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Anotace 

Podstatou této  práce je vytvoření komplexního pohledu na problematiku optického útlumu. 

Práce postupně vysvětluje mechanismy optického útlumu a charakterizuje jeho spektrální 

závislost. Popisuje základní sloţky optického útlumu, jejich druhy a vlastní spektrální závis-

lost těchto druhů. Bakalářská práce vysvětluje poţadavky přenosového systému na spektrální 

charakteristiku optických vláken a vliv útlumu na kapacitu optické trasy. 

Výstupem bakalářské práce je programové řešení navrţeného matematického modelu  pro 

výpočet spektrální závislosti optického útlumu. Program je realizovaný v prostředí MATLAB  

je přiloţena i verze v prostředí Microsoft Office 1997-2007. Vytvořený program je schopný 

aproximovat body získané z měření optického útlumu pomocí Lagrangeova interpolačního 

polynomu a proloţením Rayleighovou  křivkou. 
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Abstract 

The essence of this thesis is the creation of complex insight on optic fibre attenuation. There 

is successive steps explained mechanism of optical attenuation and characterized its spectral 

dependence. We are describing primary elements of optical attenuation, its sorts and their 

own spectral dependence. Bachelor´s thesis is explaining  requirements of transmission sys-

tem to spectral characteristic optic fibre and influence of optic fibre attenuation on capacity 

of optical trace. 

Output of bachelor´s thesis is program solution of designed mathematical model for calcula-

tion spectral dependence of optical attenuation. Program is realized in MATLAB and there is 

furthermore added version in Microsoft Office 1997-2003. Created program is able to ap-

proximate points data obtained from measurement of optic fibre by using Lagrange interpola-

tion polynomial and Rayleigh scatter interlay.  

Keywords 

attenuation, optic fibre, spectrum, measurement, capacity, bandwidth, scatter, absorption 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŢÁK, Ondřej. Vliv útlumu optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 

78 s, 3 přílohy. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel Reichert. 



 

 

  

 

 

Prohlášení o původnosti práce 

Prohlašuji, ţe svou bakalářskou práci na téma „Vliv útlumu optického vlákna na přenosovou 

kapacitu optických tras“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské prá-

ce a s pouţitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny uvedeny 

v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, ţe v souvislosti s vytvořením této baka-

lářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným 

způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení 

ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně moţných trestně-

právních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

V Brně dne 1. června 2009 ............................................ 

 podpis autora 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlovi Reichertovi, za účinnou metodickou, peda-

gogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování práce. Děkuji Mgr. Ireně Hla-

vičkové, Ph.D. z Ústavu matematiky za odbornou pomoc s řešením matematických částí prá-

ce a programovým řešením. 

V Brně dne 1. června 2009 ............................................ 

 podpis autora 

 



 

 

Obsah 

Seznam obrázků ......................................................................................................................... 8 

Seznam tabulek .......................................................................................................................... 8 

Úvod ........................................................................................................................................... 9 

1. Optický přenos ............................................................................................................. 11 

1.1. Bezdrátové spojení .................................................................................................... 11 

1.2. Vláknové spojení ....................................................................................................... 11 

1.3. Blokové schéma optoelektrického systému ............................................................... 12 

2. Základní poznatky z vláknové optiky .......................................................................... 13 

2.1. Princip šíření záření vláknem .................................................................................... 13 

2.2. Vidovost vláken ......................................................................................................... 14 

2.3. Zdroj záření ................................................................................................................ 16 

2.4. Příjem záření .............................................................................................................. 17 

3. Spektrum elektromagnetického záření ......................................................................... 18 

4. Pohled do historie ......................................................................................................... 20 

5. Optický útlum ............................................................................................................... 22 

5.1. Závislost útlumu na typu vlákna ................................................................................ 22 

5.2. Závislost útlumu na materiálu ................................................................................... 23 

5.3. Druhy optického útlumu ............................................................................................ 24 

5.4. Útlum pasivních součástek a konektorů .................................................................... 34 

6. Spektrální závislost útlumu .......................................................................................... 36 

6.1. Přenosová okna a pásma ............................................................................................ 36 

7. Měření útlumu .............................................................................................................. 40 

7.1. Metoda vloţných ztrát – přímá, transmisní metoda (OLTS) ..................................... 40 

7.2. Reflektrometrická metoda (OTDR) ........................................................................... 41 

7.3. Systémová rezerva ..................................................................................................... 45 



 

 

8. Dopad útlumu optického vlákna na přenosový systém ................................................ 47 

9. Kapacita optické trasy .................................................................................................. 50 

9.1. Šířka pásma................................................................................................................ 50 

9.2. Kapacita ..................................................................................................................... 51 

10. Matematický model ...................................................................................................... 53 

10.1. Matematické aproximace ........................................................................................... 54 

10.3. Porovnání pouţitých metod a zhodnocení jejich výsledků ....................................... 63 

11. Programové řešení ........................................................................................................ 64 

11.1. Hlavní program – MATLAB ..................................................................................... 64 

11.2. Doplňkové řešení – Microsoft Office Excel 1997-2007 ........................................... 67 

12. Závěr ............................................................................................................................. 68 

Seznam pouţitých zdrojů ......................................................................................................... 70 

Seznam pouţitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 71 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 74 

Přílohy ...................................................................................................................................... 75 

 

 

  



 

 

Seznam obrázků 

Obr. 1.1 Blokové schéma optoelektrického systému ............................................................... 12 

Obr. 2.1: Obecná struktura optického vlákna ........................................................................... 14 

Obr. 2.2: Struktura jednovidového vlákna a princip šíření paprsku vláknem .......................... 15 

Obr. 2.3 Struktura a princip šíření mnohavidovým vláknem ................................................... 15 

Obr. 3.1 Spektrální struktura včetně spektra viditelného světla ............................................... 19 

Obr. 5.1: Rozdělení druhů útlumu optických vláken ............................................................... 25 

Obr. 5.2 Graf závislosti měrného útlumu na vlnové délce pro infračervenou a ultrafialovou 

absorpci. ................................................................................................................................... 26 

Obr. 5.3 Vznik Rayleighova rozptylu záření na nehomogenně materiálu. .............................. 28 

Obr. 5.4 Graf závislosti Rayleighova rozptylu na vlnové délce ............................................... 30 

Obr. 5.5 Mikroohyb v optickém mnohavidovém vlákně ......................................................... 32 

Obr. 5.6 Makroohyb v optickém mnohavidovém vlákně ......................................................... 33 

Obr. 5.7: Graf spektrální útlumové charakteristiky včetně druhů útlumu. .............................. 35 

Obr. 6.1: Typický spektrální průběh útlumu pro jednovidové a mnohavidové vlákno ........... 36 

Obr. 6.2: Graf rozloţení přenosových oken ............................................................................. 37 

Obr. 7.1: Kalibrace měřící soupravy ........................................................................................ 40 

Obr. 7.2: Vlastní měření optického útlumu .............................................................................. 41 

Obr. 7.3: Blokové schéma pro měření metodou OTDR ........................................................... 41 

Obr. 7.4: Graf závislosti měrného útlumu na vlnové délce s vyznačenými měřenými vlnovými 

délkami 1310/1383/1550/1625 nm metodou OTDR ................................................................ 42 

Obr. 7.5: Graf závislosti měrného útlumu na vlnové délce s vyznačenými měřenými vlnovými 

délkami 1310/1470/1550/1610 nm metodou OLTS................................................................. 43 

Obr. 7.6: Graf závislosti mikroohybů a makroohybů na vlnové délce .................................... 44 

Obr. 10.1 Graf aproximace spektrální závislosti útlumu Lagrangeovým interpolačním 

polynomem v bodech 1310/1410/1550/1625 nm ..................................................................... 57 

Obr. 10.2 Graf aproximace spektrální závislosti útlumu Lagrangeovým interpolačním 

polynomem v bodech 850/1310/1410/1550/1625 nm. ............................................................. 58 

Obr. 10.3 Proloţení naměřených hodnot Rayleighovou křivkou ............................................. 62 

Seznam tabulek 

Tab. 3.1: Spektrum elektromagnetického záření ...................................................................... 18 

Tab. 5.1: Váhový podíl koncentrace iontů ve vlákně. .............................................................. 27 

Tab. 5.2: Vlnová délka maxim absorpce a hodnoty útlumu pro příslušné ionty...................... 27 

Tab. 8.1 Velikost útlumu převedená na procentní ztráty výkonu ............................................ 48 

Tab. 8.3: Souhrnná tabulka vlastností vláken .......................................................................... 52 



9 

 

Úvod 

Cílem bakalářské práce je vytvořit co nejkomplexnější pohled na problematiku optického 

útlumu. Práce je koncipována tak, aby postupně vysvětlila základní principy jeho vzniku 

a mechanismy optického útlumu. V bakalářské práci charakterizujeme spektrální závislost 

optického útlumu, jeho základní sloţky, které tvoří výsledný útlum optického vlákna a jejich 

vlastní spektrální závislost. Práce se zabývá členěním optického útlumu na jeho druhy a popi-

sem těchto druhů. Věnuje se přenosové kapacitě optických vláken a jejímu vztahu 

k optickému útlumu. Bakalářská práce popisuje principy přenosu informace optickým vlák-

nem a vysvětluje nároky přenosového systému na spektrální charakteristiku optických vláken 

a průběh optického útlumu ve spektru záření. Vlastním praktickým řešením práce je návrh 

matematického modelu pro výpočet spektrální útlumové charakteristiky optického vlákna. 

Návrh matematického modelu spočívá ve výběru vhodných metod pro aproximaci ze zada-

ných čtyř, respektive pěti bodů získaných například měřením. Realizace a sestavení matema-

tického modelu je uskutečněno výstupním programovým řešením přiloţeným na CD, které 

splňuje poţadavky matematického modelu popsaných v textu a vycházejících z teoretických 

představ a předpokladů pro spektrální závislost optického útlumu. Bakalářská práce obsahuje 

diskuzi vybraných metod, jejich praktické pouţití a zhodnocení jimi získaných výsledků 

v porovnání s teoretickými poznatky. 

Pro lepší pochopení pojmů a některých principů v práci obsaţených je v úvodních dvou kapi-

tolách uveden přehled základních pojmů, rovnic a principů, ze kterých budeme v práci dále 

vycházet a budeme předpokládat jejich znalost. První kapitola se věnuje druhům optického 

přenosu a druhá kapitola se zabývá samotným principem přenosu informace optickým vlák-

nem, základnímu rozlišení optických vláken, jejich struktuře a stručnému popisu přenosové 

cesty. 

Třetí kapitola upřesňuje a vymezuje pojmy spektrum a spektrální závislost pro kontext. 

v jakém budou v práci dále pouţívány. 

Po krátkém historickém průřezu ve čtvrté kapitole se práce jiţ plně věnuje popisu optického 

útlumu a mechanismům jeho vzniku v páté kapitole, ve které je blíţe objasněna závislost 

útlumu na pouţitém materiálu vlákna, na typu vlákna a na druzích optického útlumu. 

Šestá kapitola se zaměřuje na ozřejmení spektrální závislosti útlumu a upřesňuje poţadavky 

přenosového systému na průběh útlumu ve spektru záření.  
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V sedmé kapitole  jsou popsána základní rozdělení měření optického útlumu a pouţívané me-

tody pro zjištění jeho velikosti. Pozornost zaměříme na definice systémové rezervy přenoso-

vého systému.  

Osmá kapitola se zabývá hlavními důsledky existence optického útlumu a jeho praktického 

dopadu na optickou trasu, její kapacitu a maximální vzdálenost. Navazující devátá kapitola 

poskytuje přehled faktorů ovlivňujících přenosovou kapacitu systému a její definici. 

Poslední dvě kapitoly se věnují návrhu a moţnostem realizace matematického modelu vykres-

lujícího spektrální závislost optického útlumu. Popisuje představy vedoucí k výběru vhodného 

řešení. Následně charakterizují vybrané metody a výsledky, kterých lze za jejich pouţitím 

získat, a rozebírají pouţitelnost vybraných metod. 

S ohledem na charakter bakalářské práce jsou některé v ní uvedené pojmy či oblasti proble-

matiky optických vláken (typy optických vláken, zdroje a přijímače záření, měření optických 

vláken apod.) pouze zmíněny či rozebrány krátce a pro vysvětlení veškerých detailních aspek-

tů přenecháváme prostor  odborné literatuře, která je citována v litereatuře. Přesto se v práci 

snaţíme o nastínění dalších moţných problémů či faktorů, které mají na danou oblast vliv. 

  



11 

 

1. Optický přenos 

Základní dělení optických přenosů je dle typu přenosového média následující: 

1.1. Bezdrátové spojení 

Základním principem je přenos světelného signálu nejčastěji pomocí laserového spoje. Ne-

zbytná je přímá viditelnost mezi zdrojem záření a přijímačem záření. Přenosovým médiem je 

v tomto případě atmosféra. Mezi tento druh spojení je moţné zařadit jednak přenosy typu 

bod-bod na kratších vzdálenostech (pomocí IrDA) či pokrytí určité malé oblasti pomocí spe-

ciálních zářičů. Bezdrátových optických přenosů FSO (Free Space Optics) se uţívá 

v případech, kdy by pouţití optických vláken bylo problematické, obvykle se tak děje 

s ohledem na vysokou cenu vybudování a poloţení optické kabelové trasy. Dalším důvodem 

můţe být aspekt permanentnosti spojení, proto se k vyuţití přenosu dat pomocí bezdrátových 

přenosových sítí sahá v případech, kdy potřebujeme vybudovat krátkodobé datové spojení na 

delší vzdálenost např. sportovní přenosy v odlehlejších místech, či v místech, která mají špat-

nou návaznost na jiţ vybudovanou optickou síť a s ohledem na charakter akce by bylo finanč-

ně nerentabilní přistoupit k realizaci optické kabeláţe aţ k místu konání akce. Dosah takto 

vybudovaných spojů bývá udáván přibliţně 10 km, nepočítaje pokusy s laserovými přenosy 

ve vesmíru. Nejčastěji se však tato spojení realizují na vzdálenost kratší, běţně do 5 kilometrů 

a pak, je-li to moţné, je signál dále přenášen kabeláţí. Nevýhodou, stejně jako u všech ostat-

ních typů bezdrátových spojení,  je výrazný vliv atmosférických podmínek – počasí (mlha, 

déšť, sněţení) a prašnosti prostředí. Další nevýhodou je teplotní závislost. 

1.2. Vláknové spojení 

Z hlediska přenosu dat po kabelových vedeních (koaxiální kabely, symetrické kabely UTP, 

STP, energetické vedení) jsou optická vlákna nejperspektivnějším a nejdynamičtěji se rozvíje-

jícím odvětvím v poslední době vůbec. Jejich vlastnosti a současná dosahovaná kvalita výro-

by jim zaručují obrovský potenciál. proto tato práce bude věnována výhradně přenosu po op-

tických vláknech. Přenos probíhá optickým vláknem pomocí fotonů (elementárních částic 

kvanta elektromagnetické energie), jinak řečeno se k přenosu pouţívá světelného signálu (pa-

prsku). Konkrétně se vyuţívá elektromagnetického záření z infračervené oblasti. O převaze 

vláknových optických přenosů hovoří fakt, ţe převáţná většina dálkových vysokokapacitních 

přenosů je realizována po optických přenosových trasách. Viditelný nárůst však zaţívá nasa-

zení optických vláken i v lokálních, místních podnikových sítích a domácnostech. Do této 

kategorie vláknových přenosů lze zařadit všechny rychle se rozvíjející a v současnosti vyuţí-
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vané nebo připravované projekty FFTx (Fibre To The X), které představují systémy, v nichţ  

se část původní metalické sítě nahrazuje optickou kabeláţí. Dále sem patří lokální sítě zaloţe-

né na normě FDDI (Fibre Distributed Data Interface), která byla historicky první lokální sítí 

nabízející přenosovou rychlost 100 Mbps, ale v současné době se v podobě dvojité kruhové 

topologie pouţívá v páteřních sítích pro svůj značný dosah. Dalším pouţívaným typem sítě je 

FCH (Fibre Channel), který je definován jako propojení zařízení s vysokými nároky na vyso-

kou propustnost (značný objem přenesených dat) a pouţívá se k propojení počítačů slouţících 

k vědeckým a lékařským výpočtům (tzv. superpočítačů). 

 

1.3. Blokové schéma optoelektrického systému 

Zdroj 

informací

Elektrický 

vysílač
Optický zdroj

Optické 

vlákno

Optický 

detektor

Elektrický 

přijímač

Příjemce 

informací

Útlum, disperze, 

rušení, šum

 

Obr. 1.1 Blokové schéma optoelektrického systému 

Ve zdroji informací dochází ke generaci dat, která chceme přenést ze vstupu na výstup. Elek-

trický vysílač je elektrickým stupněm, který řídí buzení zdroje optického. Optické impulsy 

vstupují do vlákna, kde dochází s narůstající vzdáleností k vlivu útlumu, disperze a šumu 

a zcela nelze zanedbat ani případné silné rušení. Po průchodu vláknem dochází na vstup op-

tického detektoru, kde jsou v ideálním případě detekována a identifikována. Poté dochází 

k zaznamenávání přicházejících dat reprezentovaných odpovídající podobou a jejich předání 

příjemci informací.  



13 

 

2. Základní poznatky z vláknové optiky 

Po rozdělení optických přenosů si přiblíţíme základní strukturu optických vláken a seznámí-

me se se základními poznatky vláknové optiky. 

2.1. Princip šíření záření vláknem 

Jak jiţ bylo zmíněno, optický přenos je přenosem dat pomocí paprsku světla po optickém 

vlákně, které je vyrobeno nejčastěji ze skla, ale můţeme se setkat i s vláknem z plastu. Fyzi-

kální princip šíření světla optickým vláknem vychází ze základních optických zákonů a pr-

votním základem budiţ zákon lomu, jinak téţ Snellův zákon, který říká: 

Dopadá-li paprsek z prostředí s indexem lomu 𝑛1 do prostředí s indexem lomu 𝑛2, dochází 

k lomu paprsku. Lomený paprsek zůstává v rovině.  

Snellův zákon (zákon lomu): 

sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑛2

𝑛1
,       (2.1) 

kde 𝛼 značí úhel dopadu a 𝛽 značí úhel lomu. 

Tento obecný předpoklad vysvětluje přechod světla mezi prostředími s různými optickými 

hustotami, nicméně nevysvětluje princip udrţení paprsku uvnitř světelného vlákna. Pro vy-

světlení tohoto jevu musíme Snellův zákon blíţe specifikovat a uţít další fyzikální poučky 

o odrazu a lomu, která praví: 

Dopadá-li světlo na rozhraní dvou optických prostředí (o různých indexech lomu), pak se čás-

tečně odráţí a částečně prochází z jednoho prostředí do druhého. Z této poučky a Snellova 

zákona lze vydedukovat, ţe vstupuje-li paprsek do prostředí pod určitým úhlem, dochází 

k průchodu paprsku na rozhraní obou prostředí. Tento úhel 𝛼m  nazýváme mezním a je defi-

nován takto:  

𝛼m = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑛2

𝑛1
.      (2.2) 

Díky znalosti tohoto úhlu, který můţeme spočítat z indexů lomu nám známých prostředí, kte-

rými paprsek chceme přenášet lze definovat základní podmínku pro přenos světelného pa-

prsku optickým vláknem takto: 

Dopadá-li paprsek na rozhraní prostředí opticky hustšího na opticky řidší prostředí pod úhlem 

větším neţ mezní úhel (dochází k totálnímu odrazu – totální reflexi). Tento základní princip 
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udrţení signálu uvnitř tenkého jádra vede k představě, jakým způsobem jsou konstruována 

optická vlákna. 

Struktura vlákna je v současné podobě minimálně tří sloţková. Základní tři sloţky optického 

vlákna tvoří jádro (Core), plášť (Clad) a primární ochrana (Buffer) viz obr. 2.1. Tloušťka jed-

notlivých sloţek je závislá na typu vlákna, jak bude patrno z dalšího textu a obrázků. 

