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Abstrakt 
 

Bakalářská práce pojednává o dopadu mlhy na kvalitu optického signálu bezdrátového 

optického systému. 

 Teoretická část obsahuje popis funkce bezdrátového systému, způsoby jeho využití v praxi a 

také vnějšími jevy, které jeho funkčnost v určité míře omezují.  

Praktická část se skládá ze softwarové simulace a praktického měření vlivu mlhy na kvalitu 

optického svazku bezdrátové linky, které jsou na konci práce podrobně porovnány a vyhodnoceny. 

Další součástí praktické části je také zadání měření BER a útlumu spolu se vzorovým protokolem. 
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Abstract 
 

This thesis deals about the impact of fog on the quality of free space optics optical signal.  

Theoretical part contains functional description of free space optics, ways of practical use and 

also external phenomenons, which can decrease its functionality. 

Practical part consists of software simulation and practical measurement of fog influence on 

the free space optics beam, which are thoroughly compared and evaluated at the end of thesis. Another 

element of practical part is also BER and attenuation measurement task along with an exemeplary 

protocol. 
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1 Úvod 

V dnešní době, kdy je telekomunikace rozvětvena do tolika možných technologií, je člověku 

nabízeno množství možností při návrhu a následného vytvoření sítě. Při jejím návrhu je třeba zvážit 

klady a zápory tak, aby fungovala v daném případě co nejefektivněji a aby náklady na její provoz a 

zhotovení byly co nejmenší. Mezi mnohými dalšími technologiemi se nabízí také realizace pomocí 

bezdrátových optických spojů, které jsou dnes pomalu ale jistě na vzestupu a nalézají stále větší 

uplatnění díky svým neustále rostoucím možnostem. I tato technologie má však svá omezení a v jejím 

případě se jedná především důsledky vnějších vlivů na optický svazek bezdrátové linky jako je 

působení atmosférických vlivů. Konkrétněji zde mluvíme o mlze, dešti, sněhu a také teplotních 

turbulencích. Je důležité si uvědomit, že četnost těchto vlivů se liší pro různé lokality, ať už máme na 

mysli přímořské oblasti, vnitrozemské oblasti, nadmořskou výšku apod. 

Ve své bakalářské práci se snažím podrobně rozvést princip bezdrátového optického spoje a 

vliv mlhy na jím vysílaný optický svazek. Práce probíhala tak, že jsem zrealizoval komunikaci mezi 

hlavicemi optického pojítka WO-LINK 4E1/300 a do dráhy paprsku vložil turbulentní box, který byl 

sestrojen za účelem simulace uzavřeného prostoru, ve kterém na paprsek budou působit vnější vlivy, 

konkrétněji mlha. V první části zapojení jsem měřil vliv mlhy na chybovost BER přenášeného 

optického svazku, druhá část zapojení měřila hodnoty optického výkonu v závislosti na množství 

mlhy. Každé dílčí měření probíhalo po dobu 120 sekund, kdy do uzavřeného turbulentního boxu byla 

konstantně přidávána mlha. 

Měření bylo taktéž podpořeno softwarovou simulací, která na základě matematických modelů 

dokáže vypočítat, a zobrazit hodnoty BER a optického výkonu za námi zvolených podmínek. 

Výsledky z měření a simulace byly následně porovnány a zhodnoceny a jsou součástí závěru mé 

bakalářské práce. 

Poslední částí bakalářské práce bylo vyhotovit zadání úlohy, ve které by zjednodušeně šlo o 

praktické měření chybovosti i útlumu optického výkonu na stejném zapojení. Součásti byl i vzorový 

protokol měření. 
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2 Bezdrátové optické komunikace 

2.1 Historie 

Vznik prvního zařízení, které pracovalo na základě přenosu informace pomocí optického 

svazku, se datuje ke konci 19. století. V roce 1880 bylo patentováno A. G. Bellem a do určité míry 

bychom ho mohli považovat za vůbec první optický bezdrátový spoj. Zařízení neslo název 

„photophon“ a jako zdroj světla využívalo slunce. Zrcadlo vychylované hlasem fungovalo jako 

modulátor a způsobovalo změnu optické intenzity dopadající na selenový článek. Změny v optické 

intenzitě byly dále v přijímači změněny na elektrický proud a ten byl díky sluchátkům převeden zpět 

na lidský hlas. 

Bell považoval photophon za svůj největší vynález, bohužel jeho technologie nemohla zajistit 

požadovanou kvalitu a tudíž i rozvoj. [1]   

 

Obr. 2.1 Bellův Photophon [1] 

2.2 Atmosférický optický spoj 

Atmosférické optické spoje (AOS) jsou systémy přenášející informaci namodulovanou na 

optickou nosnou vlnu. V podstatě pracují na stejném principu jako optické sítě s rozdílem toho, že 

paprsek je zde přenášen v atmosféře a ne uvnitř optického vlákna. Využívá se v místech, kde použití 

optického kabelu není vhodné (neefektivnost, nákladnost). Za předpokladu správných podmínek tyto 

spoje dosahují na krátké vzdálenosti velmi vysokých přenosových rychlostí. Náklady na instalaci 

spoje jsou relativně malé a instalace pojítek je jednoduchá. AOS mají velice dobrou ochranu vůči 

odposlechům zvenčí, jakýkoliv pokus o odposlech by vedl k okamžitému přerušení signálu. V tomto 

ohledu je tedy atmosférický optický spoj bezpečnější než Wi-Fi. Existují dva principy, které 

atmosférické optické spoje využívají. 
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V prvním případě je využíváno přímého šíření optického signálu. Optický vysílač je tvořen 

laserovou diodou (v některých případech také LED diodou) spolu s optickým přijímačem, který je 

tvořen fotodiodou typu PIN nebo lavinovou fotodiodou (APD), jsou namířeny na sebe a předpokládá 

se, že v dráze paprsku není překážka, která by jej mohla přerušit. V tomto případě je optický paprsek 

nejvíce ovlivňován atmosférickými vlivy jako například déšť, mlha a sníh. 

V druhém případě je využíváno nepřímé komunikace. Tento typ komunikace probíhá zásadně 

ve vnitřních prostorách a je zde využíváno rozptylu optického svazku na zdech apod. [14] 

 

Obr. 2.2 Ukázka OBS při připojení na síť  

 

2.3 Popis optického bezdrátového spoje 

Optický bezdrátový spoj se skládá z vysílací a přijímací části přičemž pracuje v plně 

duplexním režimu. Ve vysílací části zařízení se nachází jeden či více zdrojů na stejné vlnové délce 

nebo více zdrojů, přičemž má každý z nich jinou vlnovou délku. Tato část spoje tvaruje a moduluje 

vysílaný signál. Hlavní bloky patřící do vysílacího systému jsou: 

a) Budič optického zdroje  

b) Laserová dioda (v některých případech LED) 

c) Zaměřovací systém 

d) Elektronický blok zaměřovacího systému 

e) Vysílací optická soustava (VOS) 

f) Modulátor 
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Přijímací část AOS soustřeďuje optický svazek na aktivní plochu fotodiody. Přijímač 

obsahuje: 

a) Fotodetektor 

b) Předzesilovač 

c) Kontrolní jednotku pro ukládání a vyhodnocování naměřených dat. [8] 

 

 

Obr. 2.3 Skladba OBS [19] 
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3 Atmosférické přenosové prostředí 

Zemská atmosféra je složena z několika vrstev. Optické spoje pracují v té nejnižší vrstvě, 

nazývající se troposféra. Bohužel je zde také zastoupena většina vlivů ovlivňujících bezdrátovou 

komunikaci. Troposféra je charakteristická srážkami a vyskytujícími se turbulencemi. 

Troposféra je vrstva atmosféry od zemského povrchu až do zhruba 10 až 15 kilometrů. 

V blízkosti rovníku je její horní hranice největší, směrem k zemským pólům horní hranice klesá. 

V troposféře se odehrává většina jevů ovlivňujících náš život. Povětrnostní fronty spolu se srážkami a 

prouděním vzduchu jsou omezeny jen na troposféru. Od vyšších vrstev je troposféra oddělena 

tropopauzou, což je tenká vrstva, kde dochází k náhlému oteplení. 

Jevy, které se v troposféře vyskytují, jsou nehomogenní a nestacionární (předpokládá se také, 

že i dielektrické, izotopní, lineární a nedisperzní), proto mají vlivy těchto jevů na kvalitu přenosu 

náhodný charakter. V důsledku toho je výkon přijímaného optického svazku náhodný. Obecně platí, že 

s rostoucí vzdáleností je vliv atmosféry na optický svazek větší. 

Mezi hlavní jevy, které ovlivňují paprsek během šíření, jsou: 

a) Extinkce optické intenzity vlivem absorpce a rozptylu na molekulách a aerosolech 

b) Extinkce optické intenzity vlivem turbulence troposféry 

c) Fluktuace optické intenzity vlivem turbulence troposféry 

d) Fluktuace optické intenzity působením deště nebo sněhu 

e) Fluktuace optické intenzity vlivem deformace tvaru svazku 

f) Krátkodobé přerušení svazku (např. letícím hmyzem, ptactvem apod.) 

