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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o měření vláknově optických rezonátorech. V první 

části je popsán vláknově optický rezonátor a efektivní hodnota indexu lomu a jeho porovnání 

s indexem lomu. V další části jsou pak popsány optoelektronické prvky používané při měření, 

jako jsou jednomódová vlákna, lasery DFB a VCSEL, Erbiem dopovaný vláknový zesilovač a 

fotodetektory. Ve třetí části je pak popsáno samotné měření, uvedení výsledků a jejich shrnutí.   

 

Klíčová slova: Optické vlákno, vláknově optický rezonátor, vláknový zesilovač EDFA, 

efektivní hodnota indexu lomu, lineární superpozice, rozdíl frekvencí, DFB laser, VCSEL laser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with measurement of fiber optical rings rezonators. In first part is 

described fiber optical rings rezonators, effective value of refractive index and it’s comparing 

with refractive index. In another part are described optoelectronic components used in 

measurement, like single mode fibers, DFB and VCSEL lasers, Erbium doped fiber amplifier and 

photodetector. In third part is described measurement itself, results and their conclusion. 

 

Key words: Optical fiber, fiber optical rings resonator, fiber amplifier EDFA, efektive value of 

refractive index, Linear superposition, diference of frequency, DFB laser, VCSEL laser 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

 a průměr vlákna 

 AlGaAs Druh slitiny polovodiče 

 APD Druh fotodetektoru 

 c rychlost světla ve vakuu 

 DFB (Distributed FeedBack) Laser s distribuovanou zpětnou vazbou 

 E1, E2, E3 Energetické hladiny 

 EDFA  (Erbium doped fiber amplifier) Erbiem dotovaný vláknový zesilovač 

 Er
3+

 Ionty erbia 

 Δf rozdíl frekvencí nalezených poloh lineární superpozice 

 f1 frekvence  polohy lineární superpozice 

 f2 frekvence následující polohy lineární superpozice 

 FTB (Fused Biconical coupler) Tavená dvoukuželová spojka 

 GaAs Druh slitiny polovodiče 

 Ge germium 

 Ith Prahový proud Laserové diody 

 Ip Proud fotodetektorem 

 InGaAs Druh slitiny polovodiče 

 InGaAsP Druh slitiny polovodiče 

 L Délka vlákna 

 Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Zdroj 

monochromatického koherentního záření  

 LD (Laser diode) Laserová dioda 

 LED (Light-Emitting Diode) Dioda emitující světlo 

 m počet period 

 MFD Průměr módového pole 

 MM (Multi mode) mnohomódové vlákna 

 n Index lomu 

 n1 Index lomu jádra 

 n2 Index lomu pláště 

 n1eff Efektivní hodnota indexu lomu 

 nx Index lomu ve směru x 

 ny Index lomu ve směru y 

 NA Numerická apertura 

 OH Vodní ionty 

 P Výkon 

 p počet period  



 

 PIN Druh Fotodiody 

 R Ciltivost 

 Si Křemík 

 SM (Single mode) jednomodové vlákna 

 SNR (Signal to noise ratio) Odstup signálu od šumu 

 T1 Perioda  signáluo frekvenci f1 

 T2 Perioda  signálu o frekvenci f2 

 V Normalizovaná frekvence 

 v Rychlost světla v materiálu 

 VCSEL (Verticaly Cavity Surface Emitting Laser) Druh laseru, který generuje 

optické záření ve vertikální dutině kolmo na povrch 

 WDM (Wawe division multiplex) vlnový multiplex 

 X Absolutní chyba měření 

 xi zdánlivá odchylka 

X  Aritmetický průměr naměřené veličiny 

X  Směrodatná odchylka 

 σ
2
 Rozptyl 

 λ Vlnová délka 
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci se věnuji problematice měření vláknově optického rezonátoru 

jako nové metody měření efektivní hodnoty lomu. Jedná se o novou metodu, která souvisí 

s rozvojem využití optických vláken v telekomunikacích a jejich nových aplikacích. Jednou 

z těchto aplikací, která vzešla z rozvoje této oblasti, jenž nemá dosud podobnost na poli 

optických senzorových aplikací, je vláknově optický rezonátor.  

V této práci se zabývám experimentálním uspořádáním vláknově optického rezonátoru 

s optickým vláknem v délce řádově kilometrů. V první části je věnována vláknově optickému 

rezonátoru a popisu indexu lomu a efektivního indexu.  

V další části nebudou chybět popisy a principy optoelektronických prvků použitých 

v experimentálním uspořádání, jako jsou, kromě jednomódových vláken, Lasery DFB a 

VCSEL, Fotodetektory, vláknové zesilovače EDFA a další optické prvky.  

Praktická část je zaměřena na rozbor experimentálního uspořádání a vlastnímu měření 

na tomto uspořádání. Měření bude provedeno nejdříve pro více délek jednomódového vlákna a 

za pomocí DFB laseru a to bez použití a s použitím vláknového zesilovače a budu sledovat 

chování uspořádání. V další části měření se budu zabývat proměřováním tohoto uspořádání na 

vyšších frekvencích při využití VCSEL laseru. V praktické části jsou dále uvedeny jednotlivé 

použité přístroje a optoelektronické prvky. Praktická část dále obsahuje vyhodnocení obou 

měření a výpočet efektivní hodnoty indexu lomu. 
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2. Úvod do problematiky 

2.1 Vláknově optický rezonátor 

Současný dynamický rozvoj technologie optických vláken má úzkou souvislost 

s využitím optických součástí a zvláště optických vláken v oblasti telekomunikací. Podíváme-li 

se do historie první náznaky o vývoji a použití nízko útlumových optických vláken sahají do 60. 

let minulého století. S postupným vývojem technologie v následujících letech bylo možné 

použít získané znalosti pro výrobu senzorů z optických vláken. S jejich výrobou došlo 

k rychlému rozšíření a následnému vývoji různých typů pro různé aplikace.  

Jednou z nových aplikací je vláknově optický rezonátor. Jde v podstatě o uzavřenou 

zpětnovazební smyčku (obrázek 1). Ta vznikne, pokud SM vlákno bude na každé straně 

zakončeno vazebními členy [1]. 

 Jeden pracuje jako optický splitter, druhý jako optický coupler. Vláknově optický 

rezonátor pak pracuje tak, že se optický vstupní signál rozdělí pomocí Splitteru na dva signály. 

Jeden signál pokračuje dál do výstupního vlákna, zatímco druhý signál se vrací zpět smyčkou a 

prochází dál s určitým zpožděním.  

 

 

Obr. 1: Vláknově optický rezonátor se zesilovacím vláknem 

 

Vláknově optické rezonátory můžeme rozdělit podle délky vlákna na: 

 Rezonátory s krátkou smyčkou  

Vlákno ve smyčce je dlouhé řádově metry. Rezonátory s krátkou smyčkou 

našly využití při synchronizaci módů a tvarování optických pulzů ve vláknových 

laserech.   
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 Rezonátory s dlouhou smyčkou   

Vlákno ve smyčce je dlouhé řádově km. Tyto rezonátory zatím nejsou moc 

rozšířené. V této diplomové práci se budeme věnovat právě těmto rezonátorům.  

 

Vláknově optický rezonátor může být buzen světlem z LD, které je modulováno 

frekvenčním signálem. Pokud je do uzavřené smyčky zařazeno zesilovací vlákno, které pokrývá 

ztráty vzniklé na vazebních členech smyčky, pak můžeme takto vyhodnocovat zpoždění signálu 

ve smyčce a tím měřit efektivní hodnotu indexu lomu n1eff při známé délce vlákna. Měření 

vláknově optických rezonátorů je tedy novou metodou měření n1eff SM vlákna. Efektivní 

hodnota indexu lomu je často mylně brána, proto si jí v další kapitole popíšeme a zjistíme rozdíl 

oproti indexu lomu jádra [1].  

 

2.2 Rozdíl mezi indexem lomu n a efektivní hodnotou indexu lomu n1eff 

2.2.1 Index lomu n 

Nejprve si popíšeme index lomu n. Je to materiálová konstanta, která vyjadřuje podíl 

rychlosti světla ve vakuu s rychlosti světla v daném prostředí. Také vyjadřuje rychlost šíření 

světla v daném prostředí. Je to bezrozměrné číslo a je větší než 1. 

 

],;[ 11   smsm
v

c
n  (1) 

 

Kde 

],;[ 11   smsm
n

c
v         (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Kde  c je konstanta a její hodnota je= 299 792 458 m/s.  

Přepokládáme, že se mód ve vlákně šíří v ose vlákna. Mód se může různými vlivy šířit 

vláknem i jiným směrem (obrázek 2), a tím se mění doba šíření. Svůj podíl na této skutečnosti 

má i numerická apertura, která je malá, ale není nulová. 
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Obr. 2: Šíření módu SM vláknem 

 

Index lomu můžeme popsat pomocí délky vlákna L, rychlosti světla v daném prostředí v 

a doby šíření módu vláknem t. Pro vyjádření délky SM vlákna dostaneme tento vzorec: 

 

],;[ 1 ssmmtvL                                               (3)                                             

 

Po dosazení vzorce (2) a upravení vzorce pro výpočet indexu lomu dostaneme tuto rovnici: 

],,;[ 1

1 smsmt
L

c
n                                                  (4)                                        

 

2.2.2 Efektivní hodnota indexu lomu n1eff 

Efektivní hodnota indexu lomu n1eff  vyjadřuje rychlost šíření signálu ve vlákně. V tomto 

případě nesledujeme šíření módu (světla). Do vlákna posíláme optický signál (obrázek 3) a 

sledujeme, za jakou dobu projde vláknem. Signál vstupuje do vlákna v čase t a vychází z něj 

v čase t1.  

