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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá vlivem mechanických deformací vláknových mřížek na 

optický výkon ve vláknech. Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je 

věnována popisu základních vlastnosti a principů vláknových mřížek. V druhé části je popsáno 

provedení měření optického výkonu ve vlákně s mřížkou a vliv deformace mřížky na výkon. 

V třetí části je popsána simulace v SW Optiwave. Vytvoření mřížky v nástroji Optigrating a 

simulace chování vlákna s vytvořenou mřížkou v nástroji Optisystem. Poslední část diplomové 

práce je věnována zhodnocení provedených měření a simulací a užití vláknových mřížek 

v oblasti telekomunikací a senzorů.  

 

Abstract 
This dissertation deals with an effect of mechanical deformation of fiber gratings on optical 

power in optical fiber. The dissertation is divided into four main parts. First part is devoted to 

the description of essential features and principles of fiber gratings. Second part describes 

measurement concept of optical power in fiber with grating and lattice strain effect of 

deformation on power. In the third part is described simulation in Optiwave software, concept 

of gratings creation in Optigrating tool and simulation of behavior of fiber with created gratings 

in Optisystem tool. Last part of the dissertation is devoted to evaluation of performed 

measurements, simulations and usage of fiber gratings in telecommunication and sensor area.. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Λ                     Perioda vláknové mřížky 

λB                     Braggovská vlnová délka 

kf                                                     Vlnový vektor odražené vlny 

ki                                                     Vlmový vektor dopadající vlny 

K                                                     Mřížkový vektor  

neff                                                    Efektivní index lomu 

λ                                                      Střední vlnový vektor 

R                                                     Odrazivost 

Ω                                                     Součinitel vazby 

l                                                       Délka vláknové mřížky 

V                                                     Normalizovaná frekvence 

a                                                      průměr jádra 

FWHM                                           Full Width Half Maximum (Plná šířka v polovině maxima) 

nco                                                   Index lomu jádra  

ncl                                                     Index lomu pláště 

∆ λB                                                                              Posun Braggovské vlnové délky  

v                                                      Poissnova konstanta 
p11,p12                                              Koeficienty mechanického napětí 
T                                                      Teplota 
α n                                           Termo-optický  koeficient 
αΛ                                                 Teplotně roztažitelný koeficient 
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Kapitola 1 Úvod 

 

            Diplomová práce se zabývá problematikou vláknových mřížek, konkrétně vlivem 

mechanické deformace vláknových mřížek. Vláknové mřížky nazývané také optické vláknové 

mřížky nebo Braggovské mřížky převzaté z angličtiny Fiber Bragg Gratings  zkratka FBG. 

Vláknové mřížky jsou velice rychle se rozvíjející nástroj v oblasti telekomunikačních optických 

sítí a po zjištění dalších velice zajímavých vlastností, jako reakce na teplo a reakce na 

mechanické napětí, také v oblasti senzorů. Problematika vláknových mřížek je velice obsáhlá a 

tato diplomová práce se zabývá jen malou částí této problematiky, a to, jak již bylo zmíněno na 

začátku, mechanickým namáháním (deformací). Tato vlastnost a odezva v mřížce na ní, položila 

základní kámen v oblasti vláknových mřížek jako senzorů. Aplikací těchto mřížek lze užít jako 

senzory pro detekci pohybu, tlaku, zrychlení a dalších. To je jen pár základních informací 

z oblasti na úvod, které jsou dále v diplomové práci popsány podrobněji. 

    

          Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část je věnována popisu 

vlastností optické vláknové mřížky, kde jsou popsány principy a vztahy vláknových mřížek, 

jejich základní typy a chování. Dále je zde popsán princip výroby vláknových mřížek. V druhé 

části diplomové práce je popsána praktická část zpracování zadané diplomové práce a to 

mechanické namáhání vláknové mřížky a sledování změn ve spektrech a výkonu v optickém 

vlákně před a za vláknovou mřížkou. Tato část obsahuje návrh pracoviště, popis jakým 

způsobem se provádělo namáhání vláknové mřížky, měření a výsledky z praktické části. Třetí 

část je věnována popisu simulace vláknových mřížek v softwaru Optiwave a to konkrétně 

v části  Optigrating, kde byla vláknová mřížka navrhnuta a poté v části Optisystem 

odsimulována. V poslední části diplomové práce je provedeno zhodnocení praktických a 

simulovaných výsledků. Dále je zde popsána různá užití vláknových mřížek a to jak v optických 

komunikacích, tak v senzorové technice.        
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Kapitola 2  

Popis činnosti vláknových mřížek 

 

2.1. Základní struktura vláknové mřížky 

Základní struktura vláknové mřížky je tvořena periodicky se opakujícími ploškami se změnami 

indexu lomu v jádře speciálního optického vlákna. Plošky jsou, jak lze vidět na obrázku .2.1, 

kolmé k ose optického vlákna. Vláknové mřížky jsou různě dlouhé. Délka je stanovena dle 

potřeby, protože je to jeden z faktorů, které ovlivňují chování mřížky.  

 

 

 

                                             Obr.2.1: Braggovská mřížka 

 

2.2. Princip vláknové mřížky 

Hlavní vlastností nebo princip, pro kterou je využívána vláknová mřížka je její schopnost 

reflektovat neboli odrazit určitou část světla a ostatní část světla přenést dál optickým vláknem.   
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Tato schopnost odrazit jen určitou vlnovou délku λB je dána jednak Frenselovými rovnicemi a 

Braggovskou podmínkou. Fresnelovy rovnice se zabývají odrazem a prostupem na rozhraní 

dvou prostředí s různými indexy lomu. Braggovská podmínka je požadavek splnění zákona 

zachování hybnosti a energie. Zachování hybnosti potřebuje, aby se vlnový vektor a dopadající 

vlny ki v součtu s mřížkovým vektorem K rovnal vlnovému vektoru odraženému kf.  

