednoduchost kodéru a dekodéru,  

- systémová kompatibilita. 
Vzhledem k charakteru optického přenosu přistupují další požadavky: výkon a linearita 

modulační charakteristiky zdroje záření, útlum a šířka pásma optického kabelu, citlivost a 
šumové poměry detektoru záření. 
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Pro svoji jednoduchost jsou často využívány kódy NRZ (bez návratu k nule) a RZ (s 
návratem k nule). Pro vyloučení dlouhé posloupnosti nul a jedniček, je ve vysílači a přijímači 
zapojeno kódovací a dekódovací zařízení, ve kterém se provádí překódování zprávy. 
Automatické měření koeficientu chybovosti se provádí pomocí kontrolního součtu parity. 

Pro přenos signálu vyšších řádů (PCM) se využívají kódy mBnB, při kterých se 
každé slovo přenášené zprávy o délce m bitů, definovaným pravidlem překóduje na n bitové 
slovo (n > m). 

Tak např. pro přenosové systémy druhého řádu byl  vybrán linkový kód typu 1B2B, 
který vyžaduje dvojnásobnou šířku přenosového pásma, ale jeho obvodové řešení kodéru a 
dekodéru je poměrně jednoduché. 

Při volbě typu kódu 1B2B je možné uvažovat kódy CMI (Codec Mark Inversion), DMI  
(Differential Mark Inversion), MCMI (modifikovaný CMI) a MDMI (modifikovaný DMI). 
Příklady časových průběhů linkových kódů jsou na obr. 8.17. 

 

 
Obr. 8.17: Časové průběhy linkových kódů 
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Z definice kódů plyne, že kódy CMI a DMI jsou přiřazeny k binárnímu kódu a kódy 
MCMI a MDMI přímo ke kódu HDB3. Na základě rozborů a analýzy funkčních schémat 
převodníků kódů se ukázalo výhodné použití kódů 1B2B s přímým přiřazením k HDB3. Při 
volbě mezi kódem MCMI a MDMI je výhodnější volit kód MCMI, protože fáze taktovacího 
signálu T má přímou vazbu na sestupnou hranu signálu MCMI (viz. obr. 8.17). 

Linkový kód MCMI je používán u mnoha výrobců (např. Siemens) pro digitální 
systémy. Normované spektrum kódu MCMI v porovnání s dalšími kódy je uvedeno na obr. 
8.18, kde P značí střední výkon a f = 1 . T-1 = 8448 kHz. 

 
Obr. 8.18: Normované výkonové spektrum pro různé kódy 

Kódy typu mBnB vytváří celou řadu kódů. Účinnost kódu se vypočte dle vztahu 
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a zvyšuje se s číslem n. Účinnost kódu 1B2B je  tedy jen 50%. Při vyšších n se 
účinnost méně zvyšuje, než náklady na realizaci převodníku. Za optimální kód pro praxi 
byl dále vybrán kód 5B6B. P ř i  tvorbě tohoto linkového kódu se 25 kódových kombinací 
pěti bitových slov musí zakódovat do šesti bitových slov, tj. 26 kombinací. Vytváření kódu 
se provádí tak, že každé pěti  bitové kódové kombinaci se přiřadí dvě kódové kombinace 
podle možnosti tak, aby jedna byla slovem pozitivním (počet jedniček v šesti bitovém slově 
je větší jako počet nul) a druhá kódem negativním (počet jedniček je menší jako počet nul). 

Parametrem vytvořeného slova je tzv. průběžný digitální součet (RDS - Running Digital 
Sum). Tento výraz je možné stanovit ze vztahu 
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kde bn má hodnotu +1, když kódová značka má hodnotu „1“ a bn má hodnotu -1, když 
kódová značka má hodnotu „0“. RDS(0) vyjadřuje vhodně zvolenou počáteční hodnotu. Je-1i 
RDS na konci slova negativní, vysílá se následující slovo s pozitivním videm a opačně. Tímto 
způsobem se zajišťuje konstantní jednosměrná hodnota při přenosu signálu. 
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Vytvoření šesti bitových slov se provádí tak, aby vznikl co nejmenší střední 
multiplikační koeficient chyby, to předpokládá, aby při vzniku chyby při přenosu byl co 
nejmenší rozdíl mezi výstupním a vstupním signálem. 

8.4 Dosah optického spoje 

Dosah optického spoje závisí na útlumu optického vlákna, na zvoleném typu 
optického zdroje a detektoru, na spojkách, velikosti systémové rezervy, teplotě aj. Dosah 
optoelektronického linkového traktu je potom dán velikostí opakovacího úseku a počtem 
regeneračních zesilovačů nebo optických zesilovačů. 

Při návrhu se vychází z vlastní délky optického spoje, ke které se určí příslušně 
odpovídající typ vlákna, pochopitleně za respektování příslušné šířky pásma. S volbou typu 
vlákna by již měla být představa, na jaké vlnové délce bude systém provozován. Dále je 
zapotřebí provést výběr zdroje a detektoru záření. V neposlední řadě je třeba určit druh 
modulace, kódování. 

Při srovnání LD a LED, jako zdrojů záření, má LD vyšší výkon navázaný do vlákna a 
také menší spektrální šířka vyvažuje podstatně menší životnost laserových zdrojů. Jako 
detektory v přijímačích se využívají fotodiody typu PIN a lavinové fotodiody APD. Vzhledem 
k tomu, že v mnoha případech je převládající složkou šum v přijímačích optoelektronických 
systému šum předzesilovače, přináší použití APD zvýšení citlivosti přijímače asi o jeden řád 
proti fotodiodě PIN. 

Kombinací výše popsaných zdrojů a detektorů záření se docílí různé délky spoje. Jako 
příklad pro návrh optického spoje poslouží tabulka 8.1, kde je uvažována možnost nasazení 
optického digitálního systému s přenosovou  rychlostí 34 Mbit.s-1, na vlnové délce 0,85 µm a 
1,3 µm pro GI a 1,31 a 1,55 µm pro SM vlákno. Kabel se předpokládá v délkách 2000 m a je 
uvažován útlum na spojku 0,03 dB. Z výsledků je zřejmé, že největší délka spoje je při kombinaci 
LD – APD (viz Tab.8.1). 

Tab. 8.1: Délka optického spoje pro digitální systém 34 Mbit.s-1 pro různé kombinace 
zdrojů a detektorů a pro různé typy vláken 
 LD/APD LD/PIN LED/APD LED/PIN
Špičkový výkon světelného zdroje +7 dBm +7 dBm 0 dBm 0 dBm
Střední výkon zdroje +1 dBm +1 dBm -6 dBm -6 dBm
Citlivost přijímače (PE = 10-9) -55 dBm -10 dBm -55 dBm -40 dBm
Celkový útlum 56 dBm 41 dBm 49 dBm 34 dBm
Konektorové ztráty 1,0 dBm 1,0 dBm 1,0 dBm 1,0 dBm
Rezerva systému 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB
Délka spoje s vláknem: 
GI 0,85 µm, 3,5 dB.km-1 15 km 10 km 13 km 8 km
GI 1,3 µm, 1,2 dB.km-1 43 km 31 km 37 km 25 km
SM 1,31 µm, 0,7 dB.km-1 74 km 53 km 64 km 43 km
SM 1,55 µm, 0,3 dB.km-1 173 km 123 km 150 km 100 km

 

Pro praktický návrh je důležité znát hodnoty disperze na celém spoji, jak již bylo 
pojednáno dříve. Neméně důležitá je funkce obnovy signálu a kontroly číslicového přenosu. 



120 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

8.5 Nasazování optoelektronických systémů 

Doposud jsme optoelektronické systémy rozdělovali podle funkčních možností, neméně 
důležité je jejich  rozdělení podle vzdálenosti a území. 

V případě, že délka spoje již nevyhovuje z hlediska útlumu, je nezbytné použít 
opakovače nebo optické zesilovače. Jejich použití vyžaduje napájení, což přináší jisté 
komplikace v případě optických vláken. Pro napájení je buď nezbytné do profilu kabelu vložit 
metalické žíly, nebo trasu volit tak, aby v místech předpokládaných opakovačů, byl zdroj. 
V tomto případě se trasa volí tak, aby procházela přes telekomunikační objekty. 

Trasu volíme tak, aby bylo co nejvíce využito tvárnicových tratí, je možné využít 
kolektorů, kanálů, různých nadzemních vedení apod. Pokud se v současné době někde něco 
"kope", je vhodné připoložit do výkopu umělohmotnou trubku „chráničku“, do které v další 
fázi může byt bez problému zatažen optický kabel. 

Přenosy na malou vzdálenost zahrnují tyto oblasti: přenosy dat, přenosy mezi počítači, 
měřicí techniku, řízení strojů v automatizaci, palubní systémy, vojenské využití aj. 

Přenos na velkou vzdálenost zahrnuje: telekomunikační magistrály, podmořské kabely, 
dálkový přenos dat atd. 

Především v přenosech na velké vzdálenosti, při číslicovém přenosu, významně 
vyniknou přednosti optických přenosů, tj. především velmi dobré přenosové parametry, velká 
spolehlivost funkce a malá cena (neustále se snižující). 

Naznačenými problémy se budeme zabývat detailněji v dalších podkapitolách. 

8.6 Optoelektronický linkový trakt digitálního systému druhého řádu 

Optoelektronický linkový trakt druhého řádu je určen pro přenos číslicového signálu s 
přenosovou rychlostí 8,448 Mbit . s-1 a umožňuje přenos 120 telefonních kanálů. Systém je u 
nás nasazován do velkoměstských sítí. 

Systém se skládá z osmi multiplexních zařízení (muldexů) prvního řádu MX1, dvou 
muldexů 2. řádu MX2 a optoelektronického linkového traktu OLT2. Ten se skládá ze dvou 
optoelektronických linkových zakončení 2. řádu OLZ2, přenosového prostředí tvořeného 
optickými kabely a optoelektronických opakovačů 2. řádu OO2. Digitální zařízení splňuje 
doporučení CCITT G 742, rozhraní optoelektronického linkového zakončení doporučení G 
703. 

Blokové schéma optoelektrického linkového zakončení je nakresleno na obr. 8.19. Mezi 
základní elektrické charakteristiky, mimo již zmíněné přenosové rychlosti dále patří 
používaný kód HDB3 (viz. kap. 8.3), tvar a jmenovité napětí impulsů na výstupu, maximální 
útlum kabelu napojeného na optické linkové zakončení, impedance kabelu (75 Ω 
nesymetrická), atd. V optoelektronickém linkovém traktu jako zdroj záření bývá většinou 
laserová dioda a jako detektor lavinová fotodioda. Jako linkový kód je použit kód MCMI, 
takže v zařízení je zapotřebí převodníků kódů HDB3 na MCMI a MCMI na HDB3. 
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Obr. 8.19: Schéma digitálního optického systému druhého řádu 

Optoelektronický vysílač a přijímač 
Základní otázky k problematice optoelektronického vysílače a přijímače byly uvedeny v 

kap. 8.2. Z těchto podkladů je zapotřebí vycházet při návrhu obvodového řešení. Na podkladě 
volby LD a APD potom může být navrhnuto mnoho variant obvodových řešení, ve své 
podstatě vycházejících ze stejného základu. V případě použití opakovačů bývají obvody 
vysílače a přijímače shodné. 

Funkční zapojení optoelektrického přijímače s lavinovou fotodiodou APD je 
vyobrazeno na obr. 8.20. Příchozí optický signál je v APD převeden na elektrický signál. 
Vstupní citlivost je při pravděpodobnosti výskytu chyby PE = 10-9 přibližně – 55 dBm. 
Napájení APD je uskutečněno přes řízený zdroj. Za APD následuje nízkošumový 
předzesilovač. Následující řízený zesilovač má automatickou regulaci zisku a k dosažení 
většího rozsahu regulace je pro řízeni využito i napěťové závislostí zisku APD. Napětí pro 
automatické řízení zesílení zesilovače se získává špičkovou detekcí signálu na výstupu filtru, 
který určuje výslednou šířku kmitočtového pásma. Posledním blokem za filtrem je prahový 
detektor s výstupem na úrovni TTL. 

 
Obr. 8.20: Zapojení optoelektrického přijímače 

Optoelektronické linkové zakončení 

Optoelektronické linkové zakončení je určeno k připojení muldexu digitálního systému 
k optickému kabelu. Jeho úkolem je dále převod kódu předepsaného na multiplexním rozhraní 
(kód HDB3) na linkový kód vhodný pro přenos po optické trase a naopak. Součástí tohoto 
linkového zakončení jsou též obvody pro dohled a kontrolu signálu. 

Funkční schéma optoelektrického linkového zakončení je uvedeno na obr. 8.21. Vstupní 
signál prochází přes rozhodovací obvod na regenerátor tvaru a amplitudy signálu HDB3. 
Automatická regulace ve vstupním obvodu umožňuje připojení libovolné délky staničního 
kabelu. Blok pod označením FZ představuje obvod smyčky fázového závěsu. Část 
regenerovaného signálu postupuje do kontrolního obvodu. Signál se dále přivádí do 
převodníku kódu HDB3/MCMI. Po převodu úrovně TTL na ECL, následným zesílením je 
signál přiveden na „optický vysílač" a vyzařován do optického vlákna. 
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Obr. 8.21: Schéma optoelektronického linkového zakončení 

V přijímacím směru přichází signál z optického vlákna na opticky přijímač, kde optické 
záření je převedeno na elektrický signál, ten je dále zesílen a je určena úroveň logické 0 nebo 
1. Taktovací signály jsou vytvářeny z přijímaného signálu a slouží jak pro vlastní činnost 
regeneračních obvodů, tak i pro MCMI dekodér. Tento dekodér převádí binární signál na 
signál kódu HDB3, který je následným zesílením přiváděn na výstup optického linkového 
zakončení, tedy na rozhraní dle příslušného doporučení ITU-T, G.703. 

Pro dohled a kontrolu signálu slouží kontrolní obvody (KO). Kontroluje se přítomnost 
vstupního signálu, přítomnost výstupního signálu vyzařovaného do optického vlákna, na 
přijímací straně rovněž přítomnost signálu z optické trasy, četnost chyb a v neposlední řadě 
napájení optoelektronického linkového zakončení (ve schématu není uvedeno). 

Tak např. obvod dohledu za vstupem spíná poruchovou signalizaci, neobjeví-li se signál 
v intervalu ≥ 250 s. Pro dohled nad laserem je zapojen blok (LD), který detekuje záření a 
příslušné obvody které sledují rozdíl proudu o 50% od nominální hodnoty vyhlašují naléhavý 
poplach. Pokud se chybovosti kódu přicházejícího z optické trasy tyče, je tato sledována podle 
kódovacího pravidla kódu HDB3. Je to umožněno použitím převodníku kódu MCMI/HDB3 
pracujícího bez přechodu přes binární tvar signálu. Je-li četnost chyb kódu větší než 10-3 je 
vyhlašován naléhavý poplach, při četnosti chyb větší než 10-6 ale menší než 10-3 je 
vyhlašován nenaléhavý poplach. 

Signalizace naléhavých a nenaléhavých signálů bývá vyvedena do jednotky poplachové 
signalizace stojanu a bývá opticky (LED) a akusticky signalizována [8-2], [8-3]. 

Optoelektronický opakovač 

Optoelektronický opakovač umožňuje překlenout větší vzdálenost mezi přijímačem a 
vysílačem digitálního systému. Může být zapojen jeden nebo několik, dle délky traktu v obou 
směrech. 

Funkční schéma opakovače je vyobrazeno na obr. 8.22. Zde je vstupní opticky signál 
přeměněn na elektricky signál, zesílen a regenerován, dále pak připraven pro přeměnu na 
optický signál (shodné obvody jako u optického linkového zakončení).  

Provoz opakovačů vyžaduje napájení. Napájení se buď provádí z místního zdroje nebo 
se provádí pomocí metalických vodičů, které jsou přiloženy v kabelové duši současně s 
optickými vlákny. Případ napájení opakovače a současně i dálkový dohled nad opakovačem 
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znázorňuje již zmíněný obr. 8.22. Po metalickém vedení je signalizována a prováděna 
kontrola nad výstupem laseru a současně je kontrolován vstup opakovače, včetně výskytu 
četnosti chyb. V opakovači se opět převádí převod kódu MCMI na HDB3, který dále iniciuje 
příslušné obvody, a po zesílení a přenosu přes metalické vedení je vyhodnocen jako 
poplachový signál v příslušné koncové stanici. 

 
Obr. 8.22: Schéma optoelektronického opakovače  s dálkovým dohledem 

8.7 Optoelektronicky linkový trakt digitálního systému třetího řádu 

Digitální optoelektronický trakt třetího řádu je určen pro obousměrný přenos digitálních 
signálů s přenosovou rychlostí 34,368 Mbit.s-1 po dvou optických vláknech. Je součástí 
digitálního přenosového systému třetího řádu, který umožňuje přenos 480 telefonních kanálů, 
rovněž i přenos dat, rozhlasové modulace a televizního signálu. 

Optoelektronický trakt třetího řádu je tvořen dvěma optoelektronickými linkovými 
zakončeními třetího řádu, optickým prostředím a podle délky spoje opakovači. Celý systém je 
potom složen na každé straně z 16 multiplexních zařízení 1. řádu. 4 multiplexních zařízení 2. 
řádu a jednoho multiplexního zařízení 3. řádu. 

Pro digitální systémy 3. řádu je předepsán kód HDB2 s přenosovou rychlostí 34,368 
Mbit.s-1. Funkční a elektrické parametry obvodů styku pro multiplexní rozhraní je definováno 
v doporučení ITU-T G.703 a G.823. 

Součástí linkového zakončeni je opět optický vysílač a přijímač. Konstrukčně bývá 
zakončení provedeno tak, aby bylo možné snadno měnit optoelektronické převodníky (LD, 
LED, APD, PIN) a různé vlnové délky přenosu. 

Optoelektronické linkové zakončení  

Funkční schéma vysílače a přijímače optoelektronického linkového zakončení je 
uvedeno na obr. 8.23. 

 
Obr. 8.23: Schéma optoelektronického linkového zakončení 3.řádu 
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Vstupní signál (z multiplexního zařízení 3. řádu) je přiváděn do regenerativních obvodů 
bloku HDB3, kde je signál nejprve zpracováván v automatickém korektoru, jehož úkolem je 
odstranění kmitočtově závislého útlumu propojovacího kabelu mezi multiplexním zařízením a 
optoelektronickým linkovým zakončením na tvar impulsů a dosažení optimálního tvaru 
impulsů v rozhodovacím obvodu z hlediska odolnosti proti rušení a symbolové interferenci. 

Signál se dále převede na unipolární signál vhodný pro optický přenos a přes následující 
skrambler se přivádí na převodník kódu HDB3/5B6B. 

Úkolem skrambleru je převést nerovnoměrně rozložené jedničky a nuly binárního kódu 
v pseudonáhodné signály s víceméně rovnoměrným časovým rozložením energie. V kodéru 
HDB3/5B6B se vstupní signál nejprve převádí do kódu NRZ v převodníku HDB3/NRZ. 
Překódování signálu v kódu NRZ na blokový kód 5B6B se provádí v převodníku NRZ/5B6B 
podle kódovacího algoritmu. 

Praktická realizace převodníku kódu NRZ/SB6B se provádí tak, že se signál v kódu 
NRZ přivádí nejprve na sériově paralelní převodník. Z výstupu převodníku přichází pětibitové 
paralelně uspořádané slovo na adresy paměti PROM, kde se uskutečňuje vlastní převod 
pětibitových slov na šestibitová. Na výstupu paměti PROM je zařazen paralelně sériový 
převodník, který zajišťuje zpětný převod šestibitového slova do sériového tvaru. 

Přes následující blok optického vysílače je informace ve tvaru záření vysílána do 
optického vlákna. Součástí vysílače optoelektronického linkového zakončení jsou obvody 
časové základny, kontrolní obvody (KO), obvody dohledu, napájení, aj. 

V přijímači se optický signál mění zpět na signál elektrický, který je přiváděn na 
zesilovač, jehož zesílení je řiditelné napětím automatického vyrovnávání citlivosti. Zesílení se 
mění v závislosti na optickém výkonu na vstupu přijímače tak, aby úroveň výstupního signálu 
optoelektronického přijímače zůstávala téměř konstantní. Signál se dále přivádí na dolní 
propust, která upravuje kmitočtovou charakteristiku optického přijímače na optimální z 
hlediska symbolové interference výstupních impulsů. Na výstupu optického přijímače 
dostaneme opět unipolární signál v kódu 5B6B s úrovní 1V, při zátěži 75 Ω, který 
charakterizuje vnitřní rozhraní optoelektronické a elektrické části přijímacího směru. 

Následující blok regenerace kódu 5B6B, má za úkol časovou, tvarovou a amplitudovou 
regeneraci signálu tohoto kódu. Přítomnost, případně nepřítomnost signálu je vyhodnocována 
v kontrolním obvodu. 

Posledními třemi bloky, analogicky k vysílací straně, jsou obvody zajišťující 
dekódování, tedy přeměnu kódu 5B6B, přes deskrambler na kód HDB3, požadovaný pro 
definované rozhraní. 

8.8 Optoelektroniky linkový trakt digitálního systému čtvrtého řádu 

Optoelektronický linkový trakt čtvrtého řádu je určen pro přenosovou rychlost 140 
Mbit.s-1 s přenosem po vlákně s gradientním indexem lomu, nebo vláknem jednovidovým, 
pracujícím nejčastěji na vlnové délce 1,31 µm. Konstrukčně je ve své podstatě obdobou 
předešlého řešení. 

Při použití zdroje LD a vlákna typu GI, lze dosáhnout vzdálenost mezi opakovači  až ke 
30 km, při vláknu JV je mezní hranice k 120 km.  

Opět podle doporučení ITU-T je příchozí vstupní signál z elektrického rozhraní v kódu 
CMI upravován pro přenos po optickém vlákně. Z toho důvodu je vstupní signál zpracováván 
v automatickém korektoru, regenerován, dekódován, přichází na skrambler a je dále 
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transformován na binární linkový kód 5B6B. V bloku optoelektronického vysílače dochází k 
transformaci elektrického signálu na optický. 

8.9 Optoelektronicky linkový trakt digitálního systému pátého řádu 

Digitální systémy pátého řádu výrazně zvyšují ekonomickou stránku přenosu informací, 
ale za cenu náročnějších požadavků na technickou stránku zařízení. Tyto systémy jsou vhodné 
na dlouhé transportní trasy. Jejich přenosová rychlost je 565 Mbit.s-1 a jsou nasazovány na 
jednovidová vlákna, využívající pracovní oblast vlnových délek 1,31µ a 1,55µm. Ve své 
podstatě se jedná o sdružení 4 systémů o přenosové rychlosti l40 Mbit.s-1 pomocí časového 
nebo vlnového multiplexu. Použití jednovidového vlákna klade zvýšené nároky na 
navazování záření do vlákna, na konektory, na spojky atd. Vysoká přenosová rychlost pak 
klade velké požadavky na optický vysílač, který musí generovat pulsy s extrémně úzkou 
spektrální šířkou. 

Funkční schéma systému je uvedeno na obr. 8.24. Již zmíněný multiplexer (MUX) 
sdružuje 4 x 140 Mbit.s-1 systémy, zbylé bloky jsou v podstatě shodné jako u popisovaného 
systému třetího řádu. Rozdíl je pouze v návrhu obvodových řešení, které musí zajišťovat vyšší 
rychlost přenosu. Použití skrambleru (deskrambleru) se většinou omezuje a integruje na 140 
Mbit.s-1 stranu. Analogicky je realizována přijímací strana. Synchronizace se provádí 
fázovým závěsem. Součástí optoelektronického linkového zakončení jsou rovněž obvody 
napájení, signalizace a dohledu. 

 
Obr. 8.24: Schéma optoelektronického linkového zakončení 5.řádu 

Přenosová rychlost 565 Mbit.s-1 odpovídá 7680 telefonním kanálům, případně osmi 
televizním kanálům barevné televize. Další zvyšování přenosové rychlosti, řádově 
v jednotkách Gbit.s-1 a více, se realizuje na principu vlnového multiplexu. 

8.10 Optoelektronické systémy pro přenos analogové modulace 

Současné celosvětové trendy v digitalizaci telekomunikačních sítí výrazně 
upřednostňují přenos číslicových signálů po optických vláknech, přesto však i přenos 
analogových signálů má a bude mít své opodstatnění. I když v některých směrech jsou s jeho 
přenosem po vlákně problémy, naopak v případě přenosu TV signálu vystupují výhody. 
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Zdrojem problémů při přenosu analogových signálů je nelinearita prvků. U optického 
vlákna s nelineárními vlastnostmi je za normálních provozních podmínek uvažovat 
nemusíme. Problémy se začínají vyskytovat až při vyšších výkonech. Podobně je možné 
nahlížet na detektory. Hlavním problémem jsou výstupní charakteristiky polovodičových 
zdrojů záření. Pro potřeby těchto přenosů je tedy nezbytné provádět linearizaci pracovní části 
charakteristiky. 

Z modulací se nejčastěji používá přímá intenzitní modulace IM a pulsní frekvenční 
modulace PFM - IM. 

Metoda IM je vhodná při použití výkonových superluminiscenčních diod, které mají 
poměrné dobrou lineární charakteristiku pro méně náročné použití, kupř. pro spoje na krátké 
vzdálenosti. Pro náročnější spoje (větší vzdálenost, vyšší frekvence, TV signál) je nutné 
provádět již zmíněnou linearizaci charakteristiky systému, např. pomocí předběžné korekce 
zkreslení budícího proudu diody, případně dodatečné korekce zkreslení na výstupu přijímače. 
Korekci lze provádět rovněž pomocí negativní zpětné vazby. 

Velmi rozšířenou modulací je již zmíněná modulace PFM. Lze ji považovat za pulsní 
protějšek normální analogové frekvenční modulace, kde místo nosné frekvence 
(harmonického signálu) je použit sled impulsů. Pro systémy s modulací PFM je nejvhodnější 
použít širokopásmového přijímače a po detekci užít regeneraci jednotlivých signálních 
impulsů pomocí limitéru a monostabilního multivibrátoru dříve, než je impuls přiveden na 
vstup dolnofrekvenční propusti. Schéma naznačeného systému je uvedeno na obr.8.25. 
Vstupní blok (G) je napěťově řízený generátor, jehož výstup tvoří sled pravoúhlých impulsů. 
Zdvih opakovacího kmitočtu fg je řízen velikostí vstupního modulačního napětí, tj. fg = k . 
Vmod. Tento generátor plní v podstatě funkci modulátoru. Budič (B) je v podstatě výkonový 
zesilovač. Optická část je tvořena zdrojem LD, vláknem připojeným konektory a fotodiodou 
APD. Za optickým detektorem následuje předzesilovač, jehož vstupní obvod určuje do značné 
míry šumové vlastnosti přijímače. Následuje omezovač a tvarovač impulsů. Tvarovač, který 
je tvořen monostabilním multivibrátorem, má za úkol generovat impulsy s konstantní šířkou, 
bez ohledu na jejich opakovací kmitočet. Ve spektru tohoto sledu impulsů je obsažena složka 
modulačního signálu, která je vyfiltrována dolnofrekvenční propustí. Posledním blokem je 
výstupní obrazový zesilovač přijímače. 

