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ABSTRAKT 
 

Táto bakalárska práca priblíži čitateľovi tematiku optických vlákien a možnosti spájania 
optických vlákien. Optické vlákna sa neustále vyvíjajú a ich vlastnosti sa upravujú tak, aby boli 
dosiahnuté čo najlepšie prenosové charakteristiky. Optické vlákna sa čoraz viacej využívajú 
v oblasti telekomunikácií, vďaka dosahovanému nízkemu útlmu a vysokým prenosovým 
rýchlostiam. Postupne nahradzujú metalické káble, ktoré na rozdiel od optických vlákien nie sú 
odolné voči elektromagnetickému rušeniu a odposluch.  

Prvá časť práce pojednáva o štandardnom optickom vlákne, spôsobe šírenia svetla, jeho 
vlastnostiach a typoch. Druhá časť sa zaoberá mikroštruktúrnym vláknom, princípom šírenia 
svetla vláknom, štruktúrou a typmi mikroštruktúrneho vlákna. Tretia časť opisuje možné straty, 
ktoré môžu nastať pri šírení svetla vláknom. Posledná teoretická časť sa venuje možnostiam 
spájania vlákien. Piatou časťou je experimentálne overenie možnosti spojenia vlákien, merania 
útlmu spojov a spektrálnej charakteristiky. 

Celá práca je ukončená záverom, ktorý zhŕňa poznatky, ktoré boli získané počas 
jednotlivých meraní. 
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ABSTRACT 
 

This bachelor thesis will introduce topic of optical fibers and possibilities of connecting 
optical fibers to the reader. Optical fibers are still developing and their properties are modifing 
to achieve better transmission characteristics. Optical fibers are more often used in field of 
telecommunications thanks to lower attenuation and higher transmission speeds. They are 
replacing metalic cabels gradually because they are resisting to electromagnetic interference and 
unable to overhear. 

First part deals about standard optical fiber, way of propagation of light, its properties and 
types. Second part deals with microstructural fiber, princip of traveling light through 
microstructural fiber, structure and types of microstrutural fiber. Third part describes possible 
losses which could appear during traveling light through fiber. Last teoretical part pays attention 
to possibilities of connecting fibers. Fifth part is experimental verification of connecting 
possibilities and measurements of connections attenuation and spectral characteristics. 

Whole thesis is finished by closure which includes results and knowledge gained during 
individual measurements. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
 
TAT – 8  ôsmy transatlantický telekomunikačný kábel  

[8th transatlantic telecommunication cable] 
n  index lomu 
��    relatívna permitivita (vlastnosť prostredia) 
UV    ultra fialové [ultra violet] 
sin    sínus 
��    uhol dopadu 
��    medzný uhol 
��    rýchlosť šírenia svetla prostredím 
c    rýchlosť svetla 
��    akceptačný uhol 
�    uhol lomu na rozhraní prostredí 
cos    kosínus 
NA    numerická apertúra [numerical aperture] 
i    uhol dopadu v rámci  akceptačného kužeľa 
��    medzný uhol lúča šíriaceho sa vláknom 
∆    pomerný rozdiel indexov lomu 
�    permitivita prostredia 
SI    index lomu so skokovou zmenou [step index] 
GI    index lomu so spojitou zmenou [grandient index] 
PBG   fotonické zakázané pásmo [photonic band gap] 
1D    jednorozmerný [one dimensional] 
��    priepustná frekvencia 
��    odrazená frekvencia 
Ʌ    perióda opakovania štruktúry, resp. mriežky 
2D    dvojrozmerný [two dimensional] 
λ    vlnová dĺžka 
d    priemer diery 
��    jeden z rozmerov jednotkovej bunky 
�    plniaca frakcia 
AFF    vzduchová plniaca frakcia [air filling fraction] 
3D    trojrozmerný [three dimensional] 
PCF    fotonické kryštálové vlákno [photonic crystal fiber] 
PMMA   polymér metyl metakrylátu [polymer methyl methacrylate] 
LIC    jadro s nízkym indexom lomu [low index core] 
HC    vzduchové jadro [hollow core] 
BF    Braggové vlákno [Braggs fiber] 
TIR    úplný vnútorný odraz [total internal reflection] 
IG    vedenie indexom, upravený úplný odraz [index guided] 
HNA   vysoká numerická apertúra [high numerical aperture] 
HNL   vysoko nelineárny [highly non-linear] 
LMA   veľká vidová oblasť [large mode area] 
SCG   budenie superkontinua [supercontinuum generation] 
MPOF  mikroštruktúrne polymérové optické vlákno  

[microstructural polymer optical fiber] 



 

IR infra červený [infra red] 
�(	)   útlm pre danú vlnovú dĺžku 
log    logaritmus 

�    vstupný optický výkon vlákna 

�    výstupný optický výkon vlákna 
�(	)   koeficient útlmu pre danú vlnovú dĺžku 
FC    ploché zakončenie [flat contact] 
PC    fyzický kontakt [physical contact] 
APC   fyzický kontakt pod uhlom [angled physical contact] 
FC    ferulový konektor [ferrule connector] 
SMA   podminiatura A [subminiature A] 
ST    konektor typu priamy hrot[straight tip connector] 
SC    štvorcový konektor [square connector] 
LC    lucent konektor [lucent connector] 
LED   svetlo vysielajúca dióda [light emission diode] 
.csv    hodnoty oddelené čiarkou, typ excelového súboru [comma separated values] 

�	    vstupný výkon 


��   výstupný výkon 
OLS    optický svetelný zdroj [optical light source] 
OPM   optický merač výkonu [optical power source] 
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1 ÚVOD 
 
 Telekomunikácie je oblasť, ktorá sa neustále rozvíja. Ľudia sa znova a znova snažia 
zdokonaľovať a vyvíjať nové časti telekomunikačnej techniky. Či už sa jedná o dokonalejšie 
zdroje signálov, moduláciu signálu alebo vylepšené prenosové médium. Vývoj 
v telekomunikačnej technike je zložitejší, pretože je známe, že čím je produkt, postup lepší 
a výkonnejší, tým je vylepšovanie zložitejšie. 
 Vývoj v oblasti komunikácie  po optickom médií zaznamenal veľký rozmach a to 
v priebehu niekoľkých desaťročí. Výrazne sa navýšila prenosová rýchlosť vďaka používaniu 
vysokých frekvencií. Spolu s rozvojom prenosového média sa zlepšili aj parametre zdrojov 
a detektorov svetelného žiarenia. Zväčšila sa aj ponuka optických prvkov ako napr. 
modulátorov, multiplexorov, demultiplexorov, zosilňovačov signálu atď. Začali sa vyvíjať aj 
nové typy vlákien, mikroštruktúrne vlákna, ktoré priniesli nové možnosti v oblasti laserov, 
senzorických aplikácií a podobne. Zmenou štruktúry, resp. vytvorením novej vznikli vlákna 
s novými možnosťami a inými parametrami. Tieto vlákna môžu byť menej náchylné na ohyb, 
teplotu, tlak a na prenos signálu sa môžu používať neštandardné vlnové dĺžky. Ďalšie možnosti 
prinieslo aj použitie plastu ako výrobného materiálu. Hlavnou prednosťou je zníženie nákladov 
na výrobu a ďalšou je možnosť vytvárať komplexnejšie štruktúry. 

Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami spájania plastového štandardného vlákna 
a vzorku mikroštruktúrneho vlákna z ústavu Optical Fibre Technology Centre v Sydney. Úlohou 
bakalárskej práce je popísať možnosti spájania spomínaných optických vlákien 
a experimentálne overiť možnosť spájania.  

Prvá časť práce popisuje štandardné optické vlákno, vlastnosti a štruktúru vlákna, typy 
vlákna a princíp šírenia svetla vláknom. Druhá časť sa venuje mikroštruktúrnemu vláknu. 
Bližšie popisuje princíp šírenia svetla vláknom, štruktúru vlákna, typy vlákien. Tretia časť 
hovorí o stratách, ktoré môžu vzniknúť pri šírení svetla vláknom. Tieto straty môžu byť 
spôsobené vlastnosťami zdrojov, konštrukčnými parametrami vlákna, výrobným materiálom, 
ohybom vlákna, výrobnými defektmi atď. Tieto straty sa prejavujú hlavne prostredníctvom 
útlmu. Vo štvrtej časti je písané o možnostiach spájania a ich výhodách, resp. nevýhodách. 
Ďalšia časť je zameraná možnosti spájania vlákien. V poslednej časti sa venujem 
experimentálnemu overeniu spájania vlákien, resp. v tejto sú zhrnuté výsledky meraní 
z experimentálnej časti a celkové zhodnotenie experimentu, resp. práce. 
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2 ŠTANDARDNÉ OPTICKÉ VLÁKNO 
 
2.1 Historický úvod 
 

Prvé pokusy s použitím princípov, na ktorých je založené optické vlákno vykonal už John 
Tyndall okolo roku 1850, keď predvádzal vedenie slnečného svetla trubicou s vodou 
prestrčenou cez strechu domu. Avšak skutočné optické vlákna začali vznikať až zhruba o sto 
rokov neskôr. 

Neskorší vývoj, v polovici 20. storočia, sa zamerali na vývoj zväzkov vlákien pre prenos 
obrazu, s primárnou aplikáciou v medicíne (gastroskop). Prvá vláknový flexibilný gastroskop 
bol patentovaný tímom výskumníkov (Basil Hirschowitz, C. Wilbur Peters, a Lawrence E. 
Curtiss) z univerzity v Michigane v roku 1956. V procese vyvíjania gastroskopu, Curtiss ako 
prvý, vyrobil vlákna zo skla; predchádzajúce optické vlákna sa spoliehali na vzduch alebo 
nepraktické oleje a vosky ako materiál s minimálnym indexom lomu. Neskôr nasledovala paleta 
mnoho ďalších obrazových prenosových aplikácií.  

V roku 1965, Charles K. Kao a George A. Hockham z britskej spoločnosti Standard 
telephones & cabels boli prví, ktorí zistili, že zoslabenie súčasných vlákien bolo spôsobené 
nečistotami,  ktoré mohli byť odstránené, a tým sa znížil rozptyl. Demonštrovali, že optické 
vlákno môže byť praktický použité pre komunikáciu, ak sa útlm dokáže zredukovať na úroveň 
pod 20 dB na kilometer. Vďaka tomuto objavu, prvé praktické optické vlákno pre komunikáciu 
bolo vynájdené v roku 1970 výskumníkmi Robert D. Maurer, Donald Keck, Peter Schultz, a 
Frank Zimar, ktorí pracovali pre americké sklenárstvo Corning Inc. Vyrobili vlákno s útlmom 
17 dB na kilometer, na ktoré bolo použité kremenné sklo dopované titánom. 

Zosilovač signálu pre optické systémy, ktorý vláknom dopovaným erbiom vysielal zosilený 
signál, znížil cenu diaľkových vláknových systémov, a tým sa odstránili opakovače signálu zo 
systému. Tento zosilovač bol vynájdený Davidom Paynom z univerzity v Southamptone a 
Emmanuelom Desurvirom z laboratória Bell v roku 1986. Obidvaja priekopníci získali medailu 
Benjamina Franklina zo strojárenstva v roku 1998. 

Prvý transatlantický optický telefónny kábel TAT-8 bol položený v roku 1988. Bol použitý 
laser založený na technológií zosilnenia, ktorú použili aj Desurvire s Paynom vo svojom 
zosilovači. 

V roku 1991 došlo k objavu fotonických kryštálov, vďaka čomu sa začal vývoj fotonického 
kryštálového vlákna, ktoré využíva princíp difrakcie (zmena smeru šírenia žiarenia v dôsledku 
prekážky, spôsobená vlnovou povahou žiarenia), na rozdiel od typického princípu úplného 
vnútorného odrazu. Prvé fotonické kryštálové vlákna sa stali komerčne dostupné v roku 1996. 
Fotonické kryštálové vlákna môžu byť navrhnuté tak, aby mali väčšiu prenosovú kapacitu ako 
konvenčne vlákno a periodicky sa meniace vlastnosti (permitivita ε a index lomu n) môžu 
zlepšiť ich výkon v určitých aplikáciách. 

V neskorších 90. rokoch až na prelome tisícročia, priemysel optiky vlákien, vrátane 
optického komunikačného vybavenia boli priamou súčasťou internetového boomu.  
Podporovatelia priemyslu a spoločnosti zaoberajúce sa výskumom predpovedali ohromné 
nárasty v dopyte po šírke pásma pre komunikáciu kvôli zvýšenému využívaniu internetových 
služieb a nárokom na vyššie prenosové rýchlosti - intenzívne spotrebiteľské služby, ako 
napríklad Video On Demand (video na požiadanie). V tejto dobe bolo vyrobené vlákno  
s útlmom 4 dB na kilometer, ktorého jadro už bolo dopované germániom, tak ako je tomu u 
väčšiny dnešných vlákien. Avšak tok dát, ktorý pretiekol internetom, rástol exponenciálne 
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a tento objem sa naďalej zväčšuje na základe Moorovho pravidla. Kvôli tomu sú výrobcovia 
a výskumné spoločnosti nútení vyrábať a vyvíjať vlákna s vyššou dátovou priepustnosťou 
a zároveň aj znižovať výrobné náklady, a tým sprístupňovať nové a lepšie technológie. 

Dnešné optické vlákna dosahujú s historickými neporovnateľných parametrov. Ich útlm sa 
bežne pohybuje i pod 0,2 dB na kilometer. Majú takmer nulovú disperziu a dokážu bežne 
prekonávať vzdialenosti do 200 kilometrov, v špeciálnych prípadoch dokonca oveľa väčšie.  
[8, 9, 10] 

 

2.2 Charakteristika a princíp štandardných optických vlákien 
 

Pod pojmom optické vlákna si môžeme predstaviť valcovité pozdĺžne homogénne optické 
(dielektrické) vlnovody, ktorými sa šíria elektromagnetické vlny v smere osi vlákna. Sú vhodné 
na prenos signálov na väčšie vzdialenosti a zároveň dosahujú menšie straty na väčšie 
vzdialenosti ako metalické vedenia. Tiež sú imúnne voči elektromagnetickým rušeniam. Ich 
schopnosti viesť optické žiarenie je dosiahnuté tým, že je v ich priečnom reze vytvorený vhodný 
profil indexu lomu. [1] 

Dôležitou vlastnosťou materiálu je index lomu n. Index lomu je základným fyzikálnym 
parametrom prostredia, konkrétne materiálu použitého na výrobu vlákna, ktorý je závislý od 
permitivity prostredia. 
 