 

                                                                   [1]  (2.1) 

 

Podmínka zachování hybnosti 

 

                                            [1]  (2.2)       

 

 – perioda vláknové mřížky 

neff – efektivní index lomu 

λB – střední vlnová délka mřížky 

 

která se dá zjednodušit na první řád Brraggovy podmínky 

 

                                                                [1]   (2.3)                           

 

λB   -  střední vlnová délka (Braggovská vlnová délka), která se na vláknové mřížce odrazí 

neff  -  je efektivní index lomu jádra vlákna    



Popis  č innost i  vláknových m ř ížek 

 

10

 

Zákon zachování energie požaduje, ať frekvence dopadajícího světla a odraženého světla byly 

totožné.  

 

2.3. Odrazivost vláknové mřížky 

Hlavní vlastnost vláknové mřížky odrazivost je při splnění již zmíněných podmínek 

ovlivňována dalšími parametry a to délkou mřížky a navýšením indexu lomu jádra ∆n obrázek 

2.1. Příkladem 1 mm vláknové mřížky 1,5 μm s ploškou s indexem lomu zvětšenou proti 

základnímu indexu lomu vlákna ∆n 10-3 je odrazivost 0,05 %. 

 

Odrazivost je dána vztahem  

                                             [1]  (2.4) 

Ω – součinitel vazby 

l  – délka vláknové mřížky 

 

Součinitel vazby pro sinusový průběh změny indexu lomu podél osy vlákna je dán vztahem 

 

                                                            [1]  (2.5) 

 

∆n - přírůstek indexu lomu v mřížce pohybuje se v řádu 10-5 až 10-3 

λ     - vlnová délka 

Mp  - část výkonu v jádru optického vlákna  
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                                                       [1]  (2.6) 

 

kde V je normalizovaná frekvence a je definovaná vztahem 

 

                         [1]  (2.7) 

 

a – průměr jádra 

nco – index lomu jádra 

ncl – index lomu pláště 

 

Normalizovaná frekvence určuje jaká část optického výkonu se šíří jádrem a jaká pláštěm. 

Podmínka pro jednomódová vlákna, V musí být pod  hodnotou 2,405.  Čím menší je hodnota 

V, tím více vstupuje výkon do pláště.  

 

 

Obecný výraz pro šířku odraženého pásma FWHM (full width half maximum – šířka při 

poklesu na polovinu maxima) je dána vztahem  

                         

                              [1]  (2.8) 

 

s ~ 1 pro silné mřížky (s odrazivostí 100%), s ~ 0,5 pro slabé mřížky 

∆n - přírůstek indexu lomu v mřížce pohybuje se v řádu 10-5 až 10-3 
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no -  průměrný index lomu jádra vlákna 

N - je počet plošek v mřížce 

 

2.4. Mechanická a teplotní citlivost vláknové mřížky        

Základní parametry vláknové mřížky, které udávají základní vlastnost mřížky odraz určité 

vlnové délky, efektivní index lomu jádra a periodické změny indexu lomu plošek, jsou 

ovlivňovány mechanickým namáháním a teplotními změnami. Tyto parametry jsou dány 

vztahem 

 

 

 

                                                                                                                       [1]  (2.9)      

 

První část vztahu reprezentuje změny způsobené mechanickým napětím, druhá část vztahu 

reprezentuje změny způsobené teplotními změnami.  První část koresponduje se změnou 

vzdálenosti plošek mřížky, které vyvolávají napětí v materiálu a tím změny v indexu lomu. 

Vztah lze také vyjádřit 

                              

                                               [1]  (2.10)      

           

Pe  - je konstanta definovaná vztahem 
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                          [1]  (2.11)      

v  -  Poissnova konstanta v = 0,16 

p11 a p12 – koeficienty mechanického napětí materiálu  

neff  - efektivní index lomu                                                                           

                                                                                                                       

Pro typické křemenné vlákno dopované germaniem jsou hodnoty p11 = 0,113,  p12 = 0,252, neff = 

1,3482. Při těchto parametrech a výše zmíněných vztahů je očekávána napěťová citlivost při 

1550 nm 1,2 pm při 1μ  napětí vláknové mřížky. 

 

        

Obr.2.2: Změny odražené vlnové délky při a) napěťovém namáhání a b) při teplotních změnách.  

 

Centrální vlnová délka bez napěťového namáhání a za pokojové teploty 1548,2 nm.[1] 

 

Druhá část vztahu (2.9) reprezentující teplotní závislost vláknové mřížky. Teplotní 

roztažitelnost má za následek změny v ploškách mřížky a tedy i ve změně indexu lomu. Tento 

posun vlnové délky mřížky lze zapsat také  
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                                          [1]  (2.12)      

 

 – teplotně roztažitelný koeficient pro vlákno  

                  

                                           [1]  (2.13)       

 

n – termo-optický koeficient   

 

                               [1]  (2.14) 

     

 Koeficient   se pro křemenné vlákno rovná přibližně 0,55 * 10-6 , a koeficient  n se pro 

křemenné vláknové jádro dopované germaniem rovné přibližně 8,6 * 10-6. Z daných koeficientů 

a vztahů vyplívá pro vláknovou mřížku s centrální odrazivostí 1550 nm přibližně změna 13,7 

pm/oC. [1]   

 

2.5. Apodizace vláknové mřížky 

Kromě odražené složky ve vláknových mřížkách, která je definována jako odražená vlnová 

délka s určitou šířkou, také vznikají postranní laloky obrázek 2, které jsou vedlejší rezonance 

mřížky. V některých aplikacích je zapotřebí tyto laloky potlačit např. při využití mřížky jako 

optického filtru, abychom zlepšili odstupy šumu od signálu. Tohoto potlačení dosáhneme 

apodizací, což je vytváření profilu změny indexu lomu v mřížce obr.2.3.  
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                Obr.2.3: Odrazivost apodizované a neapodizované vláknové mřížky [1]   

 

 

   

                       Obr.2.4: Index lomu  apodizované vláknové mřížky s profilem         

                                           apodizace Gaussovou křivkou [2]   
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Pro apodizaci se užívají tři základní profily Gaussovský, sincn a cosn. Každý z těchto profilů 

přináší jiné vlastnosti. Gaussovou křivkou dosáhneme velký odstup signálu od šumu, při sincn 

dochází k zploštění vrcholu odrazu a u cosn nemá výrazný odstup od laloků, ale nedochází 

k rozšíření pásma odrazu FWHM. 