JádroPlášťPrimární
ochrana

 

Obr. 2.1: Obecná struktura optického vlákna 

2.2. Vidovost vláken 

Na základě vlnové analýzy lze ukázat, ţe optickými vlákny se šíří tzv. vidy elektromagnetic-

kého pole. „Kaţdý vid je charakterizován určitým příčným rozloţením elektromagnetického 

pole ve vlákně (a tedy i příčným rozloţením optického výkonu) a fázovou konstantou šíření.“ 

[1] 

Na základě tohoto poznatku vycházejícího z řešení Maxwellových rovnic dělíme optická 

vlákna na jednovidová a mnohavidová. 

2.2.1. Jednovidová vlákna 

Jiţ z názvu je patrné, ţe tato vlákna v sobě šíří pouze jeden vid optického záření. Této vlast-

nosti se dosahuje dvěma odlišnými způsoby. První vyuţívá aspektu zmenšování rozdílu vlast-

ností optických rozhraní přechodu a druhý, častěji uţívaný, je poloţen na základu velmi ten-

kého jádra. Díky malému průměru jádra sice vlákno vede pouze jeden vid, ale má vyšší náro-

ky na kvalitní zdroj vstupujícího záření. Dalšími neméně podstatnými aspekty jsou vysoké 

nároky na kvalitu materiálu a přesnost výroby. 
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index lomu n

9 μm

125 μm

 

Obr. 2.2: Struktura jednovidového vlákna a princip šíření paprsku vláknem 

2.2.2. Mnohavidová vlákna 

Mnohavidová vlákna šíří několik vidů vlákna v závislosti na šířce jádra, které je mnohoná-

sobně vyšší neţ u vláken jednovidových. Počet vidů můţe být řádově v tisících při vlnové 

délce 850 nm. Problémem, který při šíření informace mnohavidovým vláknem vyvstává, je 

skutečnost, ţe při dopadu a šíření vidů pod různým úhlem se informace přenáší vláknem 

po různě dlouhé dráze, protoţe je však na konci vlákna vyhodnocován součet všech vidů pro-

cházejících vláknem, dochází ke zkreslení, které nazýváme vidová disperze. 

 

index lomu n
62,5 mμ

125 mμ

Plášť

Jádro

 

Obr. 2.3 Struktura a princip šíření mnohavidovým vláknem 

n2 

n1 

n1 

n2 
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Důleţitým parametrem, který se při analýze optických vláken pouţívá a který v sobě zahrnuje 

základní parametry struktury vlákna, je tzv. normovaná frekvence 𝑉. Normovanou frekvenci 

lze vyjádřit vztahem dle [1]: 

𝑉 =
2π∙𝑁𝐴∙𝑎

𝜆
,       (2.3) 

kde π je Ludolfovo číslo π = 3,14159, NA je numerická apertura vlákna, 𝑎 je poloměr jádra, 𝜆 

je vlnová délka záření. 

Numerická apertura 𝑁𝐴 vymezuje úhlem 𝛼max  kuţel, ve kterém lze navázat paprsek do optic-

kého vlákna. Numerickou aperturu vyjadřujeme dle [1] takto: 

𝑁𝐴 =  𝑛1
2 − 𝑛2

2,      (2.4) 

kde 𝑛1 je index lomu jádra a 𝑛2 je index lomu pláště. 

Maximální úhel, vymezující oblast pro navázání paprsku lze určit následovně: 

sin𝛼max =
𝑁𝐴

𝑛0
,      (2.5) 

kde 𝑛0 je index lomu prostředí, ze kterého vstupuje paprsek do vlákna a 𝛼max  je úhel defino-

vaný vzhledem k ose vlákna. 

Pomocí normované frekvence lze přibliţně vyjádřit i počet vidů 𝑁 šířících se určitým vlák-

nem jako (dle [1]): 

𝑁 = 0,5 𝑉2.        (2.6) 

Poznámka k vzorci (2.6) – platí pouze pro větší počty vedených vidů a určuje tak vidovost 

mnohavidových vláken. Při 𝑁 > 2,405 se vláknem šíří jiţ pouze jeden vid. 

2.3. Zdroj záření 

Přeměnu elektrického signálu na optický zajišťuje zdroj záření, kterým je svítící dioda LED 

(Light Emitting Diode) nebo laserová dioda. Výběr a pouţití vhodného typu zdroje záření 

určuje jednak typ vlákna (mnohavidové, jednovidové), vzdálenost přenosu, poţadavky 

na šířku přenosového pásma a cenové moţnosti. „LED diody jsou mnohem levnější a nabízejí 

menší šířku pásma neţ lasery. Jejich generované infračervené vlny dosahují pouze kratších 

vzdáleností s přijatelnou chybovostí.“ [2] LED diod uţíváme hlavně při mnohavidových pře-

nosech na kratší vzdálenosti s niţšími nároky na šířku přenosového pásma. Lasery vyuţíváme 

převáţně pro jednovidové přenosy, u kterých poţadujeme kvalitní zdroj světla a získáme vy-

sokou šířku pásma a moţnost přenosu na značné vzdálenosti. Nevýhodou laseru je jeho vyso-

ká cena, sloţitost výroby, nutnost podpůrné elektroniky pro řízení vlivu okolních teplot (te-

pelné kompenzace). 
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2.4. Příjem záření 

Probíhá pomocí fotodiod (typu PIN či lavinových LFD) či fototranzistorů. Základním pro-

blémem, se kterým se při pouţívání kvalitních fotodetektorů setkáváme, je splnitelnost vyso-

kých nároků na citlivost v oblasti vlnových délek 0,8–1,3 μm. Dalším poţadavkem je dosta-

tečná šířka přenášeného kmitočtového pásma a malá (krátká) doba odezvy. Obrovským pro-

blémem se jeví nutnost minimalizace detektoru. Z těchto důvodů nelze pouţívat vakuových 

fotonásobičů, i kdyţ mají vyšší citlivost. 

 

Na závěr této kapitoly je nutné zdůraznit, ţe optický přenos je směrově orientován jako jed-

nosměrná komunikace. Obousměrnou komunikaci lze realizovat systémy vyuţívajícími vlno-

vě děleného multiplexu, tzv. technologie WDM (Wavelength Division Multiplexing), která je 

poměrně novou technologií a znamenala další přelom ve výstavbě optických tras, protoţe 

přinesla důleţitou moţnost zkapacitnění optických tras. 
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3. Spektrum elektromagnetického záření 

Elektromagnetické spektrum vznikne, rozdělíme-li všechny druhy elektromagnetického vlně-

ní podle jejich frekvence, popřípadě vlnové délky. Druhým pohledem na spektrum elektro-

magnetického záření je strukturace podle energie připadající na foton či energií kvant. Prová-

zanost těchto pohledů na spektrum je zapříčiněna samotnou fyzikální podstatou elektromag-

netického záření, a proto lze elektromagnetické spektrum definovat libovolným z těchto pa-

rametrů, coţ dokazují rovnice (3.1), (3.2) a (3.3). Budeme-li dále hovořit o elektromagnetic-

kém spektru či obecně o spektru, bude nás zajímat, a pod tímto pojmem bude myšlena, ta část 

spektra, která zahrnuje optické záření jako celek. V našem případě lze tuto oblast ještě více 

zúţit na oblast infračerveného záření – povaţujme z našeho pohledu za spektrum oblast 

od 400 nm do 1700 nm. Celkový přehled a členění elektromagnetického spektra dle frekvencí 

a vlnových délek ukazuje tab. 3.1 a obr. 3.1. 

Rovnice pro vyjádření vlnové délky λ: 

λ =
c

𝑓
,         (3.1) 

kde c je rychlost světla ve vakuu c = 299792458 𝑚 ∙ 𝑠−1. 

Vztah pro energii fotonu 𝐸: 

𝐸 =  𝑓 ∙ h,       (3.2) 

kde h je Planckova konstanta h = 6,626069  10−34  J. 

Vztah mezi energií fotonu a vlnovou délkou: 

𝐸 =
hc

𝜆
.       (3.3) 

Tab. 3.1: Spektrum elektromagnetického záření 

Druh záření Frekvence f (Hz) Vlnová délka λ (m) 

Radiové záření 3,0 . 10
4
 – 3,0 . 10

11
 10

4
 - 10

-1
 

Mikrovlny 3,0 . 10
8
 – 3,9 . 10

11
 10

-1
 – 10

-3
 

Optické záření 3,0 . 10
11

 – 3,9 . 10
17

 10
-3

 – 10
-9 

- infračervené záření 3,0 . 10
14

 – 3,9 . 10
14

 10
-3

 – 760 . 10
-9

 

- viditelné světlo 3,9 . 10
14

 – 7,9 . 10
17

 760 . 10
-9

 – 380 . 10
-9

 

- ultrafialové záření 7,9 . 10
14

 – 3,0 . 10
17

 380 . 10
-9

 – 1 . 10
-9

 

Rentgenové záření 6,0 . 10
16 

– 3,0 . 10
20

 5 . 10
-9

 – 10
-12

 

Záření gama 3,0 . 10
19 

– 3,0 . 10
22

 10
-11

 – 10
-16
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Obr. 3.1 Spektrální struktura včetně spektra viditelného světla 

Poznámka k obr. 3.1: 

Jedná se pouze o ilustrační obrázek, který hrubě znázorňuje rozloţení viditelného světla (ba-

revné spektrum níţe), které je frekvenčně invertováno oproti orámovanému zobrazení nad 

ním a dále tento obrázek znázorňuje pouze hrubé rozdělení spektra elektromagnetického záře-

ní dle jeho vlnové délky, frekvence. Barevnost v horní části obrázku je pouze pro formu, ne-

vztahuje se k barevnému vyjádření spektrálních sloţek viditelného spektra záření, které je 

znázorněno pod ním v invertované podobě z pohledu vlnových délek. Dále znázorňuje odpo-

vídající oblasti vyuţití, či způsob, kde v praktickém ţivotě naráţíme na uţití jednotlivých čás-

tí elektromagnetického záření, a z tohoto důvodu je v obrázku pro názornost pouţita jednodu-

chá ikonografie.  
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4. Pohled do historie 

Základní pojetí vláknové optiky bylo poprvé zkoumáno v roce 1840, kdy výzkumníci pouţili 

proudy vody k vedení světla v laboratorní ukázce. Tento pokus je spjat se jmény Daniela Col-

lodona a Jacque Babineta. První pokus, který je moţné vztáhnout k vláknové optice v podobě 

vedení světla skleněnými trubkami, provedl v roce 1930 Heinrich Lahm. Dalším rozvojem 

prošla vláknová optika po válce, kdy v roce 1951 fyzik Kapany dělal pokusy s dielektrickými 

vlnovody. Později Heel pouţil vlákno s plastovým pláštěm, coţ zapříčinilo vznik optických 

kabelů, tak jak je známe v současnosti. Myšleno co do jejich struktury, nikoliv přesně kon-

krétní realizace v podobě nám známé. 

Další objevy na poli optiky a celkově vědecko-technický rozvoj z 60. let minulého století, 

největší měrou pak rok 1960 a přelom v podobě prvního funkčního Laseru, jehoţ tvůrcem byl 

Theodor H. Maiman, vedly k dalším významným a úspěšným experimentům s optickými 

vlákny. Laser byl přelomovým vynález a v roce 1970, kdy Bellovi laboratoře uvedly modifi-

kovaný moderní laser s kontinuálním vyzařováním, přinesly základ kvalitních zdrojů světel-

ného záření pro pouţití vláknové optiky.  

Vraťme se ale zpět do roku 1960. V té době vyráběná skleněná vlákna byla schopna přenášet 

světelnou energii s útlumem 1 dB na metr délky, tj. 1000 dB/km. Elias Snicer předvedl moţ-

nost výroby jednovidového vlákna, avšak nadále byl útlum příliš velkým problémem pro pou-

ţití v telekomunikacích – psal se rok 1961. Dalším studiem útlumu optického vlákna, o který 

se zasadila Standard Telecommunications Laboratory, se přišlo na to, ţe útlum v optických 

vláknech je způsoben nečistotami (nevlastní a vlastní absorpcí) a tu je moţno částečně elimi-

novat, omezit její vliv a sníţit tak výslednou hodnotu útlumu. Výzkum přinesl zjištění, ţe pro 

pouţití v telekomunikacích je nutné dosáhnout útlumu maximálně 20 dB/km a niţšího. Této 

hodnoty bylo dosaţeno záhy, kdy americká sklářská společnost Corning Glass Works oznámi-

la úspěšnou výrobu a prezentovala optické vlákno s útlumem 17 dB/km (dosaţeno na vlnové 

délce 633 nm, díky křemičitému sklu dopovaném titanem) [3]. Dalším krokem vývoje byla 

myšlenka dotování křemenného jádra jiným prvkem neţ titanem. Pokusy s germaniovými 

dotacemi byly úspěšné a světlo světa spatřilo vlákno mající útlum 4 dB/km. Tento objev lze 

povaţovat za další zlom ve výrobě optických vláken.  

Pokrok postupoval výrazným tempem dopředu a jiţ v roce 1976 Horiguchi představil vlákno 

s útlumem 0,47 dB/km na vlnové délce 1300 nm. Praktický důsledek byl ten, ţe jiţ před 

rokem 1980 byla k dispozici technologie pro přenos světla za velmi kvalitních podmínek 
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na jedné z nejuţívanějších vlnových délek současnosti. Dalším, kdo přinesl zlepšení jiţ výše 

zmíněných prvotřídních parametrů, byl se svým vláknem Miyashita, který na vlnové délce 

1550 nm, dokázal pouţití vlákna s útlumem 0,2 dB/km, coţ se blíţí maximálním teoretickým 

moţnostem přenosu. O dva roky později (1981) demonstroval přenos na vzdálenost 100 km 

s šířkou pásma 1 GHz Shimada. Tímto započal prudký rozvoj aplikací a nasazování optických 

vláken do telekomunikačních sítí. 

 

Tento krátký úvod má přiblíţit, jak stěţejním parametrem útlum optických vláken je. Dále 

ukazuje, jakým vývojem prošla vláknová optika před prvotním nasazením 

v telekomunikačních sítích a jakým směrem se ubíral vývoj optických vláken v minulém sto-

letí. V neposlední řadě poukazuje, jak šel pokrok z hlediska hodnot optického útlumu a jaké 

vlnové délky se objevovaly v experimentech. Historický výčet ukazuje, kdy došlo ke sjedno-

cení nám známých a poţadovaných hodnot se současností. 

 

V další kapitole se jiţ blíţe podíváme na konkretizaci optického útlumu a jeho příčiny, dále se 

zaměříme na vlivy optického útlumu na přenos vláknem, jeho druhy a jejich spektrální cha-

rakteristiky.  
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5. Optický útlum 

Útlum optického vlákna je společně s průměrem vidového pole, polarizační vidovou disperzí 

a disperzí chromatickou základním charakteristickým parametrem vlastností optického vlákna 

z hlediska přenosu a jeho kapacity. Z tohoto důvodu vyplývá potřeba co nejpřesněji určit cha-

rakteristiku a vlastnosti přenosové cesty, čili závislost útlumu na vlnové délce a charakteristi-

ky disperzí.  O způsobech měření optického vlákna bude pojednávat kapitola 7. Vraťme se 

k tomu, co vlastně optický útlum je, čím je způsoben a jaké další faktory jej ovlivňují. Útlum 

optického vlákna je fyzikální veličina, která udává ztrátu výkonu světelné vlny při šíření 

vláknem. Jinými slovy základní vlastností optických vláken je skutečnost, ţe s přibývající 

délkou vlákna se postupně ztrácí (klesá) výkon přenášeného signálu. 

Útlum z jiného úhlu pohledu udává kvalitu vlákna a maximální dosah signálu bez nutnosti 

zesílení. 

Útlum optického vlákna 𝐴(𝜆) udávaný v dB, způsobený rozptylovými, absorpčními a radiač-

ními ztrátami lze určit pro danou vlnovou délku vztahem (viz [1]): 

𝐴(𝜆) =  10 log  
𝑃(𝑍1)

𝑃(𝑍2)
 ,      (5.1) 

kde 𝑃(𝑍1)a 𝑃(𝑍2) jsou optické výkony, změřené při vlnové délce 𝜆 na průřezech v místech 

𝑍1 a 𝑍2  

V praxi však při udávání optického útlumu vztahujeme útlum k jednotkám délky, resp. zpra-

vidla definujeme měrný optický útlum (koeficient útlumu) α(𝜆) dle [1] vztahem: 

α(𝜆) =  
A(𝜆)

𝑙
 ,      (5.2) 

kde 𝑙 je délka vlákna (v praxi se obvykle udává hodnota útlumu v dB na km) 

5.1. Závislost útlumu na typu vlákna 

Z hlediska definování útlumu je prvotně nutné odlišit, o jaký typ vlákna se jedná. Hodnota 

útlumu se v současnosti pohybuje obvykle v řádech desetin dB/km. Přesněji s ohledem 

na vlnovou délku, při které je útlum omezen ze strany kratších vlnových délek Rayleighovým 

rozptylem a pásy z ultrafialové oblasti, na teoreticky nejniţší moţnou dosaţitelnou hodnotu 

0,28 dB/km a ze strany delších vlnových délek je omezen opět Rayleighovým rozptylem 

a pásy z infračervené oblasti na hodnotu 0,14 dB/km, která je nejniţší moţnou dosaţitelnou 

hodnotou útlumu z celkového pohledu. V porovnání se současnou špičkovou výrobou, kdy lze 

dosáhnout hodnot útlumu 0,32 – 0,35 dB/km u jednovidových vláken na vlnové délce 1310 
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nm a 0,18 aţ 0,21 dB/km na vlnové délce 1550 nm, můţeme konstatovat, ţe výroba moder-

ních optických vláken se přiblíţila maximálním moţnostem danými materiály a zákonitostmi 

optické fyziky. Mimoto mají jednovidová vlákna SMF (Single-Mode Fibre) další výhodu 

v menší disperzi, čímţ se dosahuje větší šířky přenosového pásma. U vláken mnohavidových 

MMF (Multi-Mode Fibre) je tato hodnota vyšší, přesněji se pohybuje v rozmezí od 0,9 dB/km 

do 5 dB/km. Přičemţ nejniţší hodnoty 0,9 dB/km nabývá vlákno na vlnové délce 1550 nm 

a nejvyšší hodnoty 5 dB/km se pouţívají pro přenosy na vlnových délkách 800 nm 

a s přibývající vlnovou délkou se tato hodnota postupně zmenšuje. Pro další pouţití je zají-

mavá hodnota na vlnové délce 1310 nm, kde činí útlum 1,5 dB/km. Srovnáme-li to 

s hodnotami, kterých v těchto oblastech dosahují vlákna jednovidová, dojdeme k závěru, ţe 

budeme-li chtít na těchto vlnových délkách uţívat optických kabelů, dosáhneme lepších pře-

nosových vlastností s vlákny jednovidovými. Druhým, neméně důleţitým aspektem, který 

rozhoduje je cena, na které bychom mohli v případě mnohavidových kabelů ušetřit. 

V praxi se setkáváme s tím, ţe parametry, resp. hodnoty útlumu v důleţitých bodech, jichţ 

útlumová charakteristika vlákna nabývá, jsou výrobcem dosaţeny kvalitní technologií výroby 

s jistou rezervou. Jinými slovy hodnoty útlumu jsou ve skutečnosti niţší, neţ je vyţadováno 

ve standardech pro odpovídající druh přenosu na určité vzdálenosti a neţ uvádí sám výrobce, 

který si nechává určitou rezervu. Tento obvyklý jev nám dává určitou rezervu při přenosu 

po optických vláknech.  