� =  √��     (2.1)     
  

Permitivita ε, fyzikálna veličina, opisuje vzťah medzi vektormi elektrického poľa a 
elektrickej indukcie elektromagnetického vlnenia. [6] 

 Základne princípy šírenia optického žiarenia optickým vláknom sa najlepšie popisujú na 
historicky najstaršom type, resp. na mnohovidovom vlákne so skokovým profilom indexu lomu. 
Viď obr. 2.1. Skladá sa z jadra s indexom lomu n1, plášťa s indexom lomu n2 a z primárnej 
ochrany vlákna. Jadro a plášť sú väčšinou z kremičitého skla, ale môžu byť vyrobené aj z plastu 
a líšia sa len obsahom dopantov, ktoré ovplyvňujú  presnú hodnotu indexu lomu materiálov 
jednotlivých časti optického vlákna. Pre zaistenie vedenia žiarenia optickým vláknom je nutne, 
aby index lomu jadra bol väčší ako index lomu plášťa. Primárna ochrana vlákna býva 
najčastejšie tvorená zo silikónovej živice tvrdenej pomocou UV žiarenia a na vlákno je 
nanášaná okamžite po jeho výrobe. Slúži hlavne k mechanickej a chemickej ochrane materiálu 
z ktorého je vyrobené vlákno. Primárna ochrana, pri viacvláknovom optickom  kábli,  
je vyrobená z materiálu pohlcujúceho svetlo tak, aby svetlo neprechádzalo z jedného vlákna do 
druhého. Ďalej existuje aj sekundárna ochrana optického vlákna, ktorá slúži už len ako 
mechanická ochrana, zvyčajne vyrobená z plastov. Je dôležité, aby obidve vrstvy ochrany boli 
pružné a vďaka tomu sa vlákno dalo ohýbať. [1,5] 
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Obr. 2.1 Štruktúra vlákna so skokovým profilom indexu lomu.[8] 
 

Dôležitým zákonom v optike je zákon lomu, resp. Snellov zákon, ktorý sa tiež vzťahuje na 
optické vlákna, presnejšie na materiál, z ktorého je vlákno vyrobené. Dôležitým pojmom je 
index lomu, medzný uhol, ktorý opisuje Snellov zákon, ale aj úplný odraz svetla . Ak lúč 
prechádza z prostredia s indexom lomu n1 pod uhlom α1 do prostredia s indexom lomu n2, 
zalomí sa pod uhlom α2: 

      sinα�n� = sinα�n�          (2.2)  
 

Je zrejmé, že sínus uhla α2 môže byť najviac 1. Ak je uhol α1 dostatočne veľký a n1 > n2, 
môže nastať situácia, keby sinα2 vychádzal väčší ako 1. Vtedy sa svetlo neláme a do druhého 
prostredia vôbec neprechádza. Hovoríme o takzvanom úplnom (totálnom) odraze (reflexii), 
pretože všetko dopadajúce svetlo sa odrazí podľa zákona odrazu. [7] Pozri obr. 2.2. 
Pre medzný uhol ��, kedy sa svetlo prestáva lámať, platí: 

sin �� =  
��

��

       (2.3)    

 

Pre prechod z prostredia do prostredia je užitočný zápis pomocou rýchlostí. Vieme, že pre 
rýchlosť šírenia svetla v prostredí platí: 

�� =   / ��      (2.4)    
 
 

Zákon lomu možno preto upraviť na tvar: 
����

����

=  
��

��

=  
��

��
       (2.5)   

  
Medzný uhol, resp. kritický uhol, je definovaný ako uhol, pri ktorom dochádza k lomu lúča 

tak, že sa ďalej šíri rozhraním prostredí, resp. materiálov. Pozri obr. 2.3. 
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Obr. 2.2 Lom svetla a úplný odraz svetla na rozhraní prostredí. Vyznačený medzný uhol ��. [2] 
 

Hlavným princípom vedenia svetleného lúča vláknom je úplný odraz svetla na rozhraní 
prostredí pod podmienkou, že platí �� > �� a uhol odrazu je väčší ako medzný uhol. Dôležitý je 
aj medzný uhol akceptácie �� , ktorý vymedzuje na vstupe do optické vlákna tzv. vstupný kužel. 
Je to kužel, do ktorého musí dopadať svetelný lúč, aby mohol byť zachytený a ďalej správne 
vedený jadrom vlákna. Naviazanie svetelného lúča je znázornené na obr. 2.3 a vzťah je 
popísaný v upravenom Snellovom vzťahu (2.6) . Je to veľmi dôležitý parameter optického 
vlákna, na ktorom závisí spôsob prepojovania prvkov optického komunikačného systému. 

 

 
Obr. 2.3 Naviazanie svetelného lúča do optického vlákna. [2] 

 
��� �

���
=

��

��

      (2.6)    

   
Upravený Snellov vzťah platný pre rozhranie vonkajšieho prostredia a jadra optického 

vlákna. Ak je svetelný lúč do vlákna vedený pod uhlom menším ako je medzný uhol akceptácie 
��, tak je splnená podmienka pre naviazanie svetelného lúča do vlákna a ten sa ďalej šíri celým 
optickým vláknom na základe princípu úplného odrazu na rozhraní jadro – plášť (2.7).Pokiaľ je 
svetelný lúč privádzaný pod väčším uhlom ako je medzný uhol akceptácie ��, tak lúč s každým 
odrazom na rozhraní jadro – plášť stráca časť energie, ktorá prechádza plášťom. [2,8] 
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sin ��  � =  ���� >  
��

��

     (2.7)     

Vzťah platný vo vnútri vlákna pri totálnom odraze. 
 

2.3 Numerická apertúra optických vlákien 
 

Je jedným z parametrov optického vlákna, ktorý je značený NA. Avšak numerická apertúra 
nie je prenosovým parametrom v pravom  slova zmyslu, ale jeho znalosť umožňuje vytvoriť si 
predstavu o možnostiach väzby svetelného lúča z alebo do vlákna alebo o stratách na zvaroch 
a spojoch dvoch vlákien. [1] Numerická apertúra je definovaná vzťahom: 

 
�� =  sin ��  =  ���� − ���    (2.8)    

 
za podmienok, že lúč dopadá zo vzduchu (index lomu vzduchu �� = 1). Inak môžeme povedať, 
že numerická apertúra je vlastne sínus medzného uhla akceptácie �� , ktorý odpovedá 
medznému uhlu �� lúča vedeného vláknom, viď obr. 2.4. 
 

Obr. 2.4 Akceptačný kužeľ tvorený medzným akceptačným uhlom ��. [8] 
 

Numerická apertúra je aj jedným z parametrov vlákna uvádzaným výrobcom. Závisí od 
rozdielu indexu lomu jadra a indexu lomu plášťa vlákna. Môžeme hovoriť o pomernom rozdiele 
indexu lomu, ktorý definuje vzťah : 

∆ =  
��� ��

��

     (2.9)    

 
Tento rozdiel býva u optických vláknach veľmi malý, v rozmedzí 0,1 až 0,001. Niekedy 

uvádzajú výrobcovia vlákien pomerný rozdiel permitivít. [8] Pre malé hodnoty ∆ platí : 
 

��� ��

��
=  

��
�� ��

�

��
�

=  
���� ���(��� ��)

��
�

≈ 2
��� ��

��

= 2∆  (2.10)   

 
 
 
 
 



2 ŠTANDARDNÉ OPTICKÉ VLÁKNO  

15 
 

2.4 Druhy štandardných optických vlákien 
 

K základným parametrom optických vlákien z pohľadu oznamovacej techniky patrí jeho 
prenosové vlastnosti , ktoré sú dané predovšetkým disperziou a útlmom. Prenosové vlastnosti 
optických vlákien môžeme vo veľkej miere ovplyvňovať ich konštrukčnými parametrami. 
Základnými konštrukčnými parametrami vlákien sú priečne rozmery a rozloženie indexu lomu 
materiálu po priereze. Vhodnou voľbou konštrukčných parametrov môžeme vo veľkej miere 
ovplyvniť napr. vidové spektrum, rozloženie energie a prenosovú kapacitu, schopnosť väzby na 
rôzne druhy zdrojov apod. Behom doby bola vytvorená celá rada vláknových štruktúr 
s najrôznejšími prenosovými vlastnosťami. 

Principiálne je možné rozdeliť vlákna na také, ktoré sú tvorené jednou alebo viacerými 
vrstvami homogénneho dielektrika a na vlákna s plynulo premenným indexom lomu. Prvý typ, 
historický najstarší, sa nazýva optické vlákno so skokovou zmenou indexu lomu. Je značené SI 
(step – index). Druhý typ vlákna má vnútornú oblasť ( jadro) nehomogénne. Býva nazývaný 
optickým vláknom so spojito premenným indexom lomu alebo tiež nazývaný ako gradientné 
vlákno. Označuje sa písmenami GI (gradient – index). [8] 
Profily oboch typov vlákien: 
 

 
Obr. 2.5 Profily vlákien: a) SI vlákno, b) GI vlákno. 

 
Obidva spomenuté typy vlákien sa od seba líšia mimo iného aj mechanizmom šírenia 

energie. U SI vlákien je to odraz na rozhraní jadro – plášť na druhej strane u GI vlákien 
dochádza k ohybu trajektórie lúčov, tzv. difrakcia. Výroba gradientných vlákien je omnoho 
náročnejšia, a to už či zo strany technologického postupu výroby, tak aj po stránke finančnej. [8] 
Čo sa týka pracovného režimu vlákien, môžeme ich rozdeliť na: 

a) jednovidové vlákna, sú vlákna s malým priemerom jadra, radovo v jednotkách µm, 
porovnateľným  s vlnovou dĺžkou použitého zdroja alebo s veľmi malým rozdielom 
indexu lomu jadra a plášťa. Pri výrobe tohto typu vlákna nastavajú konštrukčné 
problémy z dôvodu dodržiavania všetkých spomenutých parametrov. Zväčšenie 
priemeru jadra na úkor zmenšenia rozdielu indexov lomu je výrobne výhodnejšie, avšak 
vlákno má nepriaznivé vlastnosti. Numerická apertúra v tomto prípade je veľmi malá 
a tým vzrastajú problémy pri nadväzovaní energie do vlákna a pri spájaní vlákien 
pomocou konektorov. Okrem toho sú vlákna s malým rozdielom indexov lomu medzi 
jadrom a plášťom náchylné straty  pri ohyboch, deformáciách apod., pretože lúč sa 
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nemusí úplne odraziť. Každopádne je z hľadiska minimálnej disperzie jednovidové 
vlákno nedostihnuteľné. Jednovidové vlákna sa používajú hlavne na širokopásmové 
prenosy, kde sa uplatnia ich vysoké prenosové rýchlosti. Dokážu prenášať signál až 
stovky km bez použitia opakovača. Ich použitie je nákladnejšie, predovšetkým kvôli 
drahým optickým zdrojom, pretože ťažšie nadväzujú svetelné lúče. [8] 

 
b) mnohovidové vlákna sú schopné šíriť niekoľko desiatok až tisíc vidov. Prevažná časť 

energie sa v tomto prípade šíri jadrom vlákna. Obmedzujúcim faktorom použitia 
mnohovidových vlákien s homogénnym jadrom je ich disperzia, hlavne vidová 
disperzia, ktorá spôsobuje skreslenie signálov prenášaných vláknom. Ich výhodou je 
ľahká manipulácia pri nadväzovaní energie, spájaní, možnosť použitia luminiscenčných 
diód  ako zdroja žiarenia. Používajú sa tam, kde sa nevyžaduje extrémny 
širokopásmový prenos a pri realizácií spojov na kratšie vzdialenosti. [8] 

 
Vlákna môžeme rozdeliť podľa mnohých parametrov ako napr. materiálového zloženia, 

geometrických rozmerov atď. Vlákna môžu byť vyrobené z kremíkového skla, ktoré sa 
používajú na väčšie vzdialenosti alebo vyrobené z plastu, ktoré sú použiteľné na kratšie 
vzdialenosti. Vlákna môžeme rozdeliť aj na štandardné a atypické. Atypické vlákna sú 
charakteristické rôznymi zloženiami a štruktúrami, ktoré sa môžu líšiť rozdielnymi 
vlastnosťami, využitím a neposlednom rade cenou. 