Jelikož apodizací dochází ke změně indexu lomu a tedy i ke změně neff což má za následek 

změnu λB je nutné změny v neff kompenzovat abychom dosáhly zachování λB. Tato kompenzace 

obnáší úpravu periody v místech změny neff. Změna periody v mřížce se nazývá chirp, tento 

princip se používá i pro jiné účely, jež jsou popsány v dalším textu. Takto upravené mřížky jsou 

čistě apodizované. 

 

2.6. Typy vláknových mřížek 

Existuje několik typů vláknových mřížek. Běžný Braggův reflektor, blazeovaná Braggovská 

mřížka a chripovaná Braggovská mřížka. Tyto vláknové mřížky se od sebe odlišují strukturou 

mřížky a to v rozstupech tedy v periodě a naklonění plošek změn indexu lomu vůči ose vlákna. 

Podrobnější popis jednotlivých mřížek je v dalším textu. 

   

2.6.1. Běžný Braggův reflektor 

 

Běžný Braggův reflektor je nejběžnější a nejčastěji užívaná vláknová mřížka. Základní princip a 

struktura vláknové mřížky, která byla popsaná v 2.1., je v podstatě běžný Braggův reflektor, 

který má konstantní periodu mřížky a plošky přechodů indexů lomu jsou kolmo k ose vlákna na 

kterém je mřížka vyrobena. Popis výroby mřížky je popsán v další části této kapitoly. 

Nejčastější užití této vláknové mřížky je jako úzkopásmový přenosový nebo odrazový filtr, 

širokopásmové zrcadlo a kombinací několika mřížek za sebou lze vytvořit pásmovou propust. 

Dále se mřížky využívají jako senzory a to s ohledem na již popsané vlastnosti na citlivost změn 

v namáhání mřížky (mechanické napětí) a reakce na teplotní změny.  U DFB a DBR laserů se 

mřížka užívá jako selektivní zpětná vazba. 
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2.6.2. Blazeované Braggovská mřížka 

 

Blaezovaná mřížka je specifická nakloněním plošek přechodu indexu lomu k ose vlákna, jak lze 

vidět na obr.2.5: a). Toto naklonění má za následek, že část světla vedeného mřížkou je 

propuštěna dále a část vyzářena do pláště. Náklon plošek a intenzita indexu modulace určuje 

účinnost vazby a šířku pásma světla, které je vyzářeno ven. Kriterium ke splnění Braggovy 

podmínky je podobné jako u Braggova reflektoru v předchozím textu. Na obr.2.5 b) je také 

zobrazen vektorový diagram Braggovy podmínky pro tuto mřížku (zachování energie a 

hybnosti). Zde je zobrazen vlnový vektor mřížky K pod úhlem θb s osou vlákna. Velikost 

vektoru vi a velikost rozptýleného vektoru vs se musí rovnat (v = | vi | =  | vs|). Jednoduchá 

trigonometrie ukazuje, že rozptýlený vlnový vektor musí být v úhlu 2θb k ose vlákna. 

 

 

                                         Obr.2.5: a) Blazeovaná Braggovská mřížka      

                       b) Vektorový diagram Braggovy podmínky blazeované mřížky  [1]   

 

Použití těchto mřížek např. pro vyrovnání zisku Erbiem dotovaných vláknových zesilovačů.  

 

2.6.3. Chripovaná Braggovská mřížka 

 

Chripovaná Braggovská mřížka je vláknová mřížka, která má monotónně se měnící periodu 

změny indexu lomu obr.2.6 a). Mřížku lze tedy chápat jako soubor mřížek v sérii, které tvoří 

funkční celek. Z toho si jde tedy představit, jak je vyobrazeno i na obr.2.6 b), že každá 

spektrální složka se odrazí v jiném místě mřížky. Tím, že se každá spektrální složka odrazí 
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v jiné části mřížky, urazí každá složka jinou délku a tak dochází ke zpoždění mezi složkami. 

Toto zpoždění se nazývá skupinové zpoždění. Jevu skupinového zpoždění lze využít ke 

kompenzaci například chromatické disperze.  

 

 

                           Obr.2.6: a) chripovaná mřížky s plynule se měnící periodou 

                                          b) kaskáda několika mřížek s rostoucí periodou  [1]   

 

                                  Obr.2.7: a) typický přenos a odraz chripované mřížky 

               b) skupinové zpoždění v apodizované a neapodizované chripované mřížky [1]   
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2.7. Výroba vláknových mřížek 

 

Výroba vláknových mřížek, vytvoření periodické změny dvou prostředí s různými indexy lomu 

se provádí za pomocí jevu zvaný fotosenzitivita. Fotosenzitivita umožňuje trvalou změnu 

indexu lomu v jádře vlákna za pomocí ozáření UV zářením okolo vlnové délky 250 nm. Vlákna, 

do kterých se vepisuje mřížka, jsou speciálně dopované a to převážně germaniem. Pro 

vepisování neboli vytvoření mřížky známe několik metod. Základní způsoby výroby jsou 

metoda bod po bodu a interferometrická metoda. Další metody jsou pak jejích kombinací. 

 

2.7.1. Fotosenzitivita 

Jak bylo zmíněno výše, je fotosenzitivita citlivost dotovaného vlákna na UV záření.  

Fotosenzitivitu ve vláknech dělíme na tři základní typy. Typ I, Typ II a Typ IIA. Tyto vlákna se 

od sebe odlišují změnami indexu lomu ve vlákně při ozáření, jakou intenzitou jsou ozářeny a 

množstvím dopace.  Typ I se vyskytuje ve většině běžných vláken při osvitu kontinuálním nebo 

pulzním UV zářením. Po UV ozáření vzniká navýšení původního indexu lomu ∆n > 0. Pokud 

ozáříme vláknovou mřížku Typ I dalším osvitem UV záření, dojde k vymazání vláknové mřížky 

a vepsaní nové mřížky s negativní změnou indexu lomu ∆n < 0. Takto vytvořené mřížky se 

označují IIA. Dopování vlákna IIA je velice značné  >  25% mol germania. Má se za to, že děje 

při vytváření Typu I a Typu IIA jsou rozdílné. Při prvním dochází k úbytku defektních center 

nebo vzniku nové chemické sloučeniny, což vede k nárůstu indexu lomu. V druhém ději se 

reorganizuje struktura látky a tím se vytváří záporná změna indexu lomu. 