5.2. Závislost útlumu na materiálu 

Hodnota útlumu je závislá dále i na pouţitém materiálu přenosového média, respektive jeho 

jádra a pláště. Souvisí jednak se sloţením materiálu z hlediska atomárního, jejich čistotou 

a dotací příměsemi. Nejčastějším pouţívaným materiálem pro výrobu optických vláken jsou 

skla, při jejichţ výrobě se pracuje s dobře dostupným křemíkem. Velkou výhodou při výrobě 

kabelů z těchto typů skel je oproti metalickým kabelům nenáročnost a dobrý přístup 

k základnímu stavebnímu prvku křemíku Si. Tento fakt je bohuţel hned v zápětí trochu sráţen 

velmi technologicky náročným postupem výroby, který je náchylný na nečistoty a další pro-

blémy, které budou popsány dále.  Byť jsou skla zaloţená na křemičitých bázích SiO2 hlav-

ními pouţívanými typy materiálu, lze narazit na optická vlákna vyrobená z plastů POF (Plas-

tic Optic Fibre). U nich je útlum mnohonásobně vyšší a nabývá hodnot v širokém rozmezí 

jednotek aţ stovek decibelů na kilometr. V praxi se sice pouţívají převáţně křemíková vlák-

na, ale je důleţité zdůraznit, ţe tomu tak nemusí být v kaţdém případě a existují i další alter-

nativy. Útlum plastových vláken je pochopitelně příliš velký pro pouţití v rámci páteřních 
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sítí, ve kterých se snaţíme ztráty co nejvíce minimalizovat a zajistit co největší kapacitu pro 

přenos na značné vzdálenosti. Přesto se lze s plastovými optickými vlákny setkat, z důvodů 

jejich výhodnosti v niţší ceně výrobních a pořizovacích nákladů. Nevýhodou jejich vysokého 

útlumu je mnohonásobně niţší překlenutelná vzdálenost, čili se pouţívají spíše lokálně. Plas-

tová optická vlákna se uţívají na vzdálenostech 50 – 100 m, v podobě instalací v rámci kance-

lářských a průmyslových objektů a v určitých případech se můţe jednat o nejvhodnější přeno-

sové médium i přes fakt vysokého útlumu například v hojném vyuţití v automobilovém prů-

myslu a senzorové technice, kdy je vzdálenost obvykle malá a hlavní poţadavek je úspora 

finančních prostředků při výrobě. Dalším typem optických vláken jsou tzv. hybridní vlákna. 

Jedná se o kombinaci jádra vyrobeného z klasických křemenných skel a pláště zhotoveného 

z plastu – ať jiţ Teflon® či Silikon (takzvaná Polymer Clad Silica – dále jen PCS vlákna). 

Stejně jako vlákna POF jsou vhodná pro pouţití v senzorových sítích a v přenosových systé-

mech na vzdálenostech řádově ve stovkách metrů. Vyšší překlenutelná vzdálenost je umoţně-

na lepšími útlumovými vlastnosti, které díky hybridní kombinaci činí okolo 8 decibelů 

na kilometr délky. 

Celkově vzato nás při výběru materiálu zajímá vzdálenost přenosu, poţadavky na kapacitu 

a dle nich volíme s ohledem na cenu vhodný materiál pouţitý ve vláknech. 

5.3. Druhy optického útlumu 

Rozdělení druhů optického útlumu graficky vyjadřuje obr. 5.1, který ukazuje, ţe ztráty optic-

kým útlumem se dělí na tři hlavní skupiny – rozptylové, absorpční a ztráty ohybem, které si 

probereme v následujících podkapitolách jednotlivě. 
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Obr. 5.1: Rozdělení druhů útlumu optických vláken 

5.3.1. Absorpční ztráty 

Jedná se o ztráty způsobované mikroskopickými nehomogenitami vlastního čistého materiálu 

skla a dalším důvodem vzniku absorpčních ztrát jsou vlivy nečistot. 

K pohlcení světelné energie dochází oběma způsoby a tento druh pohlcení nazýváme tzv. re-

zonančním pohlcením. Bohuţel se fikcí zdá, ţe dokonale čisté sklo nemá prakticky ţádný 

útlum v oblasti pouţívaných vlnových délek v optických přenosových systémech. Základním 

problémem výroby je, ţe nedokáţeme vyrobit čistou amorfní strukturu bez poruch či přítom-

nosti příměsí.  

Vlastní absorpce 

Jde o útlum na molekulách materiálu optického vlákna. Přesněji řečeno, jedná se o útlum 

vzniklý ovlivňováním procházejícího světla základními molekulami křemenného skla Si02,
 

obecněji interakcí s molekulami vlastního materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno. Tento 

vlastní absorpční útlum je závislý na vlnové délce paprsku záření. Jak jiţ bylo řečeno, výro-

bou nejsme schopni dosáhnout čistých látek a tak vznikají elektricky polarizovaná pole mole-

kul látky. Rozlišujeme absorpci ve dvou oblastech – infračervené a ultrafialové. Jejich charak-

teristiky jsou odlišné, jak ukazuje obr. 5.2, ze kterého je patrné, ţe ultrafialová absorpce klesá 

s rostoucí vlnovou délkou a infračervená absorpce naopak prudce roste se vzrůstající vlnovou 

Útlum Rozptyl

Lineární

Mie

Rayleighův

Nelineární

Ramanův

Brillouinův

Absorpce

Vlastní

Ultrafialová 
oblast

Infračervená 
oblast

Nevlastní

Ionty kovů

OH-

Ohyby

Mikroohyby

Makroohyby

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c223e374239393c3c3a393534383a3f3e3f3dfb39363f3a3c22393842383c3f3e393d34384037fc393340f7717877783e35387c7b7a336b6c777978647076727b8079657f64676d356c7ff93a4238fc3e3a2238fe35313834fb223536f8373c2241223e38373f3f3a3d393d41343a3e40fe37f93efe3622363a3e213130303537&pageurl=http%3A%2F%2Fpctuning.tyden.cz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D9994%26Itemid%3D48


26 

 

délkou a značně omezuje pouţití optických vláken nad 1700 nm. Existence těchto absorpcí je 

dalším důvodem, proč je pro přenos optickými vlákny fakticky pouţívána oblast od 800 nm 

do 1700 nm. 

 

Obr. 5.2 Graf závislosti měrného útlumu na vlnové délce pro infračervenou a ultrafialovou 

absorpci. 

Nevlastní absorpce 

V tomto případě máme na mysli útlum, který je způsoben nečistotami v optickém vlákně. 

Přítomné nečistoty, které mají negativní vliv a mění vlastnosti zaváděním přídavných energe-

tických úrovní, které jsou schopny absorbovat fotony dopadajícího světla. Tyto nečistoty mů-

ţeme rozdělit v zásadě na dva druhy: 

a. Ionty přechodových kovů 

Důleţitým poţadavkem na čistotu skla, je obsah kovových příměsí nepřesahující 1:10
8
 váho-

vých jednotek. Nejčastější kovové prvky, které můţeme nalézt ve vyráběných sklech, jsou 

Cu
2+

, Fe
2+

, Cr
3+

 a Ni
2+

. 

V rámci útlumové charakteristiky optických vláken jsou definována tzv. okna, tedy určité 

vlnové délky, na kterých při šíření  signálu v optickém kabelu nastává nejmenší útlum. Tato 

okna mají velké praktické vyuţití, čehoţ se dotkneme v dalším rozboru spektrálních charakte-

ristik.  
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b. OH
-
 skupiny 

Výskyt skupin molekulových aniontů OH
-
 je spojen s přítomností vody ve skle při výrobním 

procesu a moţný je i vnik vody k vláknům při vystavení vlivům venkovního prostředí. Zá-

kladní frekvence, při které dochází k absorpci na radikálech OH
-
 je 0,107 . 10

15
, coţ odpovídá 

vlnové délce 2,8 μm. Nicméně díky kmitavým přechodům se třetí a čtvrtá harmonická nachá-

zejí v oblasti 950 nm a 725 nm a rezonančními pásy absorpce OH
-
 zasahuje na vlnových dél-

kách 1240 nm a 1385 nm. Přestoţe jsou tyto absorpční čáry slabé, vznikají na dlouhé délce 

vlákna výrazné ztráty. S ohledem na to, ţe se vliv molekul OH
-
 promítá do oblasti, ve které 

pouţíváme vlákna, vymezují tyto vrcholy (nárůsty útlumu, tzv. peaky) spektrální okna, 

ve kterých nejběţněji přenášíme světelný signál. Dalším praktickým dopadem tohoto jevu je 

nutnost měření útlumu vícebodovou spektrální charakteristikou. Oba ty problémy budou 

podrobněji popsány v další části práce. Přítomnost OH
-
 skupin má další praktický dopad 

v tom, ţe narušují mechanickou pevnost optických vláken. 

V tab. 5.1 je uvedena maximálně přípustná koncentrace kovových iontů a OH
-
 skupin, která 

zaručuje útlum menší neţ 1 dB/km. Tabulka udává přípustný váhový podíl koncentrace 

v absorpčním maximu uvedených iontů. [4] 

Tab. 5.1: Váhový podíl koncentrace iontů ve vlákně. 

Ionty Váhový podíl pro útlum 1 dB/km 

Cu
2+

 2,50 . 10
-9 

Fe
2+

 1,00 . 10
-9 

Cr
3+

 1,00 . 10
-9 

OH
-
 1,25 . 10

-6 

Tab. 5.2: Vlnová délka maxim absorpce a hodnoty útlumu pro příslušné ionty.  

Ionty Vlnová délka maxima absorpce (nm) Útlum (dB . km
-1

) 

Cu
2+

 850
 

1,10 

Cr
3+

 625
 

1,60 

C
2+

 685 0,10 

Fe
2+

 1000
 

0,68 

Fe
3+

 400 0,15 

Ni
2+ 

650 0,10 

Mn
3+

 460 0,20 

V
4+ 

725 2,70 
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Tab. 5.2 (podle [5]) uvádějící vlnovou délku maxima absorpce a útlum iontů v dB/m při po-

měru nečistot 1:10
-9

, to představuje 1 atom nečistoty na jednu miliardu atomů vlastního mate-

riálu. 

5.3.2. Rozptylové ztráty 

Jejich základním principem je rozptyl na částicích obsaţených ve vlákně. 

Lineární rozptyl  

Při výrobě optického vlákna dochází k ne zcela přesnému a rovnoměrnému oddělení jádra 

a obalu. Z hlediska velikosti přítomných nečistot, které mohou být ve vláknu přítomné, rozdě-

lujeme základní dva typy lineárního rozptylu: Rayleighův a Mieův rozptyl. Při lineárním roz-

ptylu nedochází ke změně vlnové délky procházejícího záření. 

a. Rayleighův rozptyl  

V optických vláknech se projevuje jako rozptyl záření na nehomogenitách materiálu rozměro-

vě, menších neţ je vlnová délka záření. Opět naráţíme na problém nedokonalosti technologie 

výroby. Tento druh rozptylu nedokáţeme při současných kvalitách výroby odstranit a stává se 

limitním faktorem přenosu optickými vlákny. Při Rayleighově rozptylu dochází k tomu, ţe při 

průchodu světelného paprsku narazí na nehomogenity (změny strukturální hustoty zapříčiňu-

jící fluktuaci indexu lomu) a začne se šířit všemi směry.  

 

Obr. 5.3 Vznik Rayleighova rozptylu záření na nehomogenně materiálu. 
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Dochází k vytvoření nových vidů. Po nárazu nastanou tři situace:  

 nově vytvořené vidy se vrací zpět na začátek vlákna  

 část vidů pokračuje v šíření vláknem v přímém směru a odrazy směrem na konec 

vlákna 

 střední pásmo vidů odrazu nesplňuje základní podmínku šíření vlny vláknem a je 

z jádra vyzářeno 

Ztráty způsobené Rayleighovým rozptylem jsou nepřímo úměrné čtvrté mocnině vlnové délky 

záření a lze je vyjádřit následujícím vztahem [1]: 

𝛼R =
𝑐1

𝜆4,       (5.3) 

kde 𝑐1 je koeficient Rayleighova rozptylu, jehoţ hodnota je závislá na sloţení materiálu skla. 

Pro křemenné sklo je 𝑐1 = 0,802 ∙  10−27  dB ∙  m3. 

Dosazením do vzorce (5.3) získáme pro hodnoty vlnových délek 1300 nm a 1550 nm velikost 

Rayleighova rozptylu 0,28 dB/km respektive 0,14 dB/km, tak jak jiţ bylo uvedeno 

v předchozím textu a zde matematicky odvozeno a poté výpočtem přesně dokázáno. 

Z hlediska rozptylových ztrát se Rayleighův rozptyl projevuje nejvýraznějším způsobem a to 

především tak, ţe v oblasti, kde dochází k vlastní ultrafialové absorpci, její vliv násobně pře-

kračuje a jeho hodnota se stává v této oblasti dominantní a určující parametry optických vlá-

ken. Grafické znázornění Rayleighova rozptylu vidíme v grafu na obr. 5.4, který ukazuje, ţe 

pro oblast nízkých vlnových délek jeho velikost prudce roste. Například pro vlnovou délku 

500 nm, která není v grafu vynesena, tato hodnota činí skoro 13 dB/km. Se vzrůstající vlno-

vou délkou jeho hodnota výrazně klesá a dosahuje pro nás velmi příznivých hodnot v oblasti 

nad 1300 nm, coţ je dalším z důvodů, proč optická vlákna pracují hlavně v této vlnové oblas-

ti.  
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Obr. 5.4 Graf závislosti Rayleighova rozptylu na vlnové délce 

b. Mieův rozptyl 

Je způsoben nehomogenitami porovnatelnými s vlnovou délkou záření a je spektrálně nezá-

vislý. Je způsoben odchylkami geometrie, nedokonalostmi válcové struktury pramenící 

z vnitřního pnutí, nepravidelností. Další alternativou původu rozptylu jsou vzdušné bubliny. 

Výrazný nárůst rozptylu Mie nastává při geometrických nepravidelnostech přesahujících jed-

nu desetinu vlnové délky. Mieův rozptyl je rovněţ problémem technologických postupů vý-

roby, avšak na rozdíl od Rayleighova rozptylu jej lze minimalizovat nanášením ochranných 

vrstev, pečlivým taţením optického vlákna (speciální technologický postup), zvýšením dife-

rence indexů lomu rozhraní jádra a pláště. 

Nelineární rozptyl 

K útlumu dochází při změně vlnové délky záření a výstupní výkon se mění nepřímo úměrně 

k výkonu vstupnímu. Tento jev můţeme zanedbat z hlediska mnohavidových vláken. Základ-

ním principem nelineárního rozptylu je rozptyl fotonů na atomech a molekulách materiálu 

vlnovodu za současně probíhající tvorby nových vibrací a nových fotonů jiné vlnové délky. 

Z hlediska pohledu kvantové fyziky můţeme nastalý úkaz vysvětlit jako absorpci energie do-

padajícího fotonu molekulou a její opětovné vyzáření ve formě nového fotonu s akustickou 

frekvencí a nového fotonu s frekvencí optickou. Existuje několik druhů nelineárních rozptylů 

a mezi základní patří tyto následující: 
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a. Brillouinův rozptyl  

Způsobuje jej interakce akustických vln ve světlovou a světelné vlny o nadkritickém výkonu. 

Jeho velikost závisí na úhlu rozptylu. Dochází k frekvenčnímu posuvu ve zpětném směru 

a generaci akustického fotonu.  

b. Čtvrtvlnné směšování 

Jedná se o jev, při kterém dochází vzájemným ovlivňováním dvou a více signálů různých vl-

nových délek za vzniku signálů s novými vlnovými délkami. 

c. Ramanův rozptyl 

Původem tohoto rozptylu je vzájemné působení a ovlivnění procházející světelné vlny kmity 

atomů či molekul světlovodného materiálu. Rozptýlená světelná vlna se šíří oběma směry 

a proto pozorujeme frekvenční posuvu v dopředním i zpětném směru. Při Ramanově rozptylu 

se generuje optický foton. Ramanův rozptyl našel po podrobném experimentální zkoumání 

praktické vyuţití v telekomunikačních systémech jako tzv. Ramanův (Ramanovský) optický 

zesilovač, který se pouţívá jako zesilující prvek v prostředí jednovidových optických vláken. 

 

d. Stimulovaný rozptyl 

Vzniká při průchodu parsku sráţkami s kmitajícími atomy a molekulami vlákna (tepelně 

i akusticky kmitajícími). Dochází k frekvenčnímu posuvu vlnových délek směrem k vyšším 

hodnotám. 

Radiační ztráty 

Vznikají vidovou konverzí neboli jevem, při němţ nastává předávání energie mezi vedenými 

vidy a to tak, ţe nejvyšší vidy ztrácejí část svého vlastního výkonu převodem do vidů vyzařo-

vaných. Vidová konverze vede ke vzniku radiačních ztrát a navíc ke vzniku diferenciálního 

vidového útlumu (prudký nárůst útlumu u vyšších vidů). Radiační ztráty jsou závislé na cha-

rakteru vnější deformace, délce deformace a způsobu distribuce vidů ve vlákně. U mnohavi-

dových vláken jsou radiační ztráty prakticky spektrálně nezávislé, naopak u jednovidových 

vláken jsou radiační ztráty velmi silně závislé na vlnové délce. Po započítání Rayleighova 

rozptylu a radiačních ztrát lze koeficient útlumu vyjádřit takto [1]: 

𝛼Rad . =  
C1

𝜆4 + c2,      (5.4) 

kde první člen vyjadřuje Rayleighův rozptyl a proměnná c2 vyjadřuje radiační ztráty. 



32 

 

Při náhledu na radiační ztráty je podstatné mít na zřeteli rozdílnou spektrální závislost radiač-

ních ztrát u jednovidových a mnohavidových vláken. V případě mnohavidových vláken jsou 

radiační ztráty prakticky spektrálně nezávislé, zatímco u jednovidových vláken jejich radiační 

ztráty způsobené mikroohyby a makroohyby velmi silně narůstají se vzrůstající vlnovou dél-

kou, coţ dokládá obr. 7.6. Příčinu spektrální závislosti radiačních ztrát lze najít ve spektrální 

závislosti průměru jejich vidového pole, který se s rostoucí vlnovou délkou zvětšuje, a proto 

můţe dojít v případě dominantního vidu vyšší vlnové délky ke snadnějšímu vyvázání z vlákna 

vlivem makroohybů a mikroohybů. 

5.3.3. Ohyby 

Hlavním důvodem vzniku vidových konverzí jsou ohyby vlákna. Kaţdý ohyb optických vlá-

ken působí nepříznivě na šíření světla, zejména milimetrové mikroohyby u jednovidových 

vláken. Ohyby dělíme na mikroohyby a makroohyby. 

Mikroohyby 

Jedná se o poruchy přímočarosti osy vlnovodu vzniklé jiţ při samotné výrobě vlákna – taţení 

vlákna, nanášení ochran, kabelování, navíjení na bubny (cívky). Další moţností jejich vzniku 

je působení vnějších elementů na vlákno – změna teploty, mechanické pnutí, nerovnoměrný 

tlak po délce vlákna a vysoký tah. Poloměr zakřivení je srovnatelný s vlnovou délkou optic-

kého záření. Mikroohyby se vyskytují po celé délce optického vlákna a mohou tak výrazným 

způsobem ovlivnit jeho útlum.  

Mikroohyby se ve vlákně mohou objevovat na kaţdém milimetru aţ po desítky milimetrů. 

Jejich výskyt je v zásadě náhodný, a proto je zkoumán z matematického hlediska dle statistic-

kých metod. 