Extinkce znamená vymizení nebo určité zeslabení záření, fluktuace je kolísání přijímaného optického 

signálu. [3][4][8][9]  
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Obr. 2.4 Vrstvy APP [20] 

3.1 Útlum optického svazku šířením 

Pokud nepočítáme překážky stojící v cestě optického svazku, paprsek je nejvíce ovlivňován 

větrem, mlhou, oblačností, deštěm a sněhem. Útlum se nejvíce projevuje v případě, když optický 

svazek prochází mlhou. Zde částečně dojde k pohlcení energie svazku, tedy k jevu, který se nazývá 

extinkce. Dalším neopomenutelnou příčinou útlumu jsou turbulence, které způsobují fluktuace 

přijímaného výkonu. 

Obecně však platí, že útlum optického svazku pozorujeme i v čisté atmosféře, bez jakýchkoliv 

překážek, které by způsobily ohyb nebo lom paprsku. V tomto případě se jedná o útlum šířením neboli 

FSL (free space loss) a narazit na něj můžeme pouze při vesmírných komunikacích. Je však nutno si 

uvědomit co se s paprskem děje i když není nic, co by jej mohlo porušit (přenos optického svazku ve 

vakuu). V momentě kdy je optický svazek přenášen ve vakuu, směřuje rovně po přímce rychlostí 

světla, jelikož není nic, co by mu v tom zabránilo. Z tohoto předpokladu mnohé napadne, proč se 

jedná o útlum, když ve vakuu prochází paprsek volně bez zábran. Útlum šířením se totiž vztahuje 

k intenzitě svazku v určité vzdálenosti od jeho zdroje na typickém přijímači jako je například 

fotodetektor. 
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Útlum šířením, neboli geometrický útlum je způsoben tím, že se paprsek při svém šíření 

rozbíhá. Ve výsledku na fotodetektoru není zachycena celá část vysílaného optického svazku a část 

svazku je ztracena.  

 

Obr. 3.1 Útlum optického svazku šířením  

 

Útlum způsobený šířením lze vypočítat pomocí vzorce: 

 
          

 

     
     

(3.1) 

kde L je pomocná délka představující poměr průměru vysílací optické soustavy DVOS a úhlovou šířkou 

vysílacího svazku φVS a L12 představuje vzdálenost mezi hlavicemi. [6][12]  

 

Obr. 3.2 Pomocná délka [18] 

 

 



 

 

 

 

 

8 

 

3.2 Aerosoly  

Aerosol je definován jako heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. 

Směs malých pevných částic označuje dým a směs kapalných částic je chápána jako mlha. Právě mlha 

a celkově aerosoly (déšť, sníh…) způsobují největší ztráty intenzity přijímaného optického signálu. 

 

Tabulka 3.1 Koncentrace aerosolových částic v atmosféře 

Aerosol Koncentrace [cm
-3

] Velikost molekuly [µm] 

déšť 10
-3

 – 10
-2

 10
3
 – 10

2
 

mlha 10 – 10
2
 1 – 10 

molekula vzduchu 10
19

 10
-4

 

 

Déšť je voda ve formě kapek, která vznikla kondenzací vodních par v atmosféře a následně 

padá k zemskému povrchu kvůli gravitaci. Vyskytuje se v různých koncentracích a rozměrech, a 

protože jeho částice jsou větších rozměrů než částice mlhy, je jeho vliv na útlum mnohem menší. 

Útlum způsobený deštěm můžeme vypočíst dle vzorce: 

       
     (3.2) 

kde a, b jsou parametry a Rc je hustota srážek. 

Tabulka 3.2 Tabulka parametrů a, b dle koncentrace srážek 

Parametry  Koncentrace srážek  

Rc [mm/h] 
Mrholení Déšť Silný déšť 

Rc ≤ 3,8 3,8 < Rc ≤ 7,6 Rc > 7,6 

a 0,509 0,319 0,163 

b 0,63 0,63 0,63 

 

V případě sněhu se jedná o specifickou formu ledu, což je pevné skupenství vody. Sněhová 

vločka je složena z ledových krystalků, které jsou za vhodných klimatických podmínek seskupeny a 

poté se z oblak snáší k zemskému povrchu. Vyskytují se v různých tvarech, velikostech a 

koncentracích. Pro zjištění útlumu zapříčiněného sněhem slouží vzorec: 

       
     (3.3) 
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kde a, b jsou funkce vlnových délek a Sc je koncentrace sněžení. Hodnoty a, b se liší dle případu, zdali 

se jedná o suchý nebo mokrý sníh. Výpis obou případů je zapsán v tabulce. 

Tabulka 3.3 Tabulka parametrů a, b v závislosti na typu sněhu 

Sníh Parametr a Parametr b 

Mokrý 0,000102  + 3,79 0,72 

Suchý 0,0000542  + 5,50 1,38 

 

Mlha může být vyjma malých vodních kapiček složena i z drobných ledových krystalků 

rozptýlených ve vzduchu a od oblaku se liší pouze tím, že se dotýká zemského povrchu. Důvodem 

vzniku mlhy je ochlazení vzduchu nad zemským povrchem, které může být vyvoláno různými faktory. 

Mlha má největší vliv na fungování optických spojů, jelikož molekul mlhy mají malé rozměry. Čím 

více mlha houstne, tím je koncentrace molekul mlhy vyšší a roste i útlum způsobený mlhou. 

[4][6][10][11][12] 

 

3.2.1 Matematické modely pro výpočet útlumu mlhy 

Jak už zde bylo psáno, mlha je pro bezpečnou optickou komunikaci největší překážkou. To 

vedlo ke vzniku mnoha matematických modelů, dle kterých už dnes velice přesně můžeme zjistit míru 

útlumu optického paprsku způsobeného mlhou. Mezi nejznámější modely patří Kimův a Kruselův 

model. Oba modely jsou si podobné, avšak můžeme si všimnout určitých odchylek.  

Kruselův model udává, že čím větší vlnovou délku u paprsku přenášeného přes APP zvolíme, 

tím je tlumen méně. Kimův model dále upravuje Kruselův a tvrdí, že při meteorologické viditelnosti 

do 6 kilometrů nemá vlnová délka na útlum vliv. Oba tyto modely byly založeny na základě mnoha 

měření a výpočtů. Rozdíly v jednotlivých modelech jsou zapsány v tabulce. 

Tabulka 3.4 Tabulka Meteorologické viditelnosti 

q 
Hodnota viditelnosti Atmosféra 

Kimův model Kruselův model 

1,6 1,6 VM > 50 km 
Čistá 

1,3 1,3 6 km < VM < 50 km 

0,16 VM + 0,34 

0,585 VM
1/3

 

1 km < VM < 6 km Opar 

VM – 0,5 0,5 km < VM < 1 km Střední mlha 

0 VM < 0,5 km Hustá mlha 
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Meteorologická viditelnost VM [km] je podle definice délka trasy v atmosféře, při níž poklesne 

propustnost atmosféry na hodnotu Tatm = 0,05 = 5 % (tato definice se udává pro vlnovou délku λ = 555 

nm, jelikož pro tuto vlnovou délku je lidské oko nejcitlivější). Meteorologickou viditelnost spočteme 

pomocí vzorce: 

 
   

           

            
 

    

            
    

(3.4) 

kde αe představuje koeficient extinkce a λ je vlnová délka. Mezi veličinami    a αe platí vztah: 

                (3.5) 

z toho vyplývá, že pro koeficient extinkce platí: 

 
    

    

  
   

(3.6) 

nakonec pro konkrétní vlnovou délku vyjdeme z empiricky zjištěného vztahu: 

 
       

    

  
 

 

        
 

  

   
(3.7) 

 kde q představuje rozložení částic v atmosféře. 

Zjednodušeným vzorcem dále převedeme koeficient extinkce    na koeficient útlumu       díky 

čemuž získáme útlum v dB/km: 

                   (3.8) 

3.3 Extinkce 

Extinkce představuje vymizení nebo určité zeslabení záření v důsledku absorpce a rozptylu při 

přechodu prostředím. Tyto dva důsledky můžeme rozdělit dále do dvou skupin v závislosti na velikosti 

domén. První doménou jsou molekuly, do druhé domény patří tzv. větší částice (aerosoly). Při 

absorpci je foton zachycen molekulou, jeho energie způsobí excitaci této molekuly nebo její rozklad. 