Typ II vzniká fyzickým poškozením jádra, což vede k velké změně indexu lomu. Toto 

poškození se provádí ozářením vyšších úrovní než při předchozích typech a to nad 1000mJ/cm2, 

zatímco u Typu I a IIA 100mJ/cm2 při pulzním a 500mJ/cm2 při kumulativní energii. [2]    

 

2.7.2. Metoda bod po bodu  

 Metoda bod po bodu je založena na principu osvícení jednoho bodu a poté je vlákno posunuto o 

periodu a zase bodově osvíceno, tak se postupuje až po vytvoření celé mřížky.  Tato metoda je 
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náročná na přesnost celého technologického systému výroby. Častěji se používá k výrobě 

mřížek s větší periodou. Nevýhody této metody jsou delší proces výroby a vznik difrakčních 

obrazců vyšších řádů. Není totiž prakticky možné zaostřit přesně na štěrbinu o submikronových 

rozměrech. 

                     

                                        Obr.2.8: Metoda výroby bod po bodu  [2]   

 

2.7.3. Metoda interferometrická 

Mřížka je do vlákna vepsána interferencí dvou UV paprsků s vhodnými úhly dopadu a 

s požadovanými prostorovými a podélnými optickými vlastnostmi. Oba paprsky musí mít 

stejnou intenzitu, optickou frekvenci, amplitudu, časovou i prostorovou koherenci. Princip 

vepsání mřížky se standardně používá v holografii, tato metoda je následující. Svazek z UV 

laseru se rozdělí pomocí splitteru na dva paprsky a následně pomocí soustavy dvou zrcadel spojí 

pod úhlem θ, jak je zobrazeno na obr.2.9. V místě interference těchto paprsků, tedy v jádře 

vlákna, se vytvoří požadovaná mřížka. 

Zjednodušení zápisu bylo dosaženo metodou využití fázové masky. Princip je založen na 

difrakci dopadajícího UV záření do několika řádů. Pro danou UV vlnovou délku se navrhne 

fázová maska tak, aby rozdělila výkon do + 1 a – 1 difrakčního řádu a potlačila výkon 
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v nulovém řádu. Masky jsou většinou vyráběné pro kolmý dopad UV záření na masku. 

Rozdělení je přibližně  35-40 % do  + 1 a -1 řádu.  Méně než 4 % zůstávají v nultém řádu. 

  

         

                   Obr.2.9: Schematický nákres interferometrické metody [2] 

 

                               

                                     Obr.2.10:Schematický nákres požití fázové masky [3]
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Na obr. 2.10 je vidět použití fázové masky při výrobě vláknové mřížky, u tohoto typu lze 

vyrábět pouze jen jednu vlnovou délku s jednou maskou, pro každou další vlnovou délku je 

třeba mít vyrobenou jinou fázovou masku, což je nevýhoda.  Pro odstranění této nevýhody a 

nulového řádu difrakce vznikla kombinace dvou předchozích metod. Užití fázové masky a 

zrcadel, jak je vidět na obr. 2.11. Fázová maska je zde použití jako splliter výkonu. Zrcadla jako 

při použití interferometru mohou natočením nebo přemístěním vytvořit různé vláknové mřížky. 

Interference paprsků probíhá v prostoru jádra vlákna, kde chceme mřížku vytvořit.  

                                 

                   Obr.2.11: Schematický nákres požití fázové masky a interference [3] 

Kapitola 3 Provedení deformace mřížek a měření změn 

výkonu ve vlákně praktická část 

3.1. Popis pracoviště pro praktickou část 

 
Pro provedení praktické části bylo nutné nejdříve navrhnout a sestavit vhodné pracoviště. 

Jelikož jsem měl provádět deformace na vláknové mřížce, která se jednoduchým popisem chová 

jako zrcadlo pro určité vlnové délky, bylo nutné sestavit měřící trasu, která bude schopna měřit 

přenesený signál a odražený signál. Obrázek 3.1 ukazuje navrhovanou trasu. 
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       Obr.3.1: Měřící trasa pro měření změn výkonu ve vlákně při mechanických deformacích       

                     vláknových mřížek 

 

 

K sestavení měřícího pracoviště, jak lze vidět na obrázku, bylo zapotřebí zdroj optického záření, 

optický analyzátor, cupler, optické propojky (patchcordy), spojky a samozřejmě vláknové 

mřížky. K dispozici pro provedení praktické části jsem měl dvě vláknové mřížky, každá s jinou 

pracovní vlnovou délkou. První mřížka měla pracovní oblast ve vlnové délce 1310,336 nm a 

druhá mřížka 1550,465 nm, proto bylo nutné do měřícího pracoviště zařadit vhodný zdroj záření 

a vhodný měřicí přístroj. Jako zdroj záření jsem použil univerzitní laboratorní zdroj od firmy 

NOYES typ OLS2 DUAL. Tento zdroj se využívá na katedře telekomunikační techniky FEI 

VŠB – TUO pro standardní měření ve výuce. Zdroj je tvořen Fabry-Perot rezonátory pro 

vlnovou délku 1310 a1550 nm. Tento laser je charakteristický tím, že nevysílá čistě jeden peak 

(špička) jako např. DFB nebo DBR lasery, ale jak lze vidět i na obrázku 3.2 složen z několika 

peaků.  

           

            Obr.3.2:Zdroj laseru OLS2 DUAL a vlnové spektrum Fabry-Perotova rezonátoru 
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Jako optický analyzátor jsem si vybral také univerzitní přístroj z laboratoří optických 

komunikací a to spektrální optický analyzátor EXFO WA7600 obrázek 3.3.  Přístroj je založen 

na principu skenování Michelsonova interferometru. Přesnosti je dosaženo použitím vlastního 

referenčního laseru přístroje. Spektrum je získáno Fourierovou transformací obrazu.   

