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Abstrakt 

Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a zostrojenie vysielača optického signálu vo viditeľnom 

spektre. Popisuje elektromagnetické a viditeľné spektrum. Ďalej popisuje základy, princíp, 

problematiku, výhody a nevýhody atmosférických optických komunikácii. V nasledujúcej kapitole je 

popísana problematika prenosu optického signálu atmosférou, problematika a využitie satelitnej 

komunikácie. Na posledných kapitolách je uvedený návrh a realizácia daného vysielača. V závere 

tejto práce je meranie a jeho výsledky na celom zariadení. Dosiahnuté výsledky merania sú 

spracované formou grafov, ďalej sú priložené obrázky, na ktorých je môžné vidieť jednotlivé fázy 

merania.  
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Abstract 

This bachelor thesis is focused on the design and construct a transmitter of the optical signal in the 

visible spectrum. It describes a visible electromagnetic spectrum. It further describes the basics, 

principles, issues, advantages and disadvantages the atmospheric optical communication. In the next 

chapter it described optical signal transmission through the atmosphere, issue and use of satellite 

communications. On the last sections cover the design and implementation of the transmitter. The 

conclusion of this work is to measure the results and the whole installation. The results obtained 

measurements are processed using graphs, below are the accompanying drawings, in which we can 

see the various stages of measurement. 
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Zoznam použitých zkratiek 

Skratka Anglický význam Slovenský význam 

AMPS Advanced Mobile Phone System                                                                                                                              Pokročilý mobilný telekomunikačný systém 

CDMA Code Division Multiple Access Viacnásobný prístup s kódovým delením 

C       [F]  Kondenzátor, označenie súčiastky 

FDMA Frequency Division Multiple Access Viacnásobný prístup s frekvenčný delením 

FSO  Free Space Opcis                                                           Atmosférické optické komunikácie  

GSM Global System for Mobile 

Communications 

Globálny systém mobilných komunikácii 

h21      [-]  Prúdový zosilňovací činiteľ 

I        [A]  Prúd 

IB      [A]  Prúd báze tranzistoru 

IC         [A]  Kolektorový prúd 

ISL Inter Satellite Link Medzi satelitnými linkami 

LD Laser diode Laserová dióda 

LOS Line of sight Priama viditeľnosť 

MUL Mobile User Link Mobilná užívateľská linka 

R        [Ω]  Odpor, označenie súčiastky 

ROYGBIV Red, orange, yellow, green, blue, 

ingigo, violet            

Červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, 

indigová, fialová 

TDMA Time Division Multiple Access Viacnásobný prístup s časovým delením 

U        [V]  Napätie 

UCC       [V]  Napájacie napätie 

USB Universal Seriál Bus Univerzálna seriálová zbernica 

VCSEL Verticaly Cavity Surface Emitting 

Laser 

Laserová dióda VCSEL 

WLAN Wireless Local Area Network Bezdrôtová lokálna sieť 
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Úvod 

 

Bakalárska práca je venovaná problematike atmosférických optických komunikácii, návrhu 

a zostrojení daného vysielača optického signálu vo viditeľnom spektre. K prenosu signálu medzi 

vysielačom a prijímačom dochádza vo voľnom prostredí.  

 

V úvode práce je stručný popis elektromagnetického a viditeľného spektra. Na čo nadväzuje 

technológia atmosférických optických komunikácii (FSO). Táto teoretická časť práce je zameraná 

vysvetleniu tejto technológie, jej princípu činnosti, aplikácie v podnikoch, nemocniciach a jej  

praktické využitie. Sú tu popísane výhody/nevýhody FSO technológie, klady a zápory bezpečnosti 

tejto technológie. Ďalšia časť práce popisuje využitie atmosférických optických komunikácii 

vzhľadom k družicovému prenosu.  

 

Predposledné kapitoly sú zamerané na návrh a zostrojenie vysielača. V kapitole venovanej návrhu 

vysielača je pre bližšie pochopenie fungovania celého systému vysielača a prijímača optického 

signálu vo viditeľnom spektre uvedená bloková schéma s jednoduchým popisom jednotlivých častí. 

Ďalej je uvedená schéma zapojenia vysielača s popisom a hodnotami jednotlivých súčiastok. 

V zostrojení vysielača je ďalej priblížená jeho konštrukcia, doska plošného spoja, jednotlivé strany 

plastovej krabičky a umiestnenie ovládacích prvkov. 

 

V poslednej kapitole je uvedené meranie výkonu vysielača pri rôznych druhoch optických plôch. Sú 

tú uvedené obrázky z merania a grafy ukazujúce zmeny výkonu pre rôzne dĺžky optickej trasy.  
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1 Elektromagnetické žiarenie 

Energia Slnka sa do okolitého vesmíru prenáša prostredníctvom elektromagnetického žiarenia 

rôznych vlnových dĺžok. Jednotlivé druhy elektromagnetického žiarenia sa líšia vlnovou dĺžkou, 

energiou fotónov a ďalšími vlastnosťami, jedno majú však spoločné. Každé elektromagnetické 

žiarenie sa vo vákuu šíri rýchlosťou svetla. 

Teoretickými prácami a porovnávaním vlastnosti šírenia optického žiarenia 

a elektromagnetického žiarenia vlnových dĺžok bola potvrdená elektromagnetická podstata optického 

žiarenia. Optické žiarenie sa nešíri v rôznych prostredia rovnakou rýchlosťou, ale rýchlosť šírenia je 

závislá na permeabilite a permitivite prostredia. V reálnom prostredí je rýchlosť optického žiarenia 

vždy menšia než vo vákuu. Podiel rýchlosti optického žiarenia vo vákuu a rýchlosti optického 

žiarenia v reálnom prostredí je nazývaný index lomu prostredia. Prostredie s nižšou rýchlosťou 

optického žiarenia nazývame opticky hustejšie a prostredie s vyššou rýchlosťou optického žiarenia 

opticky redšie. Elektromagnetické vlny, konkrétne svetelné žiarenie, vykazujú niektoré ďalšie 

vlastnosti, ktoré sú nezlučiteľné s chovaním homogénneho elektromagnetického prostredia [1], [2]. 

1.1 Atmosférické okná 

Elektromagnetické žiarenie je odrážané alebo absorbované od viacerých plynov v zemskej 

atmosfére, medzi najdôležitejšie patria vodné pary, oxid uhličitý a ozón. Niektoré žiarenie, ako je 

napríklad viditeľné svetlo, z veľkej časti prechádza a je prenášané do atmosféry. Tie oblasti spektra, 

ktoré môžu prechádzať atmosférou sa označujú ako atmosférické okná. Niektoré mikrovlny môžu 

dokonca prejsť cez oblaky, čo je najlepšie pre satelitné komunikačné kanály [3]. 

 

Existuje niekoľko okien, ktoré sú takmer priehľadné. Tieto okná sa nachádzajú medzi vlnovou 

dĺžkou 800 nm a 1600 nm. Tu je niekoľko špecifických vlnových dĺžok: 

 

 850 nm - Toto okno sa vyznačuje veľmi nízkym útlmom a je výhodne pre prevádzku FSO 

systémov. Okrem toho, spoľahlivé, vysokovýkonné a nenákladné komponenty vysielačov 

a detektorov sú všeobecne dostupné a bežne používané u dnešných poskytovateľov sieti 

a prenosových zariadení. Pre prevádzku v tomto atmosférickom okne je možné použiť 

lavínové diódy a VCSEL laserové diódy. 

