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ABSTRAKT
Tato práce pojednává o možnostech využití optických vláken jako vysílačů pro mobilní
optické bezvláknové sítě pro vnitřní použití technologií VLC (Visible Light Communicati-
ons). VLC v současné době podporuje dvě hlavní funkcionality, osvětlení a komunikaci.
Práce je systematicky rozdělena do několika kapitol. Jednotlivé kapitoly mají za cíl uvést
do problematiky přístupu a návrhu optického segmentového vysílače. Práce je rozdělena
na část teoretickou, která se věnuje na svém začátku úvodu do bezdrátových rádiových
systémů až po postupný vývoj v oblasti komunikací a hledání alternativních možností
budoucích komunikací a přechodu na optické bezvláknové komunikační systémy. U obou
komunikačních technologií jsou uvedeny historické milníky a současný stav vývoje. V
rámci dalších kapitol je pozornost soustředěna na optické bezvláknové systémy a jejich
využití jako vysílačů. K tomu, aby se dala zvládnout problematika návrhu optického vy-
sílače je využito softwarové aplikace LightTools. V softwarové aplikaci LightTools jsou
studovány a simulovány vlastnosti, jak najít vhodné uspořádání segmentového optického
vysílače do geometrického obrazce tvořeného optickými vlákny, volbu typu vlákna, počtu
vláken, vychýlení vláken, zakončení vláken a v neposlední řadě i volba měření v prostoru.
Všechny uvedené parametry musely v konečném důsledku splňovat kritérium efektivního
pokrytí části místnosti s rovnoměrným rozložením optické intenzity v prostoru, kdy míra
kolísání hustoty optického výkonu nepřesáhne 3 dB. Při volbě optického vlákna bylo zjiš-
těno, že lepších parametrů z pohledu vykrytí plochy místnosti s rovnoměrným rozložením
optické intenzity či výkonu bude dosaženo za pomocí mnohovidových optických vláken.
Hlavní část práce se pak zabývá simulacemi v softwarové aplikaci LightTools ohledně
návrhu modelů optických segmentových vysílačů na bázi optických vláken a vyhodnoce-
ním jejich optických parametrů. Simulované modely optických vysílačů jsou předlohou
pro tvorbu reálných prototypů optických segmentových vysílačů proměřených v temné
místnosti. Hlavním přínosem práce je pak simulace a konstrukce různých prototypů op-
tických vysílačů pro rovnoměrné ozáření definované plochy. Práce ve svém závěru shrnuje
hlavní přínosy a budoucí směr vývoje optických segmentových vysílačů na bázi optických
vláken.

KLÍČOVÁ SLOVA
Optické bezvláknové sítě, LED, LD, vysílač, přijímač, optické vlákno, PDMS, infračervený
přenos, mnohovidové vlákno, segment, osmina.



ABSTRACT
This thesis deals with possibilities of optical fibres utilization as transmitters for mobile
indoor optical fibreless networks through the Visible Light Communications (VLC) tech-
nology. The VLC currently includes together two main functions, illumination and com-
munication. This thesis is systematically divided in several chapters, individual chapters
introduce approach and design of optical segment transmitter. The thesis is divided in
the theoretical part, which at the beginning deals with the wireless radio systems State
of Art, then with development in communications and its transition to optical fibreless
communication systems. The historic milestones and current state of art are described for
both communication technologies. In the following chapters, the attention is directly led
to optical fibreless systems particularly with regard to optical fibres utilizing for transmit-
ters construction. In order to manage the task of this complicated transmitter design,
the software LightTools was used. In LightTools software were studied and simulated
conditions how to find an usable arrangement of fibres in geometric pattern compound
of optical fibres, choice of optical fibres types, number of optical fibres, a misalignment
of optical fibres, shapes of optical fibres ends and finally choice of measurement in space.
All these mentioned parameters had to, in the final consequence, fulfil the criterion of
effective coverage of a part of room with uniform optical intensity distribution in space
when the optical power fluctuation does not exceed 3 dB. During selection of used op-
tical fibre was found that better parameters, from the point of view of uniform optical
intensity distribution in space, were obtained with multi-mode optical fibres. The main
thesis part is devoted to simulations. The model design of optical segment transmitter
on the basis of optical fibres was created in the LightTools software, which was followed
by evaluation of its optical properties. Designed models of optical transmitters were then
ground for fabrication of real optical segment transmitters prototypes measured in the
dark room. The pivotal assets of this thesis are then simulations and different prototypes
fabrication of optical transmitters for uniform elimination of defined area. Thesis in its
conclusion summarise main benefits and feasible future development directions of optical
segment transmitters on the basis of optical fibres.

KEYWORDS
Optical wireless communications, LED, LD, transmitter, receiver, optical fiber, PDMS,
infrared transmission, multimode fiber, segment, octant.
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Úvod a cíle dizertační práce

1 ÚVOD

Dnešní doba je silně poznamenána touhou lidí po informacích a jejich dostup-
ností všude, kde se nacházejí. Bezdrátová komunikace se již od svého počátku stala
progresivní telekomunikační technologií. Velkou výhodou bezdrátových technologií
je mobilita, která dává možnost se volně pohybovat a přitom neztratit kontakt se sítí
potažmo s informacemi. Avšak s rostoucím budováním bezdrátových technologií se
rovněž rychle vyčerpaly možnosti rádiového spektra. Jednotlivé bezdrátové techno-
logie mají svá přidělená kmitočtová pásma, dány mezinárodními telekomunikačními
instituty či národními telekomunikačními úřady. Licenční pásma jsou drahá a jejich
nákup se vyplatí pouze velkým telekomunikačním společnostem.

V dnešní době je velký počet bezdrátových technologií, které mezi sebou sdílejí
stejná kmitočtová pásma, což s sebou přináší nejeden problém. Tím nejzásadněj-
ším je zasahování do stejných kanálů mezi nejbližšími bezdrátovými technologiemi,
vysílaný výkon a také bezpečnost přenášených informací.

Velice zajímavou technologií se staly bezvláknové optické sítě pro vnější i vnitřní
použití. Zatímco u vnějších bezvláknových technologií může být rychlost až 10 Gb·s−1,
tak u vnitřních bezvláknových technologií jsme byli donedávna omezeni (přenosové
rychlosti, dosah atd.). S příchodem nových optických vysílačů a typů modulačních
formátů v kombinaci s kvalitními zdroji záření se rychlosti i pro vnitřní bezvláknové
optické sítě pohybují v řádech jednotek Gb·s−1. Tato dizertační práce se zabývá
vybranými aspekty vnitřních bezvláknových optických sítí, které mají perspektivu
stát se v budoucnu dalším komunikačním nástrojem.

V rámci práce jsou popsány možnosti konstrukce a simulace optických segmen-
tových vysílačů na bázi optických vláken, kdy tento vysílač má za úkol ozařovat
definovanou plochu rovnoměrným rozložením optické intenzity s 3 dB kolísání hus-
toty výkonu. K výrobě optického segmentového vysílače je využito optického mno-
hovidového vlákna. K tomu, aby se dalo dosáhnout rovnoměrného rozložení optické
intenzity na ploše je nutné upravit konce optických vláken v při sestavení segmento-
vého vysílače. Pro úpravu konců bylo zvoleno v práci rovné zakončení bez úpravy a
s pomocí čoček vyrobených z polydimetisiloxanu (PDMS). Do současné doby nebyl
zkonstruován takovýto typ optického vysílače pro vnitřní bezvláknové sítě.

1.1 Cíle dizertační práce

Hlavním cílem práce je navrhnout a zkonstruovat multisektorový optický vysílač
složený z optických vláken. Takto vytvořený vysílač bude mít poté za úkol rovno-
měrně pokrýt plochu vnitřních částí budov stejnou hodnotou intenzity světelného
výkonu. Takto vytvořený vysílač nebyl doposud zkonstruován. Problémy, které mo-
hou nastat, mají závislost na velikosti průměrů jader u optických vláken, a pak
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Úvod a cíle dizertační práce

rovnoměrném rozložení intenzity optického výkonu v prostoru.
• Popis současných vnitřních mobilních optických bezvláknových systémů a shr-

nutí jejich vlastností.
• Nalezení způsobu, jaká optická vlákna a jejich zakončení můžeme použít jako

vysílač. Současně bude řešení zaměřeno na optimalizaci vazby zářivý zdroj-
svazek vlákna (vlákno), na řešení tvaru, počtu vláken a zakončení optických
vláken pro dosažení rovnoměrného rozložení světla. Navrhnutí způsobu distri-
buce světla v uzavřené místnosti, k čemuž budou použity čočky na koncích
optických vláken či difuzory. Návrh optických elementů a soustav bude simu-
lován v softwarové aplikaci Code V, která je k dispozici na katedře. Pro návrh
dosažení rovnoměrného rozložení světla bude využito softwarové aplikace Li-
ghtTools.

• Sestrojení prototypu vysílače, který bude mít za úkol efektivně pokrýt část
místnosti s rovnoměrným rozložením optické intenzity v prostoru, kdy míra
kolísání hustoty optického výkonu nepřesáhne 3 dB.

• Experimentální ověření prototypu optického segmentového vysílače a promě-
ření vystupující optické intenzity v závislosti na umístění vysílače v prostoru
ve vybudované temné místnosti o velikostech 2,6×3×2,5 metry.
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Úvod do problematiky vnitřních bezvláknových optických sítí

2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY VNITŘNÍCH BEZVLÁK-
NOVÝCH OPTICKÝCH SÍTÍ

Jak již název napovídá, jedná se o optické systémy používané ve vnitřních pro-
storách. Vnitřní optické bezvláknové sítě nabízejí alternativu vůči bezdrátovým rá-
diovým sítím. Z pohledu budoucího vývoje v oblasti telekomunikací bude využívání
bezvláknových optických sítí větší, nežli je tomu doposud, z důvodu rozvoje širo-
kopásmových služeb a výraznému nárůstu přenosových datových rychlostí. Plusy,
které mluví pro vnitřní bezvláknové optické sítě jsou následující:

• Nízká míra atmosférického prostředí, jelikož ve vnitřních prostorách se nese-
tkáme s většinou druhů atmosférických jevů (např. sníh, déšť, mlha).

• Šířený světelný paprsek neproniká zdmi, a tudíž poskytuje dostatečnou ochranu
před případným odposloucháváním.

• Vysílaný optický signál neovlivňuje již využívané rádiové systémy a není tak
přísně regulováno vysílací spektrum.

Za určitou výhodu můžeme považovat i to, že cena komponent již v dnešní době
není tak vysoká a v poměru výkon/cena je příznivá. Neustále dochází ke snižování
nákladů na jednotku přenesené informace, což je základním předpokladem rozvoje
nových komunikačních systémů. Je třeba se v dnešní době velice zajímat především o
energetickou náročnost či spotřebu jakéhokoliv komunikačního řetězce. K tomu nás
vede několik aspektů, kterými jsou cena za údržbu, a pak ekologická zátěž daného
systému. Vysílaný optický paprsek se rozprostírá ve vnitřních prostorech a díky tomu
můžeme vytvářet mobilní optické systémy. Pro vykrytí rozložení optické intenzity v
prostoru se dá s výhodou využít buňkového systému, jako je tomu u mobilních sítí
založených na rádiovém přenosu. Buňkový systém se již několikrát osvědčil, nicméně
problém se zde vyskytuje s nerovnoměrným rozložením optické intenzity napříč celou
místností. V rozích místnosti dochází k výraznému snížení optické intenzity, což pak
vede k nárůstu chybovosti celého přenosového řetězce od vysílače k přijímači.

Z tohoto důvodu se v dnešní době využívá několika způsobů, jak tomu zame-
zit. Jedním z nich je využití optických komponentů jako je difuzor, koncentrátor či
multisektorový vysílač s přijímačem. Stejně jako rádiové sítě i bezvláknové optické
vnitřní sítě mají své nevýhody, které je doprovázejí. Optický paprsek šířený skrze
vnitřní prostory je náchylný na objekty či překážky, které zamezují přímé viditel-
nosti mezi vysílačem a přijímačem při konfiguraci přímé viditelnosti. Distribuovaný
optický výkon, který dopadá na fotodetektor tvořený fotodiodou typu APD (Ava-
lanche Photo Diode) nebo PIN (p–i–n photodiode), snímá kromě užitelného světla
i parazitní světlo tvořené různými typy zdrojů světelného záření. Tomuto dodateč-
nému neužitečnému světlu říkáme šum či parazitní světlo. Zdroji tohoto parazitního
světla, kromě denního světla, mohou být např. wolframové žárovky, zářivky, výbojky,
fluorescenční zářivky, halogenové zářivky, bezdrátová sluchátka založená na techno-
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logii IR (Infra Red) či televizní dálkové vysílače [1]. Toto parazitní světlo se přičítá
k výkonu, který je detekovaný pomocí fotodetektoru, a poté dochází k chybnému
určení bitové sekvence nebo saturaci fotodetektoru, což může způsobit kompletní
nefunkčnost komunikačního řetězce.

Komunikační spoje v infračervené oblasti, které pracují s šířkou pásma menší
než 5 MHz, jsou obzvláště postiženy vysokou frekvencí fluorescenčních zářivek, audio
telefony a v menší míře i televizním dálkovým ovládáním, za předpokladu, že vnitřní
intenzita světla je malá [1].