Pro pozorování odrazu z vláknové mřížky byl před mřížku zařazen optický coupler od firmy 

Optokon SFT-S35-01x02-10-CM1-SPC-SPC s poměrem dělení 10:90. Zapojení je patrné 

z obrázku 3.1. Do větve s 10 % poměrem byl zapojen zdroj, aby do mřížky vstupoval plný 

výkon a odražený signál od vláknové mřížky vstupoval co nejvíce, tedy 90 % výkon do 

optického analyzátoru. 

 

           

                                Obr.3.3: Optický analyzátor EXFO WA 7600 
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          Obr.3.4: Coupler Optokon SFT-S35-01x02-10-CM1-SPC-SPC dělící poměr 10/90  

 

 

                                                     Obr.3.5: Vláknová mřížka 
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Deformace vláknových mřížek byla prováděna na válcích o průměru 16,20,25,30 a 40 mm, 

které byly také k dispozici v laboratořích katedry telekomunikační techniky. Pak už jen bylo 

zapotřebí standardního vybavení, jako propojek a čisticích prostředků pro očištění optických 

spojů isopropylakohol a čistící ubrousky. 

 

 

    

                                                         Obr.3.6: Měřící trasa 

 

 

 

3.2. Popis postup praktické části 

 

Měřicí trasu jsem měl připravenou dle předchozího textu 3.1. Jelikož jsem neměl k dispozici 

laditelný zdroj, bylo nutné ověřit, zda bude zvolený zdroj OLS2 Dual pokrývat oblasti 

odrazivosti mřížek, protože mřížky jsou dle přiložených charakteristik od dodavatele vyrobeny 

na vlnovou délku 1550,465 nm s šířkou 0,427 nm a 1310,336 nm s šířkou 0,464 nm na obrázku 

3.7. Změny, které bylo za úkol sledovat, se právě dějí v těchto oblastech. Zdroj jsem proto 

připojil přímo k optickému analyzátoru a pro jednotlivé vlnové délky jsem ve spektru zdroje 

(Fabry-perot rezonátor) vybral nejlépe se hodící peaky pro sledování změn v mřížkách. Celkové 
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spektrum zdroje 1550 nm na obrázku 3.9. Pro mřížku 1550 nm to byl peak 1550,465 nm a pro 

mřížku 1310 nm to byl peak 1310,675 nm. Během měření jsem zjistil, že zdroj není zcela 

výkonově stabilní a proto jsem před každou sérii 10 měření na jednotlivém válci provedl měření 

bez deformace pro porovnání.   

 

 

 

Obr.3.7: Spektrum přenosu mřížky 1310 nm a spektrum odrazivosti mřížky 1550 nm 

  

       

  

                                         Obr. 3.8: celkové spektrum zdroje 1550 nm 
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Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, deformace neboli namáhání vláknových mřížek jsem 

prováděl na válcích různých průměrů, jak je zobrazeno na obrázku 3.9. Jako první jsem začal 

provádět deformace na vláknové mřížce 1550 nm. Nejdříve jsem provedl měření bez deformace 

mřížky a hodnoty zaznamenal pro možnost porovnávání. Poté jsem začal s ohyby na nejmenším 

válci o průměru 16 mm a hodnoty jsem zaznamenával do tabulky. Počet provedených ohybů a 

měření pro jednotlivé válce bylo stanoveno na 10 opakování. Dále jsem pokračoval s válci 

průměru 20 mm, 25 mm, 30 mm a poslední 40 mm vše také s opakování 10 provedení. Všechny 

hodnoty jsem zaznamenal do tabulek. 

 

 

                        

                                   Obr. 3.9: Deformace vláknové mřížky na válci  

 

   

Po provedení všech měření s vláknovou mřížkou 1550 nm jsem tentýž postup provedl i na 

vláknové mřížce s vlnovou délkou 1310 nm. Naměřené hodnoty jsem také zaznamenal do 

tabulek. 
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3.3. Výsledky vlivu deformací mřížky a zpracování dat 

 

Naměřené hodnoty jsem zpracoval pomocí programu Excel do  tabulek a poté do grafů pro lepší 

přehlednost. Z naměřených hodnot jsem zjistil, že při deformaci vláknových mřížek ohybem na 

válcích, dochází ke změně vlnové délky mřížky, protože se výkon v přenesené části přes 

vláknovou mřížku zvýšil a v odražené části snížil při vlnové délce 1550 nm. Tedy vlnová délka 

vláknové mřížky utíká s deformací do vyšších vlnových délek dle předpokladů z teorie. Při 

měřeních na vláknové mřížce 1550 nm jsem nepozoroval žádný vliv velikosti válce na 

výkonové změny v přenosu a odrazu vláknové mřížky. Tuto skutečnost přikládám ne zcela 

vhodnému výběru zdroje, jelikož jsem při výběru peaku ze spektra laseru měl k dispozici jen 

jeden, který se pohyboval v rozmezí vlnové délky vláknové mřížky. Tento peak se pohyboval 

při normálním stavu tedy bez deformace v oblasti vlnové délky mřížky. Vlnová délka mřížky se 

v podstatě při sebemenší deformaci a naměřené hodnoty to potvrzují, okamžitě přesouvala do 

vyšších hodnot. Pro názornost a lepší představu vyobrazení na obrázku 3.10 předpokládaný 

posun. U vláknové mřížky 1310 nm jsem si pro pozorování vybral ze zdroje peak, který byl při 

klidovém stavu tedy bez deformace kousek za vlnovou délkou vláknové mřížky obrázek 3.11. 