 1060 nm - Prenos okolo 1060 nm vykazuje nízke hodnoty útlmu. Avšak, vysielacie časti FSO 

systému sú v tomto rozsahu vlnových obmedzené, pretože toto pole nie je veľmi používané 

pre telekomunikačné systémy. Polovodičové lasery, najmä okolo vlnovej dĺžky 980 nm sú 
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komerčne dostupné, avšak na tejto vlnovej dĺžke zažívajú atmosféricky útlm niekoľkých dB / 

km aj za jasných podmienok. 

 1550 nm - Tento pás vlnových dĺžok je vhodný pre prenos do voľného priestoru v dôsledku 

svojho nízkeho útlmu. Využívajú sa vysokorýchlostne komponenty, vhodné pre prevádzku 

vlnového multiplexu (WDM), rovnako ako zosilňovače používané na zvýšenie vysielacieho 

výkonu. Vzhľadom k vlastnostiam útlmu a dostupnosti komponentov v tomto rozsahu, je 

rozvoj optických systémov vlnového multiplexu uskutočniteľný [4]. 

1.2 Viditeľné spektrum 

Aj keď existujú elektromagnetické vlny v širokom pásme vlnových dĺžok, naše oči sú citlivé 

len pre úzke pásmo. Vzhľadom k tomu, že toto úzke pásmo vlnových dĺžok, je to ktoré ľudia vidia, 

nazývame ho viditeľné svetelné spektrum. Ak budeme používať termín svetlo, máme na mysli typ 

elektromagnetickej vlny, ktorá stimuluje sietnicu našich očí. V tomto zmysle máme na mysli 

viditeľné spektrum. Tieto oblasti viditeľného svetla sa skladajú zo spektra vlnových dĺžok, ktoré sa 

približne pohybujú od 400 nm do 700 nm. Tento úzky pás viditeľného spektra je známy ako 

ROYGBIV (červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová, fialová). 

Každá jednotlivá vlnová dĺžka v spektre viditeľného svetla má určitú farbu. To znamená, že 

keď svetlo určitej vlnovej dĺžky udrie sietnicu nášho oka, vnímame konkrétnu farbu. Isaac Newton 

ukázal, že svetlo svietiace cez hranol sa rozdelí do rôznych vlnových dĺžok a budú sa ukazovať rôzne 

farby, z ktorých sa viditeľné svetlo skladá.  

 

Obrázok 1.1: Diagram viditeľného spektra 

 

Keď však všetky farby viditeľného spektra zasiahnu oko v rovnakú chvíľu, je vnímaná biela 

farba. Pocit bielej farby nie je výsledkom jednej farby svetla. Je to výsledok zmesi dvoch alebo 

viacerých farieb spektra. Kombinácia farieb svetelného spektra je teda označovaná ako biele svetlo. 

Z technického hľadiska biela nie je vôbec farbou. Ak všetky vlnové dĺžky viditeľného svetelného 

spektra umožňujú vznik bieleho svetla, potom žiadna vlnová dĺžka by viedla k vzniku čiernej farby. 
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Avšak, čierna v skutočnosti nie je z technického hľadiska farbou. Čierna je absencia vlnových dĺžok 

viditeľného svetelného spektra. Takže, ak ste v miestnosti bez svetla a všetko okolo Vás sa javí 

čierne, znamená to, že momentálne nie sú žiadne vlnové dĺžky viditeľného svetla dopadajúceho do 

oka [5]. 
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2 FSO technológia 

FSO je technológia, ktorá využíva svetlo šíriace sa vo voľnom priestore k prenosu dát pre 

telekomunikácie a počítačové siete. Voľný priestor znamená vzduch alebo vákuum. Táto technológia 

je v rozpore s použitím pevných látok, ako je napríklad optický kábel alebo optické prenosové linky. 

Vyžaduje svetlo, ktoré môže byť vyžarované pomocou LED alebo laserovej diódy. Využitie laserov 

je jednoduchý koncept podobný optickým prenosom pomocou optických vlákien. Jediný rozdiel je 

prenosové médium. FSO komunikácia je považovaná za alternatívu k rádiovým komunikačným 

systémom [6]. 

2.1 Princíp činnosti 

Vysvetlenie princípu FSO sa skladá z troch samostatných častí. Vysielač pre odosielanie 

optického žiarenia v atmosfére, prenosové prostredie, kde existujú turbulentné vplyvy (oblaky, dážď, 

sneh, hmla, dymy, plyny a kolísanie teplôt ) a prijímač pre spracovanie prijímaného signálu. Typické 

väzby sú vo vzdialenosti medzi 300 m a 5 km, je možné nasadiť aj vzdialenosti od 8 – 11 km 

v závislosti na rýchlosti a dostupnosti [6]. 

Technológia FSO je prekvapivo jednoduchá. Je založená na prepojení medzi FSO na báze 

optických bezdrôtových jednotiek, z ktorých každá sa skladá z optického vysielača, prenosového 

prostredia a prijímača. Poskytuje plne duplexný prenos. Každá optická bezdrôtová jednotka používa 

optický zdroj plus objektív, ktorý prepúšťa svetlo atmosférou na iný objekt, ktorý je príjemcom 

informácii. V tomto okamihu, sa prijímajúca šošovka pripojí k vysokej citlivosti prijímača pomocou 

optického vlákna. Vysielač a prijímač musia mať LOS pohľad. Stromy, budovy, zvieratá, 

atmosférické podmienky, všetko môže brániť potrebnému pohľadu pre toto komunikačné médium. 

Vzhľadom k tomu, že LOS je kritická, niektoré systémy využívajú prístupu rozptýleného zväzku 

svetla, čo so sebou nesie veľké zorné pole, ktoré toleruje LOS rušenie bez výrazného vplyvu na 

celkovú kvalitu signálu [7]. 

 

 

Obrázok 2.1:  Princíp činnosti FSO technológie 
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2.2 Aplikácia 

Vzhľadom na škálovateľnosť a flexibilitu FSO technológie môžu byť atmosférické optické 

komunikácie nasadené v mnohých podnikových aplikáciách, v rátane pripojenia poslednej míle, 

nahradenia súkromnej linky, mobilných bezdrôtových chrbticových spojov, LAN mostov, Wi-Fi 

chrbtice, vzdialené rozšírenie pobočkovej ústredne, mobilné antény, HDTV a ďalšie video vysielania. 

Dočasné pripojenie pre aplikácie, ako je prenos dát, hlasu, video služby, počítačom podporované 

návrhy CAD a inžinierske služby a analýzy. 

Nemocnice používajú T1/E1 linky pre prepojenie ďalších budov. S vysokým rozlíšením 

magnetickej rezonancie a počítačovej tomografie sú stále preťažené. Nemocnice, zdravotnícke 

strediská a skupiny sa teda obracajú na optické bezdrôtové riešenie pre budovy. To im umožní prejsť 

od 1,54 Mb/s až na 2,5 Gb/s. Vďaka svojej podstate bezpečného, úzkeho zväzku je túto technológiu 

prakticky nemožné zachytiť a odpočúvať, to je užitočné pre zabezpečenie lekárskych záznamov [7]. 

Možnosti aplikácie FSO systému: 

 FSO siete môžu pracovať iba ako bod – bod spojenie medzi dvoma jednotkami ale 

v kombinácii s LAN alebo WLAN sieťou môžu poskytnúť veľmi efektívne riešenie mnohých 

situácii, ako sú: 

o Zaistenie mostu medzi WLAN – WLAN na budovách na Fast Ethernet alebo Gigabit 

Ethernet, obstaranie rýchlosti pre viacero účastníkov súčasne. 

o Zaistenie mostu medzi LAN – LAN pripojenia v meste, medzi podnikovými 

budovami,   ktoré potrebujú mať k dispozícii spoľahlivé a vysoko priepustné siete. 

 Vytvorenie bezdrôtového spojenia pre oblasť, v ktorej nemáte fyzický prístup. 