 
Obr. 8.25: Blokové schéma analogového systému s modulací PFM 

Za účelem dosažení co největšího poměru S/N je vhodné zavádět co největší poměr 
∆fg/fg , kde fg je nosný kmitočet. U systému se dále projevuje vliv šumu jako jitter, který 
způsobuje snižování hodnoty poměru S/N. Tento poměr lze vyjádřit vztahem 
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kde T0 je jmenovitá hodnota (nemodulovaná) periody pulsů, ∆f je frekvenční zdvih, r je 
citlivost detekční diody (A/W), M  je střední hodnota zisku fotodiody, P0 je špičková hodnota 
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přijatého optického výkonu, je doba náběhu čela impulsu na vstupu do regeneračního 
zesilovače. Z uvedeného vztahu vyplývá, že velkého poměrů S/N lze dosáhnout při velmi 
krátkých náběžných hranách detekovaných impulsů [8-4]. 

8.11 Optoelektronické systémy pro přenos televizního signálu 

Při popisu těchto systémů je v zásadě třeba vycházet z toho, co bylo řečeno v 
předcházející kapitole ohledně analogových optoelektronických systémů. Zařízení by měla 
vycházet z doporučení ITU-T G.567 pro přenos obrazové informace TV kanálem. Při návrhu 
systému opět vystupuje problém nelineární charakteristiky optického zdroje. Není proto 
možné provádět přímou intenzitní modulaci, protože tato nelinearita není přizpůsobená 
nelineárnímu kanálu. Z toho důvodu je nejprve převeden obrazový signál (modulován) na 
frekvenci 70 MHz, která je dále využita k modulování optického vysílače. Popsáno přesněji, 
základní pásmo obrazového signálu 0 až 6 MHz je modulováno na mezifrekvenční kmitočet 
70 ±  4 MHz a obráceně. Teprve nyní je možné v bloku vysílače intenzitní modulací 
modulovat vysílací optický prvek. Jako vlákno bývá nejčastěji pro tyto účely používáno GI 
vlákno s pracovním vlnovou délkou 0,85µm. Příklad systému, jeho funkční zapojení udává 
obr. 8.26. 

 
Obr. 8.26: Funkční schéma přenosu TV signálu po optickém vlákně 

Na straně příjmu je optické záření převedeno zpět na mezifrekvenční kmitočet, který je 
dále v demodulátoru převeden do základního pásma. Pro přenos obrazového signálu je kvalita 
signálu definována dle poměru S/N na výstupu přijímače dle vztahu 
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kde 2
tepi  je střední hodnota proudu tepelného šumu, P střední hodnota přijatého 

optického výkonu, m je index modulace (~0,8), r je odezva diody (0,5 A/W pro PIN diodu) a 
je poměr jasové složky obrazového signálu k celkovému signálu TV (0,7), B je šumová šířka 
pásma přijímače (typicky 5 - 6 MHz). Z praktického pohledu dobrých výsledků poměru S/N 
dosahujeme při vstupním výkonu do přijímače P2 = 0,2 - 0,3 W. Vysílaný optický výkon 
můžeme uvažovat P1 = 1 mW. Uvažujeme-li ztráty na konektory 1 dB, rezervu systému 6 dB, 
můžeme uvažovat na útlum optického vlákna 28 dB a tomu by odpovídala vzdálenost mezi 
vysílačem a přijímačem pro GI vlákno 7 km. Jako zdroje záření je použito laseru. Při použití 
jednovidového vlákna se překlenutelná vzdálenost zvýší. 

8.12 Optoelektronické přenosové systémy na krátké vzdálenosti 

Tyto systémy jsou určeny pro nenáročné přenosy (z hlediska šířky pásma, přenosové 
rychlosti) především v místních sítích. Snahou bylo navrhnout univerzální zařízení pro přenos 
jak analogového signálu, tak i signálu číslicového, do přenosové rychlosti 2, případně             
8 Mbit.s-1, případně i číslicový přenos tlf. pro čtyři účastníky. 
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8.13 Optoelektronické systémy pro průmyslové aplikace 

Tyto systémy, určené rovněž pro přenosy na krátké vzdálenosti významně využívají 
předností přenosu pomocí optického záření a jsou určeny pro přenosy dat (signálů) ve 
výpočetní a automatizační technice, v dopravě, v provozech s vysokou úrovní 
elektromagnetického rušení (vvn rozvodny) apod. 
Systémy jsou konstruovány do samostatných bloků vysílače a přijímače, rozměrově o málo 
větších než krabička od zápalek. Vstupy a výstupy jsou slučitelné s TTL logikou, některé 
systémy jsou určené pro přenos analogového signálu. Zdrojem záření bývá LED dioda a 
přijímacím prvkem fotodetektor PIN. Dosahovaná vzdálenost pro přenos je cca do 1 - 3 km. 
Pochopitelně je možné volit i jiné kombinace optických komponentů. Schématické znázornění 
systému je uvedeno na obr. 8.27 . Přijímač i vysílač bývá konektorován, pro vytvoření spoje 
je zapotřebí pouze konektorované optické vlákno (kabel). 
 

 
Obr. 8.27: Schématické znázornění systému pro průmyslové aplikace 

Některé firmy vyrábějí tyto bloky s multiplexery pro více kanálů, většinou v počtu 8 až 
16.  

V některých případech je požadováno rozdělení signálu do dvou (i více) směrů, nebo naopak 
sloučení. V těchto případech se mezi vysílací a přijímací moduly zapojuje optický 
rozdělovač nebo slučovač. Příklad, kdy je zapotřebí signál přenášet ke dvěma přijímačům je 
uveden na obr. 8.28., obrácený přenos potom na obr. 8.29. 

 
Obr. 8.28: Zapojení s větvením signálu do dvou směrů 

 
Obr. 8.29: Zapojení s využitím optického slučovače 
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8.14 Lokální optické sítě 

Lokální optická síť (LON - Local Optical Network) historicky vzniká z lokální datové 
sítě ( LAN - Local Area Network), kde místo metalického přenosového média bylo použito 
optické vlákno. I když charakter sítě se nemění, jsou tu jisté odlišnosti, včetně výhod a 
nevýhod, které přináší optický přenos. 

Lokální síť jako takovou označujeme přenosový nebo komunikační systém, který 
zaručuje přenos dat mezi teoreticky nekonečným počtem stanic přes společné přenosové 
médium, která je celá instalována v objektu jediného uživatele. Tyto sítě se nejčastěji zřizují v 
průmyslových závodech, školách, u obchodních organizací apod. 

V porovnání s metalickými vedeními používaných v LAN, jako jsou koaxiální kabely 
nebo stíněný pár, poskytuje optické vlákno vyšší přenosovou rychlost, větší šířku pásma, 
dokonalou odolnost proti elektromagnetickému rušení a galvanické oddělení vstupů a 
výstupů. Nevýhodou je obtížnější spojování vláken a velké ztráty optického výkonu na 
odbočkách. 

Lokální síť lze charakterizovat těmito základními kritérii: 

- přenosovým médiem, 

- přenosovou rychlostí, 

- topologií sítě, 

- přístupovou metodou účastníka do sítě,  

- architekturou. 

Přenosové médium 

Nejčastěji jsou používána mnohovidová, o větším průměru jádra a s větší numerickou 
aperturou. Takovouto volbou lze dobře docílit kvalitních pevných i rozebíratelných spojů 
vláken s nenáročnou manipulovatelností a účinné vazby zářivé energie ze zdrojů záření do 
vlákna. I když na straně druhé je to na úkor dosahovaných hodnot útlumu a šířky pásma 
takových vláken. Často používaná vlákna jsou o rozměrech 50/125 µm, 62,5/125 µm, 
100/140 µm aj. V některých případech se používají i vlákna jednovidová, především při 
větších vzdálenostech a vyšších přenosových rychlostech. 

Přenosová rychlost 

Podle přenosové rychlosti rozdělujeme lokální sítě do tří skupin: 

- do 10 Mbit.s-1 (pomalé sítě), 

- do 100 Mbit.s-1 (středně rychlé sítě), 

- nad 100 Mbit.s-1 (rychlé sítě). 

U pomalých sítí použití optických vláken se nejeví jako nejvhodnější, pokud se nejedná 
o prostředí se silným elektromagnetický polem, případně při požadavku dokonalého 
galvanického oddělení obou konců. Důležitým požadavkem LON je dosažení nízké ceny 
přenosových prostředků. Z těchto důvodu se většinou používá pracovní vlnová délka 850 nm, 
zdroje záření jsou LED diody a přijímače PIN diody. 

U sítí středně rychlých a především u rychlých sítí, se již významně uplatňuje optický 
přenos. Je na místě připomenout, že maximální přenosová rychlost není shodná s informační 
propustností sítě. Skutečné hodnoty jsou především odvislé od metod přístupu do sítě a jsou 
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většinou kolem asi 70% z uváděné přenosové rychlosti. Při vyšších přenosových rychlostech 
je současně možné uvažovat s integrací dat, hovoru, obrazu a služeb. 

Topologie sítě 

Klíčovou otázkou topologie sítě, je vlastní napojení terminálu (stanice). V porovnání s 
metalickými vodiči, kde bylo možné terminály připojit vysokoimpedančně, není možné 
takové připojení opticky realizovat, neboť vede k vysokým výkonovým ztrátám v odbočnici. 
Příklad pasivního připojení terminálu je uvedeno na obr. 8.30a. V případě připojení více 
terminálů je nutné používat aktivního připojení, které ve své podstatě je tvořeno opakovačem 
s připojeným terminálem (viz obr. 8.30b). 

 
Obr. 8.30: Připojení terminálu a) pasivní, b) aktivní 

Pro malé LON je možné používat topologie pasivní hvězdy. Princip je zřejmý z obr. 
8.31. Na podobném principu je možné realizovat i aktivní hvězdu. 

 
Obr. 8.31: Hvězdicová pasivní topologie 

Velmi výhodná a častá topologie v LON je topologie kruhová. Příklad pasivního kruhu 
je na obr.8.32 a aktivního na obr.8.33. Z hlediska zabezpečení přenosu je výhodné použít 
kruhovou topologii se dvěma vlákny. Připojení terminálové jednotky na takovou síť je 
uvedeno na obr. 8.34. V případě poruchy na prvním vlákně, provoz je přesměrován na vlákno 
druhé, záložní. V případě výpadku vláken mezi terminály se provede zasmyčkování 
(čárkovaná čára) na sousedních terminálech a provoz může nepřerušeně pokračovat. Optické 
relé na obrázku umožňuje "obejít" terminál, ať již z důvodu pasivity, případně při poruše. 
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Obr. 8.32: Pasivní kruhová topologie 

 
Obr. 8.33: Aktivní kruhová topologie 

 
Obr. 8.34: Zabezpečení kruhové topologie 

Příklad typické optické sběrnice je uveden na obr.8.35. Sběrnice může být rovněž 
realizována v pasivní formě.  
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Obr. 8.35: Sběrnicová topologie 

Často se realizují i tzv. smíšené topologie, realizované z pasivních a aktivních topologií. 

Tzv. hybridní topologie v lokálních sítích, slučují výhody metalických vodičů při 
nižších přenosových rychlostech a nižších úrovní sítí (sběrnice) a na vyšších úrovní, při 
vyšších rychlostech používají optická vlákna (kruhová topologie). Příklad této topologie 
uvádí obr. 8.36. 

 
Obr. 8.36: Hybridní topologie 

 Při návrzích topologií, je možné s výhodou upřednostňovat možnosti vlnového 
multiplexu. 

LON se s výhodou užívají ve správních budovách, ústavech, školách apod., kde se 
uplatňují smíšené a hybridní topologie, nejčastěji typu hvězda - kruh, případně hvězda - 
sběrnice. 

Vlastní spolehlivost sítě je pak jedním z nejdůležitějších parametrů. 

Přístupové metody 
Pod názvem přístupová metoda (MAC - Medium Access Control) se rozumí komunikační 
protokol zajišťující sdílení a přidělování přenosové kapacity společného přenosového 
prostředku připojenými aktivními stanicemi. MAC je protokol fyzické vrstvy nebo spojové 
vrstvy (bude pojednáno dále) a ovlivňuje zásadně výkonnost lokálních sítí. 

Z nejpoužívanějších metod jde především o přidělování časového rámce. Tyto metody 
přístupu účastníka do sítě se rozdělují na dvě skupiny: na deterministické metody, kdy je 
stanoveno pořadí přístupu do sítě a na náhodné metody. 
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Z deterministických metod jsou nejpoužívanější dvě metody: metoda přidělování 
časových rámců jednotlivým účastníkům (Cambridge Ring), kdy každý z účastníků vysílá ve 
stanovený okamžik krátkou zprávu, tzv. metoda přidělování řídícího znamení (Token 
Passing), kdy se mezi účastníky předává právo na vysílání. Toto právo je časově omezeno, 
aby jediný účastník nemohl trvale zablokovat síť. 

Metoda přidělování časových rámců vyžaduje v sítí řídící stanici, metoda předávání 
řídicího znamení sice řídící stanici nevyžaduje, ale pro řadu funkcí (určení taktu sítě, 
vyrovnání časového posuvu, ošetření mimořádných stavů), se jedna stanice stává tzv. 
aktivním monitorem [8-5]. 

Popsané metody jsou standartizovány, tak např. metoda Token Passing v ISO DIS 
8802/4 , DIS 8802/5 (lit. [8-6], [8-7]), dále jsou známé metody s vkládáním registrů, metody 
výběru, metody výzvy a ohlášení, metody mnohonásobného časového multiplexu (TDMA) a 
metoda rotujících minipaketů (ISO DIS 8802/7, lit. [8-8]). 

Náhodné (stochastické) metody jsou označovány zkratkou CSMA/CD nebo CSMA/CA 
(z anglického Carrier - Sensing Multiple Access/Collission Detected, resp. Collission 
Avoided), metody, kdy je z úrovně signálu detekována kolize (nebo je zabráněno kolizi), tzn. 
stav, kdy dva účastníci začnou vysílat současně. V optických sítích se kolize nedetekuje z 
úrovně, ale z tvaru signálu. Metody jsou výhodné především pro malé rychlosti přenosu, při 
vyšších rychlostech dochází ke zvyšování redundance přenosu. Z pohledu sítě, se pro tyto 
metody více hodí sběrnicová a stromová topologie. Rovněž i na tomto poli proběhla 
standardizace, tak kupř. ISO DIS 8802/3 předepisuje přístupovou metodu CSMA/CD ([8-9]). 

Architektura 

Lokální sítě, podobně jako datové a počítačové sítě, vychází ze známého vrstvového 
modelu ISO - OSI (Open Systems Interconnection). Model obsahuje sedm vrstev: tzv. fyzická 
vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a 
aplikační vrstva. Mezi systémy probíhá komunikace mezi stejnými vrstvami, komunikace v 
systému pak probíhá jednoduchými povely a potvrzeními mezi uvažovanou vrstvou a vrstvou 
nejbližší vyšší a nižší. Vlastní fyzické přenosové médium se většinou zahrnuje do fyzické 
vrstvy. 

Vrstvový model OSI byl původně vytvářen pro datové sítě s komutací paketu, pro 
lokální sítě se vyskytují některé odlišnosti. Odlišná je především vrstva spojová, která byla 
rozdělena na dvě části (podvrstvy). Spodní z nich je nazývána řízení přístupu k přenosovému 
mediu (MAC) a horní část (podvrstva) je logické řízení spoje (LLC). Paralelně ke všem 
vrstvám leží řízení účastnické stanice (resp. sítě SMT/NMT). Na vstupu (výstupu) vrstvy LLC 
k vyšší vrstvě musí být vždy vyrovnávací paměť. V případě, že paměť je společná jak pro 
přijímací i vysílací přenos, jedná se tzv. semiduplexní architekturu, při samostatných 
pamětech má stanice duplexní architekturu. Pokud se týče vyšších vrstev (vrstva relační, 
prezentační a aplikační) jsou součástí počítačového vybavení sítě a v lokální síti je lze 
zahrnout do inteligence obsluhovaných zařízení. 

Nyní se podívejme podrobněji na čtyři nejnižší vrstvy:  

Fyzická vrstva  

Fyzická vrstva LON, která zahrnuje MAC, muže být označena CNL (spojení typu CNL 
- Connectionless). Služba CNL spočívá ve schopnosti přenášet samostatné datové jednotky 
(bloky, pakety, rámce) z jednoho zdrojového bodu přístupu služby k jednomu nebo více 
adresovaným bodům přístupu služby bez vytvoření spojení. Druhá varianta služby, typ CON 
(Connection Oriented) předpokládá vytváření spojení mezi stanicemi. Toto řešení 
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předpokládá větší objem záhlaví, zmenšuje se propustnost sítě a vyžaduje náročnější 
implementaci. 

Spojová vrstva 

Rozeznávají se dva typy spojových protokolů: řízení logického spoje LLC s CNL (typ 
LLC 1) a CON (typ LLC 2). Službu typu CNL představuje kupř. architektura TOP/MAP, 
zatímco LLC 2 je nákladný a složitý protokol. Složité záhlaví se kompenzuje vysokou 
přenosovou rychlostí, a proto není kritické. 

Síťová vrstva 

V této vrstvě je známý protokol X.25, je typu CON vzhledem k jeho univerzálnímu 
určení k použití ve veřejných datových sítích. Protiváhou k X.25 je CNL síťový protokol 
navrhovaný v DIS 8473, kde je dovolen výběr mezi nulovou funkcí (neaktivním protokolem) 
a  úplným protokolem podle typu funkcí, které mají být zajišťovány. 

Transportní vrstva 

V doporučeních (ISO 8073 a ITU-T X.24) je definováno pět tříd protokolů typu CON, 
které jsou odlišné zajišťováním různých funkcí. Nejjednodušší je třída 0 a vyhovuje v případě, 
že protokol spojové vrstvy (LLC) zajišťuje řízení datového toku, zabezpečení a multiplex. V 
případě, že koncové multiplexování není dostupné ve spojové vrstvě, musí být 
implementovány vyšší vrstvy (2, 3 nebo 4). Výběr třídy transportního protokolu závisí na 
službě zajišťované síťovou vrstvou. V zásadě je možné použít libovolný transportní protokol, 
je-li služba síťové vrstvy typu CON, přednost se však dává třídám 0 a 2 z důvod~ 
minimalizace délky záhlaví. Pro službu CNL je zapotřebí jediná 4.třída. 

Transportní protokol typu CNL je předmětem návrhu standardu (DIS 8473) se dvěma 
postupy: prostřednictvím síťové služby CNL a prostřednictvím síťové služby CON 
(volitelná). 

Volba vrstev a typu služby (CNL/CON) je v zásadě otázkou aplikace a kompromisu 
mezi náklady a výkonem. Neuvažujeme-li nejjednodušší řešení založené pouze na fyzické 
vrstvě, maže základní varianta LON obsahovat druhou vrstvu s protokolem LLC 1 nebo LLC 
2 (dvě varianty). Při začlenění síťové nebo transportní vrstvy, opět s typem služby CON nebo 
CNL, dostaneme dalších 8 variant. Pro tuto širokou variantnost je v případě LON vhodné 
provést určitou redukci, za účelem zmenšení počtu možností, volba se provádí s ohledem na 
aplikační potřeby tak, aby byly zajištěny všechny potřebné funkce. Pro praktické realizace 
jsou doporučovány 4 až 8 variant z celkově 18 možných. 

Nejjednodušší LON je budována na základě spojového protokolu typu CON a CNL, 
který zajišťuje pro lokální sítě propojování prostřednictvím mostu. Pokud je zapotřebí 
propojování s rozsáhlými sítěmi, je propojení výhodnější v síťové vrstvě než transportní. 
Nejlepší síťový protokol typu CON je paketový protokol X.25. Paketový protokol umožňuje i 
propojení s veřejnou datovou sítí a současně umožňuje implementaci vyšších vrstev 
standardních protokolů zcela bez úprav nebo jen s minimálními úpravami. 

Vývoj technologií pro LON neustále pokračuje a jsou uváděny do provozu stále nové sítě. V 
současné době se nejvíce vyskytují kruhové aktivní topologie s deterministickou přístupovou 
metodou a dále hvězdicové pasivní topologie se stochastickou přístupovou metodou. Často 
užívaná je také hvězdicová aktivní topologie s přístupovou metodou CSMA/CD. Většinou je 
využívána vlnová délka záření prvního okna, tj. 0,85µm, v případě větších vzdáleností oblast 
druhého okna, tj. 1,3µm. Odlišné vlnové délky je možné využít i pro vlnový multiplex.  
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Pro tyto extrémní případy a pro rychlé přenosy se jako zdroje záření využívá LD diody, 
pro ostatní aplikace většinou diody LED. Přijímači jsou PIN , případné lavinové fotodiody 
APD. 

Snížení útlumu bylo dosaženo i u symetrických i nesymetrických směrových odbočnic 
typu Y, T a X. V oblasti pasivní hvězdy byla realizována matice typu 100 x 100. 

Pro vlastní hodnocení sítě, je třeba brát v úvahu především tyto parametry: 

- přenosovou rychlost, 

- maximální rozpětí sítě, 

- topologii, 

- přístupovou metodu, 

- pravděpodobnost výskytu chyby, 

- počet stanic, 

- počet terminálů, 

-  použitý kód (NRZ, RZ, Manchester),  

- typ vlákna, 

- přenosové okno, 

- druh zdroje záření a výkon (LD, LED), 

- druh detektoru a jeho citlivost (PIN PD, APD),  

- vazební členy, 

- přepínače (optické), 

- spolehlivost, 

- a v neposlední řadě náklady na síť. 

Většina těchto parametrů byla diskutována výše, některé v předcházejících kapitolách. 

Pokud se týče spolehlivosti, obecně závisí na více faktorech, především na přenosovém 
médiu, topologii, zrovna tak , jako na přístupové metodě a interfejsové logice. 

Pro střední dobu poruchy sítě s aktivní sběrnicí a n stanicemi platí 

   ( )( ) 1
s 1n2T −λ−=            (8.8) 

kde λ  je hustota poruch (zahrnuje vysílač, konektor, vlákno, konektor, přijímač). 

Vztah předpokládá, že v inkriminovaném rozmezí je poruchovost charakterizována 
poruchovostí s exponenciálním rozložením, tedy s konstantní hustotou poruch. 

Pro síť s kruhovou topologií platí vztah pro střední dobu mezi dvěma poruchami 

   ( ) 1
s nT −λ=             (8.9) 

Pro topologii s aktivní hvězdou platí vztah 

   ( )( ) 1
s 2snT −λ+=                   (8.10) 

kde s je počet opakovačů ve větvích, které je nutno prodloužit. 

Pro stromovou topologii platí 
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   ( ) 1
s s2T −λ=                    (8.11) 

kde s je v tomto případě počet řetězců použitých pro realizaci jedné poloviny stromové 
sítě. 

A pro střední dobu mezi poruchami pro topologii aktivní smyčky platí 

   ( )( ) .1n2T 1
s

−λ−=                   (8.12) 

Za účelem zvýšení spolehlivosti se často realizuje zdvojení sítě. 

Některé praktické realizace lokálních optických sítí 

C&C Net Loop 6830 

Tato lokální optická síť byla navržena japonskou firmou NEC Corporation. Zdvojená 
optická vláknová síť se skládá z jedné Centrální stanice (CS) a několika terminálových 
datových stanic (TDS), které jsou vzájemně touto sítí propojeny. Základní schéma tohoto 
spojení je uvedeno na obr. 8.37. CS většinou zastává funkci řízení sítě a TDS představuje 
rozhraní pro připojení různých koncových zařízení. 

 
Obr. 8.37: Koncept sítě NET LOOP 6830 

Základní charakteristika sítě:  

- přenosová rychlost 32 Mbit.s-1,  

- dosah sítě 2 km, 

- topologie dvojitého kruhu, 

- možnost synchronního nebo asynchronního provozu, 

- maximální počet 64 TDS stanic,  

- kód RZ, 

- mnohovidové gradientní vlákno (50/125µm),  



Optické sítě - přednášky 137 

- první přenosové okno, 

- zdroj záření NDL 4103 A (NEC), GaAlAs DH LED,  

- detektor záření NDL 2102 (NEC) Si PIN FD, 

- pravděpodobnost výskytu chyby PE = 10-10. 
Přenos je realizován metodou TOKEN, data jsou přenášena pomocí paketů (HDLC 

procedury) a je umožněn i přenos hovorových signálů. 

Schéma modulu optického rozhraní je uvedeno na obr. 8.38. Lit. [8-10]. 

 
Obr. 8.38: Modul optického rozhraní 

Příklad sítě FDDI (Fibre Distributed Data Interface)  

FDDI definuje LON s kruhovou topologií o těchto parametrech: 

- přenosová rychlost 100 Mbit.s-1, 

- dosah sítě až 100 km, 

- topologie dvojitého kruhu, 

- maximální počet stanic 500, 

- kód 4B/5B, 

- gradientní mnohovidové vlákno 62,5/125 nebo 85/125µm,  

- vlnové oblast prvního nebo druhého přenosového okna,  

- zdroj záření LED, LD, 

- detektor záření PIN PD. 
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FDDI umožňuje vytvořit vysokokapacitní sběrnici počítačů nebo jiných sítí LAN na 
území průmyslových závodů, institucí apod. Konverzi rozdílných protokolů, rychlostí, 
formátů dat atd. Těchto sítí zabezpečuje tzv. styková jednotka (gateway). Možná varianta sítě 
FDDI je uvedena na obr. 8.39. Z obrázku je zřejmé, že jsou na síť připojeny různé lokální sítě 
(ETHERNET, dle doporučení IEEE 802.3, TOKEN RING, dle doporučení IEEE 802.5), 
současně i pobočková ústředna (PBX - Private Branch Exchange). Vytváření takovýchto sítí 
vede k snadnější integraci ústředen PBX a počítačů a k současnému slučování sítí LAN, 
LON a ISDN (integrovaná síť digitálních služeb). 

 
Obr. 8.39: Varianta sítě FDDI 

Velká přenosová rychlost umožňuje rovněž vytvářet spoje mezi počítači, mezi počítači 
a periferními jednotkami (multiprocesorové systémy, systémy CAD, CAE, CAM) 
pomocí sítě FDDI "Back- end". 

