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Zadání:

1. Proveďte teoretický rozbor činnosti vláknově optických zesilovačů pro vlnovou 

délku 1550 nm.

2. Změřte zesílení  zesilovače pro tři délky zesilovacího vlákna a různé úrovně 

budících výkonů.

3. Pro jednotlivá měření stanovte SNR.
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Abstrakt:

Tomáš Vystavěl 2009, realizace úlohy měření zesílení vláknově optického zesilovače.

První část mé diplomové práce pojednává o principech nutných pro pochopení činnosti 

optických zesilovačů jako jsou spontánní a samovolné emise, inverze populace a aktivní 

prostředí.

Druhá část diplomové práce popisuje různé provedení optických zesilovačů jako například 

polovodičového, Ramanova nebo zesilovač s erbiem dotovaným vláknem.

Ve třetí části se pak věnuji měření zesílení erbiem dotovaného vláknového zesilovače a 

stanovením poměru signálu v šumu na výstupu tohoto zesilovače.

Klíčová slova: 

Optický zesilovač, inverze populace, aktivní prostředí, čerpání, dotace, zisk, laserová dioda.

Abstrakt: 

Tomáš Vystavěl 2009, realization of task measurement of  gain of an optical amplifier.

First part of my thesis discus about principles that are necessarily for understanding how optical 

amplifiers work, such as spontaneous emission, population inversion, and active region.

Second part of my thesis describes various types of constructions of optical amplifiers like 

semiconductor amplifier, Raman amplifier or erbium doped fiber amplifier.

In third part I attend to measurement of gain of erbium doped fiber amplifier and determination 

of signal to noise ratio on it’s output.

Key words:

Optical amplifier, Population inversion, active region, dumping, doping, gain, laser diode.       



Seznam použitých zkratek:

EDFA Erbium doped fiber amplifier Erbiem dotovaný vláknový zesilovač

EDF Erbium doped fiber Erbiem dotované vlákno
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SNR Signal to noise ratio Odstup signálu od šumu
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DRA Distributed raman amplification Distribuovaný Ramanův zesilovač

LRA Lumped raman amplification Lokální Ramanův zesilovač

CATV Kabelová televize
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1.Úvod

Telekomunikační technika prodělala za posledních několik desetiletí obrovský skok kupředu 

v oblasti vysokorychlostních přenosů na značné vzdálenosti a v komplexním rozvoji 

sdělovacích prostředků vůbec. Není to tak dávno, když ještě telekomunikační ústředny plnily 

celé sály a po jednom kabelu bylo možno pomocí frekvenčního analogového multiplexu 

přenášet jen několik stovek kanálů součastně. 

Mnozí si dnes ani neuvědomují jaké technologie a jaké objevy dnes stojí za tím, že kdokoliv 

z nás má okamžitý jednoduchý a levný přístup k telekomunikačním službám nebo 

k širokopásmovému připojení k internetu, které samo o sobě k tomuto rychlému rozvoji 

nemalou měrou přispívá. 

Jednou z těchto technologií, které zásadně změnili svět sdělovací techniky, je bezesporu 

technologie přenosu po optických kabelech, zejména pak pomocí systémů vlnového multiplexu 

WDM, které nám umožnily dosáhnout dříve nemyslitelných přenosových rychlostí, které se 

dnes pohybují v řádech desítek terabitů. Ke zdárnému nasazení těchto technologií je ale 

zapotřebí použití zesilovačů, které jsou schopny zpracovávat signály těchto rychlostí nejlépe 

v optické oblasti bez nutnosti konverze na signál elektrický, a to v celém komunikačním pásmu 

součastně.

Tento požadavek nejlépe splňují vláknově optické zesilovače, zejména pak ty s erbiem 

dotovaným vláknem, které umožnili zesilování signálu v pásmu 1550 nm, které proti dříve 

používanému pásmu 1300 nm vykazuje u křemenného vlákna nižší útlum a dovoluje tak při 

stejném vysílacím výkonu překlenovat  mnohem větší vzdálenosti.
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2.Zesilovače v telekomunikacích

Následující kapitoly osvětlí problematiku nasazení zesilovačů na telekomunikačních trasách a 

popíše jejich dělení do jednotlivých skupin.

2.1 Důvody užití zesilovačů

V optických komunikačních systémech využívajících jako přenosového média dielektrické 

optické vlákno se setkáváme s podobnými problémy jako u systémů využívajících metalická 

média. 

Omezení plyne z útlumu, který každé takové dielektrické vlákno vykazuje a je tak omezena 

maximální překlenutelná vzdálenost, na jakou lze ještě komunikovat bez použití prostředků, 

které zajistí regeneraci signálu takovým způsobem, aby detektor na konci trasy byl schopen 

detekovat signál bez nárůstu chybovosti.

Zeslabení signálu tvořeného jedním impulzem ilustruje obrázek č.1[1], na kterém můžeme 

pozorovat rozšíření a zmenšení pulzu po průchodu vláknem, a také útlumovou bilanci takového 

vlákna.

Trasu netvoří jen samotné vlákno, ale i spojky, svary a různé konektory a my musíme brát v 

úvahu také tyto útlumy a ne jen útlum samotného vlákna.

Obrázek 1, Útlumová bilance optického vlákna
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Abychom tedy byli schopni obejít tato omezení způsobená útlumem celé takové optické trasy 

tvořené vláknem spojkami a podobně, musíme použít zesilovač, který výkonově obnoví

utlumený signál na úroveň, která umožní prodloužit dosažitelnou vzdálenost bez toho, aby byl 

signál natolik zeslaben, že by již byla nemožná jeho korektní detekce v přijímači. 

Dalo by se namítnout že bychom mohli navázat do vlákna na straně vysílače prostě vyšší výkon,

aby signál dorazil k přijímači ještě dostatečně silný, ale zde narazíme na skutečnost, že do 

vlákna nemůžeme navázat neomezeně velký výkon, abychom pokryli ztráty trasy bez použití 

zesilovačů. S rostoucím navázaným výkonem totiž ve vlákně roste výskyt nelineárních jevů,

které by ve svém důsledku neumožnily použití takovéto telekomunikační trasy.

2.1.1 Systémy s vlnovým multiplexem

Jak bylo řečeno v úvodu, optické zesilovače, o kterých tato práce pojednává mají dnes největší 

využití u přenosových systému využívajících vlnově dělený multiplex WDM .

Tato technologie pracuje na principu využívajícím jedno přenosové médium tvořené jedno-

módovým vláknem pro přenos několika diskrétních kanálů, pracujících na různých vlnových 

délkách. Jde vlastně o jakousi obdobu frekvenčního multiplexu používaného ke sdílení 

metalických vláken například v telefonní technice. Takto lze tedy navázat do jednoho vlákna až 

256 diskrétních kanálů a tím tak navýšit datovou propustnost vlákna a lépe ho tak využít. To 

sebou ale nese problém v požadavku zesílení všech těchto kanálů součastně a pokud možno 

stejně. Tuto podmínku jsou schopny splnit právě vláknově optické zesilovače, pracující 

nejčastěji na principu erbiem dotovaného vlákna a stávají se tak nepostradatelným prvkem při 

výstavbě dnešních moderních datových sítí požadavkem na vysoké přenosové rychlosti.

2.2 Dělení zesilovačů do kategorií

Zesilovače používané v telekomunikacích můžeme rozdělit do tří  kategorií podle toho, co 

provádí se vstupním signálem a také do tří kategorií podle toho, kde jsou umístěny na trase. 
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2.3 Dělení podle zpracování signálu

Toto dělení zesilovačů v telekomunikacích zohledňuje způsob, jakým se zpracovává vstupní 

signál. Ten totiž nemusíme pouze zesílit ale můžeme ho upravovat jak tvarově, tak v časové 

oblasti. Následující kapitoly popíší jaké skupiny zesilovačů existují.