 Rýchly prístup k vysokorýchlostným optickým vláknam a chrbtovej sieti. 

 Poskytovateľ služieb chrbticových sieti pre prepravu veľkých objemov dát medzi oblasťami 

siete klienta a základnej siete. 

 Rýchla obnova vysokorýchlostného pripojenia siete po mimoriadnych udalostiach 

(katastrofách) [8]. 
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Obrázok 2.2:  Aplikácia FSO technológie 

2.3 Výhody 

Zjednodušené sa dá povedať, že táto technológia je prínosná všade tam, kde potrebujeme 

dosahovať vysoké prenosové rýchlosti a je problematické inštalovať káblové vedenie medzi 

jednotlivými lokalitami. 

FSO ponuká spoje o vysokej rýchlosti s nízkymi nákladmi. V skutočnosti to nie je nová 

technológia, má totiž korene v 60. rokoch, ale jej širšie využitie prichádza k slovu až dnes, keď je 

potreba stále väčšia prenosová kapacita pre pripojenie užívateľov k rýchlym chrbtovým optickým 

sieťam. Táto technológia v sebe skrýva prenosovú kapacitu optických sieti, jednoduchosť a rýchlosť 

inštalácie a bezdrátových sieti. FSO umožňuje širokopásmové komunikačné procesy vzduchom za 

použitia neviditeľných lúčov svetla bezpečných pre oči. Technológiu FSO je možné zaradiť do 

kategórie širokopásmových bezdrôtových prístupových technológii. Inštalácia je otázkou niekoľkých 

hodín či dní, nevyžaduje povolenie pre inštaláciu a vlastný chod, ktorý sa odohráva v spektru radovo 

biliónov Hertzov [9]. 

 

Medzi základné výhody patrí: 

 Transparentnosť pre akýkoľvek dátový prenos, je možné prenášač ako dáta viacerých 

špecifikácii tak aj hlasové kanály. 

 Prenosová rýchlosť 1,5 Mbps až 2,5 Gbps (v súčasnej dobe sa vyvíja zariadenie až pre 10 

Gbps). 

 Vzdialenosť s najvýkonnejšími zariadeniami sme schopný komunikovať až na vzdialenosť 5 

km. 

 Flexibilnosť inštalácie či reinštalácie celého zariadenia. 



 17 

 Bezpečnosť na fyzickej úrovni OSI referenčného modelu je bezpečnejšia než Wi-Fi 

bezdrôtový prenos. 

 Nelicencované pásmo, v ktorom FSO pracuje, je odolné proti akýmkoľvek interferenciám. 

 Inštalácia nie je nutná na strechu, ale je možné ju použiť napríklad za okno [9]. 

2.4 Nevýhody  

Každá technológia má svoje klady, ale i zápory. Medzi hlavné nevýhody FSO patria: 

 

 Vzdialenosť - vzdialenosť FSO je veľmi obmedzená. Prevádzková vzdialenosť je zvyčajne 

do 2 km. Aj keď je to výkonný systém s veľkou priepustnosťou, obmedzenie vzdialenosti je 

môže byť odstrašujúce. 

 Priama viditeľnosť - priama viditeľnosť musí byť zachovaná po celú dobu prenosu. 

Akákoľvek prekážka, či už je to životné prostredie, budovy alebo zvieratá, môžu brániť 

prenosu. Technológie FSO musia byť navrhnuté tak, aby sa bojovalo proti zmenám 

v atmosfére, čo môže mať vplyv na výkon systému.  

 Hmla - Hlavným problémom pre FSO komunikáciu je hmla. Dážď a sneh majú malý vplyv 

na FSO technológiu. Hmla je pára, skladá sa z vodných kvapiek, ktoré sú len niekoľko 

stoviek mikrometrov v priemere, ale môžu meniť vlastnosti svetla alebo bráni jeho prechodu. 

 Atmosférická absorpcia - Spôsobuje zníženie výkonu (útlmu) z FSO lúča a priamo 

ovplyvňuje dostupnosť systému. K absorpcii dochádza pri niektorých vlnových dĺžkach. 

Avšak použitie zodpovedajúceho výkonu, založeného na atmosférických podmienkach 

a využitie priestorovej diverzity (viac lúčov vo vnútri zväzku) pomáha udržiavať požadovanú 

úroveň dostupnosti siete. 

 Solárne rušenia - Ak systém FSO používa vysoko citlivý prijímač v kombinácii s veľkou 

clonou objektívu, môže prirodzené svetlo potenciálne ovplyvňovať príjem signálu. Toto je 

predovšetkým prípad s vysokou úrovňou radiácie na pozadí spojený s intenzívnym slnečným 

žiarením. V niektorých prípadoch na priamom slnku, keď je slnko v oblasti prijímača, môže 

dôjsť k výpadku po dobu niekoľkých minút. Avšak, dobu kedy je prijímač najviac citlivý na 

účinky priameho slnečného žiarenia možno ľahko predvídať. Zúženie výhľadu prijímača 

alebo použitie svetelného filtra môže zlepšiť výkon systému. 

 Fyzické prekážky - Lietajúce vtáky alebo stavebné žeriavy môžu dočasne zablokovať FSO 

systém. Spôsobujú len krátke prerušenia a prenosy môžu ľahko a automaticky pokračovať. 

Atmosférické optické komunikácie používajú multi-brzdové sústavy (priestorové 

rozmanitosti), ktoré pomáhajú riešiť dočasné prekážky, rovnako ako atmosférické podmienky 

a tak zabezpečia väčšiu dostupnosť. 
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 Seizmická aktivita - Pohyb objektov môže narušiť prijímač a vyrovnanie vysielača. FSO 

v kombinácii so sledovacím systémom poskytujú ešte väčší výkon, lepšiu inštaláciu 

a jednoduchosť. 

 Scintilácia - Ohriatý vzduch, ktorý stúpa zo zeme alebo umelých zariadení, ako sú 

vykurovacie systémy vytvára teplotné výkyvy medzi rôznymi vzduchovými vrstvami. To 

môže spôsobiť kolísanie amplitúdy signálu, čo vedie ku kolísaniu obrazu na strane prijímača.  

 

To spôsobí dva hlavné účinky na lúče: 

o  Turbulencia lúču – alebo jeho chvenie, ktorou sa maximálna hodnota sily lúču 

pohybuje s časom a môže byť spôsobená turbulenciou, čo vedie k roztrasenosti lúču. 

o Rozdelenie lúču -  je merateľný účinok rozptylu lúča pri konštantnej rýchlosti, keď sa 

pohybuje ďalej do atmosféry [7], [8]. 

2.5 Bezpečnosť  

V porovnaní s bezdrôtovými technológiami ako napríklad WLAN, je prenos v optickej 

bezdrôtovej sieti veľmi bezpečný. Zatiaľ čo rádiové alebo mikrovlnné prenosy je možné ľahko 

zachytiť a dopočúvať, u bezdrôtových optických prenosov toto nie je možné. Optický signál 

prenášaný vzduchom je veľmi ťažké zachytiteľný a narušiteľný. Potenciálny narušiteľ by musel mať 

prístup priamo k laserovému lúču. Optický lúč je neviditeľný, veľmi úzky a väčšinou sa nachádza 

vysoko nad zemou. To znamená, že potenciálny narušiteľ má len minimálne pole pôsobnosti, ktoré je 

naviac obmedzené fyzickým zabezpečením prístupu k optickým zariadením v oknách alebo na 

streche. Lúč u FSO je veľmi úzky, napríklad pri vyslaní na vzdialenosť 300 metrov je priemer lúču 

okolo 1,3 metra, pritom okolo sú len rozptýlene fotóny, ktoré nemôžu nijako poslúžiť potenciálnym 

narušiteľom. Správne dimenzovanie priemeru prijímača tiež výrazne obmedzuje ovplyvnenie prenosu 

atmosférou. Vysoká bezpečnosť optického bezdrôtového prenosu je jedným z dôvodov, prečo túto 

technológiu už dlhšiu dobu využíva armáda a tajné služby. Naviac protokoly vyšších vrstiev môžu 

ešte ďalej zabezpečiť vlastná obsah prenosu.  