V současnosti je nutné řešit i problematiku bezpečnosti zraku s ohledem na
typ používaného zdroje záření a zároveň z pohledu využití funkcionality osvětlování
vnitřních prostor. Definice osvětlovacích parametrů se řeší buď za pomocí bezpeč-
nostních norem či za pomocí fotometrických veličin a k nim příslušných norem. Z
tohoto důvodu je v práci uvedena i následující kapitola, která se zabývá bezpečnosti
světelného záření pro vnitřní prostory.

2.1 Bezpečnostní normy pro vnitřní osvětlovací systémy

Jak bylo uvedeno výše, pro VLC systémy je klíčovou výhodou spojování funk-
cionalit - komunikace a osvětlování. Vzhledem k tomu, že zdrojem světla pro obě
funkcionality jsou výkonové LED (Light-Emitting Diode), je potřeba řešit problema-
tiku osvětlování a zrakové bezpečnosti. Právě velikost emitovaného optického výkonu
zdroje záření je velice důležitá, kvůli ochraně lidského zraku před poškozením sítnice
oka či popálením kůže. Pro lidské oko je největším nebezpečím záření vyvolané částí
blízkého infračerveného záření v rozsahu (780 až 1400 nm). Regulací emitovaného
záření ze zdrojů se zabývá Mezinárodní elektrotechnická komise IEC (International
Electrotechnical Commission), která definovala bezpečnostní standardy pro zdroje
záření [2]. Ty převzala i česká norma pod názvem ČSN EN 60825-1 ed. 2, dle nařízení
vlády vyhlášky č. 480 z roku 2000 sbírky [3].

2.2 Určení bezpečnosti vyzařovaného výkonu pro lidský zrak

K podmínkám bezpečnosti očí se váží i dva důležité parametry, a to přístupný
emisní limit AEL (Accessible Emission Limit) a maximální přípustný expoziční limit
MPE (Maximum Permissible Exposure). MPE popisuje maximální výkon, kterým
může být povrch vystaven. Obvykle se měří ve W·m−2 a nebo J·m−2, [4].

Pro zajištění bezpečnosti optického bezvláknového systému se důrazně dopo-
ručuje, aby uživatelé omezili výstupní výkon ve vysílači (AEL) podle normy na
maximálně 10 mW [5].
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2.3 Norma o osvětlování vnitřních prostor

Jelikož se v rámci práce zaobírám problematikou rovnoměrného světelného po-
krytí prostoru, a to především vnitřního, je třeba uvést i definice či hlavní pod-
mínky technických norem, které se danou problematikou zabývají. Technická norma
ČSN EN 12464-1 nesoucí název "Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů -
Část 1: Vnitřní pracovní prostory", je přeložená norma EN 12464-1:2002. Uvedená
norma definuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zra-
kové pohody a zrakového výkonu. Norma stanovuje hlavní termíny, od nichž se dále
odvíjí kritéria pro správnou volbu zdroje záření [4].

2.4 Koncepty vnitřních bezvláknových optických sítí

Vnitřní bezvláknové optické sítě dělíme podle několika konceptů, dle komunikační
trasy mezi vysílačem a přijímačem. Optické bezvláknové sítě pro vnitřní použití se
dělí na s přímou viditelností LOS (Line of Sight) a nepřímou viditelností NLOS (Non-
Line of Sight), více zachycuje obrázek 2.1. Koncepty, které mají zaručenou přímou
viditelnost, se nazývají i jako DBIR (Directed Beam Infrared) [5]. Koncept LOS
má mezi vysílačem a přijímačem maximální energetickou účinnost, jelikož přenášený
výkon je koncentrovaný do úzkého vyzařovacího kužele, to umožňuje využít na straně
přijímačů s malým zorným polem tzv. FOV (Field of View).

Obr. 2.1: Koncepty vnitřních bezvláknových optických sítí mezi vysílačem (V) a přijíma-
čem (P)[5]

Vnitřní bezvláknové sítě se pak dělí podle směrovosti mezi vysílačem a přijíma-
čem. Koncept s přímou viditelností může být směrový, hybridní nebo nesměrový.
Rozdíly jsou ve využití širokosměrových či úzkosměrových vysílačů a přijímačů vy-
užitých při komunikaci. Směrové využívají úzkosměrové vysílače a přijímače. Hyb-
ridní využívají nesměrové vysílače a úzkosměrové přijímače. Nesměrové využívají
nesměrové vysílače a přijímače. Koncept s nepřímou viditelností může být rovněž

15



Úvod do problematiky vnitřních bezvláknových optických sítí

směrový, hybridní nebo nesměrový. Směrové využívají úzkosměrové vysílače a při-
jímače. Hybridní využívají nesměrové vysílače a úzkosměrové přijímače. Nesměrové
využívají nesměrové vysílače a přijímače.

2.5 Optické bezvláknové sítě s využitím optického vlákna
jako vysílače

Podstatnou nevýhodou výše uvedených systémů je chlazení polovodičových zdrojů
záření, zejména v případě růstu vyzářených výkonů. Proto se hledaly alternativy,
jak oddělit místo vzniku světla od místa jeho užití. Tím se dosáhlo možnosti účinně
chladit zdroje, aniž by rušily vlastní komunikace. Pro vedení světla do komunikač-
ního prostoru se jeví jako vhodné přenosové médium optické vlákno. V této kapitole
jsou pak shrnuty poznatky získané studiem problematiky využití optického vlákna
jako přenosového média v oblasti bezvláknových systémů.

V roce 1986 prezentují C. A. Millar a kolektiv speciální profil optického ztráto-
vého vlnovodu (D-profil), který je vytvořen z preformy při použití metody MCVD
(Modified Chemical Vapor Deposition), [6]. Preforma se skládala z jádra tvořeného
oxidem křemičitým SiO2 jenž byl dopován oxidem germaničitým GeO2 pro vysoký
světelný lom a pláštěm z čistého oxidu křemičitého.

V článku od K. Wanga a kolektivu se již plně využívá zakončení optických vlá-
ken pro distribuci optické intenzity v prostoru pro vykrytí komunikace. Zvolen byl
koncept s přímou viditelností LOS. Avšak pro zjišťování pozice se využívá radio-
frekvenční signál RF. Autoři navrhnuli systém tak, aby byl jednoduše připojitelný
i na DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) systémy, což z něj dělá do
budoucna zajímavé řešení [7], [8], [9].

2.6 Studium problematiky návrhů architektury buňkového
systému s využitím optických vláken

Návrh buňkového systému pro bezdrátovou vnitřní optickou komunikaci nahra-
zuje standardní RF kabeláž a využití vysílacích bodů. Systém se zaměřuje na vy-
budování optické kabeláže v rámci budovy či domu, která bude tvořena SM (Single
Mode), MM (Multi Mode) či POF (Plastic Optical Fiber) vlákny [11]. Jako zdroj
komunikace se uvažuje využití FTTx, OLT (Fiber To The x, Optical Line Termi-
nation). Jednotlivá vlákna budou poté vedena do příslušných pater a zde bude tzv.
optická řídící jednotka OCS (Optical Control Station), která bude mít za úkol pře-
směrovat optický signál do vhodného optického segmentového vysílače pro konkrétní
místnost [12]. Společnost Asahi Glass z Japonska vyvinula a navrhnula jako první
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gradientní profil perfluorovaného POF vlákna (Pyrofluid Optical Fiber-Graded In-
dex) [13]. Na pracovní vlnové délce 1300 nm tato vlákna dosahují útlumu menší než
je 1 dB na 100 m při přenosové rychlosti 10 Gb·s−1.

V další práci [17] bylo provedeno měření pro tři různé vlnové délky 850 nm,
1310 nm, a 1550 nm měření výstupního výkonu v závislosti na působení teplotních
turbulencí. Byla použita opět vlákna o parametrech 400 μm pro průměr jádra a 0,37
numerické apertury. Nejlepších výsledků z pohledu měření bylo změřeno pro vlnovou
délku 1550 nm. Pro měření vlastností vlivu teplotních turbulencí na ribonový pásek
sloužící jako optický vysílač, jenž byl tvořen 8 vlákny o parametrech 400 μm pro
průměr jádra a 0,37 numerické apertury pro pracovní vlnové délky 1310 a 1550 nm.
Přenosová rychlost systému byla 100 kb·s−1, [18].

Další výzkum v oblasti vývoje nového typu vysílače i přijímače zároveň založe-
ných na využití svazku optických vláken v kombinaci s mikro-čočkovým polem byl
studován a zhotoven v rámci článku [22].

Poslední novinkou v oblasti vývoje vysílače pro VLC komunikaci byl navrhnut
nový koncept, který používá kvazi-fázové přizpůsobení zařízení pro vysokorychlostní
přenosy, [24], [25].

2.7 Shrnutí vnitřních bezvláknových sítí a jejich budouc-
nost

Bezvláknové vnitřní optické systémy či koncepce, které byly shrnuty v předchá-
zejících kapitolách, poukazují na velký vývoj v dané oblasti. V dnešní době lze říci,
že budoucnost bude přát koncepci s přímou viditelností mezi vysílačem a přijímačem
nebo kvazi-difúznímu konceptu. Nevýhodou přímé viditelnosti je nízká míra mobi-
lity, kterou právě zase kompenzuje kvazi-difúzní koncept za pomoci segmentových
vysílačů a přijímačů. Problém však u kvazi-difúzních konceptů je s řízením seg-
mentů. Tlak na úspory v oblasti energetické spotřeby vede k většímu využití zdrojů
záření ve viditelné oblasti. Zdroje záření ve viditelném spektru se dají využít, jak
pro komunikaci za pomoci modulace, tak i pro osvětlování dané místnosti [26].

Jelikož bylo třeba zavést normy a standardizaci technologii pomocí komunikace
skrze optické bezvláknové sítě, vzniklo konsorcium VLCC (Visible Light Communi-
cation Consortium), které ve spolupráci se společností IrDA (Infrared Data Associ-
ation) a ICSA (Infrared Communication Systems Association) vytvořilo podmínky
pro vzájemnou kooperaci při využití zdrojů záření ve viditelném spektru spolu s
infračerveným přenosem. Dalšími zakládájícím členy byly firmy Thosiba Corpo-
ration; Sharp Corporation; Panasonic Electric Works Co.,Ltd; Samsung Electronics
Co.,Ltd. atd. Konsorcium VLCC v roce 2007 vydalo dvě normy a to JEITA CP-
1221 a JEITA CP-1222 tyto normy měly za úkol efektivně nakládat s dostupným
spektrem. Pracovní skupina IEEE vydala v roce 2011 standart IEEE 802.15.7, jenž
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definuje nový typ bezvláknové sítě označované jako VPAN (Visible Light Commu-
nication Personal Area Network) [27], [28].

Zásadním problémem v dnešní době však je stále nevyřešená otázka vzestupném
směru, řešením možná může být prezentovaná práce od K. Wanga a kolektivu [7],
[8], [9], [10] či od týmu vědců kolem Petera G. LOPRESTI, [14], [15], [16], [17], [18],
[19], [20], [21], [23], pakliže chceme využít čistě optického vlákna s adaptivní optikou
či dalšími optickými komponentami.

Poměrně velká pozornost je rovněž věnována i vhodně zvolenému typu modulace
(OFDM, QPSK) pro zvýšení přenosové rychlosti a lepším vlastnostem vůči rušení.
Rovněž se řeší i problém s nelineárním chováním LED zdrojů záření pro modulace
vyšších řádů jako je OFDM [29], [30], [31].

Sloučení funkcionality komunikace a zároveň i osvětlování se jeví jako přirozený
krok ve vývoji s ohledem na využití výkonných polovodičových zdrojů záření.
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3 ÚVOD DO ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NÁVRHU SEG-
MENTU OPTICKÉHO VYSÍLAČE NA BÁZI OPTIC-
KÝCH VLÁKEN

Hlavním cílem této práce je vytvoření segmentu optického vysílače na bázi op-
tických vláken pro osvětlování definované plochy s možností budoucího využití i
pro komunikaci ve viditelném spektru pro systém VLC. K tomu, aby bylo možné
zhotovit takovýto typ optického vysílače, je třeba nejdříve zhodnotit a analyzovat
možnosti zdrojů záření, optických vláken, studovat vazební podmínky zářivý zdroj vs
plocha optických vláken (vhodné optické komponenty pro úpravu tvaru optického
svazku emitovaného ze zdroje záření), úprava či změna konců a rozvržení počtu
vláken v rámci svazku jejich umístění pro dosažení rovnoměrnosti rozložení optické
intenzity na definované ploše či v prostoru. U tohoto typu optického vysílače chceme
dosáhnout toho, že pokles výkonové hustoty vyzařované z optického vysílače nesmí,
poklesnout pod hodnotu 3 dB, čemuž odpovídá ztráta 50 % výkonu v optických ko-
munikacích. Pro vyjádření tohoto poklesu můžeme použít parametru FWHM (Full
Width at Half Maximum). Rovněž pro osvětlovací soustavu by měla ztráta 50 %
světelné energie zásadní vliv, jelikož bychom se v dané místnosti při tak snížené
velikosti světelného záření necítili pocitově dobře (snížený jas, kontrastní body vs
temné části mísnosti apod.). Vzhledem ke složitosti systému bylo zvoleno provést
před samotnou praktickou realizací simulace a optimalizace za pomocí softwarové
aplikace LigthTools.