Obr. 3: Šíření signálu vláknem 
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Pokud použijeme pro tento případ vzorec (3), pak můžeme říct, že 

 

  ],;[ 1

1 ssmmttvL                                          (5)                                                

 

Po úpravě dostaneme vzorec pro výpočet n1eff 

 

  ],,;[ 1

11 smsmtt
L

c
n eff

                                (6)                                                   

                                     

 Pro indexy platí tato relace 

 

];;[211  nnn eff
                                          (7)                                           

 

Rozdíl mezi index lomu a efektivní hodnotou indexu lomu je tedy ten, že, zatímco index 

lomu vyjadřuje rychlost šíření světla ve vlákně, efektivní hodnota indexu lomu vyjadřuje 

rychlost šíření signálu ve vlákně. 

3. Optoelektronické prvky 

 V této části jsou popsány optoelektronické prvky, popřípadě principy činnosti. 

3.1 Optické vlákna 

Optické vlákno je skleněné nebo plastové vlákno, které přenáší signály prostřednictvím 

světla ve směru své podélné osy. Optická vlákna jsou široce využívána v komunikacích, kde 

umožňují přenos na delší vzdálenosti a při vyšších přenosových rychlostech dat, než jiné formy 

komunikace. Vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou přenášeny s 

menší ztrátou, a zároveň jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení. Speciálně 

konstruovaná vlákna se používají pro řadu dalších aplikací, včetně snímače a vláknového laseru 

[5]. 
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Obr. 4: Struktura optického vlákna 

 

Optické vlákno (obrázek 4), je dielektrický vlnovod, ve kterém se šíří 

elektromagnetické vlny (zpravidla světlo či infračervené záření) ve směru osy vlákna s využitím 

principu totálního odrazu na rozhraní dvou prostředí s rozdílným indexem lomu. Vnitřní část 

vlákna se nazývá jádro, okolo jádra je plášť a primární ochrana. V praxi se používá několik 

druhů optických vláken [5].  

 

Druhy optických vláken: 

Druhy optických vláken můžeme rozdělit: 

 Podle profilu změny indexu lomu jádra: 

 Vlákna se skokovou změnou indexu lomu 

 Gradientní vlákna (Vlákna s plynulou změnou indexu lomu) 

 Podle počtu módů ve vlákně: 

 Jednomódové vlákno (SM) 

 Mnohomódové vlákno (MM) 

 

3.2 Jednomódová vlákna (Single mode fibers) 

SM vlákna (obrázek 5) jsou v současnosti v telekomunikacích jedny z 

 nejpoužívanějších. Především proto, že se u tohoto typu vlákna nevyskytuje módová disperze, 

ale projevuje se disperze chromatická a polarizační [2]. 
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Obr. 5: SM vlákno [převzato z 6] 

 

S těmito vlákny lze dosáhnout podstatně vyšších přenosových rychlostí na delších 

trasách oproti mnohomódových vláknům (MM vlákna). Používají se tam kde je požadována 

velká šířka pásma a malý útlum [2]. Hlavní vlastnosti SM vláken jsou: 

 Mají schopnost současně přenášet velký objem informací (mají velkou informační 

kapacitu), protože uchovávají vysokou věrnost přenosu světelných impulzů na velké 

vzdálenosti, takže může být za časovou jednotku přeneseno větší množství informace. 

 Mají malý útlum, velkou šířku pásma a nevykazují módovou disperzi. 

 Vyznačují se malou hodnotou numerické aparatury NA. 

 Velikost rozšíření světelného impulzu vlivem chromatické disperze závisí na spektru 

vlnových délek vysílaných zdrojem optického záření. 

 Jako zdroj optického záření se zpravidla používá laserová dioda. 

 

Typické parametry SM vláken: 

 Průměr jádra 4 až 10µm 

 Průměr pláště většinou 125µm 

 Numerická apertura NA = 0,12 až 0,13µm 

 Vlnová délka λ je ≥ 1250nm 

 Poměrný rozdíl indexu lomů ∆ je ≤ 0,004 

 Útlum 0,30 až 0,35dB/km při λ = 1310nm a 0,20 až 0,25dB/km při λ = 1550nm 
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Podmínka jednomódového vlákna je dána prvním kořenem Besselovské funkce. SM 

vlákno je velice podobné MM vláknu. Liší se jen velikostí jádra, které je řádově menší než u 

MM vlákna. Pro SM režim vlákna musí platit tato relace [2]: 

 

405,2
2

 NAaV



                                                    (8) 

 

Normalizovaná frekvence V zohledňuje kmitočet, velikost vlákna a materiál, který je na 

vlákno použit. Z tohoto vztahu je patrné, že SM režim se dá ovládat hlavně průměrem jádra 

vlákna, protože je technologickou záležitostí. Vlnová délka λ a numerická apertura NA, jsou 

omezená fyzikálními vlastnostmi [2].  

  

3.3 Ztráty v SM vláknech 

Obecně by se daly ztráty v optických vláknech rozdělit na: 

 Ohybové ztráty  

jsou způsobeny přílišným ohybem vlákna. Dochází k narušení podmínky totálního 

odrazu. 

 Rozptylové ztráty – jsou dány výrobou. Vznikají na nečistotách a fluktuacích 

krystalické mřížky. 

 Absorpční ztráty – tyto ztráty přeměňují světelnou energii na teplo. 

 Disperzní ztráty – jsou to jevy, které znehodnocují vlastnosti optických vláken. 

 

3.3.1 Ohybové ztráty 

Díky tomu, že mnoho energie se šíří v plášti vlákna, není problém tuto energii vyvázat 

ohybem. Proto se dá říci, že SM vlákna jsou náchylnější na tyto ztráty. Ohybové ztráty rostou 

s velikostí MFD. MFD zase roste s vlnovou délkou. Z toho vyplývá, že vlákna buzená 1550nm 

budou citlivější na ohyby než vlákna s buzením 1310nm. Proto se u SM vláken zavedl MAC 

parametr [2].  
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3.3.2 Rozptylové ztráty 

Rozptylové ztráty se dají rozdělit do tří skupin: 

 

 Rayleigho rozptyl 

Vzniká tepelnými kmity krystalické mřížky. Tento jev se nedá odstranit, 

dokonce ani podchlazením vlákna na absolutní nulu. Lze jej částečně eliminovat 

posunem pracovní frekvence do infračervené oblasti [2].  

 

 Mieuv rozptyl 

Vzniká na nehomogenitách srovnatelných s vlnovou délkou. Má velkou 

úhlovou závislost. Příčiny vzniku tohoto rozptylu jsou mikroskopické bublinky ve 

vlákně, napětí ve vlákně, kolísání průměru jádra, nečistoty ve vlákně a další aspekty 

srovnatelné s vlnovou délkou [2]. 

 

 Rozptyl na nečistotách 

Tento rozptyl je velmi podobný Mieuvu rozptylu, ale nehomogenity jsou větší 

než vlnová délka světla. Tento druh rozptylu lze úplně eliminovat správnou technologií 

výroby[2]. 

 

3.3.3 Absorpční ztráty 

Absorpce je jev, kde se elektromagnetická energie mění na tepelnou. U optických 

vláken pro telekomunikační účely se oteplení vláken vlivem „provozu“ velice špatně měří, 

protože oteplení je velmi malé. Absorpce se dá rozdělit do dvou skupin[2]: 

 Vlastní absorpce 

Do této skupiny patří absorpce v infračervené oblasti, ultrafialové oblasti a 

absorpce vlastním materiálem SiO2. Absorpce skleněným materiálem jsou velmi malé. 

Absorpce v ultrafialové oblasti je větší a je způsobena absorpcí valenčními elektrony. 

Absorpci v infračervené oblasti způsobuje kmitání celých molekulových útvarů. S touto 

absorpcí se dá částečně manipulovat. Pokud jsou molekulové útvary těžší, světlo je 

nedokáže rozkmitat. Toho se využívá při posunutí IR absorpce k nižším vlnovým 

délkám. Musí se sice opustit velmi dobrý materiál SiO2, ale u nových materiálů je 

absorpce o něco nižší [2]. 
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 Příměsová absorpce 

Asi největší příměsovou absorpcí mají na svědomí vodní ionty (OH). Na 

obrázku 6 vidíme závislost útlumu vodních iontů na vlnové délce. Příměs OH iontu ve 

skle vytváří mikrotrhliny. Díky těmto mikrotrhlinám jsou skleněné materiály náchylné 

na praskání. Další příměsi, které zvyšují útlum, jsou ionty kovu [2]. 

 

3.3.4 Disperze SM vláken 

Disperze nejsou ztrátami v pravém slova smyslu. Disperzní jevy totiž nezpůsobují 

úbytek energie, pouze energii navázanou do vlákna rozprostírají v čase. V současné době dělá 

největší problémy polarizační disperze, která se jen velmi těžko odstraňuje [2]. 

 

 Chromatická disperze  

Projevuje se ve všech vláknech. Skládá se z materiální disperze a vlnovodná 

disperze. V podstatě za tuto disperzi může materiál, ze kterého je vlákno vyrobeno a 

také spektrální šířka použitého světelného zdroje. Laserová dioda dosahuje menší 

chromatické disperze než LED dioda [2]. 