2.3.1 Kategorie 1R

První kategorií je 1R, tato kategorie představuje zesilovače , které vstupní signál pouze zesílí, 

ale nijak jej neupravují po stránce tvaru, polohy impulzu, nebo fáze. Do této kategorie se řadí i 

zesilovače optické, o kterých tato publikace pojednává. Jedná se sice co do úpravy signálu o 

nejjednodušší variantu, ale tato má celou řadu výhod, pokud jde o užití u optických zesilovačů. 

Jednou z těchto výhod je jistá transparentnost pro použití u různých datových formátů, kdy tento 

typ zesilovače není nijak závislý na typ signálu se kterým pracuje. Na obrázku č.2[1] je potom 

vidět jak je vstupující signál pouze zesílen, ale jeho tvar ani zjevně špatná časová poloha třetího 

impulzu nejsou nijak upravovány.

Obrázek 2, Zesílení signálu zesilovačem typu 1R

2.3.2 Kategorie 2R

Druhá kategorie se značí 2R, u teto kategorie zesilovač průchozí signál nejen zesílí, ale také 

upravuje jeho tvar, který je změněn přenosem po komunikační trase jak je ilustrováno na 

obrázku č. 3[1]. Signál je totiž při průchodu optickým vláknem ovlivněn nejen útlumem tohoto 

vlákna, v jehož důsledku se signál zeslabuje a klesá poměr SNR, ale také například jevem 

zvaným disperze, který vyslaný impulz při průchodu vláknem deformuje i tvarově a to tak, že 

jej prodlužuje v závislosti na délce vlákna.
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Důsledkem těchto jevů je omezení dosahu signálu, a také bitové rychlosti dosažitelné v jednom 

kanálu a bitové chybovosti v důsledku nesprávné interpretace deformovaných impulzů, které 

vyhodnocovací obvody nesprávně interpretovali. Proto je v podmínkách, kde je potřeba tyto 

jevy eliminovat, vhodné signál nějakým způsobem regenerovat. V tomto případě použijeme 

zesilovač typu 2R, který se nazývá regenerátor. Tento nejprve převede optický signál na signál

elektrický pomocí vhodného obvodu, a poté rozhodne, například pomocí komparátoru, jedná-li 

se o logickou nulu nebo jedničku. Nakonec je pomocí vysílacích obvodů vytvořen opět optický 

signál, který je zpět navázán do vlákna. Zde je nutné podotknout, že zesilovač typu 2R neřeší 

taktování jednotlivých pulzů, což je ilustrováno na obrázku č. 3[1], kde jednotlivé pulzy mají 

jiné časové polohy.

Takto obnovený signál je téměř přesnou kopií původního signálu vyslaného do vlákna na 

začátku trasy. Poměr signálu k šumu SNR je obnoven na úroveň, jakou měl při vyslání do 

vlákna.

Obrázek 3, Zesílení signálu zesilovačem typu 2R

2.3.3 Kategorie 3R

Tato kategorie zesilovačů pracuje na podobném principu jako kategorie 2R s tím rozdílem, že 

po převedení na elektrický signál, zesílení a úpravě jeho tvaru, je ještě ze signálu obnoven 

taktovací kmitočet a před vysláním je obnovena i časová poloha impulzů, a tím je potlačena 

jeho časová nestabilita. Takto obnovený signál je naprosto přesná kopie původního signálu 

vyslaného do vlákna. Graficky je tento proces opět ilustrován na obrázku č. 4[1], kde je jasně 

vidět, jak tento typ zesilovače obnoví i polohu pulzů v čase.

Obrázek 4, Zesílení signálu zesilovačem typu 3R
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Tyto typy zesilovačů (2R ,3R) mají však nevýhodu v tom, že jsou závislé na typu signálu, se 

kterým pracují. To znamená, že pokud mají správně pracovat, musí znát kódování a typ signálu, 

který se používá ke komunikaci na dané trase a nelze tedy změnit kódování, aniž by byl změněn 

takto koncipovaný zesilovač. Další nevýhodou je značná časová náročnost takového zpracování 

a problémy s vysokými kmitočty, které je nutné zpracovávat v elektrické oblasti. 

2.4 Dělení podle umístění na trase

Toto dělení telekomunikačních zesilovačů zohledňuje umístění zesilovače vzhledem 

k telekomunikační trase. I zde rozeznáváme tři kategorie, které popíšou následující kapitoly.

2.4.1 Předzesilovač

Tento typ zesilovače se používá umístěn na konci trasy, těsně před optickým detektorem, jak je 

vidět na obrázku č. 5[1].

Protože po průchodu trasou je signál i přes jeho zesílení zatížen také šumem, který by mohl v 

určitých případech způsobovat chybné vyhodnocení signálu, je před dopadem na detektor 

zesílen speciálním typem optického zesilovače.

Tento zesilovač má extrémně nízký vlastní šum a zlepšuje tak odstup signálu od šumu signálu 

před dopadem na detekční diodu, a tím se značně sníží bitová chybovost takového spoje při 

vysokých přenosových rychlostech.

Obrázek 5, umístění zesilovače jako předzesilovač
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2.4.2 Linkový zesilovač

Linkový zesilovač je na trase použit periodicky pro vyrovnání útlumu předchozích úseků trasy.

Někdy se označuje také jako průběžný, protože se umisťuje průběžně podél trasy vždy, když je 

třeba kompenzovat útlum trasy, konektorů a podobně. Tyto zesilovače se někdy řadí do 

kaskádního zapojení pro zvýšení zisku nebo pro dosažení lepšího průběhu spektrální křivky 

zisku. Příklad umístění linkového zesilovače ilustruje obrázek č. 6[1].

Obrázek 6, umístění zesilovače jako linkový zesilovač

2.4.3 Booster

Booster se na trase umísťuje na začátek, hned za vysílací aparaturu. Jeho úkolem je 

optimalizovat navázaný výkon do vlákna a umožnit tak vlákno vybudit na maximální možnou 

úroveň, ale takovou, aby nedocházelo k vzniku nelineárních jevů. Umožňuje také použít 

vysílací diodu s menším výkonem ale lepšími parametry.

Tento zesilovač má velmi velký výstupní výkon, ale nemusí mít velké zesílení, protože je buzen 

dostatečně silným signálem z vysílací diody. Jeho umístění naznačuje obrázek č. 7[1].

Obrázek 7, umístění zesilovače jako booster
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2.4.4 Použití u kabelové televize

Kabelovou televizi sice nemůžeme přímo považovat za telekomunikační užití zesilovače, ale i 

zde tvoří optické zesilovače významný prvek optické infrastruktury.

Optický zesilovač je v tomto případě použit pro zesílení signálu na vysílací straně

poskytovatele, který je potom navázán do pasivní rozvodné sítě CATV. Signál je takto zesílen 

ještě před vstupem do pasivního splitteru, který rozděluje signál k jednotlivým zákazníkům a je 

tak zajištěno, že v jednotlivých větvích bude stejná úroveň signálu jako za vysílací aparaturou.

Takto je možné pokrýt značné území signálem bez vysokých nákladů, které by představovalo 

řešení s průběžnými zesilovači a podobně. Konfigurace pro CATV je zobrazena na obrázku č. 8.

Obrázek 8, použití zesilovače pro kabelovou televizi
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3.Princip činnosti optického zesilovače

V následujících kapitolách bude vysvětlen princip, jakým probíhá zesílení signálu v optickém 

zesilovači. Pro pochopení principu funkce optického zesilovače je nutné osvětlit procesy, které 

se odehrávají na kvantové úrovni v zesilovači samotném. Protože celý zesilovač pracuje na 

optickém principu, jde tedy o interakci světla s hmotou, kterou představuje aktivní prostředí. 