Z naměřených hodnot vláknové mřížky 1310 nm lze kromě potvrzení teoretických znalostí, jako 

u předchozí mřížky, že vlnová délka se posouvá s deformací mřížky směrem k vyšším 

hodnotám, také vyčíst závislost růstu vlnové délky s menším průměrem válce. Pro názornost 

jsem sestavil přepokládaný posun vlnové délky vláknové mřížky na obrázku 3.11. Posun vlnové 

délky při deformaci na válci 16 mm jsem zobrazil, jak  při deformacích s ostatníma hodnotami, 

tak i zvláště, protože naměřené hodnoty se pohybovaly na hraně odrazivosti.  
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                Obr.3.10: Předpokládaný posun mřížky 1550 nm z naměřených hodnot 

 

 

 

              Obr.3.11: předpokládaný posun mřížky 1310 nm z naměřených hodnot 
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3.4.      Tabulky naměřených hodnot 

      

  

                    Tabulka 3.1: Naměřené hodnoty vláknová mřížka 1550 nm a 1310 nm 
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                 Tabulka 3.2: Naměřené hodnoty vláknová mřížka 1550 nm a 1310 nm 
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                          Tabulka 3.3: Naměřené hodnoty vláknová mřížka 1310 nm 

 

Graf 3.1: Průměrný přenos mřížky1550 nm, změny výkonu ve sledovaném peaku při deformaci 

                na válcích 
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Graf 3.2:Průměrný odraz mřížky1550 nm, změny výkonu ve sledovaném peaku při deformaci 

               na válcích 

      

Graf 3.3:Průměrný přenos mřížky1310 nm, změny výkonu ve sledovaném peaku při deformaci 

               na válcích
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Graf 3.4:Průměrný odraz mřížky1310 nm, změny výkonu ve sledovaném peaku při deformaci 

              na válcích 

 

Rozdílné hodnoty výkonu mezi měřením 1310 a 1550 nm jsou způsobeny výkonem vybraných 

peaku. 

Kapitola 4 Vytvoření mřížky v SW Optigrating a simulace 

 

Software Optigrating je součástí balíčku softwaru Optiwave, který slouží k návrhu a simulacím 

pro optoelektronické komunikace. Optiwave je sestaven ze sedmi systémů. 

 

 Optisystem - profesionální design prostředí může simulovat vznikající PON 

technologie, jako například různé  OCDMA, techniky pro OCDMA-PON architektury. Obsáhlé 

simulační prostředí umožňuje uživatelům plánovat, testovat a simulovat optické spoje ve 

fyzické vrstvě různých pasivních optických sítí: BPON, EPON, GPON. 
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OptiSPICE - je první návrhový software pro analýzu integrovaných obvodů, včetně 

interakcí optických a elektronických komponentů. To umožňuje konstrukci a simulaci opto-

elektronických obvodů. 

Optiperformer – doplněk Optisystemu, freeware pro posílení výzkumu, prodejních a 

marketingových týmů a studentů s plným pracovním freeware simulačním prostředím, které jim 

umožní načíst stávající OptiSystem soubory, spouštět plné simulace a zobrazování výsledků. 

 

OptiFDTD - umožňuje navrhovat, analyzovat a testovat moderní pasivní a nelineární 

fotonické součásti pro šíření vln, rozptyl, odraz, difrakce, polarizace a nelineární jevy.  

 

OptiBPM - je komplexní CAD prostředí pro návrh složitých optických vlnovodů. Návrh 

spojek, přepínačů, rozdělovačů, multiplexorů, a demultiplexorů optických signálů. 

 

OptiFiber – slouží pro návrh optických vláken. Rozměry, průřezy vlákna, složení 

materiálů, index lomu, profilu vlákna. Zohledňuje všechny vlivy lineárních a nelineárních jevů. 

Požívá numerické řešení a další specializované metody pro výpočet rozptylů, ztrát atd. 

 

 Optigrating – slouží pro návrh a simulaci optických vláknových mřížek. Lze zde 

sestavovat Braggovské reflektory, kompenzace pro EDFA zesilovače, kompenzace disperze atd. 
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4.1. Vytvoření vláknové mřížky v SW Optigrating 

Jak již bylo představeno SW Optigrating slouží k vytváření vláknových mřížek k jakémukoliv 
účelu. Ze zadání diplomové práce jsem měl ověřit pomocí simulace v SW praktickou část. 
Zvolil jsem postup vytvoření vláknové mřížky ze známých parametrů, které jsem měl 
k dispozici od vláknových mřížek, které jsem užil v praktické části, jednalo se o vláknové 
mřížky s vlnovou délkou 1550 nm a 1310 nm. K dispozici jsem měl jen charakteristiku přenosu 
a odrazu, obrázek 3.7.  
SW Optigrating je velice obsáhlý a práce s ním pro vytvoření vláknové mřížky požadovaných 
parametrů je velice náročná na znalosti, jednak týkající se problematiky mřížek, tak pro znalosti 
ovládání a nastavování parametrů. Nastavování parametrů jsou pro různé mřížky specifické. 
 
Mřížku je možno vytvořit několika způsoby a to dle toho, jakou mřížku chcete vytvořit. Různé 
postupy jsou pro vytvoření klasické mřížky, mřížky pro senzory, mřížky pro potlačení disperse, 
mřížky pro pásmovou propust a další. Tyto postupy vycházejí ze znalosti podrobné 
problematiky mřížek, které je nutno v případě těchto postupu znát kvůli nastavení hodnot atd. 
Pak je zde postup, který jsem využil já a ten vychází ze zadání odrazového spektra mřížky, je to 
funkce Inverse Problem Solver. Postup byl následující. 
    

                
             Obr.4.1: Nastavení optického vlákna pro vytvoření vláknové mřížky 
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                        Obr.4.2: Nastavovací panel funkce Inverse Problem Solver 
 

             
                      Obr. 4.3: Definování spektra odrazivosti vláknové mřížky 
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 Nejdříve jsem definoval základní parametry vlákna, že bude jednovidové o rozměrech jádro 9 
μm a plášť 125 μm, vlnovou délku, pro které bude vlákno použito obrázek 4.1. Dalším krokem 
bylo použití nástroje Calculate, která vytvoří základní mřížku ze zadaných parametrů. Poté jsem 
spustil již zmíněnou funkci Inverse Problem Solver obrázek 4.2. 
Zde jsem nastavil další parametr délku mřížky a prostřednictvím tlačítka Ref/Tran definoval 
strukturu odrazivosti obrázek 4.3. Parametry se v nástroji zadávají pomocí řádkového zápisu 
v daném prostředí. Pro přehlednost je zde i grafické vyobrazení požadovaného spektra. Po 
zadání všech parametrů jsem spustil tlačítkem start vytvoření požadované mřížky. Mřížka v SW 
Optigrating byla vytvořena, jí jsem pak uložil a vyexpedoval do souboru, který jí umožňuje 
použít i jiným prostředek SW Optiwave v mém případě konkrétně části Optisystem. Tento 
postup jsem provedl pro obě vláknové mřížky 1550 nm a1310 nm. Když jsem měl mřížky 
vytvořené a uložené, zvětšil jsem jim indexy lomu vláken a sledoval změny v jejich spektrech. 
Touto změno, jsem se chtěl přiblížit ke změně indexu lomu při deformací na válcích a ověřit si 
teoretické znalosti zda se posune i vlnové délka mřížky. 
 