 

 Materiální disperze  

Je dána tím, že světlo je složeno ze spousty vlnových délek a jednotlivé vlnové 

délky se ve skle šíří různou rychlostí n = n(λ). Pro kratší vlnové délky je materiálová 

disperze záporná. Dá se poměrně dobře kompenzovat vlnovodnou disperzí [2]. 

 

 Vlnovodná disperze  

Hlavní příčinou vlnovodné disperze je, že světlo vedené v jádře SM vlákna 

zasahuje do pláště vlákna. Protože plášť je vyroben z materiálu, který má menší index 

lomu než jádro, tak puls vypuštěný do vlákna se šíří jinou rychlostí v jádře a jinou 

rychlostí v plášti SM vlákna. Díky tomu, že MFD je závislý na vlnové délce λ ,také 

vlnovodná disperze je na ní závislá [2]. 
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 Polarizační módová disperze  

Polarizace by se dala definovat takto. Je to definovaný pohyb koncového bodu 

vektoru elektrického resp. magnetického pole. Každé polarizované světlo lze rozložit 

v souřadném systému na část, která je pouze ve směru x a část, která je pouze ve směru 

y. Pokud tyto dvě složky sloučíme, dostaneme požadovaný vektor elektrického resp. 

magnetického pole.  

Polarizační disperze je jevem náhodným a vzniká vlivem rozdílných indexů lomu nx a 

ny. Tato disperze se zatím nedá kompenzovat ani technologickými či jinými zásahy, 

protože stačí, aby se vlákno ohnulo, a již je průběh polarizační disperze jiný. V případě, 

že se vykompenzuje chromatická disperze, tak polarizační disperze tvoří zatím hlavní 

překážku pro zvyšování přenosových rychlostí [2].  

 

3.4 Vláknová odbočnice  

Vláknová odbočnice (Coupler nebo Splitter) je pasivní optický prvek, který slouží 

k rozdělení či sloučení optického výkonu do více optických vláken. Splitter (obrázek 6a)) 

nazýváme prvek rozdělující přenos světla z jednoho vlákna do několika a Coupler (obrázek 6b)) 

nazýváme prvek, který slouží ke sloučení signálů z více vláken do jediného optického vlákna 

[6]. 

 

 

Obr. 6: a) schéma Splitteru,b) schéma Coupleru 

 

Dělit je můžeme na: 

 Jednomódové, mnohomódové 

 Jednosměrné, obousměrné 

 Polarizaci zachovávající, polarizaci nezachovávající 

 

Jádrem celého řešení je coupler – vláknová odbočnice, která provádí pasivní rozdělení 

optického signálu do více směrů, typicky z jednoho vstupu na dva výstupy. Nejjednodušší 

Splitter Coupler 
výstup 

výstupy vstupy 

vstup 

a) b) 
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konfigurace je 2x2. Poměr odbočení je možné zvolit podle potřeby, ve většině případů postačí 

tři typické poměry rozdělení, 50/50% , 70/30% a 90/10%. Optický coupler není závislý na 

protokolu a přenášených rychlostech. Je třeba jen použít odpovídající typ optického vlákna (SM 

vlákno 9/125µm nebo MM vlákno 50/125µm nebo 62,5/125µm). Jedinou jeho nevýhodou je 

zeslabení procházejícího optického signálu podle poměru rozdělení výkonů do dvou směrů. 

Tuto nevýhodu je možné ale vhodným návrhem obejít, např. protože prakticky vždy máme v 

optické trase ještě výkonovou rezervu, kterou je možné takto využít [6]. 

 

3.4.1 Princip činnosti 

 

 

 

 

Obr. 7: princip činnosti FTB (Fused Biconical coupler) šupleru [převzato 7] 

 

Princip činnosti je na obrázku 7. Pomocí vytažení vlákna dojde ke změně průměru vlákna, a tím 

dochází ke změně normalizované frekvence V, která zohledňuje kmitočet, materiál a právě 

velikost vlákna. Vzdálenost mezi Jádry obou vláken se zmenšila se a výsledkem je to, že MFD 

zasahuje do sousedních vláken. Tento parametr je velice důležitý pro spojování, protože pokud 

se spojí dvě vlákna s různými hodnotami MFD, tak okamžitě vzroste útlum. MFD je průměr 

módového pole. Ovládání dělícího poměru se děje pomocí vzdáleností mezi jádry vláken, 

průměrem vlákna a vlnovou délkou. Výhody FTB coupleru jsou nízkoztrátový proces, světlo je 

neustále vedeno, neexistuje zpětný odraz, snadné zakončování optickými konektory [6]. 

 

3.5 Optický izolátor 

Optický izolátor principielně funguje jako dioda. V jednom směru vede světlo, v druhém nikoli. 

2x2 vstup výstup 1 

výstup 2 

Oblast 

rozdělení/sloučení 
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 Používá se pro zabránění zpětnému průchodu světla např. u zdrojů světelného záření, a 

jak uvidíme v další kapitole i ve vláknových zesilovačích. 

 

3.6 Erbiem dotované vláknové zesilovače (EDFA) 

Tyto zesilovače dnes tvoří rozhodující skupinu optických zesilovačů používaných ve 

vláknově optických komunikačních systémech. Jejich nasazením bylo možné docílit značného 

rozvoje telekomunikačních systémů a umožnili použití těchto systémů na značné vzdálenosti za 

přijatelnou cenu. Samotné zesilovací optické vlákno je jako aktivní prostředí silně dotováno 

ionty erbia. Vnější energie je do zesilovače dodávána v optické podobě. Čerpání se provádí 

pomocí výkonné laserové diody, která září na odlišných vlnových délkách, než používá 

komunikační optický signál. Je-li optický signál přenášen na vlnové délce 1550nm, pak čerpací 

laser pracuje na vlnové délce 980nm, nebo 1480nm či na obou [4].  

 

 

Obr. 8: Vláknový zesilovač EDFA ve směru přenosu informace [převzato 4] 

 

Komunikační signálový paprsek je navázán, stejně jako čerpací paprsek, do 

zesilovacího vlákna pomocí optického vazebního členu a postupují v zesilovacím vlákně 

pohromadě. Zde je informační signál zesilován a čerpací paprsek ztrácí svou energii. Pokud má 

čerpací energie shodný směr s informačním paprskem (obrázek 8), produkuje zesilovač menší 

šum, ale také menší optický výkon. V případě, že čerpací energie postupuje proti směru 

informačního paprsku, pak produkuje zesilovač větší výkon za cenu většího šumového zatížení. 

V komerčních zesilovačích můžeme nalézt obousměrné čerpání, kdy čerpací energie postupuje 

současně oběma směry. Druhý vazební člen odstraňuje zbytkovou energii čerpacího světla 

z vlákna, které nese informaci, a tím zlepšuje odstup signálu od šumu SNR [4].  
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Optický izolátor brání zpětnému odrazu světla od konektorů a zpětného rozptylu. 

Optický filtr pouští do výstupního vlákna pouze informační signál, neboli pouze komunikační 

vlnovou délku světla. Zesílení signálu v EDFA probíhá mechanismem stimulované emise, proto 

je nutné odstranit všechny potencionální rušivé zdroje světla, tím se dále vylepšuje SNR. 

Čerpací energie vybudí erbiové ionty do vyšších energetických stavů. Protože vyšší energetické 

stavy jsou tvořeny energetickými pásy, dochází při zpětných přechodech k emisi fotonů v širším 

spektrálním intervalu. Důsledkem je, že šířka spektrální křivky zesílení je poměrně široká, což 

dovoluje současné zesílení více komunikačních kanálů ve WDM systémech [4].  

 

 

Obr. 9: Signál a šum v EDFA [převzato 4] 

 

Zesilovače EDFA jsou obvykle jednosměrné prvky s definovaným vstupem a výstupem. 

Protože zesilovač je sám zdrojem šumu, je nutné jej z obou stran oddělit izolátory od 

komunikačních vláken (obrázek 9) [4]. 

 

3.6.1 Čerpání EDFA zesilovačů 

Pro zesílení a použití vhodných vlnových délek je nutné znát energetický diagram 

aktivního prostředí zesilovače. Aktivní prostředí je tvořeno ionty erbia v SiO2. Tyto ionty tvoří 

soubor diskrétních energetických stavů, jejich umístěním do SiO2 se tyto stavy rozštěpí do řady 

velmi blízkých energetických stavů a vzniknou energetické pásy. Vznik energetických pásů je 

výhodný, protože se tím umožňuje současné zesilování několika WDM kanálů [4].  

Čerpání EDFA používá dvou typů čerpání (obrázek 10). První z nich je přímé čerpání 

ze základního energetického stavu E1 do vyššího energetického stavu E2. Při tomto čerpání je 

vyžadováno světlo o vlnové délce 1480nm. Druhým typem je nepřímé čerpání, které probíhá 

přes energetický stav E3. Nepřímé čerpání vyžaduje světlo na vlnové délce 980nm. Energetický 

stav E2 je stav metastabilní s dobou života 10ms, proto dojde k hromadění vybuzených iontů 
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v tomto stavu. Ionty přecházejí do stavu E2 nezářivým přechodem. Pokud bude zároveň 

dostatečně rychle vyprazdňován stav E1, dojde v určité době k situaci, kdy ve stavu E2 bude více 

iontů než v základním stavu E1. Z výše uvedeného textu je toto nezbytná podmínka činnosti 

laseru, která se nazývá inverze populace. Je-li vytvořena, pak stačí malý popud k tomu, aby 

ionty erbia mohli přecházet do základního stavu E1 při vzniku fotonů. Tento přechod se nazývá 

stimulovaná emise. Přechod ze stavu E2 do stavu E1 může také probíhat nezávisle, samovolně, a 

tento přechod se nazývá samovolná emise [4].  