Pro reálné měření je vybrán zdroje záření, kterým v tomto případě je polovodi-
čová LED dioda s typovým označením HPA8b-43K5GAx pracující na vlnové délce
525 nm s malým vyzařovacím úhlem. Detailní informace k zvolenému typu zdroje zá-
ření jsou uvedeny katalogovém listu [32]. Jak již bylo uvedeno výše, tak LED zdroje
záření mají větší vyzařovací úhel nežli mají laserové zdroje záření, a tudíž je nutné
koncentrovat maximum emitovaného světelného záření generovaného polovodičovým
zdrojem záření do bodu pro snížení výkonových ztrát. Ke koncentraci, respektive fo-
kusaci optického výkonu emitovaného polovodičovou diodou typu HPA8b-43K5GAx
do malého světelného bodu je využito čočkového optického elementu.

V práci je použita spojná (achromatická plan-konvexní) čočka typu EDMUND
OPTICS VIS-NIR Coated, Achromatic Lens #49-321, [33], která je umístěná za
zářivý zdroj. Pro simulace bylo nutné využít podobného typu čočky, kterým je v
tomto případě spojený optický dublet s typovým označením EDMUND OPTICS
MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens #45-209, [34]. Stejný typ čočky se nena-
cházel v knihovně komponent v softwarové aplikaci LightTools, detailní informace
k zvoleným typům čoček je v katalozích od výrobců komponent. Vyhodnocení si-
mulovaných dat je zhotoveno za pomocí aplikace MATLAB, kde jsou provedeny
řezy optického svazku za čočkou vstupující na čelo segmentového optického vysílače
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tvořeného optickými vlákny.
Po definování zářivého zdroje, optimalizaci vazebních podmínek (výběr vhod-

ného typu čočkového optického elementu) pro fokusaci světelného záření bylo nutné
se soustředit na vhodný typ optického vlákna pro vytvoření vláknově optického vysí-
lače. Prvním myšlenky vedly k výběru vláken, která jsou standardizovaná dle norem
ITU-T, jelikož takovéto typy vláken pak dávají prototypu naději, že by mohl v bu-
doucnu najít uplatnění v praxi. Standardizovanými vlákny, dle ITU-T pak máme
na mysli všechny typy vláken, ať už jednovidových (G.652.x až G.657.x). Pokud
bychom se rozhodli pro mnohovidové vlákno s průměry jádra 50 či 62,5 μm a pláště
125 μm, tak sice dosáhneme větších ploch, ale pro lepší vazební podmínky bylo
vybráno vlákno od firmy Nufern s typovým označením S105/125-22A [35]. Toto
vlákno má průměr jádra o velikosti 105 μm a pláště 125 μm s numerickou apertu-
rou 0,220 ± 0,020 změřenou při vlnové délce 1064 nm. Optické vlákno poté bylo
zhotoveno v softwarové aplikaci LightTools a simulováno pro zhotovení segmentu
optického vysílače.

Pro jeden segment optického vysílače bylo využito buď 7 nebo 19 vláken, které
byly uspořádány do tvaru "kruhového obrazce".

Dalším úkolem bylo vyřešení uchycení těchto 7 či 19 optických vláken do nějakého
úchytu (konektoru). Z tohoto pohledu se jevilo využití SMA konektoru s velkým
průměrem ferule jako optimální řešení. Pro segment optického vysílače tvořený 7
optickými vlákny S105/125-22A bylo použito SMA905 konektoru o průměru ferule
410 μm a pro segment s 19 vlákny SMA905 konektoru o průměru ferule 630 μm. Pro
zalepení, respektive uchycení vláken do SMA konektorů daných typů bylo využito
technologického vybavení firmy SQS vláknová optika a.s.

Nedílnou součástí práce bylo nalezení i optimálního zakončení optických vláken,
potažmo optického vysílače v segmentu pro zvětšení vyzařovací charakteristiky op-
tického vlákna, které by poté vedlo i k lepším možnostem vykrytí plochy v rámci
segmentu. Na základě z již prostudované odborné literatury bylo přistoupeno k zcela
inovativnímu řešení úpravy konců optických vláken v segmentu optického vysílače
s použitím PDMS (polydimetylsiloxanu). Po nanesení PDMS na konce optických
vláken v rámci segmentu bylo dosaženo zvětšení numerické apertury a tudíž i vy-
zařovacího úhlu pro každé optické vlákno ze segmentu tvořeného 7 či 19 optickými
vlákny. To poté přineslo sebou i zlepšení rovnoměrnosti výkonové hustoty respektive
intenzity na měřené ploše.

V neposlední řadě bylo nutné si zvolit i plochu, na které budou prováděny si-
mulace a reálná měření při dodržení rovnoměrnosti rozložení optické intenzity, kdy
chceme dosáhnout toho, že pokles výkonové hustoty vyzařované ze segmentu optic-
kého vysílače nesmí poklesnout pod hodnotu 3 dB v řezu pro definovanou plochu.
K tomuto účelu byla zhotovena osmina koule, která odpovídá rohovému umístění
segmentu optického vysílače v rámci místnosti. Kulová plocha zajišťuje stejné dráhy
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všech paprsků ze segmentového vysílače. Osmina koule je vyrobená ze sklolaminátu,
kdy předlohou byla koule o obvodu 205 cm. Osmina koule je připevněna na kloubové
rameno (STABILA 14229), kterým lze nastavovat osminu koule v třech osách a je
připevněna na stativ STABILA 18194. Za pomoci stativu je možné nastavovat výšku
osminy v rámci měřené místnosti. Samotné reálné měření ověření funkčnosti proto-
typů optických segmentových vysílačů bylo prováděno v temné místnosti z důvodu
potlačení parazitního okolního světla, které by ovlivnilo měření.

Více informací je popsáno v rámci navazujících kapitol, které postupně rozebírají
detailněji jednotlivé dílčí části pro výrobu segmentu optického vysílače.

3.1 Volba počtu optických vláken v segmentu

Tento krok měl určit optimální rozvržení vláken v rámci segmentu, které má vliv
na rozložení optické intenzity respektive výkonu vyzařovaného skrze tento segment
s minimální ztrátou vázaného výkonu/intenzity. Při volbě umístění vláken v rámci
segmentu je vhodné splnit určitá pravidla. Optimální rozvržení vláken v segmentu
optického vysílače se ukázalo s použitím 7 a 19 vláken, kdy dojde k efektivnímu za-
plnění v rámci segmentu jakožto plochy jader a plášťů optických vláken. Návrh seg-
mentu optického vysílače tvořeného 7 optickými vlákny je zobrazen na obrázku 3.1.
Návrh segmentu optického vysílače tvořeného 19 optickými vlákny je zobrazen na

Obr. 3.1: Rozvržení vláken do kruhu při tvorbě segmentu tvořeného 7 optickými vlákny
typu S105/125-22A

obrázku 3.2. Pokud se podíváme pozorně na rozložení vláken v segmentu tvořeném
7 či 19 vlákny vidíme, že jsou zde stále menší plochy, které nejsou pokryty pláš-
těm či jádrem optických vláken. Nicméně tyto ztrátové oblasti jsou v kombinaci
s plochami jader a plášťů optických vláken zanedbatelné. Jednoduchými výpočty
pak můžeme vypočítat obsahy ploch pro jádra a pláště, které potřebujeme k tomu,
abychom určili efektivní plochu segmentu, ze kterého bude vyzařovat optické záření
do prostoru. Pro získání informací o efektivní ploše jádra či pláště pak využijeme

21



Úvod do řešení problematiky návrhu segmentu optického vysílače na bázi optických vláken

Obr. 3.2: Rozvržení vláken do kruhu při tvorbě segmentu tvořeného 19 optickými vlákny
typu S105/125-22A

vztahu pro výpočet obsahu kruhu. Pro mnohovidové optické vlákno o velikosti prů-
měru jádra 105 μm je efektivní velikost plochy jader v segmentu 60613 μm2 a pro
plášť o hodnotě průměru 125 μm pro 7 optických vláken v segmentu 85902 μm2.
Pomocí základních matematických relací získáme poloměr vnější kružnice segmentu
o velikosti 187,5 μm. Pro mnohovidové optické vlákno o velikosti průměru jádra
105 μm je pak efektivní velikost plochy jader v segmentu 164521 μm2 a pro plášť
o hodnotě průměru 125 μm pro 19 optických vláken v segmentu 233165 μm2. Po-
mocí základních matematických relací získáme poloměr vnější kružnice segmentu o
velikosti 312,5 μm.

Na jedné straně segmentového optického vysílače je nutné uvažovat, že se bude
jednat o plochu kam bude fokusováno optické záření ze zářivého zdroje skrze adap-
tivní optiku. K uchycení vláken v segmentu tvořeného 7 či 19 vlákny bylo nutné
najít vhodný typ konektoru. K tomuto účelu je vhodné využít SMA konektoru o
velkém průměru ferule pro optická vlákna. Pro segment optického vysílače tvořený
7 optickými vlákny S105/125-22A bylo použito SMA905 konektoru o průměru ferule
410 μm a pro segment s 19 vlákny SMA905 konektoru o průměru ferule 630 μm. Pro
zalepení, respektive uchycení vláken do SMA konektorů daných typů bylo využito
technologického vybavení firmy SQS vláknová optika a.s.

V práci se v následující části vracíme k problematice tvarování optických svazků a
to právě z důvodu výběru optického konektoru SMA905 pro uchycení optických vlá-
ken typu S105/125-22A v počtu 7 nebo 19 kusů v rámci daného segmentu optického
vysílače. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, byl vybrán zářivý zdroj,
achromatická plano-konvexní čočka pro fokusaci optického záření na čelo SMA905
konektoru pro segmentový vláknový vysílač. Na obrázku 3.3 níže můžeme vidět
schéma při reálném měření, které bylo převedeno do softwarové aplikace LightTools
pro simulaci tvarování svazků a uvedení, jak vypadá optický svazek za vybranou
čočkou s typovým označením EDMUND OPTICS VIS-NIR Coated, Achromatic
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Lens #49-321. Vzdálenost mezi zářivým zdrojem HPA8b-43K5GAx a achromatic-
kou čočkou byla 3,4 cm a vzdálenost mezi achromatickou čočkou a čelem SMA905
konektoru od segmentového optického vysílače byla dána ohniskovou vzdáleností
EFL=1,49 cm. V simulacích byla provedena analýza chování optického svazku za

FC rychlomontážní 
konektor

Achromatická čočka #49-321 Zdroj záření LED HPA8b-
43K5GAx

Optické vlákno  
S105/125-22A

Obr. 3.3: Reálné uspořádání vazby zářivý zdroj do SMA905 konektoru pro segmentový
vláknový vysílač

achromatickou čočkou zaostřenou do malého světelného bodu, který ozařuje čelo fe-
rule SMA konektoru. Cílem bylo poukázat na to, jak vypadá svazek, a zároveň jaká
část z fokusovaného svazku dopadá mimo čelo SMA konektoru, a není navázána do
SMA konektoru, respektive do svazku vláken ve feruli. Zároveň je nutné provést ana-
lýzu, zda svazek dopadající na čelo SMA konektoru má uniformní rozdělení výkonu,
čemuž odpovídá nejlépe Top-Hat svazek či dochází ke kolísání výkonové či intenzitní
úrovně, což poté vede k různým vazebním podmínkám pro svazek optických vláken
a jejich výkonovým rozdílům mezi jednotlivými vlákny. Na obrázcích níže můžeme
vidět řezy v ose x 3.4 a y 3.5 pro optický svazek šířící se za achromatickou čočkou s
typovým označením EDMUND OPTICS VIS-NIR Coated, Achromatic Lens #49-
321 dopadající na čelo SMA konektoru segmentového optického vysílače. Hodnoty
výkonu jsou převedeny na relativní hodnoty. Aby bylo možné analyzovat detailněji
část optického zfokusovaného svazku dopadajícího na čelo SMA905 konektoru a ztrá-
tových oblastí, kdy dojde k ořezání svazku mimo oblast ferule SMA905 konektoru,
byl zhotoven obrázek 3.6, na kterém můžeme pozorovat průměry ferulí dvou použi-
tých typů SMA905 konektorů. Jak již bylo uvedeno, tak pro 7 vláknový segment bylo
použito SMA905 konektoru o průměru ferule 410 μm reprezentovaný černou barvou
v rámci obrázku 3.6 a pro segment s 19 vlákny SMA905 konektoru o průměru ferule
630 μm je ořezání svazku reprezentováno červenou barvou 3.6. Pokud se podíváme
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Obr. 3.4: Řez osou x pro optický svazek dopadající na čelo SMA905 konektoru pro seg-
mentový vláknový vysílač ze softwaru LightTools
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Obr. 3.5: Řez osou y pro optický svazek dopadající na čelo SMA905 konektoru pro seg-
mentový vláknový vysílač ze softwaru LightTools

pozorně, tak vidíme, že část svazku, která je definována modrou barvou se jak pro
SMA905 konektor s průměrem ferule o 410 μm či 630 μm dostává mimo definované
části a tím dochází k výkonovým ztrátám. Nicméně je rovněž patrné, že tyto oblasti
nejsou velké a dominantní část fokusovaného svazku proniká do SMA905 konektoru,
respektive na čela uchycených optických vláken ve feruli, což nám zefektivňuje sa-
motnou vazbu do vláken. V rámci simulací byla provedena i hlubší analýza optického
svazku, který dopadá na čelo SMA905 konektoru, kde jsou ve feruli umístěna op-
tická vlákna typu S105/125-22A v počtu 7 nebo 19 kusů, podle volby segmentového
vysílače. Na předešlém obrázku 3.6 tuto skutečnost reprezentují křivky označené
černě a červeně podle průměru ferule daného typu SMA905 konektoru, kdy dochází
k překryvu optického svazku dopadajícího na čelo ferule SMA905 konektoru a částí
optického svazku, který se nenaváže do ferule SMA905 konektoru. Obrázek 3.7 nám
pak zobrazuje tuto skutečnost pro SMA905 konektor s průměrem ferule 410 μm,
kde je uchyceno 7 optických vláken typu S105/125-22A. Z obrázku 3.7 je patrné,
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Vazba do svazku 7 a 19 vláken v konektoru SMA905