V případě difrakce je při střetu optického svazku a částice část svazku odkloněna od původního, což 

vede k útlumu optické intenzity. V důsledku těchto typů extinkce dochází k úbytku záření na vlnových 

délkách charakteristických pro jednotlivé druhy molekul.  
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Pro změnu intenzity svazku při přechodu prostředím využijeme vzorec: 

                  (3.9) 

kde I je optická intenzita, αe je koeficient extinkce a L12 je délka prostředí. Dále je možno rozvést: 

                 (3.10) 

kde se výsledná extinkce skládá ze součtu koeficientu extinkce zapříčiněnou rozptylem  sca a 

koeficientu extinkce zapříčiněného absorpcí  abs. [10]  

 

3.3.1 Rayleighův rozptyl 

Molekulární, nebo také Rayleighův rozptyl pozorujeme na  molekulách vzduchu, ale také na 

molekulách mnohem menších. V rozptýleném záření jsou nejčastěji zastoupeny krátké vlnové délky 

viditelné lidským okem (modrá, fialová) a to je důvodem modrého zbarvení oblohy. Intenzita rozptylu 

světla je v případě Rayleighova rozptylu nerovnoměrná. Účinnost Rayleighova rozptylu můžeme 

vypočíst pomocí následujícího vzorce:  

           (3.11) 

kde λ značí vlnovou délku rozptylovaného záření. [4][5][6]  

 

 

Obr. 3.1 Rayleighův rozptyl 
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3.3.2 Miův rozptyl 

Atmosférický, taktéž Miův rozptyl se zabývá spíše na částicích, které jsou při srovnání 

s molekulami vzduchu o několik řádů větší. Rozptyl světla na těchto molekulách je vůči vlnové délce 

neutrální, což znamená, že všechny složky světla jsou rozptylovány rovnoměrně a proto má rozptýlené 

světlo bílou barvu. V tomto případě dojde k lomu paprsku a na přijímači se paprsek nezachytí celý, 

pouze jeho nerozptýlená část. V Miově teorii jsou důležitými vstupními parametry vlnová délka a 

velikost částic. Hlavním parametrem je však parametr x: 

 
   

   

 
   

(3.13) 

kde r je poloměr částice,   je vlnová délka optického svazku. 

Jedná se pouze o poměr mezi obvodem částice a vlnovou délkou značící velikost plochy, na 

které vzniká rozdíl v indexu lomu. Rozdíl indexu lomu způsobí změnu přerozdělení energie 

v prostředí, což způsobí dočasnou prostorovou distribuci světla. [4][5][6]  

 

 

Obr. 3.2 Miův rozptyl na menší molekule  

 

 

Obr. 3.3 Miův rozptyl na větší molekule  
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3.3.3 Molekulární absorpce 

Molekulární absorpce je zapříčiněná molekulami vody, oxidu uhličitého a ozónu. Jsou i další 

plyny, jejichž molekuly způsobují absorpci, protože však na ostatních plynech jsou hodnoty absorpce 

malé, zanedbáváme je.  

Útlum způsobený absorpcí lze popsat pomocí Bouguerova zákona, jehož obecný vztah zní: 

 

   
 

     
        

 

     
             

  

  

 

  

  

   

(3.12) 

T zde představuje spektrálně střední hodnotu propustnosti atmosféry, L12 označuje délku trasy a αa je 

spektrálně závislý koeficient absorpce atmosféry. [4][5][6]  

 

3.4 Atmosférické turbulence 

Turbulence je jev, který způsobuje kolísání (fluktuace) přijímaného optického signálu vlivem 

změny indexu lomu. Turbulence způsobují odklon paprsku od původního směru, což se projevuje 

fluktuacemi amplitudy optického svazku. Fluktuace mají náhodnou frekvenci a intenzitu, mohou však 

vyvolat změny frekvence až o stovky Hz. Na vzniku turbulencí se hlavně podílí sluneční záření 

vyvolávající náhodné časoprostorové indexy lomu spolu s pohybem atmosféry, který se dělí na 

laminární nebo turbulentní. Různé indexy lomu jsou důsledkem různých teplot vzdušných mas. 

V místech těchto teplotních rozdílů vznikají vzdušné víry, jejichž rozměry jsou od několika mm až do 

několika km. Rozměrově větší víry se rozpadají za kratší doby a jejich charakter je spíše 

mechanického pohybu. Zato malé víry setrvávají déle a jejich charakter je teplotní. 

Existují však metody, jež nám pomáhají snížit vliv turbulence na optický paprsek. Těmito 

metodami jsou středování na spojném dubletu a vícesvazkový přenos.  

U metody středování, prochází optický paprsek atmosférou, poté deformovaný dopadá na 

spojný dublet umístěný v ohniskové vzdálenosti před přijímačem. Deformovaný paprsek se soustředí a 

dopadá na přijímač. U vícesvazkového přenosu je použito dvou optických svazků. Buď za pomoci 

děliče, nebo je použito dvou zdrojů optického paprsku. 

Veličina, pomocí které popisujeme turbulentní atmosféru, se nazývá strukturní funkce indexu 

lomu a je dána vztahem: 
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                         (3.14) 

kde Dn je strukturní funkce indexu lomu, n index lomu v daném bodě (A nebo B) v čase t. 

V případě Kolmogorova modelu je strukturní funkce indexu lomu dána vztahem: 

                         (3.15) 

kde r je vzdálenost mezi body A a B, Cn
2
 je strukturní parametr indexu lomu. Výraz platí v rozsahu 

minimální l0 a maximální L0 velikosti turbulentních vírů. [7][9]  

 

3.4.1 Kolmogorova teorie 

Jejím autorem je ruský vědec Andrej Nikolajevič Kolmogorov. Podle Kolmogorova lze 

atmosféru přirovnat ke kapalině a podle toho ji lze rozdělit dle stavu pohybu (proudění) na laminární a 

turbulentní. 

Laminární proudění, neboli proudnicové, je takové, při kterém se jednotlivé částice ve svých 

dráhách nemísí, ale jsou rovnoběžné. Částice se tedy pohybují ve vrstvách vedle sebe. Mezi 

jednotlivými vrstvami předpokládáme tření a taktéž platnost Newtonova zákona viskozity. Laminární 

proudění pozorujeme při menších rychlostech proudění kapalin. 

Turbulentní proudění, u něj se naopak dráhy částic navzájem promíchávají. Částice však také 

vykonávají vlastní pohyb, kvůli čemuž vznikají víry, z čehož také vyplývá název proudění. Rychlost 

částic se tedy nepravidelně mění, proudění proto není stacionární. Turbulentní proudění lze pozorovat 

při větších rychlostech proudění kapalin. [7][8]  

 

3.5 Energetická bilance 

Energetická bilance nám udává a shrnuje všechny faktory, které nějakým způsobem ovlivňují 

kvalitu bezdrátové optické komunikace. Ve výčtu faktorů tedy najdeme: 

a) výkon diody (LED/Laser) PLED/LD 

b) účinnost vazby „LED/LD – vysílací optická soustava“ αv,LED/LD 

c) propustnosti vysílací a přijímací optické soustavy αVOS a αPOS 

d) propustnost optických průzorů αPV a αPP 

e) útlum šířením α12 

f) zesílení přijímací optické soustavy γPOS 
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g) účinnost vazby „přijímací optická soustava-fotodioda“ αv,FD 

h) útlum vyvolaný nedokonalostí vzájemného zamíření hlavic spoje αrz 

i) rezervu spoje na atmosférické přenosové prostředí ρatm 

j) minimální hodnotu poměru signálu k šumu SNR0 

k) minimální detekovatelný výkon fotodiody Pmin 

l) citlivost přijímacího systému P0 

m) úroveň přijímaného výkonu, při které dochází k saturaci přijímače Pmax 

 

   

 

Obr. 3.4. Energetická bilance svazku [18] 

 

Vztah pro výpočet rezervy spoje zní: 

                                                                 (3.16) 

 

Účinnost vazby „LED/LD – vysílací optická soustava“ (αv,LED/LD) 

Parametr závislý na úhlové šířce a rozložení světelného svazku. Taktéž závisí na numerické 

aparatuře vysílací optické soustavy. Vyplývá ze vztahu: 

 
             

    

       
   

(3.17) 

PVOS zde představuje výkon na vysílací optické soustavě. 
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Útlum šířením (α12) 

Tento útlum vzniká kvůli rozbíhavosti a sbíhavosti světelných paprsků šířících se volným 

prostředím. Při vzrůstající vzdálenosti od zdroje paprsku ztrácí původní paprsek hustotu. Tento jev se 

nazývá divergence neboli rozbíhavost. Platí vztah: 

 
                

     

 
 

 

        
(3.18) 

LVP zde představuje vzdálenost hlavic FSO,  λ vlnovou délku, γVOS zisk vysílací optické soustavy, γPOS 

zisk přijímací optické soustavy. 

 

Zesílení přijímací optické soustavy (γPOS) 

Parametr závislý na poměru ploch vysílací DVOS a přijímací  DPOS části optické soustavy a 

rozložení intenzity v Gausově svazku. Platí vztah: 

              
    

    
        (3.19) 

 

Účinnost vazby „přijímací optická soustava – fotodioda“ (αv,FD) 

Pokud bereme v úvahu konstantní ozáření přijímací části optické soustavy, účinnost vazby 

„přijímací optická soustava – fotodioda“ závisí na poměru plochy přijímací části AFD a šířky svazku 

ASPOT, který na ní dopadá.  