 

Obr. 5.5 Mikroohyb v optickém mnohavidovém vlákně 



33 

 

Makroohyby 

Vznikají při běţné technické práci v terénu, tzn. při pokládce a spojování optických kabelů – 

optické rozvaděče, spojky, rezervy optických tras. Hraniční hodnotou je 60 mm, tj. minimální 

velikostí poloměru ohybu, aby nedocházelo výrazným ztrátám energie vyzářením. V praxi je 

nutno dbát zásad a poţadavků na určité hodnoty minimálních ohybů, ale tím bychom jiţ zabí-

hali do práce specialistů – kabelářů a dalších techniků telekomunikačních společností. Zatím-

co u mikroohybů dochází k převodu části energie do vidů, které jsou vyzářeny z vlákna, 

na makroohybech dochází k přímé přeměně vedeného vidu na vid vyzářený, neboli je poruše-

na základní podmínka vedení vidu vláknem čili dochází k překročení mezního úhlu a vid se 

neodrazí na rozhraní prostředí zpět do jádra. Typický makroohyb a jeho vliv na šíření paprsku 

v mnohavidovém optickém vlákně lze vidět na obr. 5.6. 

Kritický poloměr ohybu, při kterém se začnou projevovat ztráty ohybem a to dle [4] pro mno-

havidová vlákna definujeme takto: 

𝑅𝐶 ≈
3𝑛1

2𝜆

4π(𝑛1
2−𝑛2

2)
3
2

.      (5.5) 

Pro jednovidová vlákna lze tento kritický poloměr ohybu definovat dle [6] takto: 

𝑅𝐶𝑆 ≈
20𝜆

(𝑛1−𝑛2)
3
2

∙ (2,748 − 0,996
𝜆

𝜆𝐶
)−3,   (5.6) 

kde 𝜆𝐶  je definována jako mezní vlnová délka následujícím způsobem [1]: 

𝜆C =
2π∙𝑁𝐴∙𝑎

𝑉
        (5.7) 

 

Obr. 5.6 Makroohyb v optickém mnohavidovém vlákně 
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5.4. Útlum pasivních součástek a konektorů 

Dalším typem ztrát, který je spojen s vláknem v podobě pasivních optoelektronických součás-

tek (konektory, spojovací moduly, optické děliče, zesilovače, opakovače a multiplexory 

a demultiplexory). Přestoţe samotné vlákno by se dalo popsat útlumy výše popsanými, nelze 

v optické trase ztráty na pasivních součástkách zanedbat nebo neuvaţovat, ať uţ vlákno začí-

ná či končí v optické spojce či je zakončeno konektory. Útlumy pasivních součástek se nejví-

ce projevují na niţších vlnových délkách, s rostoucí vlnovou délkou jejich útlum klesá. 

5.4.1. Konektor jako nejvýznamnější optoelektronická součástka 

Ztráty při spojování konektory – vzhledem k četnosti jejich pouţití můţe kvalita konektorů 

značně ovlivnit parametry celého optoelektronického systému. Útlum optického konektoru je 

vyjádřením poklesu optického výkonu po jeho zapojení do optické trasy. Jeho příčina spočívá 

v nedokonalosti mechanických dílů konektorů, v nedokonalém opracování či ochraně konců 

konektorovaných vláken. 

Nečistoty konektorů 

V praxi se často setkáváme s tím, ţe při manipulaci s vlákny a konektory můţe dojít k tomu, 

ţe zakončení konektoru je poškozeno nebo zaneseno nečistotami. V současnosti jsou moderní 

optické konektory zakončeny krytkami tak, aby se zabránilo moţnosti kontaktu s nečistotami 

a také aby nedošlo k mechanickému poškození zakončení optického vlákna v konektoru. 

Přesto se s tímto jevem lze setkat a to převáţně u starších typů konektorů, které mají tento 

problém konstrukčně nedořešen, a proto se v praxi setkáváme se sadami na čištění konektorů 

optických vláken. 

Konstrukční vady konektorů 

Útlum můţe vzniknout opotřebováním a vlivem elektrochemických působení na konektory 

starších typů, které jsou vyrobeny z materiálů podléhajících oxidaci, případně korozi, která 

u moderních konektorů vyrobených z plastů nehrozí. 

5.4.2. Optické spojky 

V praxi se často setkáme s tím, ţe musíme na sebe navázat vlákna pomocí svárů ne-

bo mechanických spojek při kabeláţi či montáţi optických tras. Útlum optických spojek se 

pohybuje v nejlepším případě kolem 0,05 dB. Tento druh útlum klade vysoké nároky na pre-

ciznost pracovníků provádějící svařování a spojování vláken či kabelů. 
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Obr. 5.7: Graf spektrální útlumové charakteristiky včetně druhů útlumu. 

Na obr. 5.7 vidíme závislost měrného útlumu na vlnové délce pro jednovidové vlákno, který 

je doplněn o závislost Rayleighova rozptylu a křivky vlastních, tj. ultrafialové a infračervené 

absorpce. Tento obrázek přibliţuje fakt, jakým způsobem je vymezeno pásmo vlnových délek 

vhodných k provozu optických vláken, jak bylo uvedeno v teoretickém rozboru. Dále obrázek 

dokládá skutečnost, ţe se kvalitní výroba optických vláken blíţí hodnotám Rayleighova roz-

ptylu na pouţívaných vlnových délkách přenosů. 
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6. Spektrální závislost útlumu 

Optický útlum je veličina závislá nejen na materiálu vláken, jejich typech, ale velmi výraz-

ným způsobem i na vlnové délce – neboli spektrálně, jak jiţ bylo uvedeno vzorcem (5.1). Bu-

deme-li se bavit o optickém spektru, je třeba vymezit jeho část, která nás bude zajímat. „Ob-

last optického záření sahá od 100 nm do 1 mm a dělí se na 7 podoblastí: 3 ultrafialová (100 

nm – 280 nm; 280 nm – 315 nm; 315 nm – 380 nm), po nich následuje oblast světelná (380 

nm – 780 nm) a 3 infračervené (780 nm – 1,4 μm, 1,4 μm – 3 μm, 3 μm – 1 mm). Pro optický 

přenos informace má prvořadý význam podstatně uţší oblast a to mezi 0,4 aţ 1,7 μm. Do této 

oblasti spadá minimální útlum materiálů pouţívaných pro výrobu vlnovodů. V oblasti infra-

červeného záření pak u většiny těchto materiálů útlum prudce narůstá.“ [7] 

 

Obr. 6.1: Typický spektrální průběh útlumu pro jednovidové a mnohavidové vlákno 

6.1. Přenosová okna a pásma 

Existují dvě moţné interpretace pojmu přenosových oken. Prvním vysvětlením jsou jako pře-

nosová okna brána vlnové délky v dnešní době nejuţívanější pro přenos po optickém vlákně, 

tzn. 850 nm pro přenos nejčastěji s vyuţitím mnohavidových vláken, 1310 nm pro přenos 

s vyuţitím obou typů vláken, častěji se však jedná o přenos jednovidovými vlákny, a 1550 nm 

pro přenos převáţně za pomoci vláken jednovidových. První výklad pojmu přenosových oken 

tedy bere okna jako vymezené a jasně ohraničené oblasti v rámci spektra (konkrétní uvedené 
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vlnové délky), na kterých přenášíme informaci optickým vláknem. Druhý výklad pojmu se 

vztahuje k existenci nevlastní absorpce a je následující: Útlumová charakteristika křemíko-

vých optických vláken vykazuje několik vrcholů (tzv. OH
-
 peaky) a mezi nimi jsou úseky 

s niţším útlumem, kterým se říká pásma (v některé literatuře rovněţ okna).  

6.1.1. Definice přenosových pásem 

O (Original) – „základní“, 1260 – 1360 nm 

E (Extended) – „rozšířené“, 1360 – 1460 nm 

S (Short wavelength) – „krátkovlnné“, 1460 – 1530 nm 

C (Conventional) – „konvenční“, 1530 – 1565 nm  

L (Long wavelength) – „dlouhovlnné“ 1565 – 1625 nm  

U (Ultra) 1625 – 1675 nm 

Grafické rozloţení těchto oken, vztahujících se k typické křivce závislosti měrného útlumu 

na vlnové délce je vidět na obr. 6.2. Poznámka k obrázku – pásma nejsou vymezena velikostí 

útlumu, ale pouze rozdělením dle oblastí vlnových délek tak, jak je uvedeno výše. 

 

Obr. 6.2: Graf rozloţení přenosových oken 

V českých publikacích se pro přenosová okna i pásma můţeme setkat místo s označením pís-

meny z anglických výrazů, s označováním pomocí římských či arabských čísel, ale v zásadě 

je to totéţ. Jediným problémem, s nímţ se v literatuře můţeme setkat, je poněkud odlišné 

značení. Ať jiţ v tom, ţe není značena oblast M, či v tom, ţe je oblast od 1310 zkrácena 

ze šesti oken na čtyři. To nic nemění na pouţívání a existenci námi uvedeného členění. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Atlum&action=edit&redlink=1
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Praktickým dopadem rozdělení do oken je rozlišení pracovních oblastí vláken a typů nasaze-

ných vláken na trase či v přenosovém systému jako celku. Uveďme si z toho důvodu stručně 

k jakému účelu a s jakým typem vlákna jsou přenosová okna uţívána: 

Pásmo M (840 – 940 nm) 

Uţívá se téměř výhradně pro přenos mnohavidovým vláknem na kratší vzdálenost (řádově 

stovky metrů – LAN sítě), při čemţ se uţívá vlnové délky 850 nm. 

Pásmo O (1260 – 1360 nm) 

Vyuţívá se nejčastěji pro přenosy na vlnové délce 1310 nm. Můţeme se setkat s přenosy 

oběma typy vláken. 

Pásmo E (1360 – 1460 nm)  

Obsahuje pro klasická vlákna charakteristický OH
-
 peak. Přesto začíná být díky relativně no-

vě představenému speciálnímu vláknu All-Wave toto okno zajímavé a v budoucnu bude zřej-

mě velmi frekventovaně uţíváno k přenosům v optických sítích v rámci CWDM (Coarse Wa-

velength Division Multiplexing, neboli „řídce“ vlnově dělený multiplex). 

Pásmo S (1460 – 1530 nm) 

Je budoucím místem pro uţívání DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing, neboli 

„hustě“ vlnově dělený multiplex).  

Pásmo C (1530 – 1565 nm) 

Je dalším standardním oknem a vyuţívá se zde nám známá vlnová délka 1550 nm. Přenosy 

jednovidovým vláknem na velké vzdálenosti. Jedná se o okno, kde pouţívaná vlákna dosahují 

nejniţších měrných útlumů. V současnosti nejuţívanější vlnová délka v optických přenoso-

vých systémech. V tomto okně se počítá a v praxi se jiţ nyní uţívají systémy vyuţívající 

DWDM i CWDM. 

Pásmo L (1565 – 1625 nm) 

Bude se uţívat pro dálkové přenosy, protoţe v něm útlum dosahuje jen o něco vyšších hodnot 

neţ v okně C. Prozatímně je okno vyuţíváno pro speciální aplikace. V praxi se uţívá spojení 

oken C a L a tím se získá téměř dvojnásobná přenosová kapacita. 

Pásmo U (1625 – 1675 nm) 

Uţívá se jako takzvané měřící okno, ale v budoucnu se pravděpodobně bude uţívat pro tech-

nologii DWDM. 

S ohledem na rozloţení přenosových oken bychom neměli opomenout jiţ zmíněná plastová 

vlákna, která se uţívají na vlnových délkách 650 a 850 nm a to převáţně na velmi krátké 
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vzdálenosti. Oblast pouţití polymerových vláken se však velmi rychle rozšiřuje, protoţe spo-

lečnosti investují nemalé finanční prostředky do vývoje technologií, které by posunuly moţ-

nosti polymerových vláken alespoň částečně na moţnosti klasických optických vláken. Zá-

kladní rozdíly mezi nimi byly popsány v předchozí části textu, ale bylo by dobré zde zdůraz-

nit, ţe díky nové technologii přenosu dat je společnost Siemens v laboratorních podmínkách 

schopna pokořit hranici přenosu 1 Tbps na vzdálenosti 100 metrů, která se jeví jako dostateč-

ná pro pouţití v domech. Pouţití polymerových optických vláken by se tak mohlo ještě více 

rozšířit. Společnost v tiskové zprávě uvádí, ţe kromě senzorových sítí a automobilového prů-

myslu by se chtěla zaměřit na větší rozšíření v domácích aplikacích – rozvod televizního sig-

nálu v domech aj., další obrovský potenciál je v propojování automatizovaných výrobních 

linek, robotů a dalších zařízení s řídící jednotkou, dále přístroje v lékařství a mnoha dalších 

oblastech. 
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7. Měření útlumu 

7.1. Metoda vložných ztrát – přímá, transmisní metoda (OLTS) 

Měření útlumu metodou vloţných ztrát probíhá ve dvou krocích. Měření OLTS (Optical Loss 

Test Set) není destruktivní. Touto metodou zjistíme celkový útlum vlákna, ale nemůţeme 

analyzovat závislost útlumu vlákna na jeho délce. Při měření vyuţíváme nám známou refe-

renční hodnotu P1 a proto můţeme plynule měřit při změnách vnějších podmínek – teploty, 

radiace a tlaku. Tím získáme závislost útlumu na vnějších vlivech. Metoda poskytuje menší 

přesnost měření, protoţe předpokládáme stejné vazební ztráty v obou krocích. Metoda je vý-

hodná pro svou rychlost a náklady na pořízení měřidel jsou příznivější neţ u nákladnější me-

tody OTDR. Jedná se o nejběţnější metodu pro měření útlumu optických konektorů a jiných 

pasivních součástek. 

7.1.1. Postup měření: 

Schematicky dvoukrokové měření zobrazují obr. 7.1 a následující obr. 7.2. Popis postupu da-

né části měření je pod příslušným obrázkem. 

Napájení

Zesilovač

P2 Měření 

úrovně

Detektor

Zdroj 

záření

1 2Budící 

systém

 

Obr. 7.1: Kalibrace měřící soupravy  

V první fázi měření kalibrujeme přímým (transmisním) propojením měřič optického výkonu 

se zdrojem záření pomocí referenčního vlákna (přibliţná délka 2 metry). Takto získáme refe-

renční hodnotu výkonu P1, kterou vyuţijeme pro výsledný výpočet útlumu optického vlákna. 



41 

 

Předpětí
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Obr. 7.2: Vlastní měření optického útlumu 

Místo referenčního vlákna zapojíme měřené vlákno. Na výstupu odečítáme hodnotu výkonu 

P2. Útlum potaţmo koeficient útlumu měřeného vlákna určíme ze vztahů (5.1) a (5.2). 

7.2. Reflektrometrická metoda (OTDR) 

Metoda optické reflektometrie v časové oblasti (optical-domain reflectometry – OTDR) nebo 

také metoda zpětného rozptylu. Vyhodnocujeme časovou závislost zpětně rozptýleného optic-

kého výkonu při šíření úzkého optického impulsu měřeným vláknem. Jedná se o nejdůleţitější 

a nejpouţívanější metodu měření útlumu optických vláken počínaje jejich výrobou přes mon-

táţ a provozem konče. Metodou OTDR lze měřit podélnou homogenitu, celkový útlum trasy 

i úseků vlákna, útlum svárů, konektorů, útlum odrazu a průměr vidového pole. S pomocí 

OTDR můţeme lokalizovat poruchy. 

Optický 

vysílač
Zkoušené vlákno

Displej
Zpracování 

signálu

Optický 

dělič

Optický 

přijímač

Předřadné vlákno

 

Obr. 7.3: Blokové schéma pro měření metodou OTDR 
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Představa je následující: 

Obdélníkový optický impuls s výkonem 𝑃0 a šířkou ∆𝑡 ztrácí při průchodu vláknem vlivem 

Rayleighova rozptylu část energie, která se bude z části šířit zpět ke vstupu. Ze vzdálenosti 

z od počátku vlákna se tak ke vstupu dostane záření, jehoţ výkon 𝑃𝑏 𝑧  lze dle [1]  popsat 

vztahem: 

𝑃𝑏 𝑧 = 0,5 ∙ 𝑃0 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝑆 ∙ 𝛼𝑅 ∙ vg ∙ exp(−2αsz),   (7.1) 

kde 𝑣g  je skupinová rychlost šíření (grupová), S koeficient zpětného rozptylu, 𝛼R  je činitel 

ztrát Rayleighovým rozptylem a 𝛼s  je střední hodnota koeficientu útlumu vlákna na délce z. 

𝑆 udává, jak velká část rozptýleného výkonu se šíří ve zpětném směru (obvykle nabývá hod-

not 0,005). 

Délková souřadnice z, pouţitá ve vztahu, je svázána s časem prostřednictvím skupinové rych-

losti šíření vg  signálu podle vztahu [1]: 

𝑡 =
2𝑧

vg
.       (7.2) 

Hodnotu 𝑃𝑏 𝑧  můţeme detekovat na čele vlákna po uplynutí doby 𝑡. od okamţiku navázání 

optického impulsu, díky čemuţ lze monitorovat průběh 𝑃𝑏 𝑧  po celé délce měřeného vlákna. 

 

Obr. 7.4: Graf závislosti měrného útlumu na vlnové délce s vyznačenými měřenými vlnovými 

délkami 1310/1383/1550/1625 nm metodou OTDR 
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Obr. 7.5: Graf závislosti měrného útlumu na vlnové délce s vyznačenými měřenými vlnovými 

délkami 1310/1470/1550/1610 nm metodou OLTS 

Při měření měřidly útlumu pouţíváme taková, která umoţňují standardní měření na vlnových 

délkách 1310 a 1550 nm, jeţ jsou základními vlnovými délkami pro přenos a znalost útlumu 

vlákna na těchto frekvencích je naprosto zásadní, proto na těchto vlnových délkách měříme 

jak metodou OTDR, tak metodou OLTS.  

V současnosti lze zakoupit měřidla, která měří na třech, čtyřech a dokonce i pěti vlnových 

délkách. Třetí vlnová délka u měřících přístrojů se volí obvykle 1625 nm, která v textu zatím 

nebyla zmíněna, ale její důleţitost je velmi podstatná. Jedná se o standardní vlnovou délku 

pro měření a diagnostiku optických sítí nebo celkový stálý monitoring stavu.  

Důvodů proč měříme na vlnových délkách 1310, 1550 a 1625 nm je několik. Kromě výše 

uvedených je důleţité zmínit se o tom, ţe díky měření na vlnových délkách 1550 a 1625 nm 

jsme schopni diagnostikovat ohyby vlákna na trase, čili jsme schopni určit, zda byly dodrţeny 

poţadované standarty na velikost ohybů. Pokud by to tak nebylo, pak se ohyby projeví zvýše-

ným útlumem v oblasti vyšších vlnových délek, jak ukazuje obr. 7.6, ze kterého je patrné ja-

kým způsobem se ohyby na vlnových délkách projevují a jak je lze od sebe vzájemně odlišit 

na zmíněních vlnových délkách 1550 a 1625 nm. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

M
ě

rn
ý
 ú

tl
u

m
 [

d
B

 .
 k

m
-1

]

Vlnová délka λ [μm]



44 

 

 

Obr. 7.6: Graf závislosti mikroohybů a makroohybů na vlnové délce 

Další nejčastěji měřenou vlnovou délkou je přibliţně 1385 nm, kde očekáváme zvýšenou ve-

likost útlumu vlivem nevlastní absorpce – měření vrcholu OH
-
. Měřením na této vlnové délce 

tak můţeme získat představu o koncentraci hydroxidových skupin ve vlákně a dále na této 

délce lze sledovat například to, zda není vlákno exponováno vlivům vody, protoţe pro vlákno, 

které by bylo ponořené, by se po určité době v této oblasti výrazně zvýšil útlum (v praxi se 

celkem často můţeme setkat s tím, ţe jsou kabely vedeny v blízkosti vodních zdrojů, např. 

v Libereckém kraji je část kabelové trasy vedena na dně uměle vybudované vodní plochy). 

Další podstatou této vlnové délky je moţnost zjištění o jaký typ vlákna se jedná, zda 

o klasické, či All-Wave vlákno, které by se v této oblasti promítlo absencí OH
-
 peaku. Pokud 

by takovéto vlákno bylo správně nainstalováno, ztrácelo by měření této vlnové délky praktic-

ký význam. V rámci dalšího měření se obvykle volí vlnové délky 850 nm a 1300 nm. Na obr. 

