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1 Úvod – vývoj optoelektroniky v telekomunikacích 
a informatice 

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 
A. G. Bell. 

U Bellova fotofonu zdrojem optického záření bylo slunce, jehož paprsky byly 
soustředěny 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 tyč, 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 vlnová délka 
světelného záření. Takovým světlovodem se může šířit velký počet typů vln – vidů (módů), 
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. 

Vývoj se ubíral dále přes světlovody s diskrétními korektory např. s clonkami, čočkami 
nebo zrcadly. 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. 
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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. 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 se 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 0,8–0,9 µm do oblasti 1,3–1,6 µm, 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 s přenášenou informací. 

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

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

• oblast světelná (380–780 nm), 
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• 3 infračervené (780 nm–1,4µm; 1,4–3 µm; 3 µm–1 mm). 

Pro optický přenos informace má význam oblast vlnových délek mezi 0,5–1,6 µm. 
Především oblast kolem 1,3–1,6 µm vykazuje menší ztráty Rayleighovým rozptylem, 
minimum hodnot absorpčních 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 
rentgenového 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 1013–1015 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 proto 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. 
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Obr. 1.1: Základní zapojení optického spoje. 

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 zde 
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 
absorpcí, jednak rozptylem. Selektivní absorpce je způsobena rezonančními pásy různých 
plynných složek atmosféry, jako je vodní pára, oxid uhličitý, ozon, metan, oxid uhelnatý 
a oxidy dusíku. 

Kromě absorpce 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 případů považujeme za nehomogenní prostředí, ve kterém 
dochází k náhodnému mísení různě ohřátých vrstev. Index lomu vzduchu, který je závislý na 
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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.  

Velmi nepříznivě se na přenos projevují letící ptáci (hejna ptáků), kdy může být spoj 
zcela vyřazen z činnosti. Pozitivní naopak je, že tyto přenosy nevyžadují žádné schválené 
frekvence od ČTÚ (Český telekomunikační úřad), jako tomu je u radiových přenosů. 

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 
zesilovacího nebo regeneračního charakteru. 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 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 tyč v trubce.  

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, 
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• 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 jsou v konečném počtu. 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 1,3 μm v doporučení G.652 a pro jednovidová vlákna na vlnové délce 1,55 μm 
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. 

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 podstatně 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 klíčové pro výběr fotodetektoru tvoří: 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 případů 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 telefonní služby, datové 
přenosy a přenos obrazu. 

Významné místo si vydobyla optoelektronika pro sdělovací účely a informační přenosy 
u železničních zpráv a v energetice. 

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

Ve všech těchto případech spoje realizované na základě optoelektroniky výrazně předčí 
spoje realizované na klasických metalických vodičích. A to ať již z výše uvedených výhod 
optického přenosu, především pak z kapacitních možností, umožněním zvyšovat vzdálenost 
regeneračních opakovačů na vzdálenost vyšší jak 50 km, ze snadné montáže a až po náhradu 
nedostatkové mědi. Pochopitelně uplatňování této nové techniky je dáno i pozitivními 
ekonomickými stimuly. 

Určujícím faktorem pro rychlost vývoje optoelektronických telekomunikačních systémů 
a jejich uplatňování v praxi, je rozvoj součástkové základny optoelektroniky. V zahraničí již 
existuje více než tisíc výrobců optoelektronických komponent, včetně optických vláken 
a optických kabelů. 

Výzkumné práce v problematice přenosu informací po optických vláknech u nás byly 
v základním a aplikovaném výzkumu systematicky prováděny od roku 1975. Práce byly 
zaměřeny zejména na výzkum a experimentální ověřování výroby optických vláken, zdrojů 
infračerveného záření a optických konektorů. Po ověření reálných možností zavést výrobu 
vybraných optoelektronických komponent v Československu a zahájit vývoj 
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optoelektronických telekomunikačních systémů byl v roce 1980 zahájen dlouhodobý program 
rozvoje optoelektroniky v Československu. 

V letech 1980–1984 byl proveden vývoj a zahájena výroba některých komponent 
umožňujících přenos informací po světlovodech na kratší vzdálenosti. Byla zvládnuta 
technologie a zavedena výroba infračervených rychlých vysílacích diod napojených na 
světlovod typu PCS v několika modifikacích. Byl vyvinut a zaveden optický konektor 
napojený na vlákno PCS a na optický kabel s tímto vláknem. Rovněž byl vyvinut modul 
vysílače a přijímače s hybridními integrovanými obvody umožňujícími přenos číslicového 
signálu s rychlostí do 10 Mbit·s-1 s vláknem typu PCS na vzdálenost 1 000 metrů nebo 
vláknem typu GI na vzdálenost 2 500 metrů. Byl zahájen základní výzkum planárních 
součástek pro ovládání optického záření na principu integrované optiky 

V letech 1985–1990 byl prováděn vývoj a postupně byla zahájena výroba některých 
dalších komponent umožňujících přenos informací po optických vláknech telekomunikačního 
typu na větší vzdálenosti. Jednalo se o vlákno typu GI, výrobce Sklo Union Teplice, které 
bylo následně stáčeno v optické kabely ve společnosti  Kablo Děčín. Jednalo se o různé druhy 
optických kabelů, do max. počtu 12 vláken v kabelu. Výroba byla zahájena v roce 1989 
a kapacita výroby značně převýšila poptávku. Byla rovněž zvládnuta technologie 
polovodičového laseru pro pásmo 0,85 μm a 1,3 μm napojeného na světlovod GI, dále výroba 
jednovláknového optického konektoru pro vlákno GI a pro jednovláknový optický kabel 
a přijímací diody pro pásmo 1,3 μm napojené na vlákno GI. Byl ukončen vývoj modulu 
vysílače a přijímače analogového signálu s šířkou pásma 10 MHz. Rovněž byla zvládnuta 
výroba technologie lavinové fotodiody pro pásmo 0,85 μm napojené na vlákno s konektorem. 
Prvek byl určen pro zásuvné jednotky přijímače pro přenos signálů 2.řádu digitálních 
systémů.  

V tomto období byla rovněž uvedena do provozu naše první experimentální trasa 
v Praze. Na optickém kabelu délky 4 615 m, bez opakovačů, byl nasazen digitální 
systém 2. řádu. Optický kabel byl dodán firmou Sumitomo a úkolem experimentu bylo 
prověřit montáž a provoz pro další připravované trasy. Systém pracuje na vlnové délce 
0,85 μm, přičemž testované vlákno dává dobré předpoklady k možnosti využití i v pásmu 
1,3 μm, kde byl naměřen útlum 0,4 dB·km-1, případně i v pásmu 1,55 μm při útlumu kolem 
0,37 dB·km-1. Byl rovněž zpracován rozvoj nasazení dalších optických kabelů v místních 
sítích v Praze, Bratislavě a některých dálkových optických tras. 

Z tohoto malého výčtu by bylo možné usuzovat, že problematika optických komunikací 
byla zvládnuta, bohužel opak byl pravdou. Stav optoelektroniky ve vyspělých zemích byl pro 
nás perspektivou pro více než deset let. 

Prudký rozvoj a význam optoelektorniky se zákonitě promítnul i do školství. Především 
vysoké školy se výraznou měrou podílely a podílejí na rozvoji optoelektroniky a její 
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propagaci. Především pracoviště fyzik vysokých škol se významnou měrou podílely na 
rozvoji zdrojů a detektorů záření. Výroba našeho optického vlákna byla spjata s výzkumnými 
pracemi Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Četné aplikační práce vděčí za zrod 
pracovníkům a studentům elektrotechnických fakult ČVUT v Praze, VUT v Brně, VŠB 
v Ostravě, SVŠT v Bratislavě a ŽU v Žilině aj. 

Na odborných zaměřeních telekomunikační technika, byla výuka optoelektroniky 
nejprve zařazována jako doplněk do stávajících předmětů Přenosová média a Optické sítě. 
Byla to logická návaznost na stávající dvě klasické techniky. S dalším prudkým rozvojem 
optoelektorniky docházelo v odborných zaměřeních ke zřizování samostatných předmětů – 
Optoelektronika v telekomunikacích apod. 

Mezi nejvyspělejší státy světa se řadí USA, Francie, Anglie, Japonsko a další. 

V České republice je v současné době výstavba optických sítí a informačních systémů je 
z větší míry založena na dovozu zahraničních technologií. Pokud jsou optické kabely 
vyráběny u nás, vnitřek kabelové duše (vlákna) je z dovozu. Rovněž systémy, aktivní prvky 
jsou většinou zahraniční provenience. Výroby „optiky“ u nás se zaměřují na výrobu 
součástek, konektorů, konvertorů, zdrojů a detektorů záření, splitterů a na měřicí techniku. 
Desítky firem pak provádějí montáž a údržbu optických tras.  

Poznámkou uvádíme, že v bývalém Československu byla zvládnuta technologie výroby 
gradientního mnohovidového vlákna. Rovněž byla zvládnuta výroba vysílacích a přijímacích 
částí digitálních systémů. I když jsou Češi světoví výrobci skla, vyrábět vlákna pro sdělování 
je náročnější proces, kdy je nutné neustále vynakládat nemalé prostředky na vývoj, což si 
mohou dovolit jen nejbohatší státy světa. 

Vzhledem k embargu na dovoz optiky k nám do roku 1990 naopak situace přispěla 
k tomu, že nové sítě se začaly budovat špičkovou optikou, což přispělo k tomu, že 
telekomunikační a informační technika v České republice je na světové úrovni. 
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2 Přenosové vlastnosti optických vláken 

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

- vlákna mnohovidová s konstantním indexem lomu jádra a skokovou změnou indexu 
lomu pláště, která 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 MHz. 

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 
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. 
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Některé vybrané charakteristiky tohoto typu vlákna: disperze při 0,85µm cca 1 ns·km-l, 

útlum 2,5–5 dB·km-l, šířka přenášeného pásma 600 MHz.  

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 pod hodnotu 0,2 dB·km-1 při 
vlnové délce 1,55 µm, šířce pásma 10 GHz.  

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 kupříkladu na obr. 2.4 je znázorněn vláknový světlovod, který je úspěšně využíván 
jako alternativa jednovidových světlovodů. Rozšířené jsou dvouvrstvé 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 Útlum optických vláken 

Útlum optických vláken je především způsobován: 

• absorpcí prostředí, v němž se energie záření šíří  

• vyzařováním z vlákna 

• rozptylem na nehomogenitách.  

Ztráty absorpcí 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 
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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.  

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, především mezi vlnovou délkou 1,3 a 1,55 µm, tedy mezi tzv. 2. a 3. „oknem“. 



18 FEKT Vysokého učení technického v Brně 
 

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: 

( ) ( ) ( ), 0, exp 2 . ,P z P x z dzλ λ γ 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  

( ) ( )1λ γ λ.
2

z dz ,′ ′γ = ∫                (2.2)  

jímž se závislost (2.1) zjednoduší na přibližný vztah, 

( ) ( ) ( )[ ].exp,0, zPzP λγ−λ=λ      (2.3) 

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:  

( ) ( ) ( )[ ].exp,0, 11 zPzP λγ−λ=λ  

( ) ( ) ( )2 2, 0, exp ,P z P zλ λ γ λ= −       
   (2.4) 

z nichž po úpravě dostaneme koeficient útlumu  

( ) ( )
( )..

.ln1
2

1

12 λ
λ

−
=λγ

zP
zP

zz
            (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: 
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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.  
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Obr. 2.6: Závislost útlumu světlovodu na teplotě. 

Jak vypadá průběh útlumu u vlákna „utopeného“ kabelu (tj. kabel zalitý-zaplavený 
vodou) po osmi měsících, znázorňuje obr. 2.7.  

 

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 charakteristika již s eliminací OH na vlnové délce 1 380 nm. Současně 
jsou popsána nová vlnová okna. 
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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 (1 280 až 1 335 nm) je nejnižší a historicky prvním oknem plně využitelným 
pro jednovidový přenos na vlákně s průměry 9/125 μm. Typicky dosahovaná hodnota 
měrného útlumu těsně pod 0,35 dB/km. Toto okno je využíváno pro dálkové přenosy. 

III. okno (1 530 až 1 565 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 (1 565 až 1 625 nm) se nachází již za 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 (1 335 až 1 530 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 1 380 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.  

 

Obr. 2.8: Útlumová charakteristika optického vlákna. 
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Je zavedeno i nové značení pásem, jak uvádí tab. 2.1. 

Tab.  2.1: Jednotlivá pásma vlnových délek jednovidových optických vláken. 

Pásmo Název Rozsah [nm] 
O Original 1260–1360 
E Extended 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: 

Vlákno 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), vzhledem 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. 

Vlákno 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 (1 360–1 460 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. 

Vlákno typu G.652.D All Wave vlákno, je kompatibilní se všemi vlákny H.652. 

Vlákna typu G.653  byla vyvinuta s cílem potlačení chromatické disperze pro vlnovou 
délku 1 550 nm. Tato vlákna se označují jako vlákna DSF (Dispersion Shifted Fiber). 
Používají 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 
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 1 550 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. 
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Vlákna typu G.655 s posunutou nenulovou disperzí (NZ-DSF, Non Zero – Dispersion 
Shifted Fiber) jsou optimalizována pro přenosovou oblast v pásmu 1 550 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 1 550 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. 

Vlákna typu G.656 s posunutou nenulovou disperzí (NZ-DSF, Non-Zero Dispersion 
Shifted Fiber) jsou optimalizována pro přenosovou oblast v pásmu 1 460–1 625 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 na 2–14 

ps∙nm-1∙km-1, maximální polarizační disperze 0,20 ps/ km . 

Vlákno typu G.657.A  pro vnitřní kabeláže a pro optické přístupové sítě. 

Vlákno typu G.657.C  nový typ vlákna, které je odolné na mikroohyby, do poloměru   
5 mm. 

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 –27 dB. 

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 
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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.  

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 skupinovém indexu lomu ns u 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).  

