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 mm/h Hustota daž ových zrážok, intenzita

  

 dBm Pokles intenzity výkonu žiarenia

 mm/h Hustota snehových zrážok, intenzita
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Zoznam použitých skratiek

 





  

  Automatické zníženie výkonu laseru

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



    

  

LEO Low earth orbit Nízka obežná dráha okolo Zeme

  

MEO Medium earth orbit Stredne vysoká obežná dráha 



  

  



   

   

   

  

   

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  





 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Matematické vyjadrenie útlmu zrážok, daž 

 

 

 

 

  

 

 

 Popis použitých meracích prístrojov a zariadení po 

   inkov teplotných turbulencií na rozloženie optickéh 
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 . Nárokované požiadavky dokáže zabezpe   

 

Každá technológia však prináša sebou aj ur    

  prenášaného svetelného žiarenia na atmosférické vp
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 žke vysielaného žiarenia.
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 a fluktuácie žiarenia prechádzajúceho cez nestále a  



        

technológiu bude možné aplikova     

            

     

 





 

         už v dávnych dobách, ke   

používa        

    ižnú formu zákona lomu svetelných

paprskov definoval Eukleidus približne pred 300 rok     

taktiež Ptolemaios, ktorý  prevádzal pomerne presné

          



 

       

 

eral už Newton, po 
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 žky       až 10 Gbs     
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 a považujeme fotodiódu typu PIN, prípadne lavínovú 

 

          

             

 rýchlostiach pohybu. M-FSOL požadujú

           

 

 

 

Optické satelitné spoje nachádzajú využitie v kozmi    

ktoré poskytujú. Medzi výhody môžeme zaradi       

 

obiehajúce po obežnej dráhe Zeme nesú práve tieto s    

staršej rádiovej technológie. Obežné dráhy satelito 

ka 3.1 Popis obežných dráh satelitov [3].

Názov obežnej dráhy Výška od Zeme Doba obehu okolo 
  

  
  
  





 

  

 ažko dostupných

       optickú kabeláž a zárove    

     ové spoje umož ujú využitie 

službách, napr. pri prenose obrazu, zvuku alebo dát.  V závislosti  na mieste využitia

a na požadovanom dátovom toku  rozde      

           

atmosférické spoje najviac používajú na tvorbu priv     

stále nové možnosti nasadenia [25].
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na rozdiel od rádiových sietí. Musí však dodržiava      
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 žke 1550 nm, ktoré zaru     

  nostným prvkom je bezpochyby služba Automatic Power

Tá automaticky znižuje výkon laseru , v prípade zaznamenania prekážky v trase vyžarovaného
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opätovne použitie rovnakých frekvencií v susedných 

       

  

            

 nom pásme. To predstavuje obrovskú výhodu, pretože     

žiada  

          

 ach. Nedokázali totiž sp   požiadavky na dostupnos    

    žke 5 minút  po   



  

 

 

 používanie viacerých optických nosných v 

 

 použitie koherentnej metódy prenosu.

     

 ných užívate 





 

          

               

        



 využívajúca AOS [4], [5]

         

               

 





 

 

  







  

       

      



 

    

 

pripevnený na vysielaciu sústavu umož

  

 

   

      





    

     

       

    

   



      

         

 

 

           



pripevnený na vysielaciu sústavu umož   





         

          

  



Obrázok 4.3 Ukážka hlavice AOS [5], [12]
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Z tohto dôvodu ich nemôžeme zrovnáva  
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 om môže

  až -55°C. Teplotné rozloženie atmosféry bližšie po



 

hmly, daž 

nežiaduco pôsobia na prenosové parametre AOS [19]. Vo všeobecnosti spôsobujú znižovanie

intenzity a kolísanie výkonu svetelného žiarenia, k    

     ného žiarenia atmosférickými vplyvmi

približne vyjadruje vzorec 6.1.
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Z Krusovho modelu vyplýva poznatok, že   žku 

žiarenie prenášané cez atmosférické prenosové prost
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To znamená, že nastane ve            
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zvrstvenie zemského povrchu alebo výskyt prekážok v     

dodržaná podmienka dostato ážku [20].