7.5 je ukázáno, jaké další vlnové délky by nás mohly zajímat – například 1470 nm (okno S), 

které se pouţívá pro systémy DWDM. Dále se mnohdy uţívá měření na vlnové délce 1450 

nm – měření v rámci okna E, které je důleţité pro systémy vyuţívající CWDM. V obou pří-

padech je měření útlumu čtyřbodové, ale obr. 7.5 jsou pouze znázorněny moţnosti výběru 

měřené vlnové délky a to, jaký vliv na výsledný náměr můţe zvolená vlnová délka mít. Opo-

meneme-li dvě standardní uţívané vlnové délky, pak například vynecháme-li měření na vlno-

vé délce 1385 nm, získáme velmi zkreslenou představu o této oblasti, celkový průběh vy-
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počtený z vlnových délek 1310/1470/1550/1610 nm je zpravidla značně zkreslen v oblasti 

OH
-
, kde můţe útlum vykázat výrazně vyšší hodnotu neţ je skutečnost a podobné zkreslení 

nastává při volbě blízkých vlnových délek v oblasti od 1450 do 1610 nm, kde naopak můţe 

výsledná charakteristika náměrem dvojce 1550/1610 vykázat pro další oblast niţší útlum neţ 

je realita a zkreslit oblast přechodu k infračervené absorpci. Z těchto důvodů je třeba uváţlivě 

volit měřenou vlnovou délku. Je třeba zdůraznit, ţe zatímco obr. 7.4 je idealizovaný případem 

měření optického vlákna, tak naopak obr. 7.5 má ukázat moţné případy vzniku chyby či po-

měrně zásadního zkreslení výsledné spektrální charakteristiky. 

7.3. Systémová rezerva 

7.3.1. Vlnově-délkové hledisko 

Je jedním z parametrů, který zásadně ovlivňuje výsledek měření. Určuje ji tolerance vlnové 

délky zdroje záření, která je u mnohavidových vláken 850 ± 30 nm a 1300 ± 30 nm, 

u jednovidových vláken je poţadavek na přesnost vyšší a tolerance je sníţena na ± 20 nm. 

Konkrétně 1310 ± 20 nm, 1470 ± 20 nm, 1550 ± 20 nm a 1625 ± 20 nm. Pro přesné měření 

se vlákno měří na dvou a více vlnových délkách. V současnosti jsou k dispozici měřicí jed-

notky, které měří a vyhodnocují trasu dokonce na pěti vlnových délkách. Vyuţívá se hlavně 

polovodičových laserů, kde se s tolerancí zdroj pohybuje do 5 nm, čímţ se výrazně sniţuje 

nejistota měření a reprodukovatelnost měření vzrůstá. Pokud jsou obě měřené vlnové délky 

sdruţeny do jednoho optického výstupu, pak jsou zaručeny stejné podmínky buzení měřeného 

vlákna, a tím ještě více zvýšíme přesnost a reprodukovatelnost náměrů. Navíc tímto řešením 

se značně urychluje celý měřící postup. 

Jelikoţ je tolerance poměrně značná a záleţí pouze na výrobci, s jakou přesností bude vlnové 

délku zdroje záření v rámci tolerance dosahovat. To se projeví na náměru trasy tím více, s čím 

menší přesností je zdroj kalibrován. Výsledkem můţe být, díky spektrální závislosti útlumu, 

rozdíl v náměru odlišnými měřidly i několik decibelů. Tato vlastnost je méně výrazná u typů 

vláken All-Wave, ale u klasických vláken obsahující vrcholy OH
-
 absorpce se můţeme napří-

klad mezi zdroji s přesně 1310 nm a druhým s 1330 nm pohybovat s odchylkou náměru o 1,5 

dB na trase 50 km. Pro reprodukovatelnost měření je nutné mít co nejpřesnější stabilizovaný 

zdroj, řádně kalibrovaný a samozřejmě bez dalších poškození. 

7.3.2. Výkonové hledisko 

Druhým pohledem na systémovou rezervu systému je nutnost ponechat určitou rezervu 

z hlediska výkonu pro správné přijetí a rozpoznání signálu. Tato hodnota je blízce spjatá 
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s citlivostí receiveru na straně příjemce. Jinak jej označujeme výkonem detektoru. V našem 

podání jej budeme označovat citlivostí přijímače a budeme značit Pr,0 viz další text. Dalším 

pohledem na výkonovou rezervu systému je aspekt stárnutí vláken. Běţně garantovaná ţivot-

nost vláken se udává mezi dvaceti aţ třiceti lety, přestoţe by si vlákna měla uchovat teoretic-

ky stejné vlastnosti, dochází k určitému „stárnutí“ vláken a proto jiţ při jejich pokládce 

a výpočtu či kalkulacích s útlumem trasy započítáváme do velikosti celkového útlumu i re-

zervu pro časové změny (závisí na kvalitě vláken, setkáváme se s hodnotou 2 dB). Dalším 

neopomenutelným faktorem, který musíme jako systémovou rezervu uvaţovat, jsou teplotní 

změny, kterým necháváme rezervu 1 dB. Výsledná systémová rezerva se obvykle pohybuje 

v rozmezí od 3 dB do 8 dB 

 

 

Celkově vzato tedy uvaţujeme systémovou rezervu vlnové délky převáţně při provádění mě-

ření optické trasy či při hodnocení výsledků měření. Oproti tomu systémovou rezervu 

z hlediska výkonu uvaţujeme především v případě návrhu a realizace konkrétní optické trasy 

nebo její části.  
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8. Dopad útlumu optického vlákna na přenosový systém 

Technologický pokrok v oblasti optických přenosů se dá porovnat s enormním rozvojem počí-

tačových komponentů ke konci minulého století. Značný pokrok vede k tomu, ţe v literatuře 

často setkáváme s pojmy jako neomezená přenosová kapacita (šířka pásma) či neměřitelná 

šířka pásma. Některé důvody nastiňuje historický úvod práce a dalším příčinou jsou obrovské 

finanční investice do oblasti optických přenosů a výzkumu optických vláken, poté co se zjisti-

lo, ţe přenosy metalickými vedeními jsou nedostatečné a mez maximálního vyuţití těchto 

médií se blíţí. Výzkum vedl k tomu, ţe se postupně sniţoval celkový optický útlum přenoso-

vého systému. Nejprve probíhaly experimenty s nalezením vhodných materiálů, zavádění 

příměsí a v současné době probíhají pokusy, které přinesly standardizaci několika nových 

typů vláken. K základním typům vláken přibylo výše zmíněné tzv. All-Wave vlákno, dále typ 

s posunutou disperzní charakteristikou, s posunutou mezní vlnovou délkou aj. Daří se přizpů-

sobovat vlastnosti vláken jednotlivým způsobům a druhům jejich aplikací. O nadějné budouc-

nosti polymerových vláken jsme se jiţ také zmínili. 

Sniţování útlumu jednotlivých částí přenosového systému má za následek takové sníţení cel-

kového útlumu, ţe se můţeme dostat k hodnotám útlumu mezi jedním a dvěma decibely 

na kilometr délky vlákna. Celkový útlum αC  optického vlákna lze vyjádřit takto: 

αC = αA + αR + αN + αμ + αM  (dB/km),    (8.1) 

kde αA  je útlum absorpcí, αR   útlum Rayleighovým rozptylem, αN  rozptyl na makroskopic-

kých iregularitách, αμ rozptyl na mikroohybech, αM  je rozptyl na makroohybech 

Celkový útlum optické trasy lze spočítat ze znalosti celkového útlumu optického vlákna αC  

a počtu pasivních součástek a svárů vláken dle [1] takto: 

𝐴 𝜆 = 𝐿 α 𝜆 𝑁s𝐴S 𝜆 + 𝑀met 𝐴konektor + 𝐴pasivní ,  

 (8.2)  

kde 𝐿 je délka celé kabelové trasy, 𝑁S  počet svárů nebo spojek vláken, 𝐴S 𝜆  je útlum svárů, 

𝑀met  je celé číslo označující metodu měření (viz [1]), 𝐴konektor  limitní útlum konektoru, 

𝐴pasivní  vloţný útlum pasivních součástek zařazených do trasy. 

Dalším ryze praktickým důsledkem sníţené velikosti útlumu je skutečnost, ţe lze signál pře-

nést na delší vzdálenost a tím je moţné zvýšit vzdálenost mezi opakovači a optickými zesilo-

vači. Obecně platí, ţe čím méně zařízení se nalézá v přenosovém systému, tím menší je prav-

děpodobnost chyby a zvýší se spolehlivost celého systému. Optický signál není výjimkou, 



48 

 

naopak lze říci, ţe zde tento fakt můţe hrát velkou roli, protoţe během opakování a zesilování 

dochází k převodu optického signálu na elektrický, jeho úpravě a opětovným převodem 

do podoby optického signálu. Technologie přímých úprav optického signálu jsou teprve 

ve vývoji. 

V tab. 8.1 je vidět vyjádření ztrát výkonu v procentech v závislosti na velikosti útlumu. 

Z tabulce zdůrazněme důleţitou hodnotu poklesu o tři decibely, která znamená ztrátu výkonu 

o padesát procent. Vzroste-li útlum nad dvacet decibelů, je ve vlákně ztracen téměř celý vý-

kon, coţ potvrzuje představu, ţe pro smysluplné vyuţití optických vláken musíme dosáhnout 

útlumu menšího dvaceti decibelům. 

Velikost útlumu převedená na procentní ztráty výkonu 

Tab. 8.1 Velikost útlumu převedená na procentní ztráty výkonu 

Útlum v dB Ztráty v % Útlum v dB Ztráty v % 

0,1 2,3 7 80,1 

0,5 10,9 8 84,2 

1 20,6 9 87,4 

2 36,9 10 90,9 

3 49,9 20 99,0 

4 60,2 30 99,9 

5 68,4 40 99,99 

6 74,9 50 99,999 

V předchozím textu byla zmíněna zásadní vlastnost útlumu na maximální překlenutelnou 

vzdálenost (čili vzdálenost optického vlákna, na které lze moţné přenést signál bez nutnosti 

pouţití zesilovačů opakovačů) – pro její zjištění zavádíme tzv. analýzu útlumového omezení. 

Abychom mohli analýzu provést, musíme znát vyzařovanou a přijímanou výkonovou úroveň 

signálu, a dále také citlivost detektoru. Je třeba mít na paměti, ţe základní podmínkou pro 

úspěšný přenos je nutnost přivést na výstup ze systému takový výkon, který je větší neţ citli-

vost detektoru (zavádíme zde určitou rezervu systému – praxi volíme 3 aţ 6 dB). Matematic-

ky lze podmínku pro bezchybný přenos vyjádřit dle [8] následovně: 

𝑃S − 𝑃𝐶 − 𝑃𝑀 − 𝛼 𝜆 ∙ 𝐿max = 𝑃𝑟 ,0,    (8.3) 

kde 𝑃S  (dBm) je úroveň zdroje (vysílaný signál), 𝑃𝐶  (dB) jsou útlumové vazební ztráty (spoj-

ky, sváry) a útlum konektorů, 𝑃𝑀  (dB) je odstup výkonu přijmu od nezbytně zachovávané 
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citlivosti přijímače
1
, α  λ  je koeficient útlumu a 𝐿max  je maximální délka optické trasy (bude 

popsána dále) a 𝑃𝑟 ,0 je výkonová citlivost přijímače, kterou lze popsat podle [9] takto: 

𝑃𝑟 ,0 = 10log
𝑛 0h𝑣𝐵0

10−3 ,      (8.4) 

kde 𝑛 0 je citlivost ideálního přijímače (je v průměru alespoň 10 fotonů na bit), 𝑣 frekvence 

optické nosné a 𝐵0 je přenosová rychlost. 

Úpravou a dosazením z rovnice (8.3) do (8.4) získáme vzorec pro výpočet maximální přeno-

sové trasy z hlediska výkonového omezení: 

𝐿max =
1

α λ 
 𝑃𝑠 − 𝑃𝐶 − 𝑃𝑚 − 10 ∙ log

𝑛 0h𝑣𝐵0

10−3
 ,   (8.5) 

který lze zjednodušit na: 

𝐿max = 𝐿0 −
10

𝛼 𝜆 
∙ log𝐵0,     (8.6) 

kde 𝐿0 =
 𝑃𝑠−𝑃𝐶−𝑃𝑚−30−10 log 𝑛 0h𝑣 

𝛼(𝜆)
 je konstanta. S rostoucím 𝐵0 klesá vzdálenost 𝐿max  loga-

ritmicky se směrnicí 
10

𝛼
. 

Ze vztahu (8.5) můţeme, pokud vyjádříme výkon PS řešit jaký je nutný minimální výkon pro 

danou délku trasy. 

  

                                                 
1
 V praxi se můţeme setkat s jiným značením a do této proměnné započítávají v jiných literaturách kromě rezerv 

i zisky v rámci přenosového systému. 
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9. Kapacita optické trasy 

Kapacita optické trasy je parametrem, který nás zajímá z pohledu přenosu s ohledem 

na moţné přenosové rychlosti. Přenosová kapacita je v zásadě určena frekvenčním rozsahem, 

v rámci kterého lze přenášet signál. Jiţ ze základního principu, na jakých frekvencích se pře-

nos optických vláken nalézá (THz) je patrné, ţe tento frekvenční rozsah bude obrovský. I přes 

veškerá omezení a pásma, která se nevyuţívají, či je v současnosti nelze plně vyuţít, bývá 

v literatuře uváděno, ţe základní rozsah v oblasti přenosu od 800 nm po 1650 nm je přibliţně 

250 THz, coţ je s ohledem na přenosy metalickými vedeními nepředstavitelné číslo. Ani toto 

ohromné číslo nemusí být v blízké budoucnosti dostačující a jiţ dnes můţeme pomocí modu-

lací a vlnového dělení dosáhnout kapacit vyšších. Nedávno byl díky technologii WDM úspěš-

ně otestován přenos s celkovou kapacitou 3,20 Tbps (na 80 kanálech, kaţdý s přenosovou 

rychlostí 40 Gbps). Před rozvinutím dalších myšlenek si nejdřív osvětleme problém šířky 

pásma. 

9.1. Šířka pásma 

Je charakteristická jak pro elektrické systémy (obvody), tak i pro systémy optické. Je defino-

vána pro oba typy systémů stejným způsobem – poklesem o 3 dB, ale na rozdíl 

od elektrických obvodů, kde nás zajímá napěťová úroveň, respektive proudová úroveň, pracu-

jeme v optických systémech s výkonem, a proto se hodnoty šířky pásma liší. Obecně můţeme 

o šířce pásma mluvit jako o rozsahu frekvencí (vlnových délek), na kterých jsou po optických 

vláknech přenášena data. Praktický důsledek šířky pásma lze chápat i v tom směru, ţe nám 

šířka pásma definuje oblast frekvencí signálu, které mají po průchodu přenosovou cestou ak-

ceptovatelné zkreslení signálu, a odděluje je od těch, které mají po přenosu systémem neú-

nosně velký útlum a zkreslení. 

Ona zmíněná hranice, která určuje, zda je přenos ještě dostatečně kvalitní či nikoliv, je 

v elektrotechnice vztaţen k hodnotám poklesu úrovně – napěťové, proudové či výkonové, 

o 3 dB, jak bude podrobněji popsáno níţe. Z praktického hlediska tímto získáme dvě frekven-

ce fmin a fmax, které nám svým rozdílem udávají velikost šířky pásma dle jednoduchého vztahu. 

Z obecného hlediska šířka přenosového pásma uvádí rozsah frekvencí zastoupených 

v signálu, které jsou přenášeny. Dle [10] bychom mohli tedy šířku pásma vyjádřit pro obecný 

signál následovně: 

𝐵 = 𝑓max − 𝑓min       (9.1) 
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kde 𝐵 je šířka pásma, 𝑓max  je maximální přenášená frekvence a 𝑓𝑚𝑖𝑛  je minimální přenášená 

frekvence 

Šířka pásma, jak lze očekávat je určena konkrétním typem vlákna a jak bude patrno 

z následujících vzorců je určující pro velikost maximální přenášené informační kapacity. 

Nebudeme zabíhat do elektrotechnických výpočtů a převodu mezi výkonem a napětím, který 

dokazují následující vzorce (9.2) a (9.3), ale pouze si je uvedeme a ukáţeme si dosazením 

praktický důsledek a podstatu rozdílu šířky pásma. 

−3 dB = 20 log𝑈𝑋 ,      (9.2) 

kde 𝑈𝑋  je podíl výstupního napětí ke vstupnímu a pro výslednou hodnotu 3 dB se 𝑈𝑋  = 0,7079 

Oproti tomu šířku optického vlákna určujeme z výkonu následovně: 

−3 dB = 10 log𝑃𝑋 ,      (9.3) 

kde 𝑃𝑋  je podíl výstupního výkonu ke vstupnímu a pro výslednou hodnotu 3 dB se 𝑈𝑋  = 0,5 

Typická šířka pásma pro: 

a. mnohavidová vlákna – 50 aţ 100 MHz . km 

b. mnohavidová vlákna gradientní – 0,4 aţ 1,6 GHz . km 

c. jednovidová vlákna – více neţ 100 GHz . km 

9.2. Kapacita 

Přenosovou kapacitu můţeme vyjádřit v bitech za sekundu (bps). Můţeme jí vyjádřit dvěma 

vztahy, z nichţ jeden má spojitost s modulační rychlostí a druhý s odstupem signálu a šumu 

tzv. SNR – Signal to Noise Ratio. V ideálním případě lze přenosovou kapacitu 𝐶 dle Nyquista 

vyjádřit tímto způsobem dle [10]: 

𝐶 = 𝑊 log2 𝑀,       (9.4) 

kde 𝑊 je šířka přenosového pásma (Hz) a 𝑀 je modulační rychlost (Bd). 

Modulační rychlost vyjadřuje počet diskrétních pulsů nebo napěťových úrovní. Toto vyjádře-

ní má mnoho společného s teorií přenosu a neudává přenosovou kapacitu v bitech a navíc se 

jedná o idealizovaný případ. V reálné situaci vyuţíváme Shannonův teorém (přesněji Shan-

non-Hartleyho zákon), který zapisujeme v podobě podle [10]: 
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𝐶 = 𝑊 ∙ log2  1 +
𝑆

𝑁
  ,     9.5 

kde 
𝑆

𝑁
 je odstup signál šum a můţeme jej určit následujícím způsobem dle [10] 

 
𝑆

𝑁
 

dB
= 10 log

𝑃𝑍

𝑃š
,       (9.6) 

kde 𝑃Z  je výkonem zdroje signálu a 𝑃š je výkon šumu. 

Vraťme se zpět ke kapacitě optické trasy. Je vidět, ţe kapacitu optické trasy určuje typ vlákna 

a hlavní vliv útlumu je ve vzdálenosti, kterou můţe signál překonat. Lépe popisuje kapacitu, 

resp. šířku pásma následující tab. 9.1, která udává veškerá pouţívaná vlákna a jejich útlum. 

Pro kapacitu je základním určujícím parametrem disperze optických vláken – přímo ovlivňují 

šířku pásma, nikoliv jejich útlum. Disperze, která má na rozdíl od optického útlumu výrazný 

vliv na tvar procházejícího signálu (deformuje jej a rozšiřuje), ovlivňuje přenosovou rychlost 

systému, a proto je disperze základním parametrem určujícím kapacitu, šířku pásma, a chce-

me-li být naprosto přesní, pak od určité přenosové rychlosti se její vliv stává dominantním 

i z hlediska maximální překlenutelné vzdálenosti. 