 
2.5 Trajektória svetelného lúča 
 
Vedeným vidom vlákien s homogénnym jadrom odpovedajú lúče, u ktorých dochádza na 
rozhraní jadra a plášťa k úplnému odrazu, u vlákien s nehomogénnym jadrom sú to lúče, 
u ktorých je bod obratu trajektórie vzdialený od osi menej, ako je polomer jadra. To znamená, 
že trajektória nedosiahne rozhranie jadra a plášťa. 
Všetky lúče v jadre vlákna môžeme rozdeliť na meridiánové, to sú tie, ktoré prechádzajú osou 
jadra, a na lúče kosé. Trajektóriu lúčov v homogénnom jadre je lomená čiara so zlomami 
v miestach odrazu lúča na rozhraní jadra a plášťa. U meridiánových lúčov je táto čiara rovinná, 
u kosých priestorová. Úseky medzi zlomami sú priame. V nehomogénnom jadre je trajektória 
kosých lúčov eliptická alebo kruhová špirála. Jeden jej extrém je lúč kruhovo špirálový, to je 
taký, ktorého trajektória leží na valcovej ploche. Dráha meridiánového lúča je rovinná krivka. 
Schéma trajektórií lúčov oboch typov vlákien je znázornená na obr. 2.6. [8] 

Lúčovitý model šírenia vĺn v nehomogénnom vlákne umožňuje ľahké vysvetlenie nižšej 
vlnovodovej disperzie nehomogénnych vlákien. Lúč vykonávajúci dlhšiu dráhu a vzdialenejší 
od osi jadra sa šíri prostredím opticky redším, a teda rýchlejšie než lúč, ktorého trajektória je 
kratšia, ale bližšie k osi jadra. Tak dochádza k vyrovnaniu rýchlosti jednotlivých vidov.  
Pre aplikáciu lúčového modelu pri analýze šírenia vĺn vo vláknach je potrebná znalosť chovania 
lúča na rozhraní dvoch prostredí. I keď u vlákien dopadá lúč, resp. jemu odpovedajúca parciálna 
vlna na rozhranie valcového tvaru, môžeme na najdôležitejšie zákonitostí geometrickej optiky 
usudzovať z chovania lúča, či vlny na rovinnom rozhraní. Z hľadiska šírenia v štruktúrach 
vlákna sú najdôležitejšie podmienky úplného odrazu a fázový posun odrazeného lúča, resp. 
parciálnej vlny. [3,8] 

Pojem, ktorý by mal byť spomenutý v súvislosti s trajektóriou lúča, je kaustika. Kaustiku si 
môžeme predstaviť ako plochu, ktorá je opísaná svetelnými lúčmi, či už odrazenými  
od zakrivenej plochy alebo lomenými. Kaustikou neprechádzajú žiadne iné lúče (pozri obr. 2.6). 
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Obr. 2.6 Znázornenie trajektórie oboch typov vlákien. [8] 
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3 MIKROŠTRUKTÚRNÉ OPTICKÉ VLÁKNO  
 
3.1 Princíp PBG alebo inak povedané zakázané pásmo  
 

Už od začiatku objavu a vývoja optických vlákien sa používal princíp totálneho odrazu 
lúča elektromagnetického žiarenia, ktorý som popísal v predchádzajúcej kapitole. Avšak tento 
princíp vedenia žiarenia ma tiež svoje medze, ktoré možno ešte neboli objavené. Z dosiahnutých 
poznatkov nie je možné používať iné vlnové dĺžky ako zaužívané (prvé až tretie okno => 850, 
1300, 1550 �� ) bez toho, aby nenastali väčšie straty. Tieto možnosti využívania 
„exotickejších“ vlnových dĺžok otvárajú fotonické kryštály. Pri fotonických kryštáloch môžeme 
pozorovať jav zakázaného pásma, vďaka ktorému je možné kontrolovať smer, ktorým bude 
svetelný lúč vedený. 

Fotonické zakázané pásmo, anglicky Photonic Band Gap (skratka PBG), určuje rozsah 
vlnových dĺžok, pre ktoré sa svetlo nemôže šíriť štruktúrou, resp. pri ktorých sa fotonický 
kryštál chová ako zrkadlo. Fotonické kryštály môžu tvoriť periodickú štruktúru s periódou Ʌ, 
ktoré budú tvorené napr. dvoma rozdielnymi materiálmi s indexmi lomu ��  a �� . Typická 
vlastnosť pre túto periodickú štruktúru je existencia priepustných a nepriepustných pásiem. 
Žiarenie sa môže šíriť len v určitých priepustných frekvenčných pásmach. Priepustné pásma sú 
od seba oddelené pásmami nepriepustnými, v ktorých sa naopak žiarenie nemôže šíriť. Pozri 
obr. 3.1. [14] 

 

 
Obr. 3.1 Znázornenie polohy zakázaného pásma medzi priepustnými pásmami spolu s posunmi 

hladín. [14] 
 

Pokiaľ sú všetky mikroštruktúry menšie ako referenčné, tak dochádza k posunu 
energetických hladín a pásiem smerom nahor voči referencií ( písmená „J“ znázorňujú 
referencie ). Pozri obr. 3.1 posun napravo. Každý posun hladiny sa odlišuje, môže nastať zmena 
šírky pásma. [14] 

Bodový defekt je jedna mikroštruktúra, ktorá sa líši rozmerom od ostatných, tzn. je menšia 
alebo väčšia. Ak štruktúra obsahuje bodový defekt, tak v tom prípade sa jedna energetická 
hladina môže posunúť, a to v smere nahor alebo nadol, pozri obr. 3.1. Konkrétny prípad je 
posun jednovidovej operácie vlákna z okraja pásma. Bodový defekt môže takisto 
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z jednovidového vlákna spraviť mnohovidové, a to konkrétne ak sú dva stavy s rovnakou 
fázovou rýchlosťou ω. V tomto prípade môže za to posunutie okraja hladiny, ktorá obmedzuje 
zakázané pásmo, tento krát zhora. [14] 

 
Obr. 3.2 Bodové defekty, naľavo menší a napravo väčší.[14] 

 
3.2 Fotonické kryštály 
 

Fotonické kryštály je všeobecne známy pojem, ktorý opisuje periodické štruktúry 
v jednom, dvoch alebo troch rozmeroch. Zatiaľ čo štruktúry s periodicitou v jednom rozmere 
(1D) boli objavené pred niekoľkými desaťročiami, ako napr. využitie vo vysoko reflexných 
zrkadlách a vo vlákne s Braggovými mriežkami, tak dvojrozmerné a trojrozmerné periodické 
štruktúry boli známe až po uverejnení pôvodnej myšlienky autorov Yablonovitcha a Johna 
v roku 1987. [4] 
 
3.2.1 Jednorozmerné fotonické kryštály 
 

Všeobecným príkladom 1D štruktúry je viacvrstvový zväzok zobrazený na obrázku 3.3. 
Zväzok sa skladá z dvoch rozdielnych materiálov s indexmi lomu ��  a ��  a periódou 
opakovania Ʌ. Takáto štruktúra je schopná prepustiť len žiarenie na určitých frekvenciách �� 
a ostatné frekvencie �� odráža. Často študovanými prípadmi 1D štruktúr sú Braggové zväzky 
(Braggové zrkadlá, Braggové mriežky), ktoré dosahujú maximálneho odrazu, ak je optická 
hrúbka vrstiev rovná štvrtine vlnovej dĺžky. [4] 

 

 
Obr. 3.3 Príklad 1D štruktúry ako Braggového zväzku. Vrstvy s indexmi �� a �� sa striedajú 

s periódou Ʌ. [4] 
 

V prípade ak vlna dopadá kolmo na 1D štruktúru, tak na každej vrstve sa časť vlny odrazí. 
Tento jav je dôsledkom rozdielnych indexov lomu vrstiev. Pre špecifické frekvencie, rozdiel 
optických dráh odrazených vĺn spolu s fázovými zmeny zavedenými na hraniciach vrstiev 
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spôsobujú interferenciu odrazených vĺn. Pokiaľ sú materiály 1D štruktúry bezabsorpčné, tak táto 
štruktúra má vysokú reflektivitu  v týchto frekvenčných intervaloch. [4] 

Dôležitým, základným nástrojom pre analýzu periodických štruktúr je diagram fotonického 
pásma, ktorý znázorňuje vzťah disperzie k nekonečne dlhým periodickým štruktúram. Pásmový 
diagram nekonečnej dlhej 1D periodickej štruktúry z obr. 3.3 je znázornený na obr. 3.4, kde 
popisuje vzťah medzi frekvenciou a vlnovým vektorom vidov, ktoré sa môžu šíriť pri kolmom 
dopade na jednotlivé vrstvy. Tento diagram je užitočný, pretože nielenže poskytuje informácie 
o disperzných reláciách, ale aj znázorňuje frekvenčné intervaly, v ktorých neexistuje riešenie 
vlnových rovníc pre žiadne vidy. Štruktúrou sa preto na týchto frekvenciách  nebudú schopné 
šíriť žiadne vidy. Na obr. 3.4 je možne vidieť intervaly s nulovým prenosovým koeficientom, 
v ktorých nebolo nájdené riešenie pre žiadny vid. Tieto frekvenčné pásma sú nazývané zakázané 
pásma PBG. [4] 

 

 
Obr. 3.4 Prenosové spektrum naľavo a disperzný diagram pre Braggové zrkadlo napravo, ktoré 

sa skladá z opakujúcich sa vrstiev vzduchu (�� = 1,0) a dielektrika (�� = 3,6). Pásma bez 
prenosu prenosového spektra odpovedajú 1D fotonickým zakázaným pásmam v disperznom 

diagrame. Prenosové spektrum bolo vypočítané z konečnej dĺžky Braggového zväzku o piatich 
periódach Ʌ. [4,13] 

 
Pokiaľ je šírenie elektromagnetických vĺn popísané Maxwellovými rovnicami, potom tieto 

vlny nemajú žiadne vzťažné meradlo. A na základe tohto faktu sú frekvencie na obr. 3.4 
normalizované faktorom  Ʌ⁄ , kde  je rýchlosť svetla vo vákuu. Keďže  je konštanta, tak je 
jednoduché nastaviť 1D štruktúru pre ľubovoľný frekvenčný interval pomocou zmeny periódy 
Ʌ štruktúry. Takže vyššie popísanú štruktúru je možné ľahko upraviť pre vlnovú dĺžku 1 ��. 
Hodnota najnižšej frekvencie PBG je sústredená približne na hodnote normalizovanej 
frekvencie 0,3, čo určuje periódu štruktúry Ʌ = 0,3 	 = 0,3 ��, kde λ je vlnová dĺžka vlny vo 
vákuu. Pretože normalizovaná frekvencia Ʌ 	⁄  priamo určuje potrebné rozmery štruktúry pre 
špecifickú pracovnú vlnovú dĺžku, tak je bežne používaná pri analýzach periodických štruktúr. 
[4] 

Je relatívne jednoduché popísať mechanizmus, ktorý spôsobuje otváranie PBG v 1D 
štruktúre, ale na druhej strane je zložité realizovať takú periodickú štruktúru, kde vlny na 
určitých frekvenciách budú odrazené bez ohľadu na smer šírenia. Pretože sa optická dráha 
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výrazne mení v závislosti na uhle dopadu, 1D štruktúra nie je schopná popísať oblasti všetkých 
zakázaných frekvencií pre možné uhly dopadu. Potrebným krokom k zväčšeniu rozsahu uhlu 
dopadu pri zachovaní PBG je rozšírenie periodicity štruktúry do viacerých rozmerov. 
Periodicita ako taká nezaistí PBG pre všetky uhly dopadu, ktoré môžu nastať. [4, 13] 
 
3.2.2 Dvojrozmerné fotonické kryštály 
 

I keď pre odraz ľubovoľného uhlu dopadu je potrebný trojito periodický materiál, na druhej 
strane štruktúry s 2D periodicitou dokážu zachovať niektoré vlastnosti 3D. Všeobecne si 
môžeme 2D štruktúru predstaviť ako podklad, v ktorom sú usporiadané valcové oblasti 
s odlišným indexom lomu do hexagonálnej  mriežky s periódou Ʌ (ak valce majú nižší index 
lomu ako podklad, sú nazývané diery a ak majú vyšší index lomu, tak sú nazývané tyčinky). 
V smere kolmom na rovinu periodicity je 2D kryštál homogénny, ako je možné vidieť na obr. 
3.5. [4] 

Na obr. 3.5 je fotonický kryštál s hexagonálnou symetriou, kde v materiáli s vysokým 
indexom lomu ��  sú vytvorené diery s nižším indexom lomu ��  o priemere � . Vzdialenosť 
týchto dier udáva perióda mriežky Ʌ. Na obrázku je znázornená jednotková bunka s vektormi 
��  a �� . Jednotková bunka je najmenšia oblasť, pomocou ktorej  je možné úplne zachytiť 
štruktúru fotonického kryštálu. 2D kryštály, ktoré sú charakteristické práve jednou dierou / 
tyčinkou v jednotkovej bunke, sú označované ako trojuholníkové štruktúry. Avšak je dobré si 
uvedomiť rozdiely medzi jednotlivými pojmami, ako napr.  trojuholniková (štvorcová, 
plástvová ...) štruktúra a hexagonálna (trojuholníková, štvorcová ...) symetria. Prvý pojem 
popisuje tvar jednotkovej bunky a druhý symetriu z hľadiska vlny, ktorá sa šíri rovinou 
periodicity. [13] 

 
Obr. 3.5 Príklad 2D fotonického kryštálu, ktorý je zvyčajne tvorený dierami s kruhovým 

prierezom. Nemenná os kryštálu je zhodná s osou z. Perióda mriežky je Ʌ, priemer oblasti je  
d a štruktúra ma hexagonálnu symetriu (pri dopade žiarenia pod uhlom 0°, 30°, 60° sa štruktúra 

chová rovnako). [4] 
 

Dôležitým faktorom pri práci s fotonickými kryštálmi je takisto absolútna objemová 
frakcia dier, resp. tyčiniek. Pri konkrétnom prípade môžeme hovoriť o plniacej frakcií, ktorú 
značíme písmenom �  alebo ak sa jedna o štruktúru so vzduchovými dierami, tak hovoríme 
o vzduchovej plniacej frakcií, značíme AFF. [13] 
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Veľkou výhodou 2D fotonických kryštálov je schopnosť nadviazať svetlo, ktoré dopadá 
mimo roviny periodicity, na rozdiel od 1D fotonických kryštálov, ktoré sú schopné pracovať len 
s kolmým, resp. skoro kolmým dopadom svetla. U 2D fotonických kryštálov rozlišujeme 
prípady ako in-plane, resp. out-of-plane. In-plane je typ vedenia svetla v rovine periodicity 
a out-of-plane je typ určený na vedenie svetla mimo rovinu periodicity. Starším a viacej 
preskúmaným prípadom sú in-plane fotonické kryštály a to z dvoch dôvodov. Za prvé, 
z teoretického hľadiska je matematické riešenie in-plane prípadov jednoduchšie a za druhé veľa 
výskumov je zameraných na aplikácie 2D fotonických kryštálov do integrovanej optiky, kde sa 
používa vedenie svetla len v rovine periodicity. [4] 

 Použitie in-plane kryštálov vo vlákne je zložité a okrem toho, aby sa zabránilo „unikaniu“ 
svetla zo štruktúry, je potrebné, aby dĺžka v nemennej osi bola minimálne desaťnásobok vlnovej 
dĺžky, čo je s použitím dnešných materiálov (najviac používané polovodičové materiály) veľmi 
zložité. Obidva problémy dokážu riešiť out-of-plane kryštály, ktoré sú náročnejšie po návrhovej 
stránke, ale zase ľahké na výrobu. [4,13] 

 

Obr. 3.6 Kanálikový vlnovod v in-plane fotonickom kryštáli. [13] 
 

 
Obr. 3.7 Vlákno vyrobené z out-of-plane fotonických kryštálov s trojuholníkovou symetriou. 