Čo sa týka bezpečnosti má FSO technológia aj nevýhody. Pre tých, ktorí nepoznajú FSO 

bezpečnosť to môže byť problém, pretože technológia využíva lasery pre prenos. Správne používanie 

a bezpečnosť laserov boli prerokované, keď sa pred viac ako tromi desiatkami rokov objavili 

v laboratóriách. Dva hlavné problémy zahŕňajú vystavenie očí do svetelných lúčov a vysokého 

napätia v rámci svetelných systémov a ich napájania. Prísne medzinárodne normy boli stanovené pre 

bezpečnosť a výkon. Bezpečnosť lasera je dôležitá otázka. Primárne bezpečnostne riziko je potenciál 

vystavenia očí alebo kože. Vysoko-výkonové laserové lúče môžu spôsobiť poranenie kože, ale 

nebezpečenstvo poranenia oka je výraznejšie. Všeobecne platí, že laser, ktorý je nie nebezpečný pre 

oko, nie je nebezpečný ani pre kožu. Rovnako ako pozeranie na slnko môže poškodiť zrak, tak isto 
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vystavenie oka laserovým lúčom s dostatočným výkonom môže spôsobiť poranenie očí. Špecifikácia 

vlnovej dĺžky je veľmi dôležitá, pretože len určitá vlnová dĺžka, približne medzi 0,4 a 1,4 µm je 

zameraná na sietnicu oka. Ostatné vlnové dĺžky majú tendenciu absorbovať sa v prednej časti oka 

(rohovka). Tým pádom sa absorpcia oka mení v závislosti na vlnovej dĺžke [7], [9]. 
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3 Atmosférické prenosové prostredie 

Atmosférické prenosové prostredie je prostredie nehomogénne, nestacionárne a významne 

ovplyvňuje kvalitu prenosu. Spôsob ovplyvňovania má náhodný charakter. Atmosférické vplyvy 

spôsobujú útlm, fluktuáciu a dokonca až prerušovanie výkonu optického zväzku. Pri vysokom jase 

pozadia sa znižuje rozsah dynamiky prijímača alebo spôsobuje jeho saturáciu. V atmosfére sa tiež 

uplatňuje refrakcia, ktorú zapríčiňuje rôzna veľkosť indexu lomu atmosféry. V prípade, kde sa 

vlnenie dostane na rozhranie dvoch indexov lomu, zmení sa jeho fázová rýchlosť a tak dochádza k 

zmene smeru šírenia zväzku. Prostredie pre prenos svetelného lúču sa nachádza v troposfére, kde 

dochádza ku kondenzácii vodných par, ku sneženiu, dažďu, tvoria sa hmly, búrky a prejavuje sa 

vietor aj s jeho turbulenciami. Teplota a tlak atmosféry sa mení v priestore a čase, čo má za následok 

nestálosť jeho indexu lomu. Akonáhle prenášaný lúč prechádza takýmto prostredím, mení svoj tvar 

i energiu. Rozšírenie alebo odklon môžu zapríčiniť zmeny úrovne prijímaného optického výkonu 

[10]. 

Zemská atmosféra sa skladá z niekoľkých vrstiev. Štruktúra atmosféry so znázornením 

zemského povrchu a hlavných vrstiev je uvedená na obr. 3.1.  

 

 

Obrázok 3.1: Atmosféra zeme a jej vrstvy 
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3.1 Javy v Atmosférickom prenosovom prostredí 

FSO technológie sú prevádzkované, ako v kozmickom priestore, tak i vo voľnom ovzduší 

alebo v uzavretej miestnosti. V atmosférckom prenosovom prostredí dochádza k niekoľkým javom, 

ktoré majú značný vplyv na prenášaný signál. Tieto javy negatívne ovplyvňujú kvalitatívne parametre 

prenosového kanálu [11]. 

3.1.1 Turbulencia atmosféry 

Turbulencia atmosféry je jav, ktorý spôsobuje kolísanie prijímaného signálu. Na vzniku 

turbulencie sa podieľajú dva činitele. Žiarenie Slnka, ktoré vyvoláva náhodne časopriestorové zmeny 

indexu lomu a ďalej je to pohyb atmosféry, ktorý môže byť buď laminárny či turbulentný. Masy 

vzduchu s odlišnými teplotami majú rôzne indexy lomu. Index lomu je funkciou tlaku a teploty. Vo 

vzduchu sa vytvárajú oblasti teplotných nehomogenit, ktoré sú miesto konštantného indexu lomu. 

Tieto lokálne nehomogenity (vzdušné víry) sú charakterizované ako rozmermi tak časovou stálosťou. 

Vzdušné víry majú guľový tvar o priemere l= (l0, L0). Vlastnosti atmosféry dovoľujú len určité 

rozmery týchto vírov, ktoré sa pohybujú rádovo od niekoľko mm do km. Rozmerovo väčšie víry sa 

rozpadajú za kratšiu dobu a majú charakter mechanického pohybu. Malé víry sa rozpadajú za dlhšiu 

dobu a sú teplotného charakteru [11]. 

 

 

         Obrázok 3.2: Znázornenie turbulencie a jej vnútorných rozmerov 

 

Možnosti zníženia vplyvu turbulencie na prenos signálu: 

U FSO technológii je možné použiť dve rôzne metódy k zníženiu vplyvu turbulencie na 

prenos signálu. 

 Stredovanie na spojnom dublete - Pri metóde stredovania optický zväzok prechádza 

turbulentnou atmosférou a deformovaný dopadá na spojný dublet, ktorý je umiestnený 

v ohniskovej vzdialenosti pred prijímačom. Sústredený zväzok potom dopadá na aktívnu 

plochu prijímača. 
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 Viaczväzkový prenos signálu - Pri tejto metóde je najjednoduchší spôsob optického prenosu 

signálu pomocou dvoch optických zväzkov, ktoré môžu byť realizované dvomi spôsobmi. 

Jeden z možných je rozdelenie jedného zväzku na dva zväzky s rovnakou optickou intenzitou 

pomocou deliča zväzkov (50/50). U druhého spôsobu dvojzväzkového optického prenosu, sú 

použité dva zdroje laserového žiarenia [11].  

 

3.1.2 Útlm optického žiarenia 

Ako útlm optického žiarenia môžeme súhrnne označovať absorpciu a rozptyl. Útlm optického 

žiarenia spôsobuje pokles intenzity optického žiarenia a pokles kontrastu pozorovaného objektu. Útlm 

v atmosfére je daný súčtom dvoch nezávislých fyzikálnych javov – absorpcie a rozptylu. V oboch 

prípadoch sa jedná v relatívne krátkom časovom rozmedzí (minúty, desatiny minút) z pohľadu 

pozorovateľa. 

 

 Absorpcia optického žiarenia - K absorpcii optického žiarenia dochádza v atmosfére najmä: 

vodnými parami, oxidom uhličitým (CO2) a aerosólovými časticami. Na absorpcii najmä 

v prízemných vrstvách sa podieľa tiež aerosól v nich obsiahnutý. 

 

 Rozptyl optického žiarenia - Druhým dôležitým faktorom ovplyvňujúcim útlm optického 

signálu v atmosfére je rozptyl optického žiarenia. K rozptylu dochádza v atmosfére ako na jej 

vlastných zložkách (molekuly vlastných plynov – najmä dusíku, kyslíku a oxidu uhličitého), 

tak i na aerosólových časticiach, ktoré sú v nej obsiahnuté.  