 

 

Obr. 10: Energetické stavy erbia v SiO2 [převzato 4] 

 

Popudem pro zářivý přechod z energetického stavu E2 do stavu E1 je v tomto případě 

signál, který má být zesílen, proto je přednostně vyžadováno, aby v optických zesilovačích 

převládala stimulovaná emise. Samovolná emise představuje nežádoucí jev v optických 

zesilovačích. Jednou z nejpodstatnějších výhod EDFA je, že přechody ze stavu E2 do stavu E1, 

které vedou ke vzniku zesíleného světla, probíhají na vlnové délce 1550nm, což je jedna ze 

základních komunikačních vlnových délek vláken založených na SiO2 [4].  
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3.6.2 WDM (Wavelength Division Multiplex)  

Nedílnou součástí EDFA zesilovačů jsou WDM vazební členy. WDM umožňuje 

sloučení či rozdělení optických signálů pracující na různých vlnových délkách, a tak je přenášet 

paralelně po jednom optickém vlákně. Každá z vlnových délek poskytuje šířku pásma dosud 

nabízenou celým jedním optickým vláknem. Tímto způsobem lze zdvojnásobit kapacity již 

existujících optických tras. Stejně jako se při frekvenčním multiplexu pro různé signály 

používají různé frekvence, tak pro komunikaci po optickém vlákně je použit WDM za použití 

nosných různých vlnových délek. Koncept byl poprvé publikován v roce 1970 a v roce 1978 byl 

WDM realizován v laboratořích. První WDM umělo kombinovat dva signály. Moderní systémy 

umožňují až 160 signálů a umožňují rozšířit 10 Gbit.s
-1

 optický systém na teoretickou kapacitu 

1.6 Tbit.s
-1

 přes jeden optický pár. Vyrábí se v provedení pro SM i MM aplikace [8]. 

Jak již bylo zmíněno WDM vazební členy se nejčastěji používají v EDFA zesilovačích. 

Zde se propojuje signál čerpacího laseru o vlnové délce 980, nebo 1480nm s informačním 

signálem o vlnové délce 1550nm.  

 

Obr. 11: Princip WDM couplerů 

 

Na obrázku 11 je uveden princip WDM couplerů. WDM mux sloučí tyto dva signály. Poté 

dojde k zesílení signálu a WDM demux rozdělí signály. Zbytková energie je vyvedena a 

informační signál pokračuje dál.  
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3.7 Laserové diody 

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je zařízení určené ke 

generování optického záření. Světlo z laseru je vyzařováno v úzkém svazku paprsků. Tvoří jej 

rezonátor, aktivní prostředí a zdroj energie [3]. 

 

Obr. 12: Konstrukce laseru [převzato 3] 

 

Oblast obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí, se 

nazývá rezonátor. Nejjednodušším a u polovodičových laserů častým příkladem optického 

rezonátoru je soustava dvou rovnoběžných rovinných zrcadel obdélníkového tvaru v určité 

vzdálenosti proti sobě, kdy je jedno zrcadlo polopropustné a druhé s úplným odrazem. Aktivní 

prostředí je látka obsahující oddělené kvantové energetické hladiny elektronů, může se jednat o 

[3] 

 

 plyn nebo směs plynů, hovoříme pak o plynových laserech 

 monokrystal, kde hladiny vznikají dopováním, takové lasery se nazývají pevnolátkové 

 polovodič s p-n přechodem v případě diodových laserů 

 

Zdrojem energie je do aktivního prostředí dodávána energie, která vybudí elektrony 

z nižší energetické hladiny do vyšší energetické hladiny. Takto je do vyšší energetické hladiny 

vybuzena většina elektronů aktivního prostředí, čímž vzniká inverze populace. Světlo z laseru je 

vyzařováno v úzkém svazku paprsků. Laserové optické záření je monochromatické 

(jednobarevné), koherentní a má malou rozbíhavost. Koherence znamená, že je zachovávána 

fáze a směr neměnící se s časem. Jinak řečeno, fotony se pohybují jedním směrem a jsou 
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v průřezu velmi rovnoměrně rozmístěny. Na rozdíl od spontánní emise optického záření 

využívané u LED diod, je laserových diod využívaná stimulovaná emise optického záření [3].  

 

3.7.1 Inverze populace 

Je nezbytná podmínka laserové činnosti. Při stavu termodynamické rovnováhy je po 

dodání energie do aktivního prostředí ve vyšší energetické hladině menší počet elektronů než 

v nižší energetické hladině. Při inverzi populace je ve vyšší energetické hladině větší počet 

elektronů než v nižší energetické hladině.  

 

3.7.2 Stimulovaná emise 

Spočívá v tom, že dopadá-li do soustavy na atom kvantum energie, která je rovna 

energetickému rozdílu uvažovaných hladin a je-li přitom atom na vyšší energetické hladině, 

dopadající kvantum se nepohltí, ale výsledkem jsou dvě kvanta světelné energie – optického 

záření o dvojnásobné energii. Za určitých podmínek je možné využít stimulovanou emisi 

k zesílení optického záření. Vlastnosti stimulované emise jsou [3]: 

 

 Na počátku je emitován samovolný foton, který pro excitované elektrony představuje 

stimulující popud. Nově vzniklý foton má identické vlastnosti, důsledek je úzká 

spektrální čára ≈ 1nm. 

 Fotony se šíří ve stejném směru, důsledek je zvýšená účinnost přeměny I/P (LED pro 

P=1mW potřebuje proud 150mA, LD pro stejný výkon kolem 10mA). 

 Stejný směr šíření fotonů značí, že výstupní svazek je směrový, důsledek je snadná 

fokusace laserového světla. 

 Zářivé rekombinace jsou synchronizovány v čase, vlny na sebe navazují, existuje 

fázová souvislost, světlo je koherentní. 

 

 

3.7.3 P-I charakteristika, prahový proud (Ith) 

Jednou z důležitých charakteristik laserové diody je závislost jejího optického výkonu 

na procházejícím proudu (obrázek 13). Připojíme-li k LD zdroj napájecího napětí a budeme-li 

postupně zvětšovat velikost proudu v propustném směru IF, bude se dioda zpočátku chovat jako 
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LED (spontánní emise). Po překročení prahové hodnoty Ith, přejde dioda náhle do režimu 

stimulované emise. Pro činnost laserové diody je proto nutné, aby diodou tekl proud větší než 

Ith. V tomto režimu se intenzita vyzařovaného optického záření začne prudce zvětšovat a 

spektrální charakteristika se podstatně zúží [3]. 

 

 

Obr. 13: P-I charakteristika laserové diody [převzato 3] 

 

Velikost Prahového proudu IP závisí na provedení diody. Nabývá hodnot od jednotek 

mA u diod VCSEL, do stovek mA u výkonových laserových diod. Přesáhne-li proud Ith určitou 

velikost, přejde dioda do režimu saturace, kdy se intenzita vyzařované energie nadále nezvyšuje. 

 

3.7.4 Princip Laserové diody 

Princip konfigurace homogenní laserové diody je zřejmý z obrázku 14. Koherence se 

dosahuje použitím optického rezonátoru, který zajistí selektivní zesílení elektromagnetické vlny 

s určitým kmitočtem a definovanou fází, čímž vzniká stojaté vlnění. Stupeň koherence je dán 

kvalitou rezonátoru.  

Pro dosažení vysoké účinnosti je zpravidla u laserových diod využívána dvojitá 

heterostruktura (obrázek 15). Ta spočívá v tom, že mezi vrstvy AlGaAs je vložena vrstva GaAs. 

Vznikají tak dva PN přechody mezi různými materiály. Struktura uspořádání laserové diody 

umožňuje, že je vysílán pouze úzký svazek paprsků.  

Ith 
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Obr. 14: Princip laserové diody s homogenním přechodem [převzato 3] 

 

V uvedené struktuře dochází k vyzařování světelných paprsků po celé délce čelní hrany 

aktivní vrstvy. Zúžení světelného svazku je dosahováno zúžením aktivní vrstvy a úpravami 

prostorového členění jednotlivých vrstev laserové diody [3]. 

 

 

Obr. 15: Princip heterostruktury [převzato 3] 

 

3.7.5 DFB (Distributed FeedBack) lasery 

Patří do skupiny laserů s rozprostřenou zpětnou vazbou. Je hranově vyzařujícím, 

jednomódovým laserem. Rezonátor tohoto typu laseru je realizován bez zrcadel pomocí 

prostorových periodických struktur (difrakčních mřížek). Difrakční mřížka je naleptána těsně u 

aktivní vrstvy. Tato mřížka působí jako optický filtr, takže zpět do aktivní oblasti je odráženo 

jen velmi úzké spektrum vlnových délek. Tímto je umožněn SM provoz. DFB lasery dosahují 

tedy velmi úzké spektrální šířky (menší než 1nm) a poskytují modulační šířku pásma v řádu 

jednotek až desítek GHz [3]. 
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Obr. 16: Princip DFB laseru [převzato 3] 

 

Hlavní uplatnění tento typ laserových diod nachází především v komunikacích 

optickými vlákny pro vlnové délky 1300 a 1550nm [3]. 