 
                            Obr. 4.4:Spektrum odrazu mřížky 1550 nm vytvořené v SW Optigarting 
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 Obr. 4.5:Spektrum odrazu mřížky 1550 nm vytvořené v SW Optigarting po změně indexu lomu 

                optického vlákna 

 

V SW Optigrating jsem si ověřil, že zvětšením indexu lomu se posune spektrum mřížky, tedy se 

posune Braggovská vlnová délka. 

4.1. Simulace v SW Optisystem 

Po vytvoření všech mřížek i s posunutou charakteristikou jsem provedl simulaci v SW 

Optisystem. Sestavil jsem měřicí trasu, kterou jsem použil v praktické části Obrázek 4.6. Zdroj 

záření jsem místo laseru s Fabry-perot rezonátorem použil předdefinovaný laditelný zdroj záření 

a tedy mohl vysílat přesně požadovanou vlnovou délku. Dále jsem použil analyzátory optického 

spektra a poté člen Optigratin v kterém se dají načíst mřížky vytvořené v SW Optigrating. 

Sestavení měřicí trasy je velice jednoduché v podstatě se v grafickém prostředí vkládají předem 

připravené funkce. Složitost je potom v nastavení jednotlivých komponentů, zde je opět 

předpoklad znalosti teoretických základů v příslušném oboru. Simulace po nastavení všech 

parametrů probíhá spuštěním RUN. 
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Obr.4.6:Sestavené měřící trasa v SW Optisystem pro simulaci měření výkonu ve vlákně při 

               deformaci vláknových mřížek 

 

Při simulaci v Optisystemu jsem deformaci nahradil změnou původní vláknové mřížky za 

mřížku se změnou indexu lomu ve vlákně. Změny ve výkonu po přenosu mřížkou a na odraze 

z mřížky se zobrazovali po kliknutí na jednotlivé spektrální optické analyzátory obrázek 

4.7.

 

Obr.4.7:Spektrum zdroje, vláknové mřížky na přenosu a odrazu 1310 nm původní vlákno 
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 Obr.4.8:Spektrum zdroje, vláknové mřížky přenosu a odrazu na vlákně 1310 nm upravený 

              index lomu 

 

Obr.4.19:Spektrum zdroje, vláknové mřížky přenosu a odrazu na vlákně 1550 nm  

 

     Obr.4.10:Spektrum zdroje, vláknové mřížky přenosu a odrazu na vlákně 1550 nm upravený 

                   index lomu 
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Kapitola 5 Závěr 

5.1. Využití vlnových mřížek 

Vláknové mřížky s růstem znalostí o jejich vlastnostech nacházejí další a další uplatnění. 
Základní uplatnění mřížek je ve dvou hlavních odvětvích v telekomunikacích a senzorové 
technice. 

5.1.1. V Telekomunikacích  

Vláknové mřížky jsou již nedílnou součástí optických telekomunikačních sítí a to např. filtry 
optický signálu, pásmové propusti, kompenzace disperze, kompresory pulsů, multiplexory a 
demultiplexory (WDM), kompenzace EDFA zesilovačů, laditelné filtry, selektivní reflektory a 
další součásti sítí. Pro ukázku pár aplikací vláknových mřížek. 

       
                                              Obr.5.1:Filtr TF-WDM s pásmem 50GHz 

 
                              Obr.5.2: Princip užití vláknové mřížky pro kompenzaci disperze 
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                             Obr.5.3: Princi užití vláknové mřížky Multiplexor, Demultiplexor 
 
 

                                                   
                                 Obr.5.4: Laditelný add-drop-multiplexor pro DWDM systémy 
 
Jak již bylo zmíněno, vláknové mřížky jsou již nedílnou součásti telekomunikační techniky. 
V dnešní době se klade hlavně důraz na výrobu a návrhu mřížek, protože jsou větší nároky na 
přesnost a kvalitu vláknových mřížek z hlediska stále narůstajícího požadavku na rychlost a 
objem přenesených dat.  
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5.1.2. V senzorové technice 

Vláknové mřížky jako senzory mají proti klasickým senzorům (elektronické) několik výhod. 
Hlavní výhoda je odolnost vůči elektromagnetickému systému, nemůže zde dojít ke zkratům, 
elektrický výboj, lze tyto systémy užít na daleko větší vzdálenosti a další jiné. 
 
Základem využití v senzorové technice jsou vlastnosti vláknové mřížky, jak bylo zmíněno 
v kapitole 2, reakce na teplotní změny, takže využití jako snímače teploty a reakce na 
mechanické namáhání struktury mřížky ať už jako napětí nebo tlak. Z této vlastnosti pak lze 
vytvořit různými úpravami senzory na snímání pohybu, mechanického napětí, otřesů, zrychlení, 
tlaku a dalších. Pro ukázku pár základních aplikací. 
 

        
               Obr.5.5:Teplotní senzor                                   Obr.5.6:Tlakový senzor 

                                                                              
        Obr.5.7:Senzory mechanického napětí s možností ukotvení a pro vnitřní implementaci  
 
Jsou známé různé aplikace vláknových mřížek, pro zajímavost bych zmínil aplikace naftařských 
společností, které při těžbě nafty spouštěli do vrtu optické vlákno s vláknovými mřížky a podle 
teplot a tlaků na mřížce zjišťovali, v jaké hloubce se nachází ropa, plyn a voda. Dalšími 
aplikacemi bývají velké stavby mostů a mrakodrapů, kde se sleduji otřesy, mechanické napětí, 
teplotní změny. Při těchto aplikací, kde hraje roli i vzdálenost se využívá jedno optické vlákno 
na kterém je více vláknových mřížek a každá mřížka má jinou Braggovskou vlnovou délku a lze 
tedy se znalostí kde se která mřížka nachází sledovat mechanické nebo teplotní změny po 
jednom vlákně, což u klasických snímačů pokud nejsou složitějších zapojení nelze.  
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Další aplikace využití jsou v ostraze objektů, kdy se využívají jako senzory v plotech a při 
vibracích alarmují obsluhu a spousta dalších zajímavých využití, sledování teplot 
v generátorech atd.  
 