Atmosférický aerosól sa vyznačuje značne variabilným rozloženým v čase a priestore. Tiež 

rozmerové rozloženie jednotlivých druhov aerosólu je premenné. Pritom aerosól sa podieľa 

v bežných podmienkach v prízemných vrstvách atmosféry na celkovej hodnote rozptylu 

rozhodujúcou mierou [12].  
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4 Družicový prenos 

Základom satelitných systémov je družica (satelit), nachádzajúca sa na stabilnej orbite Zeme. 

Satelitný systém je vlastne anténny systém, ktorý sa pohybuje, resp. krúži nad Zemou a komunikuje s 

jednou alebo viacerými pozemnými stanicami. Pri komunikačných satelitných systémoch komunikuje 

satelit minimálne s dvoma alebo viacerými pozemnými stanicami. Pozemná stanica je rovnako 

anténny systém umiestnený na (alebo takmer na) Zemi. Prenos dát z pozemnej stanice smerom ku 

družici je definovaný ako uplink (vzostupné spojenie) a prenos dát z družice smerom k pozemnej 

stanici je definovaný ako downlink (zostupné spojenie). Elektronika, ktorá v satelite konvertuje signál 

z uplink na downlink sa nazýva transpondér. Ak transpondér prijímaný signál iba presúva na uplink 

frekvenciu, ide o transparentný transpondér, ak vykonáva aj dodatočnú regeneráciu signálu, ide o 

regeneratívny transpondér. 

Satelity sú špeciálne robené pre telekomunikačné účely. Používajú sa pre mobilné aplikácie, 

ako je komunikácia s loďami, vozidlami, lietadlami, ručnými terminálmi a pre televízne a rozhlasové 

vysielanie. Tieto služby poskytujú pre pridelenú oblasť na zemi. Satelit funguje najefektívnejšie ak sú 

prenosy zamerané na požadovanú oblasť. Ak je zameraná oblasť satelitu, minimalizuje sa rušenie 

iných systémov. To vedie k efektívnejšiemu využívaniu frekvenčného spektra. Časti satelitných antén 

hrajú dôležitú úlohu a musia byť navrhnuté tak, aby čo najlepšie pokryli vymedzenú zemepisnú 

oblasť. Satelity by mali byť navrhnuté tak, aby sa nezabúdalo na použiteľnosť pre krátkodobé 

a dlhodobé účinky v rámci celej životnosti. Pozemná stanica by mala byť schopná riadiť satelit, 

napríklad ak je unášaný z jeho obežnej dráhy. Výkon a šírka pásma satelitov závisí na preferovanej 

veľkosti stopy, zložitosti systému riadenia protokolov a od nákladov na pozemné stanice[13], [14]. 

4.1 História 

 História Českej a Slovenskej satelitnej komunikácie sa začala písať v roku 1974, kedy 

zahájilo svoju činnosť prvé stredisko družicových spojov v Československu - Sedlec. Toto stredisko 

bolo určené na zaisťovanie TV prenosov a medzinárodného telefónneho spojenia a uviedla ho do 

prevádzky vtedajšia Správa rádio komunikácií Praha, dnešné České rádio komunikácie. V 

počiatočnom období bolo navrhnuté a vybavené pre prevádzku v systéme Intersputnik. Prevádzka 

bola vedená cez satelity Molnija. Dnes stredisko s parabolickými anténami o priemere 18 m 

poskytuje služby satelitného spojenia aj naďalej a to hlavne s Intelsatom a Eutelsatom [13]. 
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4.2 Obežné dráhy  

Umiestnenie družíc na obežných dráhach nemôže byť ľubovoľné, lebo magnetické pole Zeme 

zachycuje elektróny a ionizované častice vyžarované Slnkom a vytvára pásma s vysokou energiou 

(tzv. Van Allenove pásy). Magnetické pole Zeme tak chráni život na Zemi, ale súčasne vytvára 

technické obmedzenia pre umiestnenia družicových segmentov [13]. 

Klasifikácia obežných dráh: 

 Dráha môže byť kruhová, so stredom kruhu v strede Zeme alebo eliptická, so zemským 

stredom na jednom z dvoch ohnísk elipsy. 

 Satelity môžu krúžiť okolo Zeme v rozličných rovinách. Rovníková orbita (equatorial) je 

presne nad rovníkom Zeme. Polárna (polar) orbita prechádza nad oboma pólmi. Ďalšie 

obežné dráhy sú uvedené ako naklonené, či šikmé (inclined) obežné dráhy. 

 Klasifikácia podľa tvaru a polomeru obežnej dráhy: 

o Geostationary Earth Orbit (GEO) - geostacionárne družice, ktorých obežná dráha je 

vo výške 36000 km, doba obehu je zhodná s rýchlosťou otáčania Zeme, pre 

pozemského pozorovateľa sú teda nehybné, 

o Medium Earth Orbit (MEO) - družice so strednou kruhovou dráhou, výška 6 000 – 

20 000 km, doba obehu okolo 5 hodín, 

o Low Earth Orbit (LEO) - družice s nízkou kruhovou dráhou, obežná dráha týchto 

družíc sa nachádza vo výške zhruba 700-1 500 km, doba obehu je 80-130 minút, 

 Sun-Synchronous Orbit (SSO) 

o Highly Elliptical Orbit (HEO) - eliptická orbita, najbližší bod min. 500km a 

najvzdialenejší bod približne 50 000km [13]. 

 

 

Obrázok 4.1: Obežné dráhy satelitov 
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4.3 Využitie 

4.3.1 Predpoveď počasia  

Niektoré satelity sú navrhnuté tak, aby monitorovali klimatické podmienky krajiny. Sú 

priebežné schopné sledovať krajinnú oblasť a predpovedať počasie v tejto oblasti. Vykonáva sa to 

tak, že sú zaznamenávané snímky Zeme a tieto snímky sa prenášajú pomocou pridelenej rádiovej 

frekvencie na pozemnú stanicu, kde sú ďalej spracovávané. Tieto satelity sú mimoriadne účinné na 

predvídanie katastrof, ako sú hurikány, stavy mori, oceánov a ľadových plôch [14]. 

4.3.2 Rádiové a televízne vysielanie 

Tieto špecializované družice sú zodpovedné za distribúciu stoviek kanálov po celom svete. 

Umožňujú vysielanie živých prenosov a rádiového prenosu priamo spotrebiteľovi. Satelitná televízia 

je prijímaná priamo v domácnostiach. Satelity tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní 

programovaní mobilných telefónov a ďalších mobilných zariadení, ako sú osobný digitálny asistent 

a notebooky [14]. 

4.3.3 Vojenské satelity 

Tieto satelity sú často používané pre zhromažďovanie spravodajských informácii. 

Komunikačné družice sa teda používajú na vojenské účely, alebo ako vojenská zbraň [14]. 

4.3.4 Navigačné satelity 

Systém umožňuje presnú lokalizáciu na celom svete. S niekoľkými ďalšími technikami je 

presnosť v rozmedzí niekoľkých metrov. Lode, lietadla, vozidlá sa spoliehajú na GPS ako doplnok 

k tradičným navigačným systémom [14]. 

4.3.5 Satelitný telefón 

Koncept používania mobilného telefónu z ľubovoľného miesta na svete má mnohé použitia. 

