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ABSTRAKT 

 Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou plastových optických 

vláken známých pod zkratkou POF. Rozebírá faktory ovlivňující jejich ztráty (útlum, 

disperze) a přenosové vlastnosti (šířka pásma, profily indexů lomu). Popisuje výrobu POF 

(vhodné materiály a metody), spojování rozebíratelnými i nerozebíratelnými spoji. Porovnává 

je s  křemíkovými optickými vlákny. Měřením demonstruje obtíţnost sestavení fyzických tras 

zaloţených na POF a GOF. Vymezuje fakta, kterými jsou ovlivněny přenosové parametry. 

Snaţí se ekonomicky přiblíţit moţnosti realizace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Polymerová optická vlákna, Historie, Šíření světla, Materiály, Spojování, Srovnání 

POF a GOF, Metody měření, Praktické vyuţití, Ekonomické náklady. 

ABSTRACT 

 The intention of this essay is familiarize readers with polymer optical fibers knowed as 

POF. Listing the losses factors (attenuation, dispersion) and transmition properties 

(bandwidth, index profiles). Describes production POF (suitable materials and methods), 

connecting with detachable and not detachable joints. Discuss and compares diference 

between GOF and POF. By measuring demostrates the complexity of compilation POF and 

GOF physical layers. Define the facts affecting transmission parameters. Trying to inform 

about economical possibilities. 

KEYWORDS 

 Polymer optical fibers, History, Light propagation, Materials, Connecting, 

Comparision POF and GOF, Methods of measuring, Practical utilization, Economical 

expenses. 
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ÚVOD 
 

 Uţ mnoho let je optoelektronika nedílnou součástí ekonomického a poslední dobou i 

sociálního ţivota. Moderní optoelektronické komunikační, informační systémy vyuţívají pro 

přenos informací a dat optické vlákno. Poţadavek na stále zvyšující se přenosovou rychlost, 

vysokých nároků a očekávání vedla k rozmachu v oblasti optických vláknových technologií. 

 Hlavní cíl této technologie byl zpočátku umoţnit vyuţití optických vláken pro 

vysokorychlostní přenos na dlouhé vzdálenosti, nicméně jiţ zmiňovaný rozmach se nakonec 

překlenul i do oblasti tzv. „poslední míle“, čímţ se v telekomunikační technice nazývá 

propojení mezi koncovým bodem telekomunikační sítě a účastníkem. Vláknová optika je ale 

vyuţívána i v ostatních odvětvích průmyslu. 

 Tato práce pojednává hlavně o polymerových (plastových) optických vláknech známé 

pod zkratkou POF (Polymer Optical Fiber), jeţ nám teď poskytují další nový, zajímavý a 

ekonomický element pro tuto individuální aplikační oblast. Přitom je nutné poznamenat, ţe 

tato technologie byla vyvinuta jiţ v letech sedmdesátých, nicméně aţ v letech devadesátých se 

našlo ekonomicky vhodné řešení. 

Konstantní inovace a působivý vývoj v oblasti přenosu dat a informací optickou cestou 

ukazuje důleţitost v získání optických součástí z oblasti polymerové technologie pro datovou 

komunikaci na krátkou vzdálenost. 

Jedině s optoelektronikou je možné do budoucna zajistit extrémní požadavky na 

množství a kvalitu přenosových kanálů. [1, str. 10] 

První část práce si klade za úkol seznámit čtenáře s problematikou plastových 

optických vláken známých pod zkratkou POF z teoretického hlediska. V následujících 

kapitolách jsou rozebrány faktory ovlivňující jejich ztráty (útlum, disperze) a přenosové 

vlastnosti (šířka pásma, profily indexů lomu). Popis výroby POF (vhodné materiály a 

metody), spojování optických vláken. Srovnání POF a GOF. 
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1. HISTORIE 
 

 První polymerová optická vlákna byla vyrobena koncem šedesátých let. Ovšem 

z důvodu nekompletní čistoty zdroje pouţitého materiálu se útlum blíţil hodnotě 1000 dB/km. 

 Během sedmdesátých let se podařilo výrazně sníţit ztráty při přenosu optického 

signálu polymerovým materiálem a přiblíţit se tak teoretickému limitu 125 dB/km při pouţité 

vlnové délce 650 nm. Pro srovnání, v tomto časovém bodě se křemíková vlákna ztrátově 

výrazně blíţila limitu 1 dB/km s pouţitými vlnovými délkami 1300 nm/1500 nm a tím pádem 

byly dostupnější ve větším měřítku a niţší ceně. Sníţení útlumu výrazně ovlivnilo moţnost 

zvýšení vzdálenosti mezi opakovači. V tomto časovém období se v  telekomunikacích začaly 

pro přenosy na dlouhé vzdálenosti pouţívat téměř výhradně vysokorychlostní digitální 

přenosové systémy. Oblast lokálních počítačových sítí zůstala metalická (kroucené dvojlinky, 

koaxiální kabel), jeţ plně dostačovala tehdy typickým datovým přenosům do 10 Mbit/s. Tato 

skutečnost a fakt, ţe nebyl kladen poţadavek na ekonomicky dostupném optickém médium 

pro vysokorychlostní přenosy dat na malé vzdálenosti, vývoj polymerových optických vláken 

na dlouhou dobu zpomalil. 

 Začátkem devadesátých let se polymerová optická vlákna přestala vyrábět úplně. 

 Ovšem v průběhu tohoto desetiletí, po té, co se staly datové přenosy na dlouhé 

vzdálenosti plně digitalizované (aplikace přenosových systémů vyšších řádů), rozvoj 

digitálních systémů pro soukromé uţivatele byl zahájen v masivním měřítku. V mnoha 

sférách docházelo ke zvyšující konfrontaci s uţivatelským vybavením. Potencionálním 

zákazníkům se nabízel přístup k přídavným digitálním aplikacím, ještě neţ začalo nové 

milénium. Obdobně v automobilovém průmyslu se přistoupilo k digitalizaci. První technický 

a ekonomický průlom byl učiněn v roce 1998 s D2B (Domestic Digital Bus) a s MOST 

(Media Oriented System Transport), rok 2000. Optický impulzní přenos dat je nyní pouţit 

zvláště v konformnějších typech aut. Tyto příklady demonstrují, ţe dojde k rozvoji kompletně 

nového trhu digitálních přenosových systémů pro aplikace na krátkou vzdálenost. Polymerová 

optická vlákna mohou vyhovovat spustě těchto poţadavkům na optimální stupeň a proto se 

zvyšuje zájem o ně. 

 Významný historický mezník byl vědecký summit International Conference for 

Polymer Fibers and Applications [2, str. 58] konaný kaţdoročně od roku 1992, který 

reprezentuje vědeckou událost v této specializované oblasti. Mnoho vývojářů se pod tuto 

událost výrazně podepsalo a bylo to poprvé v konferenci tohoto typu. 

 Dnes existuje velké mnoţství různých variant produktů v oblasti polymerové 

optoelektroniky dostupné pro široce se lišící oblasti aplikací. Moţnost volby parametrů jako je 

průměr, šířka pásma, teplotní rozsah stejně tak jako mechanické vlastnosti i struktura 

sekundárního obalu atp. 
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2. ŠÍŘENÍ SVĚTLA V OPTICKÝCH VLÁKNECH 
 

V některých oblastech vědy a techniky je světlem chápáno elektromagnetické záření 

libovolné vlnové délky (tabulka 2.1 nám ukazuje rozdělení tohoto spektra). V Optice se ale 

jedná výhradně o tyto 3 oblasti: Infračervené, ultrafialové a viditelné pásmo. 

Tab. 2.1: Spektrum elektromagnetického záření 

 

Délka vlny 

[m] 
Rozsah vlnových délek Poznámka 

10
3
 15 – 1 [km] Dlouhé vlny 

Rozhlasové 

vlny 
Elektromagnetické 

vlny v uţším 

smyslu 

10
2
 700 – 200 

[m] 

Střední vlny 

10
1
 100 – 2 

Krátké a 

velmi krátké 

vlny 

10
0
 

2 – 0,1 Hertzovy vlny 
10

-1
 

10
-2

 
100 – 1 [mm] Mikrovlny 

10
-3

 

10
-4

 
1000 – 10 

[µm] 

Infračervené záření (tepelné sálání) 
10

-5
 

10
-6

 10 – 0,75 Infračervené záření 

Světlo 10
-7

 0,75 – 0,35 Viditelné záření 

10
-8

 0,35 – 0,014 Ultrafialové záření 

10
-9

 100 – 1 

[nm] 

Měkké záření X 
Záření X 

10
-10

 
1 – 0,01 

Tvrdé záření X 

10
-11

 Měkké záření γ 
Záření γ 

10
-12

 0,01 – 0,0001 Tvrdé záření γ 

10
-13

  Zánikové záření 

10
-14

 

 

Penetrantní 

záření 

(ultragama) 

Elektromagnetická sloţka 

kosmického záření 10
-15

 

 

Zajímavá oblast přenosu signálu optickým médiem se týká hlavně infračerveného 

pásma mezi 850 nm a 1600 nm pro křemíková vlákna (glass optical fibers, GOF) a 

viditelného pásma mezi 520 nm a 650 nm pro vlákna plastová (polymer optical fibers, POF). 

Je to z důvodu nejniţšího útlumu právě v těchto místech. 
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2.1 Index lomu světla 
 

Index lomu je poměr rychlosti světla ve vakuu s rychlostí světla materiálu. Je to 

bezrozměrná veličina a je větší neţ 1. 

Je dána vztahem: 

  
 

 
          (2.1) 

 

Následující tabulka udává několik příkladů indexů lomu různých materiálů. 

Tab. 2.2: Závislost indexu lomu na materiálu 

 

Materiál Vzduch Voda Sklo Diamant 

Index lomu 1,003 1,33 1,52-1,59 2,42 

 

 

2.2 Numerická apertura 
 

Numerická apertura (NA) je bezrozměrná veličina vyjadřující schopnost optického 

vlákna navázat z okolí do svého jádra optický výkon. Děj se tedy odehrává na rozhraní dvou 

opticky různých typů prostředí. Charakterizuje velikost - sinus polovičního úhlu (popř. úhlů u 

POF vláken) dopadu svazku na plochu vlákna, který ještě vstoupí do prostoru vlákna. 

Je definovaná vztahem: 

                  (2.2) 

S rostoucí NA roste tato schopnost. Maximální NA je 1 (odpovídající úhlu 90°), ale 

jde o teoretickou hodnotu, v praxi nedosahovanou. 
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3. ZTRÁTY V OPTICKÝCH VLÁKNECH 
 

 Obecně by se daly ztráty (útlum) v optických vláknech rozdělit na vnitřní a vnější 

anebo do těchto čtyř kategorií: 

- Ohybové ztráty 

Ztráty způsobné ohybem jsou způsobeny porušením podmínky totálního dorazu, tzn. 

paprsek dopadá pod větším úhlem na rozhraní dvou indexů a láme se do pláště. Dochází k 

částečnému vyzáření lomících se paprsků na rozhraní dvou prostředí s odlišným indexem 

lomu (pro PMMA standartně njádro = 1,49 a nobal 1,40; θmax = 30°) – část energie se promítá 

z jádra ven. 

Další jev, který se ohybových ztrát účastní je fotoelastický jev. Tento jev je zajímavý 

tím, ţe index lomu není konstantní, ale je ovlivněn tlakem. Ten vzniká na vnitřní straně ohybu 

vlákna a tím pak na vnější straně vyvozuje tahové napětí. Dochází ke změně indexu lomu 

v jádře, plášti a změně mezního úhlu šíření světla ve vlákně. 

Hlavní parametry, které je potřeba brát na vědomí, určující citlivost ohybu vlákna jsou 

jeho průměr a numerická apertura. Čím větší úhel numerické apertury, tím menší přijatelný 

ohyb poloměru vlákna v návaznosti na jeho průměr. 

- Rozptylové ztráty 

Jsou dány výrobou. Vznikají na nečistotách a výkyvech krystalické mříţky. Jako 

hlavní - Rayleighovův rozptyl vznikající na mikrozměnách ve vlákně menších neţ je vlnová 

délka, který je nepřímo úměrný 4. mocnině vlnové délky šířícího se záření. Dále by se dalo 

uvaţovat o Mieově nebo Brillouinově rozptylu… 

- Absorpční ztráty 

Tyto ztráty přeměňují elektromagnetickou energii na tepelnou energii. Jsou 

zapříčiněny jednak absorpcí paprsku při průchodu vláknem způsobenou přechody na atomární 

úrovni v ultrafialové a viditelné oblasti. Stejně tak záchvěvy na molekulární úrovni v oblasti 

infračervené (v POF pro příklad C-H molekuly). Je velice špatně měřitelná, protoţe oteplení 

bývá velice malé. Absorpce se dále dělí na vlastní a způsobenou příměsí. 

- Disperzní ztráty 

Nejsou to ani tak ztráty, jako spíše jevy, které znehodnocují vlastnosti optických 

vláken. 

Na závěr lze říct, ţe ztráty, které jsou vnitřního typu (materiálového charakteru, 

s ohledem na volbu příměsí) bývají stěţí odstranitelné. Ty vnější mohou být minimalizovány 

správně optimalizovaným procesem výroby. 
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3.1 Útlum 
 

Je charakterizován, jako pokles hodnoty výstupní veličiny oproti vstupní. Hodnota 

útlumu můţe být bezrozměrná anebo vyjádřená pomocí decibelů. 

 

3.1.1 Měrný útlum 
 

Nejdůleţitější parametr, se kterým se v telekomunikacích setkáváme. V praxi, pro 

názornost, je útlum vztaţen k jednotce délky. Takovému útlumu říkáme měrný útlum. Vzniká 

při průchodu světla optickým vláknem. Je to v podstatě rozdíl výkonu na jednom konci vedení 

oproti konci druhému. 

       
             (3.1) 

- kde P0 a PL jsou výkony na začátku a na konci vedení o délce L a α‘ je hodnota 

koeficientu útlumu v km
-1

 

Při zjednodušení definovaného vztahu (3.1) je vhodné si jej vyjádřit logaritmicky. 

Koeficient útlumu tímto vzniklý vyjádříme jako α. Jednotka je udána v dB/km. 

  
  

 
    

  

  
                (3.2) 

  

3.1.2 Měrný útlum s ohledem na různé typy prostředí 
 

Myslím, ţe by zde bylo také vhodné uvést pro zajímavost porovnání různých typů 

médií. 

Obrázek 3.1 [2, str. 13] poskytuje náhled na měrný útlum způsobený různými typy 

medií. Při vlnové délce 1550 nm a útlumu 0,2 dB/km se skleněná optická vlákna jeví jako 

světlovod s nejmenší výkonovou ztrátou. S vlnovou délkou 520 nm se oproti tomu 

polymerová vlákna blíţí ke ztrátě téměř čtyřistanásobné. Po 38 metrech cesty, síla signálu 

vloţeného do POF klesla o 50 %. Právě pro jejich vysokou hodnotu útlumu jsou POF vhodná 

na krátké vzdálenosti – do 100 m. 
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Obr. 3.1: Měrný útlum s ohledem na různé typy prostředí 

 

 Mimo útlum se mezi základní přenosové parametry řadí disperze. Oba dva tyto 

parametry jsou funkcí na vlnové délky světla, sířící se optickým vláknem. Závisí především na 

použitém materiálu, jeho čistotě a na geometrických a fyzikálních parametrech. [3, str. 81] 

 

3.2 Disperze 
 

Tato závislost se výrazně projevuje při lomu světla, kdy dochází k odlišnému lámání 

různých vlnových sloţek elektromagnetického spektra. Jevy, které vznikají v důsledku 

závislosti indexu lomu na vlnové délce, se nazývají disperzí (rozkladem). 