Jestliže AFD ≥ ASPOT  je αV,FD = 0 dB 

 

Rezerva spoje na atmosférické přenosové prostředí (ρatm) 

Parametr se odvozuje z dlouhodobého útlumu APP. Jelikož je APP nestacionární 

a nehomogenní (dále se předpokládá, že taktéž dielektrickým, lineárním, nedisperzním a izotropním), 

vlivy jsou náhodného charakteru. Mezi jevy, které způsobují útlum, patří např. Molekulární absorpce, 

rozptyl a mnoho dalších jevů probíhajících v atmosféře. 

 

Minimální detekovatelný výkon přijímače (PMIN) 

Závisí na rychlosti přenosu na optické soustavě a šumových parametrech předzesilovače. 
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Citlivost přijímacího systému (P0) 

Minimální úroveň přijatého optického výkonu, při které je dodržena stanovená hodnota 

chybovosti BER. Platí vztah: 

                   (3.20) 

 

Úroveň přijímaného výkonu, při které dochází k saturaci přijímače (PMAX) 

 

Oblast dynamiky přijímacího systému ∆P  

             (3.21) 

Další útlum může taktéž být způsoben špatným zamířením hlavic. Proto je nutno chránit FSO před 

mechanickými deformacemi. [3][8]  
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4 Kvalitativní parametry 

BER, neboli Bit Error Rate je v komunikačních systémech klíčovým parametrem. I přes 

všechny snahy jak tyto systémy zabezpečit, vždy hrozí, že při přenosu dat dojde k chybě. Chybovost 

ohrožuje integritu celého systému, tudíž je potřeba ji monitorovat a měřit kvalitu spoje. Pro tuto 

činnost je BER perfektním způsobem, jelikož se jedná o indikátor kvality přenosu. 

4.1 Bit Error Rate 

Bitová chybovost je definována jako poměr chybně přenesených bitů vůči celkovému počtu 

bitů za určitý čas. Ve všech komunikačních systémech zastává parametr určující kvalitu daného 

datového přenosu. Dá se jednoduše vyjádřit jako: 

 
    

  

  
   

(4.1) 

kde ne označuje počet chybně přijatých bitů a NB je počet přijatých bitů celkově.  

V optických bezdrátových sítích bývá chybovost důsledkem hlavně nepříznivých jevů 

v přenosovém médiu optického svazku, tedy v atmosférickém přenosovém prostředí. V případě, že se 

v atmosférickém přenosovém prostředí nehromadí jevy mající vliv na integritu vysílaného svazku, 

hodnota BER dosahuje velice malých hodnot a jako taková je relativně zanedbatelná. Pokud je však 

vysílaný svazek vystaven rušivým vlivům, je už s BER třeba počítat. Mezi další vlivy řadíme šum na 

straně přijímače a vysílače, rozptyl, útlum a také délku přenosové cesty.  

Reálnou hodnotou BER v FSO systémech je zhruba 10
-12

. To znamená, že nastane jedna chyba 

za 10
12

 celkově přenesených bitů. [15][16]  

4.2 Q-faktor 

Q-faktor vyjadřuje kvalitu digitálního signálu z analogového hlediska, je tedy posuzován 

poměrem signál/šum. Q-faktor v sobě zahrnuje všechny fyzikální zhoršení působící na signál, např. 

šum, disperzi, nelineární jevy atd. Důsledkem těchto zhoršení je vznik bitové chybovosti. Z toho 

vyplívá, že čím vyšší hodnotu má Q-faktor, tím je odstup podílu signál/šum vyšší a bitová chybovost 

menší. Výslednou hodnotu Q-faktoru můžeme vypočíst dle rovnice: 

 
  

      
      

   
(4.2) 
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kde I1 je logická úroveň 1, I0 logická úroveň 0, α1 je standardní odchylka logické úrovně 1 a α0 je 

standardní odchylka logické úrovně 0. [23] 

4.3 Diagram oka 

Diagram oka je nástroj sloužící pro kvalitativní analýzu digitálního přenosu. Poskytuje 

vyhodnocení výkonu systému a nabízí také náhled do povahy nedokonalostí. Podrobnou analýzou 

tohoto diagramu může uživatel odhadnout poměr signál/šum, kolísání zpoždění a efekt 

mezisymbolových interferencí (ISI) spolu s prozkoumáním integrity signálu. Větší otevření oka na 

diagramu značí menší útlum, nebo rušení a tedy vyšší kvalitu signálu. Otevření oka charakterizuje 

vzdálenost mezi úrovní log1 a log0.  Čím je otevření větší, tím je pravděpodobnost vzájemné záměny 

log1 za log0 menší. Vzdálenost mezi krajními polohami impulsů je tzv. šířka oka. Větší šířka oka 

dovoluje systému tolerantnější výběr místa, kde se provádí vzorkování aktuální binární hodnoty (střed 

oka). Chyba nastane, jestliže je oko prakticky zavřené, nebo je-li okamžik vzorkování posunut v 

důsledku fázového neklidu. Z diagramu oka je možné kvalitativně vyhodnotit některé rušivé vlivy, 

jako je mezisymbolová interference, jitter, proměnná rychlost šíření signálu kanálem, fluktuační šum 

superponovaný na signál apod. [21][22] 

  

 

Obr. 4.1 Diagram oka  
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5 Zdroje záření – vysílače 

Zdroje optického záření jsou objekty, v nichž dochází k přeměně energie na elektromagnetické 

záření. Dle vlastnosti záření tyto objekty dále dělíme na koherentní a nekoherentní. Koherentním 

zdrojem optického záření nazýváme objekt, který vysílá soudržný paprsek. Do této skupiny řadíme 

laserové diody (Laserová dioda, VCSEL dioda). Nekoherentním zdrojem optického záření chápeme 

objekt, jehož vyzařované světlo má měnící se frekvenci. Nekoherentním zdrojem záření je dioda LED 

(LED, OLED, Ultratenká LED). V atmosférických optických spojích se nejčastěji používají Laserové 

diody, pro kratší vzdálenosti jsou však vhodné také LED diody. [13][17]  

5.1 LED diody 

Zkratka LED označuje Light Emmiting Diode, neboli dioda vyzařující optické záření. LED 

využívá elektroluminiscence což je přímá přeměna elektrické energie na světlo. K tomuto jevu 

dochází, pokud se elektroluminiscenční materiál ocitne v elektrickém poli. LED diody využívají PN 

přechodů, jež jsou na obou stranách složeny ze dvou různých polovodičových materiálů. Přechody se 

dále dělí na dvě skupiny, heterogenní a homogenní. Homogenní jsou tvořeny na obou stranách jedním 

typem materiálu, jsou levné a jednoduché. Heterogenní přechody mají výhodu větší výkonnosti, 

nevýhodami jsou však složitost a cena. Zásadně jsou jimi tvořeny LED diody neschopné vytvoření PN 

přechodu. [13][17]  

 

 

Obr. 5.1 Popis LED diody [17] 
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5.1.1 Divergence paprsku 

Divergence neboli rozbíhavost je jev, který je úzce spjat s optickými technologiemi. Do jisté 

míry je ovlivnitelný zvolením optiky, ale v současné době je vždy přítomen. Jedná se o hodnotu toho, 

jak rychle se paprsek rozchází od místa svého zdroje. V optických komunikacích je nutno využívat 

světelné zdroje s malou divergencí, neboť velká divergence by negativně ovlivnila chod vytvořené 

sítě. Dnešní světelné zdroje nabízí řešení při použití clonové optiky, pro dosažení lepších hodnot je 

možné zvolit také teleskopickou optiku.  Paprsky s malou divergencí, se zhruba konstantním rádiusem 

paprsku se nazývají cílené. 

Hodnota divergence našeho pojítka udává <30 mrad. 1 mrad, neboli miliradián odpovídá 10 

cm při 100 m. Hodnota <30 mrad nám tedy říká, že rozbíhavost paprsku na dráze 100 m bude méně 

než 3 m. 

S divergencí lineárně roste i náchylnost optického svazku na rušivé elementy. 

 

 

Obr. 5.2 Rozbíhavost paprsku na 100 m  

 

5.2 LD diody 

Jedná se o zařízení, jež se v uspořádání neliší od LED, ale jeho funkce je založena na základě 

stimulované emise, což napovídá i samotný název LASER. V anglickém názvu  Light Amplification 

by Stimulated Emission of Radiation, což v českém překladu znamená světlo zesilované stimulovanou 

emisí záření. Pro laserové diody je charakteristické koherentní, divergentní a monochromatické záření. 