Hoci pozemná mobilná sieť je široko dostupná, stále existuje veľmi veľa oblasti, kde pokrytie nie je 

k dispozícii. V týchto situáciách sú satelitné telefóny veľmi užitočné. Sú široko používané pre 

záchranné služby, pre situácie, keď je človek v odľahlých oblastiach, alebo z krajín, kde nie je dobré 

alebo žiadne pokrytie mobilnej siete. Využitie tiež môžeme nájsť na mori, v rozvojových krajinách 

alebo neobývaných oblastiach světa [14]. 
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4.3.6 Globálna komunikácia 

Satelitné systémy boli schopné poskytovať dátovú komunikáciu na veľké vzdialenosti. Tie 

boli často používané namiesto medzikontinentálnych podmorských káblov. V súčasnej dobe sa 

káblové technológie výrazne zlepšili a poskytujú oveľa lepšiu úroveň kapacity, najmä v dôsledku 

technológie optických vlákien, teda sa ich spoľahlivosť výrazne zlepšila. V dôsledku toho sa satelity 

menej často používajú ako náhrada za pozemné káble. Základným účelom satelitov je rozšíriť oblasť 

pokrytia. Mobilné telefónne systémy, ako napríklad AMPS a GSM nezahŕňajú všetky časti krajiny. 

Tiež oblasti, na ktoré sa nevzťahuje zvyčajne nízky počet obyvateľov, ale je príliš nákladné inštalovať 

základňové stanice. Oblasť, ktorú pokrývajú satelity sa nazýva stopa. V rámci stopy je komunikácie 

so satelitom možná pre viacerých užívateľov. Títo užívatelia komunikujú pomocou MUL. Niekedy je 

však potrebné vytvoriť komunikačné spojenie medzi užívateľmi, ktorí partia do rôznych stôp. Vtedy 

si satelity vysielajú signály navzájom, to sa vykonáva pomocou medzi satelitných liniek [14]. 

4.3.7 Satelitná komunikácia 

Pri využití pre komunikáciu, satelit pôsobí ako zosilňovač. Jeho výška nad Zemou znamená, 

že signály môžu byť prenášané na oveľa väčšie vzdialenosti, než je priama viditeľnosť. Pozemná 

stanica vysiela signál do satelitu. To sa nazýva up-link a signál je vysielaný na jednej frekvencii. 

Družica prijíma signál a následne odošle signál na inej frekvencii dolu, cieľovej pozemnej stanici, to 

sa nazýva down-link. Vzhľadom k tomu, že prijímač a vysielač pracujú v rovnakom čase a v tesnej 

blízkosti, je v konštrukcii potrebné vziať do úvahy aby sa neovplyvňovali navzájom. To by mohlo 

mať za následok prijímanie rušivých signálov a zníženie citlivosti. Na zníženie týchto účinkov sa 

používajú filtre [18]. 
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Obrázok 4.2: Priebeh satelitnej komunikácie medzi pozemnými stanicami 

4.4 Konfigurácia v satelitních systémech 

Pre satelitné siete sú bežné dva typy konfigurácie na komunikáciu. Prvou je point-to-point 

spojenie medzi dvoma vzdialenými anténami a druhou je vysielanie point-to-multipoint, na 

komunikáciu medzi jedným pozemným vysielačom a niekoľkými pozemnými prijímačmi. Ak sa 

komunikujúce strany nenachádzajú v satelitnej stope (resp. lúčoch) jedného satelitu, komunikácia 

bude smerovaná medzi satelitnými linkami ISL, alebo v bránach po Zemi. Smerovanie pozemnými 

bránami využíva napr. satelitný systém Globalstar a ISL systém Iriduim. Výhodou ISL je značná 

redukcia počtu brán, skrátenie doby spojenia a prenosu paketov na minimum. V mobilnej satelitnej 

komunikácii je na spojenie dvoch mobilných účastníkov nutný len jeden uplink a jeden downlink. 

Problémy sú v zložitejšom zameraní antén medzi satelitmi. Systém sa stáva zložitejším pre pohyb 

satelitov a vyžaduje si väčšiu spotrebu energie, čo skracuje dobu životnosti.  

Ak satelitný systém prevádzkuje mobilnú komunikáciu a účastník mobilnej satelitnej 

komunikácie prechádza medzi stopami, je systém nútený urobiť predanie - handover. Ak účastník 

prechádza medzi lúčmi toho istého satelitu, ide o vnútro satelitné predanie. Pri prechode účastníka zo 

stopy jedného satelitu na stopu iného satelitu, ide o medzi satelitné predanie. V tomto je satelitný 

systém podobný pozemným bunkovým sieťam. Odlišnosť satelitných sietí je pri využití stredných a 

nízko orbitálnych satelitov (MEO a LEO, pohybujú sa rýchlejšie ako Zem) spolu so smerovaním 

pozemnými bránami. Vtedy je nutné vykonať predanie, aj keď mobilný účastník zostáva v stope, ale 

brána príčinou pohybu satelitu stopu opúšťa. Špecifický prípad nastáva, ak sú satelity využívané len 

ako doplnkové, resp. pomocné vykrývače pre pozemné bunkové siete. Vtedy je nutné urobiť 

predanie, ak mobilná stanica prechádza zo satelitnej stopy do oblasti pokrytia bunkovou sieťou alebo 
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naopak. Ak sa mobilná stanica nachádza v prieniku týchto dvoch oblastí, je výhodnejšie ju prepojiť 

na pozemný systém, kvôli lacnejšej prevádzke a skráteniu oneskorenia [13]. 

4.5 Metódy prístupu 

Potreba prístupu viacerých pozemných staníc v rovnakom čase zapríčinila spustenie 

komunikačných tokov. Za normálnych okolnosti terminál spracováva iba jeden prúd naraz. Tento 

postup nefunguje, ak sa vyžaduje prístup od viacerých pozemných staníc súčasne.  

V dôsledku toho dnes satelity pracujú s tromi odlišnými systémami, ktoré ponúkajú viac 

prístupových schopnosti: 

 FDMA - Satelitná frekvencia je rozdelená do pásiem a do menších kanálov. Celková 

šírka frekvenčného pásma je zvýšená vzhľadom na opakované použitie. Jedná sa 

o mnohonásobné využitie dostupnej kapacity prenosového vedenia, rádiového alebo 

optického pásma pomocou frekvenčného delenia šírky pásma na viac nezávislých 

kanálov. 

Počet subkánalov je obmedzený troma faktormi: 

o Termálny šum - príliš slabý signál bude ovplyvnený hlukom v pozadí, 

o Intermodulačný šum -  príliš silný signál spôsobí hluk, 

o Miešanie zvuku, presluch - spôsobené opätovným použitím frekvencie. 

 TDMA - Rozdelí vysielanie do niekoľkých časových úsekov, z ktorých sa každý 

venuje inému vysielaču. Každý časový úsek sa skladá z jedného bajtu. Kanále sú 

priraďované pre jednotlivé spojenia. TDMA sa stáva čoraz rozšírenejšia v satelitnej 

komunikácii. Digitálne zariadenia v časovým delením sa stávajú čoraz lacnejšie 

a výhodnejšie. 

 CDMA - Nazýva sa tiež komunikácia s rozprestretým spektrom. Modifikované signály 

sú označované ako signály s rozprestretým spektrom. Využívajú sa zmeny parametrov 

užívateľských signálov určenými pseudonáhodnými kódmi. Líši sa od FDMA 

a TDMA, pretože umožňuje užívateľom prenášať vysielanie doslova na seba. Táto 

funkcia si tým získala pozornosť v komerčnej satelitnej komunikácii. Pôvodne bola 

vyvinutá pre vojenské účely, kde sú jej proti poruchové a bezpečnostne prvky žiadúce 

[19].  
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5 Návrh vysielača 

Táto kapitola popisuje návrh vysielača vo viditeľnom spektre. Blokovú schému celého 

zariadenia, schému zapojenia vysielača, ďalej jednotlivé vzťahy a parametre. Princíp celého 

zariadenia je najjednoduchšie popísať na blokovej schéme zobrazenej na obr. 5.1. 