 

Obr. 2.10: Rozšíření impulsů vlivem materiálové disperze. 
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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. 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 křemičitého SiO2 

kysličníkem germaničitým GeO2, bude nulový bod materiálové disperze posunut k vyšším 
vlnovým délkám. Z praktických realizací vyplývá, že typická hodnota pro SiO2 mnohovidové 
vlákno při m85,0 µ=λ  je 100mat =∆t 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 vlnovodné disperze zanedbat. 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  
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kde 1
01s1s . −= cnt je skupinové zpoždění vlny šířící se v ose světlovodu, se skupinovým 

indexem lomu ( ) ( ) 1
111, −∆⋅−= sssss tttTn  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 0001,0. 1
0 =−fS z  

umožňuje přenášet 400krát širší pásmo než luminiscenční 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 1,28 µm, při které je materiálová disperze 

nulová na vlnovou délku cca 1,33 µm, kdy je nulová chromatická disperze. U jednovidových 

světlovodů 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 světlovodu 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 
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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 111vid =∆t  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, Δ. Kupříkladu pro parabolický profil s parametry ,2=ξ n(0) = 1,51, n(a) = 1,5, 

λ = 0,84 μm a = 80 μm 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.  

Z praktického pohledu je nutno upozornit na tu skutečnost, že dosažení maximálních 
parametrů světlovodu není vždy nejdůležitější. Jednak nám narůstá cena vlákna a jednak je 
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. 
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2.2.1 Chromatická disperze 

Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole chromatická disperze se uplatňuje 
i u jednovidových vláken. Přenos jednovidovým vláknem je dán podmínkou přenosu prvního 
kořene Besselovské funkce, za podmínky 

.405.22
≤⋅⋅

λ
π

=υ NAa  

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, jež používají hustého vlnového 
multiplexu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex). Při takových přenosech se 
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 se budou některé jeho složky zpožďovat. 
Impuls se nám tedy bude průchodem optickým vláknem časově roztahovat a takto 
zdeformovaný impuls bude zasahovat do vedlejších bitových mezer a dojde ke zkreslení 
přenášené informace. Velikost chromatické disperze optického vlákna charakterizuje 
tzv. koeficient chromatické disperze: 

( ) ( )
( )

λ
λ ,

λ
gd t

D
d

=  

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 
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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 1,55 μm 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. 

 

Obr. 2.14: Průběh chromatické disperze u vláken s posunutou dispersní charakteristikou. 
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S nástupem DWDM nastal problém, jak kompenzovat chromatickou disperzi u starších 
již položených vláken. Nejpoužívanější je pasivní optická kompenzace, ke které se využívají 
speciální kompenzační vlákna DCF (Disperzion Compensation Fiber) s vysokou hodnotou 
záporné chromatické disperze. Metoda spočívá v napojení „cívky“ tohoto vlákna na konci 
trasy (asi 1/6 skutečné délky) a tímto způsobem se vykompenzuje hodnota disperze. Příklad 
kompenzace trasy uvádí obr. 2.15 a obr. 2.16. 

 

Obr. 2.15: Příklad kompenzace chromatické disperze optotrasy. 

 

Obr. 2.16: Příklad PMD - 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 
(Non Zero Dispersion Fibre) vláken. Umožňují to např. i speciální mnohovidová vlákna HOM 
(High Order Mode Fiber). 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 



Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO 31 
 

takových mřížek. Dnes jsou již ovšem 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 
kompenzaci. 

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. 

2.2.2 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 zhoršuje při jakékoliv 
kruhové nesymetrii optického vlákna, jež může být zapříčiněn 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 je vyjádřena 

1PMD ps.km ,
L

−∆ τ  =                  (2.19) 

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

1PMD ps.km .
L

−∆ τ  =                  (2.20) 

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] 6 430,00 1 610,00 401,88 100,47 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, která mají 
garantovanou hodnotu. Další možností je pokud se na PMD podílí z největší míry pouze část 
optické kabelové trasy – provést výměnu kabelové délky. 

2.3 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. 

Brilluinův 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 
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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. 

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. 

2.4 Teorie přenosu ve světlovodech 

U každého reálného přenosového média a tedy i ve světlovodech dochází ke zkreslení 
signálu. Toto zkreslení má dvě základní příčiny. Je to jednak nerovnoměrnost kmitočtové 
charakteristiky vlastního vlákna, která způsobuje změnu spektra signálu a jeho časového 
průběhu. Druhou příčinou zkreslení signálu a zhoršení jeho rozšiřitelnosti je šum. 

Úroveň šumu světlovodu se určuje z výkonu na vstupu. Největší roli sehrává šum 
kvantový, dále se podílí šum tepelný. 

Vlastní analýza šíření, zvláště v mnohovidových světlovodech je značně složitá. 
Úkolem analýzy je stanovení impulsní nebo přechodové funkce světlovodu anebo frekvenční 
charakteristiky 

( ) ( ) ( )exp j .K K= ϕ  ω ω ω               (2.21) 

Ze znalosti těchto charakteristik pak lze nalézt tvar výstupního signálu v závislosti na 
signálu vstupním. V praktických případech a při režimu přenosu po optických vláknech se 
většinou nezajímáme o přesný tvar výstupního signálu, ale pouze o jeho prodloužení proti 
signálu vstupnímu. Z toho je možné dále určit parametr optické sdělovací trasy – přenosovou 
rychlost nebo šířku přenášeného pásma. 

Frekvenční charakteristika se určuje ve spektru modulačních kmitočtů ω = 2 π fm a je  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 1 1exp j / exp j ,K P P= ϕ ϕ      ω ω ω ω ω              (2.22) 

kde P1(ω), P2(ω) jsou vstupní a výstupní výkon. Absolutní hodnota 

( ) ( ) ( )ωωω 12 / PPK =                (2.23) 
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je amplitudová charakteristika a 

( ) ( ) ( )ωωω 12 ϕ−ϕ=Ψ                      (2.24) 

je charakteristika fázová. Je výhodné amplitudovou charakteristiku normovat, aby 

( )0 1.
n

K =                         (2.25) 

V tomto případě jde o normovanou amplitudovou charakteristiku. 

Šířka propustného pásma se určuje poklesem amplitudové charakteristiky o 3 dB neboli 
normované charakteristiky na hodnotu 0,5 

( ) 0,5.
n

K =ω                         (2.26) 

Měří se od frekvence fm = 0 a pásmo se označuje šířkou S. Vztah mezi vstupním 
signálem P1(t) a výstupním signálem P2(t) je určen vztahem 

( ) ( ) ( )2 1 ,P K P=ω ω ω                       (2.27) 

kde jsou P1(ω), P2(ω) Fourierovy obrazy vstupního a výstupního signálu P1(t) a P2(t),  

kde 

( ) ( ) [ ]∫
∞

∞−

−= .tjexp dtωtPP ω               (2.28) 

Výstupní signál P2(t) dostaneme tak, že provedeme transformaci signálu P1(t). Získaný 
obraz vstupního signálu P1(ω) vynásobíme funkcí K(ω) a dostaneme obraz výstupního signálu 
P2(ω). Zpětnou transformací podle vztahu 

( ) ( ) [ ]1 exp j d ,
2

P t P t
∞

−∞

= ω
π ∫ ω ω                      (2.29) 

získáme výstupní signál P2(t). Ve většině praktických případů je nutno integraci 
provádět numericky. S ohledem na obvyklý režim přenosu je nejdůležitější analýza přenosu 
impulsních signálů. Z charakteristiky odezvy na vstupní signál ve tvaru impulsu se dá 
vypočítat odezva na vstupní signál libovolného tvaru. Pro vyšetřování přenosových vlastností 
světlovodu je nejlépe použít vstupní impuls ve tvaru Gaussovy křivky nebo jednotkový 
impuls Diracův, označovaný δ funkce, je v praxi realizován velmi krátkým obdélníkovým 
impulsem. Z odezvy na Diracův impuls snadno určíme šířku přenášeného pásma. Označíme-li 
vstupní Diracův impuls P1i(t), je jeho Fourierův obraz 

( ) ( ) ( ) ( )li 1i exp j exp j 1.P P t t dt t dt
∞ ∞

−∞ −∞

= − = δ − =∫ ∫ω ω ω             (2.30) 

 

Obraz odezvy na Diracův impuls je 

( ) ( ) ( ) ( ).12 ωωωω KPKP ii ==                        (2.31) 



Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO 35 
 

 

Obr. 2.17: Přenos signálů světlovodem: a) normovaná charakteristika, b) odezva na 
jednotkový impuls. 

Vstupní signál jako odezva na jednotkový impuls je 

( ) ( ) ( ) .tjexpt2 ωdωKP i ω∫
∞

∞−

=               (2.32) 

Je tedy odezva na jednotkový impuls na vstupu světlovodu určena zpětnou transformací 
kmitočtové charakteristiky. Je zřejmé, že čím je křivka P2i(t) na předepsané úrovni užší, tím 
širší je propustné pásmo světlovodu. Odezvě na jednotkový impuls se říká impulsní 
charakteristika. Její kvalitativní ohodnocení se provádí stanovením její šířky τ na úrovni 
poloviční amplitudy. Problematiku objasňuje obr. 2.17. Lze dokázat, že součin S∙τ jen velmi 
málo závisí na konkrétním tvaru kmitočtové charakteristiky a je v mezích 

.6,045,0 << τS                         (2.33) 

Rychlost přenosu informace C se udává v bitech za sekundu a je při přenosu 
dvojkových signálů číselně přibližně rovna maximálnímu modulačnímu kmitočtu fm max, který 
je blízký šířce přenášeného pásma. Je tedy 

SfC == maxm                        (2.34) 

a 

0, 45 0,6 .C< <
τ τ

             (2.35) 

Vztah (2.35) slouží ke snadnému odhadu přenosové rychlosti, ovšem za předpokladu 
známé hodnoty τ. Z uvedeného je patrné, že základním problémem při určování šířky 
propustného pásma světlovodu nebo přenosové rychlosti je určení kmitočtové charakteristiky. 
Její zjištění je možné změřením nebo výpočtem. 
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Přímé měření kmitočtové charakteristiky světlovodu je složité. Takové měření vyžaduje 
na vstupu světlovodu postupně budit jednotlivé vidy a určovat jejich kmitočtové 
charakteristiky, nebo budit celé spektrum vidů s rovnoměrným rozložením výkonu mezi 
jednotlivé vidy. 

Jednodušší je měření kmitočtové charakteristiky soustavy složené ze zdroje světlovodu 
a detektoru. V tomto případě stačí mít k dispozici kmitočtově laditelný zdroj optického záření 
a detektor se známou závislostí vyzařovaného, resp. dopadajícího výkonu na napětí. 
Kmitočtové charakteristiky takto mohou být použity jen pro zdroj a detektor, s nimiž bylo 
měření provedeno. 

Kmitočtovou charakteristiku je možno také stanovit nepřímým způsobem, změřením 
odezvy na jednotkový impuls a její zpětnou Fourierovou transformací. Také v tomto případě 
je však nutné, aby byla energie vstupního impulsu přesně a definovatelně rozdělena do 
jednotlivých vidů. 

Z naměřených kmitočtových charakteristik sice můžeme stanovit odezvu na libovolný 
vstupní signál a také šířku přenášeného pásma, ale nezjistíme, jakou mají souvislost 
s konstrukčními parametry světlovodů. 

Pro návrh optimální konstrukce světlovodu je nutné znát závislost kmitočtové 
charakteristiky na konstrukčních parametrech. Takovou závislost můžeme zjistit pouze 
výpočtem, který vychází ze skutečnosti, že tvar kmitočtové charakteristiky je v přímém 
vztahu ke chromatické a vidové disperzi. Proto je výpočet vázán s detailním zkoumáním 
teorie mechanizmu vzniku jednotlivých disperzí. 

Výsledkem analýzy šíření po reálných světlovodech jsou tyto možné šířky přenášeného 
pásma: 

• mnohovidový světlovod s konstantním indexem lomu jádra a s libovolným 
zdrojem záření 10 < S < 15 [MHz·km], 

• světlovod gradientní s polovodičovým laserem pracujícím na neoptimálním 
kmitočtu (vzhledem k materiálové disperzi) 10 < S < 2 000 [MHz·km], 

• světlovou gradientní s polovodičovým laserem pracujícím na optimálním 
kmitočtu 0,2 < S < 10 [GHz·km], 

• jednovidový světlovod s konstantním indexem lomu jádra s polovodičovým 
laserem pracujícím na optimálním kmitočtu S až 1 000 [GHz·km]. 

Z uvedených údajů je zřejmé, že se vývoj v optickém přenosu na větší vzdálenosti se 
bude ubírat cestou zavádění jednovidových optických vláken. 

Problematiku šíření energie v optických vláknech lze řešit dvěma přístupy: buď na 
základě geometrické, nebo vlnové optiky. Geometrická optika dává názorné a jednoduché 
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výsledky platné ale jen v prvním přiblížení. Výsledky jsou vhodné především pro 
mnohovidová vlákna a jejich fyzikální interpretace je snadná, ale neposkytuje úplný obraz 
o procesech ve vlákně. 

Vlnová optika dává exaktnější výsledky. Jejich fyzikální interpretace je ale obtížnější 
a odvozené vztahy jsou mnohdy analyticky neřešitelné. Lze získat přesný obraz o rozložení 
pole v příčném i podélném směru a odvodit podmínky šíření jednotlivých složek. 

Geometrická optika příčně homogenních vláken. Geometrická optika vychází 
z předpokladu, že světelná energie se v prostředí šíří podél určitých křivek – světelných 
paprsků. Současně předpokládá, že délka vlny šířícího se záření je zanedbatelně krátká 
(λ→0). Jako model je uvažování ideálno vlákno, tj. detailně vlákno bez poruch a jeho vliv na 
uspořádání pole ve vlákně a na šíření energie nemůže proto detailně vystihnout. 

Základním vztahem geometrické optiky určujícím charakter šíření světelných paprsků je 
rovnice eikonalu (2.3), (2.6) 

( ) ( ) .grad 22 rnrS =             (2.36) 

Kde r  je radius-vektor uvažovaného bodu, n index lomu prostředí a S fázová funkce 
(eikonal).  