Aby laserová dioda pracovala tak, jak se předpokládá, musí v propustném směru protékat větší proud 

než prahový. Do té doby se dioda bude chovat jako LED (široké, monochromatické záření o malé 

intenzitě). Po překročení prahového proudu se začne intenzita vyzařovaného světla prudce zvyšovat až 

do doby nasycení a dioda je v takzvaném aktivním režimu. Laserové diody jsou schopné pracovat ve 

dvou režimech: 
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a) Impulzní 

b) Kontinuální 

V kontinuálním režimu dioda vysílá nepřetržité záření, v režimu impulzním dioda mezi dvěma 

impulzy nahromadí energii a poté vyzařuje. Možnosti využití laserů jsou ohromné, především 

v oblastech optických komunikací, lékařských přístrojích, dálkoměrech, čtečkách otisků prstů a mnoho 

dalších. [13][17]  

 

 

Obr. 5.3 Popis LD diody [17] 
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6 Fotodetektory – přijímače 

Detektory optického záření jsou prvky, které mají na starost převádění optického signálu na 

elektrickou veličinu, buďto napětí, nebo proud. Druhů fotodetektorů je několik: 

a) Fotorezistory 

b) Fototranzistory (Bipolární, Unipolární) 

c) Fotodiody (Fotodioda, Fotodioda PIN, Schottkyho fotodioda, Lavinová fotodioda) 

d) Optrony (Optron, Lineární optron, Logický optron, Optron s fotorezistorem) 

Jako detektory se v OBS používají Lavinové a PIN fotodiody. [13][17]  

6.1 Fotodiody 

Detektory optického záření, stejně tak jako polovodičové zdroje optického záření využívají PN 

přechodů. Fotodiody mohou fungovat ve dvou režimech: 

a) Fotovodivostní 

b) Fotovoltaický 

Ve fotovodivostním režimu pracuje součástka jako spotřebič a její odpor je závislý na 

osvětlení. V tomto režimu je fotodioda připojena na zdroj napětí v závěrném směru a díky rezistoru lze 

měřit protékající proud.  

V druhém, fotovoltaickém režimu pracuje dioda jako aktivní součástka, kdy je schopna 

dodávat elektrickou energii. I v tomto režimu je k fotodiodě připojen rezistor jako zátěž. [13][17]  

 

6.1.1 Fotodiody PIN 

Fotodiody PIN vzniky na popud neustále se zvětšujících nároků fotodiod. Tyto fotodiody jsou 

charakteristické uměle vytvořenou vyprázdněnou oblastí I. Oblast I je vrstva vlastního polovodiče bez 

dotací a její odpor je oproti dotovaným oblastem mnohonásobně vyšší. V této oblasti se nachází silné, 

rovnoměrně rozložené pole způsobující vyšší rychlost pohybu náboje. To dále přispívá ke zlepšení 

dynamických vlastností součástky. Fotodioda PIN se skládá ze tří oblastí. Oblasti P a N jsou relativně 

tenké a oblast I je relativně tlustá. Záření dopadá ze strany tenké vrstvy P, kvůli tomu je většina 

dopadajících fotonů absorbována až v oblasti I, kde rovněž dochází k jejich oddělení. Díky silnému 

elektrickému poli v oblasti I dochází ke zvýšení mezních kmitočtů a nárůstu rychlosti. Velmi rychlé 

fotodiody PIN mohou pracovat na kmitočtech přesahující 100 GHz, tím pádem se fotodiody PIN 
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používají ve všech vysokorychlostních optoelektronických aplikacích. Výroba PIN diody je 

nákladnější avšak vykazuje lepší vlastnosti co do rychlosti a menšího šumu. [13][17] 

 

 

Obr. 6.1 Popis fotodiody PIN [17] 

 

6.1.2 Lavinové fotodiody 

Lavinové fotodiody využívají takzvaného lavinového efektu. Pro dosažení lavinového efektu 

je nutno docílit velkého zrychlení elektronů generovaných fotony. Tohoto zrychlení lze dosáhnout 

pomocí velkého napětí připojeného v závěrném směru, přičemž uvnitř fotodiody vzniká silné 

elektrické pole. V důsledku toho volné elektrony narážejí s velkou razancí do okolních atomů 

v krystalové mřížce, uvolní další páry elektron-díra a zahájí takzvanou lavinovou reakci. Lavinová 

ionizace způsobí, že citlivost fotodiod APD je vyšší než u ostatních fotodiod. Vyšší je však také šum, 

způsobený lavinovým efektem. [13][17] 

 

 

Obr. 6.2 Popis lavinové fotodiody [17] 
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7  Měřící pracoviště 

Pracoviště sloužilo k realizaci simulace vlivu mlhy na chybovost BER a útlum intenzity 

optického paprsku. Měření probíhalo v uzavřených prostorách, přičemž vlivy mlhy na optický svazek 

byly simulovány v turbulentním boxu za pomoci LED diody o vlnové délce 850 nm a fotodetektoru. 

Následné schéma ukazuje pracoviště a použité přístroje. 

 

 

Obr. 7.1 Schéma zapojení pracoviště  

7.1 WO-Link 4E1/300 

Pojítko WO-Link 4E1/300 je osazeno dvojicí vysoce svítivých IR-LED diod o výkonu 20 

mW, vlnové délce 850 nm a divergenci max. do 30 mrad. Přenosová rychlost je až 4 x 2,048 Mbps, 

přičemž pracovní vzdálenost je udávána do 300 m.  Chybovost BER se dle manuálu pohybuje 

v hodnotách 10
-9

 a jako přijímač je použita fotodioda SI-PIN. Hlavice nabízí dvě možnosti optické 

intenzity označeny jako full a reduced power. Při režimu reduced power hlavice vysílá o výkonu 2 

mW a v režimu full power vysílá hlavice na hodnotě 20 mW.  

Na zadní straně hlavice se nachází tzv. operační panel, osazený menším množstvím konektorů, 

LED indikátorů a přepínačem. Popis konektorů zadního panelu: 
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A - Indikátor síly signálu (RSSI): Indikuje úroveň komunikace mezi pojítky. Čím více bloků 

svítí, tím je lepší komunikace. 

B - Přepínač módu optické intenzity: Nabízí tři možnosti, „off“, „full“ nebo „reduced power“. 

V místech, kde dochází k malému rušení optického signálu, si mnohdy vystačíme 

s komunikací na menší intenzitě, závisí však i na vzdálenosti optických hlavic. 

C - Konektory pro monitoring a RSSI: Konektory RJ45 pro zpracování přijímaných dat, 

vyhodnocují také stav síly signálu. 

D – Konektory pro data: Konektory RJ45 pro přímé vysílání dat přes rozhraní G.703. 

E – Napájecí konektor: Zástrčka pro 230 V. 

F – Okulár: Slouží pro namíření stanic do roviny. 

 

Obr. 7.2 Popis konektorů FSO  
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7.2 Turbulentní box 

Turbulentní box byl sestrojen pro účel uzavřeného prostoru, ve kterém se bude shromažďovat 

mlha a tím bude dopomáhat simulace mlhavého prostředí. Na začátku měření byl turbulentní box bez 

mlhy, ta byla po čas měření přidávána až do doby, kdy skončil časový interval měření 120 sekund. 

Rozměry turbulentního boxu jsou 550 x 380 x 1300 mm. Mlha byla vytvářena pomocí mlhového 

přístroje Fog Machine F-80Z.  Dále se v turbulentním boxu nacházela IR-LED dioda o vlnové délce 

850 nm namířená na fotodetektor, což sloužilo k měření útlumu v závislosti na množství mlhy. 

 

Obr. 7.4 Turbulentní box 

7.3 Thorlabs PM100D 

PM100D je přístroj firmy Thorlabs k měření optického výkonu laseru nebo jiných 

monochromatických, nebo skoro monochromatických světelných zdrojů a energie pulsních zdrojů 

světla. Jedná se o zařízení relativně malých rozměrů (180 x 105 x 38 mm) a je dodáváno spolu se 

softwarem, který je pro obsluhu zařízení mít nutno nainstalovaný na PC. PM100D je osazen 



 

 

 

 

 

28 

 

4palcovým podsvíceným displejem s rozlišením 320 x 240 pixelů a spolu s jednoduchým a intuitivním 

GUI je práce na zařízení velice snadná. 

 

 

Obr. 7.3 Měřicí přístroj PM100D  

 

Konektivita zařízení s PC probíhala přes dodávaný USB kabel, se senzorem zase pomocí 

vlastního rozhraní připomínající COM3. Měření dat a nastavení měření probíhalo skrz instalovaný PC 

software, tudíž můžeme říct, že jediná práce týkající se přímo samotného zařízení byla zapojení 

konektorů a zapnutí přístroje. Měření trvaly po dobu 120 sekund a vzorky byly odebírány každou 

sekundu. Výsledky dílčích měření byly exportovány do textových souborů pro pozdější zužitkování. 