 

 

Obrázok 5.1: Bloková schéma vysielača a prijímača optického signálu vo viditeľnom spektre 

 

Celý systém sa skladá z troch základných častí:  

 Vysielacia časť – Počítač, zosilňovač a zdroj optického signálu   

 Prenosové prostredie – prenos optického signálu optickou trasou pomocou laserového lúču  

 Prijímacia časť – Fotodióda, operačný zosilňovač a reproduktory 

Vstupným signálom pre toto zariadenie je hudba z počítača prenášaná audio jack konektorom. Signál 

je spracovaný, zosilnený a následné vysielaný optickým zdrojom (LD). Optický zdroj (LD) vysiela 

optický signál na plochu fotodiódy. Ako zdroj optického signálu je použitá laserová dióda s vlnovou 

dĺžkou 650nm a výkonom 5mW. 

 

Schéma zapojenia vysielača je zobrazená na obr. 5.2.  
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Obrázok 5.2: Schéma zapojenia vysielača 

 

Na obrázku 5.3 môžeme vidieť tranzistor slúžiaci ako zosilňovač a zdroj optického žiarenia (LD). 

Jedná sa o NPN tranzistor typu BC337 v zapojení so společným emitorom. Obvod je napájaný zo 

zdroja Ucc jednosmerným napätím 5V, tým je umožnená funkcia obvodu pri napájaní z USB. Prúd IC 

volíme v pracovnej oblasti použitej LD, IC=30mA. 

 

Po dosadení kolektorového prúdu a prúdového zosilňovacieho činiteľa, získavame prúd IB: 

 
𝐼𝐵 =

𝐼𝑐

ℎ21
=

0,03

200
= 150𝜇𝐴 

(1) 

 

Ak poznáme prúd IBa úbytok napätia medzi kolektorom a bázou môžeme vypočítať odpor rezistoru 

R4:   

 
𝑅4 =  

𝑈

𝐼
=  

1

150 ∙  10−6
= 6666 = 6,2𝑘Ω 

(2) 

 

Ďalej je potreba vypočítať odpor na R3: 

 
𝑅3 =  

𝑈

𝐼𝑅𝐵
=

4

300 ∙ 10−6
= 13,3𝑘Ω 

(3) 

 

Rezistory R3 a R4 slúžia pre nastavenie optimálného pracovného bodu LD. 
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Pre lepšie nastavenie pracovného bodu v reálnych podmienkach bol rezistor R3 zmenšený na 6,8ka 

ďalej doplnený 10ktrimrom.  

 

Hodnotu R5 vypočítam následnovne: 

 

 
𝑅5 =  

𝑈

𝐼𝑅5
=

0,3

30 ∙ 10−3 + 150 ∙ 10−6
= 10Ω 

(4) 

 

C1 a C2 sú filtračné kondenzátory, ktoré sa starajú o odfiltrovanie rušenia spôsobené napájaním 

z USB. 
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6 Zostrojenie vysielača 

Vysielač bol najskôr zostrojený na nepájavom poli, otestovaný, ďalej sa pridali rezistory pre lepšie 

nastavenie pracovného bodu laserovej diódy. Pridala sa nová LD s optikou, pre lepšie zameranie 

fotodiody, hlavne na väčšie vzdialenosti. Doska plošného spoja a laserová dióda sú umiestnené 

v plastovej krabičke, viď obr. 6.1. 

 

 

Obrázok 6.1: Umiestnenie plošného spoja a LD 

 

Prvky umiestnené na prednej a zadnej časti vysielača sú zobrazené na obrázku 6.2 a 6.3. 

Ako zdroj optického signálu je použitá laserová dióda s vlnovou dĺžkou 650nm a výkonom 5mW. Jej 

predná optická časť je vysunutá z plastovej krabičky kvôli nastaviteľnosti optiky.  
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Obrázok 6.2: Predná strana vysielača 

 

Obvod vysielača je napájaný jednosmerným napätím 5V z počítača pomocou USB. Červená LED 

dióda signalizuje, že vysielač je pod napätím. Stereofónny 3,5mm audio jack konektor slúži na vstup 

pre hudobné zariadenia. V našom prípade sme použili notebook, pre jeho možnosť napájania 

vysielača a zároveň ako audio zariadenie. Ako audio zariadenie bol použitý aj MP3 prehrávač, ale  

bolo potrebné použiť zdroj napätia v podobe solárnej nabíjačky. Solárna nabíjačka s 5V USB 

výstupom. Potenciometer bol pridaný pre lepšie nastavenie pracovného bodu v reálnych 

podmienkách.  
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Obrázok 6.3: Zadná strana vysielača 

 

Pripojenie k počítaču je na zobrazené na obr. 6.4. 

 

 

Obrázok 6.4: Pripojenie vysielača ku počítaču 

 

Počas merania bolo zvolene vyššie uvedené pripojenie k osobnému počítaču pre jeho praktické 

a jednoduchšie napájanie a možnosť využitia audio signálu.  

Celé zariadenie, vysielač a príjimač spolu s reproduktormi je zobrazený na obr. 6.5. 
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Obrázok 6.5: Vysielač a prijímač viditeľného spektra spolu s reproduktormi 
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7 Meranie  

Táto kapitola sa zaoberá meraním výkonu vysielača na rôzne dĺžky a optické plochy. 

Jednotlivé grafy popisujú závislosť výkonu od dĺžky optickej trasy použitej fotodiódy, ktorá je 

pripojená na merač výkonu. Meranie bolo uskutočnené s rôznymi optickými plochami ako napr. 

obyčajné zrkadlo, zlaté zrkadlo, obidve zrkadlá zároveň a parabolickými zrkadlami.  

Na meranie bol použitý merač výkonu typ PM100D.  

 

Prvé meranie sa uskutočnilo na dĺžku 0,5m. Merač výkonu zaznamenal hodnotu 1,73mW, ktorú je 

možné vidieť na obr. 7.1. 

 

 

Obrázok 7.1: Výkon vysielača na vzdialenost 0,5m 
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Obrázok 7.2: Odraz lúču medzi obyčajným a zlatým zrkadlom 

 

 

Obrázok 7.3: Prenos signálu pomocou parabolických zrkadiel 
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Obrázok 7.4: Pracovisko celého systému a rovinné zrkadlá 

 

Na nižšie uvedených grafoch sú zobrazené poklesy výkonu od dĺžky trasy lúču pre rôzne optické 

plochy.   

Na grafe 7.2. je možné vidieť pokles výkonu v závislosti od zvyšujúcej sa dĺžky medzi vysielačom 

a fotodiódou. 

 

 

Obrázok 7.5: Graf zobrazujúci pokles výkonu od vzdialenosti optickej trasy 
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Obrázok 7.6: Graf zobrazujúci pokles výkonu pre obyčajné zrkadlo 

 

 

Obrázok 7.7: Graf zobrazujúci pokles výkonu pre zlaté zrkadlo 
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Obrázok 7.8: Graf zobrazujúci pokles výkonu pre obe zrkadlá 

 

7.1 Zhodnotenie 

Spolu so zväčšujúcou sa vzdialenosťou príjmača od vysielača je očakavaný nižší výkon nameraný na 

príjmacej strane.  

Prenos dát prostredníctvom atmosférického optického spoja bolo vystavené vonkajším vplyvom. 

Predpokladané výsledky môžu byť zdanlivo jasné ale meranie dokazuje následky vplyvu vonkajšieho 

prostredia.  