Vlnoplochy šířícího se záření jsou určeny podmínkou konstantnosti fázové funkce S, 
tj. podmínkou 

( ) .konst=rS                       (2.37) 

Z rovnice (2.36) zároveň plyne, že fázovou funkci S(r) je možno určit při znalosti 
prostorového uspořádání indexu lomu prostředí, v němž se paprsky šíří. V optice příčně 
homogenních vláken se rovnice (2.36) zjednodušší v důsledku skokové závislosti indexu 
lomu na příčných souřadnicích vlákna. Podélnou souřadnicí předpokládáme totožnou s osou 
vlákna. K dalšímu zjednodušení rovnice (2.36) dochází v důsledku kruhové symetrie vlákna, 
při níž je index lomu jen funkcí poloměru. V cylindrických souřadnicích je řešení rovnice 
(2.36) obecně dáno vztahem 

( ) ( )∫ ++=
r

0

,,, kzhdrrPzrS ϕϕ              (2.38) 

kde ( ) ( )
1

2 2 2 2 2/ ,P r n r k h r = − −   h a k jsou integrační konstanty závisející na 

podmínkách vstupu paprsku do vlákna a zůstávají konstantní po celou dobu šíření. 

Z fyzikálního hlediska P, h a k jsou úměrné radiální, azimutální a podélné složce 
vlnového vektoru rovinné vlny v daném bodě 

( ) .2,2,2
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Použijeme-li vztahy 

( ) ( ) zZzzrr === ,, ϕϕ                     (2.40) 

jako parametrické rovnice paprsku ve vlákně, dostaneme z rovnice (2.33) diferenciální 
rovnice 

( ) ., 22
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krrP
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rk ==
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δ
δ                    (2.41) 

V polárních souřadnicích odvodíme pro P(r), h a k vztahy použitím jednoduchých 
trigonometrických vzorců, podle kterých platí 

,sintg,costg δ
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δ Θ
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==              (2.42) 

kde Θ je úhel paprsku s osou, φ je azimutální souřadnice r. Dosazením těchto vztahů do 
rovnice (2.37) dostaneme po úpravě následující jednoduché vztahy 
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                  (2.43) 

které nám umožňují dělit paprsky na soubory podle parametrů h a k v závislosti na 
podmínkách vstupu paprsků na vlákna, tj. v závislosti na úhlech φ, Θ a poloměru r a hodnotě 
indexu lomu v místě vstupu n(r). Výraz určující hodnotu P(r) může být reálný kladný nebo 
záporný. První případ odpovídá vedeným vlnám, druhý zanikajícím. Geometrická optika se 
zabývá jen případem vedených vln. 

Předchozí vztahy umožňují předpokládat, že paprsky se šíří ve vlákně v důsledku 
odrazů na rozhraní dvou prostředí s různými hodnotami indexu lomu. Vztah mezi úhlem 
dopadu Θi a úhlem lomu ΘR je dán Snellovým zákonem 

.sinsin 21 Ri ΘnΘn =                      (2.44) 

K totální reflexi paprsku na rozhraní dochází při sin ΘR = 1, z čehož vyplývá 

.sin
1

2

n
nΘi =                             (2.45) 

Maximální úhel vzhledem k ose vlákna, pod níž mohou paprsky do vlákna vstoupit 
a šířit se v něm, definuje tzv. numerická apertura (NA). Tato závislost se vyjadřuje vztahem 

2 2
max 1 2NA sin .n n= = −Θ                      (2.46) 

Geometrická optika dává jednoduchý, ale jen přibližný vztah pro disperzi vedených 
paprsků. 
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Vlnová optika příčně homogenních vláken vychází z řešení Maxwellových rovnic. 
Vzhledem ke geometrii vlákna je výhodné rovnice řešit ve válcových souřadnicích. Řešení 
těchto rovnic umožňuje najít prostorové uspořádání elektromagnetického pole uvnitř i vně 
jádra a stanovit podmínky šíření pro jednotlivé vidy elektromagnetického pole. Je známé 
přesné řešení Maxwellových rovnic, dále řešení za zjednodušujících předpokladů a se 
zavedením lineárně polarizovaných vidů, včetně souvislostí se složkami elektromagnetického 
pole. 

Analýza elektromagnetického pole pomocí lineárně polarizovaných vidů (LP vidy) je 
jednodušší než popis pomocí složek elektromagnetického pole. Odvozené výsledky umožňují 
také přiřadit značení složek elektromagnetického pole (TM, TE, EH, HE) odpovídajícímu 
značení v terminologii lineárně polarizovaných vidů (LP vidy). Na podkladě odvození je 
možné obdržet jednoduchý tvar disperzní rovnice LP vidů ve tvaru 

( )
( )

( )
( )

1 1 ,l l

l l

J u K w
u w

J u K w
− −= −                              (2.47) 

která souhlasí s disperzní rovnicí odvozenou při zjednodušeném řešení Maxwellových 
rovnic. Pro bezrozměrné parametry plyne, že kritické hodnoty konstanty šíření ve směru 
osy z jsou = n2 k a parametr w je v takovém případě roven nule. Disperzní rovnice (2.47) bude 
za těchto podmínek splněna jen pro Jl-1(u) = 0. Z této podmínky můžeme určit hodnoty 
argumentu u odpovídajícího kritickým hodnotám konstanty ß a značení lineárně 
polarizovaných vidů. Kořeny Besselových funkcí Jl(u) a J0(u) odpovídají následnému 
označení lineárně polarizovaných vidů. Pro Jl(u) = 0 a argument u = 0; a 3,85 odpovídají vidy 
LP01 a LP02. Pro J0(u) = 0 a argument  u = 7,015, 2,40, 5,52 a 8,67 odpovídají vidy LP03, LP11, 

LP12 a LP13. 
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Obr. 2.18: Průběh Besselových funkcí Jo a Je a  hranice šíření odpovídajících vidů. 

Při splnění podmínky 0 < u < 2,4 se bude vláknem šířit pouze jeden příčný vid LP01. Na 
obr. 2.18 je znázorněn průběh Besselových funkcí J0 a J1 v závislosti na hodnotě argumentu 
u a označeny oblasti, od nichž počínaje se příslušný LP vid může šířit. 

Konstantu šíření určíme dle vztahu 

( ) ,1/ 2 +∆= bnkβ                                   (2.48) 

 

kde 

.a/1
2

2122

n
nnvub −

=∆−=                         (2.49) 
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Obr. 2.19: Průběh konstanty šíření ß v závislosti na normalizované frekvenci. 

Průběh konstanty šíření pro různá uspořádání pole znázorňuje obr. 2.19. Přímá detekce 
světelných signálů rozlišuje pouze zpoždění obálky způsobené změnou skupinové rychlosti, 
která je dána vztahem 

.sk kd
βd

c
Lτ =                                (2.50) 

Při derivování vztahu (2.48) se musí respektovat závislost n, Δ a b na vlnovém vektoru 
k. Při malých rozdílech indexů lomu jádra a obalu Δ na k nezávisí a pro většinu materiálů 
užívaných pro vlákna platí 

.n
kd
ndk <<                                  (2.51) 

Respektováním těchto vztahů dostaneme pro skupinovou rychlost 
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Vlnový vektor k je možné vyjádřit vztahem 
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potom výraz (2.52) lze upravit na tvar 

( ) ( ) .sk 







∆+=

vd
vbdn

kd
knd

c
Lτ                 (2.54) 

První část tohoto výrazu charakterizuje materiálovou disperzi, která je stejná pro 
všechny vidy. Druhá část vyjadřuje zpoždění vidu v důsledku vlnovodné disperze. 
Rozhodující vliv v tomto členu má součinitel d(bv)/dv, který lze úpravami zapsat ve tvaru 

( ) .211 2

2
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vd
vbd                               (2.55) 

Průběh této závislosti je znázorněn na obr. 2.20 pro různě lineárně polarizované vidy. 
Z něho je zřejmé, že daleko od kritické frekvence se výraz d(vb)/dv blíží hodnotě 
1 a s rostoucím indexem l vidu roste i jeho skupinové zpoždění.  

 

Obr. 2.20: Průběh závislosti vlnovodné disperze na normalizované frekvenci ν. 

Dosažené teoretické výsledky byly i experimentálně ověřeny a potvrdily vzájemnou 
velmi dobrou shodu. 

Dosavadní výsledky analýzy předpokládaly šíření v ideálním optickém vlákně. Reálná 
vlákna se však od ideálních liší různými nehomogenitami např. změnami indexu lomu, 
průměru apod., hovoříme o vláknech s poruchou a i pro tyto případy byly stanoveny 
teoretické podmínky přenosu energie. Z výsledků vyplývá, že důsledkem poruch je změna 
v rozdělení přenášené energie a vznik vzájemné vazby vidů. 
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Příčně nehomogenní optická vlákna, kdy profil indexu lomu je blízký parabolickému, 
oscilují vedené paprsky kolem osy vlákna, aniž by dosáhly oblasti rozhraní jádro – plášť. 
Z těchto důvodů ztráty u těchto vláken budou podstatně menší než ztráty vláken se skokovou 
změnou indexu lomu. Z pohledu geometrické optiky procházejí paprsky v těchto vláknech 
v oblasti vzdálené od osy prostředím s menším indexem lomu a jejich rychlosti šíření je v této 
oblasti větší než ve směru osy. Z toho vyplývá, že i disperze těchto vláken bude podstatně 
menší. 

Teoretické řešení této problematiky je složité a provádí se za určitých zjednodušení. 
Vzhledem k omezení rozsahu kapitoly, omezíme se dále jen na sdělení některých závěrů.  

Skalární teorie příčně nehomogenních vláken určuje konstantu šíření ß dle vztahu 
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Skupinová rychlost šíření vg = dω/dß. Podle tohoto výsledku nezávisí v přiblížení 
skalární teorie na typu šířícího se vidu (tj. na indexech m, n). Lze tedy očekávat, že disperze 
vláken s kvadratickým profilem indexu lomu je zanedbatelně malá, což je jejich hlavní 
předností. 

Vlnová teorie příčně nehomogenních vláken vychází opět z Maxvellových rovnic, kdy 
řešení lze uskutečnit pouze pro některé profily vláken a v ostatních případech je nutno hledat 
přibližná řešení. Tak např. metodou WKB (Wentzela – Kramerie - Brillouina) lze stanovit 
konstantu šíření s přesností lepší než 1 % dle vztahu 

( ) .12H 2/1
10

2
00

2
n Hknkβ +−=                         (2.57) 

Také v těchto případech je možné provádět analýzu vláken s poruchami. 

 

2.5 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. 2.21. 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 200–300°C. 
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Obr. 2.21: 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 především – v předpokládaném radikálním 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. 2.22. 

V současné době jsou již vyráběna vlákna s ø 50, 62,5, 120 μm jádra a plášť 
s průměrem 490 μm. Pomocí těchto vláken lze realizovat Gbit Ethernet, případně multi-
gigabitové přenosy do vzdáleností cca 200 m a to v typických přenosových oknech 850 
a 1 300 nm. 

 

Obr. 2.22: POF vlákno. 
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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 Forum  aj.. 

2.6 Nové technologie výroby vláken 

Dopovaná vlákna  

Jednou z možností pro konstrukci těchto zesilovačů je využití principu dopovaného 
vlákna erbiem (případně yterbiem), pro vlnovou délku 1,53–1,61 μm laserového zesilovače 
(EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier). Využívá se objevu metody mnohobodového 
čerpání aktivního prostředí v dvouplášťových (DC – Double Clading) vláknech. Čerpání je 
navazováno do oblasti mnohovidového vnitřního pláště s velkým průměrem (nikoliv jen do 
oblasti jednovidového vlákna) a tak je využít k čerpání výkonové laserové diody, s velkou 
vyzařovací plochou a nízkou zářivostí. Vlastní signál je potom přenášen středním 
jednovidovým dopovaným vláknem. 

Princip metody je uveden na obr. 2.23. Stěžejní problematikou metody jsou způsoby 
navázání čerpání a signálu do aktivního vlákna. 

Polarizovaná vlákna jsou určena pro speciální použití např. jako kompenzátory PDM, 
pro budoucí koherentní přenosy, pro testování zařízení. Jejich využití je dále 
v měřicí technice, gyroskopy, Dopplerova měření rychlosti a další senzorové aplikace. 

Jednovidová vlákna tohoto typu se dodávají v metráži, případně již okonektorovaná. 
Řez vláknem ve tvaru „PANDA“ s tažnými elementy a vyznačením polarizace je znázorněn 
na obr. 2.24. Osa X je tzv. rychlá, osa Y pomalá. Trhem je tzv. telekomunikační polarizované 
vlákno, speciálně řešené pro polarizační multiplexing EDFA čerpací laser. 

V posledním desetiletí byly technologicky vyrobeny nové druhy vláken pro speciální 
využití. Teoretické poznatky byly známé po delší dobu, teprve nové možnosti zvládnutí 
výroby předurčilo tyto prvky pro výrobu. Dále budou stručně charakterizována tato jednotlivá 
vlákna. 

 

Obr. 2.23: Princip čerpání do dopovaného vlákna s využitím svařovaného vláknového 
vazebního členu. 
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Obr. 2.24: Polarizace. 

 

Obr. 2.25: Mikrostrukturní optické vlákno. 

Mikrostrukturní optická vlákna – MOV (Microstructure Fibre) přináší nové revoluční 
proměny v konstrukci vláken, viz obr. 2.25. Teoretické poznatky byly propočteny, ale teprve 
současné technologie umožnily vyrobit tato vlákna s různými pozoruhodnými vlastnostmi. 
Tato nová vlákna umožňují např. pozitivní vlnovodnou disperzi v jednovidových vláknech, 
vedení světla v dutých jádrech prostřednictvím fotonického zakázaného pásu, umožňují 
senzorické a interferometrické aplikace a snížení polarizační disperze.  

Jsou konstrukčně realizovaná formou dvourozměrného (2D) fotonického krystalu, který 
je tvořen periodicky rozmístěnými vzduchovými otvory (místo vzduchu se může použít plyn, 
polymer nebo kapalina), které se táhnou podél délky celého optického vlákna. Bývá 



Optické přenosy informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO 47 
 

používána hexagonální či plastová struktura s kruhovými otvory. Počet, typ uspořádání, 
velikost otvorů a středová rozteč se volí různě, podle toho, za jakým účelem je daný typ MOV 
navržen. Vnější plášť vlákna je vyroben z čistého SiO2 a celé MOV má stejný vnější průměr 
jako konvenční optické vlákno, tedy 125 μm. 