Svazek
SMA905 s ferulí pro 7 vláken
SMA905 s ferulí pro 19 vláken

Obr. 3.6: Vazební podmínky pro SMA905 konektor (s průměry ferule 410 μm či 630 μm)
pro segmentový vláknový vysílač ze softwaru LightTools

že podstatná část optického svazku dopadajícího na čelo ferule SM905 konektoru či
čel optických vláken má v relativních hodnotách vyjádřený výkon rovnoměrný. Tím
je zaručeno i rovnoměrné výkonové vybuzení jader jednotlivých optických vláken v
segmentu. Následující obrázek 3.8 zobrazuje stejnou skutečnost, avšak pro SM905
konektor s uchycením 19 optických vláken typu S105/125-22A. Zde lze již pozorovat,
že plocha respektive průměr ferule SMA905 konektoru je větší a činí 630 μm, a tomu
odpovídá i část navázaného optického svazku. Vidíme, že okrajové části ve kterých
jsou umístěna optická vlákna budou méně vybuzena nežli tomu bude u vláken sou-
středěných v blízkosti osy. Právě nerovnoměrnost vybuzení jednotlivých optických
vláken nám přináší další problémy, které je nutné řešit s ohledem na dodržení pod-
mínky 3 dB kolísání výkonové hustoty vyzařované z optického vysílače. Je třeba
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Svazek v konektoru SMA905 - 7 vláken

Obr. 3.7: Analýza vazebních podmínek pro segmentový vláknový vysílač ze softwaru Light-
Tools a optický svazek dopadající na čelo SMA905 konektoru (s průměrem ferule 410 μm)

říci, že stejně jako bylo třeba vlákna uchytit do SMA905 konektoru pro efektivní
navázání světelného záření do vláken, tak i druhý konec musel být zpracováván do
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Svazek v konektoru SMA905 - 19 vláken

Obr. 3.8: Analýza vazebních podmínek pro segmentový vláknový vysílač ze softwaru Light-
Tools a optický svazek dopadající na čelo SMA905 konektoru (s průměrem ferule 630 μm)

nějakého úchytu. K tomu slouží výřezek s polystyrénu do kterého byly pod defi-
novanými úhly vyvrtány otvory pro vložení a poté uchycení optických vláken typu
S105/125-22A. Tyto výřezky byly vyrobeny pro segment tvořený 7 a 19 optickými
vlákny pro zhotovení optického vysílače.

3.2 Inovativní řešení konců optických vláken pomocí PDMS
(polydimetylsiloxanu)

V rámci práce bylo nutné tvarovat konce optických vláken tak, aby byla zvětšena
numerická apertura vláken čili vyzařovací úhel optických vláken, které poté vedlo
k lepším možnostem vykrytí měřené plochy, a zároveň k vyhlazení výkonových špi-
ček vyzařovaných ze segmentu. Pro úpravu konců optických vláken bylo zvoleno
inovativní řešení použitím polydimetylsiloxanu.

3.2.1 Sylgard 184

V této práci bylo využito silikonového gelu Sylgard 184, který je na katedře
k dispozici. Sylgard 184 patří mezi středně viskózní kapalné elastomery, který se
používá v rozsahu teplot od -55◦C do +200◦C [36], [37], [38].

3.2.2 Optické vlastnosti

Ve srovnání s uvedenými materiály má polydimetylsiloxan velice výhodný index
lomu. Díky nižšímu indexu lomu se sníží hodnota numerické apertury a navýší se tak
možná přenosová rychlost a šířka pásma. Nevýhodou bude složitější navázání světla
do vlákna. Optická propustnost PDMS nedosahuje sice propustnosti SiO2 (99,99 %),
ale převyšuje propustnost PMMA (92 %) o 4 %. Absorpce polydimetylsiloxanu se
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pohybuje okolo 0,04 %. Pro zjištění velikosti indexu lomu pro Sylgard 184 při vlnové
délce 525 nm bylo použito informací z publikací [36], [37], [38] a [39], kde jsou
hodnoty indexů lomů při různých vlnových délkách. Na základě těchto hodnot byla
vykreslena a proložena křivka a proveden odečet hodnoty indexu lomu při vlnové
délce 525 nm. Index lomu Sylgardu 184 při 525 nm je 1,42. Je třeba říci, že tato
hodnota je experimentálně odvozena, nikoliv změřena.

3.2.3 Volba zakončení optických vláken pro dosažení rovnoměrného roz-
ložení světla

Pro nalezení optimálního vychýlení optických vláken pro dosažení rovnoměrného
rozložení světla a dosažení, co největší světelné stopy ze segmentu bylo použito rov-
ného zakončení optických vláken a pomocí PDMS (polydimetylsiloxanu). PDMS
poté vytvořilo plankonvexní čočku na koncích svazku optických vláken v rámci seg-
mentu. Rovná zakončení mnohovidových optických vláken je nejjednodušší způsob
docílení maximální velikosti numerické apertury. Abychom mohli určit velikost a
modelovat zakončení vytvořené pomocí PDMS, bylo nutné provést měření pomocí
mikroskopu a zjistit tvar a vizualizaci daného zakončení. Pro tyto účely bylo po-
užito mikroskopu ARSENAL MODEL LPT 3113iA-T [40] v kombinaci s kamerou
CMOS. Kamera CMOS 550 [41] byla připojena k počítači skrze rozhraní USB, kde
za pomocí softwarového nástroje Tsview byly pořízeny snímky zakončení optických
vláken pomocí PDMS.

Na obrázku 3.9 můžeme pozorovat optické zakončení s PDMS pro mnohovidové
optické vlákno s parametry průměru jádra 105 μm a pláště 125 μm. Z obrázku 3.9
je patrné, že vyrobený konec pomocí PDMS má tvar poloviny koule. Vyrobená polo-
vina koule na konci optického vlákna má relativně rovnoměrný tvar a při nanášení se
ukázala značná reprodukovatelnost výroby polovin koule za pomocí PDMS na kon-
cích vláken. Snímky byly pořízeny za pomocí kamery CMOS 550 a vyexportovány
pomocí programu Tsview. Ve spolupráci s kolegy z Katedry fyziky, Fakulty elek-
trotechnické, Žilinské univerzity pod vedením prof. Pudiše byla provedena měření
velikosti čoček z PDMS nanesených na konce optických vláken. V jejich speciálním
software k mikroskopům bylo možné analyzovat velikost vytvořené čočky. Jak mů-
žeme vidět na obrázku 3.10, tak velikost čočky byla 51,8 μm. Zhotovené čočky na
koncích optických vláken byly vyrobeny a změřeny s tolerancí ±4,2 μm.

3.2.4 Měření numerické apertury optického vlákna S105/125-22A s a
bez čoček

Numerická apertura optického vlákna je definována bezrozměrným parametrem,
který nepřímo určuje rozsah úhlů vstupních paprsků, které se budou moci beze
ztrát šířit optickým vláknem. Čím je NA větší, tím lépe je vlákno schopno do svého
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Obr. 3.9: Vizuální kontrola konců optických vláken pomocí mikroskopu s PDMS pro vlákno
průměru jádra 105 μm a pláště 125 μm

Obr. 3.10: Měření velikosti čoček z PDMS pro vlákno Nufern S105/125-22A

jádra navázat optické záření ze svého okolí. Cílem práce je získat co největší velikost
numerické apertury při použití PDMS umístěného na konci optického vlákna či
vláknech. Pro ověření zvětšení vyzařovacích úhlů z optického vlákna při použití
PDMS bylo provedeno měření numerické apertury.

K měření numerické apertury bylo použito 0,5 m optického vlákna S105/125-
22A. Výsledky získané z měření a z výpočtů jsou zobrazeny na obrázku 3.11 pro
rovné zakončení a s nanesením PDMS (čočkou). Po odečtu 5% z hodnoty relativní
úrovně výkonu získáme vyzařovací úhly optického vlákna s rovným zakončením a s
PDMS (čočkou). Pro rovné zakončení optického vlákna při buzení zářivým zdrojem
pracujícím na 525 nm je úhel 17,385◦ a pro zakončení s PDMS (čočkou) je úhel
roven 34,765◦. Hodnota numerické apertury s rovným zakončením je 0,298 a s PDMS
(čočkou) 0,570.
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Numerická apertura pro vlákno Nufern S105/125-22A (105/125�m) a vlnovou délku 525 nm

Obr. 3.11: Měření numerické apertury optického vlákna s rovným zakončením a s čočkou

3.3 Návrh plochy pro vyhodnocení rovnoměrného rozložení
optické intenzity a volba místnosti pro měření

Cílem práce je navrhnutí prototypu optického segmentového vysílače, který bude
mít za úkol efektivně pokrýt část místnosti s rovnoměrným rozložením optické inten-
zity v prostoru, kdy míra kolísání hustoty optického výkonu nepřesáhne 3 dB (50 %
ztráty výkonu). Za tímto účelem bylo nutné zvážit plochu, na které budou prová-
děna měření a simulace. Jelikož daný optický vysílač je konstruován pro budoucí
použití ve VLC komunikaci je třeba si uvědomit dvojí funkci takového vysílače. Je-
likož VLC komunikace je zaměřena primárně do vnitřních prostor, tak bylo nutné
zohlednit tuto skutečnost při návrhu dané plochy. Při umístění optického segmen-
tového vysílače v místnosti se uvažuje jeho pozice v rohu, uprostřed a na rozhraní
stropu a nosné části místnosti, jak můžeme vidět na obrázku 3.12. Můžeme vidět,
že umístění vysílače odpovídá v rohu osminy koule, u umístění uprostřed místnosti
je to pak polovina koule a posledním umístěním je rozhraní stropu a nosné části
místnosti čemuž odpovídá čtvrt koule. Kulová plocha poté slouží pro dodržení stej-
ných vzdáleností či drah mezi zdrojem a měřenou plochou k dosažení rovnoměrného
rozložení světla při hledání a dodržení 3 dB kolísání hustoty optického výkonu po
řezu kulové plochy osminy koule. Za tímto účelem byl zhotoven reálný model osminy
koule, který vycházel z koule o obvodu 205 cm, čemuž odpovídá poloměr 32,62 cm.

Pro výrobu osminy koule byl použit sklolaminát, který po vytvrzení byl ořezán na
požadovanou velikost osminy koule. Z vnější strany osminy koule byl zhotoven sou-
řadnicový systém protisměru hodinových ručiček pro budoucí analýzu naměřených
dat. Výslednou podobu návrhu plochy pro měření a vyhodnocování rovnoměrnosti
a dodržení kritéria 3 dB kolísání hustoty optického výkonu můžeme vidět na ob-
rázku 3.13. Osmina koule je připevněna na kloubové rameno (STABILA 14229),
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Obr. 3.12: Umístění optického segmentového vysílače v místnosti

Obr. 3.13: Model osminy koule simulující plochu rohu místnosti

kterým lze nastavovat osminu v třech osách a je připevněna na stativ STABILA
18194. Experimentální ověření navrhnutých prototypů optických segmentových vy-
sílačů a proměření vystupující optické intenzity v závislosti na umístění vysílače v
prostoru ve vybudované temné místnosti o velikostech 2,6×3×2,5 metry bylo zvo-
leno kvůli potlačení parazitního (okolního) světla. Pro měření parazitního světla,
které přesto vniká do temné místnosti byl použit přístroj PHOTON COUNTER
PerkinElmer typ MP 984 RS, který je schopen měřit světelné podmínky v míst-
nosti až na úrovni jednotlivých fotonů. Průměrná hodnota šumu, respektive fotonů
vnikajících do temné mírnosti byla změřena CPSAV G = 7,17945 [fotonů·sekundu−1],
chyba měřicího přístroje je 0,715838 [fotonů·sekundu−1].
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4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZE SIMULACÍ A REÁL-
NÉHO MĚŘENÍ PROTOTYPŮ OPTICKÝCH SEGMEN-
TOVÝCH VYSÍLAČŮ

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, tak bylo využito softwarového
nástroje LightTools pro provedení simulačních návrhů optického vysílače. V softwa-
rové aplikaci LightTools byl zhotoven návrh vysílače tvořeného 7 či 19 optickými
vlákny typu Nufern S105/125-22A. Optická vlákna byla namodelována na základě
katalogových parametrů. V první fázi simulace byly použity optická vlákna s rovným
zakončením a druhé fázi byly na konce vláken namodelovány čočky, které simulovaly
nanesení PDMS, a tím i rozšíření vyzařovacího úhlu z optického vlákna.

Nedílnou součástí při simulacích byla nutnost i změny vychýlení optických vláken
pro dosažení rovnoměrnosti rozložení optické intenzity na měřené ploše. Jedním
z cílů vychýlení optických vláken je potlačení velikostí intenzitních maxim, které
zapříčiňují velké změny intenzity na ploše, a tím i nerovnoměrnost rozložení světla
na definované ploše. Druhým cílem vychýlení optických vláken je dosažení zvětšení
ozařované plochy za pomocí optických vláken. Z tohoto důvodu bylo třeba najít
vhodné úhlové rozložení optických vláken v rámci kruhu, jinými slovy, určit, zda při
použití vychýlení mimo osových vláken dojde ke zlepšení rozložení výkonové hustoty
na měřené ploše. Za tímto účelem bylo zhotoveno několik variant simulací, ze kterých
byla vybrána jedna varianta simulace, která byla použita i v rámci reálného měření.