Při použití topologie dvojitého kruhu se druhé vlákno využívá kromě rezervy i pro 
přenos a tím je možné zvýšit průchodnost sítě na 200 Mbit.s-1. V praktické realizaci první 
vlákno většinou propojuje všechny účastníky (primární vedení) a druhé vlákno propojuje 
pouze vybrané účastníky (sekundární vedení), jak to ukazuje obr. 8.40. Stanice typu A 
(připojení na obě vlákna) obsahuje jeden blok MAC (Media Access Controller) a dva bloky 
PHY/PMD (Physical Media Dependent), které zprostředkovávají připojení na obě dvě vlákna. 
Tuto možnost nemají stanice typu B, které je možné připojit jen na jeden kruh (1 blok MAC a 
1 blok PHY/PMD). Stanice typu B jsou stanice o menší důležitosti. 
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Obr. 8.40: Konfigurace sítě s dvojitým kruhem 

Vlastní kabel obsahuje dvě optická vlákna zakončená konektorem, v případě stanice A 
pak jedno vlákno vytváří již zmíněnou primární síť a druhá síť sekundární. V případě stanice 
stejný kabel po jednom vlákně přenáší signály příchozí a po druhém odchozí. 

V případě poruchy na jednom vlákně (nemusí jít jen o mechanické poškození ale i např. 
o zvýšení chybovosti apod.) přejde provoz v několika milisekundách na druhé vlákno. V 
případě poruchy na kabelu mezi stanicemi, se volí náhradní provoz dle topologie znázorněné 
na obr.8.41. 

 
Obr. 8.41: Změna konfigurace v případě poruchy kabelu 

FDDI používá kód 4B5B což umožnilo dosáhnout nižší modulační rychlosti 125 Mbit . 
s-1 a pro realizaci optického vysílače a přijímače je možné použít levnější součástky vyrobené 
technologií LED. 

Vlastní síť tvoří sériově připojené stanice v uzavřeném kruhu. Informace je přenášena 
postupně z jedné stanice do druhé. Stanice má právo vysílat jak přijme "nosič", což je zvláštní 
paket, který obíhá po kruhu za posledním informačním paketem. Jejich formát je uveden na 
obr. 8.42. V síti má každá stanice dohled nad dobou oběhu nosiče, ze které je možné usoudit 
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nad zatížeností sítě. V případě velké zátěže sítě je umožněno vysílat jen skupinu paketů s 
vysokou prioritou (označované synchronní). Ostatní vysílání je možné uskutečňovat až doba 
oběhu "nosiče" bude kratší, než dohodnutá časová hodnota. 

 
Obr. 8.42: Formát nosiče a informačního paketu: PA – oddělovač PREAMBLE pro 
synchronizaci přijímače, SD – oddělovač pro indikaci začátku paketu, FC – řídící bity pro 
zabezpečení priorit v přístupu na přenosové médium, DA – adresa přijímače stanice, SA – 
adresa vysílací stanice, INFO – informace (data, max. 4500 byte), FCS – zabezpečení, EDF – 
oddělovač pro indikaci konce vysílání informace, EDT – oddělovač pro indikaci konce 
vysílání nosiče, FS – řídící bity pro indikaci chyb při přenosu 

Doba doběhu "nosiče" tRT je přímoúměrná provoznímu zatížení na kruhu. Pro 
normální provoz je zaručené, že hodnota tRT nikdy nepřekročí 2. topr (topr je vztažná 
hodnota doby oběhu nosiče). Stanicím se synchronním provozem je zaručeno 
minimálně jedno vysílání v každém intervalu 2. topr.  

Celkové synchronní provozní zatížení je dáno součtem synchronních provozních 
zatížení všech stanic. Je-li tRT < topr je provozní zatížení malé a tehdy může začít asynchronní 
provoz. Důležitost provozu je rozlišena prioritami. Toto řešení časového dohledu představuje 
jednoduchý a účinný prostředek pro regulaci provozu na kruhu s možností dynamického 
priority v závislosti na provozním zatížení. 

Všechny chybné funkce sítě se projeví při hodnotě tRT > 2. topr. V těchto případech je 
nutné spustit postupy pro lokalizaci chyby a spustit procedury rekonfigurace sítě. 

Obvody AM 7984 , AM 7985 realizují funkce bloku PHY; tj. převod paralelních dat na 
sériové pro optický vysílač, převod sériových dat na paralelní, kódování 4B/5B, kompenzaci 
časového posunu synchronizačních hodinových impulsů.  

Obvod AM 79083 realizuje protokol přístupu na přenosové médium včetně obnovy 
nosiče. Obsahuje detektor a generátor adresy, registr normálových a chybových hlášení 
z přenosového prostředí, generátor a odstraňovač vlastních nosičů, detektor a generátor 
zabezpečovacího polynomu CRC, registr stavového slova a poruchových stavů. 

FDDI je výkonná síť, poskytuje velké možnosti a měla být „jedničkou“ v LON, 
prvenství však nedosáhla. Specifické konstrukční prvky pro tuto síť (optické kabely, 
konektory) měly zajistit výrobu a odbyt těchto prvků, vývoj šel však jednodušší cestou – 
směrem k Ethernetu ([8-11]). 

LON FIBERCOM 
Tato lokální optická síť je určena pro průmyslové aplikace, kanceláře, laboratoře, školy, 

vojsko aj. a umožňuje vzájemné propojení mikropočítačů, PC, terminálů, tiskáren, modemů a 
dalších zařízení, vybudovaných standardním rozhraním. Je v návaznosti na Ethernet standard, 
tedy kompatibilní zařízení. 
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Základní charakteristika sítě:  

- přenosová rychlost 100 Mbit .s-1,  

- dosah sítě 2 km,  

- topologie kruhová, 

- maximální počet 1024 stanic, 

- přístupová metoda CSMA/CD, 

- kompatibilní operační systémy: MS-DOS, CP/M, Unix,  

- gateways: SNA/SDLC, Ethernet, X.25, HDLC.  

Náznak sítě je znázorněn na obr. 8.43. (Lit. [8-12]). 

 

 
Obr. 8.43: Fibercom – Whispernet síť 

8.15 Současné trendy přístupových optických sítí 

S rozvojem nových technologií a s tím souvisejících telekomunikačních služeb dochází 
k neustálému růstu požadavků na přenosovou rychlost. Jedním z prostředků jak poskytnout 
koncovému uživateli potřebnou šířku pásma je využití optických technologií a budování 
optických přístupových sítích OAN (Optical Access Network). S nimi je spojená zkratka, 
která začíná být čím dál častěji skloňována a to FTTx (Fiber to the ...) označující řešení 
přístupových sítí právě na základě optických vláken. Je zřejmé, že optický přenos bude 
získávat na převaze i v přístupových sítích, jak je již dnes vidět příklad v Japonsku. Běžnou se 
stane technické řešení této situace například právě pomocí výše zmiňované FTTx o níž bude 
pojednávat následující kapitola. Optické přístupové sítě pomalu přestávají být výsadou 
velkých firem - FTTO (Fibre to the Office) a datových center. Situace se tak pomalu začíná 
měnit a všude pronikající technologie Ethernetu má šanci posunout vývoj i v této oblasti. I 
když se vývoj budoucích přístupových sítí bude lišit podle daného provozovatele, země atd., 
je zřejmé, že optické technologie se z dlouhodobého hlediska stanou jejich základem. Optické 
vlákno se tak díky technologii FTTx rozšíří z páteřních do přístupových sítí až ke koncovému 
uživateli. 

Dnes již je k dispozici celá řada řešení optického přenosu od jednoduchých elektricko-
optických převodníků (media-konvertory) přes AON až k APON, GPON a EPON od různých 
dodavatelů. V následujícím textu bude diskutována vhodnost řešení bod-bod či 
mnohabodových bodů pro různé aplikace. V případě pasivních optických sítí je nasnadě 
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dilema, zda použít koncepci GPON podle doporučení ITU-T či EPON (někdy též GEPON) na 
bázi Ethernetu. I když obecně ceny komponent pro optickou síť postupně klesají, v našich 
národních podmínkách ještě stále představují těžko překročitelnou bariéru. Co je tedy lepší 
řešení? Odpověď závisí na mnoha faktorech zahrnujících stávající infrastrukturu, požadavky 
na šířku pásma a požadavky na služby, které bude sít' nabízet. 

Optické řešení může být založeno na přenosu mezi dvěma body (point-to-point - PTP, 
P2P) s individuálními vlákny z centrální jednotky provozovatele, na větvení s použitím 
mezilehlých aktivních prvků (AON), nebo na mnohabodové architektuře (point-to-multipoint 
- PTMP, P2MP) s pasivním odbočováním (PON). Každé z uvedených řešení může využívat 
bud' dvou vláken, tj. separátně pro každý směr přenosu, nebo jednoho vlákna s vlnovým 
dělením, tj. s vyhrazenými vlnovými délkami pro každý směr přenosu. 

PON (Passive Optical Network) 

Pasivní optická sít' (PON) se skládá z OLT (Optical Line Termination) umístěného v 
CO (Central Office) a ze sady propojených ONT (Optical Network Terminal), které slouží k 
zakončení vlákna a převodu optického signálu na elektrický - obvykle umístěný v budově 
nebo areálu zákazníka. Obě zařízení (OLT i ONT) vyžadují napájecí napětí. PON dostala 
svoje jméno díky tomu, že na trase mezi OLT a ONT nepoužívá aktivní prvky vyžadující 
napájení, ale používá pasivní splittery (rozbočovače) a vazební členy k rozdělení a distribuci 
přenosové kapacity vlákna mezi koncové uživatele - obvykle 32 koncových uživatelů ve 
vzdálenosti 10-20 km. A díky tomu, že se jedná o sdílenou sít', je občas nazývána také jako 
P2MP (Point To MultiPoint).  

AON (Active Optical Network) 

Aktivní optická sít' (AON) vypadá velmi podobně jako pasivní optická sít' (PON), 
ačkoliv jsou zde tři hlavní rozdíly. Na trase nepoužívá pasivní prvky bez možnosti správy, ale 
používá aktivní prvky sítě Ethernet k venkovnímu použití, které zajišťují přístup na vlákno a 
agregaci. 

Místo sdílení přenosové šířky pásma mezi několika koncovými uživateli preferuje toto 
řešení vyhrazený kanál každému uživateli, který je plně obousměrný - ne jako u ADSL, kdy 
upload není roven downloadu. Díky své technologii je tato architektura často nazývána P2P 
(Point To Point). 

Třetí rozdíl v architektuře oproti PON je maximální délka trasy. U PON musí být 
nejvzdálenější koncový uživatel ve vzdálenosti 10-20km od CO (v závilosti na konkrétních 
podmínkách a počtu použitých rozbočovačů). AON má na druhé straně limit na vzdálenost 
přibližně 80km v závislosti na počtu koncových uživatelů, kteří mají být obslouženi. Počet 
uživatelů je v tomto případě dán počtem použitých switchů a ne infrastrukturou samotnou - 
jak je tomu u PON. 

Základními funkčními celky tvořící optickou přístupovou sít' jsou: 
- Optické linkové zakončení (OLT) jenž zajišťuje funkce síťového rozhraní mezi sítí 

přístupovou a sítí zajišťující telekomunikační služby, 
- Optická distribuční sít' (ODN), jedná se soubor optických přenosových prostředků 

mezi OLT a ONU, 
- Optické ukončující jednotky (ONU) jenž zprostředkovávají funkce rozhraní mezi 

optickou a metalickou částí přístupových sítí, 
- Optické ukončující jednotky (ONT) jenž zprostředkovávají funkce účastnického 

rozhraní mezi koncovými zařízeními účastníků a přístupovou sítí (VoIP, video, data) - 
viz. obr. 8.44.  
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Obr. 8.44: Blokové schéma přístupové sítě 

Z hlediska umístění ukončujících jednotek ONU v optických přístupových sítí a 
způsobu jejich provedení, tj. podle toho, kde je v síti optické vlákno ukončeno, se rozlišují 
různé typy optických přístupových sítí, z nichž jako základní jsou obvykle uváděny : 
 

- FTTC (Fibre To The Curb), optická vlákna jsou přivedena k účastnickému     
rozváděči, k němuž jsou koncové body sítě připojeny metalickými kabely, 

- FTTB (Fibre To The Building), optická vlákna jsou přivedena do budov účastníků, 
jednotliví účastníci jsou pak připojení pomocí vnitřní sítě, 

- FTTO (Fibre To The Office), optická vlákna jsou zavedena do prostor účastníků s 
velkými nároky na přenosovou kapacitu, 

- FTTH (Fibre To The Home), optická vlákna jsou zavedena až do účastnických 
zásuvek, 

- FTTC (Fibre To The Cabinet), optická vlákna zavedena do přístroje (PC). 
Hlavní funkcí přístupových sítí je poskytování transportních služeb v duplexním 

režimu. Přenos signálu oběma směry může být zajištěn několika způsoby: 
- Simplexně s dělením SDM (Space Division Multiplex), přenos je v každém směru 

uskutečněn po jednom optickém vlákně, 
- Duplexně  s dělením WDM (Wavelength Division Multiplex) po jednom optickém 

vlákně, sestupný směr (downstream) vlnovou délkou 1550nm a vzestupný 
(upstream) vlnovou délkou 1310 nm 

- Duplexně s dělením FDM (Frequency Division Multiplex), pro přenos signálů v obou 
směrech je použito jedno optické vlákno a jedna vlnová délka, směry přenosu jsou 
odděleny kmitočtově. 

Parametrem, jenž určuje charakter přístupové sítě, je typ přenosových traktů 
využívaných v distribuční části sítě: 

- bod-bod P2P (Point-to-Point), např. přímé spojení OLT a ONT 
- mnohabodové P2M (Point-to-Multipoint), např. pasivní optická síť 
Optické rozbočovače (splittery) 

Optické rozbočovače jsou síťové prvky umožňující sdílení optického přenosového 
média většímu počtu účastníků. V systémech FTTH, které jsou provozovány v sítích PON se 
zpravidla jedná o obousměrné pasivní prvky, které disponují jedním vstupním portem a 
několika (2-128) výstupními porty. V sestupném směru (dowstream) je signál z jednotky OLT 
přicházející na vstupní port rozbočovače rozdělen do požadovaného počtu dílčích signálů, 
které jsou dále přes výstupní porty distribuovány k jednotlivým ONU jednotkám. V opačném 
směru (upstream) rozbočovač slučuje signály přicházející od jednotlivých ONU v jeden signál 
jenž je dále distribuován k OLT. 

Jedná se o pasivní síťové prvky, které provádí pouze rozbočování nebo slučování 
optického signálu bez jakýchkoli dalších úprav. Podle typu a technologie výroby mohou 
pracovat buď v určitém přenosovém pásmu, nebo v celé jeho šířce. Použitím rozbočovače 
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vkládáme do optické trasy útlum jehož hodnota záleží na počtu výstupních portů a je udána 
v dB viz. Tab.8.2. (pro dělící poměr 1:32)(Lit. [8-13], [8-14]). 

Tab. 8.2: Hodnoty vložného útlumu pro PLC rozbočovač Telecordia GR-1209 
 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x 32
Vlnová délka [nm] 1260 – 1650 
Hodnota vloženého útlumu [dB] 6,6 9,8 12,7 15,8 
Max. hodnota vloženého útlumu [dB] 7,1 10,2 13,2 16,6 

 

Rozbočovače je možno kaskádně řadit v závislosti na topologii sítě. Musíme však 
dodržovat doporučení ITU-T, které upravují hodnoty útlumu vložené do optické trasy 
použitím rozbočovačů. 

Využití a nasazení těchto pasivních rozbočovačů je výhodné (oproti aktivním prvkům), 
že není potřeba řešit problematiku napájení na optické trase. 

Podle technologie výroby můžeme rozbočovače rozdělit do dvou skupin: 

- PCL (Planar Lightwave Circuit) 

- FBT (Fused Bionic Taper) 

PLC rozbočovače jsou vyráběny planární technologií. Na křemíkovém substrátu je 
technologickým postupem vytvářena požadovaná struktura. Touto technologií se dá vyrobit 
rozbočovač až se 128 výstupními porty. Používá se především pro rozbočovače s vyšším 
počtem výstupních portů. 

FBT rozobčovače jsou vyráběny spojováním optických vláken při vysoké teplotě a 
tlaku, kdy se pláště vláken nataví a jádra spojovaných vláken se tak dostanou velmi blízko 
sebe. Touto technologií se vyrábí svazky 2 až 4 vláken, která se pro dosažení většího počtu 
výstupních portů řadí kaskádovitě za sebe. Tato technologie je využívána především pro 
menší počty výstupních portů (viz. obr.8.45). 

 
Obr. 8.45: Principy rozbočovače (splitter) a) PCL technologie, b) FBT technologie 

Specifikace PON sítí pro systémy FTTx 

V roce 1995 založilo 7 největších světových telekomunikačních operátorů sdružení 
nazvané Full Service Access Network (FSAN) jejíž cílem byla standardizace a rozvíjení PON 
sítí. Tyto specifikace byly navrhovány tak, aby uživatelům poskytly plnohodnotné 
širokopásmové služby jako jsou přenos hlasu, dat a videa. Pro distribuci těchto služeb byly 
organizací FSAN stanoveny tyto vlnové délky. Pro přenos hlasu a dat ve směru od sítě k 
uživateli je použita vlnová délka 1490 nm, ve směru od uživatele k síti je pro přenos hlasu a 
dat využita vlnová délka 1310 nm. Pro přenos videa ve směru od sítě k uživateli byla 
stanovena vlnová délka 1550 nm. 
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APON, BPON 

Specifikace G.983.1 APON (ATM Based PON) byla schválena organizací ITU-T v roce 
1998. Jedná se o pasivní optickou síť, která pro přenos informací využívá buněk ATM 
(Asynchronous Transfer Mode). Přenosové rychlosti jsou nabízeny ve dvou variantách: 
symetrická služba o rychlosti 155,52 Mbit/s a asymetrická služba ve směru ze sítě k uživateli 
(downstream) 622,08 Mbit/s a ve zpětném směru (upstream) 155,52 Mbit/s. 

Dodatečně byla doplněna symetrická služba o rychlost 622,08 Mbit/s. Roku 2001 
přijalo ITU-T standard G.983.3 BPON (Broadband PON), který byl vlastně rozšířením 
předchozího standardu a využívá stejných přenosových rychlostí. Jako přenosového média 
využívá jednoho či dvou optických vláken G.652. Obousměrná komunikace po jednom 
vlákně je zajištěna vlnovým dělením. 

GPON 

V roce 2003 byla v ITU-T schválena specifikace G.984.1 GPON (Gigabit Capable 
PON), která vychází ze specifikací G.983.X. Především pak rozšiřuje specifikaci G.983.1 ve 
smyslu rychlosti při zachování principů širokopásmového přístupového systému. Pro přenos 
využívá ATM buněk, ale také metodu GEM (GPON Encapsulation Method). Tato metoda 
používá pro přenos GPON rámců, které mají proměnnou délku. ATM buňky i GEM 
rámce, nebo jejich fragmenty, jsou přenášeny společně v rámcích s pevnou délkou 125 µs. 
To umožňuje využití paketově orientovaných služeb jako Ethernet či IP (Internet Protocol). 
Přenosové rychlosti jsou nabízeny ve dvou variantách: symetrická služba o rychlostech 
1244,16 Mbit/s, 2488,32 Mbit/s a asymetrická služba ve směru ze sítě k uživateli 
(downstream) 1244,16 Mbit/s, 2488,32 Mbit/s a ve zpětném směru (upstream) 155,52 Mbit/s, 
622,08 Mbit/s, 1244,16 Mbit/s. 

EPON 

Zavedení Ethernetu do přístupových sítí zajistila organizace IEEE přijetím specifikace 
IEEE 802.3ah. Tato specifikace bývá označována jako EPON (Ethernet Based PON) nebo 
také EFMF (Ethernet In First Mile Fibre). Cílem bylo zavedení standardu Ethernet až k 
uživateli a tím zjednodušení navazování lokálních sítí. Pro přenos v obou směrech jsou 
využívány Ethernet rámce s pevnou délkou 2 ms. EPON je navržen pro mnohabodovou síť 
sdílející přenosové médium, ale je možno emulovat i komunikaci bod-bod (P2PE Point To 
Point Emulation). Standardem IEEE 802.3ah jsou specifikovány dva typy rozhraní, které se 
liší dynamikou a optickými výkony. Typ 1000Base-PX10 je určen pro použití na vzdálenosti 
do 10 km s maximálním rozbočením 1:16. Typ 1000Base-PX20 je určen pro vzdálenosti do 
20 km a rozbočením až 1:32. Přenosová rychlost byla stanovena na 1244,16 Mbit/s 
symetricky. 

Služby „Trojitá hra“ Triple Play v systémech FTTH 

Dnešním trendem telekomunikačních operátorů a poskytovatelů širokopásmových 
služeb je možnost nabídnout uživateli co možná největší šířku přenosového pásma a s tím 
spojené služby. Stále větší konkurence a snaha zajištění rentability vede operátory k 
implementaci stále nových služeb. Jednou z nich je služba „Trojitá hra". Jedná se o novou 
generaci služeb nabízejících přenos hlasu, dat a videa. Základní služby nejsou zpoplatňovány, 
ve smyslu za jednotlivou službu, neboť jsou zahrnuty v paušálním poplatku za připojení k 
širokopásmové síti. Nadstandardní služby, které rozšiřují rámec služeb základních, jsou již 
zpoplatňovány. 
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Způsoby distribuce video signálu 

Poskytování široké nabídky video a hlasových služeb je dnes hlavním trendem 
telekomunikačních operátorů. Není se čemu divit, tvoří totiž většinu jejich příjmů. Proto je 
věnováno velké úsilí nejen nasazování nových služeb, ale také hledání nejvhodnější 
přenosové formy, která by mohla zavést více služeb najednou bez potřeby zvětšovat 
přenosovou šířku pásma a zvýšit tak příjmy poskytovatele. Video služby nabízené v rámci 
„Trojité hry“ (Triple Play), jsou k uživatelům distribuovány dvěma způsoby a to 
prostřednictvím tzv. překryvné PON (Video Overlay Passive Optical Network) nebo 
prostřednictvím IPTV (TV over Internet Protocol). 

Překryvné PON sítě používají pro přenos videa vlnovou délku 1550 nm, která byla pro 
tuto službu vyhrazena organizací ITU-T. K uživateli je signál přenášen po jednom optickém 
vlákně společně s datovým tokem (data a hlas), pro který je vyhrazena vlnová délka 1490 nm, 
pomocí vlnového multiplexu WDM. Přenášený signál může být jak analogový, tak digitální. 
Na straně uživatele je v jednotce ONT video signál vydělen (pomocí tzv. triplexoru) a 
převeden na radiofrekvenční signál. Tento signál, jedná-li se o klasický analogový signál, je 
z jednotky ONT veden koaxiálním kabelem přímo do televizoru. Jedná-li se o digitální 
signál, je nutné použít Set top box (STB), který tento digitální signál upraví na analogový.   
Překryvná síť nabízí poskytovatelům flexibilitu a umožňuje jim tak poskytovat širokou 
nabídku video služeb. Tyto sítě jsou schopny nabídnout domácnostem kapacitu, která 
mnohdy převyšuje jejich nároky na pokrytí požadavků. Pro zpětný kanál je využívána vlnová 
délka 1310nm. 

Druhou možností, jak distribuovat video služby v PON sítích je IPTV neboli 
přepínané video. V tomto případě je video signál přenášen k uživateli prostřednictvím 
paketové sítě. Video signál je na straně síťového zakončení nejprve digitalizován a 
následně komprimován. Binární data jsou vkládána do IP datagramů. Takto komprimovaný 
signál je přenášen k ONT společně s datovým tokem (data a hlas) využívajícím vlnové 
délky 1490 nm prostřednictvím ATM buněk či Ethernetových rámců. Do přenosové cesty 
mezi televizorem a jednotkou ONT je vložen Set top box s IP rozhraním. Propojení tohoto IP 
STB s ONT je realizováno strukturovanou kabeláží CAT-5. Televizor je již k STB připojen 
koaxiálním kabelem. 

Volba vhodné přenosové metody 

Jak již bylo zmíněno, překryvná PON využívá pro přenos video signálu směrem k 
uživateli vlnové délky 1550 nm, který je tak oddělen od datového toku, jenž je ve směru k 
uživateli přenášen vlnovou délkou 1490 nm. Tato vlnová délka nebyla organizací ITU-T 
zvolena náhodně, nýbrž proto, že hodnota vloženého útlumu optického vlákna je pro tuto 
vlnovou délku nejmenší. Jelikož bylo v počátcích přenášeno analogové video, hrála tato 
vlastnost rozhodující roli. Aby byla zajištěna potřebná kvalita přenášeného analogového 
signálu, je nutné zajistit co největší odstup signálu od šumu CNR (Carrier to noise Ratio). 
Minimální hodnota CNR byla stanovena organizací FCC (Federal Communications 
Commisson) na 44 dB. Při této hodnotě je zaručena eliminace tzv."sněžení" v obraze. 
Ovšem hodnota používána v systémech FTTH by měla být vyšší než 47 dB, zpravidla se 
používá 48 dB. Dnešní ONT jsou schopny zajistit hodnotu CNR 48 dB při přijímané 
úrovni signálu -5 až -6 dBm. Aby bylo zajištěno dodržení CNR 48 dB je nutné použít 
zdroje velkých optických výkonů (lasery, EDFA). Při těchto výkonech se v optickém 
vlákně projeví tzv. Brillouinův zpětný rozptyl (BS Brillouin Scattering), kdy se část 
odraženého světelného paprsku vrací zpět do zdroje a způsobuje tak rušení. K tomuto 
rozptylu dochází v důsledku interakce světelného záření (fotonů) s virtuální mřížkou, která je 
tvořena akustickými vlnami (fonony) jenž jsou vytvářeny laserovým zdrojem či EDFA 
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zesilovačem při velkých výkonech. Dříve se tento jev projevoval již při výkonech 7 dBm, 
dnes je tato hranice díky stále se zlepšující technologii posunuta až za hranici 20 dBm. 

8.16 Optoelektronické multiplexní systémy  

Současná informační exploze zvyšuje neustále nároky na počty přenášených kanálů a to 
je důvodem multiplexování signálů na vedení. Existují následující způsoby vícenásobného 
přenosu: 

- frekvenční multiplex, jednotlivé signály se přenáší do vyšších kmitočtových pásem, 
vytváří se tzv. skupiny, které se namodulují na optický signál, generovaný laserem, 
nebo luminiscenční diodou, Celý multiplexní systém zůstává v oblasti elektronických 
obvodů a možnosti tohoto vícenásobného přenosu jsou omezené parametry zdrojů 
světelného záření, 

- časový multiplex, každému signálu je přidělený časový interval, ve kterém je na 
vysílací straně připojený vysílač a na přijímací straně přijímač daného signálu, 

- elektronický multiplex, po jednom vlákně se nepřenáší binární signál,  ale signál 
vícestavový, čímž stoupne přenosová rychlost n-krát, 

- prostorový multiplex využívá k přenosu více optických vláken pro přenos různých 
signálů, 

-  vlnový multiplex,  využívá možnosti vyzařování  různých zdrojů světla  o  různých 
vlnových délkách,   které jsou modulovány jednotlivými  informačními zdroji  

 (k  přenosu  se využívají příslušná  "okna" v oblastech minimálního útlumu vláken), 
-  hybridní multiplex, který představuje sloučení vlnového multiplex s elektronickým 

multiplexem  (umožňuje maximální využití  přenosových možnosti  vlákna). 
 