Tab. 9.1: Souhrnná tabulka vlastností vláken 

Vidovost Materiál 
Změna inde-

xu lomu 
λ (nm) 

Průměr 

plášť/jádro (μm) 

Útlum 

dB/km 

Šířka pás-

ma 

MHz/km 

Mnohavidová Sklo Skoková 850 62.5/125 4.0 6 

Mnohavidová Sklo Gradientní 850 62.5/125 3.3 200 

Mnohavidová Sklo Gradientní 850 50/125 2.7 600 

Mnohavidová Sklo Gradientní 1300 62.5/125 0.9 800 

Mnohavidová Sklo Gradientní 1300 50/125 0.7 1500 

Mnohavidová Sklo Gradientní 850 85/125 2.8 200 

Mnohavidová Sklo Gradientní 1300 85/125 0.7 400 

Mnohavidová Sklo Gradientní 1550 85/125 0.4 500 

Mnohavidová Sklo Gradientní 850 100/140 3.5 300 

Mnohavidová Sklo Gradientní 1300 100/140 1.5 500 

Mnohavidová Sklo Gradientní 1550 100/140 0.9 500 

Jednovidová Sklo Skoková 850 5/80 či 125 2.3 400 

Jednovidová Sklo Skoková 1300 9.3/125 0.3 
10

-6
 a více 

Jednovidová Sklo Skoková 1550 8.1/125 0.2 
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10. Matematický model 

V této kapitole se seznámíme s praktickým řešením bakalářské práce, kterým je návrh a sesta-

vení matematického modelu spektrální útlumové charakteristiky optického vlákna. V kapitole 

budou nastíněny pohnutky a myšlenky, které vedly k výběru konkrétních řešení pouţitých pro 

programovou realizaci matematického modelu vykreslení spektrální útlumové charakteristiky.  

Před sestavením matematického modelu bylo nutné poloţit si otázku, čeho chceme dosáhnout 

a jakým způsobem. Před vlastním zváţením moţností bylo nezbytně nutné si uvědomit, co 

fakticky máme pro sestavení matematického modelu k dispozici a za jakým účelem jej vytvá-

říme. Výsledek by měl odpovídat teoretickým představám, které jsou popsány v kapitolách 5 

a 6 věnujících se optickému útlumu a jeho spektrální charakteristice. 

Účelem matematického modelu je vykreslit spektrální závislost útlumu, pokud známe pouze 

čtyři, respektive pět bodů, které jsme získali měřením optických vláken. 

Základní premisa je následující: 

Mějme určitý počet bodů se souřadnicemi x a y, které známe, v našem případě vlnových dé-

lek na x-ové souřadnicové ose a útlumu optického záření na souřadnicové ose y-ové. Tyto 

body a jejich funkční hodnoty v nich jsme získali praktickým měřením optického vlákna. 

Vstupní hodnoty jsou tedy následující – známe čtyři body spektrální útlumové charakteristiky 

ve formátu: (vlnová délka, útlum). Zpřesňující informací, která má praktické důsledky pro 

skutečnou realizaci matematického modelu je základní rozloţení těchto bodů. Z těchto bodů 

jsou známé konkrétně následující: vlnové délka 1310 nm a hodnota útlumu v tomto bodě, 

vlnová délka 1550 nm a hodnota útlumu na této vlnové délce. Důleţitost znalosti hodnot 

útlumu na těchto vlnových délkách byla rozebrána v předchozím textu a budeme povaţovat 

znalost útlumu na těchto vlnových délkách jako zásadní pro vykreslení spektrální charakteris-

tiky, tomu  bude přizpůsoben i algoritmus výpočtu, jak se ukáţe později a jak bude moţné 

vypozorovat z přiloţeného programu. Dalším upřesněním je znalost třetího bodu v oblasti 

kolem 1625 nm. Její podstata byla rovněţ vysvětlena v předchozím textu. Dalším nám zná-

mým bodem, který jiţ není fixní jako v případě 1310/1550 nm, je vlnová délka pohybující se 

v oblasti 1410-1500 nm, mající svůj praktický pro systémy vlnově dělených multiplexů – 

CWDM a DWDM. 

Při pozdější realizaci daného problému se ukázalo, ţe počet čtyř bodů a jejich výše zmíněné 

rozloţení bohuţel nemusí být pro pouţití aproximačních metod vhodné a řešením v našem 
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případě byla nutnost přidání dalšího bodu vzdálenějšího od oblasti 1300-1600 nm. Ale k tomu 

se dostaneme později. 

Základním poţadavkem praktické realizace práce bylo sestavení takového modelu, který by 

co nejvěrněji vykresloval charakteristickou spektrální křivku útlumu, z čehoţ vyplývá potře-

ba, aby model vykresloval naměřené hodnoty v místech daných vlnových délek, jak bylo po-

psáno výše. 

Sestavení matematického modelu se opírá o předcházející poţadavky. Průběh návrhu zpočát-

ku spočíval ve studiu matematických metod pouţitelných pro vytvoření odpovídajícího ma-

tematického modelu, předtím neţ došlo k praktické realizaci, bylo vyzkoušeno několik dílčích 

moţností, které se ukázaly jako nepříliš vhodné, nebo nesplňovaly zadání. Druhým pohledem 

na zadanou problematiku je matematicko-fyzikální hledisko, ze kterého vzniklo pouţití prolo-

ţení Rayleighovou křivkou. 

10.1. Matematické aproximace 

Podívejme se nyní blíţe na teoretické předpoklady z pohledu matematických disciplín, ze 

kterých jsme při návrhu práce vycházeli a z nichţ pramení první programové řešení návrhu 

modelu. Aproximace funkcí patří mezi numerické metody v matematice. Jejich princip tkví 

v nahrazení dané funkce f jinou funkcí φ, která má podobný průběh jako funkce f, ale na roz-

díl od funkce f se z matematického hlediska snáze zpracovává. Takovouto funkci φ nazýváme 

aproximací funkce f. Můţeme se setkat s pojmem přiblíţení funkce f(x). Jak předchozí text 

naznačil, uţívá se aproximací v situacích, kdy je třeba znát funkční hodnotu u matematických 

předpisů, které jsou natolik sloţité, ţe je náročné je počítat ručně. Můţeme se setkat 

s různými typy tabulek hodnot a přiblíţení. Další moţností je, ţe známe pouze funkční hodno-

ty v určitých bodech, ale neznáme vlastní funkční předpis, dle kterého bychom mohli získat 

celkový obraz průběhu funkce – například zadané hodnoty v tabulce, či hodnoty získané při 

nějakém experimentu, proměřením veličin a tak podobně. Toto je přesně náš případ, který řeší 

aproximace funkce. Algebraický polynom bývá nejčastějším způsobem řešení aproximace 

funkcí pro svou relativní jednoduchost výpočtu a i my jej vyuţijeme. 

Naprosto zásadní pro další práci je uvědomění si poţadavků a výběr tomu odpovídající meto-

dy. Dle zpřesnění zadání matematického modelu je nutné rozlišit, zda budeme pracovat 

s interpolacemi, které mají tu vlastnost, ţe jejich výpočet je vystavěn na takových základech, 

ţe hodnoty aproximující funkce mají s hodnotami původní funkce v určitých bodech stejnou 

velikost. Oproti tomu aproximující funkce mají vlastnosti postaveny na předpokladu, ţe apro-
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ximující funkce by měla procházet zadanými body v jistém smyslu nejblíţe, ale rozdíl oproti 

interpolaci je ten, ţe těmito body procházet nemusí. Přestoţe původní představa řešení práce 

počítala s pouţitím interpolačních metod, ve finálním řešení programu se objevuje 

i aproximační funkce na bázi matematicko-fyzikálních předpokladů. V dalším textu se jiţ 

podíváme na konkrétní metody pouţité pro programové řešení práce.  

10.1.1. Lagrangeův interpolační polynom 

Z matematického pohledu pro n+1 navzájem různých bodů 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑛 , kterým se říká 

uzlové body (nebo také uzly interpolace) a jsou známé jejich funkční hodnoty 𝑓0 =

𝑓(𝑥0),𝑓1 = 𝑓 𝑥1 ,𝑓2 = 𝑓(𝑥2),… ,𝑓𝑛 = 𝑓(𝑥𝑛) řeší interpolační polynomy základní úlohu: 

Hledáme polynom 𝑃𝑛 𝑥  stupně maximálně n takový, ţe v uzlech interpolace je jeho hodnota 

dopovídající velikosti neznámé funkce f. Z toho plyne, ţe pro 𝑖 = 0,1,… ,𝑛;  𝑛 𝜖 𝑁 je mnoho-

člen 𝑃 𝑥𝑖 = 𝑓𝑖 . Jiný zápis této podmínky je následující dle [11]: 

𝜑 𝑥𝑖 = 𝑓 𝑥𝑖 , pro 𝑖 = 0,1,… ,𝑛;  𝑛 ϵ N.  (10.1) 

Podmínkám v rovnici (10.1) budeme říkat interpolační podmínky. 

Důkaz existence a jednoznačnosti takovýchto interpolačních polynomů ponechme odborným 

matematickým publikacím např. [11]. Z předchozích teoretických fundamentů můţeme ply-

nule přejít k definici Lagrangeova interpolačního polynomu. 

Lze ukázat, ţe interpolační podmínky z rovnice (10.1) splňuje (důkaz viz str. 22 literatury 

[11]) polynom ve tvaru: 

𝐿𝑛 𝑥 =   𝑓(𝑥𝑖)
𝑛

𝑖=0
𝑙𝑖(𝑥),    (10.2) 

kde 𝑙𝑖  jsou polynomy nejvýše 𝑛-tého řádu, pro které zároveň dle [11] platí: 

𝑙𝑖 𝑥𝑘 =  
1 pro 𝑖 = 𝑘
0 pro 𝑖 ≠ 𝑘

 .     (10.3) 

 

Pokud má polynom kořeny 𝑥0, 𝑥1, 𝑥2,… , 𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖+1,… , 𝑥𝑛  lze jej dle předchozích poznatků 

zapsat pro 𝑖 = 0,1,… ,𝑛;  𝑛 𝜖 𝑁  dle [11] ve tvaru:  

𝑙𝑖 𝑥 =
 𝑥−𝑥0 ∙ 𝑥−𝑥1 ∙ 𝑥−𝑥2 ∙…∙ 𝑥−𝑥𝑖−1 ∙ 𝑥−𝑥𝑖+1 ∙…∙(𝑥−𝑥𝑛 )

 𝑥𝑖−𝑥0 ∙ 𝑥𝑖−𝑥1 ∙ 𝑥𝑖−𝑥2 ∙…∙ 𝑥𝑖−𝑥𝑖−1 ∙ 𝑥𝑖−𝑥𝑖+1 ∙…∙(𝑥𝑖−𝑥𝑛 )
. (10.4) 

Jako Lagrangeův interpolační polynom se označuje polynom zapsaný rovnicí (10.2) pro 𝑙𝑖 𝑥  

zapsaných z rovnice (10.4) a uvádí se v tomto obecném tvaru viz [11]: 
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𝐿𝑛 𝑥 = 𝑓(𝑥0) ∙ 𝑙0 𝑥 +𝑓(𝑥1) ∙ 𝑙1 𝑥 +𝑓(𝑥2) ∙ 𝑙2 𝑥 + ⋯+𝑓(𝑥𝑛) ∙ 𝑙𝑛 𝑥 = 

= 𝑓(𝑥0) ∙
 𝑥−𝑥1 ∙ 𝑥−𝑥2 ∙ 𝑥−𝑥3 ∙…∙ 𝑥−𝑥𝑛  

 𝑥0−𝑥1 ∙ 𝑥0−𝑥2 ∙ 𝑥0−𝑥3 ∙…∙ 𝑥0−𝑥𝑛  
+ 𝑓(𝑥1) ∙

 𝑥−𝑥0 ∙ 𝑥−𝑥2 ∙ 𝑥−𝑥3 ∙…∙ 𝑥−𝑥𝑛  

 𝑥1−𝑥0 ∙ 𝑥1−𝑥2 ∙ 𝑥1−𝑥3 ∙…∙ 𝑥1−𝑥𝑛  
+

     𝑓(𝑥2) ∙
 𝑥−𝑥0 ∙ 𝑥−𝑥1 ∙ 𝑥−𝑥3 ∙…∙(𝑥−𝑥𝑛 )

 𝑥2−𝑥0 ∙ 𝑥2−𝑥1 ∙ 𝑥2−𝑥3 ∙…∙(𝑥2−𝑥𝑛 )
+ 𝑓(𝑥2) ∙

 𝑥−𝑥0 ∙ 𝑥−𝑥1 ∙ 𝑥−𝑥3 ∙…∙(𝑥−𝑥𝑛 )

 𝑥2−𝑥0 ∙ 𝑥2−𝑥1 ∙ 𝑥2−𝑥3 ∙…∙(𝑥2−𝑥𝑛 )
+

     𝑓(𝑥𝑛) ∙
 𝑥−𝑥0 ∙ 𝑥−𝑥1 ∙ 𝑥−𝑥2 ∙…∙(𝑥−𝑥𝑛−1)

 𝑥𝑛−𝑥0 ∙ 𝑥𝑛−𝑥1 ∙ 𝑥𝑛−𝑥2 ∙…∙(𝑥2−𝑥𝑛−1)
.      (10.5) 

V literatuře se můţeme setkat místo označení 𝐿𝑛 𝑥  s označením 𝑃𝑛 𝑥 , jehoţ podstata je 

v tom, ţe sestavujeme polynom n-tého řádu, zatímco tvar 𝐿𝑛 𝑥  zdůrazňuje, ţe se jedná 

o Lagrangeův interpolační polynom. Jiţ na první pohled je zřetelná nevýhoda Lagrangeova 

interpolačního polynomu, která spočívá ve velkém mnoţství aritmetických operací, které je 

nutné provést pro výpočet jedné konkrétní hodnoty v bodě x. Tento jev narůstá s kaţdým při-

daným prvkem a výpočet nabývá na objemnosti v počtu podílů i v rozměrnosti čitatelů a jme-

novatelů ve zlomcích. Druhým problémem, který vyplývá ze zápisu, je poměrně komplikova-

ná konstrukce polynomu vyššího řádu. Je nezbytné pozorně sledovat obecný zápis pro výpo-

čet a zejména pečlivě dodrţovat indexaci proměnných. Výpočet Lagrangeova interpolačního 

polynomu vyţaduje určitou míru zkušeností. Nepředpokládá se, ţe by čtenář orientoval 

ve sloţitém předpisu Lagrangeova interpolačního polynomu, proto zde bude uvedeno jeho 

konkrétní vyjádření vyhovující našemu diskutovanému zadání pro čtyři body 𝑥0 =

1310 nm, 𝑥1 = 1410 nm, 𝑥2 = 1550 nm, 𝑥3 = 1625 nm. Zápis Lagrangeova polynomu bu-

de mít podobu: 

𝐿𝑛 𝑥 = 𝑓(𝑥0) ∙ 𝑙0 𝑥 +𝑓(𝑥1) ∙ 𝑙1 𝑥 +𝑓(𝑥2) ∙ 𝑙2 𝑥 +𝑓(𝑥3) ∙ 𝑙3 𝑥 =   

= 𝑓(𝑥0) ∙
 𝑥−1410 ∙ 𝑥−1550 ∙ 𝑥−1625 

 1310−1410 ∙ 1310−1550 ∙ 1310−1625 
+ 𝑓(𝑥1) ∙

 𝑥−1310 ∙ 𝑥−1550 ∙ 𝑥−1625 

 1410−1310 ∙ 1410−1550 ∙ 1410−1625 
+

+𝑓(𝑥2) ∙
 𝑥−1310 ∙ 𝑥−1410 ∙ 𝑥−1625 

 1550−1310 ∙ 1550−1410 ∙ 1550−1625 
+ 𝑓(𝑥3) ∙

 𝑥−1310 ∙ 𝑥−1550 ∙ 𝑥−1625 

 1625−1310 ∙ 1625−1550 ∙ 1625−1550 
.  

Při dostatku zkušeností je pro řešení Lagrangeova interpolačního polynomu postačující správ-

ně vyčíslení a dosazení do jednoho z tvarů 𝑓(x𝑖) ∙ 𝑙𝑖 𝑥 . Další práce se můţe zjednodušit na 

sérii vhodných úprav zlomků 𝑙𝑖 𝑥 . Dalšími problémy jsou charakteristické nedostatky inter-

polačních polynomů, které se nalézají v způsobu jejich výpočtu a ovlivňují chování jimi vy-

počítaných funkcí. Při výpočtu dochází v bodech, které jsou vzdáleny od interpolačních uzlů, 

k velkému nárůstu hodnot a s tím spojeného teoretického nárůstu chyby aproximační metody. 

S ohledem na průběh spektrální závislosti útlumu optického vlákna je paradoxně tato vlast-

nost vyuţita pozitivním způsobem pro vykreslení nárůstu útlumu v oblasti počátku a na konci 
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grafu spektrální závislosti útlumu – tj. oblasti před 1300 nm a v oblasti od 1650 nm viz obr. 

6.1. Neodstranitelnou nevýhodou metody Lagrangeova polynomu skutečnost, ţe nelze pře-

dem zaručit, jaký průběh bude aproximující funkce mít. Další zápornou vlastností, kterou 

ovšem s ohledem na vlastní zkušenost s tímto způsobem aproximace nepocítíme tolik jako 

neznalý čtenář, je nutnost přepočítat celý polynom v případě přidání dalšího nebo dalších uz-

lových bodů polynomu. Tato nevýhoda se velmi uplatňuje, pokud se budeme pokoušet dosa-

zovat a počítat Lagrangeův interpolační polynom ručně. Pro programové řešení je, jak se při 

návrhu modelu ukázalo, tento tvar velmi vhodný, protoţe jednotlivé části 𝑓(x𝑖) ∙ 𝑙𝑖 𝑥  jsou 

pro svou neměnnou velikost výhodou a práce s indexy je snazší, neţ přidávání dalších souči-

nů, jako to dělají jiné metody vedoucí ke stejnému výsledku, a proto jsme si tuto metodu zvo-

lili. Jejím dalším nedostatkem, je fakt, ţe značně záleţí na vstupních hodnotách, jejich veli-

kosti a rozloţení na osách. Jak se později ukázalo, všechny popsané problémy se jeví jako 

druhotné. Prvotním nedostatkem Lagrangeova interpolačního polynomu pro vykreslení spekt-

rální závislosti útlumu je neschopnost věrně vykreslit poţadovanou křivku v případě 4 bodů, 

jak je ukázáno na obr. 10.1, na kterém se ukazují nedostatky metody popsané v předchozím 

textu, zejména patrný je nárůst hodnot (myšleno v kladném i záporném smyslu). 

 

Obr. 10.1 Graf aproximace spektrální závislosti útlumu Lagrangeovým interpolačním poly-

nomem v bodech 1310/1410/1550/1625 nm 
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Výsledek v grafu navíc dokazuje obvyklé chování polynomu, které je nejčastěji reprezentová-

no změnou průběhu mezi interpolačními body. S ohledem na srovnání s obr. 6.1 není nutné 

dále rozebírat nevhodnost čtyřbodového výpočtu. 

Navrhované řešení, které je zároveň implementováno v programu, se opírá o přidání dalšího 

bodu. Negativa, která jsou s tímto úkonem spojena, zapříčiní nárůst rozměru výpočtu, ale při-

nese nám potřebné zpřesnění, tak jak je moţné vypozorovat na obr. 10.2. 

 

Obr. 10.2 Graf aproximace spektrální závislosti útlumu Lagrangeovým interpolačním poly-

nomem v bodech 850/1310/1410/1550/1625 nm. 

Rozhodli jsme se pro řešení, v němţ bylo nutné rozšířit vstupní hodnoty o další bod. 

Po zváţení a zkoušce různých alternativ jsme se rozhodli pro přidání hodnoty na vlnové délce 

850 nm, která je pro výslednou aproximaci dostatečně zpřesňující a zároveň nachází své 

uplatnění ve způsobu přenosu po optických vláknech – jako vlnové délka pouţívaná pro pře-

nosy po mnohavidových vláknech. Zároveň se můţeme opřít o předpoklad, ţe lze na této vl-

nové délce útlum změřit jednoduššími měřidly pro vlnové délky 850/1310/1550 nm. 