Jak již bylo uvedeno výše, bylo simulováno několik variant či konfigurací, které
mají vždy jeden společný prvek, a to středové vlákno s nulovým vychýlením směřující
podél osy z do kladného směru. Od tohoto středového vlákna se vychyluje 6 dalších
vláken pod stejným úhlem. Další varianta obsahuje kromě vnitřního kruhu 6 vláken
ještě vnější kruh 12 vláken. Těchto 12 vláken má opět stejný úhel vychýlení od stře-
dového vlákna, ovšem tento úhel vychýlení 12 vláken ve vnějším kruhu je odlišný
od úhlu vychýlení 6 vláken ve vnitřním kruhu. Středové vlákno je označeno červeně,
vnitřní kruh žlutě (6 vláken) a vnější kruh modře (12 vláken). Na obrázku 4.1 je
zobrazeno uspořádání počátků vláken, nikoliv konců. V rámci vyhodnocení simulo-
vaných vs reálně naměřených dat bylo využito varianty, kdy jsou vlákna umístěny
do roviny vůči kulové ploše. Tímto způsobem sice není dodržena jednotnost drah
mezi vysílačem a vyhodnocovací plochou, nicméně přístrojové a technologické zá-
zemí nedovolilo zhotovení kulového prototypu segmentového vysílače. Navrhovaný
model se skládal z definovaného počtu optických vláken pro segment, plochy pro
vyhodnocení splnění podmínky dosažení rovnoměrné distribuce optické intenzity na
ploše osminy koule, kdy míra kolísání hustoty optického výkonu nepřesáhne 3 dB či
zářivosti. Je třeba zmínit, že vyhodnocení naměřených i simulovaných dat je v rámci
následných grafů realizováno převážně v relativních hodnotách. U vyhodnocení op-
tické intenzity a kolísání výkonové hustoty na osmině koule pro simulační modely
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Obr. 4.1: Zobrazení uspořádání počátků vláken v segmentu a jejich označení

bylo převedení absolutních hodnot provedeno tak, že hodnoty optické intenzity ze
simulací pro řezy v těžnicích pro rovně zakončená optická vlákna byly převedeny do
relativních hodnot. Jelikož je snahou poukázat na fakt, jak se liší rozložení optické
intenzity po řezech těžnic na osmině koule, je nutné hodnoty optické intenzity pro
vlákna s umístěním čoček normovat k maximální hodnotě pro příslušnou těžnici
t1, t2, t3 pro optická vlákna zakončená zalomením do roviny. Tímto způsobem do-
sáhneme sjednocení relativních úrovní hodnot optické intenzity a můžeme vykreslit
příslušné grafy závislostí zobrazené v rámci následujících kapitol. Absolutní hodnoty
nejsou vyhodnoceny, jelikož jejich nutnost není vyžadována.

Optická vlákna při simulacích byla vystředována vůči měřené ploše a vzdálenost
mezi konci optických vláken a definovanou plochou odpovídala 32,8 cm, což je polo-
měr osminy 4.2 a pro reálné měření byla vzdálenost definována na 34 cm z důvodu
nepřesnosti při výrobě komponent. Při reálném měření bylo vystředování segmentu
s vlákny řešeno za pomoci laserového zdroje záření vyzařujícího skrze středový bod
na reálné osmině koule, který označoval středové vlákno na prototypu segmentu
optického vysílače.

Pro simulaci bylo využito 25 miliónů paprsků a na měřené či detekční ploše 4.2
bylo použito rozlišení 69×69 při vyhodnocování optické intenzity a pro zobrazení
zářivosti bylo na ploše změněno rozlišení na 89×89. Prostorové omezení pro osu
Xmin na hodnotu -345 mm a Xmax na 345 mm respektive pro Ymin -345 mm a Ymax

345 mm. U úhlového omezení plochy pro měření bylo při simulacích nastaveno pro
horizontální prostor Hmin -89◦ a Hmax 89◦ a pro vertikální Vmin -89◦, Vmax 89◦. Je
třeba zmínit, že v simulacích bylo pro vyhodnocení použito poloviny koule a to z
toho důvodu, že bylo sledováno chování navrhnutých typů optických vláknových vy-
sílačů, které ozařovaly plochu i mimo osminu koule, která byla použita při reálném
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měření. V softwarové aplikaci LightTools jsou vyhodnoceny simulovaná data na po-

optická
vlákna

vzdálenost
328,4 mm

detekční
plocha

-89°
-345 mm

345 mm
89°

0

Obr. 4.2: Schéma modelu simulace optického segmentového vysílače vůči detekční ploše
poloviny koule pro vyhodnocení simulovaných dat

lovině koule s vložením detektoru osminy koule. Pro vyhodnocení splnění podmínky
dosažení rovnoměrné distribuce optické intenzity, kdy míra kolísání hustoty optic-
kého výkonu nepřesáhne 3 dB je na plochu poloviny koule vložen detektor definující
osminu koule na které jsou pak hodnoty intenzity posuzovány na základě řezů po těž-
nicích. Simulované hodnoty optické intenzity či zářivosti jsou v softwarové aplikaci
transformovány z kulové detekční plochy na rovinou pro matice s hodnotami.

V rámci simulací jsme proto měli možnost sledovat i rozložení optické intenzity
či zářivosti z optického vysílače tvořeného 7 či 19 optickými vlákny mimo oblast os-
miny koule, a proto jsou níže uvedeny i obrázky, které poukazují na to, že simulace,
ačkoliv byla nastavená pro optimalizaci ozáření osminy koule, kde byla definována
plocha detektoru, tak došlo i k dopadu paprsků, a tím rozložení intenzity či zářivosti
i mimo plochu detektoru osminy koule. Pro výsledné efektivní rozložení optické in-

Obr. 4.3: Zobrazení řezů skrze definovanou plochu pro vyhodnocení míry kolísání výkonové
hustoty
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tenzity na definované ploše, lze stanovit za pomocí řezů přes osminu koule. Jedná
se o těžnice t1, t2 a t3. Jejich směr je zaznamenán na obrázku 4.3 spolu s ozna-
čením. Jednotlivé řezy těžnice jsou vyhodnocovány za pomocí aplikace MATLAB,
která z matice simulovaných dat vybírá hodnoty v měřících bodech, které odpovídají
rozměrům a umístění v rámci reálně zhotovené osminy koule.

4.1 Výsledky ze simulace návrhu optického segmentového
vysílače pro 7 vláken

V rámci simulací v softwarové aplikaci LightTools se ukázalo, že nejrovnoměrnější
pokrytí osminy koule může být dosaženo za pomocí jednoho středového vlákna a 6
vláken, pokud bude úhel vychýlení těchto 6 vláken od středového činit 13◦. Uveďme,
že tato simulace byla zhotovena bez čoček. Pro porovnání chování optických vláken v
segmentu byl ponechán stejný úhel i při zhotovení čoček na konce optických vláken.
Při simulaci i měřeních pak byli brány v potaz úpravy konců optických vláken bez
čoček a s čočkami. Nejdříve jsou vyhodnoceny vlákna bez čoček a pak s čočkami,
které jsou vytvořeny za pomocí PDMS.

Pro výsledky ze simulace návrhu optického segmentového vysílače pro 7 vláken
bez čoček je byla definována vzdálenost mezi koncem středového vlákna a koncem
každého ze 6 vláken na hodnotu 1 cm v rovině, do které jsou vlákna zarovnána. Délka
prostředního vlákna 43,3 mm, délka vychýlených vláken 44,5 mm. Tato simulace
byla zhotovena při rovném zakončení optických vláken umístěných do roviny. Na
obrázku 4.4 můžeme vidět v relativních hodnotách rozložení optické intenzity na
detektoru poloviny koule pro 7 vláken bez čoček a k nim příslušné řezy v osách x,
y = 0 a y, x = 0, kdy nejvyšší hodnota odpovídá intenzitě detekované na polovině
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(a) Výsledky rozložení intenzity
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Obr. 4.4: Výsledky ze simulací pro změnu rozložení optické intenzity na detektoru poloviny
koule pro 7 vláken bez čoček při zarovnání do roviny
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koule vyzařující z koncům čel optických vláken v rámci segmentu. Na obrázku 4.4
můžeme pozorovat rozložení optické intenzity na ploše poloviny koule od optického
vysílače tvořeného 7 vlákny bez čoček při zarovnání do roviny.

Jelikož v práci řešíme primárně rozložení relativní optické intenzity na ploše, je
vhodné uvést i obrázky, které jsou vztaženy k definované detekční ploše poloviny,
respektive osminy koule zachycující rozložení optické intenzity. Na níže uvedených
obrázcích pak pozorujeme, že středová oblast dosahuje nejvyšších hodnot relativní
optické intenzity pro optický segmentový vysílač tvořený 7 vlákny bez umístění
čoček na konce vláken. Jsou uvedeny obrázky bez 4.5(a) a s vložením detektoru
osminy koule 4.5(b). Vyhodnocení zářivosti v relativních hodnotách můžeme vidět

7 vláken, zarovnáno do roviny, 13°
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(b) Výsledky rozložení intenzity s osminou
koule

Obr. 4.5: Výsledky ze simulací pro změnu rozložení optické intenzity bez a s vložením
detektoru osminy koule pro 7 vláken bez čoček při zarovnání do roviny v řezu

na obrázku 4.6 níže. Je zde patrné, že nejvyšších hodnot relativní hodnoty optické
intenzity na polovině koule je dosaženo od optického vysílače tvořeného 7 optickými
vlákny bez čoček při zarovnání do roviny. Dalším krokem byla simulace chování
optického vysílače s umístěním čoček, které simulovali nanesení PDMS na konce
vláken. Jak již bylo uvedeno výše, tak úhel vychýlení 6 vláken od středového zůstal
na původní hodnotě 13◦ z důvodu porovnání. Rovněž délka prostředního vlákna 43,3
mm a délka vychýlených vláken 44,5 mm je opět stejná i rovinným zakončením. Opět
je nejdříve analyzována změna optické intenzity v relativních hodnotách dopadající
na plochu detektoru pro polovinu koule, jak můžeme pozorovat na obrázku 4.7 pro
7 vláken s čočkami a k nim příslušné řezy v osách x, y = 0 a y, x = 0. Nejvyšší hod-
nota optické intenzity odpovídá maximální intenzitě ve středu poloviny koule, která
je vyzařovaná z konců čel optických vláken v segmentu optického vysílače tvořeného
7 optickými vlákny s čočkami při zarovnání do roviny. Níže jsou uvedeny obrázky,
které se zabývají rozložením relativní optické intenzity na definované detekční ploše
poloviny, respektive osminy koule. Na obrázcích pak pozorujeme, že středová oblast
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Obr. 4.6: Výsledky ze simulací pro změnu zářivosti pro 7 vláken bez čoček při zarovnání
do roviny
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Obr. 4.7: Výsledky ze simulací pro rozložení intenzity na detektoru poloviny koule pro 7
vláken s čočkami při zarovnání do roviny

dosahuje stále nejvyšších hodnot relativní optické intenzity pro optický segmentový
vysílač tvořený 7 vlákny s umístěním čoček na konce vláken, nicméně už se zde
projevuje větší redistribuce rozložení optické intenzity na ploše. Ve středu jsou vy-
tvořeny dvě základní intenzitní maxima a vidíme, že optická intenzita vzdalující se
od středu klesá. Obrázky bez 4.8(a) a s vložením detektoru osminy koule 4.8(b).
Vyhodnocení zářivosti v relativních hodnotách můžeme vidět na obrázku 4.9 níže.
Nejvyšší hodnoty zářivosti je dosaženo při středu poloviny koule a postupně se sni-
žuje relativní hodnota zářivosti od středu ke krajům detekční plochy osminy koule.
Poté, co byla provedena prvotní analýza simulovaných dat za pomoci aplikace Li-
ghtTools a MATLAB v podobě definování rozložení optické intenzity či zářivosti
při použití optického segmentového vysílače tvořeného 7 optickými vlákny bez a s
čočkami, můžeme přejít k vyhodnocení řezů po těžnicích na definované ploše osminy
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Obr. 4.8: Výsledky ze simulací pro změnu rozložení optické intenzity bez a s vložením
detektoru osminy koule pro 7 vláken s čočkami při zarovnání do roviny v řezu
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Obr. 4.9: Výsledky ze simulací pro změnu zářivosti pro 7 vláken s čočkami při zarovnání
do roviny

koule. Na obrázku 4.10 pak můžeme pozorovat rozložení relativních hodnot optické
intenzity na ploše detektoru odpovídající osmině koule a řez těžnicemi t1, t2 a t3,
které jsou pro lepší orientaci zaznačeny na obrázku 4.3. Při těchto těžnicích můžeme
pozorovat, že kolísání 3 dB bylo dodrženo, jak pro úpravu konců čel 7 vláken v
segmentu bez a s čočkami.