 

7.3.1 Měření útlumu mlhou pomocí PM100D 

Původní zapojení sloužící k měření BER, bylo dále rozšířeno o 5 mm LED diodu s vlnovou 

délkou 850 nm. Tato LED dioda byla zvolena, protože vysílá na stejné vlnové délce jako námi 

využívané optické pojítko a díky tomu naměřené výsledky mohly korespondovat s výsledky první 

části měření. LED dioda byla umístěna spolu s fotodetektorem v turbulentním boxu, kde její svit mohl 

být vystaven postupně se hromadící mlze. Fotodetektor byl součástí již výše zmíněného přístroje 

Thorlabs PM100D. 
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7.4 Anritsu CMA 3000 

Anritsu CMA 3000 je terénní testovací přístroj vynalezen právě pro techniky v terénu, kteří 

instalují a obsluhují sítě s mobilním nebo pevným přístupem, přenosové sítě apod. 

Základní konfigurace CMA 3000 dokáže nabídnout 2 Mbps přijímače a vysílače, podporuje 

zarámované a nezarámované testování 2 Mbps systémů. Design CMA 3000 dovoluje zařízení rozšířit 

o mnoho doplňků, které tento testovací přístroj promění v pokročilý analyzér signálu, schopný testovat 

velké množství rozhranní a technologií zahrnujících Ethernet, SDH, ATM, E3, E4 a mnoho dalších. 

Testování BER bylo nastaveno, podobně jako u PM100D, na 2 minuty s tím, že hodnoty byly 

zapisovány každou sekundu. Hodnoty poté byly opsány přímo ze zařízení, jelikož export výsledků 

není tak detailní jak bylo pro naše měření potřeba. 

 

Obr. 7.4 Anritsu CMA 3000  

7.5 Antari Fog Machine F-80Z 

Tento mlhový přístroj se nejen rozměry, ale také svými možnostmi výroby mlhy řadí do 

kategorie malých mlhových přístrojů. F-80Z dokáže dle popisu vytvořit 2500 kubických stop mlhy za 

minutu, což odpovídá necelým 71 m
3
. Ačkoliv se může zdát, že i přes tak velkou kapacitu objemu 

mlhy, který dokáže dle specifikací přístroj vyrobit je na rozměry našeho turbulentního boxu více než 

dost, při reálném měření nás tento přístroj do jisté míry omezoval.  

Nedostatkem tohoto přístroje bylo vydržet vyrábět mlhu kontinuálně po dobu celého měření, 

proto jsme museli zvolit přístup, se kterým bychom dokázali po celou dobu 2 minut postupně 
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vyplňovat turbulentní box mlhou. Zásobování boxu mlhou tedy střídaly intervaly, kdy se mlha 

vyráběla a intervaly kdy mlha jen cirkulovala uvnitř turbulentního boxu. Na druhou stranu, mlha 

vyráběna přístrojem byla velice hustá a po naplnění boxu spíš připomínala neprostupný oblak. 

 

Obr. 7.5 Antari F80Z  
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8 Měření vlivu mlhy na BER a optický výkon 

Komunikace je navázána pomocí dvou optických hlavic WO-LINK 4E1/300, které do 

prostoru vysílají optický svazek o výkonu 40 mW. V místě kudy prochází optický svazek je umístěn 

turbulentní box, který slouží jako uzavřený prostor, v němž můžeme simulovat vnější vlivy, které 

budou působit na procházející svazek. Uvnitř turbulentního boxu se nachází laboratorní držák, na 

jehož protějších koncích jsou usazeny fotodetektor Thorlabs 120VC a 850 nm LED dioda. LED dioda 

je namířena na fotodetektor, a ten snímá dopadající optický výkon, jehož hodnoty pozorujeme na PC 

díky dodávanému softwaru. Naměřené hodnoty zpracovává měřicí přístroj Thorlabs PM100D, který je 

dále připojen na PC pomocí USB portu. O obsluhu PM100D na PC se stará dodávaný software a po 

dokončení každého dílčího měření jsou hodnoty vyexportovány do textového souboru. Dále je v boxu 

umístěn přístroj na výrobu mlhy Antari F80Z, za pomoci kterého pozvolna po celou dobu měření 

generujeme mlhu, jenž způsobuje chybovost na námi vytvořené optické síti a taktéž způsobuje útlum 

optického výkonu zachyceného na fotodetektoru. Měření chybovosti má na starosti přístroj Anritsu 

CMA 3000, což je terénní BER tester, kterým generuji E1 signál a posílám ho na vysílací hlavici 

pomocí které se signál vyšle a zachytí na přijímací části druhé optické hlavice. Ta je dále připojena 

zpět na přijímací konektor již zmíněného BER testeru, který díky těmto dvoum vzorkům vyhodnotí 

výslednou chybovost. Výstupem tohoto měření je série grafů znázorňujících závislost BER a 

optického výkonu na čase a série grafů závislosti BER na optickém útlumu. Grafy jsou vyhotoveny 

pro 3 různé pozice turbulentního boxu tj. na začátku propagační cesty, uprostřed propagační cesty a 

naposled na konci propagační cesty. 

 

Obr. 8.1 GUI softwaru Thorlabs  
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8.1 Vyhodnocení měření BER a optického útlumu s mlhou u vysílací 

hlavice 

Při tomto měření byl turbulentní box postaven do trasy paprsku hned za vysílací hlavici. Celé 

měření proběhlo bez jakýchkoliv rušivých vlivů na komunikaci, protože celý vysílaný svazek byl 

schopen projít boxem a díky tomu zůstal odolnější vůči vnějším vlivům mlhy, které na něj při 

průchodu turbulentním boxem působily. Dílčích měření bylo dohromady 30, grafy byly zhotoveny ze 

středních hodnot. 

 

Obr. 8.2 Graf závislosti BER a útlumu na čase při pozici turbulentního boxu u vysílací hlavice 

 

 

Obr. 8.3 Graf závislosti BER na útlumu při pozici turbulentního boxu u vysílací hlavice 
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8.2 Vyhodnocení měření BER a optického útlumu s mlhou mezi hlavicemi 

Při této pozici turbulentního boxu vůči optickým hlavicím již docházelo k dopadům rušivých 

vlivů na optický svazek a díky tomu jsme mohli pozorovat pozvolný nárůst BER. Při konečné kontrole 

výsledků všech 30 dílčích měření jsme zhodnotili, že rozmezí hodnoty útlumu, při které docházelo 

k přerušení spojení, se pohybovalo od 5,73 dB do 8,52 dB. Střední hodnota byla 8,18 dB. Přerušení 

komunikace bylo zapříčiněné tím, že se paprsek rozpínal a proto jeho celá část neprošla oknem 

turbulentního boxu. Ta část svazku, která prošla, byla navíc tlumena mlhou.  

 

Obr. 8.4 Graf závislosti BER a útlumu na čase při pozici turbulentního boxu mezi optickými 

hlavicemi ve vzdálenosti 3,5 m 

 

Obr. 8.5 Graf závislosti BER na útlumu při pozici turbulentního boxu mezi optickými 

hlavicemi ve vzdálenosti 3,5 m 
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8.3 Vyhodnocení měření BER a optického útlumu s mlhou u přijímací 

hlavice 

V závěrečném měření jsme pozorovali podobnou situaci jako v měření předešlém, avšak 

chybovost byla detekována dříve a její nárůst byl mnohem intenzivnější. Hodnoty útlumu při přerušení 

komunikace jednotlivých měření se pohybovaly od 3,28 dB do 5,47 dB, kdy střední hodnota byla 4,12 

dB. Stejně jako u předchozích případů se i toto měření skládalo z 30 dílčích měření.  

 

Obr. 8.6 Graf závislosti BER a útlumu na čase při pozici turbulentního boxu u přijímací 

hlavice ve vzdálenosti 7 m 

 

Obr. 8.7 Graf závislosti BER na útlumu při pozici turbulentního boxu u přijímací hlavice ve 

vzdálenosti 7 m 
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8.4 Vyhodnocení měření 

Na graficky zpracovaných výsledcích si můžeme všimnout, že s každým posunem 

turbulentního boxu po propagačním médiu dojde k přerušení komunikace mezi optickými hlavicemi 

dříve, a taky že průběh chybovosti je strmější než v předchozím případě. To značí, že s rostoucí 

vzdáleností turbulentního boxu od vysílací hlavice přímo narůstá náchylnost vysílaného optického 

svazku vůči vnějším vlivům působícím na něj. Díky měření útlumu na sekundárním světelném zdroji 

jsme dokázali lépe zhodnotit, jak se posun po propagačním médiu na vzniku chybovosti podepsal. Při 

porovnání středních hodnot útlumu, při kterých došlo k ukončení komunikace, zjistíme, že s 

oddálením turbulentního boxu od vysílací hlavice se kvalita komunikace zhoršuje.  

Hlavní rozdíly vidíme na 2. a 3. měření, kdy posun boxu s umělou mlhou o 3,5 m po 

propagačním médiu viditelně snížil odolnost optického systému vůči nepříznivým vlivům. Rozdíl ve 

středních hodnotách útlumu, při nichž došlo k přerušení komunikace, dosahoval zhruba 50% oproti 

původnímu měření. Hodnoty útlumu použité v grafech byly u všech měření vypočteny ze středních 

hodnot naměřeného výkonu. 