Přidáním pátého bodu jsme se bohuţel nezbavili nedostatků Lagrangeova interpolačního po-

lynomu. Zadáním bodu na 850 nm a jeho naměřené hodnoty získáme předpokládaný průběh 

pro hodnoty 𝑥 ≤  1310 nm. Jako nedostatečně přesná se můţe jevit aproximace mezi 850 a 
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1310 nm, kdy pro určité hodnoty můţe dojít ke zkreslení celého interpolačního polynomu, 

který se v určitých částech můţe být vykreslen se zápornými hodnotami útlumu, coţ není 

v souladu s rozebíranými představami. Tento jev a nemoţnost přesně předpovědět, jak se bu-

de aproximační křivka chovat je spojena s uţitím všech aproximačních metod. Nedostatek 

není moţné nijak odstranit a lze se mu pouze přizpůsobit vhodnou volbou vstupních hodnot 

aproximace. Pokud nemáme moţnost volby a počítáme pouze z určitých zadaných hodnot 

získaných měřením je situace o to komplikovanější. Jak jiţ bylo řečeno – přidaná hodnota na 

850 nm se snaţí tento problém částečně eliminovat a celý průběh interpolace zpřesnit. Dalším 

teoretickým předpokladem, z něhoţ jsme vycházeli je předpokládané rozloţení funkčních 

hodnot 𝑓0 = 𝑓(𝑥0),𝑓1 = 𝑓 𝑥1 ,𝑓2 = 𝑓(𝑥2),… ,𝑓𝑛 = 𝑓(𝑥𝑛) získaných z měření, které se dá 

popsat vyšší hodnotou 𝑓 𝑥0  a blízkými hodnotami 𝑓1 = 𝑓 𝑥1  𝑎ž  𝑓4 = (𝑥4). Za těchto před-

pokladů, je moţné usuzovat, ţe průběh Lagrangeova interpolačního polynomu vycházejícího 

z pěti vlnových délek bude dostatečně přesný , abychom jej mohli pouţít k vykreslení spekt-

rální závislosti útlumu optického vlákna, se všemi jeho nedostatky, které byly popsány 

v předchozím textu. 

10.2. Proložení Rayleighovou křivkou 

V úvodním rozboru jsme připustili moţnost, ţe za určitých okolností bude nezbytné opustit 

oblast interpolací a vydat se cestou přímé aproximace. Výpis různých situací, kdy bude nutné 

k tomuto kroku sáhnout je naznačen v popisu chování Lagrangeova interpolačního polynomu 

a v podstatě se jedná o mnoţinu projevů nevýhod, které vedou ke stavu, kdy Lagrangeův in-

terpolační polynom poskytuje nedostačující výsledky. Dalším důvodem pro zavedení alterna-

tivní aproximace je nemoţnost určení průběhu interpolační funkce, tak jak bylo popsáno 

v předchozím bodě 10.1.1. V úvodu kapitoly jsme rozebírali odlišnosti přístupu interpolačních 

metod nebo pomocí aproximací přiblíţením a v této části probereme druhou variantu. Zmínili 

jsme se o tom, ţe pouţijeme matematicko-fyzikálního řešení, kterým proloţení Rayleighovou 

křivkou bezpochyby je. Vycházíme z pouţití křivky Rayleighova rozptylu – popsaných v čás-

ti práce 5.3.2 a. Rayleighův rozptyl udává teoretickou limitu minimálních hodnot útlumu op-

tického vlákna na daných vlnových délkách a proto jsme si poloţili otázku, zda nelze této 

jeho vlastnosti vyuţít k tomu, abychom pomocí této křivky aproximovali body 

[𝑥0; 𝑓(𝑥0)], [𝑥1; 𝑓(𝑥1)], [𝑥2; 𝑓(𝑥2)],… , [𝑥𝑛 ; 𝑓(𝑥𝑛)]? Představa je následující: 

Máme-li body [𝑥0; 𝑓(𝑥0)], [𝑥1; 𝑓(𝑥1)], [𝑥2; 𝑓(𝑥2)],… , [𝑥𝑛 ; 𝑓(𝑥𝑛)] odpovídající hodnotám 

útlumu na daných vlnových délkách, potom bychom je mohli při určité vhodné úpravě křivky 

Rayleighova rozptylu proloţit aproximující funkcí z ní přímo vycházející. V kapitole 5 byl 
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výpočet Rayleighova rozptylu popsán zjednodušeně pomocí podílu koeficientu Rayleighova 

rozptylu 𝐶1 a čtvrté mocniny vlnové délky 𝜆. Koeficient Rayleighova rozptylu je závislý pře-

váţně materiálu, a proto chceme pro programové řešení práce tyto aspekty zahrnout 

a vyjdeme ze sloţitějších, ale přesnějších vztahů pro výpočet Rayleighova rozptylu. Zavede-

me pojem měrná hodnota Rayleighova rozptylu 𝛾𝑅, kterou definujeme dle [5] takto: 

𝛾𝑅 =
8𝜋3

3𝜆4 ∙ 𝑛
8 ∙ 𝑝2 ∙ 𝛽𝑐 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇𝐹,     (10.6) 

kde 𝑝 je fotoelastický koeficient, 𝛽𝑐  je isotermální stlačitelnost při fiktivní teplotě 𝑇𝐹  a 𝑘 je 

Boltzmanova konstanta 𝑘 = 1,380658 ∙ 10−23  J ∙ K−1 

𝐴´ = 𝑒(−𝛾𝑅 ∙𝐿),      (10.7) 

kde 𝐴´ je přídavný útlum díky Rayleighově rozptylu a 𝐿 je délka vlákna dle [5]. 

αdB =  10 log  
1

A ´ ,      (10.8) 

kde αdB  je celkový měrný útlum vlákna v dB. 

Pro křemenné vlákno se volí fiktivní teplota 𝑇𝐹 = 1400 K, isotermální stlačitelnost 𝛽𝑐 = 7 ∙

10−11  m2 ∙ N−1, fotoelastický koeficient 𝑝 = 0,286 a index lomu 𝑛 = 1,46. Abychom vy-

světlili spojitost mezi předcházejícími výpočty a vztahem (5.3) je nutné postupně upravovat 

rovnici (10.8) postupným dosazením z rovnic (10.7) a (10.6): 

αdB =  10 log  
1

𝐴´ = 10 log 𝑒(+𝛾𝑅 ∙𝐿) = 10 
ln 𝑒 (+𝛾𝑅 ∙𝐿)

ln 10
. (10.9) 

Po úpravách a dosazení jednoho metru za délku vlákna  𝐿 získáme následující tvar: 

αdB =
10

ln 10
∙ 𝛾𝑅 ∙ 1 =

10

ln 10
∙ 𝛾𝑅     (10.10) 

Pokud poloţíme hodnotu Rayleighova koeficientu jako přibliţně rovnou hodnotě Rayleighova 

měrného útlumu pak musí platit dle rovnic (5.3) a (10.10): 

αdB ≅
𝐶1

𝜆4.       (10.11) 

Po vyčíslení rovnice (10.10) získáme vhodný tvar pro srovnání a dosazením do rovnice 

(10.11) ověříme její platnost: 
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101

ln 10
∙ 1,8956 ∙ 10−28 = 𝑐1,     (10.12) 

Došlo k vykrácení čtvrté mocniny vlnové délky na pravé i levé straně a výsledkem je: 

0,823 ∙ 10−27 ≅ 𝑐1. (10.13) 

Dokázali jsme, ţe obecný tvar uvedený v rovnici (5.3)  je pouze matematickou úpravou sloţi-

tějšího zadání výpočtu Rayleighova rozptylu dle rovnic (10.6),(10.7) a (10.8). Tento fakt lze 

ověřit srovnáním hodnoty 𝑐1, která nám vyšla v rovnici (10.13) – 0,823 ∙ 10−27  dB ∙ m3 

s hodnotou Rayleighova koeficientu uváděného za rovnicí (5.3)  – 0,802 ∙ 10−27  dB ∙ m3. 

Rozdíl v hodnotách je pravděpodobně způsoben rozdílným indexem lomu materiálu, či rozdí-

le m mezi dalšími koeficienty. Díky mocninám, které se ve výpočtech vyskytují, se tento ne-

patrný rozdíl můţe snadno projevit a pro bude v programové části pouţit přesnější výpočet 

zahrnující moţnosti zadání veškerých koeficientů ovlivňujících míru Rayleighova rozptylu. 

Nyní jiţ přesně víme, jak budeme křivku pro aproximaci získávat a odtud nám chybí pouze 

jediný myšlenkový krok k tomu, abychom si vyjasnili, jak bude v programu aproximace křiv-

kou Rayleighovského typu probíhat. Z pozorného čtení předchozích výpočtů je patrné, ţe 

bude třeba provést nějakou operaci, kterou docílíme toho, aby křivka provedla co moţná nej-

lepší aproximaci mezi zadanými body. V této chvíli by jiţ stačilo vše naprogramovat, tak 

abychom vyuţili výpočet na bázi metody aproximace nejmenších čtverců, ale zde se dopustí-

me dalšího zásahu z pohledu fyzikálního a poupravíme výpočet s ohledem na skutečnost, ţe 

v bodě 1550 nm se teoreticky nalézá nejniţší hodnota útlumu námi zkoumaného vlákna, 

a proto se rozhodneme pro translaci Rayleighovy rozptylové křivky právě do tohoto bodu tak 

abychom, na rozdíl od aproximace metodou nejmenších čtverců získali proloţení, které by 

neprocházelo ţádným z bodů (je moţné, ţe ano, ale pouze náhodou), získali průchod bodem 

1550 nm, který by nám vytvořil vhodný styčný bod pro vytvoření omezení útlumu na nejniţší 

moţnou míru vzhledem k tomuto bodu. 

Translace původní křivky Rayleighova rozptylu do míst, kde by fungovala jako aproximační 

křivka zadaných bodů [𝑥0; 𝑓(𝑥0)], [𝑥1; 𝑓(𝑥1)], [𝑥2; 𝑓(𝑥2)],… , [𝑥𝑛 ; 𝑓(𝑥𝑛)] je v programu vyře-

šena ziskem koeficientu 𝑡(𝑥𝑙), který je přičítán k původním hodnotám křivky Rayleighova 

rozptylu ve směru osy y (úrovně útlumu), tak jak značí výpočet: 

𝑓 𝑥𝑖 = 𝛼𝑑𝐵(𝑥𝑖) + 𝑡(𝑥𝑙) pro 𝑖 = 0,1,… ,𝑛;  𝑛 𝜖 N  (10.14) 

kde 𝑡(𝑥𝑙) získáme výpočtem: 
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𝑡(𝑥𝑙) =  𝑓 1550 − 𝛼𝑑𝐵 1550 .    (10.15) 

Výhodou aproximace proloţením křivkou Rayleighova typu je moţnost jejího pouţití pro 

proloţení jiţ při znalosti pouhých dvou bodů. Není třeba více neţ dva body 1310/1550 nm. 

Na rozdíl od aproximace Lagrangeovým interpolačním polynomem není nutné komplikovaně 

přidávat pátý bod a získáváme proloţení de facto nezávislé na počtu známých bodů, které se 

na aproximované křivce mají nalézat. Nevýhodou je nemoţnost křivku významněji upravovat 

a dále s ní pracovat. Výsledek aproximace Rayleighovou křivkou je znázorněn na obr. 10.3. 

 

Obr. 10.3 Proloţení naměřených hodnot Rayleighovou křivkou 

Na obr. 10.3 je vidět výsledek aproximace, jenţ ukazuje realizaci proloţení měřených bodů 

Rayleighovou křivkou. Vidíme, ţe vhodnou translací jsme dosáhli poměrně dobrého výsled-

ku. Reálná křivka spektrální závislosti útlumu by se svým průběhem od aproximace proloţe-

ním lišila v oblasti 1310 – 1410 nm a rovněţ v oblasti nad 1550 nm. Nevýhodou této metody 

je, ţe nedokáţe postihnout nárůst útlumu vyšších vlnových délek například z důvodu nevhod-

ného zohýbání optického kabelu. Pokud budeme pozorně sledovat bod v oblasti okolí 1625 

nm lze usoudit, zda je kabel zohýbán či nikoliv, ale to bychom se vraceli zpět k jiţ probraným 

záleţitostem.  
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10.3. Porovnání použitých metod a zhodnocení jejich výsledků 

Moţnosti aproximačních metod, ať jiţ interpolačních či aproximací proloţením, jsou značně 

omezeny. Je nezbytné mít stále na paměti, ţe pokud chceme aproximovat křivku z několika 

málo bodů, dochází vţdy ke zkreslení a k chybě, se kterou je nutné počítat u těchto metod 

vţdy. Otázky, které by měly čtenáře nebo osobu zabývající se návrhem podobného modelu 

směřovat, jsou následující: 

Jaká je nejvhodnější moţnost aproximace a jaká je přijatelná míra chyby či odchylky od teo-

retického průběhu?  

Pokusili jsme se o kompromisní řešení, které se snaţí co nejvěrněji vykreslit spektrální závis-

lost útlumu. Za pouţití odlišných představ jsme vytvořili dva rozdílné přístupy k řešení pro-

blému a v kapitole 10 byly důkladně probrány jejich výhody i nedostatky. Zatímco aproxima-

ce proloţením nalézá své výhody ve střední oblasti průběhu 1310-1625 nm, aproximace in-

terpolačním polynomem se jeví jako vhodnější na okrajích křivky, coţ je s ohledem na teore-

tické předpoklady paradoxní, ale přímo to koresponduje s reálným průběhem křivky spektrál-

ního útlumu. Další odlišnost, kterou lze mezi oběma přístupy vypozorovat je nutný počet bo-

dů, jeţ musíme pro, dle našich představ, odpovídající výsledek mít k dispozici. Z hlediska 

interpolačního polynomu je třeba znát pět bodů, oproti tomu při proloţení nám postačují pou-

ze dva, a proto je z tohoto pohledu příhodnější proloţení. 

Pozorný čtenář si nepochybně všiml, ţe ve srovnání s teoretickými představami trpí oba mo-

dely jedním nedostatkem – nejsou schopny zachytit průběh nárůstu útlumu ve vrcholu ab-

sorpce na OH
-
 skupinách. Tento nedostatek se nám bohuţel nepodařilo nijak odstranit a jeho 

podstata vězí v předpisu aproximačních funkcí, které počítají s naměřenými body. Veškerá 

snaha o nalezení takové aproximace, jejíţ funkční předpis by dokázal zaručit vykreslení vr-

cholu útlumu, díky absorpci na OH
-
  skupinách  v oblasti mezi 1300 aţ 1400 nm, se ukázala 

jako nedostačující k objevení vhodného řešení. Vytvoření takového modelu se jeví jako před-

stava dalece přesahující naše matematické moţnosti a i přes konzultace na Ústavu matematiky 

FEKT VUT i FSI VUT v Brně se nám s odborníky zabývajícími se touto problematikou ne-

podařilo nalézt řešení tohoto nedostatku ani vhodnější metody aproximací, neţ ty, jenţ jsou 

uvedeny a detailně popsány v této kapitole. 
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11. Programové řešení 

Vlastní programové řešení bakalářské práce vychází z aplikování matematického modelu 

a matematicko-fyzikální modelu, které jsou oba popsány v předchozí kapitole. Je postaveno 

na konkrétních poţadavcích matematického, se kterými byl čtenář seznámen v kapitole 10. 

Hlavní program je realizován vytvořen v programovém prostředí a skriptovacím jazyce-

MATLAB společnosti The MathWorks™. Při tvorbě bakalářské práce byly prováděny někte-

ré testy i v programu Microsoft Office Excel 2007 a proto vznikla i alternativní verze progra-

mu, která umoţňuje dosaţení stejných výsledků jako při pouţití hlavního programu 

v prostředí MATLAB. Tuto testovací verzi jsme se rozhodli přiloţit, protoţe na rozdíl 

od prostředí MATLAB je kancelářský balík Microsoft Office běţně rozšířen a k dispozici 

široké skupině uţivatelů. Přiloţený soubor Microsoft Office Excel kompatibilní s verzemi 

1997-2007 je pouze doplňkovou realizací a hlavním výstupem práce je program napsaný 

v prostředí MATLAB 

11.1. Hlavní program – MATLAB 

Spouští z příkazového okna příkazem program (zadáním program do příkazového okna – 

Command Window po spuštění programu MATLAB). Je třeba mít správně nastavenou 

cestu k souboru viz manuál v příloze A. Podrobnější informace ke spuštění, práci 

s programem, vývojovým diagramem , dalšími poznámkami k běhu a programu jako takové-

mu jsou uvedeny v přílohách.  

11.1.1. Funkce programu program 

Program program vyuţívá při svém běhu šesti základních funkcí – hledej, lagrange, ray-

leigh,vykresleni_grafu, vykresleni_grafu_lagrange, zmena. Účel a podrobnosti ke kaţdé 

z těchto funkcí i hlavnímu programu (funkce) program lze získat zadáním help <název funk-

ce>
2
. Kaţdá z funkcí je opatřena vlastním popisem k její činnosti, který slouţí zároveň jako 

nápověda. V této nápovědě jsou uvedeny základní informace o moţnostech funkce, jejím prů-

běhu a případně informace k zajištění správného chodu funkce, jejímu dalším vyuţití a moţ-

ných modifikacích. Kaţdý naprogramovaný řádek funkce je řádně okomentován na jeho pra-

vé straně – komentář je uvozen znakem %, proto zde bude osvětlen pouze základní přehled 

k čemu jednotlivé funkce slouţí. Ve snaze o maximální přehlednost lze účel pouţitých funkcí 

odvodit z jejich názvu. 

                                                 
2
 Zápis help <název funkce> se zadá s mezerou mezi help a názvem funkce – text v příkazu mezi znaky <> (bez 

mezer) značí, ţe má být nahrazen. Např. help hledej zobrazí nápovědu k funkci hledej. 
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Primární funkce – program 

Jedná se o funkci, jeţ řídí chod posloupností příkazů a volání ostatních funkcí, a proto o ní 

budeme dále mluvit jako o programu. Představuje přístup ke všem funkcím celého programu. 

Po jejím spuštění (spuštění programu v MATLABu) se vyvolá dialog k naplnění vstupních 

hodnot vlnových délek a útlumu na těchto vlnových délkách, které slouţí jako základní para-

metry pro pouţití dalších funkcí. Poté dochází k samotnému chodu programu program tak jak 

je vidět na vývojovém diagramu, který dokumentuje průběh programem. Účel funkce pro-

gram se dá shrnout do dvou bodů: naplnění vstupních hodnot a řízení volání dalších funkcí. 

Podrobný popis funkce program je uveden v její nápovědě a v kontextu s přiloţeným vývojo-

vým diagramem v příloze B nemá smysl tento program dále rozebírat. Přesto je záhodno 

uvést poznámku, ţe program MATLAB je citlivý na velká a malá písmena, coţ by mohlo 

způsobit problémy při ovládání programu – je třeba zadávat např. odpovědi ano/ne v celé dél-

ce malými písmeny. Program program je v celém svém průběhu ošetřen proti chybám a pádu 

programu z důvodu neplatné alokace či nevhodného naplnění proměnných a s uţivatelem 

komunikuje formou dialogu přes okno příkazů (Command Window), kde se očekává zadání 

poţadovaných informací – vstupních hodnot, odpovědí na otázky aj. V případě nekorektního 

průběhu programu je uţivatel o této skutečnosti informován výpisem v příkazovém okně 

a vyzván dle informačního hlášení k nápravě v souladu s tímto hlášením. 

Funkce hledej 

Je volána hlavním programem a slouţí k nalezení hledaného čísla ve vektoru čísel a případě 

kladného nalezení vrací hodnotu ukazatele, který odkazuje na pozici nalezeného čísla ve vek-

toru hledaných čísel. Funkce hledej je ošetřena proti pádu programu v případě zadání nebo 

nenalezení odpovídajícího čísla ve vektoru hledaných čísel.  