Disperze patří společně s útlumem k nejdůleţitějším parametrům optických vláken. 

Určuje šířku přenášeného pásma a tím i přenosovou rychlost. Je hlavní příčinou zkreslení 

přenášeného signálu. Definuje se jako rozdíl šířky impulzu v polovině výšky na začátku a na 

konci vlákna. 

Rozlišujeme 4 základní druhy disperze: 

- Materiálová disperze 
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Tento typ disperze vzniká z kmitočtové závislosti indexu lomu, která vyvolává 

kmitočtovou závislost skupinové a fázové rychlosti šíření vlny, z něhoţ je světlovod vyroben. 

Ve světlovodu se materiálová disperze vidu kombinuje s disperzí vlnovodovou. 

- Vlnovodová disperze 

Je způsobena změnami geometrie vidu a tím i změnami podélné skupinové a fázové 

rychlosti šíření při změně kmitočtu. Vlnovodná disperze způsobuje rovněţ rozšiřování 

impulzů přenášených světlovodem. Příčinou je, ţe konstanta šíření je pro kaţdý vid různá. 

Mění se jeho kmitočet, coţ má za následek změnu rychlosti šíření. 

Výsledný účinek materiálové a vlnovodové disperze bývá označován jako disperze 

chromatická. 

- Chromatická disperze 

Je tedy způsobena nelineární kmitočtovou závislostí skupinové rychlosti šíření vidu ve 

světlovodu. Šířka pásma světlovou je tedy nepřímo úměrná šířce pásma zdroje záření. Pro 

světlovod se pak volí takový pracovní kmitočet, ţe chromatická disperze je ve středu 

přenášeného pásma nulová. 

Zkreslení přenášeného signálu způsobené chromatickou disperzí lze zmenšit zúţením 

kmitočtového spektra. Pokud je šířící energie rozdělena do více vidů, přidává se ke 

chromatické disperzi ještě disperze vidová. 

- Vidová disperze 

Tato disperze je způsobena rozdílnou rychlostí šíření jednotlivých vidů. Vidová 

disperze je hlavním činitelem, který omezuje šířku přenášeného pásma u mnohavidových 

světlovodů s homogenním jádrem. U těchto světlovodů lze vysvětlit disperzi pomocí názorné 

metody geometrické optiky. Čím je úhel mezi trajektorií paprsku a osou světlovodu větší, tím 

je delší jeho dráha mezi vstupem a výstupem a jeho podélná rychlost ve směru osy menší. 

Z tohoto důvodu se tzv. vyšší vidy, které jsou blíţe svému meznímu kmitočtu, šíří pomaleji 

neţ vidy tzv. niţší. Pak ve vzdálenosti od počátku světlovou bude mezi jednotlivými vidy 

časový rozestup daný rozdílem jejich skupinových zpoţdění. 

Vliv vidové disperze můţeme redukovat zmenšením počtu vidů účastnících se 

přenosu, vhodnou volbou konstrukčních parametrů optického světlovou – v mezním případě 

aţ na jeden vid. 

Sníţení vidové disperze je tedy vyrovnání skupinových rychlostí šíření jednotlivých 

vidů vhodným uspořádáním vlnovodné struktury. 

Závěrem dodávám: Z praktického pohledu je nutno upozornit na skutečnost, ţe 

dosaţení maximálních parametrů světlovou není vţdy nejdůleţitější. Jednak se zvyšuje cena 

vlákna, spojování a konektorování vláken je téţ sloţitější. 
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4. FUNKČNÍ SROVNÁNÍ GOF A POF VLÁKEN 
 

Tato kapitola popisuje „na první pohled viditelné“ rozdíly mezi křemíkovými a 

polymerovými vlákny. Zatímco křemíková optická vlákna můţeme rozdělit na jednovidová a 

mnohavidová, podle toho, zda vně reálně přenášejí jeden anebo více pulzů, polymerová 

dominují jako mnohavidová. 

Rozměry jednovidových GOF jsou poměrem 9/125 µm (jádro/obal). Oproti tomu 

mnohavidové dosahují velikosti 50/125 µm (evropská lokalita) nebo 62,5/125 µm (Spojené 

Státy Americké). Dále se můţeme setkat s mnohavidovými GOF o průměru 100/140 µm 

(výjimečně – pouţití u specifických aplikací) a 200/230 µm, které je charakteristické svým 

polymerovým obalem. 

Standardní rozměr POF je 980/1000 µm. Je to základní verze. Skutečné rozměry jsou 

ale určeny několika zásadními parametry jako je index lomu jádra (skokový nebo gradientní), 

velikostí NA (jeden ze vstupních parametrů určující šířku pásma garantovanou na určitou 

vzdálenost), počty jader atp. 

Další zajímavostí je, ţe díky svému většímu jádru, mohou mít více akceptačních 

kuţelů na rozdíl GOF. Jejich celková velikost jim dává i lepší mechanické vlastnosti. 

 

4.1 Vhodná přenosová okna křemíkových optických 

vláken 
 

Křemíková optická vlákna dosahují minimálního útlumu na vlnových délkách 850, 

1310 a 1550 nm. Těm se v praxi přezdívá tzv. telekomunikační okna. Pokud ale pozorněji 

prozkoumáme útlumovou charakteristiku GOF a seznámíme se standardy vyráběných vláken 

(doporučení ITU-T, skupina G), pak zjistíme, ţe dochází k vyuţití podstatně širšího záběru 

spektra oproti předešle zmíněným lokálním minimům. Vzniklá vlnová okna můţeme rozdělit 

do 5 kategorií: 

1. Okno – (vlnová délka 850 nm). Útlum zde silně klesá, ale i tak je příliš vysoký. 

Pouţívá se tedy přenos na krátké vzdálenosti. Vyuţíváno pro mnohavidová 

vlákna. 

 

2. Okno – (vlnová délka v rozsahu 1280 aţ 1335 nm). Toto okno se pouţívá pro 

jednovidový přenos na větší vzdálenosti s průměrem vlákna 9/125 µm. 

Hodnota měrného útlumu této cesty se pohybuje okolo 0,35 dB/km. 
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3. Okno – (vlnová délka v rozsahu 1530 aţ 1565 nm). Navazuje na předchozí 

okno. Je vyuţíváno v transportních i globálních sítích. Standardní křemíkové 

vlákno zde má minimum svého měrného útlumu (0,19 aţ 0,22 dB/km) 

 

4. Okno – (vlnová délka v rozsahu 1565 aţ 1650 nm). Spektrální charakteristika 

vlnové délky je v tomto úseku téměř plochá a i kdyţ se nachází za absolutním 

minimem měrného útlumu. Přenos oknem stojí na pokroku v technologii 

WDM a účinných optických zesilovačů – dochází k navýšení přenosové 

kapacity téměř na dvojnásobek. 

 

5. Okno – (vlnová délka v rozsahu 1335 aţ 1530 nm). Přenos v tomto rozsahu je 

umoţněn zvládnutí technologie výroby eliminující podstatnou část OH 

příměsí. Tedy sniţuje lokální maximum měrného útlumu na vlnové délce 

1380 nm. 

„Současný trend přenosu po optickém vlákně je charakterizován k přesunu do 2., 3., 4. 

a 5. okna, při použití jednovidových světlovodů. Současný nárůst těchto přenosů 

v porovnání s mnohavidovými se neustále zlevňuje.“ [1, str. 30] 

 

4.2 Vhodná přenosová okna polymerových optických 

vláken 
 

Na útlumové křivce (PMMA vlákna se skokovým indexem lomu) se vyskytují 3 

ztrátová minima s vlnovou délkou, která je vhodná pro pouţití POF vláken. Jsou to okna 

s vlnovou délkou 520 nm, 570 nm a 650 nm. 

Vzhledem k jiţ k zmíněným kmitům na molekulární úrovni, se zvyšující se vlnovou 

délkou se značně zvyšuje i útlum vlákna. 

Přenosy informace na těchto přenosových oknech jsou realizovány pomocí LED 

vysílačů. Na úrovni 650 nm lze pouţít i laserové. 

Tabulka 4.1 prezentuje individuální příspěvky k útlumu v PMMA vláknech. Menších 

hodnot by se dalo dosáhnout s vlákny obohacenými o vodík nebo fluor. 
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Tab. 4.1: Příspěvky k útlumu v PMMA vláknech 

 

λ [nm] 520 570 650 

standartní útlum [dB/km] 73 64 130 

útlum [dB/km]    

způsobený vnitřními ztrátami:    

- molekulární kmity 11 17 96 

- Rayleighův rozptyl 26 18 10 

způsobený vnějšími ztrátami: 36 29 24 

teoretické minimum 37 35 106 
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5. PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI POF 
 

Stejně jako křemíková optická vlákna, i polymerová jsou charakterizována širokým 

rozsahem parametrů. Následující text bude zaměřen hlavně na šířku pásma polymerového 

vlákna se skokovým indexem lomu. 

 

5.1 Šířka pásma 
 

Abychom byli schopni určit šířku pásma optického vlákna, musíme nejprve zváţit 

několik ovlivňujících faktorů. Vidová a chromatická disperze jsou nejdůleţitějšími faktory 

zahrnutými do mnohavidových vláken.  

Zejména v případě polymerových optických vláken, vidová disperze závisí na 

nejrůznějších parametrech, jako je vlnová délka, okolnosti navázání optického výkonu vně, 

profil indexu lomu, podmínky pokládky vlákna, stejně tak homogenita vlákna. 

 

5.1.1 Definice šířky pásma 
 

Definovat tento pojem je moţné několika způsoby. V podstatě určuje frekvenční 

rozsah systému včetně přenosu signálů vykazující přijatelný útlum. V POF systémech, 

limitující faktor je obvykle šířka pásma vlákna samotného, která je určena právě vidovou 

disperzí. Body minima a maxima jsou určeny frekvencí, jejíţ amplituda sinusového 

modulovaného monochromatického signálu byla sníţena na jednu polovinu své hodnoty (tedy 

o 3 dB). 

V praxi se dá jistými kompenzačními technikami šířka pásma ještě navýšit. 

Charakteristika obecného optického vlákna je dolnopropustný filtr, a tudíţ se k jeho 

kompenzaci pouţívá horní propust. 

Dnes, polymerová vlákna se pouţívají výhradně jako vlákna mnohavidová. 

Platí, ţe: maximální bitová rychlost [Mbit/s] = 2 · šířka pásma [MHz] 
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5.1.2 Chromatická disperze v POF 
 

Ve všech optických médiích můţeme pozorovat efekt, který rychlost šíření světla o 

různých vlnových délkách rozlišuje. Kdyţ rozlišujeme šíření konstant dle vlnové délky, 

získáme tak zvanou chromatickou disperzi obvykle vyjádřenou v ps/nm · km. Konstanta 

vyjadřuje, jak moc se signál zpozdí v závislosti na změnách vlnové délky. V typicky 

pouţitelné oblasti rozsahu optických vláken, tato hodnota je negativní, coţ znamená, ţe při 

zvyšující se vlnové délce zpoţdění signálu klesá (odpovídající větší rychlosti). Obrázek 5.1 

[2, str. 44] ukazuje chromatickou disperzi pro křemenné sklo, PMMA a typické fluoridové 

polymery. 

 

 

Obr. 5.1: Disperze různých materiálů 

 

Účinek chromatické disperze na světelný pulz je dán spektrální šířkou. Pulz s určitým 

spektrem šířky Δλ je navázán do vlákna. Po průchodu vláknem a tedy i po změně signálu 

disperzí D, šířka pulzu je následující: 

        (5.1) 

- Čímţ kratší vlna komponentu dorazí první. 

 Pro křemíková jednovidové vlákna hodnota chromatické disperze v 17 ps/nm · km leţí 

uvnitř oblasti nejmenšího vláknového útlumu na 1550 nm vlnové délky. Dnes jsou pro 

systémy pouţívané k přenosu informace na dlouhou vzdálenost převáţně určeny DFB 

diodové lasery, jejichţ spektrální šířka dosahuje maxima několika MHz. 
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 Zásadní věcí zde je rozšiřovací efekt, který je způsobován daty samotnými. 

V takovémto případě 1 nm odpovídá 125 GHz spektrální šířky. To znamená, ţe pro datový 

tok 10 Gbit/s je generováno spektrum v rozsahu jedné desetiny nm, kde přípustné bitové 

rozšiřování je 0,05 ns a vláknové spojení můţe dosahovat aţ 30 km. Pro 2,5 Gbit/s tato 

hodnota rapidně stoupá a přibliţuje se k 500 km způsobená uţším spektrem a větší rozšířené 

propustnosti pulzu. Obecné 2,5 gigabitové systémy mohou fungovat bez specifických úkonů 

(vlivů) oproti disperzi. Nicméně, všechny systémy, které mají mnoho vláknových zesilovačů 

(opakovačů) za sebou nebo zařízení s vyššími nároky na bitovou rychlost působí proti 

chromatické disperzi. 

Co se týče polymerových optických vláken, situace se výrazně liší. Chromatická 

disperze PMMA-POF s více neţ 300 ps/nm · km na 650 nm vlnové délky je 20 krát větší neţ 

křemíkové vlákno vlnové šířky 1550 nm. Pro polymerová optická vlákna také obvyklé pouţití 

jako zdroje záření LED s typickou spektrální šířkou 20 aţ 40 nm a ne laserových zdrojů 

majících spektrální šířku jen několik desetin nanometru. Na druhou stranu, v POF systémech 

se vyskytují typicky krátké vzdálenosti a průměrná bitová rychlost. V tabulce 5.1 jsou 

zaznamenány nějaké příklady vlivu chromatické disperze v POF systémech. 

Tab 5.1: Vliv chromatické disperze v POF systémech 

 

příklad 
bitová rychlost / 

délka POF 

vlnová délka / 

spektrální šířka 

rozšíření pulzu / 

rozšíření bitové délky 

SI-POF 50 Mbit / 50 m 
650 nm LED / 20 nm 

FWHM 
0,375 ns / 2 % 

ATMF DSI-POF 155 Mbit / 50 m 
650 nm LED / 40 nm 

FWHM 
0,75 ns / 12 % 

ATMF DSI-POF 155 Mbit / 100 m 
525 nm LED / 40 nm 

FWHM 
2,8 ns / 43 % 

IEEE1394 MC-

POF 
500 Mbit / 70 m 

525 nm LED / 40 nm 

FWHM 
1,96 ns / 98 % 

STM16 PF-GI-

POF 
2550 Mbit / 200 m 

650 nm LD / 2 nm 

FWHM 
0,05 ns / 12 % 

 

První tři příklady pouţívají k přenosu dat LED zdroje s bytovou rychlostí aţ 

k 155 Mbit/s a maximální délku vlákna 100 m. Ovšem v nevhodném případě pouţití zelené 

LED, pulz rozšíření je menší neţ jedna polovina bitové délky, tudíţ dochází jen k malému 

vlivu na systém. 