  Po zamyšlení nad výsledky měření se nabízí vysvětlení za pomocí jevu nazývajícího 

geometrický útlum, nebo také útlum šířením. Optická hlavice WO-LINK 4E1/300 využívá pro 

komunikaci dvojici LED diod, které v tomto ohledu mají oproti LD diodám využívajících se 

v pokročilejších systémech onu nevýhodu velikosti divergence, jednoduše proto, že v případě LED 

diod se nejedná o zdroj koherentního záření. Tím pádem, s větší vzdáleností propagačního média klesá 

intenzita optického svazku dopadajícího na fotodetektor. Jelikož se svazek rozpíná, je proto 

náchylnější na vnější vlivy uvnitř turbulentního boxu. Je nutno si uvědomit, že pokles intenzity 

dopadajícího svazku nebyl zapříčiněn jen mlhou, ale také samotným turbulentním boxem kdy část 

svazku nebyla schopna projít přes dřevěný povrch. 
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9 Simulace 

Další části mé práce bylo kromě praktického měření taktéž vyhotovit stejné zapojení 

v softwaru Optisystem a spustit simulaci. Výsledky simulace zpracovat a vyhodnotit spolu s výsledky 

praktického měření. 

9.1 Optisystem 

Optisystem je profesionální software firmy Optiwave, který nám na základě matematických 

modelů umožňuje provádět simulace na námi sestavěných optických sítích. Součástí Optiwave je 

relativně intuitivní rozhraní a pochopení základních principů tohoto software netrvá více než pár 

minut. Knihovna komponentů obsahuje nepřeberné množství bloků, které reprezentují jednotlivé 

součásti sítí, jako například různé typy optických vysílačů, optických přijímačů, analyzérů, senzorů 

apod. Pro každý prvek námi sestavené sítě existuje spousta nastavení, díky kterým jsme schopni co 

nejlépe napodobit simulovanou optickou síť a získat co nejpřesnější simulaci. 

Mým úkolem bylo v tomto programu vytvořit zapojení se dvěma bezdrátovými optickými 

hlavicemi a pomocí nastavení se co nejlépe přiblížit podmínkám reálného zapojení. Získané výsledky 

dále porovnat s hodnotami naměřenými za reálných podmínek a toto vše vyhodnotit. 

9.1.1 Sestavení zapojení a nastavení hodnot 

 

Obr. 8.8 Schéma zapojení v Optisystem 

 

Zhotovit zapojení v Optisystem byla jen otázka pár minut, než jsem v knihovně našel všechny 

potřebné komponenty. Základem byly komponenty Optical Transmitter a Optical Receiver, které 

představovaly vysílací a přijímací části optické hlavice, dále FSO Channel což představuje propagační 

médium, čili atmosféru. Dále bylo nutno zajistit jakýsi výstup, a to nám poskytly komponenty BER 

Analyzer a Optical Power Meter. V případě Optical Power Meter jsem tento komponent přidal 

dvakrát, díky čemuž jsem byl schopen porovnat, jak moc došlo ke snížení optického výkonu pro 
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průchodu FSO Channelem. V zapojení se nachází ještě Low Pass Gaussian Filter, který zajistil absenci 

jakéhokoliv šumu ve výsledcích BER Analyzeru. 

Po zhotovení zapojení bylo třeba nastavit hodnoty jednotlivých komponentů tak, aby spolu 

korespondovaly všechny atributy a my mohli spustit simulaci. 

 

 

Obr. 8.9 Nastavení Optical Transmitter  

 

 

Obr. 8.10 Nastavení Optical Receiver 
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Obr. 8.11 Nastavení FSO Channel 

 

 Po nastavení parametrů komponent bylo třeba dále připočíst tzv. další ztráty (Additional 

losses), které vyjadřují ztráty způsobené při průchodu paprsku prostředím s mlhou. Tato hodnota byla 

vypočtena z hodnoty koeficientu útlumu, kdy jsem zvolil hodnotu VM 0,01, což je hodnota velice husté 

mlhy přičemž hodnota útlumu způsobeného mlhou byla 0.084 dB. 
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Obr. 8.14 Výsledky simulace  

 

9.2 Vyhodnocení simulace 

Jelikož v simulaci nebylo možno vytvořit kontinuální měření, muselo se provést 120 simulací, 

každá pro určitou hodnotu útlumu v čase měření. K hodnotám útlumu byla vždy připočítána hodnota 

útlumu, která vznikala kvůli přítomnosti mlhy. 

Na obrázcích 8.12 a 8.13 můžete vidět hodnoty vysílaného a přijímaného optického výkonu. 

Z hodnot výkonu jednoduše vypočítáme nasimulovaný útlum, jehož hodnota byla 16,2 dB. Oproti 

naměřeným hodnotám při reálném měření je to tedy dvojnásobný útlum. 

 

 

Obr. 8.12 Simulovaná hodnota vysílaného optického výkonu 
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Obr. 8.13 Simulovaná hodnota přijímaného optického výkonu 

 

Z hodnot chybovosti, které jsme získali z jednotlivých nastavení parametrů, a jejich simulace 

jsem sestavil grafy stejně jako v případě reálně naměřených hodnot. Šlo o 120 jednotlivých simulací. 

Kontinuální měření v tomto případě nebylo možné, proto byla sestavena pouze závislost BER na 

útlumu. 

 

Obr. 8.16 Graf závislosti BER na útlumu dle simulace 

 

Protože v OptiSystemu nelze nastavit takové speciální případy jako je pohyb turbulentního 

boxu po propagačním médiu, můžeme vycházet pouze z této simulace. Svým způsobem by se dala 

přirovnat naší 1. sadě měření a to z toho důvodu, že v 1. sadě měření procházel celý svazek okny 

turbulentního boxu a jakákoliv chybovost mohla vznikat jen působením mlhy. Lze vidět, že zhruba při 

hodnotě 6,5 dB se hodnota BER začala rapidně zvyšovat, avšak stále si držela velice malých hodnot. 
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10  Závěr 

Obsahem bakalářské práce jsou teoretické poznatky o funkci optických bezdrátových systémů 

a také shrnutí specifických vnějších jevů atmosféry, které by na fungování optických bezdrátových 

systémů mohli mít negativní vliv. Teorie je dále rozšířena o praktické měření a softwarovou simulaci. 

Výsledky těchto dvou metod byly zpracovány do grafické podoby a vyhodnoceny mezi sebou. 

V praktické části bakalářské práce měřím dopad působením nahromaděné umělé mlhy na 

průchozí optický svazek a následný vznik chybovosti na námi vytvořené pracovní síti. Na výsledných 

grafech můžeme vidět, že mlha dokáže způsobit při určité hustotě nejen vznik chybovosti, ale taktéž 

výpadek komunikace. Mohli jsme pozorovat, že vznik a razance průběhu chybovosti narůstaly s 

každým posuvem turbulentního boxu po propagačním médiu. S rostoucí délkou trasy se optický 

svazek více rozbíhal, což vedlo ke snížení intenzity části svazku procházející turbulentním boxem a 

následnému nárůstu chybovosti.  

Praktická část dále obsahovala měření působení umělé mlhy na pokles dopadajícího optického 

výkonu na fotodetektor, kdy jsme pozorovali, že útlum pozvolna rostl přímo s hromaděním umělé 

mlhy. Naměřené hodnoty pomohly určit, kdy jak velký útlum vysílaného signálu je pro systém fatální. 

Celkově jsme z praktického měření zjistili, že působení mlhy na optický bezdrátový systém je 

velice vlivné. Relativně malý pokles intenzity vysílané části svazku, který dokázal projít okny 

turbulentního boxu, vykazoval značné rozdíly ve funkčnosti bezdrátového optického systému. 

Skutečnost že mlha je jako přírodní úkaz velice spontánní a náhodný jev, nutnost zájmu o tuto 

problematiku dále prohlubuje.  

V další části bakalářské práce vytvářím softwarovou simulaci, kde jsem sestavil pracovní síť a 

nastavil parametry, které odpovídají parametrům reálného měřícího pracoviště. Samotné měření bylo 

třeba pozměnit, protože simulace není možno nastavit na časový úsek, jak to bylo v praktickém 

měření. Proběhlo proto 120 jednotlivých simulací, kdy atmosféru simuluji pomocí komponenty FSO 

Channel, kde nastavuji hodnoty útlumu z praktického měření spolu s vypočítaným útlumem, 

vznikajícím kvůli mlze. I když je vyhodnocení simulace oproti reálnému měření rozdílné, samotný 

průběh nástupu chybovosti k jednotlivým hodnotám útlumu je podobný jako u praktického měření, 

tudíž ve všeobecném měřítku potvrzuje teoretické poznatky. Po konzultaci s firmou Optiwave vyšlo 

najevo, že OptiSystem byl vyvinut primárně pro vláknovou optiku, proto je na místě se ptát, zdali 

porovnávat výsledky simulace a praktického měření je v našem případě relevantní.  