[13] 
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3.3 Defekty vo fotonických kryštáloch 
 

Oblasť fotonických kryštálov nie je sústredená len na využitie ideálnych periodických 
prostredí. Ak hovoríme o využití kryštálov v optoelektronike alebo v komunikáciách, tak 
fotonické kryštály vykazujú zaujímavejšie vlastnosti, ak sú úmyselne zavadzané do ich 
štruktúry defekty. Pri naviazaní svetla do oblasti defektu , sa svetlo „uväzní“, pretože oblasť sa 
bude chovať ako zrkadlo. Defekty sa v praxi nevytvárajú zavadzaním tretieho materiálu, ale sa 
najčastejšie vytvárajú vynechaním jedného typu prostredia. Tieto defekty potom môžeme 
rozdeliť na bodové, čiarové, plošné (pozri obr. 3.8). Defekty dovoľujú vytvárať mikro dutiny, 
vlnovody, zvláštne typy kompaktných, funkčných komponentov alebo rôzne typy substrátov. 
[4] 

 

 
Obr. 3.8 Naľavo je bodový defekt vo fotonickom kryštále, napravo čiarový defekt vo 

fotonickom kryštále. [14] 
 

2D fotonické kryštály s čiarovým defektom boli študované, tak ako pre prípad priamych 
vlnovodov, tak aj pre prípad rázne ohnutých vlnovodov s ohybom porovnateľným k vlnovej 
dĺžke. V kombinácií s bodovými defektmi boli vyvinuté nové typy kompaktných WDM 
komponentov s plochou o veľkosti niekoľkých štvorcov vlnovej dĺžky. Avšak všetky tieto 
štúdie uvažujú nekonečne dlhé fotonické kryštály v nemeniacom smere a uvažujú len o šírení 
v rovine periodicity. Štúdie nie sú zamerané na praktické aplikácie, ale slúžia na rozšírenie 
poznania pre ďalší vývoj 3D fotonických kryštálov. [4] 

Vlnovodné jadro PCF vlákna môžeme považovať za bodový defekt v ideálnom 2D kryštály 
pre rovinné aplikácie. Fotonický kryštál aj defekt môžeme považovať za nekonečný 
v nemennom smere. Svetlo s nenulovou komponentou vlnového vektora mimo rovinu 
periodicity, ktoré je súčasťou 2D PBG fotonického kryštálu, môže byť „uväznené“ v rovine 
periodicity a vedené pozdĺž bodového defektu v smere kolmom na rovinu periodicity. V tomto 
prípade je komponenta zhodná s konštantou šírenia vo vlákne. Ak má priestorový defekt 
(uvažujeme jadro vlákna) vyšší index lomu ako je index lomu fotonického kryštálu, ktorý ho 
obklopuje, svetlo bude vo vlákne vedené pomocou javu totálneho odrazu na rozhraní defekt – 
kryštál.   
 
3.4 Mikroštruktúrne optické vlákno 
 

Keďže implementácia 1D fotonického kryštálu do optického vlákna mala nevýhody, takže 
bol pridaný ďalší smer periodicity. Tým vzniklo vlákno s 2D fotonickým kryštálom, ktoré je 
označované aj PCF. PCF sú neobvyklou kategóriou vlákien, pretože ich neobvyklá periodická 
mikroštruktúra umožňuje vyrábať vlákna so širokým spektrom vlastnosti, ktoré predtým neboli 
dosiahnuteľné. Pre tieto vlákna je typická periodická štruktúra dier väčšinou plnená vzduchom, 
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ktorá sa tiahne celým vláknom (pri PCF je to kombinácia fotonického kryštálu s dierami). 
V PCF využívajú výhradne fotonické kryštály s defektmi, ktoré sú vytvorené odstránením dier 
zo stredu štruktúry, a tým sa vytvorí samotné jadro. [4,13] 

V takýchto vláknach je možné nielen využiť princíp PBG, ale aj vlastné vedenie svetla 
a priame ovplyvňovanie ďalších prenosových vlastnosti vlákna, ako napr. dvojlom (rozdvojenie 
svetla pri lome do anizotropického prostredia, fotonického kryštálu), polarizácia atď. Keďže  
s PCF vláknami vyrobenými zo skla je ťažké manipulovať, resp. výroba vyžaduje veľmi vysoké 
teploty a nevýhodné mechanické vlastnosti sťažujú vytváranie zložitejších štruktúr a ťahanie 
väčších dĺžok, tak je lepšie použiť na výrobu materiál s výhodnejšími vlastnosťami. Polymetyl 
metakrylat, skrátene PMMA, je vhodným kandidátom, na jednej strane s horšou optickou 
kvalitou, ale na druhej s lepšími mechanickými vlastnosťami. [13] 
PCF je možné rozdeliť do dvoch skupín podľa princípu a ich činnosti. Z hľadiska princípu 
šírenia svetla môžeme hovoriť o dvoch typoch PCF: 
 

1) Vlákna, v ktorých fotonické kryštály pracujú na princípe PBG ==> PBG PCF. Čiže 
hovoríme o vláknach s nízkym indexom lomu LIC (Low Index Core) PCF, vlákna so 
vzduchovým jadrom HC (Hollow Core) PCF alebo o Braggových vláknach BF. Patria 
sem ešte aj špeciálne vlákna s dopovaným materiálom alebo vlákna s rôznou výplňou. 
 

2) Vlákna, v ktorých fotonické kryštály pracujú na princípe upraveného úplného odrazu 
na rozhraní  značíme ako TIR (Total Internal Reflection) PCF alebo IG (Index Guided) 
PCF. Do tejto skupiny patria vlákna s vysokou numerickou aperturou HNA (High 
Numerical Aperture) PCF, vlákna s vysokou nelinearitou HNL (Highly Non-Linear) 
PCF, vlákna s veľkou oblasťou módového poľa LMA (Large Mode Area) PCF 
a vlákna s vysokým kontrastom indexov lomu High-Delta (suspended core) PCF. 
Takisto aj do tejto skupiny patria špeciálne typy vlákien ako dopované vlákna alebo 
pólované. 
 

PCF môžu byť rozdelené aj podľa materiálu matrice, usporiadania štruktúry, symetrie atď. [4] 

 
Obr. 3.9 Príklady IG PCF. Zľava, hore: HNA a HNL PCF, dole: high-delta PCF a LMA PCF. 

[13] 
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Obr. 3.10 Príklady PBG PCF. Zľava HC PCF, BF a LIC PCF. [4] 

 
3.5 Sklenené PCF 
 

Prvé sklenené PCF bolo súčasne aj prvou aplikáciou out-of-plane fotonických kryštálov. 
Už vtedy boli popísané nezvyčajne vlastnosti ako „endlessly singlemode“ režim, budenie 
superkontinua SCG alebo anomálne disperzné charakteristiky. [13] 

 Budenie superkontinua SCG je jav, počas ktorého dochádza k vytváraniu širokého spektra 
pomocou neustáleho šírenia krátkych vysokovýkonných pulzov svetelného zdroja, ktoré sú 
šírené nelineárnym médiom (vysoko nelineárne PCF ==> HNL PCF). Zdroj svetla použitý na 
budenie superkontinua je najlepšie opísať pomocou výroku: „široký ako lampa, svetlý ako 
laser“. Svetelný zdroj, presnejšie volfrámová, xenónová alebo halogénová lampa, disponuje 
veľmi širokým spektrom, konkrétne od 400��  do 1700�� , avšak intenzita zdroja je 
limitovaná. [15]   

„Endlessly singlemode“ režim môžeme chápať ako schopnosť vlákna viesť jeden vid bez 
ohľadu na vlnovú dĺžku (tento režim je obmedzovaný len absorpciou skla, resp. ohybmi 
vlákna). Inakším príkladom je kontrola spontánnej emisie vo vlákne, kde je možné určením 
rozmeru kryštálu vymedziť dovolené pásma ( PBG ). Avšak všeobecne sa dá povedať, že 
najviac užitočných vlastnosti PCF sa dá pozorovať, pokiaľ je kontrast indexov lomu čo najväčší. 
Problémom pri vytváraní štruktúry PCF je obmedzenie dosiahnutia iného usporiadania dier ako 
pravidelný n-uholníkový tvar.  

Ďalším problémom sú privysoké teploty spracovania skla ( cca. 2000°C ), resp. vlastnosti 
materiálu pri tejto teplote. Povrchová tenzia ~0.3�� a viskozita ~3,6. 10� 
�. �, čo v praxi 
znamená, že pri tejto teplote má vlákno sklon k „tečeniu“. Tento jav spôsobuje deformácie 
štruktúry a tým nežiaduce vlastnosti ( disperzia, útlm, dvojlom ...). Čo sa týka PBG PCF, tak sú 
z pohľadu návrhu a výroby náročnejšie ako IG PCF. Dôvodom je problém extrémnej presnosti 
pri návrhu štruktúry pre vytvorenie PBG a zníženie strát „presakovaním“ svetla mimo jadro do 
mikroštruktúry. [13] 
 
3.6 Mikroštruktúrne polymérové optické vlákno ( MPOF ) 
 

Mikroštruktúrne polymérové optické vlákna boli vyvinuté v roku 2001 skupinou OFTC pri 
univerzite v Sydney. Táto skupina vyvinula MPOF za účelom použitia iného materiálu na 
výrobu ako je kremenné sklo, pričom chceli eliminovať niektoré nevýhody PCF. Použili 
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PMMA, ktorý sa používa na výrobu štandardných plastových vlákien. MPOF vyrobené 
z PMMA vykazovali rovnaké vlastnosti ako PCF vyrobené zo skla. Vzhľadom k väčším 
možnostiam, tak ako vo výrobe aj návrhu sú MPOF na rozdiel sklených PCF ešte stále skúmané 
a vyvíjané. Ako som už spomenul v predchádzajúcej podkapitole, PCF zo skla majú nevýhody 
ťahania pri vysokej teplote a materiálových vlastnosti sklenej taveniny. Na druhej strane majú 
PCF z PMMA vhodnejšie materiálové parametre pri ťahaní (teplota cca. 200°� , povrchová 
tenzia ~0.032�/� , viskozita ~5. 10� 
�. � ), vďaka čomu je ideálne pri vytváraní 
komplexnejších štruktúr. Materiál s takýmito vlastnosťami je ľahšie kontrovateľný pri procese 
výroby. [13] 

Vďaka prístupnejším alternatívnym technológiám výroby a nízkym teplotám spracovania je 
možné použiť dopanty, napr. farbivá, organické molekuly atď. S využitím dopantov je možné 
vyrobiť MPOF laser, ktorý má uplatnenie v optickej komunikácií a spektroskopií. Použitie 
farbiva pri MPOF laseri umožňuje nastaviteľnosť spektra v rozmedzí od UV žiarenia až po 
žiarenie blízke IR. Výskum a vývoj MPOF umožnil znížiť útlm až na hodnotu 192 ��/�� pri 
vlnovej dĺžke 650 ��. Na základe týchto výsledkov bol vyrobený prototyp high-delta MPOF 
a bolo vyrobené aj funkčné HC MPOF. V súčasnej dobe stále prebieha výskum a vývoj v oblasti 
PBG MPOF a výskum v IG MPOF, ktorý sa sústredí na mnohovidové MPOF pre dátovú 
komunikáciu, vláknové lasery a využitie MPOF ako senzoru. [13] 

 
Obr. 3.11 Prierezy MPOF ( Microstructure Polymer Optic Fibre ) vlákien: vpravo jednovidové 

vlákno, napravo mnohovidové vlákno. [13] 

 
Obr. 3.12 Prierezy high-delta MPOF: naľavo vlákno s útlmom 680 ��/�� pri vlnovej dĺžke 

650 ��, napravo novšie vlákno s útlmom 192 ��/��. [13]
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4. STRATY NA VLÁKNE 
 
4.1 Útlm 
 

V skutočnosti v optickom vlákne existujú straty. Meradlom celého spektra strát vlákna je 
jeho útlm. Najčastejšie sa, ako jednotka pre vyjadrenie útlmu, používa decibel ��. Útlm je pre 
danú vlnovú dĺžku žiarenia definovaný vzťahom 

 
��	� =  10 log (
�  
�⁄ ),    (4.1)     

 
kde 
� a 
� vstupný a výstupný optický výkon vlákna. Veľmi často sa používa aj koeficient 
útlmu, čo je útlm, ktorý sa vzťahuje na dĺžku vlákna podľa vzťahu 
 

��	� =  ��	� �⁄ ,     (4.2)     
 

kde L je dĺžka vlákna. [1] Koeficient útlmu môžeme vyjadriť aj formou súčtu 
 

     � =  �� + �� .     (4.3) 
 

Koeficient ��  zahŕňa straty, ktoré sú spôsobené vlastnosťami materiálu. Koeficient �� 
zase reprezentuje všetky straty spôsobené narušením ideálnej geometrie vlákna. [8] 

Koeficient útlmu alebo útlm samotný sú základné a najdôležitejšie prenosové parametre 
každého optického vlákna, ale aj trasy. Hodnota útlmu vlákna v prvom rade hovorí o kvalite 
vlákna, avšak na druhej strane umožňuje si vytvoriť predstavu o maximálnom dosahu 
uvažovaného optického spoja.  

K útlmu optických vlákien prispieva celá rada stratových mechanizmov, ktoré môžeme 
rozdeliť do dvoch časti. Do prvej časti patria straty spôsobené materiálom, preto hovoríme 
o materiálových stratách. Do druhej skupine môžeme zaradiť radiačné straty spôsobené 
poruchami štruktúry vlákien. [1] 

 
4.2 Materiálové straty 
 

Materiálové straty môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to na straty spôsobené absorpciou 
a rozptylom žiarenia v optickom vlákne. Preto môžeme hovoriť o absorpčných stratách 
a stratách rozptylom. Materiály, ktoré sa používajú na výrobu plastových vlákien sú polyméry 
ako PMMA, resp. dopované PMMA a CYTOP (zlúčenina podobná PMMA, vodík 
v molekulách je nahradený fluórom). Vzorce polymérov sú zobrazené na obr. 4.1. 