Čtvrtý příklad je zaměřen na přenos v IEEE1394 S400 datového vysílání (s 500 

megabitovou fyzickou datovou rychlostí) a vzdáleností 70 m pouţívajíc zelenou LED. Zde, 

rozšíření signálu je téměř stejné jako bitová šířka. Kdyţ se tento zpětný vliv přidá k vidové 

disperzi, lze usoudit, ţe takovýto systém můţe pracovat pouze se značným přídavným úsilím. 

Mohlo by být, například, moţné částečně dodat elektrickou kompenzaci, čímţ by byl 

poţadován vyšší optický přijímaný výkon. 
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Pro datové toky od poloviny 1 Gbit/s aţ po 1 Gbit/s se stalo nezbytné pouţití uţších 

spektrálních zdrojů záření. To primárně zahrnuje RC-LED a VCSEL – popř. DFB laserové 

diody pro ještě větší nároky a poţadavky na síť. 

Velký problém představuje omezená modulovatelnost šířky pásma LED. Fluorová 

polymerová vlákna s postupným indexem lomu značně sniţují chromatickou disperzi, 

srovnatelnou s PMMA-POF. Tyto vlákna jsou navrţena na pouţití v gigabitových systémech 

operujících ve spektrální oblasti mezi 800 nm a 1300 nm. Ovšem na tyto poţadavky je 

vhodný pouze laserový zdroj záření, který se vyuţívá pro vlákna s menším průměrem jádra a 

spektrální šířkou, která má délku maximálně několik nanometrů. 

Poslední záznam ukazuje, ve kterém z takových případů můţe být chromatická disperze 

zanedbána z důvodu přenosové délky jen několik stovek metrů. 

 

5.1.3 Metody navýšení šířky pásma POF 
 

Teoretická šířka pásma polymerových vláken je zpravidla vypočítávána na základě 

dvou hlavních předpokladů. Jeden předpoklad se týká navázání světla do vlákna, u něţ po 

vstupu dojde k jednotné vidové distribuci. Na konci vlákna detektor obdrţí všechny vidy. 

V druhém předpokladu uvaţujeme, ţe útlum všech vidů je konstantní. Nicméně, zkušenost 

s polymerovými vlákny a částečným skokovým indexem lomu vlákna nám ukazují úplně 

odlišné chování. 

 Zaprvé, je to poměrné obtíţné tzv. nasvítit všechny vidy jednotně při vstupu do 

vlákna. Laserové diody jsou v mnoha případech pouţívány tam, kde vyzařovací úhel je 

významně menší neţ úhel příjmu (akceptance). Pro přesnou vlnovou délku, poţadovanou 

hlavně pro měřící účely, je pouţití pevných nebo plynných laserů ještě problematičtější. Tyto 

lasery emitují kolimující světlo a tak je vyuţita pouze malá část vidu polymerového optického 

vlákna. Z toho důvodu je obtíţné najít čočky, které by byly skutečně schopné pracovat se 

shodnou efektivitou v dané oblasti. 

 Všechno tohle má vliv na konkrétní pokus navýšení odchylek skutečné šířky pásma ve 

srovnání s teoretickou mezní hodnotou. 

 Nicméně, pro vysokokapacitní datové přenosy můţe být tato situace prakticky i 

výhodně vyuţita. Vyzáření signálu pod malým úhlem stejně tak jako jeho přijetí pod 

vybraným úhlem má vliv na zmenšení vidů začleněných v přenášeném signálu a tedy sníţení 

rozšiřování pulzu. To je moţné elektricky kompenzovat pro výsledné dolnopropustné chování 

– obojí, na začátku stejně tak jako na konci POF spoje. 

V tabulce 5.2 jsou vypsané některé moţné metody navýšení šířky pásma. 
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 Tab. 5.2: Metody navýšení šířky pásma 

 

Metoda Postih 

Špička Sníţení hloubky modulace zdroje 

Nízké vyzáření NA Sníţení POF párového optického výkonu pro 

zdroje přímým vyzářením 

Nízká detekce NA Ztráta paprsku s vysokým úhlem šíření na 

výstupu vlákna 

Pozdní kompenzace Zesílený šum na vysokých frekvencích 

  

Z tabulky vyplívá, ţe takovéto metody jsou dostupné pro systémy, které mají 

adekvátní výkonové rezervy. 

 Následující graf ukazuje závislost šířky pásma na délce vlákna. [2, str. 47] 

 

 

Obr. 5.2: Teoretická šířka pásma 
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5.2 Jednotlivé profily indexu lomu POF (Druhy POF a 

jejich rozvoj) 
 

Od skokového indexu lomu vlákna k postupnému (gradientnímu) indexu lomu vlákna: 

 Není pochyb o tom, ţe kromě spektrálního útlumu, nejdůleţitější parametr optických 

vláken je šířka pásma. Ve vlnovodech, signál můţe obvykle vyuţít různých cest k šíření (s 

výjimkou velmi úzkých jednovidových vlnovodů). Různé trasy (délky) cesty následně 

zapříčiní rozdílná časová zpoţdění jednotlivých prvků signálu na výstupu vlákna. 

 V reálném přenosu je celkový optický signál vţdy rozdělen na mnoho částí, které pak 

cestují vláknem samostatně, nezávisle na sobě. Detektor na straně výstupu pak nemusí být 

schopný rozpoznat všechny vidy ve správném pořadí a to zapříčiní omezení dostupného 

spektra. 

 U gradientních vláken se nedá nalézt rozhraní mezi jádrem a pláštěm, protoţe 

jednotlivé skloviny jsou v sobě rozpuštěny. Tím je dosaţeno gradientního profilu indexu 

lomu. Světlo se v těchto vláknech tedy nešíří pomocí totálního odrazu, ale díky postupnému 

ohybu světla. Tyto vlákna mohou být nasazena na vyšší rychlostní přenosy, protoţe svým 

parabolickým šířením jsou schopny částečně eliminovat vliv vidové disperze. Mají náročnější 

výrobní proces neţ vlákna se skokovým indexem lomu, a proto jsou draţší. Tato technologie 

nám ale dovoluje niţší přesnost při jejich spojování oproti vláknům se skokovým indexem 

lomu. 

  

5.2.1 Polymerové optické vlákno se skokovým indexem lomu 

(SI-POF) 
 

 Jako v případě křemíkových skleněných vláken, první polymerová optická vlákna byla 

s čistě skokovým indexem lomu (SI-POF). To znamená ţe, na homogenní jádro byl nataţen 

jednoduchý optický obal. Tabulka 5.3 ukazuje typické hodnoty numerické apertury, jejího 

akceptačního úhlu v závislosti na rozdílném indexu lomu. 
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 Tab. 5.3: Vztah mezi rozdílností indexu lomu a NA 

- index jádra = 1,50 

Rozdílný index lomu [%] Numerická apertura [-] Akceptační úhel vlákna [°] 

0,22 0,10 6 

0,4 0,13 8 

0,8 0,19 11 

1,0 0,21 12 

1,5 0,26 15 

2,0 0,30 17 

2,7 0,35 20 

4,0 0,42 25 

5,8 0,50 30 

8,0 0,59 36 

12,0 0,71 45 

20,0 0,9 64 

 

Větší akceptační úhel vlákna zjednodušuje přijímání světla od polovodičového zdroje 

a vyšší numerická apertura sniţuje ztráty spojené s ohybem vlákna. 

Vlivem ohybu, směr šíření kaţdého individuálního paprsku se mění vzhledem k ose 

vlákna. V případě mnohavidových vláken se část kaţdého paprsku vyzáří, protoţe některé 

části přesáhnou maximální úhel totálního odrazu na hranici mezi jádrem a obalem. Pro vlákna 

s velkou numerickou aperturou, vliv změny úhlu určitého ohybu není tak značný a ztráty 

způsobné ohybem se zmenší. Nápodobně při spojováním vláken (konektory) ztráty nejsou tak 

markantní, kdyţ je numerická apertura větší. 

Ovšem velká hodnota numerické apertury má i své nevýhody. Zvyšováním vzniká 

větší zpoţdění vidů putujících po jiných cestách, a tedy navyšuje vidovou disperzi. To 

limituje šířku pásma. Další ztráty způsobují spáry – týkajících se dvou sousedících vláken. 

V tabulce 5.4 jsou uvedeny nějaké výhody větší či menší hodnoty numerické apertury. 

 

Tab. 5.4: Vliv numerické apertury na vlákno 

 

Vlastnosti vlákna Chování s navýšenou NA 

Citlivost ohybu Menší 

Výkonnost Větší 

Ztráty spojováním vláken s rozdílným nastavením úhlem osy Menší 

Ztráty spojováním vláken se spárou v ose Větší 

Ztráty spojováním vláken se spárou mimo osu Větší 

Šířka pásma Menší 
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Numerická apertura skleněných mnohavidových vláken se většinou blíţi hodnotě 0,20. 

Skleněná vlákna s polymerovým obalem mají NA v rozsahu 0,30 a 0,40. Větší index lomu na 

rozhraní materiálů, které jsou pouţity na jádro a obal polymerových vláken, vţdy významně 

zvyšuje hodnotu NA. Při zahájení výroby SI-POF, numerická apertura měla hodnotu 0,5. Tyto 

vlákna, jejichţ numerická apertura se pohybuje v takovéto hodnotě, jsou dnes nazývány jako 

NA-POF nebo zkráceně standardní POF. Jejich šířka pásma se přibliţuje 40 MHz na vedení 

dlouhé 100 m. 

Mnoho let byly kompletně dostačující řešení pro většinu upotřebení. Avšak postupem 

času, vznikla potřeba nahradit metalické kabely polymerovými optickými vlákny. 

K dosáhnutí poţadované rychlosti, potřebné k přenosu technologie ATM (1,55 Mbit/s) na 

vzdálenost alespoň 50 m, bylo tedy nezbytné navýšit šířku pásma v POF vláknech. 

V polovině devadesátých let spatřily světlo světa vlákna nazývaná low-NA POF. 

 

5.2.2 Polymerové optické vlákno se skokovým indexem lomu a 

sníţenou NA (low-NA POF) 
 

 Polymerová optická vlákna s redukovanou numerickou aperturou jsou 

charakteristická  šířkou pásma blíţící se 100 MHz na délku 100 m a to díky NA sníţené na 

hodnotu 0,30. Index lomu těchto vláken bývá maximálně do 2 %. Materiál pouţitý k výrobě 

jádra zůstává stejný jako u tradičních SI-POF vláken, ale pro obal je pouţitá jiná alternativní 

sloučenina. 

 Praktické testování bohuţel ukázalo, ţe ačkoliv toto vlákno splňuje poţadavky na 

přenos potřebný pro technologii ATM i s ohledem na šířku pásma, nevyhovuje poţadavkům 

stanoveným s ohledem na citlivost ohybu, která se ukázala znatelně menší. Tyto poţadavky 

specifikují, ţe pro 50 m délky POF vlákna ztráty odpovídající maximálně deseti 90° ohybům 

majících minimální ohybový rádius 25 mm a nepřesáhnou 0,5 dB. Abychom tedy mohli splnit 

oba dva tyto poţadavky, bylo nezbytné najít novou strukturu. 

  

5.2.3 Polymerové optické vlákno s dvojitým skokovým indexem 

lomu (DSI-POF) 
 

 Polymerová optická vlákna s dvojitým skokovým indexem charakterizuje jádro, které 

má na sobě dvě obalové vrstvy – kaţdé s niţším index lomu. V případě rovně nainstalované 

linky, světlo procházející vláknem s vyuţitím pouze jádra a prvního (vnitřního) z obalů; 

podmínka totálního odrazu je splněna. Hodnota numerické apertury se pohybuje okolo 0,30, 

stejně jako hodnota původního low-NA POF. 
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 Kdyţ dojde k ohybu vlákna, část světla se uţ nebude odráţet na vnitřní straně hrany 

prvního obalu. Nicméně je moţné reflektovat část odděleného světla směrem zpět do jádra a 

to na druhé hraně mezi vnitřním a vnějším obalem. Dalším ohybem toto světlo můţe být 

znovu přesměrováno, a tak vstoupí do oblasti akceptance vnitřního obalu atd. 

Vnitřní obal má významně vyšší útlum neţ jádro. Z tohoto důvodu šíření světla vně na 

dlouhé vzdálenosti není moţné, protoţe signál vnitřního obalu bude silně utlumen. Světlo se 

můţe šířit vnitřním obalem pouze po krátkou vzdálenost, aniţ by to mělo za následek příliš 

velkou disperzi. 

 

5.2.4 Polymerové optické vlákno se skokovým indexem lomu a 

vícenásobným jádrem (MC-POF) 

 

Jak uţ bylo zmíněno dříve, poţadavky na zvýšení šířky pásma a sníţení citlivosti na 

ohyb je těţké realizovat společně s jedním typem vlákna mající průměr 1 mm. Vlákna 

s malým průměrem jádra mohou vyřešit tento problém, ovšem poměr poloměru vlákna musí 

být větší neţ absolutní poloměr jeho ohybu. Nicméně, to odporuje poţadavkům na 

jednoduché zacházení. Jako kompromis bylo navrţeno vlákno s vícenásobným jádrem. 

V takovémto vlákně, jádra, kterých můţe být od 19 do 200, jsou dány k sobě tak, aby 

vţdy plně vyplnila průměr 1 mm. Jak lze předpokládat, čím větší počet jader bude vlákno mít, 

tím menší prostor zbude na vyplnění obalovým materiálem. Nicméně, pro správnou funkci 

technologie přenosu vláknem musí být určité minimum tloušťky obalu nezbytně zachováno. 

Dohodnutá minimální tloušťka optického obalu je mezi 5 aţ 10 µm. Tato podmínka 

udává, ţe individuální počet jader můţe dosáhnout hodnoty maximálně 100. V tom případě, 

proporce pouţitelné oblasti jen stěţí překročí 70 %. Je jednoduché vyvodit, ţe menší rozměr 

pouţitelné oblasti povede k navýšení ztrát při zapojení vysílače k vláknu. 

Praktická zkušenost nám nakonec ale ukazuje, ţe můţeme dosáhnout lepšího vyuţití 

oblasti. Během výrobního procesu, jsou vlákna vystavena společně vyšším teplotám, které 

změní jejich tvar a sníţí spáru mezi nimi. Výsledné odchylky od ideálního oválného tvaru 

očividně nehrají tak významnou roli v šíření světla. 

Šířka pásma, která závisí hlavně na velikosti NA polymerových optických vláknech se 

skokovým indexem lomu, by měla být měřitelná úplně stejně jako standardní POF. Nicméně, 

fakt je, ţe naměřené hodnoty bývají značně větší. 
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5.2.5 Polymerové optické vlákno s dvojitým skokovým indexem 

lomu a vícenásobným jádrem (DSI-MC-POF) 
 

Stejně jako MC-POF i tyto vlákna zvýšení přenosové délky dosáhly sníţením rozdílu 

indexu lomu. Příčinou malého průměru jádra bylo stále moţné se vyhnout navýšení citlivosti 

ohybu. 

Ještě lepších hodnot se však dosáhlo s individuálními jádry mající dvouvrstvý optický 

obal. Princip je stejný jako u POF s dvojitým skokovým indexem lomu a jedním jádrem. 

V tomto případě jsou vlákna kromě prvního obalu, který je pro kaţdé jádro individuální, 

ovinut ještě druhým obalem jednotným pro celý svazek. Následující tabulka udává několik 

parametrů MC-POF prezentovaných v tomto bodě. 