 

Presnejšie výsledky mohli byť dosiahnuté väčším počtom meraní a rovnako prispôsobením 

vonakjších svetelených podmienok. Takisto zaistením dokonalej čistoty prenosovej cesty od 

okolitých prachových častíc.  
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8 Záver 

V tejto bakalárskej práci som sa zaoberal problematikou atmosférických optických komunikácii. Po 

zavedený do problematiky FSO technológii a družicového prenosu bolo mojou úlohou navrhnúť 

a zostrojiť vysielač optického signálu vo viditeľnom spektre.  

 

V kapitole venujúcej sa návrhu vysielača sa nachádza bloková schéma vysielača a prijímača, schéma 

zapojenia a vzťahy pre výpočet hodnôt jednotlivých rezistorov a kondenzátorov so stručným 

popisom. Podľa vypočítaných hodnôt bol zostrojený daný vysielač. Vysielač bol najskôr zostavený na 

nepájavom poli a následne zhotovený na plošnom spoji. Doska plošného spoju spolu s LD bola 

umiestnená do plastovej krabičky.  

 

Vysielač a prijímač optického signálu vo viditeľnom spektre bol následne testovaný a prebehlo 

meranie. Merali sme zmeny výkonu na rôzne dĺžky trasy a rôzne optické plochy. 

 

 

 

 



 42 

Literatúra 
 

[1] CEZ: Fyzikální principy záření. Čez [online]. 2011 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/k11.htm 

 

[2] DOLEČEK, Jaroslav. MODERNÍ UČEBNICE ELEKTRONIKY 3. díl. Věšínova 5, Praha 

10: BEN-technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-184-5. 

 

[3] Introduction to The Electromagnetic Spectrum: ELECTROMAGNETIC 

ENERGY. Missionscience [online]. 2010 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://missionscience.nasa.gov/ems/01_intro.html  

 

[4] LightPointe: how to design a reliable FSO system. Lightpointe [online]. 2012 [cit. 2015-04-

20]. Dostupné 

z:http://www.lightpointe.com/images/LightPointe_How_to_Design_a_Reliable_FSO_System

.pdf 

 

[5] Light Waves and Color - Lesson 2 - Color and Vision: The Electromagnetic and Visible 

Spectra. Physicsclassroom [online]. 2011 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-2/The-Electromagnetic-and-Visible-

Spectra 

 

[6]  Free Space Optical Communications — Theory and Practices. Intechopen [online]. 2014 [cit. 

2015-04-20]. Dostupné z:http://www.intechopen.com/books/contemporary-issues-in-

wireless-communications/free-space-optical-communications-theory-and-practices 
 

[7] Free Space Optics. Web.mst [online]. 2002 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z:http://web.mst.edu/~mobildat/Free%20Space%20Optics/index.html 

 

[8]  An Introduction to Free Space Optics (FSO) Technology. 4gon Solutions [online]. 2009 [cit. 

2015-04-20]. Dostupné 

z:http://www.4gon.co.uk/solutions/introduction_to_free_space_optics.php  

 

[9] FSO: Optika bez kabelu. UNIS COMPUTERS, a.s. FSO (Free Space Optics) - optika bez 

kabelů [online]. 2010 [cit. 2015-03-23]. Dostupné z: http://www.uniscomp.cz/t/fso-free-

space-optics-optika-bez-kabelu/1064.?lang=cs 

 

[10] Přenosová cesta optická. Fei1.vsb.cz [online]. 2009 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z:http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/FEI/AEO/sylaby/AEO_02.pdf 

 

[11] Modelování turbulentní atmosféry a snižování fluktuací přijímaného signálu vícesvazkovým 

provozem. Elektrorevue[online]. 2002 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.elektrorevue.cz/clanky/02067/index.html 

 

[12] Optické vlastnosti atmosféry, rekonstrukce optického signálu degradovaného průchodem 

atmosférou. ŘEHOŘ, Dr. Ing. Zdeněk. Crr.vutbr [online]. 2010 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_06_1010.pdf 

 

[13] Satelitná komunikácia. Ktl.elf.stuba [online]. 2005 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z:http://www.ktl.elf.stuba.sk/~orgon/Satelitna_komunikacia.pdf 

 

[14] SATELLITE COMMUNICATION. Mu.ac [online]. 2006 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z:http://www.mu.ac.in/myweb_test/Satelight%20Comm..pdf  

https://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/k11.htm
http://missionscience.nasa.gov/ems/01_intro.html
http://www.lightpointe.com/images/LightPointe_How_to_Design_a_Reliable_FSO_System.pdf
http://www.lightpointe.com/images/LightPointe_How_to_Design_a_Reliable_FSO_System.pdf
http://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-2/The-Electromagnetic-and-Visible-Spectra
http://www.physicsclassroom.com/class/light/Lesson-2/The-Electromagnetic-and-Visible-Spectra
http://www.intechopen.com/books/contemporary-issues-in-wireless-communications/free-space-optical-communications-theory-and-practices
http://www.intechopen.com/books/contemporary-issues-in-wireless-communications/free-space-optical-communications-theory-and-practices
http://web.mst.edu/~mobildat/Free%20Space%20Optics/index.html
http://www.4gon.co.uk/solutions/introduction_to_free_space_optics.php
http://www.uniscomp.cz/t/fso-free-space-optics-optika-bez-kabelu/1064.?lang=cs
http://www.uniscomp.cz/t/fso-free-space-optics-optika-bez-kabelu/1064.?lang=cs
http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/FEI/AEO/sylaby/AEO_02.pdf
http://www.elektrorevue.cz/clanky/02067/index.html
http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_06_1010.pdf
http://www.ktl.elf.stuba.sk/~orgon/Satelitna_komunikacia.pdf
http://www.mu.ac.in/myweb_test/Satelight%20Comm..pdf


 43 

 

[15] COMMUNICATIONS SATELLITES SHORT HISTORY. Nasa history [online]. 2010 [cit. 

2015-04-20]. Dostupné z:http://history.nasa.gov/satcomhistory.html 

 

[16]   Telstar1 druzice ktera zmenila svet. NATIONAL GEOGRAPHIC CESKO [online]. 2009 [cit. 

2015-04-20]. Dostupné z:http://www.national-geographic.cz/clanky/telstar-1-druzice-ktera-

zmenila-svet-diky-ni-existuje-prenos-televizniho-kanalu-mezi-kontinenty.html 

 

[17]  Telstar 1 Legacy: 1st Live TV Broadcast by Satellite Turns 50. Space [online]. 2012 [cit. 

2015-04-20]. Dostupné z:http://www.space.com/16549-telstar-satellite-first-tv-signal-

anniversary.html 

 

[18] POOLE, Ian. Communications Satellites Technology. Radio-electronics: resources and 

analysis for electronics engineers[online]. 2011 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.radio-electronics.com/info/satellite/communications_satellite/communications-

satellite-technology.php  

 

[19] Satellite Multiple Access. Satelliteco [online]. 2012 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: 

https://satelliteco.wordpress.com/2012/08/27/satellite-multiple-access/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://history.nasa.gov/satcomhistory.html
http://www.national-geographic.cz/clanky/telstar-1-druzice-ktera-zmenila-svet-diky-ni-existuje-prenos-televizniho-kanalu-mezi-kontinenty.html
http://www.national-geographic.cz/clanky/telstar-1-druzice-ktera-zmenila-svet-diky-ni-existuje-prenos-televizniho-kanalu-mezi-kontinenty.html
http://www.space.com/16549-telstar-satellite-first-tv-signal-anniversary.html
http://www.space.com/16549-telstar-satellite-first-tv-signal-anniversary.html
http://www.radio-electronics.com/info/satellite/communications_satellite/communications-satellite-technology.php
http://www.radio-electronics.com/info/satellite/communications_satellite/communications-satellite-technology.php
https://satelliteco.wordpress.com/2012/08/27/satellite-multiple-access/