3.1 Interakce světla s hmotou

Názor vědců na povahu světla se s časem velmi měnil, již v sedmnáctém století holandský 

matematik Cristian Huygens popsal světlo jako vlnění a zavedl pojem éter, V osmnáctém století 

Isac Newton pozoroval lom světla a jeho rozklad na jednotlivé části spektra a předpověděl jeho 

částicovou povahu. V devatenáctém století fyzik Jame Clerck Maxwell popsal světlo jako 

elektromagnetické vlnění a popsal jej Maxvelovými rovnicemi. Konečně začátkem dvacátého 

století fyzik Albert Einsten uveřejnil svoji práci popisující fotoelektrický jev, ve kterém má 

světlo částicovou povahu. 

V dnešní době uvažujeme o světle jako o kmitajících dávkách energie.

3.1.1 Absorpce

Uvnitř kvantového světa můžeme pozorovat tři základní interakce hmota - částice, které musíme 

uvažovat při vysvětlení jevů probíhajících v optickém zesilovači. Prvním druhem takové 

interakce je absorpce. 

Pro jednoduchost uvažujme dvoj hladinový kvantový systém ve kterém jsou energetické hladiny 

E1 a E2. Takový systém, pokud mu není dodána nějakým způsobem energie, se nachází 

v klidovém stabilním stavu, který je popsán Boltzmanovým rozdělením. 

Toto rozdělení popisuje kinetickou energii kvantové soustavy, která je daná termodynamickou

teplotou. Vzorec 1 nám ukazuje výpočet energie kvantové soustavy se třemi stupni volnosti, kde 

k je Boltzmanova konstanta a T je termodynamická teplota soustavy. 
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TkEk 
2

3
  (1)

Ve stavu termodynamické rovnováhy platí porovnání energií hladin E1<E2 a pro počet 

elektronů N na těchto hladinách platí N1>N2. Jinými slovy v termodynamické rovnováze je 

soustava ve stavu, kdy na hladině s nižší energií E1 je více elektronů jako na hladině s energií 

vyšší, a tato soustava je v tomto stavu při dané teplotě T setrvalá. 

Nyní uvažujme foton, který prochází touto soustavou. Potom se proces absorpce interpretuje 

jako zánik (anihilace) fotonu a současný přechod kvantové soustavy z nižší energetické hladiny

E1 na vyšší hladinu E2. Absorpce můžeme popsat vzorcem č. 2, kde A označuje atom ve stavu s 

energií a E*A atom v excitovaném stavu (s energií ) a h*f označuje foton rezonančního záření. 

*AAfh      (2)

Je nutné podotknout, že elektron může excitovat jen za předpokladu, že záření, které zvýší jeho 

energii tak, že přejde z hladiny E1 na hladinu E2, musí mít vlnovou délku rovnou rozdílu hladin 

E2-E1. Tento rozdíl bývá také označován jako frekvence kvantového přechodu. Graficky je 

tento proces ilustrován na obrázku č. 9 [5].
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Obrázek 9, absorpce fotonu

3.1.2 Spontánní emise

Pokud uvedeme kvantovou soustavu do excitovaného stavu E2, působením nějaké vnější 

energie, je tato soustava nestabilní a snaží se dosáhnout stavu s co nejnižší energií, čili stavu, 

kdy se soustava nachází v termodynamické rovnováze, danou termodynamickou teplotou T. 

Elektrony se snaží zaujmout místo v nižších hladinách a při tomto sestupu, pokud se jedná o 

zářivý přechod, vyzáří foton. Tento foton má náhodný směr  náhodnou fázi a polarizaci a jeho 

frekvence je dána frekvencí kvantového přechodu, na kterém k tomuto řechotu došlo. Spontánní

emisi můžeme popsat vzorcem č3. 

AfhA *
(3)

U optických zesilovačů, ale i u laserů, je spontánní emise nežádoucí jev, který způsobuje, že v 

signálu se objeví nejen zesílený komunikační signál, ale i záření které vzniklo spontánní emisí v 

aktivním prostředí a bylo v něm zesíleno. Tento jev nelze odstranit, ale pouze eliminovat 

použitím vhodného čerpacího schématu nebo použitím pásmových filtrů, které propustí jen 

hladina E1

hladina E2

procházející foton

elektron 
v základním stavu
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vlnové délky, které chceme a záření produkované spontánní emisí potlačí. Proces spontánní 

emise je naznačen na obrázku č.10 [5].

Obrázek 10, spontánní emise

3.1.3 Stimulovaná emise

Stimulovaná  emise je kvantový jev, při kterém dopadající částice na hmotu stimuluje přechod 

excitovaného elektronu z hladiny s vyšší energií na hladinu s energií nižší za současného 

vyzáření částice o stejných vlastnostech jako má částice stimulující. Vzniklý foton je tedy 

přesnou kopií fotonu který stimuloval jeho vznik.

Tento jev popsal již v roce 1917 fyzik Albert Einstein ve svém článku Zur Quantentheorie der 

Strahlung ve Physikalischen Zeitschrift, ve kterém popsal že kromě absorpce a spontánní emise 

existuje ještě emise stimulovaná.

hladina E2

hladina E1

vyzářený foton

excitovaný elektron
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Předpokládejme opět pro jednoduchost kvantový systém se dvěma energetickými hladinami E1 

a E2. V základním stavu se soustava nachází na hladině E1 a ve stavu excitovaném ( po dodání 

energie) se nachází na hladině E2. Elektrony ve stavu E2 ale zůstávají jen velmi krátkou dobu a 

po několika ms přejdou samovolně do stavu E1, přičemž se zbaví energie ve formě vyzáření 

fotonu nebo nezářivým přechodem. Pokud ale do tohoto systému dodáme foton, jehož vlnová 

délka souhlasí s rozdílem hladiny E2 – E1, má tedy stejnou frekvenci jakou má kvantový 

přechod E2 – E1, představuje tento foton stimul, který způsobí, že ionty, které excitovaly na 

hladinu E2 přejdou na hladinu E1 a vyzáří foton. Tento ale na rozdíl od fotonu vzniklého při 

spontánní emisi je přesnou kopií stimulujícího fotonu. Takto vzniklé záření je koherentní, má 

tedy stejnou fázi i polarizaci.

Musíme mít ale také na paměti, že jeden foton nevybudí jen jednu svoji kopii, ale mnohem více 

fotonů v závislosti na počtu excitovaných elektronů. Tento proces můžeme popsat rovnicí č. 4.

fhAAfh  2*
      (4)

Graficky je tento jev pak ilustrován obrázkem č.11 [5].

Obrázek 11, vznik stimulované emise

hladina E1

hladina E2

fotony vzniklé 
stimulovanou 
emisí

stimulující 
foton

excitovaný elektron



3. Princip činnosti optického zesilovače 14

3.2 Inverze populace

Inverze populace je jev, kdy po dodání energie do aktivního prostředí, (vlákna nebo krystalu) 

bude více elektronů v excitovaném stavu než-li ve stavu základním. Dojde tedy k obrácení 

obsazenosti energetických hladin v materiálu aktivního prostředí, než jaké je v termodynamické 

rovnováze.

Obrázek č.12 ukazuje obsazenost hladin v termodynamické rovnováze, kdy většina elektronů je 

koncentrována na základní hladině E1, zatímco na obrázku č. 13 je zobrazen stav inverze 

populace, kdy je naopak většina elektronů koncentrována na hladině E2.

Obrázek 12, obsazenost hladin ve stavu termodynamické rovnováhy

Obrázek 13, obsazenost hladin ve stavu inverze populace

hladina E1

hladina E2

hladina E2

hladina E1
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Inverze populace je ale nerovnovážný stav, kdy se soustava bude snažit dosáhnout opět stavu 

rovnovážného který je daný termodynamickou teplotou kterou soustava má. Proto je nutné, aby 

buzení bylo dostatečně intenzivní a neustále přítomné.

Pro popis míry inverze populace můžeme použít tak zvaný činitel inverze populace, což je číslo,

které udává poměr mezi počtem elektronů ve stavu E2 k počtu elektronu v základním stavu.