 

3.7.6 VCSEL (Verticaly Cavity Surface Emitting Laser)  

Je laser, který vysílá optické záření generované ve vertikální rezonanční dutině kolmo na 

povrch. Vyznačují se několika výhodami oproti hranově vyzařujícím laserům používaných ve 

většině komunikačních systémů s optickými vlákny. Skládá se z heterostrukturních vrstev 

tloušťky λ/4. Tyto vrstvy se chovají jako spektrálně selektivní zrcadlo. Princip laserové diody je 

zobrazen na obrázku 17 [3]. 

 

Obr. 17: Princip laserové diody VCSEL [převzato 3] 

 

Jednou z velkých výhod je to, že mohou být vyráběny na jednom polovodičovém plátku 

s dalšími komponentami. Tím je umožněna výroba nových systémových prvků za nižší cenu. 

Vlastnosti VCSEL jsou [3]: 
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 Malá velikost rezonátoru, cca 2µm, => velká vzdálenost mezi sousedními podélnými 

módy, pro 850nm a rezonátor 2µm je ∆λ cca 100nm => SM činnost laseru. 

 Malé rozměry VCSEL, 1 - 52 µm, tloušťka aktivního oblasti cca 25 nm, praktickým 

důsledkem je výroba velkého počtu LD na jednom substrátu – jednorozměrné a 

dvojrozměrné atice pro multikanálové systémy. 

 Kruhové uspořádání paprsků a malá divergence vylučují potřebu korekční techniky.  

 Malá hodnota prahového proudu Ith. 

 Vysoká přenosová rychlost (> 1Gb.s
-1

) a malá výkonová spotřeba. 

 

3.8 Fotodetektory – Optické příjímače 

Fotodetektory jsou velmi důležitou součástí optických přenosových systémů a určují 

celkovou výkonnost a účinnost systému. Může být sebelepší navržená a postavená trasa, ale 

pokud se do ní začlení špatný fotodetektor, tak celé předešlé úsilí vyšlo vniveč. Základní úkol 

fotodetektoru je přeměna světla na elektrický proud. Světlo, které prochází vláknem a dopadá na 

detektor, se musí převést na elektrický signál, aby jej elektrické obvody byly schopny 

zpracovat. Požadavky na fotodetektor jsou [2]:  

 Velká citlivost v oblasti pracovních délek 

 Vysoký stupeň věrnosti při konverzi signálu tzn., aby se elektrický signál podobal co 

nejvíce optickému. 

 Velká elektrická odezva na malý vstupní optický signál 

 Velmi krátká doba odezvy pro získání co největší šířky pásma 

 Minimální šum generovaný fotodetektorem 

 Časová, teplotní stabilita převodních charakteristik 

 Malá velikost  

 Nízké závěrné pracovní napětí  Malá kapacita přechodu 

 Velká spolehlivost a životnost 

 Nízká cena 

 Přijatelná pracovní teplota 
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Optické komunikace pracují s vlnovými délkami 800nm až 2000nm. Ve viditelné 

oblasti světla se využívá vnitřního i vnějšího fotoefektu, ale nad 1500nm se využívá pouze 

vnitřního fotoefektu. Používané materiály pro vlnové délky kolem 800nm jsou Si, Ge, GaAs a 

InGaAs. Pro vlnové délky 1300nm až 1600nm se pak používá Ge, GaAs, InGaAs a InGaAsP 

[2]. 

 

3.8.1 Uspořádání fotodetektorů  

Fotodetektory mohou být rozděleny n PN, což jsou klasické nezakryté PN přechody, 

PIN, kde se mezi vrstvu P a N vkládá intrinzický polovodič. Dále to jsou fototranzistory a APD 

detektory. Oblast P je silně dotována. V oblasti N je slabá dotace. To má za následek vytvoření 

přepětí, které je dáno oblastí prostorového náboje, která je převážně ve vrstvě N.Tento napěťový 

gradient se vytváří proto, aby se urychlily nosiče náboje elektrickým polem. Toto napětí přesune 

uvolněný náboj vlivem světla ke kontaktům. Tento náboj potom měříme jako fotovoltaické 

napětí.Jsou dva způsoby pohybů nosičů náboje. Driftový pohyb, který je velmi rychlý a za který 

může vnější elektrické pole. Dalším pohybem je pohyb difuzní, který je relativně pomalý a 

můžou za něj koncentrace nosičů v polovodiči [2]. 

 

3.8.2 Režimy Fotodiod 

 Fotovoltaický režim 

Fotovoltaický režim je charakteristický tím, že dioda pracuje ve 4 kvadrantu 

VA charakteristiky. Je to pasivní režim kdy dioda nepotřebuje závěrné předpětí. Pro 

tento režim je charakteristické, že má úzkou oblast prostorového náboje, malé vnitřní 

pole a fotony, které jsou absorbovány mimo vyprázdněnou oblast, přinášejí další 

problémy velká kapacita přechodu, malá odezva. Tento režim v telekomunikační 

technice vesměs nepoužívá [2]. 

 

 Fotovodivostní režim 

Dioda v tomto režimu pracuje v 3 kvadrantu VA charakteristiky. Pro vodivostní 

režim je charakteristická větší oblast prostorového náboje, menší kapacita přechodu, 
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rychlejší pohyb nosičů náboje, lineární odezvy. Dnes je to nejvíce používaný režim [2]. 

 

3.8.3 Charakteristiky fotodetektorů 

Fotodioda se vždy chová jako proudový zdroj. Nejčastěji se u fotodetektorů udává 

charakteristika PI, kde na jedné ose je optický výkon a na ose druhé pak elektrický proud [2]. 

 

 Citlivost 

Převodní charakteristiku PI můžeme brát za charakteristiku citlivosti. Citlivost 

se dá rozdělit necitlivost integrální a citlivost spektrální [2]. 

 

 Citlivost integrální 

],;[ 1 WAWA
P

I
R P                                       [2](9)                                            

 

 Citlivost spektrální 

],,[ 1 WAWA
P

I
R P 



                                   [2](10)                                                

 

Jednotky obou citlivostí jsou stejné [A.W
-1

]. Rozsah citlivosti fotodetektorů se typicky 

pohybuje mezi 0.5 až 1A.W
-1

. Vlastnosti citlivosti jsou velká spektrální závislost, omezení pro 

slabé a silné signály [2]. 

 

 

 Rozlišovací schopnost fotodiod 

Je určena minimální hodnotou výkonu, který je schopen detektor rozlišit. 

Nejvýznamnější limitující parametr v této oblasti je temný proud. Typické hodnoty 

temných proudů leží řádově v jednotkách nA [2]. 
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 Šířka pásma fotodetektoru  

Je to maximální frekvence nebo přenosová rychlost, zpracovávána 

fotodetektorem bez vzniku podstatných chyb [2].  

 

3.8.4 Šumy fotodiod 

Šum je úzce spjat s citlivostí fotodiod a je také klíčovým problémem optických 

komunikací. Pro stanovení citlivosti je nutná znalost šumových relací v přijímači. Šumy se dají 

rozdělit podle toho, jakou mají povahu [2]. 

 

 Výstřelový šum 

Výstřelový šum je způsoben tím, že v optických detektorech se detekuje pouze 

průměr z dopadajících fotonů, protože skutečné počty dopadajících fotonů nejsou 

známé. Vždy jsou detekována celá kvanta obsahující pokaždé jiný počet fotonů. To má 

za následek, že počet generovaných elektronů ve struktuře také není známý. Dá se měřit 

jen fotoproud, který je průměrem všech vygenerovaných elektronů. Výstřelový šum je 

odchylka aktuálního počtu elektronů od průměrného počtu [2].     

                                             

 Tepelný šum 

Tepelný šum je způsoben odchylkami v počtu elektronů od průměrné hodnoty, 

způsobené změnami teploty. Tento šum se nedá nijak rozumně odstranit. Pro odstranění 

tohoto šumu by bylo zapotřebí přijímací součástku chladit téměř na 0°K [2].  

 

 Temný proud 

Temný proud určuje prahový optický výkon. Signály ležící pod úrovní temného 

proudu jsou nerozlišitelné. Při nízkých přenosových rychlostech přispívá docela 

významným příspěvkem, ale pro přenosové rychlosti nad 1Gbit.s
-1

 je téměř 

zanedbatelný. Typické hodnoty temných proudů leží řádově v jednotkách nA [2].                                                                    

 Odstup signálu od šumu 

Odstup signálu od šumu se často označuje SNR (Signal Noise Ratio). SNR pro 

PIN fotodiodu 



34 
 

 

šumuVýkon

signáluVýkon
SNR                                         

[2](11) 

3.8.5 PIN fotodiody 

Struktura PIN fotodiody je znázorněna na obrázku 18. U těchto fotodiody se uměle 

vytváří větší vyprázdněná oblast přidáním oblasti I. Díky velké oblasti prostorového náboje mají 

tyto diody malou kapacitu a převládá u nich driftový pohyb nosičů náboje. PIN fotodioda se 

skládá ze třech oblastí. Oblasti P a N jsou relativně tenké a oblast I je relativně tlustá. Dioda je 

konstruována tak, aby světlo dopadalo čelně na strukturu diody. Někdy se také využívá odrazu 

světla od zadní stěny diody. Tím se dá zvýšit citlivost. Oblast pro genezi nosičů je oblast I, kde 

je soustředěno velké napětí, které je schopno vygenerovaný nosič odvést. Výhodou je široká 

absorpční oblast, malá kapacita přechodu. Proto je tato dioda využitelná do vyšších 

přenosových rychlostí. Malé kapacitě také odpovídá rychlý pohyb nosičů ve struktuře [2]. 