Najdôležitejším stratovým faktorom plastových vlákien sú absorpčné straty. Sú spôsobené 
absorpciou molekulových väzieb hlavne C-H, N-H a C=O. Toto je spôsobené hlavne faktorom, 
že vlákna sú vyrobené s polymérov. Absorpcia molekúl C-X je najvýraznejšia v oblasti okolo 
infračerveného pásma. Riešením k odstráneniu absorpcie by bolo nahradenie vodíka 
v polymérovej zlúčenine prvkami, ktoré sú ťažšie. Tým by sa posunula hranica najintenzívnejšej 
absorpcie vyššie. Niektoré prvky by túto hranicu posunuli, ale na druhej strane sú niektoré 
ťažšie prvky náchylné na pohlcovanie vlhkosti. Vlhkosť spôsobuje absorpciu tak, že molekuly 
OH absorbujú energiu v oblasti blízkej infračervenému pásmu, pozri na obr. 4.2. Alternatívou 
k PMMA a dopovanému PMMA je poopravené PMMA, CYTOP. Pokiaľ sa vo väzbe nahradia 
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vodíky fluórom vznikne zlúčenina zvaná CYTOP. Vďaka fluóru je možne polyméry použiť 
takmer pre všetky vlnové dĺžky od 850 až 1300 nm. [1,13] 

 

 
Obr. 4.1 Polymér PMMA a CYTOP [11] 

Obr. 4.2 Graf znázorňujúci priebeh strát spôsobených absorpciou, resp. rozptylom. [12] 
 
Straty spôsobené rozptylom nastávajú vtedy, keď v smere šírenia energie je častica. Po 

strete je časť energie šírená ďalej, avšak časť energie je odrazená iným smerom, resp. 
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rozptýlená.  Všeobecne sú známe dva typy rozptylu lineárny rozptyl a nelineárny rozptyl. Pri 
lineárnom rozptyle nedochádza k zmene frekvencie rozptýlenej energie, avšak nelineárny 
rozptyl je sprevádzaný frekvenčným posunom rozptýlenej energie. Kvôli nehomogenite indexu 
lomu materiálu a drobným nečistotám, ktoré sú menšie ako vlnová dĺžka, vznikajú rozptylové 
straty, ktoré nazývame Rayleigho. Ak je rozmer nehomogenít porovnateľný s vlnovou dĺžkou, 
tak potom sú straty úmerne 	�� , kde � < 4 . Tieto straty nazývame Mieové. Rayleighov 
rozptyl určuje teoretickú spodnú hranicu strát optických vlákien a je zodpovedný za takmer 96% 
útlmu, ktorý vykazuje optické vlákno. Rayleigho a Mieov rozptyl radíme medzi lineárne 
rozptyly.  Medzi nelineárne rozptyly radíme Brillouinov a Ramanov rozptyl. Brillouinov rozptyl 
je založený na frekvenčnom posune energie, ktorá bola je po kolízií lúča rozptýlená. Frekvencia 
odrazenej energie je o čosi nižšia ako frekvencia lúča pred kolíziou. Fotón, ktorý narazil na 
časticu sa môže rozdeliť na rozptýlený fotón (je šírený v opačnom smere ako bol smer šírenia 
pred kolíziou) a vibračnú energiu v podobe fonónu. Ramanov rozptyl je spôsobený vibráciou 
kryštálovej mriežky. Stimulovaný Ramanov rozptyl produkuje vysoko frekvenčný fonón, 
pričom Brillouinov rozptyl produkuje nízkofrekvenčný fonón a rozptýlený fotón. [8,12] 
 
4.3 Radiačné straty 
 

Neexistuje optické vlákno, ktoré by malo ideálnu štruktúru. Už len samostatný výrobný 
proces optického vlákna spôsobuje vznik nepatrných pozdĺžnych zmien v štruktúre. Tým sú 
vytvárané tzv. mikroohyby.  Takisto aj vonkajšie faktory ako zmena teploty alebo mechanické 
pnutie môžu vyvolať mikroohyby. Pretože sa mikroohyby vyskytujú po celej dĺžke vlákna, tak 
môžu podstatne ovplyvniť útlm vlákna. Ak je perióda mikroohybu v desatinách až jednotkách 
milimetrov, tak dochádza k javu vidovej konverzie tzn., že dochádza k vzájomnému predávaniu 
energie medzi vedenými vidmi, pričom najvyššie vidy strácajú časť svojej energie vo forme 
vidu vyžiareného. [1,8] 

 K stratám môže dochádzať aj v dôsledku makroohybov. Pod týmto pojmom si môžeme 
predstaviť ohyb vlákna o polomere jednotiek centimetrov až milimetrov. Ich výskyt vedie 
k porušeniu podmienok vedenia niektorých najvyšších vidov, a tým aj ku konverzií na vidy 
vyžarované. V mnohovidových vláknach sú radiačné straty prakticky spektrálne nezávislé, 
avšak v jednovidových vláknach sú tieto straty veľmi závislé na vlnovej dĺžke. Rozptyl pri 
makroohybe plastového vlákna závisí od zložitosti štruktúry daného vlákna. Rozptyl môže byť 
minimalizovaný pokiaľ je vhodne zvolený rozmer štruktúry, resp. rozmiestnenie prvkov 
v štruktúre vlákna. Vlákno, ktoré som pri práci používal, tak isto ako aj štandardné plastové 
vlákno, je menej citlivé na makroohyby, avšak pri vyšších teplotách je citlivé aj vďaka 
vznikajúcim mikroohybom. [4,8] 
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5. SPÁJANIE OPTICKÝCH VLÁKIEN 
 

Metódy spájania optických káblov môžeme rozdeliť do dvoch skupín, a to konkrétne na 
spoje rozoberateľné a nerozoberateľné. [16] 
 

a) Rozoberateľné spoje  - mechanické spojky rozoberateľné 
- konektory 

b) Nerozoberateľné spoje  - mechanické spojky nerozoberateľné 
        - zváranie 
 
5.1 Zváranie optických vlákien 
 

Pred procesom zvárania je nutné vlákna pripraviť. Je nutné odstrániť ochranné obaly 
spájaných vlákien. Konce zarovnať, aby boli ploché a poriadne vyčistiť. Vlákna sú vložené do 
zváracieho zariadenia, kde sa následne usporiadajú do jednej osi. Keď sú vlákna zosúosenné, 
vytvorí sa elektrický oblúk, dostatočný na zmäknutie vlákien, avšak nie príliš veľký, aby 
nedošlo k deformácii spoja. Oblúk je vytvorený po dĺžku stanoveného času, až kým sa vlákna 
nedotknú. V momente keď sa dotknú, je energia oblúka zvýšená tak, aby sa vlákna zliali 
dokopy. Pri zlievaní dochádza aj k posúvaniu vlákien v smere oproti sebe (prekrývanie, cca 
5 ��). Po zváraní je na spoj použitý tzv. ochranný „rukáv“. [16] 

 
Výhody  - relatívne jednoduchý proces spájania 

- nízka cena na jeden spoj 
- možnosť voľby metódy, a tým zároveň ceny 
- akceptovaná štandardná metóda v telekomunikáciách 
- vložný útlm 0,01 �� − 0,15 ��, útlm odrazu > 70 �� [16] 
 

Nevýhody - vyžaduje skúsenosť 
- vysoké počiatočné náklady 
- uchovávanie prístroja v čistom prostredí 
- veľkosť prístroja, nutnosť priestoru [16] 

 
5.2 Spájanie mechanickými spojkami 
 

Takisto ako pri zváraní tak aj pri spájaní mechanickými spojkami je nutne odstrániť 
ochranu vlákien a zarovnať konce vlákien, aby boli kolmé na osi vlákien. Po príprave na 
spojenie sa vlákna zasunú proti sebe do telesa mechanickej spojky až na doraz. Telesom môže 
byť buď presne kalibrovaná trubička alebo „V“ drážka. Vlákna sa mechanický zafixujú, aby sa 
nedali vytiahnuť. V priestore mechanickej spojky, kde dochádza k styku spojovaných vlákien, 
je aplikovaný imerzný gél. Hodnota indexu lomu tohto gélu sa blíži hodnote indexu lomu 
materiálu jadra vlákna. Tým sa dosiahne, že hodnota útlmu odrazu je > 50 ��  a hodnota 
vložného útlmu je 0,1 �� − 0,5 �� . Gél je aplikovateľný len prípade ak sa, ak sa jedna 
o štandardné plastové vlákna. Pri mikroštruktúrnych vláknach nie je vhodný, pretože vlákna 
majú často štruktúru tvorenú vzduchovým plášťom alebo jadrom. Aplikácia  gélu by zmenila 
index lomu, čo by mohlo zmeniť aj vlastnosti vlákna. [16, 17] 
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Obr. 5.1 mechanická spojka s „V“ drážkou [2] 
 

Mechanické spojky sa bežne nepoužívajú na spájanie diaľkových spojov, používajú sa skôr 
ako provizórne riešenie pri odstraňovaní porúch alebo v prípadoch keď je nutné vlákna 
rozpojovať. [16] 

 
Výhody   - jednoduchá montáž, krátka doba montáže 

- nízka cena  
- nie je potrebná elektrická energia 
- viackrát použiteľná spojka 
- takmer neobmedzená životnosť spojky 
- dobrý vložný útlm [16,17] 

Nevýhody - relatívne veľký útlm odrazu 
- nie je možnosť kontroly spoju operátorom 
- problémová dlhodobá teplotná stabilita 
- veľké náklady pri veľkom počte spojov [16] 
 

5.3 Konektory 
 

Konektory a adaptéry  fungujú na princípe zástrčka – zásuvka. Konektory sú prirodzene 
návrhovo zložitejšie ako mechanické spojky a to z dôvodu možnosti rozpojenia a opätovného 
spojenia. V praxi na spojenie dvoch optických káblov potrebujeme dva konektory, ktoré sú 
pripojené do adaptéra. Adaptér je prakticky trubka do ktorej sú konektory vložené. Adaptér drží 
vlákna v jednej osi a zabraňuje ich pohnutiu, poprípade vytiahnutiu z adaptéru. Všeobecne 
môžeme povedať, že konektor sa skladá z najmenej z troch časti, ako je možné vidieť na obr. 
5.2 : a) ferula, b) telo (zadná časť), c) časť na zafixovanie (matica, klikací mechanizmus).  

Kupované konektory a adaptéry sú vždy vybavené prachovými čiapočkami, aby sa 
zabránilo znečisteniu. Čo sa týka parametrov konektorov, môžeme hovoriť o vložnom útlme na 
hodnote od 0,1 �� − 0,5 �� , pričom medzinárodné štandardy povoľujú útlm až 0,75 �� . 
Hodnota pre útlm odrazu sa pohybuje v rozmedzí 20 �� až 65 ��. Pri opätovnom rozpojovaní 
a spájaní konektorov dochádza k opotrebeniu, a tým aj k stratám. Tieto straty sú chápané ako 
vložný útlm, pričom pri 1000 rozpojeniach a zapojeniach dochádza k strate 0,2 ��. Operačná 
teplota je od −25℃ do +80℃, čo je typické aj pre káble. Ťahová pevnosť je pojem, ktorý 
uvádza ako silou je možné potiahnuť kábel, až kým sa neodpojí konektor od adaptéra. Typickou 
hodnotou pre ťahovú pevnosť je 200�.  [2,16] 
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Obr. 5.2 Naľavo konektor s popisom častí a napravo adaptér. 
 

Podľa medzinárodných štandardov by mali byť viditeľné časti konektorov a adaptérov 
označené farebne, podľa toho o aký typ sa jedná. Mnohovidové by mali byť béžové 
a jednovidové modré. Dôležitým parametrom konektorov je aj opakovateľnosť spojenia, ktorá 
môže byť uvedená, ale nemusí. Často je možné sa stretnúť s popisom opakovateľnosti ako 
„vysoká“ alebo „veľmi vysoká“. [2] 
 
5.4 Metódy spájania konektorov 
 
Jedna vec je vybrať konektor, ale druhá vec je nasadiť konektor na optické vlákno. Existuje 
sedem rozdielnych spôsobov ako nasadiť konektor na vlákno. Spôsob zakončenia bude mať 
veľký vplyv na kvalitu zakončenia, čas strávený na sieti a samozrejme aj celkovú cenu. 
Väčšinou drahšie spojovacie metódy znamenajú menej stráveného času na sieti a naopak. 
Metódy spájania: 1) vytvrdzovanie epoxidového lepidla teplom, niekedy tiež nazývané „zasaď a 
lešti“. 2) chladné vytvrdnutie alebo anaeróbne. 3) vytvrdnutie UV svetlom. 4) roztopenie 
teplom. 5) nasaď a odštiep. 6) spojenie pred vyrobených koncov. 7) hybridný mechanický 
spojovací konektor. [2] 
 
5.5 Spôsoby leštenia 
 

Vlákno, ktoré bolo vsadené stredom konektoru, je po nasadení na konektor leštené pre 
vylepšenie prenosu svetla medzi konektormi. Existujú tri možnosti leštenia nazývané ploché 
zakončenie (flat contact FC), fyzický kontakt (physical contact PC) a skosený fyzický kontakt 
(angled physical contact APC). Veľa konektorov je ponúkaných v rôznych štýloch zakončenia, 
tak môžeme vidieť názov konektoru s „PC“ alebo „APC“ na konci. Ak nie je na konci nič 
spomenuté, znamená to, že je použité ploché zakončenie. [2] 

 
Obr. 5.3 Ploché zakončenie. [2] 
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Obr. 5.4 Naľavo koniec s fyzickým kontaktom, napravo koniec so skoseným fyzickým 

kontaktom. [2] 
 

FC je jednoducho leštený, aby bol vytvorený hladký plochý koniec vlákna tak, že svetlo 
vyjde priamo von z konektora pod akceptačným uhlom druhého vlákna. V prípade PC 
ukončenia je vlákno vyleštené do tvaru hladkej krivky. PC konektor má dve výhody. Ako názov 
naznačuje, tak dve vlákna sú vo fyzickom kontakte, a preto je eliminovaná vzduchová medzera. 
To má za následok menší vložný útlm. Zaoblený koniec vlákna znižuje útlm odrazu pomocou 
odrážania svetla von z vlákna. APC  zakončenie vykazuje malý útlm odrazu. Je to jednoducho 
ploché zakončenie skosené pod uhlom, typicky pod uhlom 8°. Má to taký efekt, že keď nastane 
prípad Fresnelového odrazu, tak väčšina energie je odrazená pod uhlom menším ako kritický 
uhol a nie je šírený späť do vlákna. [2] 
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6 EXPERIMENTÁLNE SPÁJANIE VLÁKIEN 
 
 V tejto kapitole sa budem venovať experimentálnemu overeniu možnosti spájania 
optických vlákien. Budem sa snažiť hľadať možnosť ako spojiť štandardné telekomunikačné a  
mikroštruktúrneho plastové optického vlákna. Po zvolení, resp. nájdení, možnosti ako spojiť 
tieto dva typy vlákien, vykonám merania útlmových  a spektrálnych charakteristík . Avšak 
najprv predstavím jednotlivé merania a spôsob akým som ich vykonával. Namerané výsledky 
spracujem a vytvorím ich grafickú prezentáciu. Nakoniec celý priebeh a výsledky vyhodnotím. 
 