Ukázku náznaku vlákna (po zvětšení) s náznakem technologie výroby formou preformy, 
kdy vlastní preforma (ze které se v následné operaci táhne vlákno) se vytvoří stavením 
naznačených skleněných trubiček kolem jádra, naznačuje obr. 2.25. 

Tyto druhy vláken se vyrábějí a jsou dodávány v různých modifikacích pro speciální 
použití pod různými názvy. Řadí se především pod Photonic Crystal Fiber (PCF), název který 
je také často užíván. Vyskytuje se i označení Holey Fiber (HF), Solid Core PCF aj., dle 
vlastností. 

Vraťme se k původnímu názvu MOV. Podle použité technologie lze vyrobit MOV se 
specifickými disperzními vlastnostmi. Dosahuje se u nich ultraplochá disperzní 
charakteristika (viz obr. 2.26). 

 

Obr. 2.26: MOV s ultraplochou disperzní charakteristikou. 

MOV vysoce nelineární (Highly Nonlinear Crystal Fiber), které je možné využít 
k optickému spínání nebo k regeneraci pulzů. MOV – vláknové mřížky, jsou tzv. Braggovy 
mřížky, využívají se u vlnových multiplexů pro vyvedení jednoho kanálu z přenášeného 
spektra, jsou vhodné pro senzorové aplikace, pro vyrovnávání zisku u erbiových vláknových 
zesilovačů nebo i pro kompenzaci disperze. 



48 FEKT Vysokého učení technického v Brně 
 

MOV – dvoujádrová, kdy do jednoho z jader se naváže světlo a z druhého se vyváže do 
konvenčního vlákna, na výstupu pak lze pozorovat přelévání výkonu z jednoho jádra do 
druhého a v přenosové funkci se objeví minima a maxima. Využití je ve vláknových filtrech 
a senzorech. 

Tato problematika je ve stádiu výzkumu, hledají se nové struktury, výrobní technologie, 
spojování vláken a v neposlední řadě docílit zlevnění těchto technologií neb použití je zatím 
velmi nákladné pro oblast transportních (dálkových) sítí. 

Jiná situace se začíná „rodit“ v oblasti přenosů na krátné vzdálenosti, cca do 50 m. Pro 
tento typ přenosů přináší POF mnohé výhody. Jednoduché napojení vlákna na konektor-
konvertor. Vlákno stačí pouze uříznout nožem dle potřeby a „zacvaknout“. Systémy pracují 
v oblasti viditelného záření – je okamžitá kontrola stavu. Finančně velmi levně, ve srovnání se 
„skleněnou“ optikou. 

Některé firmy již nabízejí tyto produkty vhodné pro přenosy v domech. 

Trend vývoje zřejmě spěje k zavedení vlákna (SI) do domu FTTH a další propojení PC, 
TV aj., realizovat těmito plastovými (POF) vlákny. 
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3 Optické přístupové sítě 

Díky neustálému rozvoji technologií a nabízených telekomunikačních služeb dochází ke 
stále většímu růstu požadavků na přenosovou rychlost v přístupových sítí, které připojují 
koncové bod sítě, tedy uživatele, k sítím poskytující telekomunikační služby. Někteří 
účastníci vyžadují rychlosti koncových bodů sítě stovky Mbit/s či jednotky Gbit/s. Možnost 
poskytnout potřebnou šířku pásma pro tyto rychlosti nabízejí stále se rozvíjející optické 
technologie a budování optických přístupových sítí (viz obr. 3.1) OAN (Optical Access 
Network). 

 

Ačkoli optická technologie byla výsadou páteřních a metropolitních sítí, již teď je 
zřejmé, že se z dlouhodobého hlediska stane standardem i sítí přístupových. Optické vlákno se 
tak rozšíří z páteřních sítí až ke koncovému uživateli. Jedná se o pronikání optického vlákna 
do tzv. „poslední míle“. 

 

Základními funkčními celky tvořící optickou přístupovou síť jsou: 

 

• Optické linkové zakončení (OLT) jenž zajišťuje funkce síťového rozhraní 
mezi sítí přístupovou a sítí zajišťující telekomunikační služby, 

• Optická distribuční síť (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).  

 

 

Obr. 3.1: 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 OAN, z nichž jako základní jsou obvykle uváděny:  
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• 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. 

 
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), přenos je 
uskutečněn po jednom optickém vlákně, sestupný směr (downstream) 
vlnovou délkou 1 550 nm a vzestupný (upstream) vlnovou délkou 1 310 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. 
 

Podle charakteru optických prvků a jednotek použitých při distribuci optického vlákna 
rozdělujeme optické přístupové sítě do dvou základních skupin: 

 

• Aktivní optická síť AON (Active Optical Network) jenž ve své distribuční 
síti využívá aktivních optických prvků (zesilovače, aktivní rozbočovače),   

• Pasivní optická síť PON (Passive Optical Network) využívá pouze 
pasivních prvků. 
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3.1  Aktivní optická síť AON 

Jedná se o přístupovou síť, která využívá k propojení jednotky OLT s jednotkami ONU 
aktivních síťových prvků. Zpravidla se jedná o digitální zařízení. Přístupová síť bývá 
realizována technologií SDH (Synchronous Transfer Hierarchy) s kruhovou topologií.  

 

AON tvoří základní infrastrukturu tzv. hybridních sítí, kde jsou na optickou část ve 
vyšších úrovních navázány další technologie. Využívá se signálů STM-n. Sekundární úrovně 
sítí (xDSL, PON atd.) jsou k OAN připojovány pomocí synchronních vydělovacích muldexů 
ADM (Add-drop Muldex) přes ukončovací jednotku SMT viz Obr. 3.2.  

 

 

Obr. 3.2: Blokové schéma AON přístupové sítě. 

Hlavními výhodami aktivních přístupových sítí AON je realizace podstatně větších 
dosahů, respektive překlenutí vzdáleností mezi jednotkami OLT a ONU, než je tomu 
u přístupových sítí PON a možnost použít větších dělících poměrů v distribučních bodech. 
Těchto velkých vzdáleností je dosaženo díky zařazování aktivních prvků (zesilovače, 
rozbočovače, muldexy) do distribuční optické sítě, které však s sebou přináší hlavní nevýhodu 
a tou je nutnost napájení těchto prvků. Minimalizace nákladů na údržbu a provoz sítí však tyto 
výhody pro použití v přístupových sítích zastiňuje a proto se dnes využívá pasivních 
přístupových sítí PON, především pak pro systémy FTTH. 

 

3.2  Pasivní optická síť PON  

Jedná se o síťovou infrastrukturu, která je založena na využití pasivních optických 
síťových prvků. Technické prostředky pro výstavbu PON sítí byly vyvinuty v univerzitních 
laboratořích za finanční podpory firmy Lucan Technologies. Distribuční síť mezi OLT 
a jednotkami ONU či ONT je tvořena pouze pasivními prvky. Tím je dosaženo velmi 
významného snížení nákladů jak na vybudování optických přístupových sítí, tak i nákladů na 
uživatelské přípojky při zachování veškerých výhod optické komunikace. Přístupové PON 
sítě se tak stávají ekonomicky dostupné i pro domácnosti. Velice rychle pronikají i do 
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tzv. „poslední míle“, což je předurčuje k využití přístupových technologií FTTH (Fibre To 
The Home).  

PON sítě jsou nejčastěji realizovány jako spojení p2mp viz obr. 3.5c), kdy je přenosový 
kanál sdílen několika uživateli. Tento způsob je jak pro provozovatele (náklady na připojení 
účastníka), tak i pro samotného účastníka (poplatky za služby) nejméně nákladným řešením. 
Nevýhodou je však samostatné sdílení přenosové šířky pásma.  

Požaduje-li účastník, velkou šířku přenosového pásma, volí se přímé propojení mezi 
OLT  a ONT (p2p) viz obr. 3.5b). Tato metoda je ovšem mnohem nákladnější než předchozí 
varianta, neboť nedochází k rozdělení nákladů mezi více účastníků. 

Optický signál je v PON  sítích (p2p) distribuován pomocí rozbočovačů (splitterů), 
které pracují také v opačném směru, tzn., slučují signály přicházející od účastníků. Jedná se 
o pasivní prvky, které pouze rozdělí optický signál  na požadovaný počet dílčích dopředných 
směrů bez provádění jakýchkoli úprav, včetně zesílení signálu. Obousměrný přenos může být 
realizován buď samostatnými vlákny, nebo dnes častěji vlnovým dělením WDM (Wavelength 
Division Multiplex). Přenos optického signálu je tak uskutečněn po jediném optickém vlákně. 
Pro downstream je použita vlnová délka 1490 nm  pro upstream 1310 nm. Přenos  sestupným 
směrem probíhá tak, že každá ukončující jednotka ONU obdrží úplný multiplexovaný TDM 
signál od jednotky linkového zakončení OLT, ze kterého si vybere jí příslušející kanál viz 
obr. 3.3. 

 

 

Obr. 3.3: Přenosové schéma mezi jednotkami OLT a ONU. 

 Vzestupným směrem probíhá přenos pomocí metody časového multiplexu TDMA 
(Time Division Multiplex Access), kdy každá jednotka ONU vloží rámce do time slotu 
a odešle jednotce OLT viz obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4: Přenosové schéma mezi jednotkami ONU a OLT. 

Infrastruktury pasivních optických sítí nejčastěji využívají pro distribuci signálu 
topologií hvězdy, kruhu nebo sběrnice viz obr. 3.5. 
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Obr. 3.5: Topologie využívané v PON sítích, a) sběrnice, b) p2p, c) hvězda, d) kruh. 

Tyto topologie můžeme při realizaci optických distribučních sítí ODN (Optical 
Distribution Network) libovolně kombinovat, za podmínky, že budeme respektovat 
vlastnosti  optických rozhraní použitých jednotek OLT a ONU. Při návrhu PON sítí 
musíme vycházet z několika faktorů. V první řadě vycházíme z překlenutého útlumu 
optických rozhraní OLT a ONU, musíme také zohlednit typy a počty rozbočovačů, 
spojovacích částí, konektorů a vlastnosti použitého optického vlákna. V důsledku různých 
vzdáleností mezi jednotkami ONU a OLT ve vzestupném směru může také docházet 
k různým konfliktům při časovém sdílení média. Tyto konflikty je možné odstranit 
vložením ochranné doby mezi jednotlivé časové kanály. Velikost této ochranné časové 
doby musí být větší než maximální rozdíl dob šíření, záleží na rozdílu vzdáleností nejbližší 
a nejvzdálenější jednotky ONU. 

 

Systémy FTTH využívajících PON sítí využívají především spojení bod-bod, které je 
poskytováno především zákazníkům, kteří vyžadují velkých přenosových rychlostí, 
a spojení bod-mnoho bodů, kdy je optické vlákno sdíleno více uživateli. Tato metoda je 
mnohem levnější jak pro uživatele, tak i pro poskytovatele služeb. Na druhou stranu však 
toto řešení poskytuje menší přenosové rychlosti. 
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4 Služby 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 Triple Play nebo také „Trojitá 
hra“. Jedná se o novou generaci služeb nabízejících přenos hlasu, dat a videa.  Tyto služby se 
dají rozdělit na služby základní a služby rozšířené viz tab.  4.1. 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. 

Tab.  4.1: Parametry jednotlivých specifikací pasivních optických sítí. 

Datové služby Hlasové služby Video služby 

Základní 

Vysokorychlostní přenos 
dat 

IP telefonie  VoIP                              
(Voice over Internet 

Protocol) 

Analogové či digitální TV 
vysílání,  IPTV (TV over 

Internet Protocol) 
Rozšířené 

Privátní datové linky,    
Interaktivní výukové 

programy,  Bezpečnostní 
systémy a monitoring,                                                      

Domácí kancelář 

VoIP                              
(Telefonní linky) 

HDTV (High Definition TV),     
Video na vyžádání VoD         

(Video on Demand),       
Interaktivní TV,                          
Pay per View,                         

Online hry 
 

4.1 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 
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 1 550 nm, která byla 
pro tuto službu vyhrazena organizací ITU. K uživateli je signál přenášen po jednom optickém 
vlákně společně s datovým tokem (data a hlas), pro který je vyhrazena vlnová délka 
1 490 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) 
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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.  

 

 

Obr. 4.1: Schéma zpracování služeb Triple Play pro systémy FTTH. 

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 1 490 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.  

4.2 Volba vhodné přenosové metody 

Jak již bylo zmíněno, překryvná PON využívá pro přenos video signálu směrem 
k uživateli vlnové délky 1 550 nm, který je tak oddělen od datového toku, jenž je ve směru 
k uživateli přenášen vlnovou délkou 1 490 nm (porovnání nároků zobrazuje tab.  4.2). Tato 
vlnová délka nebyla organizací ITU 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 
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akustickými vlnami (fonony) jenž jsou vytvářeny laserovým zdrojem či EDFA 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. Optický výkon 
potřebný k přenesení analogového video signálu se pohybuje v rozmezí 10 až 20 dBm (10–   
–100 mV). Volba výkonu je závislá na vloženém útlumu přenosové cesty. 