V poslední části práce jsem vypracoval zadání měření, díky kterému bude schopen zopakovat 

pracovní postup i člověk neznalý problematiky a nezkušený s pracovními přístroji. V zadání je tedy 

krok po kroku konkrétně popsáno jak správně zapojit pracoviště, jak je potřebné nastavit a 
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nainstalovat měřicí přístroje a taktéž je vysvětleno, jak se správně orientovat v naměřených 

výsledcích. Součástí zadání je i vypracovaný vzorový protokol měření.  

Poznatky zjištěné v této bakalářské práci je možno obecně aplikovat v oblasti bezdrátových 

optických komunikací. Existují způsoby jak měření vylepšit, avšak jako takové, poskytuje představu o 

účincích mlhy na optické bezdrátové systémy a díky tomu není nutno vykonávat měření náročné na 

čas i prostředky. 
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Tabulka 1 Střední hodnoty 1. sady měření 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

1 0 189.69 41 0 85.01 81 0 51.31 

2 0 189.11 42 0 84.32 82 0 50.79 

3 0 188.49 43 0 82.62 83 0 49.75 

4 0 187.93 44 0 81.44 84 0 48.76 

5 0 186.1 45 0 80.99 85 0 48.06 

6 0 182.5 46 0 79.79 86 0 47.55 

7 0 178.51 47 0 78.83 87 0 46.84 

8 0 177.25 48 0 77.92 88 0 46.37 

9 0 173.88 49 0 76.5 89 0 45.44 

10 0 171.37 50 0 75.32 90 0 44.9 

11 0 168.15 51 0 74.25 91 0 44.3 

12 0 165.1 52 0 72.72 92 0 44.01 

13 0 160.36 53 0 72.19 93 0 43.58 

14 0 153.47 54 0 71.23 94 0 43.07 

15 0 148.81 55 0 70.05 95 0 42.42 

16 0 145.12 56 0 69.39 96 0 41.65 

17 0 142.81 57 0 68.24 97 0 41.08 

18 0 140.05 58 0 67.21 98 0 40.72 

19 0 137.14 59 0 66.79 99 0 39.73 

20 0 133.56 60 0 65.94 100 0 39.58 

21 0 131.14 61 0 65.09 101 0 39.32 

22 0 126.93 62 0 64.79 102 0 38.78 

23 0 125.29 63 0 64.25 103 0 38.18 

24 0 121.7 64 0 63.81 104 0 37.66 

25 0 118.38 65 0 62.96 105 0 37.17 

26 0 115.91 66 0 61.98 106 0 36.34 

27 0 114.43 67 0 61.1 107 0 36.92 

28 0 111.88 68 0 60.81 108 0 35.6 

29 0 108.42 69 0 60.25 109 0 35.17 

30 0 105.71 70 0 59.56 110 0 34.88 

31 0 102 71 0 58.15 111 0 34.51 

32 0 99.4 72 0 57.24 112 0 34.31 

33 0 97.41 73 0 56.96 113 0 33.93 

34 0 95.6 74 0 55.82 114 0 33.42 

35 0 95.2 75 0 54.65 115 0 33.02 

36 0 93.37 76 0 53.86 116 0 32.83 

37 0 91.03 77 0 53.27 117 0 32.68 

38 0 89.22 78 0 52.86 118 0 32.21 

39 0 87.7 79 0 52.12 119 0 32.11 

40 0 86.31 80 0 51.61 120 0 31.88 
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Tabulka 2 Střední hodnoty 2. sady měření  

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

1 0 180.7 41 0 70.68 81 0.76 43.11 

2 0 178.4 42 0 69.03 82 0.76 42.8 

3 0 177.8 43 0 67.88 83 0.8 42.63 

4 0 176.73 44 0 66.69 84 0.83 42.23 

5 0 175.25 45 0 65.67 85 0.83 41.72 

6 0 172.74 46 0 64.64 86 0.86 41.5 

7 0 169.15 47 0 63.91 87 0.9 41.29 

8 0 166.06 48 0 63.19 88 0.9 41.87 

9 0 161.77 49 0 62.25 89 0.9 41.52 

10 0 156.99 50 0 60.74 90 0.9 40.01 

11 0 152.86 51 0 60.06 91 0.93 39.7 

12 0 150.43 52 0.1 59.12 92 0.93 39.27 

13 0 146.41 53 0.1 58.3 93 0.93 38.82 

14 0 142.08 54 0.13 57.59 94 0.96 38.42 

15 0 138.68 55 0.16 56.71 95 0.96 37.91 

16 0 132.34 56 0.2 55.93 96 0.96 37.79 

17 0 128.26 57 0.23 55.19 97 1 37.46 

18 0 123.92 58 0.23 54.32 98 1 37.07 

19 0 123.83 59 0.33 53.73 99 1 36.59 

20 0 119.77 60 0.36 53.06 100 1 36.01 

21 0 116.83 61 0.36 52.54 101 1 35.65 

22 0 113.48 62 0.4 52.11 102 1 35.35 

23 0 109.5 63 0.46 51.46 103 1 35.2 

24 0 105.42 64 0.46 51.03 104 1 34.6 

25 0 103.5 65 0.5 50.25 105 1 34.23 

26 0 99.87 66 0.56 49.63 106 1 33.98 

27 0 98.91 67 0.56 49.31 107 1 33.54 

28 0 95.44 68 0.6 48.92 108 1 33.36 

29 0 93.81 69 0.6 48.14 109 1 32.95 

30 0 92.054 70 0.6 47.75 110 1 32.63 

31 0 89.47 71 0.6 47.17 111 1 32.26 

32 0 86.04 72 0.63 46.82 112 1 31.83 

33 0 83.98 73 0.63 46.27 113 1 31.34 

34 0 81.94 74 0.63 45.95 114 1 31.05 

35 0 80.15 75 0.63 45.57 115 1 30.83 

36 0 78.54 76 0.76 45.31 116 1 30.54 

37 0 77.08 77 0.76 44.78 117 1 30.31 

38 0 75.7 78 0.76 44.36 118 1 30.1 

39 0 73.66 79 0.76 44.01 119 1 29.8 

40 0 72.45 80 0.76 43.38 120 1 29.7 

 

 



Příloha A - Tabulky středních hodnot měření 

 

 

 

 

III 

 

Tabulka 3 Střední hodnoty 3. sady měření  

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

ČAS [s] BER [-] VÝKON 
[µW] 

1 0 185.3 41 0.6 64.48 81 1 40.79 

2 0 184.8 42 0.72 62.9 82 1 40.31 

3 0 180.9 43 0.76 61.9 83 1 40.32 

4 0 178.4 44 0.8 60.1 84 1 39.85 

5 0 176.7 45 0.96 58.81 85 1 39.51 

6 0 171.4 46 1 58.1 86 1 39.36 

7 0 166.9 47 1 57.69 87 1 38.81 

8 0 158.5 48 1 56.33 88 1 38.61 

9 0 156.7 49 1 55.43 89 1 38.352 

10 0 1.47 50 1 54.19 90 1 38.43 

11 0 143.3 51 1 53.48 91 1 38.36 

12 0 138.9 52 1 53.16 92 1 38.21 

13 0 136.4 53 1 52.54 93 1 38.17 

14 0 131.6 54 1 51.69 94 1 38.15 

15 0 128.5 55 1 50.95 95 1 38.28 

16 0 124.5 56 1 50.37 96 1 38.46 

17 0.04 121.6 57 1 50.14 97 1 38.25 

18 0.04 117 58 1 49.79 98 1 38.15 

19 0.04 114.9 59 1 48.85 99 1 37.94 

20 0.08 112.2 60 1 48.39 100 1 37.67 

21 0.08 108.3 61 1 47.73 101 1 37.79 

22 0.08 106.3 62 1 47.07 102 1 36.82 

23 0.08 103.8 63 1 46.5 103 1 36.42 

24 0.08 100.2 64 1 46.03 104 1 36.55 

25 0.08 95.41 65 1 45.34 105 1 35.89 

26 0.08 92.447 66 1 44.98 106 1 35.88 

27 0.12 90.02 67 1 44.56 107 1 35.66 

28 0.12 88.83 68 1 43.75 108 1 35.59 

29 0.2 86.23 69 1 43.49 109 1 35.52 

30 0.28 84.63 70 1 43.34 110 1 35.29 

31 0.28 81.35 71 1 42.57 111 1 35.23 

32 0.28 79.1 72 1 42.11 112 1 34.922 

33 0.28 77.3 73 1 42.18 113 1 34.7 

34 0.36 75.7 74 1 41.85 114 1 34.95 

35 0.44 75.3 75 1 41.81 115 1 34.2 

36 0.48 72.1 76 1 41.7 116 1 34.06 

37 0.48 71 77 1 41.4 117 1 33.85 

38 0.56 69.3 78 1 41.08 118 1 23.92 

39 0.56 67.6 79 1 41.32 119 1 32.58 

40 0.6 66.17 80 1 41.12 120 1 32.38 

 