Graficky je tento parametr zobrazen na obr. 14[1]. 

Na tomto obrázku je patrné, že pokud je soustava v klidovém stavu a žádný elektron není 

v excitovaném stavu dochází k silnému utlumení signálu průchodem takovýmto prostředím. 

Pokud ovšem začneme do soustavy dodávat energii čerpáním budou stále další elektrony 

excitovat až se soustava dostane do stavu inverze populace a od tohoto okamžiku bude signál 

zesilovat.

Obrázek 14, průběh činitele inverze populace
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3.2.1 Více-hladinový systém

Takto výše popsané soustavy mají ale jednu nevýhodu například při použití u laserů. U dvoj-

hladinového systému jsou totiž okamžiky, kdy soustava energii přijímá a kdy ji vyzařuje od sebe 

odděleny, a proto nemůže například takto koncipovaný laser pracovat v kontinuálním režimu.

Proto byly vyvinuty tří a více hladinové systémy, kdy čerpání soustavy a vyzařování energie 

probíhá mezi jinými hladinami a může tak probíhat kontinuálně. 

Více-hladinový systém je koncipován tak, že čerpáním se elektrony přesunou na metastabilní 

hladinu, na které setrvají jen krátkou dobu a nezářivě klesnou na hladinu nižší, která se nazývá 

pracovní hladina. Zde pak setrvají delší dobu a hromadí se na této hladině. Takto bude na 

pracovní hladině více elektronů než na hladině základní a vznikne tak inverze populace. Na 

obrázku č. 15 je znázorněn tří a čtyř-hladinový systém, kdy červené šipky znázorňují pohyb 

elektronů při čerpání soustav, zelené šipky ukazují nezářivé přechody a žluté šipky ukazují 

přechody vyvolané stimulovanou emisí.

Obrázek 15, tří a čtyř hladinový systém

metastabilní 
hladina

pracovní 
hladiny

základní 
hladina
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3.3 Aktivní prostředí

Aktivním prostředím nazýváme kvantovou soustavu, u které bylo dosaženo inverze populace za 

pomoci čerpání.

Aktivní prostředí u optických zesilovačů můžeme rozdělit podle dvou základních typů 

zesilovačů samotných, a to na polovodičové a vláknové. U polovodičových zesilovačů je 

aktivní prostředí tvořeno krystalem samotného polovodiče, zatím co u vláknových zesilovačů 

jej tvoří telekomunikační vlákno, jehož jádro může podle typu zesilovače být dotováno prvky 

vzácných zemin jako například Erbiem, Yterbiem a podobně. Aktivní prostředí se velmi 

významně podílí na výsledných parametrech zesilovače, a to hlavně na tom, v jakém pásmu 

bude zesilovač pracovat a s jakým ziskem. 
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4. Optické zesilovače

Přecházející kapitoly byly jakýmsi úvodem do principů, které jsou nutné k fungování optických 

zesilovačů a zejména zesilovače s erbiem dotovaným vláknem o kterém tato práce především 

pojednává. Následující kapitoly popíší dvě skupiny používaných zesilovačů, a to 

polovodičových a vláknových. 

Zesilovače na optické bázi mají tu výhodu, že není nutná konverze signálu z optické oblasti do 

elektrické, aby bylo možné signál zesílit. Komunikace stále většími rychlostmi sebou přináší 

problémy s vysokými kmitočty, které bývá již velmi složité zpracovávat právě v elektrické 

oblasti. S příchodem optických kabelů bylo již jen otázkou času kdy bude nutné použít aktivní 

prvky čistě na optickém principu, které eliminují nedostatky elektronického zpracování signálu 

v regenerátorech a umožní dosažení vysokých přenosových rychlostí za relativně dostupnou 

cenu.

Optické zesilovače lze rozdělit do dvou skupin, a to polovodičových a vláknových.  

Polovodičové zesilovače jsou konstrukčně prostorově méně náročné než zesilovače, které 

používají jako aktivní prostředí vlákno. Na druhou stranu ale trpí jistými nedostatky, které 

vyplývají z jejich jednoduché konstrukce, které budou vysvětleny dále. To je předurčuje pro 

použití v aplikacích, které nejsou náročné například na rovnoměrné zesílení více kanálů 

současně například v systémech WDM.

4.1 Polovodičové zesilovače

Polovodičové zesilovače jsou dnes zastoupeny v telekomunikacích poměrně četně, a to hlavně 

pro jejich nízkou cenu a malou náročnost na uvedení do provozu. Jak již vypovídá z názvu, 

aktivním prostředím je v jejich případě polovodičový krystal, ve kterém dochází k zesílení 

signálu tvořeného světlem. Uspořádání takového zesilovače je velmi podobné konstrukci 

laserové diody s Fabry-Perrotovým rezonátorem viz obrázek č. 14. Rozdíl je zejména v tom, že 

koncové plochy nejsou, jako například u laserové diody s tímto uspořádáním, provedeny jako 

odrazivé plochy pro vytvoření rezonátoru, ale je na nich provedena antireflexní úprava. Tato 

úprava naopak zabraňuje odrazům uvnitř krystalu a v dnešní době se daří pomocí různých úprav 

a za použití antireflexních vrstev dosahovat odrazivosti menší než 0,001% .
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Čerpání je u polovodičového zesilovače řešeno elektricky, což je potencionální výhoda oproti 

čerpání vláknových zesilovačů, protože není potřeba složité elektroniky spolu s čerpací 

laserovou diodou. Šířka pásma takového zesilovače je v podstatě dána šířkou pásma 

polovodičového přechodu a v dnešní době dosahuje hodnot okolo 40 nm.

.

Oproti vláknovým zesilovačům mají ale polovodičové zatím nedostatky v tom, že zatím 

nedosahují takových výkonů a zesílení je také závislé na polarizaci světla, což například 

zesilovač s erbiem dotovaným vláknem není.

4.2 Vláknové zesilovače

Jak bylo řečeno v předchozích odstavcích polovodičové zesilovače mají jisté nedostatky, které 

omezují jejich po užití například pro WDM systémy. Tyto nedostatky celkem úspěšně řeší 

zesilovače vláknové, které dosahují značné šířky pásma a mohou tak zesilovat například 

všechny kanály systému WDM současně.

zesílený signál

antireflexní 
ukončení polovodiče

vstupní signál

polovodičový 
krystal

čerpání

Obrázek 16, polovodičový optický zesilovač
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4.3 Ramanův zesilovač

Ramanův vláknově optický zesilovač je dnes velmi používaný v telekomunikacích díky jeho 

unikátním vlastnostem. Pracuje na principu Ramanova rozptylu, který se projevuje ve všech 

běžných telekomunikačních vláknech a není tedy potřeba speciální jádro s dotovaným jádrem 

vzácnými zeminami jako je tomu například u EDFA zesilovače.

Ramanův rozptyl byl poprvé publikován v roce 1928 C. V. Ramanem, který za něho později 

dostal Nobelovu cenu. Jeho princip spočívá ve vzájemném ovlivnění světla, šířícího se 

prostředím a tímto prostředím.

Činnost Ramanova zesilovače spočívá ve vytvoření stimulovaného Ramanova rozptylu v 

optickém vlákně. K tomuto účelu slouží vhodně zvolená čerpací vlnová délka, která při buzení 

vlákna na vhodné frekvenci dosáhne interakce mezi fotony a fonony prostředí, při níž dochází k 

přičtení vibrační či rotační energie molekul prostředí k energii fotonu.

Na základě tohoto stavu je ve vlákně vygenerován postranní vid, posunutý asi o 100 nm směrem 

k vyšším vlnovým délkám (pro pásmo 1550 nm). Takto dojde k přenosu energie a frekvenčnímu 

posunu směrem k nižším frekvencím.