Většina video signálu je již dnes přenášena v digitální formě. Nejen, že pro tuto formu 
přenosu se dostupná šířka přenosového pásma několikanásobně zvýší, ale obraz je mnohem 
kvalitnější a digitální video signál je mnohem méně náchylnější k rušení. Hodnota CNR pro 
přenos digitálního video signálu je výrazně nižší, a závisí na požadované chybovosti. Dalším 
faktorem ovlivňujícím kvalitu digitálního videa je tedy chybovost BER (Bit Error Rate). Pro 
zmenšení chybovosti přenosového kanálu se využívají tzv. samoopravné metody jako např. 
FEC (Forward Error Correction, J.83B). Při požadované chybovosti 10-9 je hodnota CNR 
15,5 dB. K přenesení digitálního videa v binární podobě je zapotřebí mnohem menších 
optických výkonů, než tomu bylo v předchozím případě, může se jednat výkony blízké 
0 dBm. Je to dáno především mnohem menší hodnotou odstupu signálu od šumu. I v tomto 
případě se mohou projevit nelineární vlastnosti optického vlákna. Může zde docházet 
k Ramanovu rozptylu RS (Raman Scattering). Při němž dochází k interakci fotonů 
s křemíkovou mřížkou. V důsledku toho fotony odevzdají část energie a vzniká záření s menší 
vlnovou délkou. Může tak docházet k přeslechům mezi vlnovými délkami v případě vlnového 
multiplexu. Aby k tomuto jevu nedocházelo, musí být dodržen odstup mezi kanály minimálně 
0,8 nm.  

Výhodou této tzv. překryvné PON je oddělení video signálu od datového toku při 
přenosu. Přenosová šířka pásma určená k distribuci video signálu není ovlivňována 
množstvím právě přenášených dat. Nemůže tedy docházet ke zhoršení kvality obrazu 
vytížením přenosového kanálu. Další výhodou představují jednodušší Set top boxy, v případě 
analogového video signálu Set top boxy nejsou za potřebí. Pro rozvod TV signálu po domě je 
využita stávající rozvodná síť koaxiálních kabelů. Tyto výhody jsou však zastiňovány vyššími 
náklady na vybudování a provoz této infrastruktury. Na straně linkového zakončení 
(v ústředně) je zapotřebí nainstalovat vlnové multiplexy, které multiplexují video signál 
s datovým tokem ve směru k uživateli, výkonové lasery pro video signál a v neposlední řadě 
EDFA zesilovače zesilující tento signál. Na straně uživatele se to projeví v ceně ukončující 
jednotky ONT, která obsahuje triplexor na separaci jednotlivých vlnových délek přenášejících 
se optickým vláknem. 

IPTV neboli přepínané video je označení pro přenos video signálu pomocí paketové 
sítě. Video data jsou vkládána do IP datagramů a směrována k uživateli. Digitální video signál 
je v tomto případě přenášen společně s datovým tokem (data a hlas) vlnovou délkou 
1 490 nm.  I zde jsou využívány poměrně malé optické výkony. Ukončující jednotky na straně 
uživatele ONT jsou schopny splnit požadavek na CNR 15,5 dB při přijímané úrovni signálu    
–20 až –30 dBm (podle typu přijímače), což klade opravdu malé nároky na výkon optických 
vysílačů. Hodnoty výkonů se pohybují v rozmezí –1 až 5 dBm, výkony jsou z tohoto rozmezí 
voleny podle přenosové rychlosti a vloženého útlumu přenosové cesty. 

Tato metoda poskytování komplexních služeb Triple Play je velice hospodárným 
řešením jak z hlediska počátečních investic, tak i provozních nákladů. V  linkových 
zakončeních na straně sítě nemusí být instalovány vlnové multiplexy a EDFA zesilovače, jako 
tomu je u překryvné PON. Na straně uživatele je v ukončující jednotce ONT použit pouze 
diplexor, nikoli triplexor, což představuje další snížení nákladů pro poskytovatele služeb. Asi 
hlavní nevýhodou této infrastruktury je sdílení přenosové šířky pásma video signálem 
a datovým tokem. Tento způsob přenosu vyžaduje poskytnutí velké přenosové šířky pásma, 
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aby bylo možno sledovat TV a zároveň stahovat velké množství dat. V případě velkého počtu 
televizorů v domácnosti a zájmu sledovat více TV programů se může stát, že video signál 
s vyšší prioritou využije veškerou dostupnou přenosovou šířku pásma vyčleněnou pro 
uživatele. Další nevýhodou jsou Set top boxy, které musejí podporovat IP rozhraní. Jejich 
cena je poměrně vysoká a nabídka na trhu je však již značně široká. Naproti tomu ale 
umožňují jednoduší komunikaci ve zpětném směru s video serverem. Nemalý problém pro 
poskytovatele představuje připojení nového uživatele, obzvláště pak, přeje-li si připojit více 
TV přijímačů. Nelze totiž vyžít stávající koaxiální rozvody, neboť IP Set top boxy jsou 
s jednotkou ONT propojeny strukturovanou kabeláží CAT-5. 

Tab.  4.2: Porovnání nároků překryvné PON (analogové video) a přepínané TV (digitální 
video) na vysílací optické výkony. 

Optické vlákno 
G.652 C zero water 
peak 

G.652 C zero water 
peak 

vlnová délka 1550 1490 
vzdálenost 20 km 20 km 
vložený útlum 4 dB 5 dB 
Rozbočovač 1:32 16,6 dB 16,6 dB 
Konektory FC FC 
počet 6 6 
vložený útlum 1,5 dB 1,5 dB 
Spoje svarové svarové 
počet 6 6 
vložený útlum 0,18 dB 0,18 dB 
Celkový vložený 
útlum 22,28 dB 23,28 dB 
Citlivost přijímače 
v ONT –6 dBm (CNR 48 dB) –24 dBm (CNR 15,5 

dB) 
Potřebný optický 
výkon vysílače 16,28 dBm (42,46 mW) –0,72 dBm (0,85 mW) 

 

4.3 Digitální video 

V současné době dochází k upouštění od tradiční (analogové) TV. V domácnostech se 
to zatím poměrně neprojevuje, neboť přechod k digitální TV pozemních poskytovatelů je 
velmi pozvolný. Poskytovatele video služeb, nejen v systémech FTTH, však na tento přechod 
reagují poněkud svižněji a předchozí nabídku analogové TV nahrazují nabídkou TV 
digitálních. Analogové video či TV vysílání je digitalizováno pomocí kvadraturní 
amplitudové modulace QAM (Qadrature Amplitude Modulation). Nejčastěji jsou využívány 
modulace 64QAM nebo 256QAM. Digitální TV přinášejí mnohem kvalitnější obraz, ale také 
velké datové toky, především pak HDTV. Pro snížení datového toku a přizpůsobení se tak 
přenosové šířce pásma jsou na straně síťového zakončení (ústředna) implementovány 
kompresní metody. Nejpoužívanějšími kompresními metodami jsou MPEG-x (Motion Picture 
Experts Group) či WM9 (Windows Media 9). Z rodiny MPEG jsou to MPEG-2 a MPEG-4, 
respektive jeho rozšíření G.264 označované jako MPEG-4/AVC (Advanced Video Codec).  
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Nejrozšířenější komprimační metodou dnes je MPEG-2, která je poměrně levná 
a účinná. Ta je však postupně nahrazována metodami MPEG-4/AVC a WM9, především pak 
pro HDTV, jejichž cena je znatelně vyšší, ovšem jsou až o 50 % účinnější oproti MPEG-2.  

Přehled parametrů pro různé komprimační metody a rozlišení obrazu zobrazuje 
tab.  4.3. 
Tab.  4.3: Přehled parametrů jednotlivých digitálních TV při použití různých komprimačních 

metod. 

Typ digitální 
TV Rozlišení Komprimační 

metoda Datový tok [Mbit/s] 

SDTV 720x576 
MPEG-2 3–6 

MPEG-4/AVC 1,5–3 
WM9 1,5–3 

HDTV 

720p 
(1280x720) 

MPEG-2 12–16 
MPEG-4/AVC 6–8 

WM9 6–8 

1080i 
(1920x1080) 

MPEG-2 16–20 
MPEG-4/AVC 8–10 

WM9 8–10 

1080p 
(1920x1080) 

MPEG-2 24–30 
MPEG-4/AVC 12–15 

WM9 12–15 
 
 

Díky využití těchto komprimačních metod může poskytovatel širokopásmových služeb 
na síťové infrastruktuře GPON, s přenosovou šířkou pásma 2 488,32 Mbit/s sdílené 64 
uživateli, nabídnout každému z nich několik SDTV kanálů včetně HDTV kanálů.  

Do skupiny digitálních video služeb nepatří jen TV vysílání, ale také video na vyžádání 
VoD, online hry nebo sázení. Aby bylo možno využívat těchto služeb, je nutno zavést 
interaktivitu, čili možnost komunikace uživatele s video systémem. Ta je zajištěna 
prostřednictvím Set top boxu, jenž je speciálním rozhraním propojen s ONT. Požadavky 
uživatele jsou společně s datovým tokem (data a hlas) vysílány po vlnové délce 1 310 nm do 
ústředny, kde jsou video serverem zpracovány. Interaktivní služby, zejména pak interaktivní 
TV a video jsou náchylné na kolísání přenosové rychlosti a zpoždění, proto musí být 
v přístupové síti implementovány mechanizmy QoS (Quality of Service) zajišťující 
požadovanou kvalitu služeb. Interakce uživatele je využíváno také v souvislosti s televizním 
vysíláním a to nejen v souvislosti se službou EPG (Electronic Program Guide), která 
představuje jakýsi elektronický průvodce programem, jenž nabízí uživateli jednoduché 
rozhraní s TV systémem. K interaktivním aplikacím v reálném čase patří také služba 
odloženého vysílání PVR (Personal Video Recording). Interakce je rovněž využito 
v souvislosti s online sázením či hlasováním, které umožňuje uživateli služeb sázení na různá 
sportovní utkání, hlasování v hitparádách s ohledem na aktuální stav apod.  

Služba PVR spočívá v tom, že si uživatel pomocí EPG vybere TV program vysílaný 
v blízké budoucnosti, který chce shlédnout a ten pak bude video serverem nahrán a uložen. 
Možnost výběru TV kanálu či programu je řízena poskytovatelem. 
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Video na vyžádání VoD (Video on Demand) někdy též označované jako online 
videopůjčovna umožňuje uživateli zvolit si film, případně TV kanál, který by chtěl shlédnout. 
Může si také rovněž navolit, čas kdy jej chce shlédnout. Je-li uživatel vybaven Set top boxem 
umožňujícím interaktivitu, může využít i služby interaktivního videa na vyžádání, které 
umožňuje využívat funkce běžné na videorekordérech či DVD (pauza, posun vpřed i vzad, 
zpomalení apod.). Takto využívaný video materiál je uložen na video serverech v ústředně.  

 

 

Obr. 4.2: Menu elektronického průvodce (EPG) pro využití služby video na vyžádání (VoD). 

Neméně zajímavé jsou pro uživatele hry. Dnes již jsou rovněž distribuovány hry, které 
se podobají VoD (ukázku EPG zobrazuje  obr. 4.2) neboť se jedná o trojrozměrné hry, jenž 
jsou ideo servery přenášeny jako video signál. Uživatel tak již ke hraní her nepotřebuje dříve 
nezbytnou hrací konzoli. Např. v Japonsku je takto distribuována hra G-Cluster, která je 
optimalizována pro malou šířku pásma, která činí kolem 400 kbit/s.  

 

4.4 IP telefonie 

Jedná se o službu, která v dnešní době postupně začíná nahrazovat klasické pevné 
analogové linky provozované Telefonicou O2. IP telefonie představuje telefonní aplikaci, 
která již k přenosu hlasu mezi volajícími nepoužívá síť s komutací okruhů, jako je tomu 
u klasických telefonních linek, nýbrž paketově komutovaných datových sítí. Historie VoIP 
sahá do roku 1995, kdy firma Vocaltek vytvořila první počítačovou aplikaci umožňující hovor 
prostřednictvím IP sítě. Díky realizaci brány mezi IP a telefonní sítí byl roku 1996 uskutečněn 
první hovor v reálném čase.  

Aby mohl být hlas přenášen sítí s komutací paketů (ATM, Internet, Frame relay), musí 
být nejprve digitalizován. K digitalizaci je používána některá z metod pulzního kódování 
PCM (Pulse Code Modulation). Při použití PCM, specifikace G.711, je standardní analogový 
signál o šířce pásma 4 kHz, vzorkován frekvencí fvz= 8000 Hz a kódován osmi bity. Potřebná 
šířka pásma pro přenos tohoto digitálního signálu je 64 kbit/s.  Častěji je dnes pro přenos 
hlasu formou VoIP používána adaptivní diferenciální PCM (ADPCM), která používá čtyř 
bitového kódování, přičemž bit nereprezentuje hodnotu nýbrž změnu oproti předchozí 
hodnotě. Na tomto způsobu jsou založeny specifikace ITU (G.722, G.723.1, G.728 či G.729). 
Takto vzniklý digitální signál vyžaduje přenosovou šířku pásma 32 kbit/s. U těchto 
specifikací byl dodatečně implementován komprimační algoritmus, jenž modeluje lidský 
sluch pomocí opakujících se elementů vypovídajících slov. Díky ADPCM a komprimaci je 
možné využít  přenosové šířky pásma 6,3 kbit/s, 5,3 kbit/s (G.723.1) či 8 kbit/s (G.729). 
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Aby VoIP mohlo konkurovat běžným telefonním linkám, musí poskytovat určitou 
kvalitu hlasového přenosu, což v případě IP sítí není nejjednodušší. Provozovatelé služeb 
VoIP proto ve svých sítích implementují služby QoS, které zajišťují rezervaci potřebné šířky 
pásma či garanci doby doručení.  

 
Kvalita služeb VoIP je ovlivňována těmito třemi faktory: 

• Zpoždění (Delay) 

• Proměnlivost časové prodlevy (Jitter) 

• Ztráta paketů (Packet Loss) 

Ve veřejné telefonní sítě PSTN (Public Switching Telephone Network) se hodnota 
zpoždění pohybuje v rozmezí hodnot 50 až 90ms. V IP sítích může při službě VoIP dosahovat 
hodnoty až 200 ms, což je v podstatě maximální hodnota (zpoždění do 200 ms není pro lidské 
ucho rozpoznatelné). Tato časová prodleva však není způsobena jen průchodem sítí, ale již 
samotnou digitalizací a komprimací. Například u specifikace G.711 vzniká zpoždění 0.75 ms, 
u specifikace G.729 je to již 25 ms. Aby nedocházelo k deformaci hlasu, musí být navíc 
zpoždění stabilní. Přípustné kolísání stability (jitter) je stanoveno na 20 ms. Posledním 
z faktorů ovlivňujících kvalitu přenosu hlasu je ztráta paketů, které se v IP sítích bohužel 
nevyhneme. Ztrátovost paketů by se pro služby VoIP měla pohybovat max. do 1 %, aby byla 
zajištěna požadovaná kvalita hlasu. 