 

Obr. 18: Struktura PIN diody [převzato 2] 

 

4. Měření 

úvodu diplomové práce je popsán vláknově optického rezonátor. Jak již bylo napsáno, 

pokud bude vláknově optický rezonátor (obrázek 1) buzen laserovým světlem, které je 
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modulováno frekvenčním signálem, můžeme pak vyhodnocovat zpoždění v rámci 

zpětnovazební smyčky a tím měřit n1eff. Rezonátor může pracovat ve dvou základních 

konfiguracích, které se liší použitím zesilovacího vlákna.  

 

 Uspořádání bez použití EDFA  

je téměř necitlivé na vnější vlivy. Vzniká útlum signálu ve smyčce jako následek 

vložného útlumu na vazebních členech.  

 

 Uspořádání s použitím EDFA  

Toto uspořádání pokrývá tyto ztráty a je velice citlivé na vnější vlivy (např. tlak, ohyb, 

hluk).  

 

4.1 Princip měření 

 

 

Obr. 19: Schéma vláknově optického rezonátoru s EDFA 

 

Princip rezonátoru je na obrázku 19. Laserovou diodou vysílané světlo na vlnové délce 

1550 nm je modulováno stabilním laditelným generátorem a je vedeno přes optický izolátor do  

couplera. Výstup tohoto coupleru je přiveden na vstup splitteru. Jedna výstupní větev je 

připojena k SM vláknu, u kterého bude měřen n1eff. Toto vlákno je dlouhé řádově několik 

kilometrů. K tomuto vláknu je do série zapojeno erbiem dotované vlákno, které kryje ztráty 

smyčky. Konec tohoto vlákna je přiveden přes optický izolátor na jeden ze vstupů prvního 

vazebního členu. Tím vzniká uzavřená zpětnovazební smyčka. Tato smyčka se chová jako 

rezonátor. Druhá větev děliče je opatřena fotodetektorem. Výstup z fotodetektoru je přiveden na 

osciloskop.  

G LD FD OSC 

Optický izolátor 

SM vlákno 

Er
3+ 

splitter coupler 
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Vlastní měření je pak založeno na vyhodnocování složeného signálu, které se šíří 

vláknem. Jde o signál z generátoru a o signál ze zpětnovazebního vlákna. Tento signál se objeví 

na splitteru jako lineární superpozice (obrázek 20) signálu z generátoru (LD) a zpětnovazební 

smyčky. Pokud bude frekvence generátoru pevná, na fotodetektoru se objeví průběh lineární 

superpozice [1].  

Výsledný průběh závisí na okamžité fázi signálů z LD a zpětnovazební smyčky. Fáze 

signálu ze zpětnovazební smyčky závisí na délce vlákna a efektivní hodnotě indexu lomu vlákna 

[1]. 

 

 

Obr. 20: Lineární superpozice dvou signálů o stejné frekvenci 

 

Výsledek superpozice předpokládá, že se na délku L (délka vláken vazebních členů je 

zanedbatelná v porovnání s měřeným SM vláknem) vejde celistvý počet period. Pod periodami 

je myšlena vzdálenost, kterou urazí signál generátoru za dobu jedné časové periody T., Bude-li 

měněna frekvence generátoru, pak bude možné pozorovat rozladění lineární superpozice vlivem 

zpoždění ve zpětnovazební smyčce a její opětovné naladění při vyšší frekvenci. Počet period se 

pak změní o jednu a je možné tuto situaci popsat následovně [1]. 

 

],,;,[ 11

1




 smms
c

Ln
mT

eff
                             [1](12)                                                
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Kde m je počet period, T1 je perioda signálu o frekvenci f1, T2 je perioda signálu o 

frekvenci f2 a L je délka SM vlákna. Rovnice (12) a (13) představují soustavu dvou rovnic pro 

neznámé m a n1eff, pokud je známá délka SM vlákna. Po úpravě a výpočtu lze pomocí frekvencí 

f1 a f2 stanovit velikost n1eff [1]. 

 

],;.[
1 1

1 Hzmsm
fL

c
n eff




                                    [1](14)                                              

 

Kde Δf je rozdíl frekvencí a vzorec pro výpočet je 

 

],;[12 HzHzHzfff                                         (15)                                

 

Frekvence f1 a f2 jsou snadno měřitelné. Měření lze dále upřesnit postupným 

zvyšováním frekvence a získáním dalších frekvencí polohy lineární superpozice. Pak pro větší 

změnu počtu period bude rovnice (14) modifikována do tvaru [1]: 

 

],,,;,,,;[
1 11

1 HzmsmHzmsm
f

p

L

c

p

fL

c
n eff 





 

        [1](16)                                                                                                                                                                            

 

Kde p je počet period, o který se liší výchozí stav od konečného stavu. 

 

4.2 Měření s DFB laserem 

Na obrázku 21 je vidět uspořádání s použitím DFB laseru a signálového generátoru 

MCP – EEF1411-50. Dále je na obrázku vidět, že byly použity různé poměry vláknových 
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odbočnic a také byly použity různé délky SM vlákna. To mělo vliv na výkonovou úroveň 

signálu. Při použití asymetrického vazebního členu bylo 70% výkonu vedeno do zpětnovazební 

smyčky. Uspořádání bylo proměřováno ve frekvenčním rozsahu 0 – 100 kHz.  

 

 

Obr. 21: Uspořádání pro měření s DFB laserem 

 

4.2.1 Výsledky měření  

Tímto měřením bylo sledováno chování uspořádání. Vysílaný signál z generátoru měl 

obdélníkový průběh. Všechny použité délky SM vlákna byly nejprve proměřovány bez použití 

EDFA zesilovače. EDFA zesilovač byl použit jen u délky vlákna 4100m. 

 

 L = 1370m 

Při této délce byla nalezena jediná poloha lineární superpozice při nastavené 

frekvenci na generátoru 71 kHz (obrázek 22). Pro porovnání jsou na obrázku 22 

uvedeny průběhy pro oba poměry vazebních členů.  

 

G DFB FD OSC 

1370 m 

2650 m 

4100 m 

 

Er
3+ 

50:50 

70:30 

50:50 

70:30 
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a)                                                                       b) 

Obr. 22: průběhy lineární superpozice a) 50:50, b) 70:70 

 

 L = 2650m 

Z obrázku 23 je patrné, že vlivem větší délky SM vlákna v tomto případě, se 

posunula poloha frekvenci lineární superpozice na 40,4 kHz.  

 

  
a)                                                                       b) 

Obr. 23: Lineární superpozice a) 50:50, b) 70:70 

 

 L = 4100m, 50:50 

Při této délce byly nalezeny 2 polohy lineární superpozice. První při frekvenci 

25,4 kHz a druhá při frekvenci 75,4 kHz. Rozdíl těchto frekvencí tedy je 50 kHz.  
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a)                                                                       b) 

Obr. 24: Lineární superpozice a) f = 25.4 kHz, b) f = 75.4 kHz 

 

 L = 4100m, 70:30 

Viz L = 4100m 50:50 

 

a)                                                                       b) 

Obr. 25: Lineární superpozice a) f = 25.4 kHz, b) 75.6 kHz 

 

 L= 4100m, použit EDFA, 50:50 

Použitím EDFA došlo k zesílení k signálu, což je patrné z obrázku 26. Také si 

můžeme všimnout na průběhu lineární superpozice šumu. Ten je způsoben právě 

použitím EDFA Jak je již zmíněno v kapitole 3.6 je EDFA sám zdrojem šumu. 
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a)                                                                       b) 

Obr. 26: Lineární superpozice a) f = 25.4 kHz, b) f = 75.4 kHz 

 

4.2.2 Shrnutí výsledků 

Tato měření, ukázali, že délka SM vlákna je přímo úměrná výskytu polohy lineární 

superpozice. Z průběhů je zřejmé, že při délce SM vlákna 4100m byly nalezeny dvě polohy 

stejné lineární superpozice o frekvencích f1 = 25,4 kHz a f2 = 75,4 kHz. Zapojením EDFA došlo 

k pokrytí ztrát, které vznikaly na vazebních členech zpětnovazební smyčky a tudíž i k lepšímu 

odečtení hodnot z osciloskopu. Při měření bylo použito nízké zesílení, jen tak aby bylo možné 

lépe určit polohy lineárních superpozic. Pokud použijeme vzorec (14) pak se n1eff bude rovnat: 
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Firma Corning Inc uvádí pro SM vlákno SMF 28e n1eff  = 1,4682[9]. Jak vidíme, jde 

v podstatě o stejnou hodnotu n1eff. Z toho vyplývá, že toto měření dosahuje dostatečné přesnosti. 

V tomto případě jsou výsledky stejné jak pro měření bez EDFA, tak i pro měření s použitím 

EDFA. 
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4.3 Měření s VCSEL laserem 

Pro toto měření (obrázek 27) byl vybrán VCSEL laser a signálový generátor 

Rohde&Schwarz . Dále byla vybrána délka SM vlákna L = 1630m a poměr vazebních členů 

50:50. Měření probíhalo ve frekvenčním rozsahu 100 – 3400 kHz.  

Obr. 27: Uspořádání pro měření s VCSEL laserem 

 

Byla zvolena jiná poloha lineární superpozice (obrázek 28) než u předchozího měření. To pro 

lepší odečtení polohy z osciloskopu.  