Míra tohoto přenosu a velikost frekvenčního posuvu je závislá na profilu koeficientu zisku 

daného vlákna. Na obrázku je znázorněn tento koeficient pro křemenné vlákno.

Z obrázku je vidět, že frekvenční posuv může nabývat hodnot až 30THz pro různé velikosti 

zisku, přičemž dominantní zisk nastává při posunu kolem 13,2 THz. Pro praktické využití v 

pásmu 1550 nm, posun 13,2 THz vyjadřuje přibližně 100 nm. To v praxi znamená, že pokud 

chceme zesilovat signál na vlnové délce 1550nm, je třeba zdroje pracujícího na vlnové délce 

1450 nm. [4]
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4.3.1 Konfigurace Ramanova zesilovače

Rozeznáváme dva základní režimy konfigurace Ramanovského zesilovače, a to distribuovanou 

DRA a diskrétní LRA. Tyto konfigurace se liší tím, v jakých aplikacích a podmínkách se 

nasazují.

4.3.2 Konfigurace s distribuovaným zesílením (DRA)

Při této konfiguraci se na zesílení podílí celá trasa a zesilovače, který je většinou čerpán ze 

svého konce. Toto uspořádání pomáhá vyrovnat výkonovou úroveň signálu v posledním úseku 

vlákna.

Toto řešení je účinné, ale má nevýhodu v tom, že z hlediska odstupu čerpacích kmitočtů ve 

vlákně je omezen maximální počet zesilovaných vlnových délek.

U konfigurace DRA je také důležité zmínit její citlivost na čerpací schéma, protože na jeho 

konfiguraci závisí velikost generovaného šumu. Tento šum je produkován spontánní emisí 

(ASE) a je menší, při čerpání zesilovače na jeho začátku, než kdybychom ho čerpali z jeho 

konce.

To je způsobeno tím, že pokud zesilovač čerpáme ze začátku trasy, podílí se celá tato trasa na 

útlumu tohoto šumu protože nejvíce se ASE generuje v místě koncentrace největšího výkonu.

Pokud ale zesilovač čerpáme až na jeho konci, tak i v tomto místě dochází k největší generaci 

ASE a proto je přijímač na konci trasy zatížen větším šumem. [4]

4.3.3 Konfigurace s lokálním zesílením (LRA)

Takto koncipovaný zesilovač se využívá ke zvětšení kapacity vlákna tím, že umožňuje zesilovat 

na vlnových délkách, na kterých to nedokážou zesilovače založené na příměsi vzácných zemin. 

Je možné zesilovat například i v pásmu S, které takto umožňuje dosáhnout až 2x větší 

přenosové kapacity oproti L pásmu. Tyto zesilovače jsou provedeny jako diskrétní bloky 

konstruované právě podle požadavků na specifickou šířku pásma a profil zisku vedení. [4]
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4.4 Erbiem dotovaný vláknový zesilovač

Zesilovače založené na vlákně dotovaném erbiem mají nezastupitelnou úlohu ve světě sdělovací 

techniky. Jejich nasazením bylo možné docílit značného rozvoje komunikačních systémů na 

bázi WDM a DWDM a umožnit za relativně nízkou cenu nasazení těchto systémů na trasách 

páteřních sítí na značné vzdálenosti, které by bez jejich použití nebylo možné překlenout.

4.4.1 Princip činnosti EDFA zesilovače

Jak bylo popsáno v předešlých odstavcích je činnost EDFA zesilovače založena na jevu zvaném

stimulovaná emise který je vyvolán pomocí čerpacího laseru v erbiem dotovaném vlákně.

4.4.2 Dotace vlákna

Erbium použité jako příměs má v jádře vlákna koncentraci od jednoho po několik set iontů 

Erbia na milion molekul základního materiálu SiO2. Aby bylo možné zesilovač efektivně čerpat 

je nutné najít kompromis v množství příměsí, protože s jejich koncentrací roste i zisk 

zesilovače, ale při jejich přílišné koncentraci se začnou ionty příměsí ovlivňovat navzájem a 

dochází ke zhoršení parametrů zesilovače a ke snížení zisku.

Dotace vlákna probíhá postupem při němž se do SiO2 vlákna dodá příměs – modifikátor, který 

je tvořen například prvky Ca, Na, K a podobně. Tím se otevře SiO2 struktura a umožní tak 

zabudovat ionty erbia do vlákna.

To, jakým způsobem je vlákno dotováno, rozhoduje o tom, jaký bude zisk zesilovače, ale také o 

tom, na jakých vlnových délkách bude pracovat, protože různé příměsi ovlivňují na jakých 

hladinách bude docházet k přechodům, a tedy i v jakém pásmu je schopen zesilovač signál 

zesílit.
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4.4.3 Čerpání EDFA

Čerpání EDFA zesilovače můžeme rozdělit na dva typy podle toho, na jaké vlnové délce čerpací 

laser pracuje. Historicky starším typem je laser pracující na vlnové délce 1480 nm. Tyto lasery 

byli dříve používány pro jejich spolehlivost a relativně nízkou pořizovací cenu. Dosahují také 

velkých výstupních výkonů od 200 mW do asi 400 mW, což je výkon potřebný pro dosažení 

inverze populace.

Pracovně mladším představitelem čerpacího laseru je typ pracující na vlnové délce 980 nm. 

Dnes  je dosažena dobrá spolehlivost i u těchto typů laserů, které mají při čerpání značnou 

výhodu v tom, že při jejich použití dosahuje zesilovač menšího šumu, než při čerpání laserem na 

vlnové délce 1480 nm. Výkonově  tyto lasery již nemají problém pracovat stabilně i při výkonu

450 mW.

Ovšem zůstává zde fakt, že při čerpání na vlnové délce1480 nm produkuje zesilovač sice více 

šumu, ale na druhou stranu dosahuje takto buzený zesilovač lepší účinnosti čerpání, kdy je 

oproti čerpání na 980 nm k dispozici pro stejný výkon asi o 50% více fotonů. Na obrázku č. 17

[1] je vidět model hladin erbiem dotovaného vlákna znázorňující průběh čerpání a stimulované 

emise.

Obrázek 17, Hladiny EDFA a jeho čerpání
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Z obrázku je patrné, že jde o tří hladinový systém, pokud použijeme čerpací laser na vlnové 

délce 1480 nm elektrony excitují ze základní hladiny na hladinu E2, kde setrvají asi 10 ms. 

Potom přejdou zářivým přechodem na hladinu E1, a to buď stimulovanou nebo samovolnou 

emisí.

Pokud ale použijeme čerpací laser na vlnové délce 980 nm excitují elektrony nejprve na 

metastabilní hladinu E3, kde setrvají asi jen 1 us. Potom se nezářivým přechodem dostanou na 

hladinu E2, která se ale vyprazdňuje mnohem pomaleji (doba setrvání je asi10 ms), a proto se 

zde budou elektrony hromadit. Takto nahromaděné elektrony potom mohou pomocí 

stimulované emise přejít na hladinu E1. 

Zde je nutno poznamenat, že jednotlivé hladiny nelze chápat jako diskrétní stavy, ale jako pásy, 

jejichž šířka je dána právě typem příměsi, který je zabudovaný do vlákna. Tím pádem jsou 

možné přechody mezi stavem E2 a základním stavem v určitém rozmezí vlnových délek, což 

má za následek, že zesilovač nezesiluje jen jednu vlnovou délku, ale celé pásmo. Tato 

skutečnost je ilustrována na obrázku č.18 [1], kde je jasně vidět, že přechody probíhají v pásech 

a ne v diskrétních hladinách a že koncentrace elektronů je vyšší u hladiny E2 a nižší u hladiny 

E1. Tyto přechody jsou v praxi uskutečňovány v pásech odpovídajícím pásmu od 1520 nm –

1570 nm, což je pro nás výhodné, protože se jedná o pásmo používané ke komunikaci u WDM 

systémů.