Zařízení spolu komunikují pomocí definovaných protokolů. Jedním, z dnes 
nejrozšířenějších otevřených komunikačních protokolů, které internetová telefonie využívá, je 
protokol SIP (Session Initiation Protocol). Službu VoIP je možno využívat buď ve formě 
softwarového klienta na PC nebo jako „klasický” telefonní přístroj. Variant v obou případech 
je nespočetně mnoho. Softwarového klienta je možné zdarma stáhnout z Internetu nebo jej 
obdržíme při objednání služby od poskytovatele. IP telefonních přístrojů je na trhu také široká 
nabídka, od těch nejzákladnějších za 2 000 Kč až po ty s barevným dotykovým displejem za 
23 000 Kč. Poplatky za tuto službu se liší dle poskytovatele, a také podle toho, kam voláme. 
Mohou být jak paušální, tak pouze od provolané doby. Operátoři, komunikující pomocí 
stejných protokolů svým klientům nabízejí také službu Peering, která umožňuje volat v rámci 
sítí těchto operátorů zdarma. Obrovskou výhodou IP telefonie, kromě toho, že je mnohem 
levnější než klasická telefonní linka, je možnost telefonovat z vlastního telefonního čísla 
odkudkoli ze světa, kde je připojení k internetu (nezáleží na IP adrese). Z toho je zřejmé, že 
každý uživatel obdrží své pevné číslo, na které je možné se mu dovolat jak z pevné linky, tak 
mobilního telefonu. Telefonní číslo je uživateli připojeno v rámci UTO ke kterému je připojen 
poskytovatel služby. To umožňuje volání odkudkoli, např. do místa svého bydliště za cenu 
místního hovoru. Tato výhoda se může stát I nevýhodou a to v případě volání na tísňové 
linky. Nikdo totiž nepředpokládá, že volající s pražským číslem se právě nachází například 
v Brně.  
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4.5 Domácí kancelář 

Tato služba je založena na skutečnosti, že zaměstnanec nedojíždí do kanceláře umístěné 
v objektu zaměstnavatele, nýbrž pracuje v pohodlí svého domova. Tato varianta nabízí mnoho 
výhod jak zaměstnavateli, tak i zaměstnanci v podobě časových a především finančních 
úspor. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci do jeho domu širokopásmové připojení 
k Internetu, které zaměstnanec využívá pro práci v rámci pracovní doby. Časové úspory pocítí 
především zaměstnanec, který nemusí strávit  mnoho času dojížděním do práce případně 
čekáním v dopravních zácpách. Finanční stránku úspor zase pocítí zaměstnavatel, který 
nebude muset proplácet cestovné, parkovné apod. Vzdálený zaměstnanec tak pomocí 
rychlého připojení přistupuje k zařízení uvnitř firmy (úložný prostor, firemní datové linky 
apod.). Pro komunikaci se zaměstnavatelem či pro případné obchodní schůzky využívá 
multimediálních komunikačních služeb jako např. video konferenci či VoIP.  Zájem o tento 
způsob pracovního poměru roste, především pak ze strany zaměstnavatelů, neboť kromě 
finančních úspor přináší zvýšení efektivity práce. Zaměstnanci nejsou rozptylováni a 
zdržováni nepracovními rozhovory se svými kolegy a nejsou stresováni pracovním 
prostředím.  

4.6 Zdravotní služby 

Tyto služby umožní nejen komunikaci pacienta s lékařem prostřednictvím video 
konference, online nákup zdravotnických potřeb, ale také komunikaci mezi lékaři. 

Multimediální konference mezi lékařem a pacientem je doslova revoluční řešení. Díky 
ní může lékař provézt diagnózu z křesla ve své ordinaci a tím ušetřit mnoho času, který by on 
či pacienti strávili dojížděním, zvláště pak, jedná-li se o pacienty pokročilejšího věku ze 
vzdálenějších lokalit. Tento způsob jim dále umožní předepisovat recepty pacientovi přímo do 
jeho domu a také kontrolovat případné nepříznivé účinky předepsaných léků. Neméně 
významnou výhodou jsou odborné konzultace lékařů mezi dvěma navzájem vzdálenými 
zařízeními či posílání různých forem dat (rentgenové snímky, ultrazvuk apod.) 

4.7 Interaktivní výukové programy 

Tyto služby slouží pro vzdělávání široké veřejnosti. Může se jednat o formu programu, 
který je uživateli přenášen formou interaktivního videa nebo multimediální konference, při 
které může uživatel danou problematiku konzultovat například s vyučujícím. Tato služba 
může umožnit i dálkové studium každému uživateli bez ohledu na jeho věk nebo zeměpisnou 
polohu. Díky video konferencím mohou žáci těchto studijních programů konzultovat různé 
problémy, účastnit se zkoušky nebo pracovat na skupinových projektech v reálném čase. 
V dnešní době již existuje mnoho programů, které jsou podporovány univerzitami, 
zabývajících se formou dálkového studia s využitím širokopásmových multimediálních 
služeb.  
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4.8 Bezpečnostní systémy, monitoring 

Jedná se o soubor služeb, které poskytují vyšší standard bezpečnosti uživatelům těchto 
služeb. Jednou ze služeb, která je určena pro  uživatele je tzv. Bezpečná domácnost, která 
spočívá v online spojení domovního zabezpečovacího systému s bezpečností agenturou nebo 
policií. V případě narušení bezpečnosti při neoprávněném vniknutí systém automaticky 
uvědomí příslušnou organizaci. Případně umožní pracovníkem těchto organizací pomocí 
kamerového systému vizuální kontakt s pachatelem a tím jeho snazší identifikaci.  
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5 Laboratorní úloha 
Tato část skript pojednává o laboratorních úlohách. Pro každou laboratorní úlohu je 

popsána teorie a navazující návod na realizaci úlohy. 

5.1 Optické útlumové články 

V posledních letech prudce vzrostla výroba součástek a rozšířil se sortiment optických 
komponentů. Diagnostická a měřící technika hraje důležitou roli v kvalitativním hodnocení 
součástek a při kontrole jejich optických přenosových parametrů. Každý funkční blok 
přenosového zařízení nebo každá část přenosové cesty obsahuje jeden, více, nebo celou řadu 
optických komponentů. 

1)   Seznamte se s obsluhou měřícího optického atenuátoru FVA- 60B. 
2)   Uveďte vlastnosti a možnosti využití tohoto měřicího přístroje v praxi. 
3)   Seznamte se s vlastnostmi neladitelných optických atenuátorů. 
4)   Seznamte se s obsluhou reflektometru OTDR. 
5)   Pomocí měření útlumu reflektometrem OTDR, proměřte útlum zadaných 

optických atenuátorů, na vlnových délkách 1 310 nm a 1 550 nm, mezi optická 
vlákna o délce 2 000 m a 510 m. 

6)   Dle naměřených hodnot určete typy optických atenuátorů a porovnejte je 
s hodnotami dodávané výrobcem. 

Každá součástka má své jednoznačně definované parametry. Ty jsou předepsány 
technickými předpisy a jsou měřeny ve stádiu vývoje, výroby i při zapojení součástky do 
přenosové cesty nebo po instalaci do funkčního bloku zařízení.  

Většina běžných přenosových parametrů, jako je vložený útlum, útlum odrazu atd., jsou 
odvozena od výkonových poměrů na optických portech součástky.  

Vložený útlum součástky, je parametr, který souvisí s výkonovými poměry na vstupu 
nebo výkonovými poměry na výstupu součástky. Tyto parametry jsou spektrálně závislé 
a jsou určeny ze spektrálních závislostí měřeného optického výkonu nebo ze spektrální 
závislosti útlumu. Základem měřících metodik pro určení těchto parametrů je proto více, či 
méně metodika měření spektrálního rozložení výkonu. 

Pro řadu aplikací je nutné zjistit, zda vložený optický útlumový článek do přenosové 
trasy nezpůsobí odrazy, které by nepříznivě ovlivnili kvalitu přenosu. Proto je nutné definovat 
a měřit odrazy vznikající na součástce. 

Pro měření útlumu je zapotřebí vhodný zdroj záření a detektor pracující přes celou 
požadovanou spektrální oblast. Jako zdroj záření je vhodný laditelný laser, širokopásmový 
zdroj záření nebo řada přesně naladěných laserů dle frekvenčního rastru ITU. Jako detektor 
záření se využívá buď běžný širokopásmový fotodetektor, nebo selektivní detektor nejčastěji 
reprezentovaný analyzátorem optického spektra. 
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Pro měření vloženého útlumu součástek jsou nejrozšířenější dvě měřící sestavy. 
 

 
Obr. 5.1: Ukázka nejrozšířenějších měřících soustav. 

Skutečné měřící sestavy používané ve vývojových laboratořích a na výrobních linkách 
jsou podstatně komplikovanější než sestavy znázorněné na obr. 5.1. Měřící metodika 
a součástky, požadované přesnosti měření atd. 

My se v této úloze budeme zabývat optickými útlumovými články jak s pevnou 
hodnotou útlumu, tak i s laditelným měřícím optickým útlumovým článkem FVA-60B.  

Při měření útlumu musíme dbát na čistotu optických konektorů. Znečištění má velký 
vliv na hodnotu měřeného útlumu. Optické konektory opatrně očistíme tampónem (bez 
chloupků) s isopropylalkoholem a vysušíme čistým stlačeným vzduchem. 

Optické útlumové články, s pevně nastavenou hodnotou útlumu, se používají např. ke 
ztlumení signálu z optického vedení na vstup koncového zařízení, a to v případě že by mohlo 
na tomto koncovém optickém zařízení dojít k přebuzení, a tudíž k nesprávné činnosti 
koncového zařízení. Pro zjištění hodnoty požadovaného útlumu můžeme např. použít měřicí 
optický atenuátor FVA-60B, na kterém s přesností dle použité velikosti pracovního kroku 
(např. krok 0.05dB, 0.2dB nebo 1dB) zjistíme vhodnou velikost útlumu na dané vlnové délce. 

Po naměření nahradíme měřící optický atenuátor, vhodným optickým útlumovým 
článkem s pevně zadanou hodnotou útlumu. 

Pro měření této úlohy máme zadáno pět optických jednovidových útlumových článků 
X1 až X5, s pevnou hodnotou útlumu, od fy.OPTOKON, typového označení CAA u kterých 
je hodnota daného útlumu pro naše potřeby měření skryta. Naším úkolem je proměřit všechny 
tyto zadané optické útlumové články na vlnových délkách 1 310 nm a 1 550 nm. 

Naměřené hodnoty útlumu optických útlumových článků, seřadíme do přehledné 
tabulky a na závěr, je porovnáme s hodnotami dodávané v příloze (TEST REPORT) od 
výrobce fy. OPTOKON (viz tab.  5.1). 

Tab.  5.1: Hodnoty udávané výrobcem. 

 
Vlastní měření optických útlumových článků s pěvně nastavenou hodnotou útlumu, 

provedeme pomocí měřicího přístroje OTDR. K měřicímu přístroji OTDR jsou připojena dvě 
optická vlákna, která jsou na jednom konci připojena k měřicímu přístroji a na druhém konci 
jsou spolu spojena. První optické vlákno má délku 510 m a druhé optické vlákno má délku 
2 000 m. 
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Po nastavení vlnové délky na niž budeme měřit, zapneme automatické měření útlumu 
dané optické trasy. Po vyhodnocení útlumu optické trasy, optická vlákna rozpojíme, dbáme 
při tom na čistotu konektorů, a mezi optická vlákna připojíme jeden ze zadaných optických 
útlumových článků. Opět provedeme automatické měření útlumu celé optické trasy, včetně 
vloženého optického útlumového článku. Z rozdílu naměřených hodnot útlumů zjistíme 
velikost útlumu vloženého optického útlumového článku. Tyto měření opakujeme pro 
všechny útlumové články a pro obě zadané vlnové délky. Na obrazovce měřicího přístroje 
můžeme pozorovat útlum celého vedení i v grafickém režimu. 

Optický reflektometr OTDR je nejpoužívanějším přístrojem pro montážní a provozní 
měření mnoha parametrů vláken, kabelů a optických tras. Tímto způsobem lze měřit i délku 
vlákna, jeho homogenitu, útlum svárů, optických konektorových spojek a zároveň umožňuje 
i lokalizovat poruchy. Optický reflektometr využívá metodu zpětného rozptylu. 

Metoda zpětného rozptylu, někdy též označována jako metoda optické reflektometrie 
v časové oblasti (optical time-domain reflectometry, OTDR), vyhodnocuje závislost zpětně 
rozptýleného optického výkonu při šíření úzkého optického impulsu měřeným vláknem. Pro 
měření útlumu využívá Rayleighova rozptylu. Případné Fresnelovy odrazy na bodové poruše 
nebo na koncích vlákna jsou z hlediska měření útlumu nežádoucím jevem, ale jsou vhodné 
pro měření délky a pro lokalizaci poruch. Fresnelův odraz nastává při dopadu optického 
záření na rozhranní dvou prostředí s různým indexem lomu. Taková situace nastane v každém 
optickém konektoru nebo mechanické spojce a může se objevit i ve svařované spojce.  

5.1.1 Měřicí optický atenuátor 

Přístroj FVA-60B je programovatelný optický atenuátor. Vynikající parametry 
a vlastnosti ho předurčují k takovým aplikacím jako je simulace optických ztrát, určování 
systémové rezervy a chybovosti telekomunikačních přenosových systémů, měření linearity 
měřičů optického výkonu. 

Systém trojitého napájení a robusní konstrukce umožňuje použití přístroje v terénu 
a v provozních podmínkách se značnými změnami teploty a vlhkosti prostředí. Díky možnosti 
volby mezi manuálním nebo programovatelným režimem, jemné rozlišovací schopnosti 
(0,05 dB) a přizpůsobení pro jednovidová, popř. mnohavidová, vlákna přístroj splňuje 
náročné požadavky kladené na laboratorní i provozní měření. Ovládání přístroje se provádí 
snadno pomocí šesti přehledně označených kláves. 