Vzhledem  k  tomu,  že po stránce využití  přenosové kapacity optického vlákna je 
nejvýhodnější vlnový multiplex  (hybridní multiplex),   v dalším textu se s  ním  blíže 
seznámíme.   Ostatní principy,   uvedené výše jsou obecně známé,   případně  triviální  (viz. 
prostorový multiplex). 

Klasický optoelektronický spoj,   který byl již několikráte  na jiných místech  popsán,   
umožňuje jednosměrný provoz mezi vysílačem  a  přijímačem (simplexní spoj), v případě  
použití více vláken, je možné vytvořit  prostorový multiplex (obr. 8.46a). V případě potřeby 
obousměrného provozu po jednom vlákně je možné využít zapojení dle obr.8.46b, tzv.  
duplexní spojení. V tomto zapojení vysílač V1 a  přijímač P1 vzájemně pracují na vlnové délce 
λ1,  vysílač V2 a  přijímač P2 na vlnové délce λ2. Slučování a vydělování vlnových délek z 
vlákna  se  provádí v duplexeru.  V případě využití více vysílačů záření na  různých vlnových 
délkách, napojených pomocí multiplexeru do jednoho optického vlákna,  hovoříme o vlnovém 
multiplexu.  Na  straně příjmu je zapojen demultiplexor,  jehož úkolem je vydělit příslušné 
vlnové délky  pro jednotlivé přijímače,  (obr.8.46c). Pro  realizaci n  - kanálového  spoje je 
zapotřebí n modulátorů, zdrojů světla i detektorů, jeden WDM (Wavelength Division 
Multiplexing) multiplexor a demultiplexor (dvojici se  říká WDM muldex). Ve funkci 
multiplex je možné použit jednoduchých neselektivních optických vidlic. Složitější částí jsou 
optické demultiplexory, které musí být realizovány jako optické filtry. 
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Obr. 8.46: Princip multiplexu a) prostorový multiplex, b) duplex, c) vlnový multiplex 

Optické nosné vlny odpovídající jednotlivým kanálům lze rozmístit více méně 
rovnoměrně v celém pásmu propustnosti světlovodu s ohledem na minima jeho útlumu a 
disperze, na dostupnost zdrojů světla pro příslušné vlnové délky a na dosažitelnou selektivitu 
optických filtrů. Možnost umístění n-kanálů  v oblasti I. .II. a III. "okna" na typické útlumové 
křivce   optického vlákna uvádí obr. 8.47. 
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Obr. 8.47: Vlnový multiplex, rozdělení n-kanálů 

Současné technické možnosti umožňují realizaci cca 40 vlnových přenosových zařízení. 
Rozestup kanálů je určen: 

- šířkou spektra emitovaného světla ∆ λ, jsou-li použity luminiscenční diody (LED), 

- přesností a stálostí střední hodnoty vlnové délky emitovaného světla λstř. jsou-li 
použity laserové diody (LD), 

- vlnovou selektivitou optických filtrů v muldexu. 

Je zřejmé, že při použití laserových diod, jejichž spektrum je asi 20-krát (u 
mnohovidových laserů, LD1) až 1000-krát (u jednovidových laserů, LD2) užší než spektra 
diod LED, je možné do pracovní oblasti umístit více kanálů. Vliv spekter různých zdrojů 
světla pro realizaci vlnového multiplexu je zřejmý z obr. 8.48. Hodnota střední vlnové délky 
λstř. však kriticky závisí na materiálovém složení struktury LD, kromě toho se mění s teplotou 
a s časem. Je dále třeba mít na paměti, že spodní část emisního spektra dokonce i u 
jednovidových laserů se rozprostírá daleko od λstř., protože je způsobena spontánní emisí 
světla podobně jako v diodách LED. Z obrázku je dále patrno, že spektra jednotlivých kanálů, 
jak u LED, tak i u LD zdrojů se mohou vzájemně překrývat, dochází k přeslechům, tj. k 
mezikanálové interferenci. Tato interference může mít dvě podoby: vnitrokanálovou a 
vněkanálovou. Je zřejmé, že např. dovnitř k-tého kanálu zasahují spektra ze sousedních 
kanálů (vyšrafované plochy), která by způsobila vnitrokanálovou interferenci. Pro dosažení co 
nejmenšího rozestupu kanálů je zapotřebí potlačit tento druh přeslechu již v multiplexoru, 
protože filtry v demultiplexoru již propouštějí veškeré světlo v pásmu vlnových délek 
vymezeném pro daný kanál, tj. žádoucí signál i signál rušivý, který by padl do tohoto pásma. 
Z druhého pohledu, nedostatečná selektivita filtrů v demultiplexoru bude mít za následek 
vněkanálovou interferenci. 
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Obr. 8.48: Spektra LED, LD1 a LD2 

Na základě doposud uvedeného můžeme definovat odstup kanálů, jako rozdíl dvou 
blízkých vlnových délek optického záření 

   .j1j λ−λ=λ∆ +                   (8.13) 

Hodnota ∆λ je závislá na použitých zdrojích záření a na konstrukci optických 
multiplexerů a demultiplexů. 

Kromě odstupu a vlnové selektivity WDM multiplexoru a demultiplexoru, která je dána 
šířkou propustného pásma a strmostí boků útlumových charakteristik optických filtrů.  

Důležitým parametrem muldexů je jejich vložný útlum. Vložný útlum definuje ztráty, 
které vzniknou průchodem optického záření multiplexorem nebo demultiplexorem a dají se 
vyjádřit vztahem 
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Je zřejmé, že hodnota vložného útlumu bude pro každou vlnovou délku jiná. Optický 
multiplexor nebo demultiplexor se definuje (hodnotí) maximální hodnotou vložného útlumu 
pro daný typ systému. 

Další parametr pro hodnocení WDM multiplexoru je útlum přeslechu. Vyjadřuje se 
poměrem výkonů Pλj vst a Pλj, λi výst, kde Pλj vst je výkon záření vstupujícího do systému na 
vlnové délce λj a Pλj, λi výst je výkon záření na vlnové délce λj na výstupu pro vlnovou délku 
λi. 
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Hlavním úkolem WDM multiplexoru je tedy sdružit světelné svazky z jednotlivých 
zdrojů do jediného světlovodu. Při malém rozestupu kanálů musí obsahovat také vlnově 
selektivní členy (optické filtry) z důvodů potlačení vnitrokanálové interference. Rozčlenění 
světelného svazku na jednotlivé dílčí paprsky podle vlnové délky se provádí v 
demultiplexoru. Demultiplexor musí vždy obsahovat vlnově selektivní členy, v některých 
případech se využívá i přímé selektivity fotodetektorů. 

U duplexních spojů, kdy je vysílač a přijímač napojen na stejný konec optického vlákna, 
musí být mezi touto dvojicí a vláknem vložen alespoň vazební člen, neb jinak by docházelo k 
přeslechům mezi vysílačem a přijímačem. 
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Vlnově selektivní členy používané ke konstrukci muldexů jsou ve většině případech 
reciproční, tj. lze je použít pro multiplexování i demultiplexování pouhou záměnou vstupů a 
výstupů. Podle způsobu, který využívají ke své funkci je lze rozdělit do dvou skupin: 

- interferenční, 

- disperzní. 

Selektivní členy interferenční, využívají interferenčních filtrů, které způsobují buď 
odraz světelné vlny od filtru, nebo filtrem procházejí, v závislosti na vlnové délce světla. 
Vlastní filtr je tvořen 10 až 40 tenkými vrstvami dielektrického materiálu se střídavě se 
měnícím indexem lomu. Velká odrazivost pro určité vlnové délky je dosahována vhodnou 
strukturou filtru. Konstrukční uspořádání demultiplexoru s interferenčními filtry uvádí       
obr. 8.49. Čočky jsou tvořeny skleněnými válečky, u nichž index lomu od osy k okraji klesá, 
takže dochází k fokusaci procházejícího světelného svazku. Vložný útlum muldexů s těmito 
filtry roste přibližně úměrně s počtem kanálů 

 
Obr. 8.49: Interferenční demultiplexor 

   ( ).dBna j =&                           (8.16) 

a jsou proto použitelné pro multiplexy o menším počtu kanálů. Útlum se zvyšuje          
n-násobným odrazem, případně průchodem světla filtry. Zdroji záření mohou být jak LED tak 
i LD diody. 

Disperzní filtry využívají rozkladu světla kupř. hranolem nebo různými optickými 
mřížkami. 

Při průchodu světla hranolem (obr.8.50) vzniká v důsledku dvojnásobného lomu na 
hraničních plochách úhel lomu υ 
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kde 
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Obr. 8.50: Hranolový demultiplexor 

Vzhledem k závislosti indexu lomu od vlnové délky n = f (λ), se různé vlnové délky 
světla lámou pod různým úhlem. Umístění optických detektorů světla P1, P2 a P3 je závislé na 
úhlové disperzi, která je dána vztahem 
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Výhodnější je použití optických mřížek. Jejich výhodou je, že umožňují zpracovat větší 
počet kanálů, naopak nelze je použít s LED, protože jejich široké spektrum způsobuje zvýšení 
přeslechů a vložného útlumu. Přídavný útlum muldexů s optickou mřížkou se s počtem kanálů 
mění jen málo 

   ).dB(n25,02a j +=&                                  (8.20) 

Příklad multiplexeru  je znázorněn na  obr.8.51a a možná další varianta demultiplexoru 
je uvedena na obr. 8.51b. Výhodou těchto řešení je v možném přímém napojení vláken na 
demultiplexor. Uhlová  disperze je daná  vztahem 
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kde m je celé číslo a d je konstanta, určující rozměry mřížky.  
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Obr. 8.51: Optické mřížky a) multiplexor, b) demultiplexor 

V praxi se začínají uplatňovat WDM nejvíce na principu optických mřížek, případně na 
principu interferenčních filtrů. Praktický náhled na možnou realizaci zdrojů záření o různých 
vlnových délkách z hlediska technologického a jim odpovídajícím detektorům záření uvádí 
obr.8.52. Z tohoto obrázku je zřejmé, že pro jednodušší varianty multiplexních spojů 
(dvoukanálový)  lze spojení nejsnáze  realizovat tak, že jeden kanál se umístí k dolnímu okraji 
"okna" propustnosti optického vlákna (λ = 0,8 až 0,9µm), druhý do oblasti druhého a třetího 
"okna", tj. λ = 1,2 až 1,6 µm. Vzhledem k velkému rozestupu mezi kanály WDM, multiplexor 
nemusí být vlnově selektivní. Demultiplexor rovněž nemusí obsahovat filtry, protože 
křemíkový fotodetektor, který se používá k detekci světla v prvním kanálu, je necitlivý na 
vlnové délky λ > 1,1 µm, zatímco detektory pro vlnové délky nad 1,1µm (např. germaniové, 
nebo na bázi GaAs, případně InP) potlačí světlo s kratší vlnovou délkou, jak je rovněž zřejmé 
z obr. 8.52. Vzhledem k funkční jednoduchosti těchto systémů, nachází stále širší uplatnění v 
praxi. 

Jednoduché systémy WDM o malém počtu kanálů (n ≤  3) lze rovněž realizovat 
použitím zdrojů emitujících světlo na několika vlnových délkách a případně kombinovaných 
fotodetektorů, jejichž struktura obsahuje dvě aktivní vrstvy citlivé na různé vlnové délky 
světla. Kvantová účinnost těchto kombinovaných zdrojů a citlivost fotodetektorů je zatím 
nižší než když jsou realizovány odděleně, mimo to tepelnou a elektrickou vazbou mohou 
vznikat přeslechy. 
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Obr. 8.52: Spektrální vlastnosti optoelektronických prvků 

Tyto vlnové multiplexy (couplery) vyrábí mnohé firmy, kupř. OPTOKON, FITEL aj., 
které využívají vlnové délky 830, 850, 1300, 1310 a 1550. Jsou realizovány formou „malých 
krabiček“ s výstupem na vlákno, opatřené objednaným konektorem. Příklad varianty uvádí 
obr.8.53. 

 
Obr. 8.53: Vlnový multiplex 
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Pro transportní sítě se využívá více vlnových délek a to především využitím III. 
rozšířeného přenosového okna a u nejnovějších systémů se počet zvyšuje i do odstraněného 
„hrbu“ na útlumové křivce – vlákna typu All Wave, jak je čárkovaně naznačeno v obrázku  
8.52. 

V dalším nahlédněme na vývoj těchto vlnových systémů.  

Původní vlnový multiplex, který používá pro přenos pouze dvě, resp. tři vlnové délky 
většinou v obousměrném provozu na jednom optickém vlákně. Pasivní vlnový multiplexer 
WDM je jednoduché a levné zařízení. 

Technologie WWDM 
WWDM (Wide Wavelength Division Multiplexing), tzv. „široký“ vlnový multiplex 

většinou používá čtyři vlnové délky v oblasti 850 nm (vícevidová optická vlákna) nebo 
v oblasti 1300 a 1310 nm (vícevidová nebo jednovidová optická vlákna). Technologie 
WWDM je nejčastěji využívána pro přenos Gigabitového a 10Gigabitového Ethernetu. 
Jednotlivé vlnové délky WWDM multiplexu mají typicky odstup 25 nm. 

Technologie DWDM 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) tzv. „hustý“ vlnový multiplex 
používá minimální odstupy mezi jednotlivými kanály, takže umí do jednoho vlákna 
implementovat desítky vlnových délek. V těchto případech se využívá jednovidových laserů a 
úzkopásmových interferenčních filtrů. Při tom je nezbytné zajistit dostatečnou kmitočtovou 
stabilitu a extrémně úzkou spektrální čáru. Stabilitu laseru zajištujeme buď zvenčí (injekční 
synchronizací, fázovým závěsem), pomocí rozprostřené zpětné vazby, nebo braggovských 
zrcadel. Vzhledem k tomu, že selektivita optických filtrů je v nejlepším případě řádově 10 
THz, rozčlenění kanálů se musí provádět na mezifrekvenci pomocí elektrických filtrů, tj. v 
přijímači musí být směšovač a místní oscilátor ve formě kmitočtově stabilizovaného vysoce 
koherentního zdroje světla. 

Pro praktické návrhy je nezbytné počítat s tím, že dosah jednotlivých kanálů bude různý 
(jsou dost velké rozdíly) a je nezbytné uvažovat s nejhoršími přenosovými vlastnostmi toho 
jistého kanálu v multiplexu (případně nejhorší kanály nevyužívat). 

Podmínkou pro nástup systémů DWDM do komerčního provozu byl vývoj a 
ekonomicky zvládnutá výroba klíčových součástí jako jsou erbiem dotované vláknové 
zesilovače (EDFA), multiplexní, demultiplexní jednotky, či úzkopásmové laserové vysílače. 
Díky pokroku v oblasti vývoje a výroby, ale i díky značné poptávce po přenosové kapacitě 
nastala na konci 20.století etapa nasazování systémů DWDM do páteřních přenosových tras. 
Do České republiky se první funkční zařízení DWDM dostala na jaře roku 1999. 

Doporučení ITU-T G.694.1 „Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency 
grid“ specifikuje jednotlivé přenosové kanály v oblasti vlnových délek v rozsahu od 1490 nm 
(200,95 THz) do 1620 nm (186,00 THz), (tzv. S, C a L pásmo). Doporučení ITU-T G.694.1 
počítá s odstupem jednotlivých kanálů v rozsahu 100 GHz se začátkem na 186,00 THz 
(odstup cca 0,8 nm) nebo s dvojnásobným počtem kanálů s odstupem 50 GHz (cca 0,4 nm), U 
přenosů DWDM se požadavek na odstup signál šum zvyšuje se zvyšující se přenosovou 
rychlostí v kanálu. Například pro STM-16 (2,5 Gbit.s-1) postačuje pro kvalitní přenos odstup 
s/š 18 až 20 dB, pro STM-64 (10 Gbit.s-1) je zapotřebí cca 22 dB a pro STM-256 (40 Gbit.s-1) 
je požadováno cca 25 dB. Pro kvalitu přenosu je nutné aby se skutečná vlnová délka kanálu 
(tzv. vlnová délka výkonového maxima) neodchylovala od předepsané vlnové délky (tzn. 
nominální vlnové délky) o více než ± 0,2 odstupu nosných. Pro odstup nosných 100 GHz 
z toho plyne požadavek, že skutečná vlnová délka musí být v toleranci ± 20 GHz (odpovídá 
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± 0,16 nm). Šířka pásma optického signálu přenášeného v jednom kanálu je závislá na šířce 
pásma původního modulačního signálu a může být dále zhoršena (rozšířena) nevhodnou 
modulační technikou (Lit. [8-15]). 

Technologie CWDM 

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) tzv. „hrubý“ vlnový  multiplex 
vznikla jako levnější varianta DWDM. Technologie CWDM je forma vlnového multiplexu, 
která využívá větší odstup mezi jednotlivými přenosovými kanály, než je tomu u klasické 
technologie DWDM. V doporučení ITU-T G.671 bylo specifikováno, že CWDM by měl mít 
odstup jednotlivých kanálů menší než 50 nm a 8 nm pro vlnovou délku 1550 nm. Teprve 
příchod pevné specifikace jednotlivých vlnových délek dal základ pro velký rozvoj a 
hromadné nasazení této technologie. Standardizační komise ITU v roce 2002 doporučení : 
ITU-T G-694.2 – Spectral grids for WDM applications: CWDM wavelength grid. Standard 
G.694.2 definuje velikost odstupu jednotlivých kanálů vlnových délek pro použití CWDM 
technologie tak, aby bylo možné jako zdroje záření použít laserové diody bez nároku na 
chlazení. Jednotlivé vlnové délky byly také zvoleny tak, aby byly kompatibilní s klasickými 
používanými vlnovými délkami 1310 nm a 1550 nm. 

Všechny vlnové délky CWDM technologie (k dispozici je 18 kanálů) můžeme využít 
jen s vláknem typu „Metro“ neboli s plným spektrem podle standardu G.652.C. „Metro“ je 
typ vlákna, které je vyrobeno bez navýšení útlumu v oblasti vlnových délek 1360 až 1450 nm. 
V běžných případech stávajících optických tras máme ale většinou k dispozici jen standardní 
optické jednovidové vlákno 9/125um, odpovídající standardu ITU-T G.652, je k dispozici 12 
kanálů, s vlnovými délkami 1290, 1310, 1330, 1350, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 
1590 a 1610 nm. 

CWDM nachází uplatnění v metropolitních optických sítích a v řešení problematiky 
„poslední míle“ optickými vlákny. V přístupových sítích ho mohou poskytovatelé xDSL 
použít pro propojení DLC (Digital Loop Carrier) s hlavní ústřednou. Nejčastěji se CWDM 
uplatňuje v dvoudobých spojích nebo v kruhových topologiích do čtyř uzlů. CWDM umí 
přenášet Gigabitový Ethernet až do vzdálenosti 80 kilometrů při rychlostech STM-16 (2,5 
Gb/s) je dosah okolo 50 kilometrů. 

Optické zesilovače 

U vlnových multiplexních systémů se s výhodou využívá optických zesilovačů.  Na 
rozdíl od opakovačů umožňují obnovení světelného toku ve vlákně bez nutnosti konverze do 
elektrické podoby. Jsou to unviersální prvky, zesilující jak analogový, tak i číslicový signál o 
libovolné přenosové rychlosti. 

Optické vláknové zesilovače EDFA (Erbium Doped Fibres Amplification). 
Zjednodušené blokové schéma EDFA zesilovače je uvedeno na obr. 8.54. Zesilovač je tvořen 
tzv. laserovou pumpou a speciálním optickým vláknem, které je dopováno prvky vzácných 
zemin (Erbiem aj.). Vlivem navázaného zaření z laserové pumpy (o vlnové délce 980 nm 
nebo 1480 nm) do speciálního vlákna o délce několika metrů, dochází k excitaci atomů 
dopovaného prvku na vyšší energetické hladiny. Tak je v nich dočasně uložena energie 
získaná ze záření laserové pumpy. K jejímu uvolnění dochází vlivem přítomnosti přenášeného 
signálu, jehož energie způsobuje stimulovanou emisi záření o shodné vlnové délce a fázi 
s přenášeným signálem. Tím dochází k zesílení přenášeného optického signálu. Optovláknové 
zesilovače umožňují zvýšení úrovně signálu až o 50 dB (jeden kanál, C - pásmo). Vnitřním 
uspořádáním zesilovače lze dosáhnout velkého rozsahu zesilovaného pásma a tak zesilovat 
současně signál v C i L pásmu. Z principu funkce EDFA vyplývají různé možnosti nasazení 
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v optickém přenosovém systému. Zesilovače mohou být aplikovány v zásadě čtyřmi způsoby 
(Lit. [8-16]): 

- Booster – umísťuje se hned za optický vysílač a slouží k zesílení jeho signálu na 
maximální úroveň, kterou lze do vlákna navázat. Musí být schopen pojmout poměrně 
velký vstupní signál z optického vysílače. 

- In-line zesilovač – tento zesilovač je umístěn na trase optického vlákna, zesiluje malý  
vstupní signál na co největší výstupní signál. 

- Předzesilovač – slouží k zesílení velice nízkých úrovní signálu na úroveň dostatečnou 
pro správnou funkci optického přijímače na konci přenosové trasy. U předzesilovače 
je kladen požadavek na jeho minmální vnitřní šum. 

- Kompenzace ztrát v optických sítích (CATV) – u optických rozvodů kabelových 
televizí je snížení úrovně signálu způsobeno především požadavkem rozdělení 
optického signálu do více vláken. Pomocí EDFA je signál zesílen ještě před jeho 
rozdělením tak, aby byla dosažena stejná úroveň signálu ve výstupních vláknech jako 
u vlákna původního. 

Tyto zesilovače jsou pak vyráběny jako jednokanálové EDFA zesilovače, WDM 
zesilovače, CATV zesilovače. 

 
Obr. 8.54: Princip optického EDFA zesilovače 

Optické Ramanovské zesilovače 

Ramanovský typ zesilovače se používá pro zesílení optického signálu. Prakticky se 
jedná pouze o laserový zdroj záření připojený k optické trase. K zesílení optického signálu se 
využívá Ramanovského rozptylu na částicích materiálu vlnovodu. Při tomto rozptylu dochází 
kromě jiného také k přesunu energie z nižších vlnových délek (vlnová délka záření 
Ramanovské pumpy) na vyšší (vlnové délky přenášeného signálu) a tak k zesílení signálu. 
Zjednosušené zapojení je zobrazeno na obr. 8.55. 

 
Obr. 8.55: Ramanovský optický zesilovač 
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Zesilování optického signálu tedy nastává přímo ve vlastním vlákně přenosové trasy. 
Není zde nutno žádného speciálního vlákna, lze použít libovolné telekomunikační vlákno. U 
tohoto typu zesilovače se nedosahuje takových hodnot zesílení jako u EDFA. Úroveň signálu 
lze zvýšit cca o 15 až 20 dB. 

Ramanovský zesilovač se umisťuje na konec přenosového optického vlákna, záření 
z laserové pumpy se šíří proti zesilovanému signálu. Lze jej využít k zesilování libovolné 
vlnové délky, stačí jen vhodně zvolit vlnovou délku laserového zdroje (např. 1450 nm pro 
pásmo 1550 nm). Oba dva druhy zesilovače lze i výhodně vzájemně kombinovat. Tyto 
zesilovače však zesilují i zkreslení, a tak při dlouhých trasách, je zapotřebí pro obnovu signálu 
zapojit klasický opakovač. 

Experimentální přenos DWDM v projektu CESNET 

Jako příklad uveďme výsledky DWDM přenosu, který byl realizovaný pracovníky 
CESNETU [8-17]. Experiment měl prokázat a prokázal možnost přenosu (2x4) 10 Gbit.s-1 na 
vzdálenost 210 km, bez nutnosti zapojení linkového EDFA zesilovače. Ve své podstatě se 
jednalo o vzdálenost Praha – Brno, při využití standardního jednovidového vlákna (G.652). 

Na přijímací a vysílací straně byly 4 DWDM kanály sloučeny (rozděleny) pomocí 
multiplexorů (demultiplexorů) s fázovanou řadou vlnovodů. Za vysílačem byly signály 
zesíleny v EDFA s výstupním výkonem 22 dBm a přes polarizačně nezávislé isolátory 
vysílány do 210 km dlouhého standardního jednovidového vlákna (G.652), vlnová délka 
odpovídala standardu ITU-T, kanály 34-37, pro zpětný směr kanály 31, 32, 33 a 38. Optický 
výkon vysílačů mW1≈ . 

Na přijímací straně byly čtveřice DWDM kanálů odděleny polarizačně nezávislým 
optickým cirkulátorem a zesíleny nízkošumovým EDFA předzesilovačem (Pvýst. = 10 dBm). 
Chromatická disperze vlákna byla kompenzována pomocí teplotou laděné DWDM 
braggovské mřížky (FBG), jednotlivé kanály demultiplexovány prostřednictvím AWG (Array 
Waveguide Grating) a  přivedeny do přijímačů XENPAX. 

Výsledky byly vyhodnoceny měřením, byl naměřen odstup kanálů a chybovost. Na 
základě analýzy byl vysloven předpoklad možného přenosu 16 x 10 Gbit.s-1, a to až na 
vzdálenost 250 km (použití EDFA s vyšším výstupním výkonem).  

8.17 Optovláknové televizní rozvody 

Princip kabelové televize (CATV - Cable Television) spočívá v tom, že hlavní televizní 
ústředna přijímá televizní programy přijímané z televizního vysílače, satelitu nebo přímo z 
místního studia a převádí je do běžných televizních pásem a kanálů. Ty jsou pak rozváděny 
jediným širokopásmovým rozvětveným kabelem se zesilovači. Každý dům nebo každá domá-
cnost má možnost si předplatit celý nabízený televizní program. Rozšířenost této služby v 
zahraničí je značná. Nejen že umožňuje zvýšit počty kanálů včetně satelitních příjmů ale 
zajišťuje kvalitu přijímaného signálu. Především v místech slabého příjmu (údolí, města 
apod.).         

Je zřejmé, že o tuto službu je prvotní  zájem u účastníků, zvláště v poslední době, kdy 
operátoři nabízí i služby internetu a telefonu. 