6.1 Mikroštruktúrne vlákno 
 
 Mikroštruktúrne vlákno, ktoré som používal počas experimentu je špeciálnym typom 
vlákna s fotonickými kryštálmi. Konkrétne sa jedná o vlákno s 2D fotonickými kryštálmi, resp. 
2D out-of-plane fotonickými kryštálmi. Teda môžeme hovoriť o mikroštruktúrnom plastovom 
vlákne so štruktúrou typu suspended-core, z angličtiny preložené vznášajúce sa alebo visiace 
jadro. Vlákno je tiež nazývané aj ako high delta. High delta znamená, že sa jedná o vlákno 
s vysokým kontrastným pomerom indexu lomu medzi jadro a plášťom. V praxi môžeme hovoriť 
o svetlo vodnom jadre obklopenom vzduchovým plášťom. Rozmery konkrétneho vlákna,  
s ktorým som pracoval sú 25/250 (jadro / plášť) ��, pozri obr. 6.1.  
 

 
Obr. 6.1 Naľavo je komerčne dostupné suspended-core vlákno a napravo je experimentálne 

vlákno, ktoré som použil pri pokusoch o spájanie vlákien. [13] 
 

Vlákno vykazuje veľkú hodnotu útlmu. Vlákno sa vyznačuje aj niekoľkými unikátnymi 
vlastnosťami ako napr. nezvyčajnou disperznou charakteristikou, jednovidovým režimom pri 
relatívne veľkom rozmere jadra alebo takmer úplnou necitlivosťou na mechanické namáhanie 
(ohyb, tlak). Dôležite je spomenúť aj materiál, z ktorého sa vyrába toto vlákna.  
Jedná sa o plast Polymetyl metakrylát, ďalej len PMMA, čo v preklade znamená polymérová 
zlúčenina metylovej skupiny s metakrylátom (vzorec obr. 6.2). Vďaka použitiu PMMA má 
vlákno väčšiu pružnosť a zároveň si zachováva vlastnosti sklenenej verzie suspended-core 
a jeho náklady na výrobu sú menšie.  

Pri manipulácií s vláknom je potreba byť opatrný. Nielenže má vlákno zložitú štruktúru a je 
vyrobené z plastu, ktorý nie je pevný ako sklo, ale je aj bez primárnej ochrany. Táto náležitosť 
spôsobuje náchylnosť vlákna na deformáciu tlakom. 
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Obr. 6.2 Vzorec polyméru metylovej skupiny metakrylátu (PMMA). 

 
 Pôsobenie tlakom na vlákno môže spôsobiť deformáciu štruktúry alebo až rozštiepenie 
vlákna. Z dôsledku neprítomnosti primárnej ochrany nie je vlákno chránené pred pôsobením 
chemikálií. PMMA nie je odolné voči silným zásadám, resp. kyselinám. 
 
6.2 Voľba typu spojenia 
  
 Pri výbere možnosti som mohol zvažovať z dvoch typov spojení. Prvým typom sú spoje 
nerozoberateľné. Medzi tieto spoje sa radí zváranie a spojky nerozoberateľné, resp. 
permanentné.  

Po zvážení som si uvedomil, že zváranie nie je vhodné. Dôvodom bolo, že pri zváraní 
vlákien by došlo k deformácií štruktúry mikroštruktúrneho vlákna. To by viedlo k podstatnému 
zvýšeniu hodnoty už tak vysokého útlmu mikroštruktúrneho vlákna. Takisto ani 
nerozoberateľné spojky nie sú vhodné. Keďže som vykonával väčšie množstvo meraní, 
potreboval som pri každom meraní spoj rozpojiť a znovu spojiť. Z tohto dôvodu som nemohol 
zvoliť spoje nerozoberateľné. 

Takže do úvahy potom prichádzali už len spoje rozoberateľného typu. Mal som na výber zo 
spojok rozoberateľných a konektorov. Vlákna, s ktorými som pracoval, mali priemer 125 �� 
a 250 ��. Ak by som chcel spájať vlákna pomocou spojok, museli by byť rovnakého priemeru. 
Našťastie som zistil, že bežne dostupné štandardné vlákno má spolu s primárnou ochranou 
priemer 250 �� a takisto má aj mikroštruktúrne vlákno.  

Štandardne sú dostupné vlákna o priemere 125 �� a tomu je prispôsobený aj trh, resp. 
dostupnosť prostriedkov na spájanie spojov, ktoré sa dajú rozpájať. Takže priemer vlákna  
250 �� je atypickým priemerom, a preto prostriedky spájania pre takéto vlákna nie sú bežne 
dostupné. 

Zo spojok bola k dispozícii spojka typu FibrLok II od spoločnosti 3M. Bežne dostupný je 
typ 2529 (pozri obr. 6.3), ktorý je podľa dokumentácie vhodný na vlákno o priemere 125 �� 
a s primárnou ochranou o priemere 250 - 900 ��. Takže táto spojka neprichádzala do úvahy. Po 
dlhšom hľadaní na internete som objavil výrobcu, ktorý vyrába rovnaký typ spojky, avšak pre 
priemer 250 ��. Výrobcom je taiwanská firma BroField. Vyrába spojku BroField 250/250, 
ktorá je určená pre vlákna o priemere 250  �� . Nanešťastie je tento produkt pre Európu 
nedostupný. 

 Ďalšou možnosťou bola spojka Ultra Splice, ktorú vyrába spoločnosť Siemon. Bežne 
dostupným typom sú typy US – 126 a US – 128, pozri obr. 6.4. Tieto typy sú vhodné pre 
jednovidové a mnohovidové vlákna o priemere 125 ��. Typ US - 250 je typom vhodným pre 
vlákna o priemere 250 ��. 
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Obr. 6.3 Spojka typu FibrLok 
 
 Kontaktoval som viacerých dodávateľ

Podmienkou pri zakúpený 
bola 2748 Kč, čo spôsobovalo nedostupnosť
spojenia pomocou tejto spojk

Obr. 6.4 Spojky Ultra Splice US 
 
Druhou možnosťou zo spojov rozoberateľ

dve možné riešenia. Prvou možnosť
konektor. Ako pri každej možnosti je typický dostupný priemer
jednovidové, tak aj pre mnohovidové
len s obmedzením podobne ako pri spojkách Ultra Splice. Nutnosť ť

10 kusov spojok, čo predstavovalo cenu 3990 Kč

Splice spojkách. 

Poslednou možnosťou bol konektor typu SMA905, ktorý je bežne dostupný v
od 125 �� až do 1500 ��
som mal k dispozícií od katedry v
o konektore popíšem v ďalšej podkapitole.

 
6.3 SMA 905 konektor
 
 SMA, skratka prevzatá zo 
pričom „F“ znamená ferrule
preložiť ako malý kovový náramok
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3 Spojka typu FibrLok II 2529 od výrobcu 3M. [1

Kontaktoval som viacerých dodávateľov a len jeden bol schopný dodať
Podmienkou pri zakúpený spojok bolo minimálne množstvo 10 spojok. Cena za celé balenie 

spôsobovalo nedostupnosť tejto spojky z finančných dôvodov. Možnosť
spojenia pomocou tejto spojky bola preto zavrhnutá. 

 

Obr. 6.4 Spojky Ultra Splice US – 126 od výrobcu Siemon.

zo spojov rozoberateľného typu sú konektory, z ktorých som si zvolil 
dve možné riešenia. Prvou možnosťou by bol konektor typu FC, inak povedané ferulový 
konektor. Ako pri každej možnosti je typický dostupný priemer pre 125 ��

mnohovidové. Priemer 250 ��, vhodný pre môj prípad, bol dostupný 
obmedzením podobne ako pri spojkách Ultra Splice. Nutnosťou bolo zakúpiť

čo predstavovalo cenu 3990 Kč. Takže to bola podobná situácia ako pri

Obr. 6.5 Konektor FC s kovovou ferulou. [20] 
 

ťou bol konektor typu SMA905, ktorý je bežne dostupný v
��. Čiže ako možnosť spojenia som si zvolil tento konektor. Konektor 

dispozícií od katedry v danom potrebnom rozmere 250 
ďalšej podkapitole. 

konektor, príprava mikroštruktúrneho vlákna

SMA, skratka prevzatá zo slova „subminiature A“ . Konektor je aj inak nazývaný FSMA, 
ferrule z latinského výrazu ferrum a viriolla, čo by sa mohlo voľ

ť ako malý kovový náramok.  

 

[18] 

len jeden bol schopný dodať tieto spojky. 
tvo 10 spojok. Cena za celé balenie 

čných dôvodov. Možnosť 

126 od výrobcu Siemon. [19] 

ktorých som si zvolil 
ťou by bol konektor typu FC, inak povedané ferulový 

�� vlákno, či už pre 
, vhodný pre môj prípad, bol dostupný 

ťou bolo zakúpiť minimálne 
č č. Takže to bola podobná situácia ako pri Ultra 

ťou bol konektor typu SMA905, ktorý je bežne dostupný v rozmeroch 
Č ť spojenia som si zvolil tento konektor. Konektor 

danom potrebnom rozmere 250 �� . Ďalšie detaily 

vlákna 

slova „subminiature A“ . Konektor je aj inak nazývaný FSMA, 
čo by sa mohlo voľne 
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Bol prvým systémom spájania optických vlákien, ktorý bol prijatý pre svoje univerzálne 
využitie. Dnes je konektor hojne používaný v rôznych oblastiach priemyslu. Je aplikovateľný 
v armáde, lekárstve, priemysle všeobecne a podobne.  

V telekomunikáciách a senzorike je konektor použiteľný pre širokú škálu vlákien. 
Všeobecne je ponúkaný pre vlákna o priemere od 125 �� až do rozmeru 1500 ��. Konektor sa 
skladá z troch základných časti a to ferule, tela a fixačnej časti. Ferula je vyrábaná v troch 
prevedeniach, z nerezu, keramiky a zirkónu. Priemer ferule je štandardizovaný, s rozmerom 
presne 3,14 mm. Telo je bežne vyrábané z nereze a slúži zároveň ako chladič pri odvádzaní 
nepotrebného tepla vyžarovaného z vlákna. 

Fixačná časť môže mať tvar matice alebo zaoblenej skrutky so zdrsneným povrchom pre 
lepšiu manipuláciu, pozri obr. 6.6. 

 
Obr. 6.6 Naľavo konektor SMA905 s popisom. Naľavo je konektor s oblou skrutkou, napravo je 

s maticou. [21] 
 

Pri nakonektorovaní som používal konektory a spojky od výrobcu Amphenol. Jednalo sa 
o celonerezový konektor. Konektor je vyrábaný s parametrami, ktoré môžete vidieť v tabuľke 
6.1. Konektor pre vlákno o priemere 250 �� má toleranciu presného rozmeru, ktorý podotýkam 
je vŕtaný nie vypálený laserom, +15 �� / - 0 ��. 

 
Tabuľka 6.1 Parametre SMA 905 konektoru od výrobcu Amphenol. [22] 

 
 

 
 
 

 
 Pred nakonektorovaním som si vždy musel pripraviť mikroštruktúrne vlákno. Na prípravu 
vlákna som použil metódu rezania mikroštruktúrneho vlákna za studena. Použil som podložku 
tvrdšiu ako vlákno, konkrétne podložku zo skla, a skalpel s ostrou čepeľou, pričom ani čepeľ ani 
podložku som nezahrieval. Pri rezaní som sa snažil tlačiť na skalpel rovnomerne. Samozrejme 
som čepeľ skalpela mal kolmo na os vlákna, aby bol rez čo najkolmejší. Rezanie som opakoval 
pri každej vzorke. Vzorky merali 10 centimetrov. 
 Pre celkovú prípravu nakonektorovania mikroštruktúrneho vlákna som musel nájsť vhodné 
lepidlo, ktoré by zafixovalo konektor na vlákne. Najprv som vyskúšal epoxidové lepidlá, 
jednozložkové aj dvojzložkové. Zalepený spoj schol približne 3 a pol hodiny. Pri manipulácií 
s nakonektorovaním kúskom som zistil, že lepidlo v bode spoju rozleptalo štruktúru vlákna.  

Vložný útlm < 2,0 dB 
Spätný útlm  > 45 dB 
Opakovateľnosť spoja 500 – krát, < 0,2 dB 
Pracovná teplota -25 až +80 °C  
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Situácia sa opakovala aj s ďalšími dvoma použitými lepidlami, konkrétne sekundovým 
a adhezívnym lepidlom. Po zamyslení, prečo sa vlastne vlákno leptá a rozpája, som si spomenul, 
že vlákno nemá žiadnu primárnu ochranu, resp. ochranu všeobecne. Po porade s vedúcim práce 
sme dospeli k rozhodnutiu použiť acetátový silikón, ktorý na rozdiel od ostatných použitých 
lepidiel neobsahoval rozpúšťadla, ktoré by leptali mikroštruktúrne vlákno. 
 Keď som zistil, ktoré spojivo je vhodné, tak som nakonektoroval pripravené vlákno 
konektormi. Táto procedúra spočívala z vloženia pripraveného mikroštruktúrneho kúsku vlákna  
a aplikovanie silikónu pomocou injekčnej striekačky do zadnej časti konektoru. Použité 
množstvo silikónu nesmelo byť veľké, aby bolo možne vnútorný priestor dobre vyčistiť pri 
opätovnom nakonektorovaním. Na druhej strane nemohlo byť toto množstvo ani príliš malé, aby 
mohlo byť vlákno dostatočne zafixované. Vlákno som potom ešte skontroloval, či sú oba konce 
vlákna zarovnané na koniec ferule, resp. som ich zarovnal pomocou kúsku rovného plastu (viď 
obr. 6.7). Následné som silikón nechal tvrdnúť približne jeden a pol až dve hodiny, čo bola 
relatívne krátka doba. Po tejto dobe mohlo byť mikroštruktúrne vlákno použité na merania. 