Tab. 5.5: MC-POF dostupná na trhu 

 

Počet 

jader 

Profil indexu 

lomu 

AN 

[-] 

Útlum na vlnové délce 

650 nm [dB/km] 

Šířka 

pásma  [MHz/m] 

19 SI 0,25 125 170/100 

37 DSI 0,19 155 700/50 

37 DSI 0,25 160 - 

37 DSI 0,33 160 - 

37 DSI 0,25 160 500/50 

37 DSI 0,19 160 - 

200 SI 0,15 270 - 

217 SI - 320 - 

217 SI 0,50 160 - 

217 SI 0,33 160 - 

  

Vlastnosti MC polymerových vláken znatelně sníţily citlivost vlákna na ohyb při 

minimálním navýšení útlumu stejně tak jako významně zvětšily šířku pásma, která je nakonec 

srovnatelná s jednojádrovými vlákny – sníţení hodnoty NA. Těmito vlákny by mělo být 

jednoduše dosaţeno datových toků kolem od 500 Mbit/s, 1 Gbit/s na vzdálenost 50 m. 
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5.2.6 Polymerové optické vlákno s postupným indexem lomu 

(GI-POF) 
 

Pouţitím POF s postupným indexem lomu se šířka pásma dokonce ještě navýší. 

U vláken s takovýmto profilem se index lomu neustále (postupně) zmenšuje a to směrem od 

osy k obalu. 

Paprsky blíţe středu osy vlákna urazí kratší vzdálenost oproti těm, co jsou dále. Na 

druhou stranu index lomu se směrem k ose zvyšuje, tzn., ţe paprsky putující blíţe středu se 

šíří pomaleji. Výběrem odpovídajícího profilu můţeme různě kompenzovat tyto změny 

v přenosovém čase. Změnu indexu lomu jádra můţeme vyjádřit následujícím vztahem: 

 

  √           
  *  (

                        

             
)
 

  + (5.2) 

 

Parametr g představuje koeficient indexu. Pokud g = 2, pak hovoříme o parabolickém 

profilu. Limitující případ profilu skokového indexu lomu vlákna je popsaný jako g =  . 

Hodnota   označuje rozdíl kompletního indexu mezi osou vlákna a okrajem jádra. 

Vzhledem ke stále měnícímu se indexu lomu jádra, světelný paprsek v GI 

polymerových optických vláknech se nešíří v přímé linii, ale konstantně se lomí zpět k ose 

vlákna. Pokud při navázání paprsků do středu osy vlákna neporušíme úhel daný totálním 

odrazem, pak se jednotlivé pulzy nepřiblíţí k hranicím povrchu jádra a nenastane tak odraz, 

jeţ by mohl část paprsku vyzářit do obalu. 

Díky menší chromatické disperzi fluoridnatých polymerů srovnatelné s křemíkem, 

dosahovatelná šířka pásma GI-POF je teoreticky o něco vyšší neţ u GI-GOF. Individuálně by 

šířka pásma mohla být realizovaná díky většímu rozsahu vlnových délek. Tato skutečnost dělá 

PF-GI-POF zajímavé pro systémy zaloţené na vlnovém multiplexu. 

Další faktor týkající se šířky pásma GI polymerových optických vláken je vysoká 

úroveň útlumu v závislosti na vidu, která je srovnatelná se skleněným vláknem. V tomto 

případě vidy s větším propagačním úhlem právě potlačují moţnost zvýšení šířky pásma. 

Závěrem je tedy nutné poznamenat, ţe při spojování jsou náchylnější SI vlákna více neţ 

GI, kterých se odraz na hraně jádro obal v podstatě netýká. 
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5.2.7 Polymerové optické vlákno s vícenásobným skokovým 

indexem lomu (MSI-POF) 
 

Kvůli spoustě technologickým problémům vznikajícím při výrobě polymerových 

vláken s gradientním indexem lomu majících optimální index profilu, který zůstává stabilní, 

se nakonec přistoupilo k pokusu dosáhnout poţadovaných charakteristik pomocí 

vícenásobným skokovým profilem indexu lomu vlákna. V tomto případě je jádro sloţeno 

z několika vrstev (4 aţ 7), které dosahují v sadě koků poţadované parabolické křivky. 

V tomto případě se světelný paprsek nešíří podél stále se zakřivujících cest jak u GI 

vláken, nýbrţ několikanásobně lomených. Nicméně s dostatečným odpovídajícím počtem 

skoků, rozdíl s ideálními GI je relativně malý. A tak šířka pásma můţe být víceméně 

zachována. 

Nejlepší výsledky dosaţené těmito vlákny: Útlum 400 dB/km při vlnové délce 650 nm a 

šířka pásma 310 MHz/100 m. Maximální počet 7 skoků ve vlákně s průměrem jádra blíţící se 

800 µm. 

 

5.2.8 Zpětný náhled na profily indexu lomu 
 

Vzhledem k širokému rozsahu nabízených moţností polymerového chemického 

sloţení se dá předpokládat jejich další rozvoj. Například, polymerová vlákna 

s několikanásobným postupným indexem profilu lomu jádra, vlákna se speciální vrstvou 

obalu, která bude schopná sníţit ztráty na hranici mezi jádrem a obalem anebo prostě další 

navýšení šířky pásma. Dokonce by se dalo uvaţovat o vláknech s několika jádry, z nichţ 

kaţdé by bylo ještě vícenásobné. 

Tabulka 5.6 prezentuje parametry polymerových optických vláken majících pouze 

jedno jádro s průměrem od 125 µm do 3 mm, jeţ jsou nejčastěji dostupná na trhu. 

Tab. 5.6: Parametry dostupných POF s jedním jádrem a skokovým indexem lomu 

 

Typ vlákna SI-POF low-NA POF DSI-POF 

Hodnota numerické 

apertury 
0,50 0,30 0,30 

Šířka pásma / délku 

vedení 
40 MHz / 100 m 100 MHz / 100 m 100 MHz / 100 m 
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MC vlákna jsou dostupná opravdu v širokém měřítku. To závisí na typu aplikací a její 

nároky na vysokorychlostní přenos, pro kterou jsou určeny. Bohuţel cena těchto vláken je 

poměrně stále vysoká. Tabulka 5.7 opět ukazuje ty nejdostupnější. 

Tab. 5.7: Parametry dostupných POF s několikanásobným jádrem a skokovým 

indexem lomu 

 

Typ vlákna MC-SI-POF MC-DSI-POF 

Počet jader  200 37 

Hodnota numerické apertury 0,30 0,19 

Šířka pásma / délku vedení 100 MHz / 100 m 400 MHz / 100 m 

 

Tab. 5.8: Parametry dostupných POF s gradientním indexem lomu a 

několikanásobným skokovým indexem lomu 

 

Typ vlákna GI-POF MSI-POF 

Hodnota numerické apertury 0,20 0,30 

Šířka pásma / délku vedení 2 GHz / 100 m 500 MHz / 100 m 
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6. MATERIÁLY POUŢITÉ NA VÝROBU POF 
 

Začátkem této kapitoly je potřeba objasnit dva pojmy, se kterými se nadále budeme 

setkávat. 

- Polymerizace – chemická reakce, při které z malých molekul (monomerů) 

vznikají vysokomolekulární látky (polymery). 

 

- Monomer –  výchozí látka pouţívaná k výrobě makromolekulárních látek – 

polymerů, např. etylen a propylen. Aby mohlo dojít k vytvoření makromolekuly, musí 

výchozí monomer (nízkomolekulární látka) obsahovat reaktivní skupiny a musí mít 

schopnost vytvořit se sousedními skupinami alespoň dvě chemické vazby. 

 

Nejpouţívanější materiál na výrobu polymerových optických vláken je termoplastický 

PMMA (Polymetylmetakrylát) známější pod názvem plexisklo. 

PMMA je produkován z etylénu, hydrokyanidové kyseliny a metyl alkoholu. Je 

odolný vůči vodě, louhu, zředěným kyselinám, benzínu, minerálním a terpentýnovým olejům. 

PMMA je organická sloţenina formovaná dlouhými řetězci s typicky molekulární 

hmotností okolo 10
5
. Jejich předností je hmotná optická transparentnost v amorfní struktuře 

polymerového materiálu. Hustota PMMA je 1,18 g/cm
3
. Jeho taţná síla se blíţí 7 aţ 

8 kN/cm
2
. Index lomu PMMA je 1,492 a přenosová teplota okna Tg leţí mezi + 95°C a 

+ 125°C. V pokojové teplotě a 50% relativní vlhkosti můţe materiál absorbovat aţ 1,5% 

vody, která také ovlivňuje útlumovou charakteristiku. 

Co se týče chemické struktury materiálu, kaţdý metylmetakrylátový monomer má 

celkem 8 C-H svazků. Harmonické vlny ovlivňující tuto sloţeninu jsou hlavní příčinou ztrát, 

se kterými se setkáme u PMMA polymerových optických vláken. Hlavně harmonické vlny na 

627 nm (6. harmonická vlna) a 736 nm (5. harmonická vlna) v podstatě určují úroveň útlumu 

včetně aplikačního rozsahu PMMA polymerových optických vláken, protoţe nejsou omezeny 

ani tak absorpcí vedení, ale relativní šířkou pásma. 

Docela brzo od počátku výroby POF přišla myšlenka sníţit jejich absorpční ztráty 

pouţitím různých typů materiálů, které by obsahovaly minimum anebo ţádné C-H svazky. 

Nicméně se ukázalo, ţe je není aţ tak jednoduché eliminovat. Na místo toho atomy vodíku 

byly nahrazeny jinými atomy 7. skupiny. Těţší jádro pak bude vykazovat menší vibrační 

kmitočet a to posune útlumové pásmo na větší vlnové délky. 

Pouţité atomy 7. skupiny: 

- Deuterium (těţký vodík, označovaný téţ D20, s atomární váhou 2) 

- Fluór (atomární váha 19) 
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- Chlór (atomární váha 35 nebo 39) 

Materiály pro polymerová optická vlákna můţeme rozdělit do následujících skupin: 

- Sloţeniny obsahující vodík 

- Sloţeniny s částečnou substitucí vodíku 

- Sloţeniny s kompletní substitucí vodíku 

 

6.1 Polymerová optická vlákna zaloţená na PMMA 
 

Tabulka 6.1 ukazuje seznam moţných monomerů pro POF 

Tab. 6.1: Polymery pro POF 

 

Zkratka monomeru Celý název monomeru Index lomu [-] 

MMA metylmetakrylát 1,492 

VPAC vynil-fenilacetát 1,567 

VB vinyl benzoát 1,576 

PhMA fenyl metakrylát 1,570 

BzMA benzyl metakrylát 1,562 

BB bromo benzén 1,56 

BBP benzyl n-butyl-ftalát 1,54 

DPS difenyl-sulfád 1,49 

 

Tyto materiály se pouţívají buď pro formování jádra, obalu anebo pro adaptaci indexu 

lomu GI vláken. 

Stejně tak mohou být pouţity polymery, které jsou schopny odolat vyšším teplotám. 

Mezi ně se řadí například polykarbonát. 

Na začátku 80. let byly vyvinuty POF s dostupným útlumem kolem 150 dB/km. 

Jednotlivé rozdíly byly způsobeny odlišnými výrobními technologiemi a různícími se návrhy 

kabelů a v neposlední řadě také výraznými nepoměry materiálových dispozic. PMMA-SI-

POF měla, kvůli Rayleighovému rozptylu a absorpci C-H svazků, teoretické minimum 

106 dB/km při vlnové délce 650 nm. U těchto kabelů vznikaly ztráty vyúsťující z vlnovodné 

struktury, částečně z důvodu útlumu rezultujícího z obalu. Pro účel teoretické analýzy se však 

předpokládala vyváţenost vidové disperze. 

Nicméně mnoho výrobních měření a specifikací útlumu s malým vyzařovacím úhlem 

vyústilo v mírně menší hodnoty. Další rozdíly se týkaly modelu výroby kabelu, volby 

poţitého materiálu a krytí. 
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Začátkem let 90. bylo moţné začít vyrábět PMMA-GI-POF  mající útlum na 650 nm 

podobný jako kvalitní SI-POF. Šířka pásma se navýšila 50 krát a stala se tak adekvátní na 

přenos po gigabitové síti napříč 200 m vzdálenosti. Podobně vlákna s vícenásobným jádrem a 

skokem indexu lomu dosáhly srovnatelných hodnot útlumu a byly schopny přenášet data 

rychlostí 1 Gbit/s na vzdálenost 50 m. Průměr jádra těchto kabelů leţí mezi 0,5 a 1 mm, coţ 

znamená, ţe mohou být pouţity jiţ existující cenově dostupné konektory. 

 

6.2 Polymerová optická vlákna pro vyšší teploty 
 

Vlákna s vyšší tepelnou odolností jsou primárně poţadovány pro pouţití v určitých 

oblastech automobilového průmyslu a automatizované techniky. 

Typická charakteristika pro všechny materiály PMMA pouţívané při teplotách 

přesahující + 100°C je zvýšený útlum. Nejniţší hodnota útlumu je situovaná do rozmezí 650 a 

800 nm vlnové délky. Kvůli většímu rozdílu indexu lomu polykarbonátu reprezentující jádro 

vlákna (n = 1,51) a speciálních polymerů obalu (např. teflon), hodnota NA těchto vláken 

můţe dosáhnout 0,90. 

Tuto kategorii reprezentují hlavně vlákna částečně zaloţená na fluorovém 

polykarbonátu představená roku 1998. Mají teplotní odolnost do 145°C s šířkou pásma 

200 MHz/100 m. Průměr je 500 µm a jako obalový materiál je pouţitá silikonová pryskyřice 

s fluoropolymerovým obloţením. Vyráběna jsou vlákna s hodnotou numerické apertury 0,35 a 

0,53. 

Nejniţší hodnotu útlumu lze nalézt ve speciálních PMMA-POF mající zvýšený 

přenosovou teplotu okna. Nicméně teplota nesmí přesáhnout maxima + 125°C (včetně téměř 

nulové vlhkosti okolního prostředí). 

Nejlepší hodnota útlumu 1 dB/m při teplotě + 145°C byla dosaţena pouţitím čistého 

polykarbonátu, a proto je docela vhodný pro aplikace automobilového průmyslu. 

 

6.3 Polystyrenová polymerová optická vlákna 
 

Dalším kandidátem na výrobu polymerových optických vláken je polystyrén (PS). 

Teoreticky, útlum PS vláken je ještě niţší neţ PMMA vláken – pokud nevezmeme v potaz 

důvod propagačních efektů a vlivy obalového materiálu. 

Kdyţ se začaly PS vlákna vyrábět, jejich útlum dosahoval hodnoty 1000 dB/km. 

Později bylo moţné sníţit tuto hodnotu na 114 dB/km při vlnové délce 670 nm. AN = 0,56 lze 

pouţít aţ do teploty 70°C -  o něco výš neţ pro standardní PMMA-POF. 
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Index lomu jádra PS vláken je 1,59 a je tedy moţné jako obal pouţít PMMA 

(n = 1,49), stejně tak jako polykarbonát (n = 1,48). Ideální přenosová teplota okna se 

pohybuje okolo 100°C. 

Závěrem je nutné dodat, ţe tyto vlákna nakonec nenahradily PMMA-POF. 

 

6.4 Polymerová optická vlákna s příměsí deuteria 
 

Významným sníţením absorpčních ztrát polymerů můţe být dosaţeno pouze náhradou 

vodíku těţkými atomy. Toho nejsnadněji dosáhneme deuteriem. Tento izotop má 

dvojnásobnou atomovou hmotnost jako vodík. V přírodě mezi atomy vodíku je deuterium 

zastoupeno pouze 0,0156% (1 atom v kaţdém 6400). Deuterium chemicky reaguje stejně jako 

vodík - váţe na sebe kyslík a vzniká těţká voda D2O. 