Jak vidíme na obrázku 4.10, tak výsledky ze všech těžnic t1, t2 a t3 pro 7 vláken
bez čoček má celkem symetrické rozložení relativních hodnot optické intenzity na
definované ploše detektoru pro osminu koule. U rozložení relativních hodnot optické
intenzity pro 7 vláken s čočkami dochází k výkonovému poklesu, které je dané tím,
že index lomu PDMS je odlišný od indexu lomu optického vlákna používaného v
při reálných měřeních. Parametry reálného optického vlákna Nufern s označením
S105/125-22A jsou uvedeny v rámci kapitoly ?? zabývající se výběrem vhodného
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(a) Výsledky rozložení intenzity pro těžnici
t1
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(b) Výsledky rozložení intenzity pro těžnici
t2
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(c) Výsledky rozložení intenzity pro těžnici
t3

Obr. 4.10: Výsledky ze simulací pro těžnice (t1, t2 a t3) u 7 vláken bez a s čočkami při
zarovnání do roviny

typu optického vlákna pro sestrojení optického segmentového vysílače. Zde jsou de-
finovány indexy lomu jádra je 1,4561 a pláště 1,4378.

Pro PDMS byla zjištěna hodnota indexu lomu 1,42 z čehož je patrné, že světlo
dopadající na kulovou plochu tvořenou PDMS dosahuje zcela jiných hodnot indexu
lomu a tudíž i paprsky šířící se jádrem optického vlákna, splňujících podmínky to-
tálního odrazu budou přecházet do prostředí opticky řidšího, což má za následek,
že se paprsky lámou směrem od kolmice. Část mimo-osových paprsků se bude opět
lámat a odrážet zpět do vlákna nebo se vyzáří ve velkém úhlu. Rovněž samotný
PDMS snižuje výkonovou úroveň procházejícího světelného záření. Nicméně při vy-
užití čoček můžeme pozorovat, že došlo k rozšíření ozařované plochy. Zároveň došlo
i k vyhlazení rozložení optické intenzity v řezech po těžnicích plochy osminy koule
a byla potlačena i dominantní středová část.

Poslední obrázek 4.11 ilustruje řezy po těžnicích bez a s čočkami. Můžeme vidět,
že pro segmentový optický vysílač bez čoček jsou těžnice symetrické vůči sobě. V
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případě segmentového optického vysílače je rovněž symetričnost těžnic dodržena,
kromě středové těžnice t3, která má trochu jiné rozložení hodnot po řezu.
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(a) Výsledky rozložení intenzity pro těžnice
t1, t2 a t3 bez umístěných čoček
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Obr. 4.11: Výsledky ze simulací těžnic (t1, t2 a t3) pro 7 vláken bez a s čočkami při
zarovnání do roviny

4.2 Výsledky ze simulace návrhu optického segmentového
vysílače pro 19 vláken

V další simulaci bylo zjištěno, že nejrovnoměrnější pokrytí detekční plochy os-
miny koule na polovině koule může být dosaženo i za pomocí jednoho středového
vlákna, 6 vláken ve vnitřním kruhu a 12 vláken ve vnějším kruhu nastane, po-
kud bude úhel vychýlení vláken ve vnitřním kruhu 16◦, a úhel vychýlení vláken ve
vnějším kruhu bude 36◦. Uveďme, že tato simulace byla opět zhotovena bez čoček.
Vzdálenost mezi koncem středového vlákna a koncem každého ze 6 vláken ve vnitř-
ním kruhu je 0,86 cm v rovině, do které jsou vlákna zarovnána. Vzdálenost mezi
koncem středového vlákna a koncem každého z 12 vláken ve vnějším kruhu je 2 cm.
Je třeba zmínit délku prostředního vlákna, které bylo nastaveno na 29,7 mm, násle-
dovalo nastavení 6 vláken ve vnitřním kruhu, které měly délku nastavenou na 30,8
mm a posledních 12 vláken ve vnějším kruhu měly délku 35,8 mm. Pro porovnání
chování optických vláken v segmentu byl ponechán stejný úhel i při zhotovení čoček
na konce optických vláken pro vnitřní a vnější kruh optických vláken. Při simulaci i
měřeních byly brány v potaz úpravy konců optických vláken bez čoček a s čočkami.
Nejdříve jsou vyhodnoceny vlákna bez čoček a pak s čočkami, které jsou vytvořeny
za pomocí PDMS.

Na obrázku 4.12 pak můžeme vidět v relativních hodnotách rozložení optické
intenzity na detektoru poloviny koule pro 19 vláken bez čoček a k nim příslušné
řezy v osách x, y = 0 a y, x = 0, kdy nejvyšší hodnota optické intenzity je ve
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středu poloviny koule. S narůstající vzdáleností od středu detekční plochy poloviny
koule můžeme pozorovat postupné rozložení optické intenzity, které v daleko větší
míře vykrývá plochu rovnoměrněji, nežli tomu bylo u segmentového optického vysí-
lače tvořeného 7 optickými vlákny. Rovněž i plocha ozařovaná těmito 19 optickými
vlákny je daleko větší. Podrobnější popis rozložení optické intenzity pro definované
plochy bude rozebrán v rámci dalších obrázků. Níže jsou uvedeny obrázky, které
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Obr. 4.12: Výsledky ze simulací pro změnu rozložení optické intenzity na detektoru polo-
viny koule pro 19 vláken bez čoček při zarovnání do roviny

se opět zabývají rozložením relativní optické intenzity na definované detekční ploše
poloviny, respektive osminy koule. Z obrázků je pak patrné, že středová oblast dosa-
huje stále vyšších hodnot relativní optické intenzity pro optický segmentový vysílač
tvořený 19 vlákny bez umístěných čoček na koncích vláken. Středová oblast je tvo-
řená necelým kruhem maximální hodnoty relativní optické intenzity, ale tato oblast
není přímo ve středu detekční plochy poloviny či osminy koule. Středové vlákno vy-
kazuje nižší hodnoty relativní optické intenzity, nicméně skládáním zdrojů záření z
dalších vláken vede i ke zvýšení optické intenzity od středu detekční plochy poloviny
či osminy koule. Obrázky bez 4.13(a) a s vložením detektoru osminy koule 4.13(b).
Vyhodnocení zářivosti v relativních hodnotách můžeme vidět na obrázku 4.14 níže.
Je zde patrné, že nejvyšších hodnot je opět dosaženo od optického vysílače tvořeného
19 optickými vlákny bez čoček při zarovnání do roviny ve středu detekční plochy os-
miny koule a se vzrůstající vzdáleností od středu se zvětšuje vyzařovací úhel zářivost
ve stupních. Vidíme zde jemný rozdíl mezi řezy pro V a H rovinu řezu. Stejně jako
tomu bylo u předešlého typu optického segmentového vysílače na bázi 7 optických
vláken, tak i zde byl následným krokem simulace chování optického vysílače tvoře-
ného 19 optickými vlákny s umístěním čoček, které simulovali nanesení PDMS na
konce vláken. Jak bylo uvedeno výše, tak úhel vnitřní kružnice tvořené 6 optickými
vlákny od středového zůstali na původní hodnotě činící 16◦ a vnější kružnice tvořená
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(b) Výsledky rozložení intenzity s osminou
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Obr. 4.13: Výsledky ze simulací pro změnu rozložení optické intenzity bez a s vložením
detektoru osminy koule pro 19 vláken bez čoček při zarovnání do roviny v řezu
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(b) Výsledky zářivosti v rovině V a H

Obr. 4.14: Výsledky ze simulací pro změnu zářivosti pro 19 vláken bez čoček při zarovnání
do roviny

12 optickými vlákny měla úhel vychýlení vláken od středového o velikosti 36◦. To
vše bylo opět nutné z důvodu porovnání výsledků získaných pro rovné zakončení
optických vláken vůči vláknům s čočkami. Délka prostředního vlákna je 29,7 mm,
délka vláken ve vnitřním kruhu je 30,8 mm, délka vláken ve vnějším kruhu je 35,8
mm opět platí, že hodnoty jsou stejné pro rovné zakončení konců optických vláken,
tj. bez čoček. Opět je nejdříve analyzována změna optické intenzity v relativních
hodnotách dopadající na plochu detektoru pro polovinu koule, jak můžeme pozo-
rovat na obrázku 4.15 pro 19 vláken s čočkami a k nim příslušné řezy v osách x,
y = 0 a y, x = 0. Nejvyšší hodnota optické intenzity odpovídá simulované hodnotě
optické intenzity ve středu poloviny koule, kde se vzrůstající se vzdáleností od středu
klesá rozložení optické intenzity na ploše poloviny koule. Níže jsou uvedeny obrázky,
které mají umožnit hlubšímu porozumění rozložení relativní optické intenzity na
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Obr. 4.15: Výsledky ze simulací pro rozložení intenzity na detektoru poloviny koule pro 19
vláken s čočkami při zarovnání do roviny
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Obr. 4.16: Výsledky ze simulací pro změnu rozložení optické intenzity bez a s vložením
detektoru osminy koule pro 19 vláken s čočkami při zarovnání do roviny v řezu

definované detekční ploše poloviny, respektive osminy koule. Vidíme, že středová
oblast plochy už vykazuje nižší hodnoty relativní optické intenzity a maxima rela-
tivní optické intenzity se tvoří na částech mimo střed pro optický segmentový vysílač
tvořený 19 vlákny s umístěním čoček na koncích vláken. Obrázky bez 4.16(a) a s
vložením detektoru osminy koule 4.16(b). Vyhodnocení zářivosti v relativních hod-
notách můžeme vidět na obrázku 4.17 níže. Je zde patrné, že nejvyšších hodnot je
opět dosaženo od optického vysílače tvořeného 19 optickými vlákny s čočkami při
zarovnání do roviny ve středu detekční plochy osminy koule a se vzrůstající vzdá-
leností od středu se zvětšuje vyzařovací úhel zářivost ve stupních. Rozdílnost mezi
rovinami V , H je zajímavá a souvisí s vychýlením jednotlivých vláken ve vnitřním,
a vnějším kruhu a tím dochází i ke změnám vyzařování světelného záření z konců
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(b) Výsledky zářivosti v rovině V a H

Obr. 4.17: Výsledky ze simulací pro změnu zářivosti pro 7 vláken s čočkami při zarovnání
do roviny

optických vláken, kde jsou umístěny čočky. Navíc jednotlivé paprsky se šíří různě v
rámci optického vlákna a vychýlením se ještě více mění podmínky pro šíření těchto
paprsků skrze jednotlivá optická vlákna. Tím, že je ještě navíc na koncích optických
vláken umístěna čočka, tak dochází ke změnám vyzařovacích úhlů z jednotlivých
optických vláken. To vše vede v konečném důsledku i ke změně velikosti světelné
stopy na detekční ploše poloviny koule. Poté, co byla provedena prvotní analýza
simulovaných dat za pomoci aplikací LightTools a MATLAB v podobě definování
rozložení optické intenzity či zářivosti při použití optického segmentového vysílače
tvořeného 19 optickými vlákny bez a s čočkami, můžeme přejít k vyhodnocení řezů
po těžnicích na definované ploše osminy koule. Na obrázku 4.18 pozorujeme rozložení
relativních hodnot optické intenzity na ploše detektoru odpovídající osmině koule
a řez těžnicemi t1, t2 a t3, které jsou pro lepší orientaci zaznačeny na obrázku 4.3.
Jak vidíme na obrázku 4.18, tak výsledky ze všech těžnic t1, t2 a t3 pro 19 vláken
bez čoček má velice symetrické rozložení relativních hodnot optické intenzity na de-
finované ploše detektoru pro osminu koule. Při těchto těžnicích můžeme pozorovat,
že kolísání 3 dB bylo dodrženo, jak pro úpravu konců čel 19 vláken v segmentu
bez a s čočkami. To, co však stojí za zmínku je chování středového vlákna, které
vykazuje nižší hodnotu intenzity nežli je tomu u vláken v kruzích pro 19 vláken
bez čoček. V tomto případě, lze těžko předjímat, kde může být chyba. Respektive
to může být dáno tím, že středové vlákno vyzařuje primárně pouze svůj světelný
kruh na středovou část osminy koule, nicméně vlákna ve vnitřním a vnějším kruhu
vyzařují ve větším počtu navzájem. Skládání optických výkonů jednotlivých zdrojů
v tomto případě zářeními z konců optických vláken vede ke zvýšení optické intenzity
na měřené ploše.

U rozložení relativních hodnot optické intenzity pro 19 vláken s čočkami opět
dochází k výkonovému poklesu, které je dáno výše uvedenými parametry tohoto
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(a) Výsledky rozložení intenzity pro těžnici
t1
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(b) Výsledky rozložení intenzity pro těžnici
t2
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(c) Výsledky rozložení intenzity pro těžnici
t3

Obr. 4.18: Výsledky ze simulací pro těžnice (t1, t2 a t3) u 19 vláken bez a s čočkami při
zarovnání do roviny

silikonového kaučuku naneseného na konce optických vláken.

Jednoznačně se však ukázalo, že s aplikací PDMS na konce optických vláken došlo
k vyhlazení vyzařovací křivky a byly potlačeny výkyvy pro rovné ukončení optických
vláken. Jediný rozdíl se zdá být pouze u středové těžnice t3, která vykazuje vyšší
hodnoty relativní intenzity oproti těžnicím t1 a t2.