Obrázek 18, Koncentrace elektronů v pásech erbia
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Dalším aspektem problematiky čerpání je optimální nastavení čerpacího výkonu.

Při nastavování čerpacího výkonu ve vlákně musíme totiž brát v úvahu skutečnost, že nelze 

neustále zvyšovat čerpací výkon do nekonečna. Erbiové vlákno totiž v závislosti na svojí délce 

absorbuje jen určité množství výkonu, které je dáno množstvím elektronů, schopných tento 

výkon přijmout a excitovat na vyšší energetické hladiny.

Obrázek č. 19 [1] ukazuje jak vypadá závislost zisku zesilovače na velikosti čerpacího výkonu

pro různé vlnové délky čerpání a různé vlnové délky komunikačního laseru, při konstantní délce 

vlákna.

Obrázek 19, závislost zesílení na čerpání a na délce vlákna

Pokud budeme čerpací výkon zvyšovat nad tuto mez, vlákno ho již neabsorbuje a tento výkon 

na svém konci vyzáří. Proto je nutné najít optimální velikost čerpacího výkonu, aby nebylo do 

vlákna zbytečně dodáváno více energie než-li se podílí na zesílení signálu.
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4.4.4 Základní konfigurace EDFA zesilovače

Na obrázku č. 20 [5] je vidět příklad konfigurace EDFA zesilovače sestaveného z jednotlivých 

dílčích bloků.

Obrázek 20, Konfigurace EDFA zesilovače

Vstupní signál vstupuje přes izolátor do vlnově selektivního vazebního členu (multiplexeru),

kde je sloučen se signálem, který pochází z čerpacího laseru. Vazební člen má také za úkol 

nepropustit do aktivního prostředí jiný signál nežli užitečný, protože ve vlákně by se mohl 

jakýkoliv parazitní světelný signál zesílit, a tím snížit velikost odstupu signálu od šumu.

Izolátor je zde použit z toho důvodu, že v multiplexeru dochází k přeslechům mezi jednotlivými 

vstupy a pokud by se dostal signál z čerpací diody až k vysílací elektronice mohlo by docházet k 

ovlivnění vysílací laserové diody a ke zhoršení přenosových parametrů.

Izolátor proto propustí světlo jen v jednom směru, a tím je zabráněno šíření čerpacího výkonu 

zpět do signálové trasy.

Za multiplexerem je již připojeno erbiem dotované vlákno, které je zakončeno opět vlnově 

selektivním vazebním členem, který je zde proto, aby se oddělil užitečný signál 1550nm a 

zbytek čerpacího výkonu, který nebyl absorbován ve vlákně a je poté monitorován fotodiodou 

aby umožnil nastavení optimálního čerpacího výkonu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 

nadměrnému čerpání vlákna, a tím pádem k jevům jako k nadměrnému zahřívání a spotřebě 

energie, přeslechům na vstupech a výstupech multiplexerů a podobně.

Za výstupním multiplexerem je potom opět umístěn izolátor, který má zabránit průniku 

odraženého světla zpět k vysílací diodě a filtr, který propustí dál jen signál o vlnové délce 1550

nm a ne signál 980 nm.
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Řídící obvod v této konfiguraci monitoruje výkon čerpacího laseru na vstupu do prvního 

vazebního členu a výkon, který se neabsorboval ve vlákně. Na základě těchto údajů pak 

elektronika nastavuje výkon čerpacího laseru tak, aby bylo dosaženo konstantního zisku. Toto 

řízení je nutné, protože laserové diody jsou silně závislé na teplotě, kdy se s měnící teplotou 

mění i výkon, který dioda vyzáří, a protože se svojí činností dioda značně zahřívá, nebylo by 

bez tohoto řízení možné dosáhnout konstantního zisku zesilovače. 

V praxi se používá zapojení i více zesilovačů sériově za sebou nebo paralelně vedle sebe, aby se 

vyrovnala přenosová charakteristika, nebo rozšířilo pásmo ve kterém zesilovač pracuje. Tyto 

zapojení jsou zobrazena na obrázku č. 21 [1].

Obrázek 21, sériové a paralelní spojení zesilovačů
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5. Měření zesílení

5.1 Použité přístroje pro měření

Pro měření zesílení EDFA zesilovače jsem použil výukový modul dodávaný společností I.D.I.L. 

Tento modul (obrázek č.22), je navržen tak, aby umožnil komplexní měření vlastností erbiem 

dotovaného zesilovače a jeho různorodých modifikací. Modul obsahuje dva vestavěné lasery,

a to čerpací laser pracující na vlnové délce 980 nm a výkonem 80 mW, s možností nastavení 

budícího proudu potenciometrem s displejem pro odečítání nastavených hodnot. Dále laserový 

zdroj pracující na vlnové délce 1550 nm a s výkonem 1 mW sloužící jako zdroj užitečného 

signálu opět s potenciometrem pro nastavení velikosti budícího proudu a displejem pro 

orientaci.

Oba tyto lasery mají možnost přepínání mezi konstantním režimem, kdy svítí kontinuálně a my 

nastavujeme pouze výkon a režimem, kdy je možné externím zdrojem pulzů přes koaxiální 

kabel tyto lasery modulovat a to až do kmitočtu 100 kHz.

Pro propojení čerpacího laseru a laseru 1550 nm jsou zde přítomny dva vlnově selektivní 

vazební články se vstupy pro 980 nm a 1550 nm a jedním společným výstupem. Erbiové vlákno 

je zabudované přímo v modulu a je přístupné přes konektory na předním panelu modulu a má 

teoretický zisk až 30dB. Dále je přítomen optický izolátor, pozlacené vláknové zrcadlo, 

útlumové články s hodnotami -5, -10 a -20 dB, optický detektor a jeden coupler 10/90 %.

Pro měření optického výkonu jsem použil měřiče firmy NOYES (obrázek č.23), které jsou 

schopny měřit optický výkon v miliwattech i v dBm a jsou přepínatelné na různé rozsahy od 

850 do 1625nm.

Kompletní soupis použitých měřících přístrojů a jejich parametrů je pak umístěn v příloze č. 2
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Obrázek 22,EDFA měřící modul

Obrázek 23, Měřič optického výkonu
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5.2 Předřadná měření

Před vlastním měřením zesílení je nutné provést jistá měření předřadná, která nám umožní měřit 

samotné zesílení. Abychom mohli určit jakého zesílení jsme dosáhli je nutné nejprve znát výkon 

signálu, který do zesilovače vstupuje abychom jej mohli porovnat s výkonem výstupním. Za 

tímto účelem provedeme tak zvané měření P-I charakteristiky laserové diody, a to jak diody 

čerpacího laseru tak diody, která nám slouží pro simulaci datového provozu. Po těchto 

předřadných měřeních jsem provedl měření zesílení a to jak pro stejnosměrný vstupní signál tak 

i pro střídavý.

5.2.1 Měření P-I charakteristik

Při tomto měření byl zapojen výstup z laserové diody do měřiče optického výkonu nastaveného 

tak, aby zobrazoval výkon v miliwattech a postupně byl zvyšován budící proud procházející 

diodou. Odečítáme výkon, který je vyzařován. Získáme tak závislost optického výkonu na 

budícím proudu a můžeme pak vycházet z takto naměřených dat kdy víme, při jakém proudu 

diodou se emituje jaký výkon.

Na grafu č. 1 je pro představu zobrazena P-I charakteristika signálového laseru.