FVA-60B může pracovat plně autonomně v automatickém režimu. Automatický režim 
lze předem uživatelsky naprogramovat a využít toho, že přístroj dokáže měnit v 60-ti krocích 
hodnotu útlumu, přičemž může v jednotlivých krocích vyčkávat téměř 60 hodin. 

FVA-60B je rovněž vybaven sběrnicí RS-232 pro řízení přístroje počítačem. Tato 
vlastnost je velmi výhodná pro začlenění přístroje do automatických měřících pracovišť a pro 
provádění rutinních měření. 
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Definice “vloženého útlumu” optického atenuátoru není jednoznačná a může se 
u jednotlivých výrobců lišit. FVA-60B měří vložený útlum následujícím způsobem: 

1)  S použitím dvou jednovidových spojovacích modulů FC/PC a jedné spojky  
(adaptéru) se propojí měřič optického výkonu se zdrojem záření. 

2)  Referenční úroveň se uloží do paměti měřiče výkonu. 

3)  Po rozpojení optického konektoru se místo spojky zapojí atenuátor nastavený na 
minimální útlum a útlum odečtený na měřiči optického výkonu považujeme za 
vložený útlum atenuátoru. 

Proto minimální vložený útlum FVA-60B je skutečnou ztrátou nebo útlumem mezi 
vstupním a výstupním optickým konektorem přístroje včetně ztrát na konektorech přístroje.  

Přístroj je kalibrován pro jednovidová vlákna na vlnových délkách 1280 nm, 1290 nm, 
1300 nm, 1310 nm, 1320 nm, 1330 nm, 1340 nm, 1520 nm, 1530 nm, 1540 nm, 1550 nm, 
1560 nm, 1570 nm a 1580 nm a pro mnohavidová vlákna na vlnových délkách 820 nm, 
830 nm, 840 nm, 850 nm, 860 nm, 870 nm, 880 nm, 1270 nm, 1280 nm, 1290 nm, 1300 nm, 
1310 nm, 1320 nm a 1330 nm. 

 

5.1.2 Vypracování 

Z měření vypracujte protokol sestávající se z: 

1) Teoretického úvodu k úloze. 

2) Zpracování náměrů – tabulky a grafy 

3) Závěr 
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5.2 Optická komunikace – program 

Zadání: Otevřete si výukový program „OPTIKA“, celý název je „Optoelektronická 
komunikace“. 

 

OBSAH 

1. Základní fyzikální zákony 

2. Optické vlákno 

3. Měření optických vláken 

4. Technologie použité při výrobě a spojování optických kabelů 

5. Vysílače a přijímače optického záření 

 

Návod: Po textu následují otázky, odpovídejte! Co Vás zajímá, můžete si poznamenat. 
Především zájem koncentrujte na kapitoly 2 a 3. Zde si udělejte poznámky, především pak 
tam, kde odpovíte špatně!! 
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5.3 Měření numerické apertury optického vlákna 

Numerická apertura je dána vztahem: 
 

NA = sin Θ = sqrt (n1
2 – n2

2), 
 
kde Θ je maximální úhel, pod kterým může světelný paprsek (vid) vstoupit do vlákna 

aniž by byl pohlcen n1 je index lomu jádra, n2 je index lomu pláště. 

Pro měření numerické apertury využijeme toho, že maximální úhel, pod kterým světlo 
může vstoupit do vlákna, je stejný jako maximální úhel, pod kterým světlo z vlákna 
vystupuje. Při měření je nutné dodržet určité zásady. 

Měření intenzity světla je nutno provádět ve vzdálené oblasti od vyzařujícího konce 
vlákna. Tato vzdálenost má být mnohem větší než je poměr druhé mocniny průměru vlákna 
ku vlunové délce záření. Tato podmínka je splněna konstrukcí přípravku pro všechna běžně 
používaná vlákna i vlnové délky. 

Druhou podmínkou pro měření je homogenní stav ve vlákně. To lze splnit dostatečně 
dlouhým vláknem nebo směšovačem vidů. Ten se skládá za dvou metrových vláken se 
skokovou změnou indexu lomu, mezi než je vložen metr vlákna s gradientním indexem lomu. 
Pokud tato podmínka není splněna, lze očekávat nerovnoměrnější vyzařovací charakteristiku 
a vyšší intenzitu světla na okrajích, což vede ke zvětšení NA. 

Velice důležitou podmínkou pro měření je kvalitně zalomené vlákno. 

Přípravek obsahuje fotodiodu s operačním zasilovačem a dává na výstupu napětí, které 
je měrné výkonu osvětlení dopadajícímu na fotodiodu. Proto je nutné při výpočtu relativní 
rovně používat vztah: 

max
r U

Ulog10L =  

Při poklesu o 13 dB (na 5 % Umax) je právě dosaženo úhlu Θ. 

  

Postup měření  
Při měření se vychází z toho, že citlivost fotodiody je konstantní. To však není tak úplně 

pravda, ve skutečnosti je za tmy její citlivost menší. Proto musíme umístit přípravek tak, aby 
byl osvětlen rovnoměrně a to pouze přirozeným světlem. Nesmí být tedy na přímém slunci 
a nesmí na něj dopadat světlo zářivek nebo žárovek. Vyjděte ze schématu zapojení na 
obr. 5.2. 

Vzhledem k vysoké úrovni rušení musíte měřit úroveň přijímaného signálu 
úzkopásmově. Vhodný měřic připojte ke svorce označené SIGNÁL a ke svorce GND. 
Napájení operačního zesilovače +15V, –15V a zem GND připojte na vhodný zdroj. Napájení 
generátoru,svorky + –,  připojte na regulovatelný zdroj s nastaveným minimálním napětím. 
Výstup generátoru připojte k LED s navázaným optickým vláknem. Červený banánek 
s krokodýlkem připojte na pouzdro diody, chňapku na její vývod. Konec optického vlákna 
opatrně upevněte na magnet pomocí plíšku. 
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Zvyšte napájení generátoru asi na 5 V. Pomocí pohybu ramenem a laděním 
úzkopásmové propusti na měřiči úrovně najděte maximální výchylku. Generátor vysílá asi na 
1 kHz. Přerušte napájení generátoru a změřte úroveň šumu.  

Měla by být menší než 5 mV. Protože dost kolísá, je vhodné ji během měření 
kontrolovat. Opět zapojte generátor a snažte se dosáhnout co nejvyššího výstupního napětí. 
Musí být nejméně 40-krát větší, než šumové napětí. Nedoporučuji zvyšovat napájecí napětí 
generátoru nad 12 V, protože může dojít ke značení LED diody. Nyní proměřte co 
nejpečlivěji vyzařovací charakteristiku a zaneste hodnoty do tabulky, vyjít můžete z tab.  5.2. 
 

 

Obr. 5.2: Schéma zapojení prvků. 
 
 

Tab.  5.2: Návrh tabulky naměřených hodnot. 

 

5.3.1 Vypracování 

Z měření vypracujte protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k úloze 

2) Záznam naměřených výsledků 

3) Grafické zobrazení náměrů 

4) Závěr 
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5.4 VYHLEDÁVÁNÍ OPTICKÝCH KABELŮ ZA POMOCI 
ELEKTRONICKÝCH ZNAČEK A GPS SYSTÉMU 

Seznámení s metodou vyhledávání optických kabelů pomocí EMS markerů a dále s 
technologií GPS. Využití lokátoru markerů Dynatel 1420 EMS-iD, který vyrábí a má 
patentovanou firma 3M. Seznámení s programem OpenWIG pracujícím na mobilním telefonu 
Nokia700. 

5.4.1 Zadání úlohy 

Pomocí GPS v mobilním telefonu NOKIA 700 a programu  OPENWIG URčete výchozí 
bod trasy zadané od vyučujícího. GPS ponechte po dobu průchodu trasy spuštěnou. Bude 
pomáhat při navigaci trasou. Po dosažení cílových souřadnic GPS vygeneruje kód, který 
uvedete do protokolu.  

Při průchodu trasou využijete lokalizační systém 3M, který lokalizuje EMS markery. 
Každá trasa se skládá z několika druhů markerů, jako jsou telekomunikační, energetické a 
vodovodní. 

Na dané trase lokalizujte markery, které signalizují trasu vedení. A zakreslete je do 
příslušné mapy. 

Do tabulky uveďte jednotlivá zesílení, signálovou odezvu, hloubku uložení markerů. 

Pokud trasa obsahuje iD marker, tak informace uložené v iD markerech uveďte 
v tabulce. 

Pokud trasa neobsahuje iD marker, lokalizujte marker v blízkosti vchodu T10 a uložte 
informace do markeru. Data, která použijete pro naprogramování, naleznete v tabulce 
s názvem: data pro záznam do markeru. 

 

5.4.2 Teoretický úvod 

Při vyhledávání optického vedení je nutné využít speciální techniky, protože optický 
kabel ve vedení má speciální vlastnosti. Kabel neobsahuje žádné metalické prvky a tím pádem 
negeneruje žádné magnetické či elektrické pole, které by bylo možné zachytit. Pro přenos 
informace je využit foton, který je elektricky neutrální. Existuje několik metod, kterými je 
možné jej vyhledat. Zavedení metalických prvků umístěných u optické trasy, společné tažení 
metalického prvku v optickém kabelu, případně využít EMS markery, které jsou na principu 
rezonančního obvodu. Tento obvod je vybuzen hledačem z povrchu, takže elektronické 
markery nejsou závislé na zdroji. EMS markery jsou vyráběny v různých barevných 
provedeních a tvarech, které jsou specifické pro jejich využití. 
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5.4.2.1 PRINCIP LOKALIZACE MARKERU 

Lokátor Dynatel 3M je využit k vysílání vysokofrekvenčního signálu do markeru, který 
je uložen pod zemí. Marker signál odráží zpět do lokátoru, který podle zvukové signalizace či 
grafickým znázorněním signalizuje polohu marker (viz obr. 5.3). 

 

Obr. 5.3: Princip lokalizace markeru. 

5.4.2.2 Popis lokátoru markerů Dynatel 1420 EMS-iD 

1. Zapnutí/Vypnutí 

2. Hlasitost zvukové signalizace markeru - vypnuto, nízká, střední, vysoká 

3. Volba kontrastu displaye 

4. Volba citlivosti přijímače 

5. Sledovací režim markerů, potvrzení nastavení – OK 

6. Menu – konfigurace přístroje, hodiny, jazyk, jednotky hloubky, informace 
o markeru 

7. Volba podsvícení displaye 

8. Ikona hlasitosti reproduktoru 

9. Ikona nabití baterie 

10. Síla signálu markeru – odečet signálu přijímače 

11. Sloupcový indikátor – grafické znázornění přijímaného signálu 

12. Hodnota zesílení – zobrazuje citlivost přijímače 

13. Programová tlačítka přístroje, pohyb v menu, volby 
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Obr. 5.4: Popis čelního panelu lokátoru. 

5.4.2.3 Odezva z markeru vzhledem k pozici hledače 

Podle dosažené signálové odezvy z markeru je možné přesně určit jeho pozici (viz 
obr. 5.5). 

 

Obr. 5.5: Princip lokalizace markeru. 
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5.4.2.4 Elektronické značky – EMS markery 

Uvnitř markeru je uložen pasivní LC obvod. Markery jsou pasivní antény bez vnitřních 
zdrojů napájení, které by se musely nabíjet. Hledač markerů vysílá elektromagnetické pole, 
které při zásahu markeru vybudí čip a ten vyšle informaci o své poloze. Vnější obal markeru 
je vyroben z polyetylenové skořepiny. Markery jsou vyráběny v různých provedeních 
a barvách, které jsou specifické pro jejich využití. 

Markery jsou vyráběny také s doplňkem iD. To znamená, že marker navíc obsahuje 
štítek, kde je vytištěn kód iD markeru. Jde o desetimístné číslo a speciální čip, který je spolu 
s rezonančním obvodem uvnitř markeru. Čip slouží pro zápis doplňujících informací o trase 
jako je vlastník, datum vzniku trasy, použité technologie atd.. Tento čip také nepotřebuje 
žádné napájení. Informace se do čipu zapisují pomocí lokátoru EMS markerů 

5.4.2.5 Druhy markerů 

Markery jsou při výrobě rozlišeny nejen podle barevného provedení, ale také podle 
hloubky a způsobu uložení. 

• Ball marker – je tvaru koule o průměru asi 11 cm a je možné jej uložit až do hloubky 
150 cm (viz tab.  5.3). Je využíván především v úzkých příkopech. Ball marker má 
speciální konstrukci, která je schopna vyrovnávat vodorovnou rovinu čipu bez 
ohledu na způsob uložení pod zemí. V ball markeru je směs propylenglykolu a vody, 
ve které LC obvod doslova plave. Ball marker je vyráběn v několika barevných 
provedeních dle způsobu použití 

Tab.  5.3: Typy ball markerů. 
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• Mini marker – tento marker má speciální konstrukci, u které je možné uložení až 
do hloubky 180 cm, a to i v hůře dostupné půdě (viz obr. 5.6). Má paprsčitý tvar o 
průměru asi 20 cm. Tento tvar napomáhá ke stabilizaci při jeho pokládání. 

 

Obr. 5.6: Mini marker. 

• Near surface marker – tento marker se využívá především ke značení optického 
vedení pod vozovkami či špatně dostupnými povrchy (viz obr. 5.7). Je možné jej 
uložit přímo do asfaltu či betonu. Ukládá se do hloubky 60 cm. Near surface 
marker je válcovitého tvaru o délce 15 cm. 

 

Obr. 5.7: Near surface marker. 

• Full range marker – tento marker je využíván jako ochrana proti nakopnutí 
optického vedení (viz obr. 5.8). Ukládá se do hloubky až 240 cm a jeho průměr je 
asi 38 cm 

 

Obr. 5.8: Full range marker. 