Poslední obrázek 4.19 pak ilustruje řezy po těžnicích bez a s čočkami pro všechny
těžnice t1, t2 a t3 do jednoho grafu. Můžeme vidět, že pro segmentový optický vy-
sílač bez čoček jsou těžnice symetrické vůči sobě, až na malé odchylky. V případě
segmentového optického vysílače je rovněž symetričnost těžnic dodržena. Popis vý-
sledků pro těžnice, kdy byly umístěny na konce vláken čočky pro jednotlivá vlákna
je shrnut předcházejícím odstavci.
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(a) Výsledky rozložení intenzity pro těžnice
t1, t2 a t3 bez umístěných čoček
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(b) Výsledky rozložení intenzity pro těžnice
t1, t2 a t3 s umístěními čočkami

Obr. 4.19: Výsledky ze simulací těžnic (t1, t2 a t3) pro 19 vláken bez a s čočkami při
zarovnání do roviny

4.3 Dílčí závěr z výsledků ze simulace návrhu optického seg-
mentového vysílače pro 7 a 19 vláken

Ze simulací pro 7 nebo 19 vláken v segmentu optického vysílače bylo zjištěno, že
pro 7 vláken v simulacích dochází sice k dodržení podmínky kolísání 3 dB výkonové
hustoty po řezu v rámci těžnic t1, t2 a t3, po optimalizaci v softwarové aplikaci bylo
dosaženo ozáření téměř celé osminy koule umístěné na detekční ploše poloviny koule.
Při simulaci optického vysílače pro 7 vláken bez čoček vidíme, že dominantní ma-
ximum se vytvořilo ve středu osminy a od středu k rohům detektoru plochy osminy
koule klesá optická intenzita či zářivost, která byla rovněž vyhodnocena. To, co však
stojí za povšimnutí je chování stejného typu vysílače poté, co byly na konce optic-
kých vláken umístěny čočky (PDMS). Došlo k výraznému snížení výkonu (až k 50%)
respektive intenzity až o 3 dB, nicméně byla dodržena podmínka kolísání výkonové
hustoty po řezu a navíc došlo k vyhlazení křivek po všech řezech těžnic (t1, t2 a t3)
na detektoru osminy koule. Jednotlivé řezy po těžnicích jsou téměř symetrické, což
zaručuje rovnoměrné rozložení optické intenzity na detektoru osminy koule. Co však
je nutné podotknout je ten fakt, že koncové body již nesplní podmínku 3 dB kolísání
výkonové hustoty zcela a to z toho důvodu, že bylo použito rovného zakončení vlá-
ken a nikoliv do kulové plochy, která by lépe kopírovala kulovou plochu detektoru
osminy koule. Ze simulace pro 19 vláken bez čoček v rámci optického vysílače v
segmentu bylo zjištěno, že došlo k zajímavému poklesu ve středu detektoru osminy
koule umístěné do detekční plochy poloviny koule, což může být zapříčiněno velkým
množstvím neznámých. Jedna z nich může být daná tím, že detektor osminy koule je
ozařován primárně středovým vláknem a vlákna ve vnitřním či vnějším kruhu jsou
hodně vychýlená. Z tohoto důvodu nedochází k tak významnému skládání optických
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výkonů jednotlivých zdrojů, v tomto případě zářeními z konců optických vláken v
rámci segmentu optického vysílače. Ale po umístění čoček na konce optických vlá-
ken pro optický segmentový vysílač tvořený 19 vlákny došlo k výraznému vyhlazení
řezu křivky po těžnici t1, t2, nicméně u těžnice t3 došlo k jemnému zvýšení výkonové
úrovně. Zároveň je třeba zmínit, že jak pro 7 či 19 vláken při umístění čoček došlo
k ozáření plochy větší nežli byla samotná osmina, z toho důvodu bylo při simula-
cích plocha pro vyhodnocení nastavená na polovinu koule s výřezem pro detektor
osminy koule pro vyhodnoceních těžnic vůči reálnému měření. Závěrem k simulacím
lze konstatovat, že byl nalezen způsob jak zhotovit a nasimulovat segment optic-
kého vysílače tvořeného 7 či 19 optickými vlákny typu Nufern S105/125-22A, které
měly za úkol rovnoměrně ozářit detektor osminy koule, která v tomto případě měla
simulovat měřicí a vyhodnocovací plochu. V jednotlivých těžnicích t1, t2 až t3 byly
zhotoveny grafy demonstrující dodržení 3 dB kolísání výkonové úrovně. Na základě
simulací jsou zhotoveny reálné prototypy optických vysílačů.

4.4 Výsledky z reálného měření návrhu optického segmen-
tového vysílače pro 7 a 19 vláken

Tato kapitola popisuje výsledky z měření s prototypy optických segmentových
vysílačů na bázi optických vláken, a to pro 7 či 19 vláken s a nebo bez čoček. Při
výrobě se vycházelo ze simulací, které nám měly napovědět, jak zvolit optimální
úhly vychýlení pro optická vlákna v rámci vnitřního či vnějšího kruhu pro rovno-
měrnou distribuci optické intenzity na ploše osminy koule. Mějme na paměti, že
stále zůstává středové vlákno v ose bez vychýlení a kolem tohoto středového vlákna
v kruzích dochází k vychylování dalších vláken v definovaných vzdálenostech od
středového vlákna, dle simulace. Na obrázku 4.20, níže můžeme vidět schématické
rozložení komponent při reálném měření. Jsou zde značeny i vzdálenosti mezi jed-
notlivými komponentami, tak jak bylo popsáno v rámci předcházejících kapitol. Při
proměřování prototypů optických segmentových vysílačů na bázi optických vláken, a
to pro 7 či 19 vláken, byla zvolena vzdálenost mezi konci optických vláken a středo-
vou plochou osminy koule na 34 cm. Pro potlačení záření emitovaného LED zdrojem
do prostoru temné místnosti byl použit stínící prvek, ve kterém byla celá aparatura
bez prvku pro aretaci pro prototypy optických segmentových vysílačů schována.

K proměřování rozložení optického výkonu na osmině koule v definovaných bo-
dech o průměru 0,5 cm byl použit měřič výkonu PM100D a k němu fotodetektor
S120VC s velikostí detekční plochy o průměru 9,5 mm od dodavatele Thorlabs. V
jednotlivých bodech na osmině koule byly měřeny hodnoty výkonu a zapisovány do
matice odpovídající souřadnicovému systému na osmině koule. Pro vyhodnocení řezů
přes těžnice t1, t2 a t3 byla zhotovena v MATLABu aplikace, která vybírá hodnoty
z matice rozložení výkonu odpovídající bodům po těžnici na osmině koule.
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Prvním kroku byl proměřován prototyp optického segmentového vysílače se 7
optickými vlákny s rovným zakončením či čočkami. Pro tyto prototypy bylo zvoleno
uspořádání do kruhu, kdy vnější kružnice s 6 optickými vlákny měla poloměr 2 cm
a vychýlení vláken bylo vůči středovému o velikosti 13◦. Jak vidíme, byly kompletně
převzaty parametry ze simulace. Na obrázcích 4.21(a), 4.21(b), 4.21(c) pak můžeme
vidět rozložení relativních hodnot výkonu po osmině koule pro řezy, dle definovaných
těžnic t1, t2 a t3 pro reálné měření při měření prototypu se 7 optickými vlákny. První
obrázek 4.21(a) reprezentuje vyhodnocení reálně naměřených hodnot výkonu převe-
dených do relativních hodnot pro těžnici t1 u prototypu se 7 optickými vlákny bez a
s umístěním čoček na konce optických vláken. Jak vidíme, tak z reálně naměřených
dat je patrné, že dominantní výkonové centrum se nachází uprostřed osminy koule
a se vzrůstající vzdáleností od středu klesá optický výkon definovaný v relativních
hodnotách pro rovně zakončená optická vlákna. U prototypu 7 vláken s umístěním
čoček na konce optických vláken došlo opět ke snížení výkonové úrovně, stejně jako
tomu je i u simulace, avšak zde je patrný rozdíl v tom, že nedošlo k tak velkému
potlačení výkonovém maxima ve středu osminy koule. Rovněž splnění podmínky
3 dB kolísání hustoty výkonu bylo splněno na menší ploše nežli je velikost osminy
koule. Pro těžnice t2 viz obrázek 4.21(b) a t3 viz obrázek 4.21(c) je situace totožná
s jemnými změnami.

Shrnující obrázek 4.22 ukazuje rozložení relativních hodnot výkonu v řezech, dle
všech těžnic t1, t2 a t3 pro reálné měření při měření prototypu se 7 optickými vlákny
bez 4.22(a) a s čočkami 4.22(b) na osmině koule. Smyslem tohoto obrázku 4.22 je
demonstrovat symetričnost těžnic, a tím i dosažení rovnoměrné distribuce optického
záření na osmině koule. Jak můžeme vidět na obrázku 4.22, tak řezy v těžnicích
se mírně liší v rozložení optického výkonu na osmině kouli, nicméně tyto změny
nejsou příliš velké. Nerovnoměrnost relativních hodnot optického výkonu v těžni-
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Obr. 4.20: Schématický obrázek při měření s prototypy optických segmentových vysílačů
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(a) Výsledky rozložení optického výkonu pro
těžnici t1

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

R
el

at
iv

ní
 h

od
no

ty
 v

ýk
on

u

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

(b) Výsledky rozložení optického výkonu pro
těžnici t2
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(c) Výsledky rozložení optického výkonu pro
těžnici t3

Obr. 4.21: Výsledky z reálného měření rozložení optického výkonu pro těžnice (t1, t2 a t3)
pro 7 vláken bez a s čočkami při zarovnání do roviny

cích může být způsobena tím, že nanesené čočky nejsou zcela stejné mezi sebou, či
uvnitř čoček se mohly vytvořit vzduchové kapsy v podobě bublinek, které nebyly
odstraněny ani po dlouhodobém uskladnění siloxanu Sylgard 184 v chladu, a tím
došlo k nerovnoměrnému rozptylování či utlumování světelného záření pronikajícího
skrze tyto čočky. Další možností je nedodržení přesných velikostí úhlů pro jednotlivá
vlákna a jejich umístění do prototypu optického vláknového segmentu tvořeného 7
optickými vlákny. V následujícím kroku byl proměřován optický segmentový vy-
sílač tvořený 19 optickými vlákny. Při reálném měření pak bylo středové vlákno a
k němu 6 vláken ve vnitřním kruhu a 12 vláken ve vnějším kruhu. Úhel vychýlení
vláken ve vnitřním kruhu je 16◦, a úhel vychýlení vláken ve vnějším kruhu je 36◦.
Reálné měření rozložení optického výkonu na ploše osminy koule bylo zhotoveno
se stejnými parametry nastavení vychýlení vláken v kruzích při rovném zakončení
či umístění čoček na konce optických vláken. Na obrázcích 4.23(a), 4.23(b), 4.23(c)
pak můžeme vidět rozložení relativních hodnot výkonu po osmině koule pro řezy, dle
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definovaných těžnic t1, t2 a t3 pro reálné měření při měření prototypu s 19 optickými
vlákny. První obrázek 4.23(a) reprezentuje vyhodnocení reálně naměřených hodnot
výkonu převedených do relativních hodnot pro těžnici t1 u prototypu s 19 optickými
vlákny bez a s umístěním čoček na konce optických vláken. Opět můžeme pozorovat
z reálně naměřených hodnot rozložení optického výkonu pro segment tvořený 19 op-
tickými vlákny, že dominantní výkonové centrum se nachází uprostřed osminy koule
a se vzrůstající vzdáleností od středu klesá optický výkon definovaný v relativních
hodnotách pro rovně zakončená optická vlákna. U prototypu 19 vláken s umístěním
čoček na konce optických vláken došlo opět ke snížení výkonové úrovně, stejně jako
tomu je i u simulace, avšak zde je patrný rozdíl oproti segmentu tvořeného 7 optic-
kými vlákny, kde dochází k potlačení výkonového maxima ve středu osminy koule.
Z tohoto pohledu se jeví, že segment obsahující 19 vláken dokáže efektivněji vykrýt
plochu osminy koule a zároveň nedochází k tak velkému výkonovým rozdílům ma-
xima uprostřed osminy koule vůči mimo středovým bodům. Splnění podmínky 3 dB
kolísání hustoty výkonu bylo dodrženo na celé ploše osminy koule, což je obzvlášť
důležité. Pro těžnice t2 viz obrázek 4.23(b) a t3 viz obrázek 4.23(c) je situace totožná
s jemnými změnami.