Zájem o výstavbu těchto rozvodů nabízí také otázku, zda by nebylo výhodnější místo 
používaného koaxiálního kabelu použít  optické vlákno. Ve své podstatě se jedná o identický 
problém, jak bylo nastíněno při řešení sítí FTTH.  
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Optická vlákna v současné době operátoři CATV využívají pro vzdálené přenosy mezi 
ústřednou a místem (městským satelitem), účastníci jsou nadále připojováni levnějším 
koaxiálními kabely. 

Již za současného stavu vidíme, že dochází k fůzi tří oborů, tj. telekomunikací, 
radiokomunikací a výpočetní techniky. Jeden na druhém bude čím dál, tím více závislý. 

Současný stav je však zatím charakterizován značnou nejednotností a to jak po 
technické stránce, tak z hlediska standardizace, programového vybavení aj. Bude tak vznikat 
potřeba spolupráce systémů s rozdílnou vnitřní architekturou. Proto budou muset vznikat v 
těchto sítích, na jejich rozhraní adaptory, které navzájem jednotlivé systémy propojí a 
přizpůsobí. 

8.18 Podmořské optické přenosy 

S prvními většími úspěchy v přenosech po optických vláknech bylo zřejmé, že nebude 
dlouho trvat, kdy bude projeven zájem o jejich využití pro vytváření podmořských sítí. Ještě 
před uskutečněním významnějších pokroků v optickém přenosu se zdálo, že podmořská 
komunikace více či méně bude dožívat, případně přežívat a postupně bude vytlačována 
družicovými spoji. Nástup progresivních optoelektronických systémů však tyto domněnky 
zcela vyvrátil.  

Důvody pro následný rychlý rozvoj podmořských komunikací jsou především v těchto 
aspektech. Optický kabel má malou hmotnost, čímž se výrazně usnadňuje jeho pokládka. 
Nízký útlum vlákna umožnil první realizace podmořských optických kabelů na krátké 
vzdálenosti, např. mezi ostrovy bez použití opakovačů, což výrazně ovlivnilo jednoduchost 
montáže, cenu, spolehlivost aj. 

V  konkurenci  s družicemi  není  možný  odposlech   ani   rušení,  a   to výrazně  
uspíšilo čas  realizací  podmořských  optických  komunikací. 

První optické podmořské kabely byly, jak již bylo řečeno, pokládaný pro realizace 
krátkých podmořských spojení především v USA, Japonsku, Francii a Anglii po roce 1985. 
Systémy, které překlenou délku 100 - 300 km  pod mořem se již běžně instalují v různých 
zemích. Roku 1988 byl uveden do provozu Trans-Atlantic první optický kabelový systém 
(TAT - 8) a o rok později Trans-Pacific kabelový systém (TPC - 3). 

V dalších letech následovaly další optické kabely TAT 9, 10 a 11. Posledním 
položeným kabelem je TAT 12/13. 

Charakteristika systému TAT 12/13: jedná se o dva kruhy se čtyřmi zakončeními (2 x 
USA, 1 x Anglie a 1 x Francie), viz. obr. 8.56. Je osazen systémem STM 16, 2,5 Gbit.s-1 
s celkovou kapacitou 10 Gbit.s-1. Délka trasy je 6321 km. Část 4127 km realizovala firma 
AT&T, 2194 km Alcatel. Optické zesilovače jsou po 74 km. 
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Obr. 8.56: Podmořský optický kabel TAT 12/13 (2 x USA, 1 x Anglie, 1 x Francie) 

Kabel může být  položen do hloubky až 7000 m.  Životnost systému je stanovena na 25 
let, přitom se předpokládá v tomto období z hlediska spolehlivosti výskyt max. 3 poruch. 
Nejnáchylnějšími prvky k poruše jsou laserové diody, z těchto důvodů bývá prováděno jejich 
zálohování až 3krát. Zařízení je konstruováno až na malé výjimky, dle příslušných doporučení 
ITU-T.  Tak mohla vzniknout obdobná zařízení v USA, Francii a ve Velké Británii, která 
mohou navzájem komunikovat. Systém má svůj kontrolní a poruchový režim. 

Podmořský optický kabel TPC 5 spojuje USA, Japonsko, Hawai. FLAG (Fiberoptic 
Link Around the Globe) kabelový optický systém s délkou přes 27 000 km, spojuje Anglii, 
Egypt, Indii, Thajsko, Honkong, Čínu, Koreu a Japonsko. 

Posledním velkým dílem je optická síť AFRICA TWO, spojující 40 zemí kolem 
světadílu Afriky s délkou přes 40 000 km. 

Optická vlákna pro podmořské kabely jsou speciálně testována. Konstrukce kabelů je 
více méně klasická, optická vlákna jsou ve středu kabelové duše (většinou v trubičkách nebo 
komůrkách), následuje ochranná trubka (Cu, Al), dále tahové a ochranné prvky. Průměr 
kabelu se pohybuje od 20 do 50 mm. Výrobci kabelů jsou schopni dodávat celé sekce do 
opakovacích úseků, tj. kolem 70 km délky. 

8.19 Montáž optických tras 

Montáž optoelektronického přenosového zařízení je možné rozdělit, stejně jako u 
"klasických" přenosových systémů, na část vnitřní (ústřednovou) a část vnější (kabelovou). 

Pokud jde o vnitřní montáž optického linkového zakončení, jde v podstatě o osazení 
stojanu bloky – kazetami. Optický vysílací prvek (stejně jako přijímací) má jeho výstup 
propojen přímo vláknem na konektor. Tak je umožněno přímé spojení na optický rozvaděč. 
Optický rozvaděč (pokud je použit) slouží k ukončení optického kabelu a rozdělení 
jednotlivých vláken do příslušných optických linkových zakončení. 

Výstavbě vnější části si všimneme detailně. Ve své podstatě se jedná o  propojení dvou 
koncových zařízení kabelem. Optický kabel (podobně jako metalický) může být uložen          
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v následujících prostředích: vzduch, země, kabelovod, kolektor (tunel), žlaby (roury), voda, 
obytné a průmyslové stavby. 

Podmínky pro uložení kabelu mohou být značně rozdílné i v rámci jednotlivých 
prostředí. Proto vždy se uvažují extrémní podmínky v jakých kabel bude provozován beze 
změn přenosových parametrů. Každé z uvedených prostředí skýtá specifické možnosti 
poškození kabelu. Například kabel uložený v zemi může být poškozen extrémními změnami 
teploty, silným mrazem, způsobujícím pohyb zeminy, blízkostí horkých pramenů, přítomností 
ropných látek, může být poškozen živočichy, zemětřesením, sedáním nebo sesuvem půdy a 
dalšími okolnostmi. 

U nadzemních vedení musíme počítat kromě některých uvedených vlivů ještě vlivy 
větru, deště, sněhu, ledu, slunečního záření, padajících kamenů, ptáků a hmyzu. 

Všechny doposud uvedené vlivy byly charakteru přírodního. Kromě toho se ještě 
uplatňují vlivy umělé, kam řádíme působení ohně a kouře, automobilové dopravy, působení 
ropy, páry a dále také vandalismus a stavební činnost. 

Je tedy evidentní, že kabel by měl těmto vlivům odolávat a nemalou měrou k tomu 
může přispět i vlastní pokládka, včetně výběru trasy. 

Již vlastní pokládka a manipulace s optickým kabelem může mít minimální, malý ale i 
větší vliv na přenosové parametry. Toto zhoršení má původ v ohybu vlákna, mikroohybu 
vlákna, v deformaci vlákna a v přístupu vlhkosti. Ideální stav by byl takový, kdyby optické 
vlákno v instalovaném kabelu mělo stejné vlastnosti, jako jednotlivá vlákna před splétáním do 
kabelové duše v továrně. 

Již zmíněný mikroohyb vlákna je porucha způsobená působením příčných sil na kabel. 
Podélná osa vlákna není přímočará, je zvlněná. Odchylka skutečné osy od ideální bývá asi       
l µm a perioda zvlnění osy je v milimetrech až centimetrech. Příčné síly působící podél vlákna 
mohou vznikat při výrobě, ale také hodně často při pokládce kabelu anebo změnou rozměru 
kabelu vlivem teplotních výkyvů. Tento problém (teplotní) se například vyskytoval u čs. 
optického kabelu (při velkých záporných teplotách). Náchylnost k mikroohybu je závislá také 
na rozdílu indexu lomu jádra a pláště a také na průměrech jádra a pláště optického vlákna. 

Při ohybu vlákna (kabelu), od určitých mezí se rovněž zvyšují optické ztráty. Může 
vzniknout i možnost vzniku trhlin optického vlákna, které mohou vést až k jeho zlomení. Při 
ohybu vznikají ve vláknu podélné síly a působí na něj i příčné síly. 

Ještě vyšším stupněm degradace vlákna je jeho deformace, ať je již způsobena 
kroucením a ohybem, manipulací, napětím apod. 

Rovněž vlhkost snižuje pevnost vlákna v tahu a snižuje dobu do statické poruchy. 
Mohou tak vzniknout zvýšené optické ztráty. Rovněž může v zimě vlhkost kabelu zamrznout 
a zapříčinit prasknutí vlákna. 

Ochrana vlákna proti vlhkosti je obtížná, protože ani plniva nejsou zcela nepropustná. 
Užívají se proto buď jednotlivě nebo kombinovaně následující opatření: 

-  ochrana tlakem vzduchu, 

-  bariera proti vlhkosti, 

-  plnící materiál. 

Všechny tyto uvedené vlivy je třeba brát v úvahu při výběru kabelové trasy a při vlastní 
pokládce. 
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Při vlastní pokládce je kabel krátkodobě vystavován vysokému namáhání v tahu. 
Důležité je, aby nebyl překročen limit tažné síly stanovený výrobcem, jinak dojde k praskání 
vláken. Kabel je vyráběn ve značně dlouhých výrobních délkách (1000 - 2500 m, ale až 
10 000 m) a je tedy vhodné technologii pokládky stanovit tak, aby délky nebyly řezány. Pro 
přímé zatahování optického kabelu je nutné využít automatického silového vypínacího 
zařízení (dynamometrem), které při zvýšení tažné síly zatahování zastaví. 

Nejpoužívanější současnou metodou je v současné době zafukování optických kabelů 
tlakem vzduchu do tzv. „chrániček“ (ochranná trubka HDPE). Kabel je tak více chráněn proti 
vnějším vlivům a poškození. V případě poruchy se pak poškozená délka dá snadno vyměnit. 
Princip je v unášení kabelu tlakem vzduchu. Např. v Itálii se provádí unášením kabelu vodou. 
Těmito postupy se dle terénu zafoukne 2 – 6 km (max. 10 km) kabelu (větší délky pak za 
použití tandemových zafukovadel). 

Pro pokládku ve městech z důvodu častého rozkopávání chodníků a silnic se využívají 
kabelovody. Jde o různá trubková provedení do kterého zatáhneme HDPE trubku a do té 
následně optický kabel. V posledních letech se velmi osvědčily kabelovody (mutlikanály) od 
firmy SITEL (obr.8.57). 

Do multikanálů (čytř, šesti nebo devíti-cestních) je možno ukládat veškeré typy kabelů. 
Systém je konstruován pro suchý proces výstavby bez nutnosti použití betonu a je možné ho 
použít pro stavbu podpovrchového i hloubkového kabelovodu. Otvory čtvercového průřezu 
umožňují rychlejší a snadnější zatažení kabelů díky nižší třecí síle působící na vlastní kabel. 
Celý systém se sestavuje stavebnicovým způsobem a jednotlivé spoje jsou utěsněny 
gumovým těsněním a zajištěny čtyřmi pružnými ocelovými sponami. 

K základním přednostem této technologie patří: materiálová stabilita a odolnost, 
možnost vysoké koncektrace kabelů v malém prostoru, rychlost montáže, možnost paralelní 
instalace, redukce na samostatné chráničky. 

 
Obr. 8.57: Multikanály (kabelovod) 

Kromě těchto klasických metod pokládky se uplatňují i některé „novinky“. 

Metoda MCS (Micro Cabling System) 

Mikrokabelážní systémy MCS (Micro Cabling System) jsou výhodnou alternativou 
pokládky, instalace optických kabelů a optických kabelových spojek při výstavbě nových 
přístupových sítí. Optické kabely určené pro tyto systémy jsou ukládány do vozovek či 
chodníků (MCS-Road) nebo do potrubí pro odpadní vody (MCS-Drain). Mikrokabelážní 



Optické sítě - přednášky 163 

systémy MCS-Road a MCS-Drain jsou navzájem kompatibilní a jsou kompatibilní i se 
stávajícími konvenčními optickými kabelovými sítěmi. 

Mikrokabelážní systém MCS-Road 

Systém MCS-Road speciálních mikrokabelů jenž jsou tvořeny měděnou silnostěnnou 
trubičkou s optickými vlákny, která je chráněna polyetylénovým (PE) pláštěm viz. obr.8.58. 

 
Obr. 8.58: Optický kabel v provedení MSC-Road 

Vnější průměr mikrokabelů je 7 mm (při max. 60ti optických vláknech) nebo cca 9,6 
mm (při max. 120ti vláknech). Mikrokabely obsahují optická vlákna v počtech: 2, 24, 36, 48, 
60 nebo 144. Pro identifikaci jednotlivých vláken slouží jejich barevné rozlišení. 

Aby optické mikrokabely splňovaly parametry udané výrobcem, je nutné respektovat, 
minimální povolený poloměr ohybu mikrokabelů (cca 70 mm) a maximální dovolenou sílu v 
tahu (1 000 N). Pro spojování optických mikrokabelů byly vyvinuty podzemní vodotěsné 
spojky typu U-60 a typu U-144 válcového tvaru z nerezové oceli pro umístění do vozovek, 
chodníků apod. Tyto spojky odolávají velkým zatížením. Oba typy spojek umožňují rovné 
(průběžné) spojení optických mikrokabelů do maximální kapacity 60 vláken (U-60), resp. 144 
vláken (U-144). 

Optický mikrokabel je při instalaci pokládán do drážky, jenž je vyfrézována ve vozovce, 
v chodníku, případně, v jiných površích. Hloubka je volena v rozmezí od 60 do 120 mm. Po 
vyfrézování (vyřezání, vybroušení) drážky se drážka vyčistí a vysuší, např. horkým vzduchem 
vháněným do drážky pod tlakem. Optický mikrokabel se vloží do drážky a přítlačným 
kotoučem se dotlačí na jeho dno. Dále se do drážky nad mikrokabel zatlačí nejprve šňůra z 
pěnového polyetylénu (plní funkci výplňové hmoty a tepelně izoluje) a poté šňůra z mechové 
pryže (plní funkci přítlačného prvku). Nakonec se drážka zaplní vhodnou zalévací hmotou. 

Jedná se o patentovaný systém firmy Siemens. Je vhodný pro instalaci do kvalitních 
silnic, velkoplošných objektů, kdy bez výkopových prací se dá zabudovat až 1 km kabelu za 
den (Lit. [8-18]). 

Mikrokabelážní systém MCS-Drain 

Speciální optický mikrokabel je tvořen hliníkovou silnostěnnou trubičkou s optickými 
vlákny, která je opancéřována (armována) souvislou vrstvou ocelových drátů. Tento pancíř 
zachycuje tahové síly a chrání kabel proti hlodavcům. Nad pancířem je polyetylénový (PE) 
plášť. Hliníková trubička má vnější průměr okolo 6 mm, celý kabel (nad PE pláštěm) má 
průměr cca 10,6 mm. Aby optické mikrokabely splňovaly parametry udané výrobcem, je 
nutné respektovat, minimální povolený poloměr ohybu mikrokabelu (cca 100 mm) a 
maximální dovolenou sílu v tahu (1500 N). 

Optický kabel je při instalaci pokládán do kanalizačního potrubí, které se nejprve 
pročistí vodou pod vysokým tlakem. Po tomto pročištění je optický kabel plynule zatahován 
do potrubí. Kabel je následně fixován do horní části potrubí. 

Nadzemní optické kabely 

V některých případech výstavby optických tras je nezbytné provést instalaci na sloupy. 
Provádí se pomocí kabelů samonosných, případně pomocí nosných drátů. Délky mezi sloupy 
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musí být voleny tak, aby kabel nebyl namáhán v tahu nad přípustnou mez. Při této úvaze je 
nutno počítat s námrazou, větrem a se změnami teploty. Trať musí být vhodně kotvena, aby 
nedocházelo k jakémukoliv pohybu sloupů.Dobrou praxí je umístění optického kabelu v 
nejhořejší poloze sloupu, neboť tam je nejvíce chráněn proti poškození při údržbě trati. V pří-
padě, že by se vyskytlo nebezpečí poškození pláště hryzci, je nutno kabel armovat. 

Důležitá je volba vhodné metody napínání kabelu. Při instalaci se musí dbát na dodržení 
minimálního poloměru ohybu. Doporučuje se kabel připevňovat na závěsný drát předem 
napjatý.  

Pokládka pod vodou 
Jednou z dalších možností je kabel uložený pod vodou. Jde o uložení pod dno nebo na 

dno potoků, řek, jezer nebo mělkých vod. Kabely mohou být instalovány ve výkopech volně 
nebo v trubkách, nebo být pokládány z lodi jako plovoucí. Většinou bývají mechanicky 
zakryty. Kabely jsou armovány, aby byla zajištěna dodatková ochrana proti říčnímu proudu a 
vodotěsnost kabelu bývá zvýšena plnivem. Kabel položený ve vodách, kde se rybaří bude 
vyžadovat dvojité armování. 

Mikrotrubičkování 

Jedná se o poslední trend výstavby optických sítí typu FTTH, kdy k účastníkovi do 
domu se zavede PE trubička, do které se následně zafukuje jedno (dvě) optická vlákna. Délka 
zafouknutí je do vzdálenosti 2 – 6 km. Jsou propracovány  metody spojek pro trubičky, 
rozbočovací spojky apod. 

Pokud jsou jednotlivé délky uloženy na svých místech, je možné přistoupit k jejich 
spojování. 

O vlastním spojováním optických vláken bylo detailně pojednáno v kap.5. 

Metody spojování plášťů optických kabelů jsou založeny na obvyklých metodách 
spojování plášťů metalických kabelů. Kabelová spojka musí: 

- obnovit celistvost pláště kabelu včetně mechanické kontinuity zpevňovacího 

členu, 

- chránit spojená optická vlákna před vlivy různých okolí kabelu , 

- poskytnout vhodné podmínky pro rozmístění spojených vláken a jejich rezerv. 

V souladu s kriterii na spojování kabelů s plastovými plášti, bude pro optické kabely 

platit: 

- materiál objímky musí být kompatibilní s materiály pláště, dále použitá teplota při 

spojování nemá podstatně ovlivnit fyzikální strukturu použitých plastů, kovů a 

lepidel, 

- navržené technologie musí umožnit uložení spojky do země, bažiny, nebo alespoň do 

přístupné kabelové komory, 

- technologie musí být použitelná v horku, mrazu a ve vlhku, 
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- metoda musí umožňovat otevření spojky a opětovné uzavření spojky, aniž by byly 

přerušeny provozované okruhy, 

- spojka musí mít odolnost proti mechanickým vlivům, 

- je třeba brát v úvahu i ekonomická kriteria. 
Uspořádání vláken ve spojce se provádí tak, že v prostoru vlákna se umísťuje reserva 

vlákna, pro případné opravy a úpravy ve spojce. Již při montáži je většinou nutno opakovat 
spojení vlákna, dokud se nedosáhne předepsaného útlumu spoje. Poloměr uloženého vlákna 
musí být vzhledem k rozměrům spojky malý, ale nesmí být zase tak malý, aby došlo k 
poškození vlákna vlivem statické únavy. To nezbytně vede ke zvláštním požadavkům na 
uložení vláken v dutině spojky. Metody realizace se různí v závislosti od konstrukce spojky a 
počtu vláken. 

Spojování plášťů optických kabelů je založeno na použití termoplastových 
smršťovacích  materiálů. Spojovací objímka může být  vyrobena  z  tohoto materiálu ve   
formě  trubky,   podélně  dělené  trubky  anebo  pásku.  Vnitřní   strana  objímky   i  pásku  
může  být   potažena materiálem,   který  za  horka   taje a   tak  se  získá  vodotěsný uzávěr 
mezi   smrštěnou  objímkou a  kabelovým  pláštěm. 

Hodnocení   kvality  spojek  se  provádí  za  účelem  posouzení hlediska  odolnosti  
proti   poruchám  v  daném  prostředí. Ta je zpravidla zjišťována zkouškami. Zkoušky se dělí 
do třech základních skupin: 

Mechanické požadavky 

- odolnost spojky proti tlaku, 

- odolnost proti nárazu, 

- odolnost proti tahu, 

- odolnost proti ohybu v krčku spojky, 

- odolnost proti vibracím. 

Elektrické požadavky 

-  odolnost proti indukovaným (zkratovým) napětím, 

- elektrická kapacita. 

Vlivy prostředí 

- cyklické změny teploty, 

- ponoření spojky do vody, 

- odolnost proti chemikáliím, 

- odolnost proti houbám a plísním, 

- odolnost proti přetlaku ve spojce. 
Program zkoušek má být proveden v rozsahu všech vyráběných velikostí a konfigurací 

spojek. 
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Základní kabelová sekce zpravidla zahrnuje několik výrobních délek. Při stanovení 
přenosových parametrů sekce musí být brány v úvahu nejen vlastnosti použitých kabelových 
délek ale i (mimo jiné faktory) vliv spojek, konektorů a efekt vazby vidů, které působí na 
šířku pásma a velikost útlumu. 

Přenosové vlastnosti výrobních délek, spojek a konektorů mají určitou pravděpodobnost 
výskytu, která se často musí brát do úvahy s ohledem na ekonomický návrh trasy. 

Útlum základní kabelové sekce je dán součtem 

   yax.aLa csnn

m

++α= ∑                              (8.22) 

kde nα  je koeficient útlumu n-tého vlákna, Ln délka n-tého vlákna, m celkový počet 
vláken, as je průměrný útlum spojky, x počet spojek v sekci, ac průměrný útlum konektorů, y 
počet konektorů. 

Hodnoty nα , as a ac je možno získat jako střední hodnoty, nebo je vypočítat pomocí 
standardních odchylek. 

K vytvoření základních kabelových sekcí mohou být využity dva přístupy: 

1) Vybrat vlákna z jedné kategorie uvedené pro výrobní délky a při tom předpokládat 

nejvyšší hodnotu vybrané kategorie. 

2) Vybrat vlákna různých kategorií s podmínkou, že útlum základní sekce nepřesáhne 

požadovaný útlum. V tom případě je skutečný koeficient útlumu n-tého vlákna. 
Z hlediska praxe je nutno zachovat určitou útlumovou rezervu pro případné přídavné 

spojky, kabelové odbočky, pro ztráty stárnutím a ztráty změnami teploty. Pro ztráty ve 
spojkách a v konektorech je uvažováno se střední hodnotou.  Při návrzích konkrétních tras 
mají být brány v úvahu statistické změny těchto parametrů. 

Máme-li kabel položen a je-li na obou koncích připojen k optickým linkovým 
zakončením, je možné přistoupit k závěrečným měřením. 

Výsledky měření linkových traktů musí odpovídat příslušným technickým podmínkám 
a doporučením ITU-T. Současně musí být prokázána stabilita naměřených hodnot a celková 
spolehlivost systému. 

Mezi nejsledovanější parametry trasy patři měřeni citlivosti optických přijímačů (při 
provozu ve smyčce), měření šířky pásma, měření útlumu a měření chybovosti. 

Detekce (vyhledávání) optických kabelů 

Optické kabely mohou mít v duši (plášť) zabudován metalický pár, z důvodů možnsoti 
měření izolačního stavu kabelu a pro možnost vyhledávání úložného kabelu. Jsou však mnohé 
kabely zcela dieletrické a zde s vytáčením (vyhledáním) úložného kabelu nastávají potíže.  

Za tím účelem jsou pak po určitých vzdálenostech přikládány ke kabelu značkovače, 
které se dají snadno lokátorem identifikovat a kabel vytyčit. S bodovou přesností lze určit 
místo a hloubku kabelu. 
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8.20 Zkušenosti z výstavby čs. optických tras 

První zkušeností byly získány z výstavby první optické trasy mezi AÚ Praha Střed a 
AÚ Dejvice (1984). Výsledky ukázaly na velice kvalitní parametry trasy, čímž byl vytvořen 
předpoklad pro další plánování tras. K další výstavbě dochází po určitém skluzu firmou 
Alcatel (1989). Tímto rokem se již datuje výstavba prvních optických tras. 

První optické kabely u nás byly pokládány jako spojovací kabely ve velkých městech 
(Praha, Brno, atd.), mezi ústřednami za účelem zvýšení průchodnosti okruhů s narůstající 
telefonizací tou dobou.  

S nástupem digitalizace bylo zapotřebí nasadit optiku i do transportních sítí. První 
optický kabel byl uložen v dálničním pruhu Praha – Brno – Bratislava s prodloužením do 
Německa a Maďarska. Tzv. severní větev rozšířila optiku z Vídně, Znojma, Brna, Olomouce, 
Ostravy, Varšavy do Skandinávie. Šlo o sítě tehdy monopolního operátora TELEKOM. Ten 
pak postupně výstavbu digitální překryvné sítě postupně „optikoval“ celou republiku. Tento 
projekt byl ukončen v roce 2000. Jedná se vesměs o kruhovou topologii s technologií Siemens 
a Alcatel. 

Optická vlákna do svých sítí včleňuje energetika, dráhy a v průběhu 90.let další 
operátoři – GTS, NEXTRA, ETEL, TISCALI, CESNET, SITEL aj. 

Kolem roku 2000 pak dochází k předimenzování optickými vlákny, očekávaný nárůst 
provozu se neuskutečnil a dochází k známému krachu telekomunikačních firem na burzách. 

V současné době u nás probíhá jen ojedinělá výstavba optických tras, realizují se 
překládky (s výstavbou dálnic) a v některých provozem přetížených vláken se zapojují vlnové 
multiplexy. 

Montáž optických kabelů většinou provádí specializované montážní firmy, které jsou 
k této práci vybaveny. Zařízení a přístroje na „optiku“ jsou nákladné. K základnímu vybavení 
patří: zafukovací zařízení, kompresor, lámačka vláken, svářečka, zdroj a měřič optického 
výkonu, reflektometr (OTDR). Nezbytnou součástí je nářadí, čistící prostředky aj. Po montáži 
provede závěrečná měření přímou metodou a OTDR (z obou konců A, B) a trasa je pak 
předána operátorovi. 

8.21 Ochrana zdraví při práci s optickými kabely 

Při práci v průběhu pokládky a montáže optických kabelů je třeba dodržovat předepsaná 
bezpečnostní opatření týkající se zejména práce v kabelových komorách, práce s hořlavými 
látkami a práce v prostoru veřejných komunikací. 