 

Obr. 6.7 Zarovnávanie mikroštruktúrneho vlákna vo ferule konektoru SMA 905. 
 

6.4 Zostava pre meranie vložného útlmu mikroštruktúrneho vlákna 
 

Po tom ako som mal pripravený kúsok mikroštruktúrneho vlákna, som mohol vykonať 
meranie vložného útlmu tohto vlákna. Na zmeranie vložného útlmu som potreboval zostaviť 
dve zostavy. Pre zostavenie zostáv som potreboval nasledujúce komponenty: 

 
1. Zdroj Noyes OLS1 DUAL 
2. Zdroj Noyes OLS2 DUAL 
3. 2x prepojovacie vlákno Optokon mnohovidové štandardné telekomunikačné vlákno 
4. 2x spojka SMA905 
5. 2x konektor Amphenol SMA905. 
6. Meracie zariadenie Noyes OPM4-2D 
 
Zdroj Noyes OLS1 DUAL (pozri obrázok 6.8) je prenosný zdroj napájaný 9V batériou, 

ktorý je vyrábaný firmou AFLGlobal. Pomocou LED zdroja generuje vlnenie na vlnových 
dĺžkach 850, resp. 1300nm. Zdroj využíva funkciu WaveID, ktorá zakóduje každú vlnovú dĺžku 
unikátnym WaveID kódom. Ak používate pri meraní meracie zariadenie značky Noyes, môžete 
vďaka WaveID vysielať a merať dve vlnové dĺžky naraz bez toho, aby dochádzalo k stratám, 
resp. rušeniu.  Primárne je tento zdroj určený na skúšanie trasy v optickej sieti. 

 Na výstupe je možne použiť jeden z ponúkaných adaptérov (SC, FC, ST, LC). Maximálny 
výstupný výkon je korigovaný na -20dBm, čo odpovedá hodnote 10 ��.[23] 
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Zdroj Noyes OLS2 DUAL (pozri obrázok 6.8) je obdobne vyrábaný výrobcom AFL Global 
a tak isto má aj obdobné parametre až na vlnovú dĺžku, výkon a typ zdroja. V tomto type sa 
používa výkonnejší laserový zdroj, ktorý dosahuje maximálny výstupný výkon 0dBm, čo 
odpovedá 1 ��. Zdroj dokáže pracovať na vlnových dĺžkach 1310 a 1550 nm. Zdroj navyše 
obsahuje funkciu skúšobného tónu pri frekvenciách 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz. Zdroj má 
navyše možnosť korekcie výkonu  až o hodnotu -3dB, čo odpovedá výstupnému výkonu od 
0,499 do 1 ��.[23] 

 
Obr. 6.8 Vľavo zdroj Noyes OLS1, vpravo zdroj Noyes OLS2 oba s SC adaptérmi. [24] 

 
Prepojovacie vlákna od výrobcu Optokon sú mnohovidové štandardné plastové optické 

vlákna s nakonektorovanými FC/PC a SMA905 konektormi. Priemer vlákna je 125 �� a z toho 
priemer jadra je 62,5 ��. Vlákno vykazuje parametre, ktoré nájdete v tabuľke 6.2. 

 
Tabuľka 6.2 Parametre mnohovidového vlákna od výrobcu Optokon. 

 
Pracovná vlnová dĺžka 1310 nm 
Vložný útlm < 0,25 dB 
Opakovateľnosť spoja 1000-krát, 0,1 dB 
Pracovná teplota -40 ºC to +80 ºC 

 
 Konektor SMA905 popisoval v podkapitole vyššie a SMA905 spojky, pozri obr. 6.9, nie je 
nutné popisovať.  

  
Obr. 6.9 SMA905 spojka. 

 
Meracie zariadenie Noyes OPM4-2D ( pozri obr. 6.10 ), obdobne ako zdroje,  je vyrábaný 
firmou AFL Global, taktiež je napájané 9V batériou. Označenie 2D značí použitý typ detektora, 
resp. vlnové dĺžky na ktorých detektor meria výkon žiarenia. Okrem 2D existujú aj typy 1D, 3D 
a 4D. Ich parametre môžeš nájsť v tabuľke 6.3. 
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Tabuľka 6.3 Rozdelenie typov podľa vlnovej dĺžky a použitého detektora. [23] 

 
Model zariadenia Pracovné vlnové dĺžky (nm) Typ detektora 
OPM4-1D 660, 780, 850 Kremík 
OPM4-2D 850, 1300, 1310, 1490, 1550 Germánium 
OPM4-3D 850, 1300, 1310, 1550, 1490, 1625 InGasAs 
OPM4-4D 850, 980, 1310, 1550, 1490, 1625 Hi-Power InGasAs 

 
Hodnoty v tabuľke sa mierne líšia s realitou, keďže som používal revíziu zariadenia s pred 5 

rokov. Toto zariadenie nepoužíva vlnovú dĺžku 1490 nm. Zariadenie je vhodné na meranie 
výkonu ako na jednovidových tak aj mnohovidových vláknach. Používa funkciu WaveID, ktorá 
slúži na detekciu vlnovej dĺžky, ktorá bola zakódovaná zdrojom s rovnakou funkciou. Vďaka 
tomu môže merať výkon naraz na dvoch vlnových dĺžkach. Meria výkon v dBm, resp. ��, 
dokonca aj vložný útlm v dB. Meria výkon v rozsahu od -60dBm až do +6dBm, čo odpovedá 
rozsahu od 0,001  ��  do 4  �� . Zariadenie ponúka aj možnosť uložiť referenčnú hodnotu 
výkonu. Presnosť zariadenia je +/- 0,25 dB. 

Obr. 6.10 Naľavo meracie zariadenie Noyes OPM4-2D, napravo adaptéry, ktoré je možné 
použiť na zdroje a merače Noyes. [23,25] 

 
 Využíva aj funkciu detekcie tónov na frekvenciách 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz. Na 

zariadenie je možné použiť jeden zo štyroch vstupných adaptérov, podobne ako pri zdrojoch. 
Konkrétne sa jedna o SC, FC, ST, LC, pozri obr. 6.10. 

Na zdrojoch a na meracom zariadení som použil FC adaptéry, pretože som použil aj 
prepojovacie vlákna FC-SMA905. Z hore spomenutých komponentov som vytvoril dve zostavy. 
Prvá pozostávala zo zdroja, na ktorý bolo napojené prepojovacie vlákno. Na prepojovacie 
vlákno bolo pripojené druhé prepojovacie vlákno pomocou SMA905 spojky. A na koniec bolo 
napojené meracie zariadenie. Schému zostavy môžete vidieť na obr. 6.11.  

Druhá pozostávala z rovnakých komponentov, akurát bol zaradený, medzi prepojovacie 
vlákna, nakonektorovaný kúsok mikroštruktúrneho vlákna. Pre spojenie bola použitá ešte jedna 
spojka SMA905. Schému tejto zostavy môžete vidieť na obr. 6.12. 
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Obr. 6.11 Zostava pre meranie výkonu na prepojovacích vláknach. 

 
Obr. 6.12 Zostava pre meranie výkonu so zaradeným kúskom mikroštruktúrneho vlákna.  

 

6.5 Priebeh a výsledky merania vložného útlmu  
 

Vždy predtým ako som išiel merať útlmové charakteristiky, som si zapol oba zdroje 
a nechal cca 10 až 15 minút bežať bez toho, aby som niečo meral. Chcel som, aby sa zdroje 
zahriali a dostali do pracovnej teploty. Medzi tým som si mohol pripraviť prepojovacie vlákna 
a mikroštruktúrne vlákno. Pred každým jedným meraním som konektory poriadne očistil 
isopropyl alkoholom, aby nedošlo k stratám kvôli znečisteniu na čele vlákna. 

Po uplynutej dobe 15 minút som mohol začať s meraním. Každé meranie som rozdelil na 
dve časti, meranie so zdrojom OLS1 na vlnových dĺžkach 850 a 1300 nm, resp. meranie so 
zdrojom OLS2 na vlnových dĺžkach 1310 a 1550 nm. 

V prvej časti merania som si napojil prepojovacie vlákna na zdroj OLS1, resp. merač a 
spojil som prepojovacie vlákna pomocou SMA spojky. Nastavil som si zdroj na prvú vlnovú 
dĺžku a merač túto dĺžku detekoval a takisto sa na ňu nastavil. Nameraný výkon som 
si zaznamenal, prepol som zdroj na ďalšiu vlnovú dĺžku a merač to opäť detekoval. 
Zaznamenaný výkon som opäť zapísal.  Potom som rozpojil prepojovacie vlákna a vložil som 
kúsok MPOF. Na spojenie som opäť použil SMA spojky.  Znovu som zopakoval procedúru 
s nastavovaním zdroja a získané hodnoty som zaznamenal. 

V druhej časti som postupoval obdobne ako v prvej, len som použil už hore spomínaný 
zdroj OLS2. Výsledky merania som opäť zaznamenal. Na každej vzorke mikroštruktúrneho 
vlákna som vykonal 5 meraní. Celkovo som urobil merania na 10 vzorkách, to je spolu 50 
meraní. 
Počiatočné merania boli ťažšie ako tie ďalšie po nich. Dôvodom bola ťažšia manipulácia 
s konektormi na prepojovacich vláknach. Bolo ťažké nadviazať svetlo na spojoch, kde boli 
použite SMA spojky, hlavne pri meraní s vložením mikroštruktúrnym vláknom. Pri týchto 
meraniach som musel nastavovať dve SMA spojky. Manipuloval som najprv s prvou spojkou 
tak, aby bolo svetlo nadviazané do mikroštruktúrneho vzorku a následne som sa snažil 
nadviazať svetlo na ďalšom spoji, kde sa nadväzovalo na prepojovacie vlákno. Tak isto bol aj 
problém pri meraniach len s prepojovacími vláknami. Jedno meranie mi niekedy trvalo aj 
hodinu, hodinu a pol, pretože som nedokázal nadviazať svetlo do vlákna. Teraz potom ako som 
to všetko premeral by som zhodnotil, že príčinou, ktorá sa pod to podpísala boli prepojovacie 
vlákna od spoločnosti Optokon. Tieto prepojovacie vlákna boli vyhotovené z konektorov 
s oblými skrutkami, ktoré majú členitejšiu štruktúru, resp. sa mierne odlišujú konštrukciou, 
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ktorá predstavuje väčšiu možnosť vyosenia osi konektorov spojených spojkou . Rozdiel týchto 
konektorov rovnakého typu môžete vidieť na obr. 6.13. Konektor s maticou má fixačnú časť 
zloženú z jedného kusu a spracovanie je presnejšie ako pri vyhotovení s oblou skrutkou. 
Dôvodom môže byť samozrejme aj opotrebenosť konektor, ktoré som používal. 

 
Obr. 6.13 SMA konektory, naľavo s oblou skrutkou, napravo s maticou a v strede spojené 

spojkou. Na obr. sú vyznačené už spomínané rozdiely v konštrukcií.  
 

Počas meraní na prvom zdroji OLS1 na prvej zostave, zostava bez vloženej vzorky, 
dochádzalo k miernemu kolísaniu výkonu. Po menej ako minúte sa toto kolísanie ustálilo 
a mohol som si nameranú hodnotu zaznamenať. Namerané hodnoty boli niekedy vyššie ako 
uvedený maximálny výstupný výkon zdroja od výrobcu. To znamená, že prevyšovali hranicu 10 
�� . Pri meraní s vloženou vzorkou výkon kolísal neustále v rovnakom rozsahu. V tomto 
prípade som si zaznamenával priemernú hodnotu, ktorú som dostal odvodením z maxima 
a minima rozsahu, v ktorom výkon pri meraní kolísal. Pri meraní so zdrojom OLS2, na zostave 
bez vloženej vzorky dochádzalo k menšiemu kolísaniu výkonu. Rozsah kolísania bol omnoho 
menší ako prípade zdroja OLS1. Namerané hodnoty si určoval priemerovaním hodnôt maxima 
a minima rozsahu. Pri meraniach som mal hodnoty výkonu na 1310 nm vyššie ako hodnoty na 
1550 nm, takto to bolo normálne. Avšak v piatich prípadoch došlo k prípadu, ktorý sa dá 
označiť ako anomália, že výkon nameraný na 1310 nm bol nižší ako na 1550 nm. V jednom 
prípade sa to opakoval v dvoch meraniach po sebe pozri tabuľku 6.4 nižšie. Pri meraniach 
s vloženou vzorkou dochádzalo tak isto ku kolísaniu výkonu, opäť som sa priklonil ku 
priemerovaniu. Možným dôvodom mohol byť vek zariadenia, tak ako merača výkonu takisto aj 
zdroja, resp. aj niekoľko rokov nevykonaná kalibrácia, ktorá by spôsobila nestabilitu zdrojov. 

 Ako som už spomínal, vykonal som celkovo 50 meraní na 10 vzorkách mikroštruktúrneho 
vlákna. Výsledky som spracoval do tabuliek a vypočítal útlm. Na výpočet útlmu som použil 
vzorec  

      � = 10 log
���

����

      (6.1) 

kde 
�	 predstavuje výkon, ktorý som nameral na zostave len s patchcordmi, pozri obr. 6.11 a 


��  predstavuje výkon, ktorý bol nameraný na zostave s už vloženým mikroštruktúrnym 
vláknom, obr. 6.12. V tabuľke 6.4 sú namerané hodnoty na vzorke číslo 1, resp. aj vypočítaný 
útlm jednotlivých meraní. Útlm som nepočítal manuálne, nechal som si ho vypočítať 
programom EXCEL z balíka Microsoft Office 2007. Preto uvediem ukážku výpočtu ako sa to 
počíta manuálne, konkrétne sa jedná o tretie meranie na vlnovej dĺžke 1300 nm. 
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Tabuľka 6.4 Tabuľka obsahuje výkony namerané počas 1.-5. merania na vzorke číslo jedna 
a vypočítané útlmy tejto vzorky. Červenou farbou sú vyznačené merania, kde došlo k anomálií. 
 