První SI-POF s příměsí deuteria bylo vyrobeno v roce 1977. V roce 1988 pak byla 

vyrobena verze s minimálním útlumem 20 dB/km při vlnové délce 680 nm. 

Uţití POF s příměsí deuteria nabízí několik výhod. Po chemickém sloţení se tyto 

materiály chovají jako látky vyrobené z obyčejného vodíku. Dosahující útlum je o něco menší 

neţ u PMMA. Chování, teplotní rozsah a moţnosti navrţených profilů indexů se zdají být 

stejné jako u PMMA-POF. Nicméně jejich velká nevýhoda spočívá v tom, ţe v atmosféře se 

vţdy vyskytuje alespoň stopové mnoţství vypařených vodních par, se kterými budou reagovat 

a tím naváţí vodu. Jádra, v kterých protony (obyčejné vodíkové jádro) pomalu nahradí 

deuterium a tím pádem absorpční ztráty opět vzrostou. 

I kdyţ je moţné vyřešit problém s vodotěsným obloţením vlákna (včetně všech 

spojů), znamenalo by to konec pro nízkonákladové systémy. 

Ačkoliv vyuţití fluóru je mnohem komplexnější, slibuje mnohem menší hodnotu 

útlumu, a ze všeho nejdůleţitější, jedná se o vlákna s dlouhodobou provozuschopností.  

 

6.5 Polymerová optická vlákna s příměsí fluóru 
 

Atomová hmotnost fluóru je mnohokrát větší neţ vodíku, jehoţ absorpční šířka se 

pohybuje hodně do infračervené zóny. Teoretická minimální hodnota útlumu je menší neţ 

0,2 dB/km porovnatelná s křemíkovými vlákny s rozsahem vlnové délky okolo 1500 nm. 

Praxe nám ale ukazuje, ţe tyto působivé teoretické hodnoty je těţké dosáhnout. 

Nejdůleţitější otázka je, zdali bude moţné najít fluórový polymer, který by se dal zapracovat 

přímo do vlákna ve svém amorfním stavu. Například teflon má tendenci krystalizovat. Díky 

rozptylovým ztrátám to značně sniţuje průhlednost (transparenci) materiálu. 
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Problém se týká vlnovodu samotného. K vytvoření skokového profilu vlákna 

potřebujeme materiál s mírně menším indexem lomu (Δn 0,02 – 0,05). Bohuţel fluórové 

polymery měly vţdy nejniţší index lomu ze všech existujících transparentních plastů 

(n = 1340 na 650 nm, nebo n = 1336 na 1300 nm), které jsou právě pro to preferované jako 

materiál pro obalovou vrstvu. A to je důvod, proč PF-SI-POF nejsou vyráběny. Protoţe nebyl 

nalezen vhodný materiál pro tento účel. 

POF s postupným indexem lomu principiálně nepotřebují optický obal. Na druhou 

stranu je ale nutné najít cestu k neustálému navyšování indexu lomu směrem k ose vlákna. 

Toho můţe být dosaţeno dopováním. V případě křemíkových skel, variace indexu můţe být 

lehce dosaţena nahrazením křemíkových atomů germaniovými, protoţe tyto dvě látky 

(substance) se chovají identicky včetně struktury. Nicméně komponenty poţívané pro optická 

vlákna nedovolují jednoduché nahrazení individuálních atomů. 

Proces dopování zahrnuje vloţení malých molekul mezi dlouhé řetězce aktuálního 

materiálu jádra, jeţ navýší index lomu. Důleţité je, ţe dopanty se nerozšiřují mimo 

polymerový materiál tak snadno a nevykazují tak silnou absorpci na poţadovaném rozsahu 

vlnové délky. Dopovací proces vţdy sniţuje přenosovou teplotu okna. Pro poţadovanou 

změnu indexu lomu je vhodné dopovat malými koncentracemi (pouze několik procent). 

Útlum PF-GI-POF vláken byl postupně sniţován krok po kroku aţ na konečných 

15 dB/km s vlnovou délkou 1300 nm. 

Hodnoty útlumu pod 20 dB/km dovolují přenos s rozsahem aţ 1000 m. To pokryje 

nejen oblast vyuţití metalických datových kabelů křemíkových mnohavidových vláken. 

Obdobně se odstartuje rozvoj v přístupových sítích. 
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7. METODY VÝROBY POF 
 

Na výrobu optických vláken existují v podstatě dvě. 

 První, metoda taţením z předlisované preformy (skleněný polotovar) – tzv. plynná 

fáze. Je to moderní technologie výroby, při níţ jsou vrstvy vlákna dopovány kysličníkem. 

Jedná se relativně o jednoduchou, levnou technologii. Nevýhodou této technologie je, ţe 

vlákna při ní vyrobená nedosahují malých útlumů, protoţe postrádá řízení rozhraní mezi 

jádrem a pláštěm. Touto technologií se vyrábějí hlavně křemíková vlákna a pouze větších 

rozměrů. 

Index profilu by měl být ideálně udrţovaný po celou dobu výrobního procesu. Délka 

křemíkového optického vlákna, takto vyrobeného, bude dosahovat několika stovek kilometrů 

na jednu preformu. Ovšem, vezmeme-li v potaz POF, bude nám jasné, ţe díky jejich velkému 

průměru délka vlákna klesne na pouhých pár kilometrů. 

Druhá metoda se pouţívá k výrobě vícesloţkových a gradientních optických vláken, 

funguje na principu kapalné báze a je nazývána metodou dvojitého kelímku. V této metodě 

jsou, na rozdíl od předchozí, jádro a obal oddělené. Výsledné parametry a geometrické 

rozměry vlákna závisí na rychlosti posuvu a na teplotě těsně za hrotem obou kelímků. Celý 

proces kontroluje snímač, který je schopen velmi pohotově reagovat na změny v rychlosti 

vytlačování vlákna a změny teploty. Tato metoda je téţ nákladnější. Pro výrobu SI-POF je ale 

o mnoho vhodnější. 

 

7.1 Výroba vláken s postupným indexem lomu 
 

Existuje několik způsobů zpracování preformy gradientních POF. 

- Technika gelové polymerizace povrchu 

- Odstřeďováním 

- Fotochemickou reakcí 

- Vytlačováním mnoha vrstev 

Princip těchto technik je nejprve vytvořit preformu o průměru 50 mm a potom ji 

dodatečně vytáhnout do poţadované velikosti. 

 

7.1.1 Technika polymerizace meziplošným gelem 
 

Tuto metodu vyvinul profesor Koike z University Keio. V tomto procesu je tubus 

původně vyroben s PMMA. Tento tubus je následně naplněn směsí dvou různých monomerů. 
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M1 (s vyšším indexem lomu a většími molekulami) a M2 (s menším indexem lomu a menšími 

molekulami). Potom vnitřní stěna PMMA tubusu se lekce zkapalní v peci s typicky 

rozehřátou na teplotu 80°C. Tím vznikne vrstva gelu a urychlí se polymerizace. Menší 

molekuly M1 se můţou lehce rozšířit do této gelové vrstvy a tím se koncentrace M2 směrem 

ke středu zvýší. Profil indexu lomu je takto formovaný ve shodě s výslednou gradientní 

koncentrací. K výrobě PMMA-GI-POF se navrhuje, aby MMA (M1) byly zastoupeny 

monomery VB, VPAc, BzA, PhMA a BzMA. Pouţívány jsou BzA kvůli svojí reaktivitě 

s MMA. 15 aţ 22 mm tloušťka reformy je následně protaţena v teplotách od 190 do 280°C. 

Finálně má vlákno tloušťku v rozsahu od 0,2 aţ 1,5 mm v průměru. 

 

7.1.2 Vytvoření indexu profilu odstřeďováním 
 

Tento proces navrhuje vyuţití různé hustoty různých monomerů k vytvoření profilu 

indexu lomu prostřednictvím odstředivé síly v rychlém odstředivém procesu. Tabulka 7.1 

porovnává hustotu a index lomu různých účelných materiálů. 

Tab. 7.1: Index lomu a hustota polymerů 

 

Molekula Hustota [g/cm
-3

] Index lomu [n] 

MMA 0,936 1,490 

DOP 0,981 1,486 

BIE 0,982 1,564 

BzMA 1,040 1,568 

VB 1,070 1,578 

BB 1,120 1,568 

PMMA 1,190 1,490 

TFPMA 1,254 1,373 

PTFMA 1,496 1,422 

DBME 2,180 1,538 

 

Výroba z preformy se uskutečňuje ve dvou krocích. Nejdříve směs monomerů naplní 

trubici. GI profil je formovaný za pokojové teploty. Potom je teplota navýšena a přichází na 

řadu polymerizace. Rotace pokračuje celým procesem. Nakonec je vlákno taţeno. 

Rychlost rotace při tomto procesu dosahuje 50 tisíc otáček za minutu. Další údaje 

závisí zejména na průměru preformy. Pro průměr 50 mm, celý proces formování GI profilu 

vlákna trvá 24 hodin, při teplotě 60°C (prvních 12 hodin) a 80°C (zbývajících 12 hodin). 

Dosaţený rozdíl indexu lomu se blíţil hodnotě 0,009. 
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7.1.3 Výroba indexu profilu fotochemickou cestou 
 

PMMA je v tomto procesu dopovaný dimetylaminofenylem. Během vystavení 

ultrafialovému záření (380 nm), index lomu je sníţen aţ na 0,028 dostačující pro GI-POF. 

Vlákna tímto způsobem se zatím nevyrábějí. Pravděpodobně kvůli problému s hloubkou 

penetrace (pronikání) záření, které je význačně menší neţ poloměr zamýšleného vlákna. 

 

7.1.4 Způsob vytlačováním mnoha vrstev 
 

Proces koresponduje s výrobou SI-POF a DSI-POF s výjimkou, ţe několik 

vytlačovacích trysek musí být spojeny s ještě jednou další. 

PMMA polymerová optická vlákna (SI i GI) dosáhly jejich teoretického maxima v 80. 

letech. Stejně tak postupem času i MSI, MC, DSI (útlum 130 dB/km při vlnové délce 650 nm 

a 80 dB/km při 570 nm). Jakékoliv odlišnosti v naměřených hodnotách a specifikacích jsou 

pravděpodobně výsledkem různých měřících podmínek a jiné kvalitě. 

Některá vlákna vyráběná touto technikou se nikdy neobjevila na trhu. Důvod byl 

nákladnost celého procesu. 
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8. SPOJOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN 
 

Spojování optických vláken je mnohem sloţitější neţ metalických. 

Optická vlákna jsou dodávána v určitých standardních výrobních délkách, a tak 

dochází k tomu, ţe je zapotřebí je vzájemně napojit. Spojky pláště křemíkových vláken jsou 

v podstatě shodné s těmi u plastových. 

V místě, kde se předpokládá častější přerušování vedení, například z důvodu měření 

parametrů optické trasy, se zapojují optické konektory. Vazebních členů se následně vyuţívá 

jako směrovače nebo vydělovače světelného toku. 

Konektory pro spojování optických vláken bychom mohli rozdělit do dvou skupin: 

- Rozebíratelné – tento typ konektorů umoţňuje opakované spojení a rozpojení bez 

negativních následků na vedení. Některé rozebíratelné konektory bychom mohli 

klasifikovat na podmínečně rozebíratelné. To je typ, který je sice moţné rozebrat, 

ale není k tomu určený (mechanické spojky).  

 

- Nerozebíratelné – týká se svařování. Spoje mají několikanásobně menší útlum 

oproti rozebíratelným. Bohuţel však vyţaduje drahé vybavení. 

 

Spoj je charakterizován hlavně útlumem vyjádřeným následující rovnicí v dB: 

         
  

  
        (8.1) 

Velikost ztrát ve spojeních se různí. Závisí na druhu spojky, pouţitých vláknech, 

přesností a kvality instalace. 

Vlivy ztrát bychom téţ mohli rozdělit na vnitřní a vnější. 

Vnitřní ztráty vnikají kvůli rozdílným vlastnostem spojovaných vláken a jsou 

zapříčiněny hlavně změnou průměru jádra a primární ochrany spojovaných vláken, odlišnými 

indexy lomu a numerickými aperturami, zploštění jádra a primární ochrany. 

Oproti tomu vnější ztráty se dají ovlivnit montáţi a representují je radiální, uhlový a 

axiální posuv vlákna, kvalita opracování konců vláken, reflexní ztráty. 
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8.1 Příprava konců na spojení 
 

Nejprve je potřeba z konce kabelů odstranit primární a sekundární ochranu. Při 

odstraňování primární ochrany je potřeba dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k poškození 

obalu vlákna, vytvoření mikrotrhlin zapříčiňující zvýšenou lámavost obnaţeného vlákna. 

Závěrem je potřeba vlákno zalomit a vyleštit. K tomu slouţí speciální kleště zajištující velmi 

vysokou přesnost. 

 

8.2 Nerozebíratelné spoje 
 

Nerozebíratelné spoje se sestavují buď to tavným svařováním, lepením anebo 

mechanickými spojkami. 

 

8.2.1 Tavné svařování 
 

Tavné svařování se nejčastěji provádí metodou elektrického oblouku. Při spojování 

nejprve dochází k nastavení čel vláken proti sobě, aby nedošlo ke zúţení. Tato operace je 

důleţitá pro zachování kvality. K získání kvalitního sváru je téţ zapotřebí správně nastavit 

časy natavení konců. Ty se určují podle bodu tavení skla, které je potřeba znát. 

Aby mohlo dojít k vlastnímu sváření vláken, musí být jednotlivé konce vzdálené od 

sebe cca 20 µm. Po natavení konců trvající asi 0,2 s jsou na sebe vlákna přitlačena s přesahem 

asi 15 µm. Svařování elektrickým obloukem trvá kolem 2,5 s. 

Mechanická pevnost spojů dosahuje zhruba 70% pevnosti vlákna. Minimální útlum na 

svárech se blíţí k 0,01 dB/km. 

 

8.2.2 Slepované spoje 
 

Ke spojování kabelů lze pouţít i lepidlo se specifickými vlastnostmi. Musí: jeho index 

lomu být co nejvíce podobný indexu vlákna, sloţením chránit spoj před neţádoucími vlivy 

okolního prostředí, udrţet stabilní polohu vlákna, a zabránit případným tahovým deformacím. 

Celý spoj se nakonec zatáhne termoplastickou spojkou. 

Ztráty vznikající na těchto spojích jsou vyšší oproti svařování, ale i tak menší neţ 0,1 

dB. 
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8.2.3 Mechanické spoje 
 

Takto spojovaná vlákna jsou spojovaná pomocí různých mechanických struktur. 

V zastoupení například V dráţkou anebo kalibrovanou kapilárou. Je nezbytně důleţité, aby 

připevněná vlákna byla pevně přechycená k vyrovnávacímu povrchu – odolnost vůči 

manipulaci a vnějšímu vlivu. 

Optická ztráta mechanického spoje bývá závislá na teplotě. Nejkvalitnější spoje mají 

přídavnou ztrátu pohybující se okolo 0,05 dB. 