Při práci s optickými kabely budou pracovnici přicházet do styku s organickými 
rozpouštědly, látkami, kterými jsou kabely plněny a se skleněným materiálem vlastních 
optických vláken. Je proto třeba dbát na zvýšenou hygienu při těchto pracech. Zvlášť je třeba 
věnovat pozornost skleněnému optickému vláknu, které se musí při montáži lámat, čistit a 
provádět s ním další operace. Nebezpečné jsou skleněné úlomky, které mohou způsobit vážné 
zranění kůže nebo očí. Je proto nezbytné s vláknem zacházet opatrně a všechny úlomky 
soustřeďovat při práci do zvláštního pouzdra (krabičky) s olejem na dně. 

Při práci s optickými kabely může být lidské zdraví ohroženo i světelným zářením, 
které se u telekomunikačních systémů pohybuje v rozmezí 780 - 1650 nm (oblast viditelného 
světla 400 - 700 nm). Při těchto vlnových délkách mohou vznikat poškození živých tkání při 
nadměrné intenzitě. S ohledem na výkony světelných zdrojů záření, které se pohybuje do 
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několika mW a do 1 až 2 W při pulzním režimu, může být ohroženo lidské oko spálením 
sítnice, záněty nebo zahalením oční čočky. 

V případě výstavby, údržby a oprav optických telekomunikačních kabelů dochází k 
odpojování světelných zdrojů od optického vlákna, k manipulaci s koncem vlákna ve kterém 
je optické záření, k rozpojování optických konektorů apod. Je proto třeba dodržovat 
následující zásady: 

- Vzdálenost ze které se pozoruje aktivní plocha optického prvku (vlákno, konektor a 
pod.) ze kterého vychází záření nesmí být menší než 25 cm. 

- Místa ze kterých vychází optické záření je možno pozorovat optickými přístroji (lupa, 
mikroskop) pouze při vypnutém zdroji záření. 

9 Měřící metody optických komunikací 

Vývoj optoelektronických telekomunikačních systémů  si současně vynucoval i vývoj 
nových měřících metod a přístrojů pro měření parametrů vláken, kabelů a dalších 
optoelektronických elementů. Na první pohled se zdá, že měřící metody jsou analogické, 
metodám prováděných na metalických vedeních, ve skutečnosti jsou však značně odlišné. 
Například měření útlumu, má v obou oborech stejný název, vychází ze stejného teoretického 
základu, ale přístup je zcela odlišný. Rozdíl v měřících metodách je dán specifickými 
vlastnostmi a chováním světla. 

V současné době světoví výrobci optoelektroniky nabízí celou škálu měřicích přístrojů, 
které se vyznačují jednoduchostí obsluhy a rychlostí měření. Přístroje jsou většinou 
vybavovány standardizovanými konektory pro vstup a výstup světelného záření. 

Pro oblast optických měření byla vypracována četná doporučení v IEC, ITU-T a DIN, 
další se rozpracovávají a je zapotřebí ještě mnohé vykonat, především pak v metrologii. 

Měřící optické metody lze rozdělovat z různých pohledů, v dalším se přidržíme tohoto 
rozdělení:  

Měření na optických vláknech, kam spadají 

- optická měření, 

- mechanická měření. 

Přenosová měření na optických vláknech 

- měření útlumu, 

- měření disperze, 

- měření polarizační módové disperze, 

- měření zpětného rozptylu, 

- měření  šířky pásma. 

Měření optoelektronických součástek.  

Speciální měřící metody.  

Měřící přístroje. 
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Jiné dělení je možné provést z pohledu užití: např. měřící metody pro výrobu optických 
vláken, měřící metody pro výrobu optických kabelů, metody pro montáž kabelů a měřící me-
tody pro provozní měření. 

Z pohledu výstavby optického traktu je zapotřebí počítat s těmito měřeními: 

- měření přípravná (přejímková a před montáží), 

- měření při montáži kabelu, 

- měření při montáži zařízeni, 

- měření na smontované optické trase,      

- měření závěrečná (přejímková po montáži), 

- pravidelná kontrolní měření provozu, 

- lokalizace eventuelních závad na optickém traktu, 

- kontrolní měření časové stability zařízení, 

- stálá kontrola činnosti kompletního optického systému, 

- experimentální měření. 
Většina těchto měření spočívá ve zjišťování parametrů optického vlákna a vlastnosti 

optoeletronických modulů systému. Do výčtu je rovněž zahrnuta i stálá kontrola činnosti 
systému spočívající v elektrickém měření chybovosti a jeho vyhodnocování. 

9.1  Metody buzení optického vlákna pro účely měření 

Protože světlovod není nikdy ideálně rovný a válcový, ale vykazuje nahodilé ohyby a 
eliptičnost průřezu, podléhají paprsky šířící se v něm rovněž nahodilým změnám. Na 
nehomogenitách vláken může docházet k vytváření nových vidů, které vidové rozložení před 
touto nehomogenitou neobsahovalo a naopak zaniknou (vyzářením do pláště nebo absorpcí) 
vidy, které se dosud účastnily přenosu. Tento jev se nazývá přelévání vidů, tzv. vidová 
konverze. 

Po určité době průchodu optickým vláknem (v délce od několika metrů do několika 
stovek metrů) se dosáhne jisté vyváženosti rozdělení energie do jednotlivých vidů, tzv. 
ustálené vidové rozložení. Tento stav je velice žádoucí pro podmínky správného měření 
parametrů optického vlákna. 

Měření bez respektování tohoto požadavku může být v důsledku existence 
diferenciálního útlumu zatíženo chybou zcela zkreslující výsledky. Zvláště při měření v 
blízkosti zdroje se vidové rozložení mění a nezaručuje reprodukovatelnost měření. 

Přiblížit se podmínkám ustáleného vidového rozložení i pro ověření na krátkých úsecích  
lze použitím zvláštních přípravků zařazených mezi zdroj a měřené vlákno. Je možné použít: 

- vazební členy, 

- vidové směšovače, 

- filtry vidů. 
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Vazební členy slouží k určenému navazování optického výkonu do měřeného vlákna, tj. 
s přesně určenou numerickou aperturou a s žádanou velikostí stopy svazku. Může být 
klasického typu složený z čoček a clon nebo vláknového typu s vláknem vhodných parametrů. 

Ve směšovaci vidů nastává silné vyvázání (vymíchávání) vidů, což vede k 

homogennímu rozdělení energie na jeho výstupu [9-1]. 
Filtr vidů slouží k odstranění nežádoucích vyšších vidů před vstupem na proměřovanou 

jednotku. 

Realizace vazebního členu pro vlákno o průměru 50µm a teoretické numerické apertuře 
NA = 0,2 včetně podmínky vazby jsou standardizovány v IEC. Podle tohoto doporučení lze 
považovat buzení napodobující ustálenou distribuci vidů tehdy, když po přechodu záření 
vláknem o délce 2m je pološířka svazku měřená v blízké oblasti 26±  2µm a poloviční 
numerická apertura měřená ve vzdálené oblasti je NA = 0,11 ±  0,02. Podle americké 
asociace EIA buzení tehdy dobře aproximuje ustálenou distribuci vidů, kdy průměr budícího 
svazku bude 70% ±  5% průměru jádra měřeného vlákna a numerická apertura 70% ±  5% 
jeho numerické apertury. Pro uvažované vlákno by měl být průměr stopy svazku 35µm a jeho 
numerická apertura 0,14. Uvedené příklady vazebního členu jsou znázorněny na obr..9.1. 

 
Obr. 9.1: Vazební členy a) klasický, b) vláknový 

Další přístup spočívá v přebuzení měřeného vlákna optickým svazkem, což znamená, že 
vlákno je buzeno svazkem, který má průměr a numerickou aperturu větší než je průměr a 
numerická apertura měřeného vlákna. Pro telekomunikační gradientní vlákno 50/125µm má 
mít (podle IEC) budící svazek průměr větší něž 140µm a numerickou aperturu větší než 0,3. 
Osa budícího svazku musí být shodná s osou vlákna. Pro odstranění vyšších vidů a k 
aproximaci ustálené distribuce vidů se na vstup měřeného vlákna zapojuje filtr vidů. Filtr lze 
vytvořit navinutím vlákna na hladký válec (mandrel wrap filter). Pro vlákna 50/125µm je 
doporučován filtr, který se skládá z pěti závitů vlákna na hladkém válci o průměru 18 až 22 
mm (viz. obr. 9.2). Při použití takového filtru vidů lze dosáhnout  přesnosti měření ±  0,05 
dB. km-1. 
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Obr. 9.2: Filtr vidů 

Dokonale ustálenou distribuci vidů lze dosáhnout tak, že mezi vysílač a měřené vlákno 
se vloží úsek 1000 m dlouhého, tzv. "slepého" (dummy fibre) – předřadného vlákna, jak je 
znázorněno na obr.9.3. 

 
Obr. 9.3: Účinnost filtrace vidů 

Kvalitu filtru můžeme posoudit tzv. kritériem účinnosti filtru ∆ Θ dle vztahu 

   %100
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=Θ∆                               (9.1) 

kde 1Θ  je úhel svazku vystupujícího z vláknového členu 1 km dlouhého, 
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       2Θ  úhel svazku vystupujícího z 2 m dlouhého vlákna navázaného na filtr vidů (viz. obr. 

9.3). 
Jako filtry vidů působí i směšovače vidů(mode scramblers), které tím, že u nich dochází 

k vyvázání vyšších vidů, působí jako filtry. Příklad mechanického směšovače a serpentinové-
ho (vlákno je propleteno mezi sedmi válečky o průměru 1 cm, u kterých je vzdálenost středů 
1,3 cm) je uveden na obr. 9.4. Směšovače vidů vytvořené z různých druhů vláken jsou 
uvedeny na obr. 9.5. První z nich, tvořený různými kousky vláken je v praxi velmi často 
užíván. Sestava bývá složena asi z 1 m vlákna typu SI, dále je napojeno vlákno GI o stejné 
délce a třetím vláknem je opět 1 m SI vlákna. Za takto sestavený vidový směšovač se ještě 
napojuje určitý úsek (kolem 500 m) vlákna pro stimulaci ustáleného vidového rozložení. 
Teprve výstup takto upravený je možné připojit k měřenému vláknu. Druhý uvedený případ 
na obr. 9.5 využívá pro směšování vidů úsek (cca 2 m) nekvalitního vlákna, o různých 
rozměrech a nehomogenitách. 

 
Obr. 9.4: Mechanické směšovače vidů 
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Obr. 9.5: Vláknové směšovače vidů 

Výsledky měření útlumů jsou značně závislé na podmínkách buzení měřených vláken. S 
rozvojem optoelektroniky, jednotlivých jejích prvků, celých přístrojů a měřících metod se 
uvedená závislost postupně zmenšuje. 

Pro praktické účely vazební členy, které vyžadují nastavování nemají význam a hodí se 
spíše pro laboratorní měření. Na druhé straně však, i přístroje určené pro terénní měření při 
opakovaných měřeních vyžadují velkou pozornost a pečlivost. Příčinou je zvláštní význam 
ztrát ve spojkách (konektorech) měřící aparatury na měřené vlákno. Zatímco u elektrických 
měření obvykle je možnost ztráty v konektorech a spojeních zanedbávat, v optických 
měřeních mají tyto ztráty význačnou úlohu. Vlivem obtížných přesných nastavení stejných 
podmínek měření je velmi obtížná definice a změření vstupního (výstupního) výkonu. Ztráty 
u optických konektorů jsou srovnatelné se ztrátami v desítkách až stovkách metrů optického 
vlákna. I u nejkvalitnějších typů navíc dochází při opětovné montáži k určitým fluktuacím 
ztrát, které je obtížné obecně postihnout. 

Jde především o ztráty způsobené konstrukčními tolerancemi konektorů. Především 
osovou nesoustředností, nedokonalým stykem hran vláken a jejich špatným lomem. Pro praxi 
to znamená nemožnost měřit s větší přesností, než jsou tyto neurčitosti ztrát v konektorech. 
Vzhledem k tomu, že konektory jsou na vysílací i přijímací straně, jedná se o zásadní omezení 
možností přesnosti měření (především měření optických výkonů). Z těchto důvodů se také 
měření optických vláken provádí z obou konců a stanovuje se střední hodnota [9-2]. 

Vytváření světelného toku 

Jako stabilizované zdroje se používají laserové diody (LD) nebo světelné emisní diody 
(LED). Výstupní úroveň LD je závislá na teplotě a odraženém světle. K odstranění změn 
způsobených touto závislostí se sleduje výstupní úroveň a pomocí zpětnovazební smyčky se 
tato výstupní úroveň stabilizuje. 

Stabilizovaný zdroj pracující na vlnové délce l,3µm vyžaduje přísnou stabilizaci okolní 
teploty. Tato se zajišťuje použitím zpětnovazebního obvodu a chladícího Peltierova elementu, 
viz. obr. 9.6. 
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Obr. 9.6: Zapojení stabilizovaného světelného zdroje 

Teplotní charakteristika výstupní úrovně stabilizovaného světelného zdroje s LD má v 
teplotním rozmezí 5° - 50°C odchylku menší než 0,05dB. 

LED mají při konstantní teplotě stabilní výstupní úroveň po dlouhou dobu s extrémně 
vysokou spolehlivostí. Výstupní úroveň je však značně citlivá na ovlivnění okolní teplotou. 
Při použití snímače teploty okolí s diodou pro kompenzaci teploty může být realizována 
adekvátní stabilita. Teplotní charakteristika výstupní úrovně stabilizovaného světelného 
zdroje s LED má v teplotním intervalu 5° až 50°C odchylku menší než 0,5dB pro pásmo 
0,85µm a 1,3µm. 

Vlnová délka spektrální šíře světla emitovaného stabilizovaným zdrojem musí být také 
stabilizována. Pro přesnost měření musí být emitovaná střední vlnová délka v rozmezí kolem 
5 nm. 

Některé přístroje mají rovněž teplotní řízení, které eliminuje změny oscilace vlnové 
délky v důsledku změny teploty okolí. Jako světlo emitující prvky se rovněž používají LED. 
V důsledku vysoké teplotní stability jsou rovněž vhodné pro měření šířky přenosového 
pásma. 

Zdroj viditelného světla sestává z He-Ne laseru a konektoru optického vlákna. Tento 
konektor je navržen tak, aby vytvářel silně viditelný světelný proud v optickém vlákně. 
Vzájemné postavení trubice He-Ne laseru s konektorem je stabilní a pro navázání světelného 
toku do optického vlákna je nejčastěji používána čočka. 

Záření emitované z konektoru optického vlákna do prostoru  je bezprostředně 
rozptylováno, aby se předešlo nebezpečí ohrožení pracovníků. Pro další zvýšení bezpečnosti 
je zabudováno ochranné zařízení, které přeruší emisi světla, když je konektor optického 
vlákna odstraněn.         

Zdroje viditelného světla se používají pro zkoušení optického vlákna z hlediska 
poškození a pro identifikaci jednotlivých vláken. 

Optické detektory 

Detektor optického přijímače je obvykle tvořen lavinovou fotodiodou AFD nebo 
fotodiodou PIN. Výběr materiálu senzoru (Si nebo Ge) se řídí požadovanou oblastí vlnové 
délky měření: 

- Si  materiál  0,5 - l,1µm, 
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- Gi  materiál  1,1 - l,6µm.  

Diody PIN se používají pro vysoce citlivé detektory: 

- PIN Si, vstupní výkon  -90 dBm, 

- PIN Ge, vstupní výkon  -75 dBm.  

APD pro běžná měření vyšších úrovní: 

- APD Si, vstupní výkon -60 dBm, 

- APD Ge, vstupní výkon -40 dBm,  

Rozsah měřených úrovní je do +10 dBm. 

9.2 Měření na optických vláknech 

Optická měření 

Zkouška kontinuity, případně identifikace vláken se provádí v oblasti viditelného světla. 
Pomoci He-Ne laseru, případně jiného vhodného zdroje světla (bílého), s možností navázání 
do vlákna se vizuálně provádí kontrola jednotlivých vláken. Metoda slouží pro první rychlou 
kontrolu a identifikaci vláken. 

Měření numerické apertury 

Numerická apertura NA je důležitý parametr pro posuzování účinnosti vazby mezi 
optickým zdrojem a vláknem nebo mezi dvěma vlákny, případně mezi vláknem a optickým 
detektorem, je dána vztahem: 
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Vzhledem k tomu, že indexy lomu jádra n1 a pláště n2 jsou mnohdy obtížně zjistitelné, 
určuje se numerická apertura NA z průběhu vyzařovací charakteristiky na výstupu krátkého 
úseku rovnoměrně buzeného vlákna, a to ze šířky vyzařovací charakteristiky v 5% maximální 
intenzity. Efektivní numerická apertura se zjišťuje stejným způsobem na dostatečně dlouhém 
úseku vlákna s ustálenou distribuci vidů a přibližně činí 50% až 70% hodnoty teoretické 
numerické apertury. Metoda je znázorněna na obr. 9.7. 

 
Obr. 9.7: Měření numerické apertury 

Vlákno je navázáno k optickému vysílači prostřednictvím vhodného vazebního členu. 
Na výstupu vlákna je na rotačním rameni pevně upevněn optický přijímač (detektor), který 
snímá intenzitu záření v závislosti na velikosti úhlu  Θ měřeného od osy vlákna. 
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Závislost úrovně vyzářeného optického výkonu Popt na úhlu Θ z konce GI vlákna 
dlouhého 2 m je uvedena na obr. 9.8. 

 
Obr. 9.8: Vyzařovací charakteristika GI vlákna o délce 2 m 

Interferenční metoda měření profilu indexu lomu. Rozeznáváme dvě metody, jednak 
destrukční a nedestrukční. Při destrukční metodě se z optického vlákna oddělí tenký plátek, 
který se zkoumá pod interferenčním mikroskopem při ozařování laserem. Z interferenčních 
čar se vypočítá přesná hodnota indexu lomu. Při nedestrukční metodě se laserem ozařované 
vlákno ponořené v inertní kapalině zkoumá rovněž pod interferenčním mikroskopem. 

Měření profilu indexu lomu metodou blízkého pole. Tato metoda poskytuje pouze 
aproximativní průběh profilu indexu lomu. Na výstupu vlákna je umístěna čočka, detekce je 
prováděna otáčející se fotodiodou a záznam může být zobrazen na obrazovce. Tak dostaneme 
průběh plošné hustoty intenzity záření viz. obr. 9.9. 

 
Obr. 9.9: Měření profilu indexu lomu 

Pokles hodnoty indexu lomu v ose vlákna je typický pro gradientní vlákno a je 
způsobený technologií výroby (zborcením trubky při výrobě preformy). 

Vzhledem k tomu, že u gradientních vláken bývají na změřené křivce různé zákmity, je 
obtížné stanovit skutečný průměr jádra optického vlákna. Z toho důvodu se průměr jádra 
určuje z průběhu indexu lomu pro hodnotu indexu lomu n3 určenou rovnicí 
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kde n1 je maximální hodnota indexu lomu jádra, 

        n2 index lomu pláště, 

       n3 index lomu jádra na rozhraní s pláštěm.  

Parametr k = 0,05 je definovaný IEC. 
Touto metodou je rovněž možné provádět geometrickou kontrolu rozměrů vláken, pro 

něž jsou předepsány velmi přísné požadavky. Povolená maximální nekruhovost průřezu jádra 
je 6% (to znamená, že rozdíl největšího a nejmenšího průměru jádra nesmí přesáhnout 3µm) a 
maximální povolená nekruhovost průřezu pláště vlákna je 2% (tomu opět odpovídá největší 
rozdíl průměrů 2µm) [9-3]. 

9.3 Mechanická měření 

Do této skupiny měření se zahrnuje celá škála měřících metod, zjišťujících kvalitu 
vyráběného kabelu. Převážně se tedy jedná o laboratorně provozní metody měření. 

Měření tahu je jedním z nejsledovanějších měření. Na speciálních tahových strojích je 
působeno na kabel, vlastní měření se pak provádí na každém vláknu zvlášť. S tahem obecně 
útlum narůstá a do určitých hodnot je reversibilní. Právě stanovení těchto hodnot má velký 
význam pro zajištění bezpečné pokládky kabelu. 

Měření teplotních závislostí je velmi důležité z provozních důvodů. Ve většině 
případech se objevuje nárůst útlumu při nízkých teplotách. Z dlouhodobých měření teplotních 
závislostí kabelu je možné dále uvažovat o procesu stárnutí. 

Z dalších prováděných zkoušek a měření již jenom vyjmenujme: měření ohybu, 
nárazová měření, odolnost na zátěž a další. 

9.4 Přenosová měření na optických vláknech 

Většina těchto měření vznikala pro účely zjišťování kvality přenosových 
optoelektronických systémů.  

Měření optického výkonu 

Měření optického výkonu patří mezi nejzákladnější měření v oblasti optických měření. 
Toto měřeni se provádí přeměnou výkonu světelného paprsku, který je emitován přímo 
různými světelnými zdroji nebo vystupuje z optického vlákna, na elektrický signál pomocí 
optickoelektrického (O/E) konvertoru. 

Měřič optického výkonu se skládá ze tří částí: indikátoru, senzoru a adaptéru, viz.     
obr. 9.10. Adaptér upravuje světelný tok ze zdroje nebo vlákna tak, aby byl co nejlépe přiz-
působen rozměru senzoru. To znamená přivedení co největšího optického výkonu na senzor. 
Senzor transformuje optický výkon na elektrický. Indikátor slouží k zobrazení el. signálu na 
displeji. 
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Obr. 9.10: Měření optického výkonu 

Tyto části měřiče optického výkonu mohou být vyměnitelné, aby bylo zařízení 
použitelné pro měření požadovaného rozmezí vlnové délky měřeného výkonu a pro různé 
typy přijmu signálu. 

Měřením je možné zjišťovat: 

- činnost optoelektronických měničů a modulů (vysílače a přijímače), 

- ztráty ve vláknech (útlum vlákna), 

- ztráty ve spojkách dílčích částí optické trasy, 

- kontrolu funkce pasivních optických prvků (útlumových článků, konektorů, 

spojovacích optických polí, konektorů). 
Měření se provádí na příslušné vlnové délce, kterou je možné předem nastavit. Tato 

volba je odvislá od použitých elektrooptických a optoelektronických převodníků, jež jsou 
stěžejními prvky zdrojů a přijímačů. 

Blokové schéma optického měřiče výkonu je uvedeno na obr. 9.11. Mimo obecně 
známých bloků (ŘJ, označení pro řídící jednotku) se používá pro zvýšení citlivosti přijímače 
přerušování (chopper) optického signálu s následnou synchronní detekcí. Tímto zapojením se 
dosáhne zlepšení citlivosti asi o 20 dB. 

 
Obr. 9.11: Blokové schéma měřiče optického výkonu 

Měření útlumu 

Útlum představuje základní a nejdůležitější přenosový parametr a je celkovým 
měřítkem  ztrát optického výkonu při šíření se optického signálu vláknem. Podle známé 
definice určujeme útlum optického vlákna mezi dvěma body (1,2 - vstup,výstup) ze vztahu 
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kde P1, P2 jsou optické výkony (W) při vlnové délce λ. 
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V případě ustálené distribuce vidů ve vlákně lze pro vlnovou délku λ definovat měrný 
útlum vlákna 

   ( ) ( ) [ ]1km.dB
1

A −λ
=λα                     (9.5) 

kde 1 (km) je vzdálenost mezi body 1 a 2. 

Měření útlumu se provádějí nejčastěji jenom pro diskrétní vlnové délky 850 nm,      
1300 nm, 1310 nm nebo 1550 nm. Spektrální charakteristika útlumu je důležitá především pro 
výrobce vláken. 

Pro měření útlumu vláken doporučuje IEC tři metody: 

- metodu dvou délek (cut-back), 

- metodu vložných ztrát (insertion loss), 

- metodu zpětného rozptylu (backscattering). 
Metoda dvou délek je pro svoji vysokou citlivost doporučena za metodu referenční       

(i když se jedná o metodu destrukční). Po navázání optického výkonu ze stabilizovaného 
optického zdroje (se zapojenou vnitřní nebo vnější vysílací jednotkou V.J. - vazební člen, 
filtr) do měřeného vlákna (obr. 9.12) o délce 1 se na konci vlákna v bodě 2 změří výkon 
(měřič výkonu). Při nezměněných podmínkách vazby se zlomí vlákno přibližně 2 m od 
počátku (v místě 1)  a změří se výkon P1. Útlum a měrný útlum vlákna se vypočte dle vztahů 
(9.4) a (9.6).  Přesnost metody může dosahovat hodnoty 0,01 dB.km-1. 

 
Obr. 9.12: Měření útlumu metodou dvou délek 

Metoda vložných ztrát vyžaduje také dvoustupňové měření. Jde o metodu provozní a je 
vhodná zejména pro vlákna a kabely opatřené konektory. Nejprve je třeba provést kalibraci 
měřící soupravy přímým propojením zdroje s detektorem (viz. obr. 9.13.), čím po změření 
získáme hodnotu výkonu P1. Měřené vlákno se pak zapojí mezi optický vysílač a měřič 
výkonu a dostaneme hodnotu výkonu P2. Útlum a měrný útlum vlákna se stanoví opět ze 
vztahů (9.4) a (9.5). V tomto případě se změřený útlum skládá z útlumu vlákna a útlumu 
spojení měřeného vlákna. Při měření kabelů zakončených konektory je přesnost měření funkcí 
použitého konektoru a bývá horší než 0,2 dB. 
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Obr. 9.13: Měření útlumu metodou vložných ztrát 

 
Obr. 9.14: Provozní měření útlumu metodou vložných ztrát 

V praxi se uplatňuje tato metoda také tak, že na každé straně trasy (A, B) je umístěn jak 
zdroj (vysílač) tak i měřič výkonu (přijímač). Metoda je čtyřstupňová, dvě měření se nejprve 
provádí na každé straně připojením měřičů výkonu na zdroje (kalibrace) a dvě měření při 
připojení měřeného vlákna v obou směrech. Zjednodušené pricipielní schéma je uvedeno na 
obr. 9.14. Ze čtyř takto získaných hodnot optických výkonů P11, P12, P21, P22 lze vypočítat 
provozní útlum vlákna podle vztahu 
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   ⋅=
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A                                (9.6) 

Měrný útlum lze vypočítat dosazením do (9.7) a (9.6). 

Pokud při výše uvedené metodě chceme vyčlenit ztráty ve spojích, použijeme pro 
kalibraci 2-3 m vlákna stejného druhu, jako je měřené vlákno. Za předpokladu, že vazební 
ztráty připojení referenčního kabelu a měřeného kabelu jsou stejné a přitom útlum 
referenčního kabelu můžeme zanedbat, odpovídá takto získaný útlum ztrátám jenom v kabelu. 