P-I charakteristika signálového laseru
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Graf 1, P-I charakteristika signálového laseru
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U grafu P-I charakteristiky laseru si můžeme všimnout průběhu výkonu, kdy do určité hodnoty 

proudu není emitován žádný signál a až při určitém prahovém proudu přejde 

P-I charakteristika z nelineárního průběhu na průběh téměř lineární, kdy dioda pracuje 

v laserovém režimu. Tento jev je způsoben tím, že dokud není dodávaná energie dostatečná na 

to, aby kryla ztráty v samotné diodě vypadá průběh P-I charakteristiky tak, jak je zobrazeno na 

obr. 21 bod A. Pokud nadále budeme zvyšovat velikost budícího proudu budou již pokryté 

ztráty a dioda začne pracovat v laserovém režimu a bude se pohybovat v oblasti označené 

písmenem B na obrázku č.24

P[uW]

B

I [mA]

A

Obrázek 24, Průběh P-I charakteristiky
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5.3 Měření stejnosměrného zesílení

Při tomto měření byl zesilovač zapojen podle obrázku č.25. Laser simulující datový provoz byl 

v režimu konstantního svícení a postupně byly měněny hodnoty budícího proudu na  10mA, 

20mA a 30mA, čemuž podle předem změřené P-I charakteristiky odpovídají výkony 25,35uW, 

777,5uW a 1525uW. 

Pro každý nastavený výkon signálového laseru pak byl postupně zvyšován výkon čerpacího 

laseru až do hodnoty budícího proudu 150mA. Hodnoty výstupního výkonu byly pak odečítány 

na měřícím přístroji NOYES OPM4 na výstupu z vlnově selektivního multiplexeru.

Jako zesilovací vlákno jsem nejprve použil to, které je vestavěno přímo v přístroji, a k němu 

jsem následně přidal nejprve první přídavné vlákno a po odměření s takto prodlouženým 

erbiovým vláknem jsem připojil přes spojku ještě druhé přídavné vlákno a opět jsem provedl 

měření. Takto jsem tedy provedl měření pro tři různé délky zesilovacího vlákna. 

Dále jsem  provedl ještě dvě měření, kdy jako první bylo použito zesilovací vlákno, které jsem 

v předešlém měření použil jako první přídavné vlákno, a v dalším kroku jsem k tomuto vláknu 

připojil ještě druhé přídavné vlákno tak, abych zjistil rozdíly ve zisku těchto dvou vláken a 

vlákna vestavěného v měřícím modulu.   

Z takto naměřených dat pak bylo dle vzorce č. 5 vypočítáno zesílení v závislosti na vstupním 

výkonu signálového laseru, budícím proudu čerpacího laseru a délce vlákna.

Na grafu č. 2 je zobrazen průběh zesílení v závislosti na velikosti čerpacího proudu při použití 

jednoho zesilovacího vlákna a při různých velikostech budícího proudu signálového laseru.

Pin

Pout
LogA 10 (5)
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zesílení EDFA v závislosti na čerpacím proudu, jedno vlákno
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Graf 2, Průběh zesílení v závislosti na velikosti čerpacího proudu
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Obrázek 25, Zapojení pro měření stejnosměrného zesílení

laser 
980nm

multiplexer

izolátorlaser 
1550nm

měřič 
výkonu

Spojky

erbiová vlákna 1,2 a 3



5. Měření zesílení 35

5.4 Měření střídavého zesílení

Při tomto měření došlo pouze ke změně v nastavení laseru simulujícího datový provoz, který již 

nebyl nastaven do režimu konstantního svícení jako v předešlém měření, ale do režimu, kdy 

můžeme laser ovládat externím zdrojem signálu. Za tímto účelem byl k signálovému laseru 

1550 nm připojen frekvenční generátor a laser byl přepnut do režimu ovládání externím 

signálem. Generátor byl nastaven na frekvenci 100 kHz a laserem protékal proud o velikosti 7 –

10 a 14 mA, čemuž odpovídají amplitudy obdélníkového signálu 10,8mV – 13,2mV –

20,2mV na výstupu generátoru. Zapojení při tomto měření reprezentuje obrázek č.26.

Následně bylo opět proveden výpočet zesílení, ale pro jeho hodnotu v decibelech byl použit 

vzorec č. 6, protože samotné zesílení se určovalo ne z poměru výkonů, ale z poměru napětí 

odečtených z připojeného osciloskopu.

Při provedení měření se ale vyskytl problém s použitým detektorem vestavěným v měřícím 

modulu, který byl použit pro převod optického signálu z výstupu zesilovače, na signál 

elektrický tak, aby bylo možné jej zobrazit na osciloskopu. Výrobce totiž nezveřejňuje o 

detektoru žádné bližší údaje jako například jeho zisk, nebo převodní charakteristiku, a tudíž 

nebylo možné korektně určit zesílení při tomto zapojení měření. Navíc se při použití detektoru 

ukázalo, že do měření vnáší zkreslení v podobě omezení, které se jevilo způsobem jakoby 

zesilovač přecházel velice rychle do saturace, ačkoliv tomu tak nebylo. Graficky je tato situace 

zobrazena na grafu č.3.

Uout

Uin
LogA  20                 (6)

Proto byl zvolen odlišný přístup k tomuto měření, aby nemusel být použit tento detektor a 

měření probíhalo čistě v optické oblasti. Nejprve bylo nutné pomocí měřiče optického výkonu 

určit výkon na výstupu multiplexeru při budícím proudu signálového laseru 7, 10 a 14 mA, při 

frekvenci 100 kHz. Tyto výkony byly 117,2 uW, 227,4 uW a 381,4 uW. Poté bylo provedeno 

měření stejným způsobem jako při měření stejnosměrného zesílení podle schéma zapojení na 

obrázku č. 27 a výstupní výkon byl opět měřen měřičem optického výkonu OPM4.  Výsledná 

závislost zesílení při druhém měření je zobrazena na grafu č. 4.
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závislost zesílení střídavěho signálu na čerpacím výkonu, jedno vlákno
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Graf 3, Průběh zesílení při prvním měření střídavého zesílení
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měžení střídavého zesílení, jedno vlákno
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Graf 4,Průběh zesílení při druhém měření střídavého zesílení
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Obrázek 26,  Zapojení měření střídavého zesílení, první varianta

Obrázek 27, Zapojení měření střídavého zesílení, druhá varianta
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6.Měření SNR

Šum u optických zesilovačů představuje problém při stavbě dlouhých tras bez regenerátorů 

s použitím pouze optických zesilovačů. Pro posouzení šumových vlastností je použit výraz SNR 

(signal to noise ratio), který udává poměr mezi velikostí šumu a užitečného signálu.

Protože na rozdíl od regenerátoru, který vrátí hodnotu SNR na původní hodnotu, jenž byla 

v místě vysílače, optický zesilovač ji vždy sníží, nebo minimálně ponechá na stejné hodnotě.  U 

optických zesilovačů vzniká šum zvaný ASE (amplified spontainous emission) doslova 

zesílenou spontánní emisí. U EDFA zesilovače je tento šum generován po celé délce vlákna, 

nejvíce však na jeho začátku, kde je největší intenzita čerpání. Z tohoto lze odvodit, že míra 

generovaného šumu je přímo úměrná intenzitě čerpání a tedy i velikosti zisku.

Mnou prováděné měření má za úkol porovnat velikost SNR pro jednotlivá měření.

Velikost generovaného šumu byl určen při zapojení dle schématu na obrázku č. 28, kdy při 

odpojeném signálovém laseru byl zvyšován čerpací výkon vstupující do vlákna až do 150 mA a 

byl měřen výkon na výstupu pro 1550 nm z multiplexeru. Tímto byl tedy změřen výkon šumu

generovaného samovolnou emisí v erbiem dotovaném vlákně. Následně byl tento výkon 

porovnán s jednotlivými výstupními výkony z měření v bodech 5.4 a 5.3 a výkon šumu byl od 

nich odečten. Takto byl získán výkon zesíleného signálu a mohl být podle vzorce č. 7 vypočítán

SNR pro jednotlivá měření. 