Práce na mechanické spojce probíhá v sekvencích. První operací je odizolování 

materiálu a následné odstranění primární ochrany. Pokračujeme naříznutím optického vlákna, 

zalomením a potřením konců gelem (minimalizuje ztráty). Takto opracované konce se 

zasunou do zamačkávací spojky. Spojky jsou vysoce kvalitní, přesné a intuitivní na pouţití.  

Cena zařízení se pohybuje na jedné desetině pořizovací ceny svařovacího zařízení. 

 

8.3 Rozebíratelné spoje 
 

Rozebíratelné spoje jsou sestaveny pomocí konektorů. Ty tvoří jejich podstatnou část, 

protoţe jsou to jediné části spojovacích systémů, které je moţné opakovatelně spojit a 

rozpojit. Jsou situované hlavně do telekomunikačních ústředen, popřípadě do míst 

opakovacích zesilovačů kabelových tras. 

Princip konektorů spočívá opět v přesném navádění příslušných konců vláknových 

světlovou proti sobě. Problém je ale dále komplikován tím, že konečnou optimální polohu je 

třeba zajistit vhodným mechanickým dorazem a spojením obou částí konektoru. Spojovaná 

vlákna se nesmí dotýkat aby nedoházelo k oděru čelních ploch. Důležitou má proto počáteční 

nastavení přesné polohy konců vláken vůči referenčním polohám příslušné části konektoru 

pomocí speciálních mixovacích přípravků, případně i rychlých automatických 

mikromanipulátorů. Vlastní kontaktní člen je hlavní nosnou částí funkce konektoru a určuje 

jeho kvalitu a cenu. 

K zajištění přesné souososti spojovaných vláken se používá jak tuhého, tak poddajného 

uložení v tělese konektoru. Většina konektorů používá jako hlavního konstrukčního prvku 

vkládaného mezi vlákno a justovací mechanismy, vhodné pouzdro nebo kolíkovou vložku, 

případně obojí. Ztráty konektorů tohoto typu se pohybují mezi 0,2 až 0,6 dB podle konkrétní 

konstrukce a použitého materiálu. Jsou známá různá technologická, konstrukční a 

materiálová řešení. [1, str. 118] 

Na obrázku 8.1 jsou konektory pro účelnost rozděleny do jednotlivých kategorií. 
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Obr. 8.1: Názorné rozdělení jednotlivých typů konektorů [14] 

 

8.3.1 Vlastnosti a parametry sledované u optických konektorů 
 

Konektorování, pokud se realizuje nekvalitně, můţe mít za následek velký nárůst 

celkového útlumu na vedení – 10 dB a více. Dnes, optimální hodnota vloţného útlumu se 

pohybuje okolo 0,15 aţ 1,5 dB. U konektorů se téţ sleduje hodnota útlumu zpětného odrazu, 

která se standardně pohybuje mezi 14 aţ 75 dB, coţ vyhovuje i vysokorychlostnímu 

optickému provozu. 

Protoţe konektory nelze vyrobit s absolutní přesností, dalším důleţitým parametrem, 

který je potřeba sledovat je křivka četnosti vloţeného útlumu. Ta udává rozloţení útlumu 

vzhledem k počtu konektorů. 

Posledním, velmi důleţitým a sledovaným parametrem je opakovatelnost spojení 

daného konektoru. Tím, ţe jsme nuceni rozpojit a následně spojit vedení vzniká další 

navýšení útlumu. Typické hodnoty způsobené vloţným útlumem se pohybují kolem 0,2 dB. 
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8.3.2 Typy ferulí 
 

ARCAP – Levné, snadné leštění, malé opotřebení otěrem, vysoká ţivotnost, 

přizpůsobení vláknům s velkými rozměry 

Aluminiové ferule – Obtíţné leštění, křehký materiál, velké tepelná roztaţnost 

Zirkonové ferule – Nejpouţívanější typ, 4 krát větší pevnost v ohybu oproti 

aluminiové feruli, snadné leštění, malé rozměry zrna keramiky a malé opotřebení 

Plastová ferule – Nejlevnější, snadné leštění, větší útlum, niţší ţivotnost 

Kompozitní ferule – Nejpřesnější, nejdraţší, zatím nejlepší typ, velmi malé opotřebení 

otěrem 

 

8.3.3 Typy konektorů klasických optických vláken 
 

Bionic – Vyvinutý na počátku 80. let, hliníková nebo epoxidová kuţelovitá ferule 

s přesným zúţením, dnes nepouţívaný, vloţný útlum 0,5 – 0,6 dB, útlum zpětného odrazu 20 

– 27 dB. 

SMA – Starší typ konektoru, nezajištěná ferule proti pootočení, ARCAP nebo 

hliníkový materiál, 

FC – Standart pro telekomunikace, keramický nebo kompozitní materiál, průměr 

2,5 mm, šroubovací převlečená matice se šroubováním, vloţný útlum 0,2 dB, útlum zpětného 

odrazu 50 dB. 

ST – Standart pro telekomunikace, aretace proti pootočení vodícím kolíkem, 

odpruţená ferule, bajonetový závěr, průměr 2,5 mm, vloţný útlum 0,2 – 0,3 dB, útlum 

zpětného odrazu 20 – 30 dB. 

SC – Provedení pro jedno anebo soubor vláken, keramický nebo kompozitní materiál, 

průměr 2,5 mm, vloţný útlum 0,15 dB, útlum zpětného odrazu 50 dB. 

FDDI – Párový konektor, 4 moţnosti zapojení, malá montáţní hustota, keramická 

ferule, průměr 2,5 mm, vloţný útlum 0,2 dB, útlum zpětného odrazu 20 dB. 

E2000 – Evropský standart v telekomunikacích, napruţený kryt překrývající feruli, 

vloţný útlum 0,2 dB, útlum zpětného odrazu 55 dB. 

LC – Slučitelný s rozměry konektorů RJ-45, představuje novou generaci konektorů 

(provedení podobné SC), po konstrukční stránce zabírá o 50% menší prostor. 

MT-RJ - Slučitelný s rozměry konektorů RJ-45, dvouvláknový 
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MTP – Určený pro páskové kabely, 

MU – Stahovatelný konektor, miniaturní konektor pro jedno anebo více vláken, 

průměr ferule 1,25 mm. 

VF 45 – Pro připojení PC, dvouvláknový konektor s obousměrným přenosem. 

Mimo klasická vlákna se samozřejmě vyrábějí i konektory pro speciální účely. 

 

8.3.4 Typy konektorů plastových optických vláken 
 

Na rozdíl od univerzálnosti konektorů klasických vláken, konektory pro POF jsou 

navrhovány specificky pro aplikaci nebo systém, kde mají být pouţity. Lze je rozdělit do 

těchto kategorií: 

- Speciální konektory pro POF ( V-pin, DNP, Toslink) 

- Konektory navrţené pro GOF, ale adaptovaná na POF (FSMA, ST a další) 

- Konektory pro speciální standarty (D2B, FCI, F07) 
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9. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH TRAS 

V PRAXI 
 

Základem kaţdé optické sítě jsou přenosové trasy z optických kabelů. Přenosová trasa 

je vytvořena v poţadované délce spojováním jednotlivých úseků (pasivní i aktivní části) 

obsahující mimo samotného optického kabelu optické spojky, konektory, děliče, atenuátory a 

další spojovací moduly. 

Nejdůleţitější parametr a rozhodující faktor při měření optické trasy je bezesporu 

útlum světlovodu, kterému je potřeba věnovat patřičnou pozornost. Útlum se měří ve všech 

etapách výstavby optické sítě a konstantně v pravidelných časových úsecích během jejího 

provozu. 

Z parametrů ovlivňující přenos signálu po optickém vlákně bylo moţné změřit pouze 

parametry přenosové, nikoliv fyzické. Z tohoto důvodu cituji článek pana Mgr. Maciej 

Kucharskiho, CSc.: „NORMALIZACE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ“, který 

začleňuji do příloh na přiloţené CD. [ACD] 

 

9.1 Jednotlivé metody měření 
 

Měření útlumu optických vláken v terénu je realizováno dle doporučení norem pomocí 

třech metod – dvou délek, vloţného útlumu a metodou zpětného rozptylu (OTDR). První dvě 

metody vyuţívají ke stanovení útlumu zdroj záření a měřič optického výkonu a jsou kvůli své 

podstatě označovány jako transmisní (přímé) metody. Třetí metoda je zaloţena na měření 

zpětného rozptylu optickým reflektometrem a tedy nepřímá. Kaţdá z těchto metod má své 

klady i zápory, které budou rozepsány níţe. 

Základní dělení metod: 

- Přímé (m. dvou délek a vloţných ztrát) a nepřímé (m. zpětného rozptylu) 

- Destruktivní (m. dvou délek) a nedestruktivní (m. vloţných ztrát a zpětného rozptylu) 

 

9.1.1 Metoda dvou délek 
 

Je nejpřesnější metodou měření útlumu na optickém vlákně, a proto je volena jako 

referenční. Budeme vycházet z měřící soustavy zapojené podle obrázku 9.1. 
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Obr. 9.1: Metoda dvou délek 

 

V prvním kroku je změřen výstupní signál PL po průchodu celým vláknem. Následně, 

ve druhém kroku, se od generátoru optické vlákno zalomí – cca 2 m (v této délce je útlum 

zanedbatelný) a naměříme úroveň vstupního signálu P0. Z naměřených hodnot pak jsme 

schopni, podle vztahu 8.1, stanovit útlum optického vlákna. Zároveň je potřeba dbát na to, aby 

po celou dobu byly zachovány stejné podmínky. 

Nevýhodou této metody je moţnost měřit pouze celkový útlum přenosového média. 

Neumoţnuje tedy změřit jednotlivé hladiny útlumu v určitých bodech trasy. Metoda dvou 

délek je destruktivní a to je nepraktické. Dochází k zalamování vlákna a zvyšuje se 

pravděpodobnost poškození. 

 

9.1.2 Metoda vloţných ztrát 
 

Tato metoda měření je podobná metodě předešlé. Řadí se mezi přímé, ale na rozdíl od 

ní nedochází k zalamování optického vlákna a je tedy vhodná pro měření za provozu. Bohuţel 

však i méně přesná. V praxi se vyuţívá pro měření tras sloţených z mnohavidových vláken a 

měření útlumu pasivních součástek. 

V prvním kroku se změří vstupní signál P0 pomocí referenčního vlákna, dlouhého cca 

2 m. Ve druhém kroku se poté zapojí uvaţované optické vlákno za referenční a soustava se 

změří jako celek. 

Opět budeme vycházet z měřící soustavy zapojené podle obrázku 9.2. 
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Obr. 9.2: Metoda vloţných ztrát 

 

9.1.3 Metoda zpětného rozptylu 
 

Označovaná jako OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) je zaloţená na 

periodickém vysílání krátkých optických impulzů do analyzovaného vlákna. Vyuţívá odrazu 

části optického signálu, ke kterému dochází při průchodu impulzu světlovodem. Tyto odrazy 

vznikají jednak na nehomogenitách v jádru vlákna (Rayleighův rozptyl) a na rozhraní dvou 

prostředí s různým indexem lomu (Fresnelovy odrazy). 

Při měření se vyhodnocuje časová závislost impulzu. Tedy postupnou ztrátu energie, 

polohu a útlum zařazených konektorů, vyskytujících se svárů, popř. lokalizace přerušení. 

U metody zpětného rozptylu se setkáme s tzv. vstupní mrtvou zónou, kterou musíme 

zohlednit. Ta udává vzdálenostní rozsah optického vlákna od přístroje, na kterém nelze 

spolehlivě měřit. Mrtvá zóna se pak dále dělí na identifikační a útlumovou. Ty jsou 

definované minimální vzdáleností a poklesem úrovní dvou poruch, aby je přístroj byl schopen 

řádně identifikovat. 

Stejně jako u metody vloţných ztrát se i u optické reflektometrie pouţívá předřadné 

vlákno. Jeho hlavní účel je pokrytí rozsahu mrtvé zóny a to nám umoţní analyzovat měřené 

vlákno od prvních centimetrů. U této metody je vhodné dále aplikovat i vlákno zářadné 

slouţící k odstranění optického šumu vznikajícího odrazem signálu na konci vedení. 

Vyhodnocení časové závislosti zpětně rozptýleného optického signálu nám poskytuje 

celkový i lokální přehled (sváry, konektory a ostatní pasivní prvky) o útlumu trasy a informaci 

o kvalitě světlovodu (délku optického vlákna, závislost na ní v jednotlivých úsecích, 

homogenitu). 

I kdyţ tato metoda není úplně přesná, optická reflektometrie v současné době 

představuje nejdůleţitější metodu měření a diagnostiky optických vláken, kabelů a tras při 

jejich výrobě, montáţi a provozu. Nicméně potřebná výbava je velmi drahá. 
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9.2 Měření radiačních ztrát 
 

Radiační ztráty jsou způsobeny vyzařováním světelné energie ven z vláknové 

struktury vlivem mikro a makroohybů. 

Mikroohyby vznikají při výrobním procesu (taţením předlisované preformy, 

nanášením primární a sekundární ochrany atd.), vlivem změny okolní teploty a mechanickým 

namáháním, např. tahem. Jsou to nepřesnosti v kruhovosti jádra a homogenitě vlákna. 

Makroohyby vznikají dodatečným ohybem optického vlákna a porušením optického 

odrazu. Tedy při instalaci kabeláţe v rozích místností, taţením přes hrany a pokládkou rezerv. 

Radiační ztráty jsou značně spektrálně závislé a to je dáno průměrem vidového pole. 

Výhodou toho je, ţe při proměřování optické trasy vyšší vlnovou délkou můţeme odhalit 

chyby vniklé při montáţi. 

Při kladení optického kabelu v praxi se musí zohlednit typ světlovodu z hlediska trasy, 

na kterou bude pokládán. 

Pro měření byl v laboratorních podmínkách pro tento účel pouţit speciální přípravek 

na simulaci mikroohybů (Obr. 9.3). Výsledky radiačních ztrát jsou zpracovány v kapitolách 

10.1 a 11.2. 

 

Obr. 9.3: Simulační přípravky 

Rozteč strun po 3 mm (horní p.) a 5 mm (dolní) 
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10. PLATOVÁ OPTICKÁ VLÁKNA 
 

Cena plastových optických vláken na českém trhu k datu 13. 5. 2011 je 12 Kč za jeden 

metr pro simplexní provedení a 22 Kč za jeden metr pro duplexní. Tyto informace byly 

převzaty z on-line katalogu firmy A S M spol. s.r.o. [9]. Hlavní parametry kabelů v této 

cenové relaci a další doplňující informace jsou umístěny do příloh [A, B]. 

 

10.1 Výsledky měření radiačních ztrát POF 
 

Pro měření mikroohybů, stejně tak jako makroohybů, bylo pouţito vybavení typu 

„Loss Test Sets“ firmy Optokon Co., Ltd. [10], které zahrnovalo přístroj „OFT-820 POF 

series (Plastic optical fiber - Loss Test Set)“ a jeho příslušenství, určený pro testování fyzické 

vrstvy zaloţené na plastových optických vláknech. Dále pak nástrojem na simulaci 

mikroohybů (Obr. 9.3), plastovým optickým vláknem ozn. CD-1000-2 duplex celkové délky 

10 m - bliţší specifikace jsou umístěny v tabulce PC.1. A média konvertorem ozn. CS-240, 

taktéţ od firmy Optokon, který jsme pouţili k buzení vlákna referenčním signálem. 