 

        

        

    uje kapitola 6.1. Kolmogorova teória využíva

 



   

  íslo, ktoré bližšie popisuje prúdenie. Charakteristika prúdenia sa totižto

             

          

           

Zjednodušene môžeme charakterizova        

  



  

   

          

využívame Kolmogorov zákon „dvoch tretín“ [18]:
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úvode kapitoly 6. Z ich využitím je možné

    

  



         žku

vyžarovaného svetla cez APP,     žku, V 

            

  









 Matematické vyjadrenie útlmu zrážok, daž 

alší pomerne vplyvný útlm na vysielané optické žiarenie vytvára dáž . Dáž  

 ky vyskytujúce sa v rôznych množstvách

  že kvapky daž          

    . Útlmy, teda rozptyly v dôsledku zrážok nazývame





kde a, b sú parametre daž  symbolizuje hustotu daž ových zrážok.

    kého množstva vedeckých meraní sa dospelo k záveru,

že rovnicu 6.12 možno zjednoduši 

 

Podrobnejšiu predstavu o raste útlmu spôsobeným daž    

zrážok umož 

Obrázok 6.10 Útlm v dôsledku zrážok (daž





ka 6.3 Rozdelenie daž a parametru hustoty zrážok, teda intenzity [22]

Parametre daž a  Typ zrážok


Mrholenie Dlhodobé zrážky Silné dažde
    

   
   

 

 et útlmu vznikajúceho pri snežení reprezentuje rovn

 



  symbolizuje hustotu snehových zrážok. Parametre a,      

      zistilo, že útlm tvorený suchým snehom

    útlmu u snehových zrážok nezávisí

      umož uje využíva     

       žky. Primárnym parametrom

      vých zrážok získavaná za pomoci
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Použitím viaczväzkovej prevádzky AOS a vhodným tvar   

 enie rušivých vplyvov. V praxi býva využívaná kombinácia oboch možností.

      i turbulenciám v atmosfére. Použitie

   

        

Za ideálny tvar zväzku v mieste príjmu považujeme z  

rozložením optického výkonu známym pod pojmom „ 
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  Optiwave OptiSystem dokáže mera  
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žno porovnáva 

     ostredí. Ide totižto o merania rôzneho

druhu, avšak obe simulácie prinášajú užito   







 

        





 Popis použitých meracích prístrojov a zariadení po 

             

 om využíva impulzovú moduláciu svetla On-Off Keying

hlavica nachádza využitie do vzdialeností 300 m a umož    

     žka zariadenia je 850 nm a divergencia vysielaného

           

    a prijímacia sústava využíva fotodetektor postaven







Turbulentný box - slúži na tvorbu nežiaducich atmos   

        

 

            

      lencií a na rovnomerné rozloženie

hmly sú využívané ventilátory typu Cooler Master R4  

        







Meteorologická stanica T102 - WH1270 - umož     

           



           





        







   inkov teplotných turbulencií na rozloženie optickéh
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Grafické rozhranie Matlabu slúžiace na nastavenie k

   inkov teplotných turbulencií na rozloženie optickéh 

vysielaného prostredia zobrazujú obrázky 7.7 až 7.1

























  

   

  , že simulované

        

výkonu, pozri obrázky 7.7 až 7.18. Vplyv intenzity    



záleží na oblasti a ro     enie tohto nežiaduceho vplyvu sa v sú 

využívajú viaczväzkové vysielacie systémy.
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hmly dokážu výrazne narúša        ležité

   

komunikáciu môžeme zaradi         





výskyt a rôzna doba trvania tohto nežiaduceho javu. V prípade dokázania predpokladu, že



bolo by možné podrobne skúma        

 

 

       

 



zistené, že meranie rozloženia optického výkonu vys
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a softvérovej simulácie približujem problematiku nežiaducich ú   



  inky teplotných turbulencií na rozloženie

         

          

 , že simulované tepelné turbulencie spôsobujú flukt

        

          

Výskyt turbulencií záleží na oblasti a ro  enie tohto nežiaduceho vplyvu

 asnosti využívajú viaczväzkové vysielacie systémy. 

          

 

optickom žiarení. Pravdepodobnos         

           

  

            

   

hmly dokážu výrazne narúša        ležité

   

komunikáciu môžeme zaradi         

výskyt a rôzna doba trvania tohto nežiaduceho javu.

        

technológiu bude možné aplikova     

            

     

 

 

vo fyzikálnom prostredí vytváram taktiež simuláciu   

          





       

     em vytvorila bolo zistené, že meranie

rozloženia optického výkonu vysielaného do priestor     

bode prostredia nie je možné v systéme Optiwave Opt     

           

          





  

          

 



      signálu bolo zistené, že najvä 

          

          

          

         

teoretické poznatky o nežiaducich vplyvov atmosféry      

využívaný u technológie bezdrôtovej optiky.
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