Pšum

Psig
LogSNR  10 (7)

multiplexer

laser 
980 nm

erbiové 
vlákno

měřič 
výkonu

Obrázek 28, Schéma zapojení použitého při měření generovaného šumu
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7. Zhodnocení výsledků měření

7.1 Měření stejnosměrného zesílení 

U měření stejnosměrného zesílení je z grafů patrné, že pokud jsem k vláknu, které bylo 

vestavěno v měřícím modulu připojil přídavná vlákna, došlo k mírnému snížení zisku celého 

zesilovače. Tento pokles však nebyl nijak markantní prakticky v desetinách dB.

Tento fakt připisuji tomu, že vlákna použitá k prodloužení jsou dotována erbiem velmi slabě, 

což je patrné z grafu č. 5, který zobrazuje absorpci čerpání ve vláknech. Zde je vidět, že 

vestavěné vlákno absorbuje značné množství čerpacího výkonu, ale po připojení nejprve 

jednoho a následně druhého vlákna dochází jen k velmi slabé absorpci. Vlákno signál spíše 

ovlivňuje svým útlumem a útlumem spojek použitých k jeho připojení (jednotlivé průběhy byly 

za použití polynomické regrese proloženy křivkou pro lepší názornost).

V důsledku toho se po připojení těchto dvou vláken k vláknu vestavěnému projeví spíše útlum 

použitých spojek a vláken samotných nad jejich ziskem. Samotná vlákna použitá k prodloužení 

jsem změřil také. Ukázalo se, že vlákno se velice rychle se stoupajícím vstupním výkonem 

dostane do saturace, jak je patrné z grafu č. 6. To považuji také za důsledek slabé dotace těchto 

vláken, protože ve stavu inverze populace není v excitovaném stavu takové množství elektronů, 

aby pokryly nároky vstupního signálu o větším výkonu.
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měření absorbce v erbiových vláknech
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Graf 5, Průběh absorpce čerpání v závislosti na jeho velikosti a počtu vláken
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Měření zesílení pro první podlužovací vlákno
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Graf 6, Zesílení vlákna použitého k prodloužení vlákna vestavěného v měřícím modulu
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7.2 Měření střídavého zesílení

Při tomto měření nejprve došlo k problému, kdy použitý detektor převádějící optický signál na 

elektrický zkresloval výstupní signál a neumožnil určit přesné zesílení zesilovače. Jak je vidět 

na grafu č. 3, zobrazující průběh zesílení v závislosti na velikosti čerpacího výkonu pro jedno 

vlákno, dostal se zesilovač již při velikosti čerpacího proudu 60 mA do saturace a zesílení 

v saturaci se blížilo 70 dB, což je nesmyslná hodnota, protože například teoretické maximální 

zesílení vestavěného vlákna v modulu je podle výrobce 30 dB.

Proto byl zvolen jiný postup měření popsaný v kapitole 5.4, kdy byl ze signálové cesty zcela 

vyloučen vestavěný detektor. Po této úpravě již výsledky odpovídaly předpokladům, kdy 

zesílení dosahovalo téměř 15 dB, a do limitace se dostával zesilovač postupně. Průběh zesílení 

v závislosti na délce vlákna, pak byl totožný jako u stejnosměrného zesílení, kdy po přidání 

dalších vláken zesílení mírně kleslo. Výsledný průběh závislosti zesílení střídavého signálu na 

vlnové délce pro jedno vlákno ilustruje graf č. 7. 



7. Zhodnocení výsledků měření 44

měžení střídavého zesílení, jedno vlákno
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Graf 7, Průběh zesílení pro střídavý signál a jedno zesilovací vlákna
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7.3 Měření SNR

Toto měření mělo stanovit úroveň generovaného šumu v zesilovači při různých zapojení a 

různých parametrech vstupního signálu. Měření ukázalo podle předpokladů, že při nízkém 

výkonu vstupního signálu jsou hodnoty SNR nižší a naopak. Dále se také potvrdil předpoklad, 

že s rostoucí velikostí čerpacího proudu bude hodnota SNR klesat. To je dáno tím, že 

s rostoucím čerpacím proudem roste zisk zesilovače, ale dochází taktéž k zesílení signálu, který 

je produkován spontánní emisí v aktivním prostředí. Tato skutečnost je ilustrována na grafu č.8.

Zde je vidět, že na začátku je hodnota SNR nízká, ale to je způsobeno tím, že do velikosti 

čerpacího proudu 45 mA  je zisk zesilovače ještě malý a rozdíl mezi výkonem šumu a výkonem 

výstupního signálu není tak veliký, protože zesilovač ještě nepracuje v ideálním režimu, protože 

čerpání není ještě dostatečné. Jakmile ale dosáhneme velikosti čerpacího proudu 45 mA,

zesilovač začne pracovat korektně a hodnota SNR se zvýší na přijatelnou úroveň. Graf č. 8

zobrazuje průběh SNR v závislosti na čerpacím proudu při použití stejnosměrného signálu, kdy

je vidět, že pro vstupní signál při budícím proudu 10 mA, je tento zcela překryt šumem a 

v zesilovači převládá spontánní emise. Po zvětšení budícího proudu se již hodnota SNR zvedla a 

dosahovala hodnoty od přibližně od 20 dB do 5 dB.

Použití střídavého signálu má však pro nás větší vypovídací hodnotu protože s takovýmto 

signálem bude právě zesilovač pracovat. Graf č. 9 ukazuje průběh SNR pro střídavý signál kdy 

je vidět, že již nedošlo k překrytí signálu šumem ani při malém budícím proudu. SNR se při 

tomto měření pohybovalo od 17 dB do 4,5 dB.

Toto měření také ukázalo, že u erbiem dotovaných zesilovačů je spontánně generovaný šum 

značnou překážkou omezující dosah takto zesíleného signálu a v praxi se ukazuje, že po 

průchodu signálu asi sedmi EDFA zesilovači, což představuje vzdálenost skoro 640 km, je nutné 

použít regenerátor, protože by již nadále nebylo z důvodu nízkého SNR možné signál korektně 

detekovat. 
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závyslost SNR na velikosti čerpacího proudu, jedno vlákno střídavý vstupní signál
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Graf 8, Průběh SNR v závislosti na čerpacím proudu pro stejnosměrný signál
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závyslost SNR na velikosti čerpacího proudu, jedno vlákno stejnosměrný vstupní signál
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Graf 9, Průběh SNR v závislosti na čerpacím výkonu pro střídavý signál
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8.Závěr

Při psaní této práce jsem si dal za úkol přiblížit technologii optických zesilovačů čtenářovy tak, 

aby i člověk, který dosud nepřišel s touto technologií do styku byl schopen porozumět jeho 

funkci. Optické zesilování signálu má stále větší podíl ve sdělovací technice, protože v dnešní 

době dochází již i na území České republiky k dynamickému rozvoji sdělovacích technologií 

postavených na optických vláknech. Proto si myslím, že i širší veřejnost nebo studenti jiných 

oborů by měli mít možnost se seznámit s tímto tématem. V práci jsem se snažil osvětlit nejprve 

základní principy, na kterých stojí optické zesilování signálu, a ty potom podložit názornými 

měřeními. Při těchto měřeních se ukázalo, že použitá vlákna se lišila v jejich dotaci, což bylo 

ilustrováno grafem absorpce čerpacího výkonu č. 5. Dále se také potvrdil předpoklad, že nemá 

smysl zesilovač čerpat příliš velikým výkonem, protože se tento dostane do limitace a další 

zvyšování čerpacího proudu již nemá přínos v navýšení výstupního výkonu.

Při provádění měření se také ukázalo, jak je technologie optických vláken citlivá na vnější 

ovlivnění. Zapojený zesilovač byl velice náchylný na jakýkoliv pohyb s vlákny, proto bylo 

nutné provádět měření velmi opatrně, aby nebylo ovlivněno.

Doufám, že při čtení mé práce čtenář najde ty informace, které hledá, a že jej tato práce obohatí 

cennými poznatky z oblasti optoelektroniky. 