                 
      Obr.5.8:Snímače tlaku při těžařských aplikacích pro určení ložisek v hloubce vrtu  
     
Jak lze s přehledu aplikací vidět potenciál vláknových mřížek při využití jako senzorů je 
obrovský. U nás se zatím tyto aplikace moc nevyužívají, ale to bude zapříčiněno většími 
pořizovacími náklady na tyto aplikace a taky tím že zatím tady není po těchto aplikacích 
poptávka.  

5.2. Zhodnocení  

V diplomové práci jsem se věnoval problematice vláknových mřížek, konkrétně vlivu 
deformací vláknové mřížky na jeho spektrum. V první části jsem se věnoval popisu vláknových 
mřížek a jejích vlastnostmi, abych nabyl potřebné znalosti z dané problematiky k provedení 
praktické části. Jsou zde popsány základní principy mřížek a základní vztahy chování mřížek, 
dále je zde popsána výroba mřížek a typy vláknových mřížek.  
V druhé části diplomové práce jsem se zabýval popisem praktické části, která byla provedena 
v laboratořích a učebnách Katedry telekomunikační techniky FEI –TUO za využití vybavení 
těchto laboratoří a učeben. Zkoumal jsem vliv deformaci optických vláknových mřížek na 
výkon ve vlákně. Deformace jsem prováděl na válcích různých průměrů.  K dispozici jsem měl 
dvě mřížky každou s jinou Braggovskou vlnovou délkou (odražená vlnová délka) 1550,465 nm 
a 1310,336 nm. Provedením praktické části a pozorováním změn ve výkonu ve spektrech na 
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optickém vlákně jsem dospěl k závěru, že deformace vláknových mřížek na válcích způsobuje 
změny ve spektru vláknové mřížky. Tedy posouvá Bragovskou vlnovou délku do vyšších 
hodnot a to u obou vláknových mřížek. Dále jsem z tohoto pozorování zjistil, že ohyb na 
menších válcích způsobuje větší posun než ohyb na válcích větších průměru. Tuto závislost 
jsem však pozoroval jen u mřížky s vlnovou délkou 1310,336 nm. U druhé mřížky se mi tato 
závislost neprojevovala z důvodu nevhodného výběru zdroje záření s Fabry-perot rezonátorem, 
který úplně přesně nekorespondoval svým spektrem se spektrem s vláknovou mřížkou. To mělo 
za následek, že při každém namáhání mřížky se její spektrum posunulo směrem do vyšších 
hodnot, ale se zvoleným zdrojem nebylo možno sledovat o kolik a do jaké oblasti. Praktickou 
částí jsem si ověřil teoretická znalosti, o namáhání vláknových mřížek a její reakci na tyto 
změny. Dále jsem zjistil a také ověřil teorii, že mřížka velice citlivě reaguje na teplotní změny, 
které taky do jisté míry ovlivnily výsledky s praktické části, jelikož se stačilo dotknout mřížky a 
analyzátor už ukazoval jiné hodnoty. Je třeba i zmínit, že válce byly různých materiálů, takže 
tato skutečnost mohla mít také na měření vliv ohledně teplotních změn.   
V třetí části diplomové práce se věnuji simulaci vláknových mřížek v SW Optigratin, což je SW 
na simulace a vývoj vláknových mřížek. V SW jsem se snažil vytvořit optické mřížky, které 
jsem použil k praktické části a poté simulovat chování  při deformaci v SW Optisystem. Oba 
zmíněné programy patří do balíčku Optiwave, který se zabývá simulací a návrhem 
optoelektronických a optických systémů od jednotlivých součástek s definováním základních 
fyzikálních dějů až po systémy celých optických sítí. Pro vytvoření vláknových mřížek v 
Optigratingu jsem použil nástroj Inverse problem solver, který ze zadaného známé spektrum 
vytvoří vláknovou mřížku. Takhle vytvořené mřížky dle známých parametrů jsem měl 
připraveny k simulaci v Optisystemu. V Optisystemu jsem si vytvořil měřící trasu shodnou 
s praktickou částí. Ještě bylo za úkol vyřešit simulaci deformace, tento úkol jsem vyřešil pomocí 
teoretických znalostí, protože při namáhání mřížky se mění vnitřní struktury a to má za následek 
zvětšování indexu lomu, proto jsem v Optigratingu na již vytvořených mřížkách zvětšil indexy 
lomu jader vláken a tím jím posunul Braggovskou vlnovou délku jako při deformaci. Pak jsem 
již prováděl simulace a místo deformace jsem zaměnil původní vláknovou mřížku za mřížku 
s upraveným indexem lomu. Simulací jsem si ověřil chování mřížek s praktickou částí. 
 
Zpracováním zadané diplomové práce jsem si rozšířil znalosti a dovednosti z tohoto oboru. 
Téma je pro mě velice zajímavé a obor optoelektroniky má v budoucnu veliký potenciál. U nás 
je tento obor zatím rozšířen jen v oblasti telekomunikací hlavně v oblasti optických sítí. 
Senzorová technika se zatím u nás příliš nerozvíjí, ale to bude způsobeno zatím cenovou 
nedostupností, protože vyhodnocovací zařízení k těmto technologiím není zatím cenově 
dostupné pro investory, i když je otázka, zda jsou investoři s možnostmi těchto technologií 
seznámeni. Ve světě jsou již běžné aplikace, které tuto technologii využívají.    
 
Studiem jsem zjistil velice zajímavé vlastnosti a jejich potenciál v budoucím využití. Tato oblast 
ještě není úplně zcela popsaná a výzkum v této oblasti přinese určitě další podoby využití, jak 
vláknových mřížek, tak i optických vláken a to nejen v oblasti telekomunikací, ale také v mnoha 
jiných oborech jako senzorová technika, zdravotnictví aj.
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