Přístroje OFT-820 POF series a CS-240 Media Converter jsou vybaveny rozhraním 

OptoLock, které umoţňuje snadné zasunutí a upevnění kabelu bez potřeby konektorování 

konců vláken. Popis a nejdůleţitější parametry těchto pouţitých komponent jsou sepsány a 

umístěny do příloh [D, E]. 

Útlum způsobený simulačním přípravkem (mikroohyby), s vzájemnou roztečí 

jednotlivých strun 5 mm, byl 0,02 dB na jednu otáčku. Maximální moţný počet otáček (4 ot.) 

způsobil tedy ztrátu na vedení 0,08 dB – referenční hodnota úrovně naměřeného signálu byla 

-26 dBm. 

Simulační přípravek s vzájemnou roztečí jednotlivých strun 3 mm nezpůsobil ţádné 

ztráty. Z toho plyne, ţe plášť vlákna zcela utlumil tlak přípravku s rozpětím rozteče této 

délky. 

Z výsledků získaných při měření mikroohybů lze vypozorovat, ţe jejich vliv na 

přenosové parametry v oblasti, kde se plánuje pouţití plastových optických vláken, je zcela 

zanedbatelný. 

Pro simulaci makroohybů byly pouţity tubusy válcovitého charakteru o průměrech 1; 

1,5; 2; 2,5; 4 a 5 cm. (Tyto tubusy se v praxi poţívají jako ochrana skupiny optických vláken 

při pokládce.). Referenční hodnota úrovně naměřeného signálu v tomto případě byla 

-25,75 dBm. Tabulka 10.1 obsahuje výsledky měření makroohybů a v obrázku 10.1 jsou pro 

úplnost ještě zpracovány graficky. 



54 
 

Tab. 10.1: Ztráty způsobené makroohyby 

Průměr ohybu [cm] 
Útlum signálu [dB] 

1 ot. 2 ot. 3 ot. 

5 0,05 0,05 0,05 

4 0,17 0,2 0,2 

2,5 0,58 0,63 0,81 

2 0,85 0,93 1,05 

1,5 1,77 1,91 2,09 

1 2,87 3,07 3,31 

 

 

Obr. 10.1: Ztráty způsobené makroohyby 

 

Aby byly změřené hodnoty co nejpřesnější, bylo nezbytné počkat několik sekund, neţ 

se hodnota na displeji ustálila. 

Nejniţší úroveň signálu byla změřena při pouţití tubusu o průměru 1 cm a 

maximálním měřeném počtu otáček; -29,06 dBm. Po srovnání s referenční hodnotou 

-25,75 dBm jsme zjistili, ţe při třech otáčkách došlo k navýšení ztrát o 3,31 dB. Průměrné 

navýšení útlumu je 0,77 dB na ohyb vlákna pravoúhlého typu o poloměru 0,5 cm. Tyto ztráty 

uţ nejsou tak lehce zanedbatelné a při montáţi plastových vláken na „poslední míli“ musí 

projektující důkladně zváţit trasu vedení anebo se přizpůsobit výběrem vhodného 

(s pravděpodobností ekonomicky draţšího) typu vlákna. 

Zapojení měřící soustavy je vyfoceno na obrázku 10.2: 
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Obr. 10.2: Zapojení soustavy pro měření vlivu radiačních ztrát 

(Zleva: CS-240, POF, OFT-820) 

 

V příloze [F] jsou umístěny další fotografie dokumentující měření a praktické 

montáţe. 

Útlum způsobený makroohyby jiţ známe. Za účelem zjištění jeho skutečného vlivu na 

přenos informace v reálném prostředí se zprovoznila jednoduchá uţivatelská síť sloţená ze 

dvou klientských stanic (PC), jejichţ úkolem bylo vysílat/detekovat signál a dvou totoţných 

média konvertorů CS-240 od firmy Optokon Co., Ltd. Klientské stanice byly spojeny s média 

konvertory kroucenou dvojlinkou kategorie 5E (standart 100Base-T) dlouhé cca 2 m. Média 

konvertory jsem propojil zatěţovaným plastovým optickým vláknem z předchozího měření 

[C], délky 10 m. Maximální přenosová rychlost na fyzické vrstvě by tedy byla 100 Mbit/s. 

K vysálání/přijímání signálu při samotném měření byl vyuţit program cmd.exe 

Operačního systému Windows 7. 

Budeme vycházet z měřící soustavy zapojené podle obrázku 9.1. 
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Obr. 10.3: Blokové schéma zapojení měřící soustavy 

 

Makroohyby na POF jsem způsobil tubusem o průměru 1 cm. To je o polovinu větší 

průměr, neţ minimální doporučený průměr ohybu. Bylo způsobeno celkem 8 otáček, ale i 

přesto nedošlo k výpadku přenášeného signálu. Z toho lze odvodit, ţe i při instalaci média 

konvenrtorů CS-240 firmy Optokon Co., Ltd. v náročném prostředí bude zajištěna 

provozuschopná kvalita přijímaného signálu. 

Na obrázku 10.4 je fotografie zapojení měřící soustavy v reálných laboratorních 

podmínkách. 

 

Obr. 10.4: Zapojení soustavy pro měření přenosu informace 
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10.2 Měření ztrát při nedoléhání konců POF 
 

V této kapitole bude provedeno měření demonstrující situace, kdy například špatným 

konektorováním nebo svařováním konců vláken dochází k posuvu a decentralizaci jader 

optického vlákna. To má pak za následek zhoršené, popřípadě nemoţné navázání jednotlivých 

vidů zpět do optického vlákna a zvýšení útlumu spojení. 

Konkrétně proměříme zvýšení útlumu vazby vlákno na vlákno oddalováním konců 

vláken (podélnou, příčnou a úhlovou odchylkou). K tomu vyuţijeme elektronický modulární 

systém OPTEL [15], který je uzpůsoben k vysílání analogového nebo pulzního signálu přes 

optické vlákno. 

Stavebnice disponuje optickým manipulátorem (Obr.: 10.3) a dvěma plastovými 

vlákny (krátkým a dlouhým). Bliţší informace o vláknech nejsou známy, to však nebude mít 

na demonstraci jevů vliv. Vlnová délka přenášeného signálu byla 650 nm. 

 

Obr. 10.5: Optický manipulátor OPTEL 

 

Použité komponenty: 

- Trafo 9V; 0,75 A 

- Zdrojová deska +5 V 

- Audio generátor 

- Vysílač a přijímač analogového/digitálního optického signálu 

- Audio zesilovač s reproduktorem 
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Schéma zapojení měřící soustavy: 

 

Obr. 10.6: Zapojení jednotlivých komponentů soupravy OPTEL 

 

10.2.1 Výsledky měření při oddalování konců vláken 

Tab. 10.2: Ztráty způsobené podélnou odchylkou 

Vzdálenost konců [mm] Výkon [µW] Útlum [dB] 

0 1,22 0 

0,5 1,2 0,07 

1 1,03 0,74 

1,5 0,89 1,37 

2 0,69 2,48 

3 0,39 4,95 

4 0,24 7,06 

5 0,17 8,56 

6 0,12 10,07 

7 0,08 11,83 

8 0,072 12,29 

9 0,058 13,23 

10 0,048 14,05 

15 0,022 17,44 

20 0,008 21,83 

25 0,004 24,84 

30 0,002 27,85 
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Tab. 10.3: Ztráty způsobené příčnou odchylkou 

– měřeno při podélném oddálení vláken 1,5 mm 

Vzdálenost konců [mm] Výkon [µW] Útlum [dB] 

0 0,84 0 

0,2 0,72 0,67 

0,4 0,61 1,39 

0,6 0,53 2 

0,8 0,25 5,26 

1 0,12 8,45 

1,2 0,059 11,53 

1,4 0,029 14,62 

 

Tab. 10.4: Ztráty způsobené úhlovou odchylkou 

– měřeno při podélném oddálení vláken 1,5 mm 

Úhel odchylky [°] Výkon [µW] Útlum [dB] 

0 0,82 0 

5 0,57 1,58 

10 0,42 2,91 

15 0,39 3,23 

20 0,31 4,23 

25 0,22 5,71 

30 0,13 8 

35 0,067 10,88 

40 0,037 13,46 

45 0,018 16,59 

50 0,009 19,6 

55 0,003 24,37 

 

První naměřená hodnota úrovně signálu (resp. poklesu výkonu) byla vzata jako 

referenční. Pro výpočet útlumu byl pak v té závislosti pouţit vztah: 

        
  

  
        (10.1) 

- kde: A je hodnota útlumu signálu v dB, Px a Py jsou naměřené výkony na 

přijímači (Px – referenční, Py – po přenastavení aparátu) 

Na základě těchto výsledků doporučuji při plánování tras zaloţených na plastových 

optických vláknech vyvarovat se spojování „na půli cesty“, pokud to není nezbytně nutné. 

Svařování POF se v praxi neprovádí. Ke zmenšení stávající úrovně signálu na polovinu (o 

3 dB) došlo u podélné odchylky jiţ při 3 mm, příčné 0,8 mm a úhlové 10°. 

Pro názornost, jsou v obrázcích 10.5, 10.6 a 10.7 zpracovány trendy jednotlivých 

odchylek graficky. 
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Obr. 10.7: Podélná odchylka vyjádřená útlumem 

 

 

Obr. 10.8: Příčná odchylka vyjádřená útlumem 
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Obr. 10.9: Úhlová odchylka vyjádřená útlumem 

 

Z vynesených charakteristik můţeme pozorovat, jaký vliv má simulované prostředí na 

útlum signálu. Vidíme, ţe světlovod, v tomto případě POF, je velmi citlivý na spojení, zvláště 

pak na větší vzdálenosti. 
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11. KŘEMÍKOVÁ OPTICKÁ VLÁKNA 

Klasická optická vlákna se na českém trhu k datu 13.  5. 2011, s nejniţší cenou, 

pohybují okolo 5 Kč za jeden metr ve vícemódovém provedení (standart ITU-T G.651), 4 Kč 

za jeden metr v jednovidovém provedení (standart ITU-T G.652) a 6 Kč/m u světlovodu 

standartu ITU-T G.657 – sníţená citlivost na ohyby, určená hlavně pro aplikaci 

v přístupových sítích. Tyto informace byly opět převzaty z on-line katalogu firmy 

A S M spol. s.r.o. [9]. Doplňující informace jsem umístil na CD do přílohy [BCD]. 

Vlákna v těchto cenových relacích nemají například sekundární ochranu a to omezuje 

jejich moţnosti uplatnění. Pro většinu instalací pak vyţadují uloţení do další ochrany 

(mikrotrubičky). S lepší adaptabilitou a parametry vlákna roste výrazně i cena! 

Pro měření přenosových parametrů klasických optických vláken bylo nutné nejdříve 

sestavit trasu. Z dostupných verzí vláken v laboratoři jsem nakonec zvolil vlákno jednovidové 

(standart ITU-T G.652d s měrným útlumem 0,331 dB/km pro vlnovou délku 1310 nm a 

0,193 dB/km na 1550 nm). Plastová optická vlákna jsou sice výhradně mnohavidového 

charakteru, ale abych byl schopen demonstrovat i měření nepřímou metodou (OTDR), zvolil 

jsem takto. 

 

11.1 Sestavování trasy 
 

Protoţe se GOF díky svým nízkým útlumovým parametrům pouţívají primárně při 

budování typů sítí s několikanásobně větší rozlohou oproti typům vystavěných na POF, 

musíme si uvědomit, ţe dříve či později bude nutné upotřebit svařování anebo konektorování 

jejich jednotlivých částí. V opačném případě by výsledné ekonomické náklady byly enormní. 

K sestavení trasy, ale i ke kontrole přenosových parametrů, je tedy nezbytné 

specializované vybavení, které zachová, v rámci mezí, příslušný standart.  

Pro svařování optických vláken je v laboratoři k dispozici svářečka FITEL S122, která 

je automatizovaná a disponuje detekcí chyb – např. špatně vloţená vlákna. Pokud je osazení 

vláken v pořádku, přístroj provede svár automaticky. Svářečka je schopná provést i odhad 

útlumu a na závěr vykoná zkoušku pevnosti spoje. Její nejdůleţitější parametry budou 

umístěny do přílohy [G]. 

Doba svařování trvala 15 sekund a nejmenší dosaţený útlum spoje byl 0,05 dB. Na 

obrázku 11.2 je ukázán proces svařování optického vlákna G.562d. 
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Obr. 11.2: Svařování optického vlákna 

 

Ještě před samotným svařováním je potřeba z konce světlovodu odstranit jeho 

primární ochranu, popř. i sekundární, má-li. Po odstranění ochrany se vlákno očistí 

alkoholem, aby se odstranily zbytky zbývajících nečistot. Nakonec se vlákno zalomí 

v lámačce (FITEL S325A) pro zarovnání jeho profilu. 

Cena svářečky striktně závisí na parametrech a funkcích, kterými disponuje – cca 

několik desítek tisíc Kč. Cena lámačky se pohybuje okolo 14 tisíc Kč. [9] 

Provedení spojení klasických křemíkových vláken v terénu je sloţitější a časově 

náročnější ve srovnání s POF. Zatímco GOF je běţně potřeba svářet (konektorovat), u 

polymerových vláken vzniká snaha konektorování úplně vynechat (systém OptoLock). 

Svařování POF se v praxi nepouţívá. 

 

11.2 Výsledky měření radiačních ztrát GOF 
 

Pro měření mikro a makroohybů na klasických optických vláknech byly pouţity stejné 

simulační nástroje jako u plastových. Optické vlákno G.652d mělo délku přibliţně 400 m a 

zakončení konektory typu SC/PC. Jako zdroj světelného záření jsem pouţil přístroj LS 420 od 

firmy Optokon Co., Ltd. [10] schopný vysílat budící signál jak na vlnové délce 1310 nm, tak 

1550 nm. Pro příjem optického signálu byl vzat přístroj ozn. PM 420 s dynamickým 

rozsahem, odpovídající těmto vlnovým délkám, od -60 do +10 dBm a nejistotou měření ±5 % 

- téţ od stejné firmy. 

Rozhraní přístrojů LS 420 a PM 420 je kompatibilní s konektory FC a ST, a proto bylo 

potřeba soustavu vybavit o kabelovou spojku SC-FC. 



64 
 

Na obrázku 11.3 je zapojení soustavy pro měření radiačních ztrát, na obrázku 11.4 pak 

její fotografie pořízená v reálných laboratorních podmínkách. 

 

 

Obr. 11.3: Blokové schéma zapojení soustavy 

 

 

Obr. 11.4: Zapojení soustavy pro měření vlivu radiačních ztrát 
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Při měření mikroohybů docházelo k útlumu v řádech desítek decibelů a to jiţ při 

pouhém ukotvení světlovodu do simulačního přípravku. Důvodem byla absence sekundární 

ochrany tohoto konkrétního optického vlákna. 

Pro simulaci makroohybů se opět pouţily trubice o průměrech o průměrech 1; 1,5; 2; 

2,5; 4 a 5 cm. Referenční hodnota úrovně naměřeného signálu v tomto případě byla 

-27,70 dBm u vlnové délky 1310 nm a -10,37 dBm na 1550 nm. Tabulka 11.1 obsahuje 

výsledky měření makroohybů a v obrázcích 11.5 a 11.6 jsou pro úplnost ještě zpracovány 

graficky. 

 

Tab. 11.1: Ztráty způsobené makroohyby 

Průměr 

ohybu 

[cm] 

Útlum signálu [dB] 

1310 nm 1550 nm 

1 ot. 2 ot. 3 ot. 1 ot. 2 ot. 3 ot. 