• Disc marker – se neukládá do země, pokládá se na špatně dostupná místa 
v lokalitách zarostlých vegetací, v zásypech atd. (viz obr. 5.9). 

 
Obr. 5.9: Disc marker. 

5.4.3 Popis navigace na mobilním telefonu Nokia 700 a programu OpenWIG 

Pro navigaci k výchozím souřadnicím simulované inženýrské sítě a také pro navigaci po 
trase slouží GPS navigace. Poskytuje doplňující informace o oblastech, kde jsou uloženy 
markery a zajišťuje, aby při vyhledávání markerů nebylo možné sejít z trasy. Při práci 
s programem OpenWIG je nutná jistá schovívavost k přesnosti GPS navigace. 
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Spuštění navigace: 

1) Zapněte mobilní telefon Nokia 700, 

2) spusťte program OpenWIG který je na hlavní obrazovce, 

3) programu OpenWIG dovolte používat data aplikace poloha, 

4) zvolte Start, 

5) povolte aplikaci spravovat uživatelská data, 

6) zvolte trasu zadanou od vyučujícího (TrasaA.gwc, TrasaB.gwc, Tra-
saC.gwc), 

7) řiďte se pokyny na obrazovce, pro ovládání programu OpenWIG využívejte 
tlačítka na obrazovce (šipka, menu), 

8) při projití trasy si zapište kód vygenerovaný programem, 

9) trasu neukládejte, 

10) po skončení zkontrolujte stav baterie a pokud je v pořádku vypněte mobilní 
telefon, v opačném případě konzultujte s vyučujícím. 

5.5 ZPRACOVÁNÍ LABORATORNÍ ÚLOHY 

Návod k měřicímu přístroji Dynatel 1420 EMS-iD je na pracovišti. Před měřením 
v terénu si měřicí přístroj prostudujte a vyzkoušejte signálovou odezvu ball markerů, které 
jsou v laboratoři. Vyzkoušejte si funkce: lokalizační mód jednoho markeru, čtení dat z iD 
markeru, lokalizační mód dvou markerů, měření hloubky markeru. Dále si vyzkoušejte práci 
s mobilním telefonem Nokia 700, kde je nainstalován program pro GPS lokalizaci. Spusťte 
aplikaci OpenWIG a seznamte se s její obsluhou. Dále nahrajte trasu, kterou vám sdělí 
vyučující. Po těchto krocích je možné vyrazit do terénu. Lokalizační oblast se nachází před 
vchodem do budovy Technická 10 – děkanát Fakulty elektrotechniky a komunikačních 
technologií. 

5.5.1 Lokalizace markeru 

Při vyhledávání markeru je nutné zvolit typ markeru, který lokalizujete (viz obr. 5.10). 
Máte na výběr z několika druhů, ale v laboratorní úloze využíváte především 
telekomunikačních markerů, které jsou označené zkratkou TEL. Tyto markery mají 
oranžovou barvu. Dále jsou využity markery pro značení silnoproudé energetiky. Mají 
červenou barvu a jejich zkratka je PWR. Pro výběr typu inženýrské trasy máte zapnutou 
hledačku a stisknete tlačítko Locate a dále tlačítko Markr a cyklicky volíte typ trasy. Při 
lokalizaci jednoho markeru musí být značka Markr 2 v nastavení OFF. Pomocí tlačítek Gain 
Adjust snižujete zesílení až do té doby, kdy se otevře sloupcový indikátor. Po zjištění markeru 
stanovené inženýrské sítě se sloupcový indikátor uzavře, zvukový signál bude jednotónový 
a na displeji se objeví maximální síla signálu. 
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Obr. 5.10: Lokalizace markeru. 

5.5.2 Čtení dat z iD markeru 

Vyzkoušejte si čtení informací z iD markeru (viz obr. 5.11). Pokud vaše trasa 
neobsahuje iD marker, naleznete jej v trávě u vchodu na Technickou 10 – budova děkanátu 
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Pro čtení informací z iD markeru je 
nutné stiknout tlačítko Locate, cyklicky navolit Markr 1 a vybrat druh inženýrské sítě. Značka 
Markr 2 je v nastavení vypnutá – OFF. V módu lokalizace stisknete tlačítko Read a poté se 
načtou uložená data z iD markeru. Tyto data si zapište do tabulky. Pomocí šipek lze menu 
procházet. Data z markeru se ukládají také do lokátoru, kde je možné je nalézt v záložce Read 
history a ve stejně pojmenovaném souboru. Je zde například uloženo datum a čas čtení, 
informace o vlastníkovi trasy atd.. 

 

Obr. 5.11: Informace o markeru. 

5.5.3 Zápis dat do iD markeru 

Díky možnosti zápisu informací do markeru 3M EMS 1400 iD je možné uložit důležité 
informace, které můžou být užitečné při další lokalizaci, nebo například při poruše optického 
či jiného vedení. Vyzkoušejte si zápis dat do markeru u vchodu na Technickou 10 (viz 
obr. 5.12 a obr. 5.13). Marker musíte v lokalizačním módu hledače nalézt, to znamená Markr 
1 Tel a Markr 2 OFF. Po nalezení markeru stiskněte tlačítko Menu a dále Write mode. 
Šipkami nahoru a dolů procházíte menu a vyberete šablonu BPRM a potvrdíte tlačítkem 
View/Edit. Display zobrazí informace o markeru. Poté si projdete všechny informace 
a pozměníte je dle tabulky: Data pro záznam do markeru. Stiskněte tlačítko Modify a v okně 
modifikace vyberte User entry. Vložte váš login do pole Company a číslo trasy kterou jste 
procházeli do pole Job. Ostatní ponechte nezměněno. Poté stiskněte tlačítko OK. Po 
naprogramování všech dat potvrďte stisknutím Write marker. Je třeba vybrat typ markeru do 
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kterého jsou data programována. Pro vložení informací je třeba držet lokátor přímo nad 
markerem a stisknout Start write. Dále následuje potvrzení trvalého zablokování dat 
v markeru. Zvolíte No, aby data zůstala přepisovatelná. Pokud data v markeru zablokujete, 
bude vám sníženo bodové hodnocení úlohy a tuto chybu je nutné nahlásit vyučujícímu. 
 

 
Obr. 5.12: Zápis dat do markeru. 

 
Obr. 5.13: Zápis dat do markeru – postup. 
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5.5.4 Měření hloubky markeru 

Při měření hloubky markeru je nutné mít špičku hledače až u země nad měřeným 
markerem. Poté stiskněte tlačítko Depth. Přijímač projde marker „Looking for iD Marker(s)“ 
-> „No ID Marker Found“ a dále „Calculating signal, please wait“. Poté se na displeji zobrazí 
příkaz, aby byl přístroj zvednut od země o 6 inch (15 cm). Po zvednutí přístroje znovu 
stiskněte tlačítko Depth. V několika okamžicích se na displeji objeví hloubka markeru pod 
zemí. Po stisku tlačítka Locate se vrátíte do režimu lokalizace markeru.  
 

 
Obr. 5.14: Hloubka markeru. 

 

Obr. 5.15: Hloubka markeru – ukázka. 

5.5.5 Lokalizace více markerů 

Pro lokalizaci více markerů je nutné vybrat programovým tlačítkem i Markr 2. Poté 
musíme vybrat požadovaný typ inženýrské sítě. Tlačítky Gain Adjust snižujeme zesílení až do 
té doby, dokud se neotevře sloupcový indikátor. Po zjištění markeru se indikátor uzavře. 
Snažíme se docílit co největšího zesílení signálu. Po nalezení jednoho markeru stiskneme 
tlačítko s typem inženýrské sítě, kterou ještě hledáme, to znamená například PWR only. 
Lokátor se přepne do režimu lokalizace jednoho markeru. Pro návrat do režimu lokalizace 
dvou markerů se vrátíme stisknutím programovacího tlačítka Markr 2. 
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5.6 Vypracování laboratorní úlohy 

Pro vypracování protokolu z laboratorní úlohy můžete vyjít z tab.  5.4 a tab.  5.5. 

Tab.  5.4: Tabulka zesílení a odezvy markerů. 

 
 

Tab.  5.5: Tabulka pro záznam informací o iD markerech. 

 
 

V následující tabulce (tab.  5.6) jsou data, která se ukládají do iD ball markeru. 
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Tab.  5.6: Tabulka pro uložení dat do iD markeru. 
 

 
Mapa lokalizačních oblastí v areálu Fakulty elektrotechniky a komunikačních 

technologií VUT Brno (viz obr. 5.16). 
 

 
Obr. 5.16: Mapa lokalizačních oblastí. 
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5.7 Testování optické sítě s vlákny POF 

V dnešní době jsou ve větší míře používána skleněná vlákna pro optický přenos. Avšak 
v určitých oblastech se začínají prosazovat polymerová vlákna (POF). Jsou vhodná pro 
nasazení na menší vzdálenosti např. rozvod v domě, při velkých vzdálenostech dochází 
k velkému útlumu až stovek decibelů na kilometr. POF vlákna jsou vyráběna větším 
průměrem než skleněná. Typická hodnota je 980/1000 µm (jádro/plášť). Hlavní předností 
POF je snadná instalace a možnost použití jednodušších nástrojů pro práci s nimi. Nedochází 
ke svařování ani nemusí být použito velmi přesných zařízení pro řezání vláken při běžném 
použití. Možnost ne tak přesnému spojování vláken nahrává i skutečnost, že polymerová 
vlákna mají typicky větší numerickou aperturu (0,35–0,5) než u skleněných vláken. Jako 
zdroje se používají RC-LED, LED, VCSEL. Vysílače pracují ve viditelném spektru a díky 
tomu je člověk schopen pouhým okem rozpoznat zdali dochází k přenosu nebo ne a není zde 
takové nebezpečí poškození zraku. 

Výsledný útlum POF vlákna je roven hodnotě měrného útlumu násobeného délkou 
vlákna: 

 
kde A je výsledný útlum v dB, α je měrný útlum v dB/km a l je délka vlákna v km. 

Provedení spojení klasických křemíkových vláken GOF (Glass Optical Fiber) v terénu 
je složitější a časově náročnější ve srovnání s POF. Zatímco GOF (Glass Optical Fiber) je 
běžně potřeba svářet (konektorovat), u polymerových vláken vzniká snaha konektorování 
úplně vynechat (systém OptoLock). Svařování POF se v praxi nepoužívá. Existuje řada 
konektorů odvozená od konektorů využívaných pro GOF. Přístroje OFT-820, Media 
Konvertor CS-POF-OL, USB Media Konvertor, POF rozbočovač jsou vybaveny rozhraním 
OptoLock, které umožňuje snadné zasunutí a upevnění vláken bez potřeby konektorování 
jejich konců. K měření všech hodnot byl použit měřicí přístroj firmy Optokon OFT-820. 
Kromě měřícího konektoru je přístroj vybaven jedním duplexním konektorem Optolock, který 
slouží jako optický zdroj vlnové délky 650 nm. 

 

5.7.1 Měření 

1) Dle obr. 5.17 sestavte měřící síť. Seznamte se s konektory OptoLock. 

2) Pomocí měřicího přístroje OFT-820 změřte útlum na kabelech vedoucích 
k jednotlivým zařízením a zhodnoťte vliv délky kabelu na útlum. Vypočítejte 
teoretickou hodnotu měrného útlumu použitého POF vlákna. 

3) Na jednotlivých připojených počítačích ověřte dostupnost internetového 
připojení. Změřte maximální možný vložný útlum na spoji 10 m a 20 m pro 
zachování funkčnosti spoje (připojení k síti Internet). Vložný útlum zvyšujte 
pomocí proměnného atenuatoru s konektory SC. Využijte rychlokonektorů SC 
a osaďte vlákno konektory. 

4) Vypočítejte teoretickou maximální překlenutelnou vzdálenost pro oba spoje 
(10 m, 20 m) z hodnot měrného útlumu a maximálního překlenutelného 
útlumu. Útlum konektorů ve výpočtu zanedbejte. Pro výpočet využijte vzorce 
uvedené v části pro numerická cvičení.  
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Obr. 5.17: Topologie měřené sítě. 

5.7.2 Vypracování 

Vyjděte z níže uvedených tabulek (tab.  5.7 a tab.  5.8). 

Tab.  5.7: Měření závislosti útlumu na délce kabelu. 

Délka vlákna 
[m] 

Útlum 
 [dB] 

Nejnižší úroveň 
 funkčního spoje [dBm] 

Max. vložný útlum  
[dB] 

10       
15   --- --- 
20       

 

Tab.  5.8: Určení maximální vzdálenosti spoje. 

Spoj  Měrný útlum [dB/m] Maximální vzdálenost [m]  
10 m     
20 m   

 
Použité přístroje: 

• POF rozbočovač 

• Media konvertor CS-POF-OL 

• Síťový adaptér PCI-POF 

• Měřicí přístroj OFT-820 

• Proměnný atenuátor 
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Parametry vlákna POF 0,98/1MM, SIMPLEX, 2,2MM, 0,2DB/M@650NM, PE: 

• Jádro: Polymethyl-metacrylat, 

• průměr vlákna: 0,980 ±0,060 mm (dle JIS C 6862), 

• plášť jádra: Fluorovaný polymer, 

• průměr pláště: 1,0 ±0,060 mm, 

• index lomu: jádro 1,492, plášť 1,417, skokový, 

• numerická apertura: 0,5, 

• útlum: ≤200dB/km @ 650nm (dle JIS C 6863), 

• vnější rozměr: 2,2mm ±0,05, 

• vnější plášť kabelu: Polyethylen, barva černá, 

• pracovní teplota: –50 až +70 st. C, 

• hmotnost: 5g/m, 

• poloměr ohybu se ztrátou do 0,5dB: 25mm (dle JIS C 6861), 

• statická tažná síla: 70N (dle JIS C 6861), 

• opakovatelný ohyb: 1000x při ztrátě do 1dB (dle JIS C 6861). 
 
 

5.8 Vypracování 

Vypracujte z měření protokol, který bude obsahovat: 

1) Teoretický úvod k měřené úloze. 

2) Zpracování výsledků (včetně grafů). 

3) Závěr. 
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