 

 

Obr. 28: Lineární superpozice z měření s VCSEL laserem 

 

Mezi výstup  generátoru a LD byl přidán invertor s otevřeným kolektorem 74F04N, jako 

výkonový budič LD. Tento invertor pracuje na TTL logice, ale výstup z generátoru pracuje na 

logice ECL (-5/+5V), proto bylo zapotřebí použít převodník ECL/TTL MC 100ELT25DG. 

G FD OSC 

VCSEL 

1630 m 

Er
3+ 

50:50 50:50 
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Blokové schéma zapojení je na obrázku 29. Použitím této elektroniky sice došlo ke změně 

průběhu signálů oproti předchozímu měření (obrázek 28), ale pro měření to nemělo vliv. 

 

 

Obr. 29: Blokové schéma zapojení  

 

4.3.1 Výsledky měření bez EDFA 

Frekvence naměřených stejných poloh lineární superpozice, výpočty rozdílů frekvencí Δf a 

výpočty n1eff pro jednotlivá p jsou uvedeny v tabulce 1. 

Pro výpočet n1eff je nejprve třeba určit absolutní chybu měření, směrodatnou odchylku a rozptyl. 

Absolutní chybu měření rozdílu frekvencí definujeme vzorcem 

 

XXX                                                                                                          [10](17) 

Kde X  je aritmetický průměr naměřené veličiny a X je směrodatná odchylka. Směrodatná 

odchylka X   je druhou odmocninou rozptylu a je definována vzorcem 
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Kde n je počet počet naměřených hodnot a ix  je zdánlivá odchylka, pro kterou platí  

ni xXxXx  ,...,1                                                                                          [10](19)          
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    Δf n1eff 

  f p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 

  [kHz] [kHz] [kHz] [kHz] [kHz] [-] [-] [-] [-] 

1 170,0                 

2 303,0 133,0       1,3829       

3 432,0 129,0 262,00     1,4258 1,4041     

4 564,0 132,0   394,00   1,3933   1,4004   

5 696,0 132,0 264,00   526,00 1,3933 1,3933   1,3986 

6 827,0 131,0       1,4040       

7 956,0 129,0 260,00 392,00   1,4258 1,4148 1,4076   

8 1087,0 131,5       1,3986       

9 1219,5 132,5 263,50   523,50 1,3881 1,3960   1,4053 

10 1350,5 131,0   394,50   1,4040   1,3986   

11 1482,5 132,0 263,00     1,3933 1,3986     

12 1613,0 130,5       1,4094       

13 1744,0 131,0 261,50 393,50 524,50 1,4040 1,4067 1,4022 1,4026 

14 1873,0 130,0       1,4148       

15 2002,0 129,0 258,00     1,4258 1,4258     

16 2135,0 133,0   391,00   1,3829   1,4112   

17 2268,0 133,0 266,00   524,00 1,3829 1,3829   1,4040 

18 2398,0 131,0       1,4040       

19 2527,0 129,0 259,00 392,00   1,4258 1,4202 1,4076   

20 2658,0 131,0       1,4040       

21 2788,0 130,0 261,00   520,00 1,4148 1,4094   1,4148 

22 2918,0 130,0   391,00   1,4148   1,4112   

23 3047,0 129,0 259,00     1,4258 1,4202     

Tab. 1: Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

 

4.3.2 Příklad výpočtu 

Pro lepší orientaci jsou aritmetické průměry n1eff uvedeny zvlášť v tabulce 2.  
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  n1eff 

  p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 

  [-] [-] [-] [-] 

  effn1  1,4054 1,4065 1,4055 1,4051 

Tab. 2:Aritmetické průměry n1eff 

 

 Výpočet n1eff  pro p = 1, n = 22, L = 1630m 

 

42

1 102262,2
21

00467517,0
0149,0

21

00467517,0   effn

 

0149,04054,11 effn  

 

 Výpočet n1eff  pro p = 2, n = 11, L = 1630 m 

 

42

1 10735,1
10

00173481,0
0132,0

10

00173481,0   effn
 

0132,04065,11 effn  

 

 Výpočet n1eff  pro p = 3, n = 7, L = 1630 m 

 

52

1 10452,2
6

00014712,0
0050,0

6

00014712,0   effn
 

0050,04055,11 effn  

 

 Výpočet n1eff  pro p = 4, n = 5, L = 1630 m 

 

52

1 105958,3
4

00014383,0
0060,0

4

00014383,0   effn

 

0060,04051,11 effn  
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4.3.3 Měření s  EDFA zesilovačem 

 

Frekvence naměřených poloh lineární superpozice, výpočty rozdílů frekvencí Δf 

a výpočty n1eff pro jednotlivá p jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

    Δf n1eff 

  f p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 

  [kHz] [kHz] [kHz] [kHz] [kHz] [-] [-] [-] [-] 

1 167,00                 

2 298,00 131,00       1,4040       

3 424,50 126,50 257,50     1,4539 1,4285     

4 554,50 130,00   387,50   1,4148   1,4239   

5 685,50 131,00 261,00   518,50 1,4040 1,4094   1,4189 

6 811,00 125,50       1,4655       

7 940,00 129,00 254,50 385,50   1,4258 1,4454 1,4313   

8 1068,00 128,00       1,4369       

9 1196,00 129,00 256,00   510,50 1,4258 1,4369   1,4411 

10 1325,00 129,00   385,00   1,4258   1,4332   

11 1453,00 128,00 257,00     1,4369 1,4313     

12 1582,00 129,00       1,4258       

13 1709,00 127,00 256,00 384,00 513,00 1,4482 1,4369 1,4369 1,4341 

14 1839,00 130,00       1,4148       

15 1967,00 128,00 258,00     1,4369 1,4258     

16 2096,00 129,00   387,00   1,4258   1,4258   

17 2228,00 132,00 261,00   519,00 1,3933 1,4094   1,4175 

18 2353,00 125,00       1,4714       

19 2482,00 129,00 254,00 386,00   1,4258 1,4482 1,4294   

20 2608,00 126,00       1,4597       

21 2740,00 132,00 258,00   512,00 1,3933 1,4258   1,4369 

22 2863,00 123,00   381,00   1,4953   1,4482   

23 2991,00 128,00 251,00     1,4369 1,4655     

24 3117,00 126,00       1,4597       

25 3246,00 129,00 255,00 383,00 506,00 1,4258 1,4425 1,4406 1,4539 

26 3375,00 129,00       1,4258       

  

 

Tab. 3: Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 



47 
 

4.3.4 Příklad výpočtu 

Pro toto měření jsou aritmetické průměry n1eff uvedeny zvlášť v tabulce 4.  

 

  n1eff 

  p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 

  [-] [-] [-] [-] 

 effn1  1,4333 1,4338 1,4337 1,4337 

Tab. 4:Aritmetické průměry n1eff 

 

 Výpočet n1eff  pro p = 1, n = 25, L = 1630 m 

 

42

1 100317,6
24

01447605,0
0246,0

24

01447605,0   effn

 

0246,04333,11 effn  

 

 Výpočet n1eff  pro p = 2, n = 12, L = 1630 m 

 

42

1 105407,2
11

00279478,0
0159,0

11

00279478,0   effn

 

0159,04338,11 effn  

 

 Výpočet n1eff  pro p = 3, n = 8, L = 1630 m 

 

52

1 104434,6
7

00045104,0
0080,0

7

00045104,0   effn

 

0080,04337,11 effn  
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 Výpočet n1eff  pro p = 4, n = 6, L = 1630 m 

 

42

1 109093,1
5

000954673,0
0138,0

5

000954673,0   effn

 

0138,04337,11 effn  

 

4.3.5 Shrnutí výsledků 

Použitím EDFA zesilovače došlo zesílení signálu, tak aby bylo možné odečíst hodnoty 

lineárních superpozic ve vyšších frekvencích, to je patrné z tabulek 1 a 3.  

Při vyhodnocování bylo zjištěno, že hodnoty n1eff pro jednotlivá p jsou téměř totožné, 

jak pro měření s vláknovým zesilovačem, Tak pro měření bez vláknového zesilovače. Použití 

většího počtu period p tedy nemá na přesnost měření podstatný vliv. Rozptyly jsou menší pro 

měření bez použití vláknového zesilovače, než pro měření s použitým vláknovým zesilovačem. 

To je právě zapojením EDFA do uspořádání. Tím se stalo uspořádání citlivé na vnější vlivy.  

 Firma Corning Inc. v datasheetu na stránkách firmy k vláknu SMF28e uvádí velikost 

n1eff = 1,4682 [9]. Pro měření bez použití EDFA zesilovače nabývaly hodnot n1eff = 1,4051 až 

1,4065 a pro měření s EDFA zesilovačem hodnot n1eff =1,4333 až 1,4338. Z tohoto vyplývá, že 

měření s EDFA zesilovačem je přesnější, ale naměřené hodnoty jsou jiné než katalogová 

hodnota. To může být způsobeno tím, že měření bylo prováděno v laboratoři, kde se prováděli 

různá měření na různých cívkách, a udaná hodnota SM vlákna nemusela souhlasit s pravým 

stavem.  

Pokud upravíme vzorec (14) pro výpočet délky SM vlákna a dosadí se katalogová 

hodnota n1eff  můžeme zjistit teoretickou délku vlákna. Rozdíl frekvencí pro tento výpočet Δf = 

129 kHz (obrázek 32). 