Metoda zpětného rozptylu (princip je popsán dále) pro měření útlumu vlákna, je 
založena na zcela odlišném principu. Ve dvou předcházejících metodách byl měřen optický 
výkon po průchodu vláknem, u této metody se vyhodnocuje časová závislost zpětného 
rozptýleného optického výkonu P (resp.úrovně) při šíření impulsu ve vlákně, což poskytuje 
informaci o kvalitě celého vlákna v závislosti na jeho délce (viz. obr. 9.15). Z této závislosti 
můžeme stanovit útlum homogenního úseku vlákna dle vztahu 

   ( ) ( )dB
P
Plog5A

2

1=λ                               (9.7) 

 
Obr. 9.15: Měření ztrát ve spojce (známé hodnoty vlákna) 

a měrný útlum dosazením vztahu (9.8) do vtahu (9.6). Vlastní měřič, optický 
reflektometr, je podstatně složitější než měřič výkonu a tím pádem i dražší. Metoda však s 
využitím obrazovky, zapisovače poskytuje nejenom informace o útlumu vlákna, ale i o jeho 
kvalitě (poruchách, defektech) po celé jeho délce. 

Měření ztrát ve spojce (útlumu) patří mezi důležitá měření při výstavbě optických tras. 
Bezprostředně po svaření (případném jiném spojení) úseků optického vlákna je 
bezpodmínečně nutné kontrolovat kvalitu takto provedené spojky. Při zjištění nekvalitní 
spojky tímto měřením, je zapotřebí spoj předělat. 

Měření ztrát ve spojce je pracná a časově náročná záležitost vyžadující velkou pečlivost. 
V praxi se postupuje dvěma způsoby: 

- s využitím továrních parametrů spojovaných vláken, 

- bez znalosti útlumu spojovaných vláken. 
V prvním případě úseky obou vláken spojovaných spojkou S jsou z hlediska útlumu 

známé z měřících protokolů dodávaných výrobcem. Před provedením spojky S se změří 
úroveň P1 na výstupní straně prvního úseku vlákna (viz. obr.9.15). Po provedení spojky S se 
změří úroveň P2 na výstupu napojovaného úseku. Útlum spojky stanovíme ze vztahu 

   ( )dBaPPA 221S −−= ,                             (9.8) 

kde a2 dB je útlum továrních protokolů na konkrétní délku a přenosovou vlnovou délku. 



182 FEKT Vysokého učení technického v Brně 

Ve druhém případě, kdy není útlum spojovaných úseků známý, se postupuje 
následovně. Před svařením se změří úroveň P1 na výstupu prvního úseku. Provede se 
provizorní spojka PS (viz. obr. 9.16), změří se úroveň na výstupu spojeného úseku P2. Ze 
směru od vstupu za provizorní spojkou se vlákno přeruší a změří se úroveň P3. Provede se 
definitivní spojka DS. Zjistí se hodnota výkonové úrovně P4. Útlum spojovaného úseku V2 Je 
potom 

   ( )dB.PPA 232 −=                               (9.9) 

Ztráty v definitivní spojce 

   ( )dB.APPA 241DS −−=                                     (9.10) 

 
Obr. 9.16: Měření ztrát ve spojce (neznámé hodnoty vlákna) 

Při měření útlumu konektoru použijeme speciální referenční vlákno dlouhé 2 – 3 m. 
Zapojíme je mezi vysílač a přijímač a změříme úroveň optického výkonu P1. Referenční 
vlákno nahradíme vláknem, které vzniklo spojením dvou kratších úseků spojených 
konektorem (vlákno musí být stejné délky a typu jako referenční vlákno). Změříme úroveň P2, 
útlum konektoru stanovíme ze vztahu 

   ( )dB.PPA 21K −=                                            (9.11) 
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Měření zpětného rozptylu 

Metoda zpětného rozptylu je efektivním prostředkem pro diagnostiku optických vláken. 
Uvedená metoda poskytuje detailní obraz o útlumu a případných fluktuacích geometrických   
a fyzikálních parametrů podél vlákna, včetně lokalizace závad. 

Metoda je založena na vyhodnocování časové závislosti zpětného rozptýleného výkonu 
úzkého optického impulsu, navázaného do vlákna. Zpětně rozptýlené světlo detekované         
u jeho vstupu pochází jednak z Fresnelových odrazů od nespojitosti indexu lomu, déle            
z Rayleighova rozptylu na mikroskopických fluktuacích indexu lomu skla. Množství zpětně 
rozptýleného světla je přímo úměrné procházejícímu optickému výkonu. Změna intenzity 
zpětně rozptýleného světla umožňuje měření útlumu vlákna. 

Z časového zpoždění odrazu od zadního konce vlákna vůči odrazu od vstupního konce 
vlákna lze určit délku vlákna. 

Analýzou zpětně rozptýleného světla můžeme získat obraz o homogenitě 
(nehomogenitě) vlákna, můžeme sledovat, zda došlo k ustálení vidového rozdělení. 

K velkým přednostem metody patří její nedestruktivní charakter a možnost  měření       
z jednoho konce vlákna. 

Pro stanovení matematického vyjádření zpětnovazebního rozptylového signálu je 
nezbytné provést analýzu světelné energie na elementu optického vlákna, dále uvažovat 
rozptyl světla na délce, potom stanovit výkon jdoucí zpět do vlákna a konečně definovat vztah 
zpětného rozptylu jako funkci času. 

Uvažujme světelný puls o energii E0 vyslaný v čase t = 0 z počátku vlákna x = 0.        
Ve vzdálenosti x od počátku vlákna bude energie záření impulsu Ei(x) 
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kde ( )1α′  je útlum. Pro určitou konstantní hodnotu bude platit 

   ( ) ( )x
Oi eExE α′−=                                                 (9.13) 

Nyní uvažujme rozptyl v x, x + dx, potom 
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kde dα (x) je d rozptylový koeficient v x. Pouze část této energie se může šířit 
protisměrem ve vláknu (S(x)). Tedy 
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Při pohledu ze vstupní strany platí 
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kde ( )1α ′′  je útlum zpětného směru. V případě, že ( ) ( ) α=α ′′=α′ 11 , potom 
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   ( ) ( ) dxeSExdE x2
dO

α−α=                           (9.17) 

Symboly pro výpočet jsou uvedeny na obr. 9.17. 

 
Obr. 9.17: Element optického vlákna 

Záměnou proměnných E a x obdržíme závislost výkonu na čase 

   tPE OO ∆=                                       (9.18) 

Platí 

   t.vx2 sk=                                       (9.19) 

   dt
2

v
xd sk=                                       (9.20) 

kde ∆ t je šířka impulsu, vsk skupinový rychlost. 

Potom dostáváme 

   ( ) .evStP5,0tP tv
skdO

α−α∆=                          (9.21) 

Je z výsledku zřejmé, že výkon zpětného rozptylu je závislý na vstupním výkonu PO, 
šířce impulsu ∆ t  a parametrech vlákna S a αd. (αd jsou ztráty Rayleighovým rozptylem na 
jednotku délky). 

Koeficient zpětného rozptylu S pro vlákno se skokovým indexem lomu se vypočte dle 
vztahu 

   ⋅
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3S                                       (9.22) 

pro vlákno s parabolickým indexem lomu 
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kde 
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Výsledné exponenciální zakřivení je závislé na velikosti útlumu a skupinové rychlosti.  

Při volbě šířky impulsu je třeba přijmout kompromis mezi požadavkem na citlivost 
fotodetektoru a rozlišovací schopností. Při zvyšování délky impulsu roste maximální 
měřitelný celkový útlum, ale klesá přesnost měření délky. Odražené záření má asi o 50 až 
60dB menší výkon oproti procházejícímu optickému impulsu a to klade vysoké nároky na 
citlivost zařízení. 
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Z výše uvedených důvodů jsou optické reflektometry neustále po stránce konstrukční 
zdokonalovány a využívají známých principů z teorie informace (problematika příjmu signálu 
a šumu) jako jsou korelační metody, metody frekvenční syntézy nebo se také využívají 
paměti, do kterých se ukládají určitá množství odražených průběhů od jednotlivých optických 
impulsů a vyhodnocují jejich střední hodnoty (tím se sníží chyby měření způsobené šumem 
přijímače.). Detailnější rozbory těchto metod by již přesahovaly rámec publikace a jsou 
záležitostí specialistů pro oblast měření v telekomunikacích. 

Základní princip a metoda měření zpětného rozptylu je zřejmá z blokového schématu 
vyobrazeného na obr. 9.18. K vlastnímu měření postačí připojit měřené vlákno na vstupní 
konektor reflektometru. 

 
Obr. 9.18: Blokové schéma impulsního reflektometru 

Reflektometr se skládá ze zdroje optických impulsů, optického systému pro rozdělení 
světelného svazku a z optického přijímače s vyhodnocením časového intervalu mezi 
vyslaným a odraženým impulsem. 

Zdrojem je polovodičový laser s výkonem minimálně 5-15 W při šířce impulsu od 10ns. 
Optický systém s čočkami a s polopropustným zrcadlem slouží k navázání optického výkonu 
do vlákna a přivedení odraženého světla zpět k detektoru, takže poměr je 1:1, 50% optického 
výkonu je při průchodu optickým děličem pro měřeni ztraceno. 

Poměry ve vláknu mezi přímým a odraženým zářením byly již definovaný odvozeným 
vztahem (9.21). Pro ozřejmění metody předpokládejme, že vlákno bude mít výraznou 
poruchu, případně bude přerušené, potom výkon světla PR odražený od poruchy v místě 1  od 
počátku vlákna bude 

   ( ) ( ) .P
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kde t je časový úsek mezi vyslaným a odraženým impulsem, PO výkon impulsu 
vysílače, R odrazivost plochy, k ztráty způsobené optickým systémem včetně děliče, 2 α (ℓ) 
průměr ztrát v dopředném a zpětném směru. 

Pro přesnost zaměření poruchy má velký význam odrazivost zkoumané plochy, která je 
značně rozdílná pro různé poškození. Z Fresnelových vztahů plyne, že maximální odraz je při 
kolmém dopadu světla, platí 

   ⋅
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nn
nn                                              (9.26) 

kde n1 je efektivní index lomu, n2 index lomu okolí. 
Pro typickou hodnotu indexu lomu jádra n1 = 1,5 a n2 = 0 (pro případ vzduchu), situace 

nastávající v ideálním případě, vychází výsledek 0,04, který odpovídá odrazu 4% energie 
zpět. V praxi však může být lomová plocha vlákna různě drsná, rozpraskaná, může být            
i obklopena vodou (n2 = 1,33), takže lze počítat většinou s odrazem 0,1 až 1% energie. 

Při zpáteční cestě je impuls směrován děličem na fotoketektor, kde je přeměněn na 
elektrický impuls. Na obrazovce se zobrazí současně vstupní i výstupní impuls a odečte se 
časový interval mezi nimi. Vzdálenost k poruše l určíme ze vztahu [9.2] 

   
11 n2
ct

n2
ctl ∆
±=                                             (9.27) 

kde t je časový rozdíl mezi vyslaným a navráceným impulsem. ∆ t je rozšíření 
odraženého impulsu vlivem disperze vlákna, c  rychlost světla ve vakuu, n1 index lomu jádra. 

A konečně pro vyjádření celkové závislosti detekovaného výkonu zpětného rozptylu 
P(t) na časovém zpoždění t nebo odpovídající vzdálenosti  1 od konce vlákna, vypočteme 
útlum vlákna ze dvou bodů. Celkový útlum vlákna s hranicemi l1 a l2 stanovíme ze vztahu 
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Vlastni měřič bývá vybaven zesilovačem s logaritmickou charakteristikou, která umožní 
zobrazovat úseky s konstantními optickými ztrátami výkonu jako přímky, jejichž směrnice je 
kvalitativním ukazatelem těchto ztrát. Každá diskontinuita (kupř. ztráty ve spojkách, 
konektorech) se projevuje náhlým poklesem měřené charakteristiky. 

Příklad průběhu přijatého výkonu zpětného rozptylu, z optické trasy schematicky 
vyobrazeného uvádí obr. 9.19. Z uvedeného příkladu je výrazně patrný odraz světla na vstupu 
vlákna a na jeho přerušení. Z poklesů (ztrát) útlumů na spojkách, lze při cejchované stupnici 
přímo odečítat ztráty v dB. Směrnice přímek pak dávají přímo obraz o velkosti útlumu ve 
vlákně. 
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Obr. 9.19: Průběh přijatého výkonu zpětného rozptylu zobrazeného na displeji 

Přiblížení skutečného výpisu z obrazovky a následně z tiskárny plně automatizovaného 
reflektometru je vyobrazeno na obr.9.20. 

 
Obr. 9.20: Měřící protokol reflektometrického impulsního přístroje 

Byl použit reflektometru EXFO FTB300. Mezi body 2, 3 bylo zapojeno předřadné 
vlákno (L = 500 m). Body 4, 5 a 6 jsou pak sváry na trase, kde se prováděla překládka kabelu. 
Značka 7 ukončuje kabel v RSU. Součástí měřiče je i vytvořená tabulka s hodnotami útlumů 
ve výšce uvedených bodech trasy. Měření bylo prováděno na vlnové délce 1310 nm. 

Rychlost měření touto metodou je evidentní, ve výpisu máme uváděny přímo hodnoty 
útlumu spojek, měrného útlumu a provozního útlumu jednotlivých délek, v neposlední řadě 
důležité hodnoty měřícího protokolu, jako např. index lomu, délku měřeného vlákna, čas 
měření aj. 
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Přesnost vlastního měření je také pozoruhodná, v porovnání s obdobnými měřeními 
známými u metalických vedení. Je to umožněno tím, že se používají pro měření impulsy 
namodulované na nosný kmitočet optického záření. Šířka kmitočtového pásma impulsu je 
přitom mnohem menší, než nosný kmitočet. Optický impuls je pak méně deformován a tím je 
dosaženo vyšší přesnosti měření. Tak např. na délce 70 km, při šířce impulsu 10 ns je 
dosahováno zaměření místa lomu vlákna s přesností lepši než ± 1 m. 

Uvedená metoda měřením zpětného rozptylu je velmi používanou a přesnou metodou v 
praxi. Pomocí metody lze provádět tedy tato měření: 

- měření ztrát optického výkonu trasy (tj. ve vláknu, spojkách a konektorech), 

- měření  (lokalizaci)  poruch a poškození vláken (v současné době jediná metoda pro       
tato měření), 

- měření délek jednotlivých úseků optické trasy [9-4]. 

Měření šířky pásma 

Přenášený optický signál je nejen tlumen v optickém vlákně, ale je také v důsledku 
dispersních vlastností vlákna deformován. Disperze potom způsobuje nežádoucí rozšíření 
přenášených impulsů a tím limituje délku opakovacího (zesilovacího) úseku a jejich 
přenosovou kapacitu. 

Vlastní  měření  šířky  pásma  může být  realizováno v časové oblasti  a  kmitočtové  
oblasti. 

V časové  oblasti je  nejpoužívanější metodou  měření  disperze  impulsní metodou.   K 
měření  se  používají  impulsy  kratší  než 1  ns,   např.   200 ps,   které mají  charakter 
jednotkového Diracova impulsu.   Tyto  impulsy  generované vhodným  laserovým  zdrojem 
jsou  navázány  do měřeného  vlákna   a  na  jeho výstupu  jsou  detekovány   lavinovou   
fotodiodou,   zpracovány  vzorkovacím   osciloskopem  a jejich  vzorkovaný časový průběh 
P2(t)   je   ukládán  do pamětí   počítače.   Měřené  vlákno  se  pak  zkrátí  na     délku     x     
přibližně 2  m  bez  porušení  vstupních  podmínek a  na jeho výstupu je   změřen   průběh   
P1(t).   Z časových   průběhů  P1(t)   a   P2(t) jsou pomocí rychlé Fourierovy transformace 
spočítány jejich Fourierovy obrazy P1(f) a P2(f) a z nich přenosová funkce měřeného vlákna 
dle vztahu 

   ( ) ( ) ( ) .fP.fPfH 1
12

−=                                          (9.29) 

Druhá obdoba této metody, využívající optický dělič a pro zobrazení impulsu vstupního 
a výstupního z vlákna obrazovky je uvedena na obr. 9.21.  Na obrázku jsou rovněž nakresleny 
průběhy vstupního a výstupního impulsu. Označení na obrázku koresponduje  se vztahem 
(9.30). (2τ1 je šířka v poloviční výšce impulsu na vstupu vlákna, 2τ2 šířka v poloviční výšce 
impulsu na výstupu vlákna,  ∆ tvid disperze mezividová, ∆ tchr disperze chromatická). 
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Obr. 9.21: Měření disperze 

Metoda je vhodná spíše pro laboratorní použití, při kterých je možné měření 
odpovídajícně adjustovat. 

Při měření ve frekvenční oblasti  se používá zapojení dle obr. 9.22. Do měřeného vlákna 
je navázán sinusově modulovený optický signál s přeladitelnou frekvencí. Vysílač i přijímač 
musí mít velkou šířku pásma až do 1 GHz (špičkové měřicí přístroje až do 3 GHz) s 
překlenutelným útlumem mezi 15 až 35 dB podle typu a kvality přístroje. Pro každou frek-
venci je měřen pokles amplitudy a vhodná je úzkopásmová detekce, kdy je detekovaný signál 
vyhodnocován selektivně. Jako měřící přístroj je možné s výhodou použít spektrální 
analyzátor, šířku pásma lze odečíst z obr. 9.23. Maximální modulační kmitočet  fmod max 
odpovídá 50% maximální amplitudy elektrického signálu, což úrovňově odpovídá poklesu o 
6dB (elektricky) nebo o 3dB (opticky). 

 
Obr. 9.22: Měření šířky pásma 

 
Obr. 9.23: Spektrum na výstupu vlákna 
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Pro vzájemný vztah mezi disperzí  ∆ t  a šířkou pásma S = fmod max je dán vztah 

   ( )1

maxmod

km.ns
f

44,0t −=∆                                          (9.30) 

Měření chromatické disperze 

Metoda fázového posuvu a diferenciálního fázového posuvu 

Metoda fázového posuvu je dle doporučení ITU-T G.650 udávána jako referenční 
metoda pro měření chromatické disperze optických vláken. K měření je využit modulovaný 
zdroj záření o několika vlnových délkách. Na přijímací straně se pro detekci přijímaného 
testového signálu užívá přístroje pro měření fáze, například vektorvoltmetr. Výstupní 
změřenou fázi porovnáme se vstupní fází signálu a z jejich rozdílu je stanovena změna fáze 
signálu po průchodu měřenou optickou kabelovou trasou. Nevýhoda tohoto měření spočívá v 
nutnosti použít jiného vlákna v kabelu jako referenční trasu obr. 9.24, kterou přenášíme 
informace od vysílače k přijímači o vstupní fázi. 

 
Obr. 9.24: Metoda fázového posuvu 

Metoda zpožděných impulsů v časové oblasti 
Měřící metoda spočívá na vysílání optických impulsů v různých vlnových délkách, ale s 
přesně stanovenou velikostí impulsu a v přesných rozestupech. Porovnáním rozestupů 
vstupních impulsů s přijatými na výstupu se určí zpoždění vlivem chromatické dispeze. 
Možné zapojení je obdobné jako u předešlých metod bez referenčního vlákna na obr. 9.25. 

 
Obr. 9.25: Metoda zpožděných impulsů 

Na obr. 9.26 je příklad zapojení generátoru optických impulsů s daným časovým 
rozestupem. Jako monochromátor funguje kaskáda Braggovských mřížek. Generátor impulsů 
moduluje záření širokospektrálního zdroje, což může být např. LED dioda. Ta z 
přicházejícího impulsu odráží zpět do měřené trasy složky o vybraných vlnových délkách s 
určitými časovými rozestupy. Základem je kaskáda Braggovských mřížek. Ta je tvořena 
odlišnými mřížkami, mezi nimiž jsou úseky optického vlákna. Každá z těchto mřížek odráží 
záření o různé vlnové délce. Výsledkem tohoto zapojení je, že nám přichází do měřeného 
vlákna trasy sled impulsů o různých vlnových délkách s danými časovými rozestupy. Po 
průchodu trasou se vlivem chromatické disperze časové rozestupy impulsů změní. 
Porovnáním rozestupů na vstupu a výstupu měřené trasy zjistíme hodnoty zpoždění vlivem 
chromatické disperze. 
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Obr. 9.26: Metoda zpožděných impulsů – s kaskádou Breggovských mřížek 

Příklad výsledného měření optické trasy z měřiče chromatické disperze znázorňuje    
obr. 9.27 [9-5], [9-6]. 

 
Obr. 9.27: Průběh chromatické disperze 

Měření PMD interferometrickou metodou 

Tato metoda měření PMD je založena na interferenci (skládání vlnění) 
nízkokohorentního (koherence - spektrální čistota) optického záření. Blokové znázornění 
metody je na obr. 9.28. Na výstupu měřené optické trasy je přímo umístněn interferometr, 
který nám záření rozdělí do dvou větví. V jedné větvi je pevné zrcadlo a v druhé pohyblivé. 
Pohyblivým zrcadlem se mění fázový posun mezi přijímanými signály obou větví a za 
pomoci interference se nám na detektoru ukáže zpoždění vlivem PMD. 

 
Obr. 9.28: Měření PMD interferometrickou metodou 

Typický příklad náměru touto používanou metodou je znázorněn na obr.9.29. 
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Obr. 9.29: Příklad náměru PMD optického vlákna měřeného interferometrickou metodou 

Interferogram z obrázku ve spodní části ukazuje korelační funkce dvou na sebe kolmých 
polarizačních rovin. Výrazná špička je pak autokorelační funkcí vlastního měřícího signálu, 
která závisí na tvaru jeho spektra. 

Tato metoda bývá označována TINTY (Traditional Interferometry Analysis), 
v porovnání s novější metodou GINTY (General Interferometric Analysis), která potlačuje 
vliv autokorelační špičky.  Při této metodě výsledný signál, obsahující optické záření z obou 
ramen interferometru je nově rozdělen polarizačním děličem na dvě vzájemně kolmo 
polarizované složky, přičemž každá dopadá na zvláštní detektor. Na nich pak dochází 
k interferenci a jsou vyjádřeny obě korelační složky. Odečtením interferogramu obdržíme 
vzájemnou korelaci, sečtením se získá čistá autokorelace. Tato metoda umožňuje měřit i trasy 
s EDFA zesilovači. Je metodou rychlou, není třeba měřit zvlášť jednotlivé úseky trasy. 

Metoda skenování vlnové délky 

Metoda měření PMD metodou skenování vlnové délky je založeno na principu měření 
optického výkonu procházejícího danou měřenou optickou trasou v závislosti na vlnové délce. 
Blokově je znázorněno na obr. 9.30. Zdrojem záření může být laditelný laser popřípadě 
širokospektrální LED dioda. 

 
Obr. 9.30: Metoda skenování vlnové délky 

Tato metoda oproti předchozí je pomalejší a vlákno je náchylné na vibrace. 

Metoda POTDR 

Tato metoda měření PMD kombinuje měření PMD s metodou optické reflektometrie. 
Tzv. že nám umožní změřit celou trasu a určit případný kritický úsek se zvýšenou hodnotou 
PMD, který se dá následně vyměnit a tak se dosáhne předepsaných hodnot PMD, (POTDR – 
Polarization Optical Time Domain Reflectometry). 

Metoda POTDR využívá částečně klasické metody měření zpětného rozptylu OTDR. 
Pracuje na podobném principu, ale metoda POTDR se liší tím, že je reflektogram 
vyhodnocován polarizovaně. Princip metody – snažíme se vyslat do vlákna trasy měřící signál 
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ve formě sledu impulsů a ze zpětně rozptýleného záření (vliv Rayleighova zpětného rozptylu) 
se pokusíme vyčíst informace o PMD jednotlivých míst na vláknu trasy. Závislost PMD 
vlákna trasy se dá vyjádřit vztahem 

   hLPMD ⋅β≈                           (9.31) 

kde β je velikost dvojlomu ve vláknu (ps . km-1), tj. odlišnost rychlostí síření již 
zmiňovaných dvou polarizačních vidů. L je délka vlákna, h udává vazební délku, která 
charakterizuje vazbu mezi polarizačními vidy. Vazební délka h, udává délku vlákna, na které 
dojde k výrazné změně osy (tvaru) dvojlomu ve vláknu, čímž dojde i k výrazné výměně 
energie mezi polarizačními vidy. PMD roste s velikostí dvojlomu ve vláknu, délkou vlákna a 
s velikostí vazební délky. S větší délkou a tím pádem menší výměnou energie mezi oběma 
vidy šířícími se odlišnou rychlostí obou polarizačních vidů více uplatňovat. K podélné 
analýze PMD ještě potřebujeme ze zpětně rozptýleného záření z vlákna získat informace o 
jeho lokálním dvojlomu a vazební délce. K zjištění této informace do vlákna posíláme krátké 
impulsy polarizovaného optického záření. Na to existuje DOP (Degree of Polarization) 
metoda, která zjišťuje ze zpětně rozptýleného záření. Sledujeme stupeň polarizace DOP. 
Schéma zapojení této metody je na obr.9.31. Zdrojem záření je velmi úzkospektrální DFB 
laser, což je rozdíl oproti běžným měřidlům OTDR. Jeho užití je zde z důvodu toho, aby 
nedošlo k depolarizaci signálu ve vláknu vlivem toho, že by se šířil prostřednictvím několika 
vlnových délek. Dvojlom vlákna by v tomto případě způsoboval pro různé vlnové délky různé 
změny stavu polarizace SOP a tím depolarizaci signálu.  Takový (nežádoucí) mechanismus 
depolarizace musíme potlačit úzkospektrálním zdrojem záření. Polarizované výstupní záření 
z DFB laseru je navázáno do měřeného vlákna. Pro zpětně rozptýlené záření z jednotlivých 
míst vlákna trasy se analyzuje DOP pomocí polarimetru a detektoru OTDR. 