 

� ��
����

= � ==> 

==> � = 10 ∗  �!

�	



��
= 10 ∗  �!

10,61

0,0028
= 10 ∗ log  3789,286 ==> 

==>  10
�
�� =  10�, !" � ==>  

�
10

= 3,57856 ==> � = 35,7856 ==> 

==> � ��
����

= 35,7856 �� 

Výsledok si je možné overiť v tabuľke s hodnotami vzorka 1. Nižšie na obr. 6.14 je graf 
s hodnotami útlmu nameranými na vzorke číslo jedna.         

Obr. 6.14 Graf s nameranými hodnotami útlmu na vzorke číslo jedna pri vlnových dĺžkach 
850, 1300, 1310, 1550 nm. Najmenší útlm som nameral pri 1310nm o hodnote 4,99 dB, resp. 
najvyšší bol nameraný pri vlnovej dĺžke 1300nm o hodnote 35,79 dB. 

Výsledky ostatných meraní nájdete v prílohe v podobe tabuliek a grafov.  
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6.6 Zostava pre meranie spektrálnej charakteristiky 
mikroštruktúrneho vlákna 

 
 Pri meraní spektrálnej charakteristiky bolo cieľom zmerať spektrálnu charakteristiku 
štandardného vlákna a spektrálnu charakteristiku mikroštruktúrneho vlákna. S nameraných 
výsledkov vytvoriť pomer a tým zistiť o aký násobok prepúšťa štandardné vlákno viacej, resp. 
menej intenzity. 
 Zostavy pre meranie  spektrálnych charakteristík boli obdobné ako pri meraní útlmu, len 
s pár malými zmenami. Zostavy pozostávali z nasledujúcich komponentov: 
 

1. Zdroj Ocean Optics LS-1-LL 
2. 2x prepojovacie vlákno Optokon mnohovidové štandardné telekomunikačné vlákno 
3. 2x spojka SMA905 
4. Spektrometer Ocean Optics REDTIDE USB650 

 
Zdroj Ocean Optics LS-1-LL,pozri obr. 6.15, je halogénový zdroj s vysokým výkonom, 
vysokou teplotou farieb a dlhou životnosťou, ktorú ponúka halogénová žiarovka. Zdroj je 
napájaný pomocou adaptéra, ktorý mení napätie z 230V na 12V. Zdroj disponuje výstupným 
SMA905 konektorom, v ktorom je integrovaná šošovka. Vďaka šošovke je možné meniť 
intenzitu vyžarovaného svetla na výstupe zdroja v určitom rozsahu pomocou zaostrovania lúča 
na čelo konektora. Ostatné parametre zdroja obsahuje tabuľka 6.5. 
 

Tabuľka 6.5 Parametre zdroja LS-1-LL od výrobcu Ocean Optics.[26] 
 

Šírka pracovného pásma 360 – 2500 nm 
Výstupný výkon 6,5 W 
Životnosť žiarovky cca. 10 000 hodín 
Farebná teplota žiarovky 2800 Kelvinov 
Čas na stabilizovanie výkonu zdroja cca. 20 minút 

 
Ďalšími komponentmi v zostave boli prepojovacie vlákna od spoločnosti Optokon 

s SMA905 konektormi na oboch koncoch. Tento krát som používal jedno prepojovacie vlákno 
s oblými skrutkami a druhé s hranatými maticami. Manipulácia s nimi bola omnoho 
jednoduchšia a merania prebiehali rýchlejšie ako pri meraní útlmu. Na spájanie som opäť použil 
SMA905 spojky. 

Posledným komponentom v zostave bol spektrometer REDTIDE USB650, pozri obr. 6.15 
od spoločnosti Ocean Optics. Jedná sa o spektrometer, ktorý je nie je vhodný na referenčné 
merania, ale je vhodný pre nízkorozpočtové riešenia, resp. pre študijné účely. Spektrometer 
pracuje v pásme od 350 – 1000 nm. Silikónový CCD detektor ponúka 650 aktívnych bodov pre 
detekciu intenzity meraného zdroja žiarenia s intenzitou 750 fotónov pre jedno merania. To 
znamená hustotu jedného bodu na nanometer. Spektrometer disponuje vstupnou štrbinou 
o rozmere 25 �� a zároveň ponúka optické rozlíšenie približne 2 nm. Spektrometer je vybavený 
vstupným SMA905 konektorom. Spektrometer je už z výroby prednastavení, nie je možné ho 
ďalej nastavovať. Spektrometer je distribuovaný spolu so softwarom, ktorý umožňuje 
komunikáciu medzi PC a spektrometrom pomocou USB kábla a týmto spôsobom ukladať 
namerané dáta. V tabuľke 6.6 sú parametre, ktorými disponuje spektrometer REDTIDE. 
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Tabuľka 6.6 parametre spektrometra REDTIDE USB650 od Ocean Optics.[26] 

 
Šírka pracovného pásma 350 – 1000 nm 
Optické rozlíšenie 2 nm 
Pomer signál / šum 250 : 1 
A / D rozlíšenie 12 bit 
Integračný čas 3 ms až 65 s 

 
Prvá zostava pozostávala zo zdroja, dvoch prepojovacích vláknach, SMA spojky 

a spektrometra. Na tejto zostave som nameral referenčné hodnoty intenzity štandardného vlákna. 
Druhá zostava bola obdobná s tým rozdielom, že bola zaradená vzorka mikroštruktúrneho 
vlákna. Výsledky meraní boli zaznamenané softwarom do súboru typu .csv. Na obr. 6.16 sú 
zobrazené schémy oboch zostáv. 

 
Obr. 6.15 Zdroj LS-1-LL a spektrometer REDTIDE USB650 od Ocean Optics.[26] 

 
Obr. 6.16 Zostavy pre meranie spektrálnych charakteristík, hore prvá zostava, dole druhá. 

 
6.7 Priebeh a výsledky merania spektrálnej charakteristiky 
 

Pred začatím meraní som nechal širokospektrálny zdroj zapnutý cca 15-20 minút, aby sa 
zahrial na pracovnú teplotu.  Po zahriatí som vykonal prvé meranie na zostave bez vloženej 
vzorky a nameraná intenzita, takmer v celom rozsahu, bola vyššia ako maximálna hodnota, 
ktorú dokázal zmerať spektrometer. Graf intenzity je zobrazený nižšie na obr. 6.17.  
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Obr. 6.17 Spektrálna charakteristika prepojovacieho štandardného vlákna. Od vlnovej dĺžky 360 

do 420 nm intenzita stúpa, potom je vykazuje rovnakú hodnotu až do 960 nm. 
 

Z tohto dôvodu som musel znížiť výstupný výkon na zdroji a zároveň znížiť aj vstupný 
výkon na spektrometri. Vymyslel som obmedzenia výkonu. Na vstupe zdroja na našrauboval 
maticu, ktorá slúžila ako vymedzovač, pozri obr. 6.18. Tým, že v zdroji je integrovaná šošovka, 
sa čelo konektor prepojovacieho vlákna posunulo. Posunom došlo k inému nadväzovaniu svetla 
do vlákna a tým došlo k zmene hodnoty výstupného výkonu. Na spektrometri som tiež použil 
distančnú maticu a dve distančné podložky, pozri obr. 6.18.  

 
Obr. 6.18 Naľavo je zobrazený výstup širokospektrálneho zdroja. Jednotkou je označená 

distančná matica, ktorá je našraubovaná tak, aby bola zarovno s koncom výstupu. Dvojkou je 
označený SMA konektor prepojovacieho vlákna, ktorý je vsunutý do výstupu až po maticu. 

Napravo je zobrazený vstup spektrometra. Jednotkou je označená distančná matica a podložky, 
ktoré boli navlečené za SMA konektor. Matica je opäť zarovno s koncom vstupu. Dvojkou je 

označený SMA konektor prepojovacieho vlákna, ktorý je zastrčený do vstupu na spektrometri. 
 



6 EXPERIMENTÁLNE SPÁJANIE VLÁKIEN  

47 
 

Toto obmedzenie mi pomohlo znížiť celkový vstupný výkon. Po týchto úpravách som 
znovu vykonal meranie na štandardnom vlákne a vykreslilo mi charakteristiku akú som 
potreboval, pozri obr. 6.19.  

Obr. 6.19 Spektrálna charakteristika prepojovacieho štandardného vlákna, ktorú som 
nameral po vyhotovení obmedzení na zdroji a spektrometri.  

 
Celkovo som vykonal 50 meraní, 10 meraní na 5 vzorkách mikroštruktúrneho vlákna. Na 

zaznamenanie som použil program od spoločnosti Safibra. Program zaznamenával výsledky do 
súboru typu .csv, čo z anglického slova comma separeted values znamená čiarkou oddelené 
hodnoty. Program som nastavil tak, aby ukladal vždy hodnoty spriemerované z 10 hodnoty na 
jednej vlnovej dĺžke. Spektrometer zaznamenáva hodnoty celkovo z 1788 vlnových dĺžok 
v rozsahu 350 až 1000 nm. Namerané hodnoty som spracoval do tabuliek a vytvoril som s nich 
grafy. Hodnoty intenzity som dal do podielu intenzita mikroštruktúrneho vlákna ku intenzite 
štandardného vlákna. Z tohto údaju som zistil o aký násobok je nameraná intenzita na 
štandardnom vlákne vyššia ako intenzita nameraná s mikroštruktúrnym vláknom. Na obr. 6.19 
je zobrazená intenzita štandardného vlákna a na obr. 6.20 je zobrazená intenzita 
mikroštruktúrneho vlákna a nižšie je zobrazený už spomínaný pomer intenzít na obr. 6.21.  

Obr. 6.20 Spektrálna charakteristika mikroštruktúrneho vlákna nameraná na vzorke 1 
meraní 1. 
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Tabuľky s výsledkami do tejto podkapitol nedám, z dôvodu veľkého množstva údajov 
obsiahnutých v tabuľkách. Samozrejme tabuľky budú obsiahnuté v prílohe, takisto ako aj všetky 
grafy. 

Obr. 6.21 Pomer intenzít spektrálnych charakteristík. 
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7 ZHODNOTENIE A ZÁVER 
 
 Cieľom práce bolo nájsť nástroj pomocou, ktorého by bolo možné spojiť štandardné 
telekomunikačné plastové a mikroštruktúrne polymérové optické vlákno. Vypracoval som 
rešerš o možnostiach spájania týchto dvoch typov vlákien. Zo všetkých preskúmaných možnosti 
bolo možne použiť len jednu, konkrétne spájanie pomocou SMA905 konektoru. 
 Vykonal som merania vložného útlmu mikroštruktúrneho vlákna  pomocou metódy 
vložných strát. Ďalej som vykonal meranie spektrálnej charakteristiky mikroštruktúrneho 
vlákna. Vlákno pri meraniach vykazovalo vysoké hodnoty útlmu vzhľadom na dĺžky meraného 
vlákna. 

Pri meraní útlmu došlo aj k nameraniu zisku, čo by sa dalo považovať za štatistickú 
odchýlku, konkrétne sa jednalo o hodnotu -0,299 dB pri 1310nm. Najmenšou nameranou 
hodnotou útlmu bolo 0,914 dB pri 1550 nm a naopak najvyššou bolo 39,88 dB takisto pri  
1550 nm Spektrálna charakteristika mikroštruktúrneho vlákna bola podobná ako štandardného 
vlákna. Líšila sa len mierne, v oblasti okolo 925 nm. Maximum intenzity bolo orientované do 
oblasti okolo 650 nm. Pomer intenzít sa pohyboval od 0 do hodnoty 3, pričom hodnoty od 
začiatku spektra až do hodnoty okolo 410 nm je možno považovať za šum. Hodnoty v tejto 
oblasti sú dosť rôznorodé a pohybujú sa v rozsahu od – 70 až 20. 

Vzhľadom na namerané výsledky je možnosť spájania pomocou SMA905 neaplikovateľná 
v praxi, resp. nevhodná na použitie pre účely komunikácie, použitia v senzorike alebo 
v priemysle, medicíne. 
 Metódu, ktorú som používal na nakonektorovanie mikroštruktúrneho vlákna, nebola 
najvhodnejšia, resp. neminimalizovala hodnotu útlmu čo najviac. Pri rezaní vlákna by bolo 
lepšie použiť metódu rezania za tepla. Táto metóda spočíva v používaní zohriatej podložky, na 
ktorej sa vlákno reže, resp. rezania vlákna pomocou zohriatej čepele skalpela. Taktiež by bola 
vhodná lepšia fixácia vlákna v konektore, čo by vyžadovalo použitie iného spojiva, aby sa 
vlákno nehýbalo. Pri silikóne dochádzalo k menšiemu pohybu, ktorý nie je voľným okom 
viditeľný, kvôli flexibilite silikónu. Útlm by sa dal minimalizovať aj použitím SMA konektora 
s hranatou maticou na rozdiel od konektora s oblou maticou. Tento konektor má fixačnú časť 
zloženú z jedného kusu, na rozdiel od typu, ktorý som používal pri práci. Ten mal zložitejšiu 
konštrukciu. 
 Pre možné budúce pokračovanie v tejto práci by bolo vhodné vykonať merania so spojkou 
typu FibrLok alebo Ultra Splice, s ktorou sa pracuje ľahko a jednoducho a hlavne by mohli 
vykazovať tieto spojky menší útlm. Určite pri rezaní použiť už spomínanú metódu rezania. 
Avšak najlepšie by bolo použitie laserovej rezačky na rezanie vlákna, lenže dôležitým faktorom 
v tomto prípade by bola dostupnosť, tak isto ako aj pri spojkách.  

Keďže typ mikroštruktúrneho vlákna s ktorým som pracoval je stále vo vývoji, do 
budúcnosti je stále čo merať a zisťovať resp. overovať si výsledky. Napríklad vyskytuje sa tu 
možnosť zamerať spektrálnu charakteristiku a útlm na tzv. exotických vlnových dĺžkach. Alebo 
odolnosť voči ohybom, teplote či ťahu. 
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