Funkce lagrange 

Výstupem funkce lagrange jsou vypočítané hodnoty aproximace Lagrangeovým interpolač-

ním polynomem ze zadaných vstupních hodnot. Průběh výpočtu tohoto polynomu je popsán 

v kapitole 10. Abychom dosáhli očekávaných výsledků aproximace je nutné, aby zadané 

vstupní hodnoty odpovídaly teoretickým předpokladům (pro prvotní test je moţné zadat např. 

vlnové délky 850, 1310, 1410, 1550, 1625 nm a útlum 3; 0,9; 0,7; 0,6 a 0,8 dB/km (nebo po-

dobných hodnot). 
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Funkce rayleigh 

Slouţí k výpočtu bodů aproximace proloţením posunutou křivkou Rayleighova rozptylu. Vý-

stupem této funkce jsou vypočítané body proloţení dle zadaných vstupních hodnot. Funkce, 

pokud není na příslušném místě změněno (popsáno v programu – řádky 10-12), vypočte pů-

vodní křivku Rayleighova rozptylu a posune jí o koeficient translace, který vypočítá ze vstup-

ních hodnot na 1550 nm (vstupní hodnoty musí obsahovat tuto vlnovou délku – důvody po-

psány v předchozí kapitole). Funkci lze modifikovat, aby počítala koeficient translace 

i z jiných bodů, ale poté je nutné modifikovat odpovídajícím způsobem hlavní program pro-

gram viz nápověda k funkci program. 

Funkce vykresleni_lagrange a vykresleni_grafu 

Potřeby pouţití těchto funkcí jsou patrné z jejich názvu. Smyslem jejich existence je potřeba 

vykreslení grafů aproximace interpolačním Lagrangeovým interpolačním polynomem prvně 

jmenovanou a vykreslení proloţení křivkou Rayleighova typu a společného grafu obou apro-

ximací druhou jmenovanou. Jsou volány na místech programu uvedené ve vývojovém  dia-

gramu v příloze B. K jejich vykreslení dochází při kaţdé změně vstupních hodnot, tj. jak vl-

nových délek, tak útlumu na těchto vlnových délkách. V případě chybě v zadání změny hod-

not či v jiném neočekávaném výstupu z funkce zmena dochází k vykreslení původně zada-

ných vstupních hodnot na začátku běhu programu. 

Funkce zmena 

Tato funkce obsluhuje poţadavky programu na změnu vstupních hodnot. Obsahuje metody 

vedoucí ke změně hodnot vlnových délek a útlumu zadaných při spuštění programu. Editaci 

lze provádět opakovaně na příslušných místech v programu, kde je funkce zmena volána. Vý-

stupem funkce jsou nové změněné hodnoty, které jsou předány hlavnímu programu. Funkce je 

ošetřena proti pádů z různých příčin a s uţivatelem komunikuje pomocí dialogu přes okno 

příkazů, kde vypisuje stávající a nově změněné hodnoty a řídí chod jejich změny. 

11.1.2. Výstup programu program 

Celkovým výstupem jsou poţadované grafy vykreslení spektrální závislosti útlumu optického 

vlákna ve třech vyhotoveních – dva samostatné pro aproximaci Lagrangeovým interpolačním 

polynomem a proloţení Rayleighovou křivkou a jeden společný pro oba typy aproximace pro 

porovnání rozdílu mezi nimi a výběr výsledku, který více odpovídá skutečnosti. 
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11.2. Doplňkové řešení – Microsoft Office Excel 1997-2007 

Doplňkové řešení vzniklo na základě postupných testů v programu MS Office Excel 2007, 

který jsme vyuţívali, protoţe je takzvaně WYSIWYG
3
, coţ je pro časté změny vhodnější neţ 

opětovné spouštění příkazů v MATLABU. Neţ jsme převedli program do prostředí 

MATLAB měli jsme jeho hrubé základy vytvořené v Excelu a s ohledem na odlišné rozšíření 

obou programů mezi uţivateli jsme se rozhodli, ţe upravíme testovací podoby do verze, kte-

rou lze přímo uţít k výpočtu aproximací a vykreslení grafů. 

Oproti programu v prostředí MATLAB má mnohem jednodušší strukturu: 

Je tvořen jedním sešitem aplikace MS Office Excel 1997-2003, který je kompatibilní s verzí 

2007. 

V úvodním listu jsou uvedeny informace o autorovi práce, s názvem bakalářské práce 

a místem kde práce vznikla, včetně poslední aktualizace. 

Na následujících čtyřech listech jsou postupně uvedeny tabulky vypočítaných hodnot, 

ze vstupních hodnot, které je moţné zadat na stejném listu – listy Výpočet Lagrangeova pol. 

a Výpočet Rayleighova proloţení. Na dalších listech Graf Lag. pol. a Graf Ray. prol. jsou 

vykresleny grafy aproximace Lagrangeovým polynomem a graf proloţení Rayleighovou 

křivkou. 

Průběh výpočtů a veškeré ostatní aspekty jsou stejné jako u předchozí kapitoly a jedná se 

pouze o jinou formu ztvárnění výsledku. Závěrečné grafy získané z prostředí MATLAB by se 

měly shodovat s grafy získanými z aplikace Microsoft Office Excel. 

Jelikoţ veškeré aspekty, problémy, výhody, nevýhody výpočtů a výsledných získaných grafů 

z aplikace Microsoft Office Excel jiţ byly probrány nemá smysl dále popisovat toto doplňko-

vé řešení, protoţe by se jednalo pouze o opakování jiţ vyřčeného.Dá se předpokládat obecná 

znalost kancelářského balíku Microsoft Office Excel, proto není třeba další pokynů pro práci 

s aplikací, která je jednoduchá a intuitivní.  

                                                 
3
 WYSIWYG je zkratka z anglického sousloví What You See Is What You Get a označují se tak programy, které 

umoţňují okamţité zobrazení nových hodnot – výpočtu, grafu či jiné změny přímo při editaci programu, soubo-

ru, jeho textu či jeho konkrétní části. Hlavních výhodou takových programů je, ţe není třeba je opětovně spouš-

tět, či projíţdět sekvence příkazů, abychom získali výstup po editaci. 
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12. Závěr 

V bakalářské práci byly charakterizovány základní druhy optického útlumu a byl popsán me-

chanismus jejich vzniku. Práce ukazuje, ţe, přestoţe se v mnohé literatuře můţeme setkat 

s tvrzením, ţe vliv útlumu je s ohledem na potenciální kapacity optických přenosových tras 

tak malý, ţe jej lze téměř zanedbat, je stále důleţitou a charakteristickou vlastností přenoso-

vých systémů.  

Bylo zjištěno, ţe faktory ovlivňující velikost útlumu, kterými jsou absorpce, ohyby vláken 

a rozptyly ve vláknech, limitují pouţití optických vláken do spektrální oblasti 0,8 aţ 1,7 μm. 

Tato oblast byla blíţe popsána a provedli jsme rozbor zásadních optických parametrů. V této 

práci jsme ukázali, ţe hlavním důsledkem působení optického útlumu na přenosový systém je 

změna délky úseku před opakovačem. V souvislosti s tímto poznáním jsme blíţe ozřejmili, 

jaké další dopady má tento důsledek na přenosový systém a praktické pouţití optických vlá-

ken. 

V práci byl charakterizován pojem systémová rezerva a její dopad na celkovou kapacitu, 

zvláště pak přesnost a reprodukovatelnost měření optického útlumu v závislosti 

na spektrálním charakteru její vazby na přenosový systém. Zmínili jsme a popsali další důle-

ţité druhy rezervy přenosového systému a jejich matematické vyjádření v celkovém útlumu 

optické trasy. 

Kapacita je ovlivněna především disperzními vlivy optických vláken, přesto má smysl útlum 

a jeho vliv na kapacitu uvaţovat, např. pro pasivní optické sítě. Vysvětlili jsme pojmy přeno-

sová kapacita a šířka pásma ve vztahu k optickým vláknům a popsali jsme faktory, které mají 

na tuto oblast největší vliv. Z hlediska pohledu na praktické pouţití optických vláken jsme 

definovali pojmy přenosová okna a pásma a objasnili význam jednotlivých vlnových délek 

pouţívaných k přenosům po optických vláknech. 

V bakalářské práci byl hlavní důraz kladen zejména na průběh spektrální závislosti útlumu 

a explanaci příčin nárůstu útlumu optického vlákna v oblastech konkrétních vlnových délek. 

Hlavním přínosem bakalářské práce je sestavení matematického modelu pro vykreslení spekt-

rální závislosti útlumu optického vlákna. Tento úkol byl v práci dostatečně teoreticky roze-

brán a s ohledem na vstupní nároky, které na tento systém byly kladeny, byla vybrána 

a aplikována nejvhodnější nabízející se řešení z hlediska matematických disciplín zabývají-



69 

 

cích se aproximací. Vlastní kreativní přístup vedl k vytvoření alternativní moţnosti aproxima-

ce proloţením Rayleighovou křivkou. Výsledné programové řešení je navrţené pro co nej-

přesnější vykreslení spektrální závislosti optického útlumu a opírá se o předchozí poznatky, 

které byly v celé práci popsány a důkladně rozebrány. Je třeba zdůraznit, ţe bylo vybráno 

nejvhodnější řešení, které splňuje upřesňující poţadavky popsané v kapitole týkající se spekt-

rálního modelu a ukázalo se, ţe pokud vyjdeme z teoretických předpokladů, které můţeme 

očekávat, pak získáme poměrně přesný výsledek aproximace. Námi navrţený model se jeví, 

v souvislosti s očekávaným menším rozdílem mezi útlumem na vlnových délkách 1310 

a 1550 nm, jako velmi vhodný a ukázalo se ţe výhodně vyuţívá určité aspekty pouţité mate-

matické metody, s čímţ se můţe čtenář důkladně seznámit v kapitole 10. S ohledem 

na moţnost vzniku neodpovídajícího výsledku pouţitím aproximační metody Lagrangeova 

interpolačního polynomu, bylo pro programové řešení navrţeno alternativní metody k získání 

přibliţné aproximace spektrální závislosti útlumu postavené na bázi matematicko-fyzikálních 

předpokladů. Nově popsaná metoda má několik výhod oproti výhradně matematické aproxi-

maci. Pro praktické pouţití, seznámení se s výhodami a nevýhodami obou metod je podstatné 

věnovat pozornost  desáté kapitole, ve které bylo upřesněno zadání a vysvětleny nejdůleţitější 

poznatky a poţadavky, které nás vedly k výběru závěrečného řešení.  

Nedostatky námi pouţitých aproximačních metod mají kořeny v jejich matematickém vyjád-

ření a jejich hlavní nevýhodou je nemoţnost přesného vykreslení křivky spektrální závislosti 

útlumu optického vlákna v oblasti vrcholu absorpce na hydroxidových skupinách. Přes studi-

um literatury a konzultace s odborníky na tuto problematiku se nám nepodařilo tento negativ-

ní jev známými metodami vyřešit. Druhým negativním jevem je sama podstata přesnosti 

aproximací, protoţe se jedná pouze o přiblíţení reálné křivce a při zadaném počtu čtyř, re-

spektive pěti bodů nelze dosáhnout přesně odpovídajícímu průběhu, ale pouze se mu s určitou 

mírou přesnosti přiblíţit. 

S ohledem na poţadavky, které byly na matematický model kladeny, se nám podařilo splnit 

zadání s několika nedostatky, které byly uvedeny průběhu práce a v závěrečném zhodnocení 

práce. Myslím si, ţe práce poskytuje očekávané výsledky odpovídající vstupním poţadav-

kům, teoretickým předpokladům a moţnostem, se kterými jsme se při návrhu řešení problému 

seznámili a splňuje tak zadání bakalářské práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing – „řídce“ dělený vlnový multiplex 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing – „hustě“ dělený vlnový multiplex 

FDDI … Fibre Distributed Data Interface - Optické distribuované datové rozhraní 

FFTx …  Fibre To The X – vlákno aţ do místa x 

FCH … Fibre Channel – „optický kanál“ 

FSO  …  Free Space Optics – bezdrátové optické spojení volným prostředím 

IrDA  … Infra-red Data Access – infračervený port 

LED … Light Emitting Diode – elektroluminiscenční dioda 

MMF … Multi-Mode Fibre – mnohavidové vlákno 

OLTS  … Optical Loss Test Set – metoda vloţných ztrát 

OTDR … Optical-domain reflectometry – reflektrometrická metoda 

PCS … Polymer Clad Silica – plastové vlákno s křemenným jádrem 

POF  … Plastic Optic Fibre – plastová optická vlákna 

SMF … Single-Mode Fibre – jednovidové vlákno 

SNR … Signal to Noise Ratio – odstup signálu od šumu 

STP  … Shielded Twisted Pair – stíněný kroucený pár 

UTP  …  Unshielded Twisted pair – nestíněný kroucený pár 

WDM … Wavelength Division Multiplexing – vlnově dělený multiplex 

𝛼  … úhel dopadu 

α(𝜆) … měrný optický útlum (koeficient útlumu) 

αA   … útlum absorpcí  

αdB   … celkový měrný útlum vlákna 

αC   … celkový útlum 

𝛼m  … mezní úhel 

αM   … rozptyl na makroohybech 

αN   ...  rozptyl na makroskopických iregularitách 

𝛼R   … činitel ztrát Rayleighova rozptylu 

𝛼𝑠  … střední hodnota koeficientu útlumu vlákna 

𝛼Rad .   … útlum radiačních ztrát 

𝛽  … úhel lomu 

𝛽𝑐   … isotermální stlačitelnost 

𝜆  … vlnová délka 

φ … aproximační funkce 
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𝜑 𝑥𝑖   … funkční hodnota aproximační funkce v bodě 𝑥𝑖  

π  ... Ludolfovo číslo π = 3,1416 

𝑎  … poloměr jádra 

c  … rychlost světla ve vakuu c = 299792458 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑐1  … koeficient Rayleighova rozptylu 

c2  … radiační ztráty 

𝑓 𝑥𝑖   … funkční hodnota funkce v bodě 𝑥𝑖  

h  … Planckova konstanta h = 6,626069  10−34  J 

𝑘  … Boltzmanova konstanta 𝑘 = 1,380658 ∙ 10−23  J ∙ K−1 

𝑙  … délka vlákna 

𝑛  … index lomu 

𝑛 0  … citlivost ideálního přijímače 

𝑡  … doby 𝑡 uplynulá před detekcí 𝑃𝑏 𝑧  

𝑝  … fotoelastický koeficient 

𝑣  … frekvence optické nosné 

𝑣g   … skupinová rychlost šíření (grupová rychlost) 

z … délka vlákna, na které měříme útlum 

𝐴(𝜆)  … útlum optického vlákna 

𝐴konektor   limitní útlum konektoru 

𝐴pasivní   vloţný útlum pasivních součástek 

𝐴𝑆 𝜆   …  útlum svárů 

𝐵0  … přenosová rychlost 

𝐶  … přenosová kapacita 

𝐸  … energie fotonu 

𝐿  …  délka celé kabelové trasy 

𝐿max   …  maximální délka optické trasy 

𝐿𝑛 𝑥   … Lagrangeův interpolační polynom 

𝑁S   … počet svárů nebo spojek vláken 

NA  … numerická apertura vlákna 

𝑀  … modulační rychlost 

𝑀met  … celé číslo označující metodu měření 

𝑁  … počet vidů šířících se vláknem 

𝑃(𝑍𝑛) … optické výkon v místě 𝑍𝑛   

𝑃𝑏 𝑧   … výkon přijatý ze vzdálenosti 𝑧 přijatý na vstupu vlákna 

𝑃𝐶   … útlumové vazební ztráty (spojky, sváry) 
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𝑃𝑀   … odstup výkonu přijmu od nezbytně zachovávané citlivosti přijímače 

𝑃S   … úroveň zdroje 

𝑃š  … výkon šumu 

𝑃𝑟 ,0  … výkonová citlivost přijímače 

𝑃𝑋   … podíl výstupního výkonu ke vstupnímu 

𝑃𝑛 𝑥   … polynom řádu 𝑛 z sloţený z bodů 𝑥 

𝑃Z  j … výkon zdroje 

𝑈𝑋   … podíl výstupního napětí ke vstupnímu 

𝑅𝐶    … kritický poloměr ohybu 

𝑅𝐶𝑆   … kritický poloměr ohybu jednovidového vlákna 

S  … koeficient zpětného rozptylu 

𝑆

𝑁
  … odstup signál šum 

𝑇𝐹   … fiktivní teplota 

𝑉 … normovaná frekvence 

𝑊  …  šířka přenosového pásma 
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Přílohy 

A. Manuál k programu v prostředí MATLAB 

Tento stručný manuál obsahuje několik základních pokynů, rad a doporučení pro bezproblé-

mový chod programu program a získání poţadovaných výsledků z  

A.1. Obecně k prostředí MATLAB 

Pozor na práci s programem MATLAB, který uvaţuje jako vstupní hodnoty čísla s oddělením 

desetinného místa tečkou. MATLAB rozlišuje velká a malá písmena, proto je nutné zadávat 

odpovědi na otázky – ano/ne, v jejich přesné podobě a celém znění, tj. ano nebo ne, nikoliv 

pouze a nebo ANO, Ano apod. 

A.2. Spuštění funkce program 

Před samotným spuštěním programu program je třeba k němu zadat příslušnou cestu – viz 

červená elipsa v obrázku níţe. Ideální je nalézt cestu v počítači k souboru Pro-

gram_MATLAB uloţeného na CD, které je vloţeno na zadní straně desek bakalářské práce. 

Program program se spouští z příkazového okna příkazem program (zadáním program do 

příkazového okna – Command Window po spuštění programu MATLAB), tak jak je vidět na 

obrázku a zmáčknutím klávesy ENTER. 

 
 

Po spuštění programu je vyvolán dialog k naplnění vstupních hodnot. Pokud vše proběhne dle 

poţadavků programu (poţadavky zadání práce), jsou vykresleny patřičné grafy. V opačném 
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případě program komunikuje přes příkazovou řádku s uţivatelem programu stylem – výpis 

příčin moţného problému s otázkou na další řešení. Před ukončením se program dotáţe zda 

chce uţivatel skutečně ukončit program. 

A.3. Zadání vstupních parametrů 

Je třeba dbát na psaní desetinné tečky místo čárky. Pro smysluplné výstupy aproximace 

Lagrangeovým polynomem je nutné zadat vstupní hodnoty adekvátní skutečným hodnotám 

optických vláken, které lze odečíst z obr. 5.7 nebo obr. 6.1. 

Odpovídající vstupní hodnoty jsou například: 

Vlnové délky 850, 1310, 1410, 1550, 1625 nm. 

Útlum na těchto zadaných vlnových délkách: 1,8; 0,6; 0,5; 0,4; 0,6 dB/km. 

První hodnota je vyšší neţ ostatní, které jsou si svými hodnotami poměrně blízké. 

A.4. Grafy 

Vykreslení grafů probíhá automaticky díky funkcím popsaný v kapitole 11. 

Grafy je moţné exportovat do libovolného formátu dle uváţení uţivatele programu. 

Poznámka k popisu os grafů – v prostředí MATLAB se nám nepodařilo zadat symboly řecké 

abecedy proto je místo znaku λ uvedeno u popisku osy slovně lambda a v případě popisku 

druhé osy u velikosti výsledného útlumu namísto α slovně alfa. 

A.5. Testování programu 

Program byl řádně otestován ve verzích MATLAB 6.5 0.180913a Release 13, ve které byl 

vytvořen a následně ve verzi MATLAB 7.0.1.24704 (R14) Service Pack 1.  
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B. Vývojový diagram 
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C. Obsah přiloženého média 

Přiloţený Compact Disc obsahuje: 

 elektronickou verzi bakalářské práce 

 sloţku Program_MATLAB obsahující 

o zdrojové soubory M-file k funkcím programu 

o stručný manuál k programu – manual.doc 

 sloţku Program_MS_Office_Excel obsahující 

o sešit programu Microsoft Office Excel 1997-2003 – program.xls 

 

 