 

m
fn

c
L

eff

88,1582
129000

1

4682,1

2997924581

1
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4.3.6 Grafické výstupy 

Na obrázcích 30 a 31 je zobrazeno rozložení rozdílů frekvencí ve frekvenčním rozsahu.  

 

 

Body v grafech představují frekvence nalezených lineárních superpozic. Pokud se 

podíváme na obrázek 30 a bod při frekvenci 2000 kHz, pak je tato lineární superpozice vzdálena 

129 kHz od předešlé polohy lineární superpozice. 

Na obrázku 31 si můžeme všimnout oblasti, kde probíhalo nejpřesnější měření. Tato 

oblast se nachází v intervalu frekvencí 811 až 1709 kHz.  

 

 

Obrázek 32 představuje závislost počtu stejných rozdílů frekvencí N a rozdílů frekvencí 

Δf. Např. pro měření s EDFA  bylo 8 stejných rozdílů frekvencí v celém frekvenčním rozsahu o 

velikosti 129 kHz.  
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Obr. 31: Rozdíly frekvencí v celém frekvenčním rozsahu (EDFA) 

Δf 

 

Obr. 30: Rozdíly frekvencí v celém frekvenčním rozsahu (bez EDFA) 

Δf 
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Z obrázku 32 je patrné, že měření s EDFA  bylo přesnější. Také je patrné, že toto měření je 

posunuto do menších rozdílů frekvencí. To je následek použití EDFA, kdy se zvětšila délka 

trasy o délku vlákna použitého vláknového zesilovače.  

 

5. Použité přístroje a optoelektronické prvky 

 
Parametry či specifikace Přístrojů a optoelektronických prvků jsou v příslušných 

tabulkách. 

 

 Signálový generátor Rohde&Schwarz SMB 100A   

SMBV100A nabízí vynikající VF výkon spolu s velmi vysokým výstupním 

výkonem. Může být vybaven vnitřním generátorem pro generování řady digitálních 

přenosových standardů (např. WiMAX ™, HSPA +, LTE). Široký frekvenční rozsah od 

9 kHz až 3,2 GHz pokrývá všechny důležité skupiny pro digitální modulace. Generátor 

byl použit při měření s VCSEL laserem. 
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Obr. 32:závislost počtu stejných rozdílů N a rozdílů frekvencí 

Δf 
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Obr. 33: Signálový generátor Rohde&Schwarz SMB 100A 

 

 Fotodetektor DET10CM  

DET fotodetektory jsou kompaktní, univerzální, vysokorychlostní optické 

detektory. Každý model je dodáván s rychlou PIN fotodiodou. Jsou balené v robustním 

hliníkovém pouzdře. Tyto detektory jsou ideální pro sledování rychlých pulzních laserů.  

 

 

Obr. 34: DET10CM 

 

Typ polovodiče NEP 
Doba 

náběhu 

Aktivní 

plocha 

rozmezí 

vlnových 

délek 

 
[W.Hz

1/2
] [ns] [mm

2
] [nm] 

InGaAs 1,6x10
-12

 10 max 8 700 - 1800 

Tab. 5: Parametry DET10CM 
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 Výukový modul  i.d.i.l. 

Tato stavebnice seznamuje studenty s optickými komponenty pro měření 

v telekomunikacích. Pro měření jsem použil komponenty pump module, DFB 1550 nm, 

mux , Er
3+

 fiber a isolator.  

 

 

Pmax λ třída 

[mW] [nm] 
 

DFB laser 2 1550 3A 

Čerpací module 80 (CW) 980 3B 

Tab.6: Parametry modulu i.d.i.l. 

 

 

Obr. 35: Výukový modul i.d.i.l. 

 

 Osciloskop LECROY WaveRunner 204xi 

LeCroy WaveRunner Xi-je nejvýkonnější osciloskop ve své třídě. Základní 

systém ověřování pomocí pokročilých spouštění, rychlé režimy zobrazení, měření 

parametrů, nebo sériové dekódování je jednoduché a snadné.  
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Obr. 36: LECROY WaveRunner 204xi 

 

 Zdroj napětí Diametral P230R51D 

Trojitý laboratorní zdroj je vybaven dvěma oddělenými regulovatelnými zdroji 

s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 až 30 V s omezením výstupního proudu 0,1 až 4 

A a jedním zdrojem pevného napětí 5 V/3 A. Regulovatelné zdroje lze jednoduše spojit 

do jednoho symetrického zdroje. 

 

 

Obr. 37: P230R51D 

 

 LD VCSEL LPS – PM1550 - FC 

Pro měření byla vybrána LPS – PM1550 – FC s LD ML925B45F. Jde o PM 

fiber pictailed laser (obrázek 38). Pictailed laserové diody vyrobené s PM vláknem, 

umožňuje stav polarizace vydávaného světla z přechodu diody, který zůstane zachován 

při přenosu vláknem.  
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Obr. 38: LPS – PM1550 - FC 

 

PM vlákno, je optické vlákno, ve kterém polarizační roviny světelných vln 

vypuštěné do vlákna jsou udržované během propagace s malou či žádnou křížovou 

vazbou optického výkonu mezi polarizačními módy.  

 

 

 
Specifikace 

 
vlnová 

délka 

výstupní 

výkon 

prahový 

proud 

pracovní 

proud 

pracovní 

napětí 

 
[nm] [mW] [mA] [mA] [V] 

min 1520 1,2 3 10 (-) 

typ 1550 1,5 10 30 1,1 

max 1580 1,8 20 50 1,5 

Tab. 7: Parametry LPS – PM1550 – FC 

 

 Signalový generátor MCP – EEF1411-50 

EEF 1411 využívá výhody technologie digitální syntézy kmitočtu DDS (Direct 

digital synthesis). Stabilita kmitočtu výstupního signálu odpovídá časování vnitřního 

krystalového oscilátoru. Generátor je schopen generovat více než 30 tvarů. Frekvenční 

rozsah 0,01 Hz až 10 MHz. Výstupy tohoto generátoru jsou pak, základní výstup, 

TTL/CMOS výstup, 50 Hz výstup. Maximální rozlišení je 10 mHz. Tento generátor 

jsem použit při měření s DFB laserem. 
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Obr. 39: MCP – EEF1411-50 

 

 Vlákno SM28e 

Je to SM vlákno, které odpovídá doporučení ITU-T G.652 . Podle katalogu 

firmy Corning Inc. jsem uvedl některé specifikace pro vlnovou délku 1550 nm tohoto 

vlákna v tabulce. Při měření se používali délky 1370,2650,4100 a 1630m. 

 

 

Obr. 40: Vlákno SMF 28e 

 

průměr 

vlákna 
λ n1eff MFD NA 

[µm] [nm] [-] [µm] [-] 

8,2 1550 1,4682 10,4±0,5 0,14 

Tab. 8: Parametry SMF 28e 
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 Vláknová odbočnice SFT – S35 – 01x02 – CM1 – SPC – SPC 

 

Poměr 

odbočnic 
λ 

Typ 

vlákna 

Konfigurace 

portů 

vložný 

útlum 

[%] [nm] 
  

[dB] 

50/50 1310/1550 SM28e 01x02 3,4 

70/30 1310/1550 SM28e 01x02 3,4 

Tab. 9:Parametry SFT – S35 

 

 

 Optický izolátor 02006428 

 

λ 
Typ 

vlákna 

vložný 

útlum 
izolace 

[nm] 
 

[dB] [dB] 

1550 SM28e 0,36 35,31 

Tab. 10: Parametry 02006428  

 

 

Obr. 41: 02006428 
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6. Závěr 

Tuto práci jsem se snažil koncipovat, tak aby byla přehledná. To proto, aby i člověk, který není 

obeznámen s touto problematikou, neměl problém se čtením. Nejprve jsem se věnoval popsání 

vláknově optického rezonátoru jako nové metody měření efektivní hodnoty indexu lomu. Tuto 

teorii jsem pak postoupil měření. Měření bylo prováděno na budově krásnopolská v laboratoři 

KP203. Měření vykazuje dostatečnou přesnost. Ta je však omezena přesností určení polohy 

lineární superpozice na osciloskopu. Toto se ukázalo jako největší problém při samotném 

měření. Měření s DFB laserem prokázalo, že při větší délce jednomódového vlákna je i větší 

výskyt lineární superpozice.  

Zapojením vláknového zesilovače do uspořádání došlo k zesílení signálů na dostatečnou 

úroveň, která dovolovala přesnější odečety poloh osciloskopu i při vyšších frekvencích než u 

měření bez použití vláknového zesilovače. Měření s vláknovým zesilovačem muselo být 

prováděno velice opatrně, protože se ukazovalo, že jeho zapojením, se uspořádání stalo velice 

citlivé na vnější vlivy.  

Můžeme napsat, že měření vláknově optických rezonátorů je tedy novou metodou měření 

efektivní hodnoty indexu lomu. Ukázalo se, že při známé hodnotě efektivního indexu lomu 

můžeme měřit délku jednomódového vlákna. Jak naznačují výsledky výpočtu efektivního 

hodnoty indexu lomu, není potřeba používat větší změnu počtu period. Pro další postup bych 

navrhoval proměření vyšších frekvencí, než je uvedeno v této práci, dále i použití větších délek 

jednomódového vlákna.  To pro získávání dalších hodnot a tím zlepšování přesností měření. To 

může být námět pro psaní dalších prací.  

V přílohách jsou umístěny průběhy z měření. 
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