 
Obr. 9.31: Měření PMD metodou analýzy DOP 

Silný dvojlom ve vláknu β způsobuje rychlé stáčení stavu polarizace, což vede k 
depolarizaci záření v rámci měřícího impulsu, a tím přispěje ke snížení jeho stupně polarizace 
DOP. Slabý dvojlom vlákna β bude mít za následek vysoký měřený DOP a naopak. DOP 
bude ale také záviset i na mezividové vazbě (vazební délce h). Takto lze situace zjednodušeně 
rozdělit do třech skupin: 

1) vlákna se slabým dvojlomem (malé β) - DOP bude vysoký (až 1) bez ohledu na 
mezividovou vazbu. V praxi se jedná o optická vlákna s malou hodnotou PMD, 

2) vlákna se silným dvojlomem a silnou mezividovou vazbou (velké β a krátká 
vazební délka h) - DOP bude malý vlivem silného dvojlomu (u zpětně rozptýleného 
signálu se bude blížit k hodnotě 1/3) a bude se rychle měnit vlivem silné mezividové 
vazby,  v praxi to jsou optická vlákna se střední hodnotou PMD, 

3) vlákna se silným dvojlomem a slabou mezividovou vazbou (velké β a dlouhá 
vazební délka h ) -  zde závisí kromě β a h i na vzájemné poloze SOP záření a tvaru 
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dvojlomu ve vláknu. DOP potom může kolísat mezi nízkými a vysokými hodnotami, 
ale bude se jen pomalu měnit. V praxi se jedná o optická vlákna s vysokou hodnotou 
PMD. 

Z toho plyne, že není důležitá samotná hodnota DOP, ale i rychlost změny DOP. Měřící 
přístroj pak provádí analýzu naměřených výsledků. Z důvodu značné rychlosti změny DOP, je 
nejprve nutné stanovit střední hodnotu DOP z několika desítek vzorků. Dále měřící přístroj 
provádí měření pro dva stavy vstupní polarizace, čímž získáme dva výsledky měření: DOP a 
DOPC (complementary), z těchto se potom výpočtem stanoví parametr DOPGEO ze vztahu 

   ,DOPDOPDOP 2
C

2
GEO +=                  (9.32) 

který vypovídá o samotné hodnotě DOP záření rozptýleného z daného úseku vlákna 
trasy. Na sledování rychlosti změny DOP má měřící přístroj parametr hDOP. Tento parametr 
je roven délce vlákna, na níž se DOP výrazně změní - čím rychlejší budou změny DOP, tím 
menší bude parametr hDOP. Z analýzy parametru DOP jednotlivých úseků optického vlákna 
trasy můžeme vyhodnotit: 

- na úsecích s vysokou hodnotou DOPGEO bude mít PMD nízkou hodnotu, protože je 
zde malý dvojlom vlákna. 

- na úsecích s proměnnou nebo nízkou hodnotou DOPGEO, tím pádem možným vyšším 
dvojlomem vlákna, a za předpokladu, že parametr hDOP bude: 

- malý, pak bude hodnota PMD nízká, protože ve vláknu je silná mezividová vazba, 

- střední, pak bude hodnota PMD střední, 

- velký, pak hodnota PMD bude vysoká, protože ve vláknu je slabá mezividová 
vazba. 

Po vyhodnocení naměřených hodnot polarizační reflektogram (POTDR) zobrazí několik 
naměřených výsledků a grafů, především POTDR reflektogram, kde můžeme sledovat 
jednotlivé kabelové úseky a místa trasy. Délková rozlišovací schopnost u této metody je 
v řádu stovek metrů a můžeme měřit trasy dlouhé několik desítek km. V zobrazení POTDR 
reflektogramu je v barevném rozlišení možné vidět místa s nízkou, zvýšenou a vysokou 
hodnotou PMD. 

Druhé grafické zobrazení, které si můžeme zobrazit, je průběh funkce hDOP, která je 
další důležitou křivkou pro celkové hodnocení PMD. U tohoto grafického zobrazení jsou 
vyznačeny kromě funkce hDOP i horizontální přímky, které označují mezní hodnoty PMD. 
Tyto mezní hodnoty si může uživatel nastavit sám. 

Třetí (nejdůležitější) grafické zobrazení je křivka DOP. V barevném odlišení lze 
v jednom grafickém zobrazení vidět několik parametrů – křivku DOP, DOPC a DOPGEO. 
Křivka DOPGEO má největší vypovídající hodnotu o skutečném stavu PMD. 

Poslední možností je grafické zobrazení křivek (pro oba vstupní stavy polarizace 
POTRD) normalizovaných Stokesových parametrů S1 až S3. 

Mimo to lze samozřejmě v závěrečném měřícím protokolu vyčíst i informace o místech 
svárů a konektorů. 

Je nutné konstatovat, že měření POTDR nemůže nahradit celkové absolutní hodnoty 
zpoždění PMD, které naměříme jedné z interferometrických metod, ale pouze je doplňuje. 
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9.5 Měření optoelektronických součástek 

Doposud jsme vždy uvažovali, že na výstupu je zdroj záření (LD  nebo LED), na vstupu 
fotodiody (PIN nebo APD), uvažovali jsme různé pasivní prvky atd., vždy jsem předpokládali 
jejich bezporuchový režim s parametry, jaké jim přináleží, V mnoha případech je však 
nezbytné zjistit  skutečné parametry těchto součástek, ať již se jedná o výrobu, zkušební 
měření apod. 

Mezi nejdůležitější parametry zdrojů záření patří vyzařovaný výkon a jeho spektrální 
charakteristika. Pro měření těchto parametrů se používá měřič optického výkonu a analyzátor 
optického spektra. 

Pro proměření a kontrolu detektorů poslouží korespondující zdroj záření, spolu              
s měřičem výkonu, nebo selektivním měřičem. 

Základními parametry pasivních součástek (útlumové články, coplery aj.) je vložný 
útlum, směrovost nebo dělící poměr. Pro měření těchto veličin je zapotřebí stejné měřící 
techniky jako pro měření útlumu optických vláken, tj. stabilizovaný zdroj záření a měřič 
optického výkonu. 

9.6 Speciální měřící metody 

Do této skupiny měření je možné zahrnout speciální laboratorní měření, měření 
výzkumná, měření se speciálními měřícími přístroji a měření účelová (rezortní). 

Měření s využitím spektrálního analyzátoru umožňuje: - měření v širokém rozsahu 
vlnových délek od 0,6µm do 1,6µm podle struktury použitých prvků optického 
komunikačního systému, 

- širokého dynamického rozsahu pro měření útlumových charakteristik vlnové délky    

a vyzařovaného spektra LED prvků s čočkou, 

- velmi přesné měření vlnové délky s přesností okolo ± 1nm, 

- měření s vysokou rozlišovací schopností pro LD, spektrální měření s přesností 

± 0,1nm. 
Měření optoelektronických telekomunikačních systémů, především z pohledu jejich 

vývoje předpokládá měření optického výkonu vysílacích modulů, systémovou rezervu            
a četnost chyb. Pro tato měření je zapotřebí měřič optického výkonu, který by měl být opatřen 
sondami pro měření výkonu libovolně modulovaných optických signálů a také stejnosměrné 
složky. 

Pro měření systémové rezervy a  četností chyb systému slouží měřící optický atenuátor, 
který má ve funkci simulovat optickou trasu. S výhodou ho lze použít pro měření linearity       
a citlivosti detektorů a přijímacích modulů. 

Měřící technika pro montáž a údržbu optického traktu vyžaduje tři základní měřící 
přístroje: měřič zpětného rozptylu (optický reflektometr) pro kontrolu celé trasy, měřič 
optického výkonu pro kontrolu vysílací části a měřící optický atenuátor pro kontrolu části 
přijímací. 
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Měření optického kabelu. V průběhu montáže kabelu se provádí měření útlumu 
jednotlivých vláken a útlumu spojek měřičem zpětného rozptylu. Měřič se připojuje ve stanici 
odkud se začíná s montáží. Provádí se měření útlumu všech vláken každé kabelové délky před 
jejím spojením na další délku. 

V dalším kroku se provádí měření útlumu spoje optických vláken dvou spojovaných 
výrobních délek. Tímto měřením se kontroluje kvalita spoje a pokud útlum není dostatečně 
nízký, je třeba spojení vláken provést znovu. 

V některých případech, v důsledku různého činitele rozptylu spojovaných vláken se 
může spoj jevit jako "zesilovač", v tom případě se s ním pro další výpočty počítá jako se 
záporným útlumem. 

Na již smontovaném elementárním úseku se provádí rovněž měření útlumu, dále pak 
měření šířky pásma všech vláken. Dále se provádí měření útlumu spojek z opačného konce 
než při spojkování. 

Při smontovaném úseku se provádí měření vláken použitím optického vysílače a 
přijímače. Na počátku úseku se zavede do vlákna optický signál s předem změřenou úrovní 
P1. Vstupní strana vlákna i výstupní strana se k měřícím přístrojům připojuje konektory. Na 
výstupu se změří měřičem výkonu přijímaná úroveň P2. Útlum optického vlákna je dán 
vztahem 

   12L PPA −=                                                              (9.33) 

Měření každého vlákna se provádí  dvakrát a jako hodnota AL, se zapisuje do protokolů 
průměr z obou měření. Při opakovaném měření se provede znovu odpojení vysílače, změří se 
jeho úroveň a rovněž se provede odpojení a opětné připojení přijímače. 

Měření útlumu spojek ve zpětném směru. Toto měření se provádí po smontování 
elementárního úseku z opačného směru než v jakém postupovala montáž spojek. Po provedení 
tohoto měření se stanoví střední hodnota útlumu každé spojky 
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Průměrná hodnota útlumu spojky ap úseku se stanoví sečtením všech hodnot aS a 
dělením tohoto součtu počtem spojek  n 
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Hodnota aP nemá překročit 0,05 dB. Četnost útlumu svárů ve spojce je ukázána na 
obr.9.32. 
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Obr. 9.32: Četnost útlumu spojek 

Pro vysokorychlostní přenosy a pro nasazování DWDM systémů je vyžadováno měření 
chromatické a polarizační módové disperze (PMD). Tyto měřiče jsou cenově velmi nákladné 
a měření se většinou provádí na objednávku od specializované firmy. 

10 Planární optické světlovody  

Současný prudký nástup optoelektronických telekomunikací je ve značné míře 
omezován spojeními typu zdroj - vlákno - detektor, s nezbytnými převody E/O a O/E. To 
přináší v mnohých případech značně složitá řešení a snahou je různé další funkce, jako např. 
spojování, přepojování, filtraci, modulaci aj. provádět  ve světelné oblasti. V současné době se 
již začínají konstruovat zařízení, které umožňují sloučit různé funkce na jednom společném 
substrátu (podložce). Takto provedené realizace jsou miniaturní, spolehlivé, snižuje se u nich 
doba průchodů optických signálů komplexem obvodů, snižují se potřebné příkony (napájení) 
a snižuje se i cena. Takto vytvářené struktury jsou souhrnně nazývány (z pohledu technologie) 
integrovaná optika (obdoba integrovaných obvodů v elektronice). Základem integrované 
optiky jsou planární optické světlovody. 

Jestliže jsme doposud pro spojení dlouhých úseků používali optická vlákna s kruhovým 
průřezem, v integrované optice, kde se realizují pouze krátké spoje (centimetrové) se 
využívají ploché, tenkovrstvé vlnovody [10-1], [10-2], [10-3]. 

10.1 Princip a funkce planárních světlovodů  

Nejjednodušší strukturu planárního dielektrického světlovodů si můžeme zobrazit 
obrázkem 10.1a. Struktura se skládá ze tří částí: podložky, vlastní dielektrické vrstvy             
a okolního prostředí (horní ochrana) s odpovídajícími indexy lomu ns, nf a np. Látky tvořící 
strukturu by měly být neabsorbující a opticky homogenní. Není-li šířící se vlna z příčných 
rozměrů vlnovodu omezena, nazývá se takový vlnovod dvourozměrný. V tomto případě je 
rozložení pole vlny funkcí pouze dvou proměnných (jedné příčné a jedné podélné vzhledem 
ke směru šíření vlny). Pokud je vlna omezena v příčném směru, obdržíme vlnovod 
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trojrozměrný. Tyto trojrozměrné planární vlnovody rozdělujeme dále na vlnovody páskové a 
kanálkové (viz. obr. 10.1b). Tento pásek nebo kanálek bývá nanesen na planární podložce z 
optického materiálu nebo vytvořen difúzí přímo v podložce. Vzhledem k současným 
propracovaným technologiím tenkých vrstev, nečiní výroba těchto vlnovodu žádné potíže. 

 
Obr. 10.1: Princip planárního světlovodu a) dvourozměrná struktura, b) trojrozměrná 
struktura 

Princip přenosu světla je založen na úplném odrazu vlny na rozhraní mezi povrchem 
vrstvy a okolím. Index lomu vrstvy musí být větší než indexy lomu prostředí na okrajích 
vrstvy. Princip přenosu popsanou strukturou uvádí obr. 10.2a. V případě, že index lomu klesá 
od středu k okrajům, je způsobován ohyb šířící se vlny. Situace je zřejmá z obr. 10.2b (je tu 
jistá analogie s gradientními vlákny). Případ, uvedený na obr. 10.2c, znázorňuje index lomu 
klesající od povrchu do hloubky a tomu odpovídající šíření vlny. Tento poslední případ je 
často užíván v technice planárních vlnovodů. 
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Obr. 10.2: Planární vlnovodné struktury 

Paprsky procházející vrstvou můžeme rozdělit do tří typů (viz. obr. 10.3.). Paprsky, pro 
které je mpυ>υ , nesplňují podmínky úplného odrazu ani na jednom z rozhraní označujeme 
jako vidy prostorové.  Pro paprsky vyhovující podmínce mpms υ<υ<υ nastává odraz na 
rozhraní vrstvy s prostředím, ne však na rozhraní se substrátem. Vidy, které odpovídají těmto 
paprskům, nazýváme substrátové.  Nejdůležitější jsou pak paprsky šířící se vrstvou, tzv. 
vedené vidy. 

 
Obr. 10.3: Princip šíření vlny v planárním světlovodu 

10.2 Vazební struktury planárních světlovodů 

Tyto vazební struktury představují důležitou součást planárních světlovodů z pohledu 
jejich praktického využití. Jejich úkolem je navazování a vyvažování optických vln z 
planárních světlovodů (většinou do optického vlákna  nebo navzájem mezi sebou  (vazba 
planární světlovod - planární světlovod). 
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Nejznámější vazby, velmi často publikované pro objasnění vlastního principu vazeb, 
jsou vazby pomocí hranolu a optické mřížky (budou popsány dále). Jejich uplatnění a význam 
klesá z důvodu, že není snadné je realizovat v planární formě. O to více se dostává do popředí 
přímé napojení vlákna na planární světlovod, kde  při této vazbě dochází ke značným ztrátám, 
které jsou však následným průchozím laserovým zesilovačem (v planární formě) 
kompenzovány. 

Hranolová vazba 

Vazba pomocí optického hranolu umožňuje navázat (vyvázat) světelný svazek ze zdroje 
záření do planárního světlovodů, jak je znázorněno na obr. 10.4. Mezi hranolem a 
světlovodem je úzká vzduchová mezera. 

 
Obr. 10.4: Znázornění funkce hranolové vazební součástky 

Princip je založen na úplném odrazu optické vlny procházející hranolem na jeho 
základně a odsávání výkonu z hranolu do vlnovodné vrstvy, ke kterému  dochází při rovnosti 
konstant šíření β v hranolu a světlovodů. Vazba je nejsilnější, jestliže se sobě rovnají 
horizontální složky vlnových vektorů hranolu a světlovodů, což je u určitého vidu splněno 
vždy jen pro jednu hodnotu úhlu optického svazku vzhledem k rovině dopadu. 

Vyvázání světla z planárního světlovodu hranolem je na objasnění principu této vazby 
ještě jednodušší. Z kap. 10.1 při objasňování principu šíření světla planárním světlovodem 
víme, že energie se šíří  kolem vlastního světlovodu. Umístíme-li tedy nad planární světlvod 
hranol, pak část energie (vlny) vybudí v hranolu rovinnou vlnu, která se bude šířit ve směru 
Θ. Vzhledem k tomu, že tato rovinná vlna odebírá postupně energii základní vlně ve 
světlovodu, bude tato vlnovodová vlna exponenciálně tlumena. Účinnost i v těchto případech 
je přibližně shodná. Význam této vazby je důležitý pro proměřování a kontrolu planárních 
světlovodů (měření útlumu, velikosti indexu lomu, hloubky světlovodu, vidových vlastností 
aj.). 

Zjednodušené schéma navázání a vyvázání optického záření z planárního světlovodu 
pro účely měření ukazuje obr. 10.5. Je zkoumána vidová závislost mezi vstupem (vid s 
indexem m = 2), následným průchodem a s ním spojeným rozptylem světlovodu a vyvázáním 
na stínítko, kde jsou znázorněny vidové čáry (každá odpovídá jednomu vedenému vidu). 
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Obr. 10.5: Využití hranolové vazby pro měření 

Vazba planární světlovod - vlákno 

Jednu možnost této vazby již naznačovala předchozí klínová vazba. Jisté vylepšení 
tohoto způsobu s upravenými fázovými podmínkami lze realizovat na základě principu 
vyobrazeného na obr. 10.6. Tímto způsobem lze zajistili účinnost až 80% (ve směru vlákno - 
páskový světlovod).  

 
Obr. 10.6: Povrchová vazba planární světlovod - vlákno 

Jiná řešení využívající povrchové vazby vkládají mezi planární světlovod a optické 
vlákno přizpůsobovací světlovod, jehož vlastnosti představují tvarový i materiálový 
kompromis mezi těmito vlnovody. Účinnost je kolem 70%. 

Přímá čelní vazba je nejjednodušší vazbou, při které světelné záření z optického vlákna 
vstupuje přímo do planárního světlovodu a obráceně. Úkolem v tomto případě je dosažení 
maximálního amplitudového a fázového přizpůsobení daného rozložení vidů v obou 
světlovodech. V některých případech jsou ztráty dosti velké (kolem 50%), ale dají se 
vhodnými konstrukčními úpravami snížit (až 90%). Jednou z možností je použití čoček. Další 
možnou metodou je úprava jednoho konce světlovodu do kuželu. Používaná je také metoda V 
drážky, které jsou vyleptány v křemíkové podložce a zabezpečují správné nastavení polohy 
čel vláknového světlovodu proti čelu páskového planárního světlovodu. 

Vazba planární světlovod - planární světlovod  

Jde o přímou vazbu dvou planárních světlovodu, jejíž účinnost závisí především na 
přesném nastavení a upravení obou konců napojovaných světlovodů. Dosahuje se účinnosti až 
90%, od druhu vazebních struktur. Příklad vazby je uveden na obr. 10.7. 
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Obr. 10.7: Příklad vazby dvou planárních světlovodů 

10.3 Využití planárních světlovodů v integrované optice 

Planární a páskové optické světlovody vynikají velkými možnostmi a způsoby jak 
ovládat procházející koherentní i ne-koherentní optické záření, jak je směrovat, filtrovat, dělit, 
slučovat, vychylovat a to u všech případů na velmi malém prostoru, s velkou rychlostí 
prováděných operací a malou vynaloženou energií.  Tyto obvody mohou po konstrukční 
stránce být realizovány buď samostatně, nebo mohou být slučovány do optoelektronického 
řetězce a vytvářet tak konstrukční celky založené na jednotné struktuře a společných 
technologických procesech. Vznikají tak bloky integrované optiky (Lit. [10-4], [10-5], [10-6] 
aj.). 

Mezi používanými obvody planární optiky a monolitické integrované optiky ještě 
můžeme zařadit hybridní integrované optické obvody využívající obou typů struktur v 
kombinaci s ryze elektronickým zpracováním. 

Velkou výhodou planární optiky je, že dovoluje konstruovat základní stavební prvky, 
jako jsou zdroje, modulátory, detektory s výstupy na planární světlovod a vytvářet tak 
sdružování do integrovaných obvodů. 

Prvky pro distribuci optického signálu 

Tyto prvky jsou základem konstrukce mnoha členů planární optiky využívajících 
páskové světlovody. 

K základním prvkům patří směrová vazba, kterou vykazují každé dva dielektrické 
vlnovody přiblížené k sobě tak, aby se jejich exponenciální pole vzájemně prolínala. Při tom 
účinného přenosu energie dosáhneme jen mezi takovými vidy, které mají přibližně shodnou 
konstantu šíření β. Energie se pak, v závislosti na rozdílu fázových rychlostí vidů a na 
místním rozdílu okamžité fáze šířících se vidů, přelévá z jednoho vlnovodu do druhého. 
Změnou vzájemné vzdálenosti  vázaných vlnovodů nebo změnami podmínek šíření v jednom 
z vlnovodů lze účinně prostorově modulovat vzájemnou vazbu a dosahovat tak např. směrově 
či kmitočtově selektivních vlastností. Na obr. 10.8. jsou uvedeny příklady směrové vazby. 
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Obr. 10.8: Příklady směrové vazby a) synchronismus vidů, b) selektivní vazby 

Kombinací směrové vazby s kruhovým páskovým rezonátorem je možné realizovat 
vysoce selektivní úzkopásmový vlnový filtr, viz. obr.10.9. 

 
Obr. 10.9: Úzkopásmový rezonanční filtr 

Rezonančními vlastnostmi se vyznačují i struktury využívající profilový planární nebo 
páskový světlovod. Lze tak vytvářet filtry, rezonanční soustavy pro koherentní zdroje i 
frekvenční multiplexery a demultiplexery. 

Na podobném principu, poněkud však složitější z pohledu technologie výroby je 
realizován přepínač se čtyřmi nebo osmi vývody [10.5].  Příklad čtyřsvětlovodného přepínače 
je uveden na obr. 10.9. Délka celého přepínače je neuvěřitelně malá, 2mm. Optický svazek 
bud prochází přímo, nebo se odklání do směru druhého světlovodu. 

Planární modulátory 

Jako příklad uveďme akustooptický modulátor, který využívá princip difrakce světla na 
akustických vlnách. Akustická vlna vyvolává změnu hustoty prostředí. Tato změna hustoty je 
provázena změnou indexu lomu.  Periodická změna indexu lomu vytváří v prostředí fázovou 
mřížku, na které dochází k difrakci dopadajícího světelného svazku. Princip akustooptického 
modulátoru je uveden na obr.10.11. Kmitočet akustické vlny je závislý na vzdálenosti 
elektrod. V oblasti společné pro obě vlny dochází k difrakci. 
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Obr. 10.10: Elektrooptický přepínač se čtyřmi optickými vývody 

Mimo popsaného modulačního principu jsou dále známé ještě následující modulační 
principy: magnetooptické, absorpční a polarizační, aj. 

Hybridní optické obvody 

Doposud uvedené různé druhy obvodů v planární formě mohou být sdruženy do 
jednoho celku, který tak vytváří hybridní optický obvod. Mohou být smíšené jak po stránce 
funkční, tak technologické a používá se v nich kromě různých optických součástek i klasické 
polovodičové elektronické součástky. 

Praktické uplatnění může být ve všech částech optického přenosového traktu, jako např. 
od možnosti vytvoření vysílače, případně přijímače v hybridní optické formě. 

Jako příklad si uveďme konstrukci hybridního opakovače (pro vlnový multiplex (viz. 
obr.10.12). Vstupní signál (vlnové délky) je navazován do jednotlivých větví opakovače 
selektivní vazbou s kruhovým rezonátorem. Signál v jednotlivých větvích je detekován          
a elektronicky obnoven. Regenerovaným elektrickým signálem je pak dále modulován 
injekční laser a energie je navázána do výstupního světlovodu. 

 
Obr. 10.11: Akustooptický modulátor 

Jako poznámkou na tomto místě uveďme možnost  náhrady opakovače za aktivní 
planární světlovod se zesílením. Jeho úkolem je tedy zesílení procházejícího světla bez 
nutnosti konverze na elektrický signál. Použití těchto prvků je omezené, po dvou, max. třech 
těchto zesilovačích se musí zařadit klasický opakovač. 

Je zřejmé, že hybridní optické obvody mají před sebou velkou budoucnost, především z 
pohledu toho, že dlouho vedle sebe budou stát techniky klasické elektroniky a nastupující 
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optoelektroniky. Hybridní technologií, jak je zřejmé, je možné realizovat celou škálu 
potřebných obvodů pro telekomunikace. 

Integrované optické obvody 

Tyto obvody umožňují na jednom čipu v různé kombinaci realizovat dříve uváděné 
planární optické obvody. Úkolem je, podobně jako u elektronických integrovaných obvodů, 
zajistit velkou hustotu obvodů na jeden čip, velkou spolehlivost, nízkou cenu atd.  Vhodným 
výchozím materiálem pro vytváření těchto struktur je GaAs a GaAlAs pro svůj vysoký 
elektrooptický a akustooptický součinitel. Výhodnost je zde i z hlediska technologického, 
vzhledem k možnostem snadné epitaxe, možnosti implantace elektronového a iontového 
obrábění, leptání, difúze apod. 

Čím více bude zapojeno obvodů různých funkcí, tím náročnější budou požadavky na 
technologické procesy. V integrované formě byly realizovány četné laserové zdroje s 
modulátory, integrované heterodyní přijímače, sdružené modulační a detekční soustavy atd.  

Jako příklad velmi vhodné realizace si uveďme polovodičový, optický integrovaný 
obvod se šesti lasery, vhodný pro realizaci vlnového multiplexu (viz. obr.10.13). Konstanty 
optických mřížek jednotlivých laserů jsou různé, čímž jsou vlnové délky posunuty o 2 nm. 
Lasery je možné modulovat jednotlivě. 

 
Obr. 10.12: Hybridní opakovač pro vlnový multiplex 

Příklad sběrnicového integrovaného optického obvodu pro použití v lokálních optických 
sítích ukazuje obr.10.14. V klidovém stavu prochází signál přes vazební členy S1 a S2, Přes 
vazební člen S1 je připojen detektor. V aktivním stavu je světlo z laseru modulováno v 
modulátoru XM a přes vazební člen S2 navázáno do světlovodu.  Popsané  zařízení umožňuje 
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přenosy s přenosovou rychlostí 2,4 Gbit.s-1. Útlum integrováného obvodu od vstupu na konec 
obvodu nepřesahuje 3dB. 

 
Obr. 10.13: Optický integrovaný obvod se šesti generátory (vlnový multiplexer) 

Složitější integrovanou optickou aplikací je světlovodný přepojovač uvedený na obr. 
10.15.  Vstupy a výstupy do planárních světlovodů jsou  provedeny optickými vlákny (přímá 
vazba). Spojovací pole (SWM) umožňuje přepojení směrů přenosu signálu. Ztráty vzniklé na 
spojovacím poli kompenzuje následný zesilovač.  První vlákno přenáší dvě vlnové délky λ1, 
λ2. Jedna z těchto vlnových délek může mít informaci pro ovládání spojovacího pole. Je tedy 
zapotřebí ji vazebním obvodem vyvést z vlákna a detekovat. Zpětné navázání světla do vlákna 
je možné přes vazební člen SW. 

 
Obr. 10.14: Intergovaný obvod lokální optické sítě 

Uvedené ukázky integrovaných optických obvodů dávají představy o jejich technických 
využitích a jaké mají přednosti. V blízké budoucnosti jistě ovlivní konstrukce 
optoelektronických přenosových systémů  o velkých přenosových kapacitách. 
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Obr. 10.15: Integrovaný přepínací optický obvod 
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