Shrnující obrázek 4.24 pak ukazuje rozložení relativních hodnot výkonu v řezech,
dle všech těžnic t1, t2 a t3 pro reálné měření při měření prototypu s 19 optickými
vlákny bez 4.24(a) a s čočkami 4.24(b) na osmině koule. Jak již bylo uvedeno v před-
chozím případě prototypu segmentového optického vysílače se 7 optickými vlákny
smyslem tohoto obrázku 4.24 je demonstrovat symetričnost těžnic, a tím i dosažení
rovnoměrné distribuce optického záření na osmině koule. Jak můžeme vidět na ob-
rázku 4.24, tak řezy v těžnicích se mírně liší v rozložení optického výkonu na osmině
kouli, nicméně tyto změny nejsou příliš velké. Možná by se dalo říci, že u těžnice
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(a) Výsledky rozložení výkonu pro těžnice
t1, t2 a t3 bez umístěných čoček
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Obr. 4.22: Výsledky z reálného měření rozložení optického výkonu pro těžnice (t1, t2 a t3)
pro 7 vláken bez a s čočkami při zarovnání do roviny
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(a) Výsledky rozložení optického výkonu pro
těžnici t1

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

R
el

at
iv

ní
 h

od
no

ty
 v

ýk
on

u

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

(b) Výsledky rozložení optického výkonu pro
těžnici t2
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(c) Výsledky rozložení optického výkonu pro
těžnici t3

Obr. 4.23: Výsledky z reálného měření rozložení optického výkonu pro těžnice (t1, t2 a t3)
pro 19 vláken bez a s čočkami při zarovnání do roviny
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(a) Výsledky rozložení výkonu pro těžnice
t1, t2 a t3 bez umístěných čoček
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(b) Výsledky rozložení výkonu pro těžnice t1,
t2 a t3 s umístěnými čočkami

Obr. 4.24: Výsledky z reálného měření rozložení optického výkonu pro těžnice (t1, t2 a t3)
pro 19 vláken bez a s čočkami při zarovnání do roviny

50
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t1 dochází k jemné odchylce v polovině řezu těžnice procházející středem osminy
koule. Ovšem opět jako v předešlém případě platí, že dané nerovnoměrnosti relativ-
ních hodnot optického výkonu v těžnicích mohou být způsobeny tím, že nanesené
čočky nejsou zcela stejné mezi sebou či uvnitř čoček se mohly vyskytovat vzduchové
kapsy v podobě bublinek, které nebyly odstraněny ani po dlouhodobém usklad-
nění siloxanu Sylgard 184 v chladu, a tím došlo k nerovnoměrnému rozptylování či
utlumování světelného záření pronikajícího skrze tyto čočky. Další možností je nedo-
držení přesných velikostí úhlů pro jednotlivá vlákna a jejich umístění do prototypu
optického vláknového segmentu tvořeného 19 optickými vlákny.
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5 ZÁVĚR

V této práci bylo zkoumáno, jaké jsou možnosti realizace optického vysílače s
optickými vlákny pro budoucí použití v systémech VLC, kdy chceme zajistit dvě
funkce a to dostatečné osvětlení plochy a komunikaci. K tomu, abychom mohli se-
strojit optický vláknový vysílač, bylo nejdříve nutné prostudovat aktuální stav zkou-
mané problematiky a porovnat vědecké pokroky s jinými vědeckými týmy v rámci
světa.

Tato práce hledala jiný inovativní přístup k řešení daného problému a to, jak na-
jít vhodné uspořádání vláken, geometrický obrazec optického segmentu tvořeného
optickými vlákny, volbu typu vlákna, počtu vláken, vychýlení vlákna, zakončení
vlákna a v neposlední řadě i měření v prostoru. Všechny uvedené parametry mu-
sely v konečném důsledku splňovat kritérium efektivního pokrytí části místnosti s
rovnoměrným rozložením optické intenzity v prostoru, kdy míra kolísání hustoty
optického výkonu nepřesáhne 3 dB.

Prvním krokem při konstrukci vysílače bylo najít vhodný typ zdroje záření, který
bude emitovat dostatečný výkon použitelný pro navázání do optického vysílače, a zá-
roveň bude využitelný, jak pro osvětlování, tak i pro komunikaci. Z tohoto pohledu se
jevilo vhodné využít polovodičového zdroje záření, které dosahují vysokých výkonů,
jsou využívány v rámci systémů VLC a mohou být využity i pro komunikační účely.
Na základě těchto informací byla vybrána LED dioda s typovým označením HPA8b-
43K5GAx pracující na vlnové délce 525 nm s malým vyzařovacím úhlem činícím 35◦.
Protože vybraný typ LED zdroje záření má i tak stále velký vyzařovací úhel nežli
mají laserové zdroje záření, je nutné koncentrovat maximum emitovaného světelného
záření generovaného polovodičovým zdrojem záření do bodu pro snížení výkonových
ztrát. Ke koncentraci, respektive fokusaci optického výkonu emitovaného polovodičo-
vou diodou typu HPA8b-43K5GAx do malého světelného bodu je využito čočkového
optického elementu v podobě spojné (achromatické plano-konvexní) čočky typu ED-
MUND OPTICS VIS-NIR Coated, Achromatic Lens #49-321, která je umístěná za
zářivý zdroj. Jakmile nám byl znám typ optické soustavy pro fokusaci optického zá-
ření, bylo nutné nastudovat problematiku tvarování optických svazků. V práci je pro
hlubší analýzu uvedena problematika vazebních podmínek spolu s matematickým
definováním pole, které vychází za obecnou čočkou.

Následně bylo nutné hledat optické vlákno, které má své využití ve fotonických
komunikacích a bude dosahovat větších průměru jádra i pláště z důvodu efektivní
vazby. Je nutné zmínit i ten fakt, že s větší plochou jádra budeme moci ozářit větší
plochu v kombinaci se změnou vyzařovacích úhlů. V práci bylo vybráno mnohovidové
optické vlákno od firmy Nufern s typovým označením S105/125-22A.

Při řešení hledání úpravy konců optických vláken bylo využito rovného zakončení
vláken a pomocí inovativního řešení za pomocí PDMS. PDMS byl použit s typovým
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označením Sylgard 184 od firmy Dow Corning a v práci je uvedena metodika výroby,
nanesení PDMS na konce optických vláken a jeho měření pomocí mikroskopu. Právě
využití PDMS je jedním z přínosů této práce, kdy za použití PDMS došlo ke zlepšení
v podobě zvětšení vyzařovací charakteristiky optických vláken, respektive numerické
apertury oproti rovnému zakončení vláken. V práci je uvedena metodika měření
numerické apertury, dle normy IEC 60793-1-43:2015, kdy bylo zhotoveno pracoviště
pro měření numerické apertury optických vláken bez a s čočkami zhotovenými díky
PDMS. Je třeba uvést, že využití PDMS pro úpravu konců vláken zatím není ve
vědeckých kruzích příliš využito, spíše se hledá jiné uplatnění tohoto silikonového
kaučuku.

Posledním krokem bylo definování měřicí a vyhodnocovací plochy pro vyjádření
splnění podmínky efektivního pokrytí části místnosti s rovnoměrným rozložením op-
tické intenzity v prostoru, kdy míra kolísání hustoty optického výkonu nepřesáhne
3 dB. Byla vybrána osmina koule, která odpovídá ploše při rohovém umístění optic-
kého vysílače. Vyhodnocení pro dosažení rovnoměrného rozložení optické intenzity
na detekční ploše poloviny koule s detektorem na osminu koule s 3 dB kolísáním
výkonové hustoty je pak za pomocí těžnic t1, t2 a t3, které protínají osminu koule
vždy v jejím středu. 3D modely rozložení optické intenzity byly vytvořeny pouze za
pomocí simulací pro celkové vyhodnocení a jsou uvedeny v rámci práce.

Před samotným zhotovením simulačního modelu optického segmentového vysí-
lače byly proměřeny některé základní komponenty, zvažované pro tvorbu vysílače.
Cílem prvotní simulace bylo zhotovit model pro optimalizaci vazebních podmínek a
změnu tvaru optického svazku za achromatickou čočkou vstupující na čelo SMA905
konektoru. Zároveň je nutné provést analýzu, zda svazek dopadající na čelo SMA
konektoru má uniformní rozdělení výkonu čemuž odpovídá nejlépe Top-Hat svazek
či dochází ke kolísání výkonové úrovně, což vede k různým vazebním podmínkám
pro svazek optických vláken a jejich výkonovým rozdílům mezi jednotlivými vlákny.

Ze simulací v softwarovém prostředí LightTools bylo zjištěno, že svazek dopa-
dající na čelo ferule SMA905 konektoru pro segment tvořený 7 optickými vlákny
nedochází k větším vazebním nerovnoměrnostem mezi jednotlivými vlákny uchy-
cenými v SMA905 konektoru. Situace je trochu odlišná pro vazební podmínky u
19 optických vláken v rámci segmentu optického vysílače. Zde již pozorujeme větší
výkonové poklesy pro vlákna umístěna mimo střed ferule, a tím dojde k menšímu
vybuzení těchto mimo středových vláken. To celé má za následek výkonové změny i
na výstupní straně optického vysílače.

V další části tvorby modelu optických segmentových vysílačů v softwarové apli-
kaci LightTools už bylo použito parametrů z vybraného optického vlákna S105/125-
22A. Simulace byly vytvořeny se 7 či 19 optickými vlákny s úpravou konců vláken
bez a s čočkami, kdy konce optických vláken byly zarovnány do roviny, jelikož tomu
odpovídalo i reálné měření.
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Lepších výsledků je dosaženo při zhotovení optického segmentového vysílače s
19 optickými vlákny pro stejnou úpravu konců optických vláken a zarovnání do ro-
viny. Při simulaci bylo zjištěno, že nejrovnoměrnější pokrytí osminy koule může být
dosaženo i za pomocí jednoho středového vlákna, 6 vláken ve vnitřním kruhu a 12
vláken ve vnějším kruhu nastane, pokud bude úhel vychýlení vláken ve vnitřním
kruhu 16◦, a úhel vychýlení vláken ve vnějším kruhu bude 36◦. Pro optický seg-
ment tvořený 19 optickými vlákny bez čoček jsou těžnice t1, t2 a t3 symetrické v
jednotlivých řezech, ale zajímavostí je chování středového vlákna.

Kromě simulací optické intenzity a míry kolísání výkonové hustoty na ploše detek-
toru osminy koule byla studována i zářivost pro jednotlivé typy optických segmento-
vých vysílačů pro 7 a 19 vláken. Pro lepší pochopení definování detekční plochy pro
rozložení optické intenzity je využito v softwarové aplikaci polovina koule s výřezem
pro detektor osminy koule, kdy můžeme vidět, že při vložení osminy koule dojde k
ořezání části výsledků rozložení optické intenzity. Simulace, ačkoliv byly nastaveny
pro optimalizaci rozložení optické intenzity na osminu koule, tak ozařovaly i plochu
mimo ní.

Posledním bodem práce bylo zhotovit prototypy optických segmentových vysí-
lačů, dle předlohy získané ze simulací, a ověřit jejich funkčnost v temné místnosti
pro potlačení okolního světelného záření, které by vnášelo chybu do měření. Proto-
typy optických segmentových vysílačů pro 7 a 19 vláken byly zhotoveny a umístěny
do polystyrénového výřezku bez a s umístěním čoček. Úhly vychýlení pro optická
vlákna ve vnitřním či vnějším kruhu byly pro oba prototypy optických vysílačů vy-
vrtány shodně. Měření kolísání výkonové hustoty v řezech po těžnicích osminy koule
bylo provedeno ve vzdálenosti 34 cm mezi segmentem optického vysílače pro 7 či 19
vláken vůči středu osminy koule. Bohužel technologické zázemí katedry nedovolilo
vyrobit prototypy optických segmentových vysílačů na kulové ploše. Proto je nutné
říci, že není dodržena jednotná vzdálenost drah mezi vysílačem a kulovou plochou
osminy koule.

S reálně vytvořeným prototypem optického segmentového vysílače se 7 optickými
vlákny bez a s umístěním čoček na konce optických vláken bylo zjištěno, že reálný
model je proti simulovanému jiný, jelikož v reálném měření nedošlo k vyhlazení
křivky po těžnicích. Bez čoček je výkonové maximum uprostřed a postupně klesá
od středu směrem k rohům osminy koule. Stejná situace je i pro segment tvořený 7
optickými vlákny s čočkami. I zde výkon klesá se vzrůstající vzdáleností od středu
osminy koule. Druhý typ prototypu optického segmentového vysílače tvořeného 19
optickými vlákny dosahoval velice dobrých výsledků oproti simulaci. Na základě
reálně provedených měření výkonového rozložení světla na detektoru osminy koule
došlo ke splnění podmínky 3 dB kolísání výkonové hustoty po řezu těžnic osminy
koule.

Rozdíly vzniklé mezi simulačním modelem návrhu prototypu optického segmen-
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tového vysílače pro 7 či 19 vláken dochází ke změnám či rozdílům, které mohou
být způsobeny tím, že zatím co v simulacích počítáme s ideálními parametry tj. ho-
mogenní složení materiálu čoček definovaných za pomocí indexu lomu a přesnému
umístění na konce optických vláken. Opačná situace je u reálného prototypu vy-
sílače, kde vstupuje do vyhodnocení a rozložení světla na osmině koule k chybám,
které mohou snížit kvalitu reálných měření. V simulacích předpokládáme ideální typ
optického vlákna s dokonalou válcovou strukturou, ideální vazbou do všech vláken
ze zdroje záření atd. Další chyby mohly vzniknout při výrobě prototypu optického
segmentového vysílače např. při vrtání dírek pro umístění vláken do polystyrénového
výřezku a jejich uchycení.

Budoucí vývoj optických vysílačů na bázi vláken může být směřován do pro-
blematiky optimalizace optické soustavy pro fokusaci, výběr jiných typů optických
vláken s většími průměry jádra a pláště, úprava konců optických vláken do jiných
tvarů. Zároveň je třeba hledat jiný typ siloxanu Sylgardu s indexem lomu bližší op-
tickému vláknu. Velice zajímavé se jeví využití smíchání PDMS a luminoforu, kdy
při homogenně rozloženém luminoforu v PDMS po ozáření světlem modré barvy
dojde ke změně vyzářeného světla z konců optických vláken na bílé světlo, které je
vhodné pro osvětlování vnitřních prostor.

Na závěr lze říci, že byl nalezen způsob tvorby optických segmentových vysílačů
na bázi optických vláken, které splňují podmínku efektivního pokrytí části místnosti
(v našem případě osminy koule či její části) s rovnoměrným rozložením optické in-
tenzity v prostoru, kdy míra kolísání hustoty optického výkonu nepřesáhne 3 dB. K
významnému zlepšení vykrytí prostoru došlo při aplikaci čoček vyrobených pomocí
PDMS. Dané řešení nanesení PDMS na konce optických vláken za účelem rovno-
měrného vykrytí definované plochy v rámci této práce nebylo do současné doby
publikováno na mezinárodní scéně.
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