5 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0,04 0,04 0,04 

2,5 0 0 0 0,13 0,23 0,51 

2 0,08 0,1 0,1 0,53 0,95 1,75 

1,5 0,52 0,72 1,1 3,93 9,65 13,53 

1 2,64 5,75 11,08 19,23 39,19 46,21 

 

Z výsledků získaných při měření vidíme, ţe přenášení signálu po vlnové délce 

1550 nm je více náchylnější na makroohyby neţ kdybychom jej přenesly na 1310 nm. Na 

1550 nm se útlum začal objevovat u ohybu s průměrem 4 cm, zatímco na niţší ze dvou 

vlnových délek aţ u ohybu dvoucentimetrovém. 

Pokud tyto poznatky porovnáme s výsledky radiačních ztrát u plastových optických 

vláken, zjistíme, ţe v prvé řadě má na útlum vliv, zda je světlovod uzpůsoben jako jednovid 

anebo vícevid. U POF byl první pokles úrovně zaznamenán při ohybu vlákna o průměru 5 cm. 

Tzn. mnohavidové vlákno je náchylnější na ohyb a je to z důvodu toho, ţe signál můţe být 

navázán do světlovodu pod větším akceptačním úhlem (vyšší NA) a tím pádem jeho 

trajektorie, resp. úhel dopadu je menší neţ u jednovidového vlákna. 
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Obr. 11.5: Ztráty způsobené makroohyby 

(Závislost útlumu signálu na vlnové délce 1310 nm) 

 

 

Obr. 11.6: Ztráty způsobené makroohyby 2 

(Závislost útlumu signálu na vlnové délce 1550 nm) 

 

Z vynesených charakteristik si lze lépe představit, jaký vliv má simulované prostředí 

na útlum signálu. Útlum světlovodu, v tomto případě GOF, výrazně rostl s menším 

poloměrem ohybu. Vznik takovéhoto ohybu by mohl znamenat celkové utlumení 

komunikace. 
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11.2.1 Měření radiačních ztrát GOF metodou OTDR 
 

Cílem této podkapitoly je zjistit, jak takový makroohyb znehodnocuje trasu jako celek. 

Na základě toho je nejvhodnější pro měření pouţít metodu optické reflektometrie. Optická 

trasa je sestavena z přístroje OTDR ozn. FTB-400 „Universal Test Systém“ firmy EXFO 

Electro-Optical Engineering Inc., dále přípravkem předřadného vlákna v délce 1 km a 

optického vlákna G.652d - délky 2 km, 400 m, 600 m. Při zapojování byly jednotlivé úseky 

trasy demonstrativně propojeny více druhy konektorů. 

Na obrázku 11.7 je schéma zapojení sestavené trasy, na obrázku 11.8 pak její 

fotografie pořízená v reálných laboratorních podmínkách. 

 

Obr. 11.7: Blokové schéma zapojení soustavy (OTDR) 

 

Na třetí bod spojení byl vloţen záměrně, pro názornost, konektor typu SC/PC, který se 

vyznačoval jiţ značným opotřebením (vyšší útlum). Fotografie pořízená při kontrole čistoty je 

pro zajímavost uloţena v příloze [H]. Měření vlivu způsobeným makroohybem se realizovalo 

manipulací vlákna v části trasy mezi bodem 3 a 4 o délce 400 m. Optické vlákno dlouhé 

600 m následující za manipulovaným slouţí jako zářadné. 
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Obr. 11.8: Zapojení soustavy pro měření vlivu radiačních ztrát (OTDR) 

 

Výsledky naměřené metodou optické reflektometrie jsou zaznamenané v tabulce 11.2. 

Měření bylo provedeno pouze u ohybů s průměrem 1,5 a 2 cm, na kterých se nejlépe porovná 

přesnost nepřímé metody s přímou. Referenční hodnota úrovně naměřeného signálu v tomto 

případě byla -1,003 dBm u vlnové délky 1310 nm a -0,661 dBm na 1550 nm. 

Tab. 11.2: Ztráty způsobenými makroohyby (OTDR) 

Průměr 

ohybu 

[cm] 

Útlum signálu [dB] 

1310 nm 1550 nm 

1 ot. 2 ot. 3 ot. 1 ot. 2 ot. 3 ot. 

2 0,013 0,022 0,029 1,139 1,919 2,209 

1,5 0,557 0,647 0,697 1,319 7,979 - 

 

 Rozdíl mezi naměřenými hodnotami útlumu nepřímou metodou a přímou byl řádově 

jen několik desetin dB při vlnové délce 1310 nm a jednotek na 1550 nm. 

 Oproti přímým metodám, metodou optické reflektometrie se hůře měří ztráty většího 

rozsahu, protoţe výkon zpětně rozptýleného záření se zmenšuje exponenciálně se vzdáleností. 

A proto nebylo moţné změřit poslední hodnotu tabulky 11.2, signál se ztratil v šumu. 
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Pro optické trasy, které jsou kratší neţ 50 km, je při měření na OTDR doporučováno 

nastavit impulz o délce 1 µs a dobu průměrování na 30 sekund. Protoţe ale existuje úměra 

mezi délkou předřadného vlákna vzhledem k impulzu, nastavil jsem jeho délku na 100ns. Tím 

se také zvýšila citlivost na jednotlivé vyskytující se nehomogenity. 

 Na obrázcích 11.9, 11.10 a v příloze [CH] jsou zobrazeny závislosti útlumu optické 

trasy změřené pomocí OTDR, λ=1550 nm. 

 

 

Obr. 11.9: Referenční zobrazení útlumu 

 

 

Obr. 11.10: Zobrazení útlumu – průměr přípravku 1,5 cm, 2 ot. 

 

Pokud bychom pomocí přístroje OTDR chtěli měřit útlum a kontinuitu nějaké rozsáhlé 

sítě, např. PON (Passive Optical Network), musíme respektovat specifika sítě. 

Při měření PON reflektometrem OTDR dochází na splitterech k rozdělení měřícího 

signálu, stejně jako při provozu signálů nesoucích informaci. Měření ze strany OLT přináší 

značné zkreslení výsledků, reflektorgram v části „za splitterem je složen z výsledků 
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jednotlivých větví, které mohou mít různé útlumové vlastnosti a délku. Proto se doporučuje 

měření PON ze strany ONT, které nám poskytuje přesné informace o jednotlivých větvích. 

Samotná rozbočnice má značný útlum, který se však na reflektogramu jeví nižší. Všechny tyto 

faktory kladou velké požadavky na dynamický rozsah přístroje. 

Dynamický rozsah přístroje můžeme v omezené míře ovlivnit nastavením délky 

měřícího impulsu (1.1). Nedisponujeme-li přístrojem umožňujícím dosažení potřebného 

dynamického rozsahu, nezbývá nám nic jiného, než měřit PON po částech. Měření provádíme 

na vlnových délkách využívající PON (1310, 1490, 1550nm). [5] 

 Cena přístroje OTDR se základní výbavou se na trhu pohybuje okolo 30 tisíc Kč. Cena 

výkonného a adaptabilního přístroje (FTB-400) je dle nabídky, ke dni 20. 5. 2011 $7,634 – tj. 

přibliţně 130 tisíc Kč. 

  



71 
 

12. SHRNUTÍ POZNATKŮ 
 

Rychlý technický vzestup dnešní doby nabízí stále více moţností, jak se zapojit do 

digitálního světa. Stále více je upřednostňován trend inteligentní digitální domácnosti 

zahrnující celkovou architektonickou a technologickou koncepci. Tato koncepce zahrnuje a 

sdruţuje všechny funkce, aplikace a koncová zařízení moderní domácnosti do jednotného 

systému. Vzájemná návaznost jednotlivých širokopásmových komunikačních sítí je základem 

integrace, která přispívá ke zvýšení kvalit a tím pádem zjednodušení kaţdodenního ţivota. 

Někteří poskytovatelé pevných přístupových komunikačních sítí zpravidla ještě 

vyuţívají strukturovanou kabeláţ. K dosaţení optimální přenosové rychlosti nasazují stále 

náročnější modulační technologie systémů xDSL. Toho však nelze vyuţívat donekonečna. 

S nabídkou nových typů sluţeb budou kladeny stále větší poţadavky na rychlost uţivatelské 

přípojky. Dnes je běţně nabízena pomocí FTTH rychlost cca 100 Mbit/s. 

Optické vlákno má oproti měděné kabeláţi velké mnoţství výhod. Pokud se budeme 

bavit o účastnické síti, musím jako mezník uvést optické vlákno vyrobené z polymeru.  

Vysokorychlostní optická síť aţ do domu realizovaná ve formě plastových optických 

kabelů nabízí stejný výkon jako při pouţití klasických, ale s výrazně niţší cenou, která je 

srovnatelná s měděnou kabeláţí. U POF stejně tak jako u klasických optických vláken nehrozí 

ţádné interference. Je to dielektrikum (nevede elektrický proud) a dá se proto pouţít i v 

prostředích s vysokým elektromagnetickým rušením, například v souběhu s vedením velmi 

vysokého napětí. Odposlech přenášených informací na rozdíl od metalického kabelu je téměř 

nemoţný. POF jsou malá, tenká, flexibilnější a robustnější (i oproti křemenným vláknům). 

Lehce nasaditelná kolem zdí a podlahových lišt. Stejně tak lze i provést instalaci s klasickým 

připojením přes datovou zásuvku. Samotná instalace POF je velmi jednoduchá a můţe být 

provedena netrénovaným člověkem (nástroje jsou „primitivní“ a levné). Plastové světlovody 

jsou pouţívané v aktivních optických sítích (AON – Active Optical Network). Jednotlivé 

komponenty jsou napájeny a díky referenčním signálům (vlnová délka 650 nm) člověk 

okamţitě vidí, zda je signál přítomen. Správně instalovaný optický kabel má také dlouhou 

ţivotnost. 

Vyuţití plastových optických vláken se ale nemusí nutně týkat pouze moderních 

domácností. Své místo našly v umění, v automobilovém a leteckém průmyslu, ve vojenství.  

Tabulka 12.1 udává bliţší standartní specifikace POF v různých oblastech pouţití. 
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Tab. 12.1: Specifikace parametrů POF v různých odvětví vyuţití 

Odvětví 
Měrný útlum 

[dB/m] 

Šířka pásma 

[MHz/m] 
Poznámka 

Umění 0,25 - 

Provozuschopné v teplotě: 

-55 aţ 70°C 

Průměrná kvalita, nízká cena 

Audiotechnika a 

s světelná 

propagace 

0,16 40/50 Nízká cena, pouţití ke snímání 

Ovládací prvky 

automobilového a 

strojního průmyslu  

0,15 40/50 

Provozuschopné v teplotě: 

-40 aţ 85°C 

Méně ztrát způsobené opakujícími 

se ohyby 

Prvky digitální 

domácnosti 
0,16 200/50 

Niţší numerická apertura 

(NA=0,30) 

Počítačové sítě 0,16 500/50 Pouţití MSI nebo GI vláken 
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ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo prostudovat moţnosti vyuţití plastových optických 

vláken v telekomunikacích. Objasnit základní principy a děje v optickém prostředí. Jednotlivé 

typy POF, metody a materiály pouţívané k jejich výrobě. Způsoby spojování optických 

vláken. Provést simulační měření umoţňující porovnat přenosové parametry plastových 

optických vláken s jejich křemíkovými protějšky. 

V první kapitole byla zpracována historie vzniku a vývoje POF jako moţnou 

alternativou či doplněním klasických křemíkových vláken. 

Následující kapitoly teoretické části práce popisují faktory ovlivňující přenosové a 

fyzické parametry plastových světlovodů. 

V kapitole druhé je popsán princip šíření světla v optických vláknech a s ním rozsahy 

vlnových délek elektromagnetického spektra vyuţívaných v telekomunikacích. Jsou zde také 

zmíněny termíny index lomu světla a numerická apertura. 

Kapitola tři se věnuje ztrátám vznikajícím na optickém vedení obecně. Je tu 

charakterizován útlum a popsána disperze jako závislost projevující se při lomu světla. 

Další kapitola srovnávala křemíková optická vlákna s plastovými funkčním 

způsobem. Informovala o rozměrech jednotlivých světlovodů a na základě útlumové křivky 

definuje vhodná přenosová okna. 

V páté kapitole je vysvětlen pojem šířka pásma a jsou zde uvedeny faktory ji 

ovlivňující, omezující. Podkapitola Metody navýšení šířky pásma POF ukazuje několik 

moţných způsobů, jak vyuţít jednotlivé faktory limitující šířku pásma v náš prospěch. Dále je 

tu rozepsáno dělení plastových optických vláken dle profilu indexu lomu a jejich stručné 

charakteristiky s předpokladem vyuţití v praxi. 

Sedmá kapitola popisuje PMMA jako hlavní materiál k výrobě POF, jeho moţné 

polymery a proč právě je na rozdíl od ostatních zmíněných materiálů nejvyuţívanější. 

Kapitola navazující na sedmou popisuje proces polymerizace, tedy výrobu 

plastových světlovodů a metody výroby vyuţívané v praxi. 

Poslední kapitola teoretické části se zabývá spojováním optických vláken od 

přípravy konců spojení přes druhy spojů k jejich konečným vlivům (útlumem) na spojení. 

V praktické části práce, která začíná kapitolou 9, byly měřením porovnány přenosové 

parametry POF a GOF. Dále byl proveden výčet měřících metod, vyuţívaných v praxi a jejich 

stručná charakteristikou. Také popis měření radiačních ztrát, jejichţ výsledky (v kap. 10. a 

11.) jsou stěţejní pro porovnání vyuţití optického vlákna v účastnické síti. Ukázalo se, ţe 

vzhledem k nárokům na provoz, manipulaci, údrţbě a cenové nákladnosti při realizaci je 

výhodnější pouţít POF. 
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Kapitoly 10 a 11 pak obsahují výsledky pouţitých měřících metod, rozebírají 

jednotlivé aspekty tykajících se právě realizaci pomocí oněch vláken v praxi a tím pádem i 

srovnávají GOF a POF pro pouţití v účastnických koncových sítích. 

Poslední kapitola s názvem Shrnutí poznatků završuje práci a poukazuje na výhody 

POF, jak oproti klasickým optickým vláknům, tak oproti metalické kabeláţi. 
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Seznam pouţitých zkratek, veličin, symbolů 
 

Výraz  Vysvětlení 

α‘  Koeficient útlumu vyjádřen k km
-1 

α  Koeficient útlumu vyjádřen v dB/km 

θ  Poloviční úhel pod kterým vstupuje paprsek do vlákna 

λ  Vlnová délka 

Δ  Relativní rozdíl idexu lomu 

Δλ  Spektrální šířka 

Δτ  Časový rozdíl 

 

A  Úroveň útlumu 

AN  Hodnota numerické apertury 

c  Rychlost světla ve vakuu 

g  Koeficient indexu 

L  Délka vlákna 

n  Index lomu dielektrického prostředí 

v  Rychlost světla v materiálu 

P0  Vstupní výkon 

PL  Výstupní výkon 

Px  Referenční výkon 

Py  Výkon po přenastavení aparátu 

Tg  Přenosová teplota okna 

 

AON  Active optical network 

ATM  Asynchronus Tranfer Mode 

BB  Bromobenzene 

BBP  Benzyl N-Butyl-Phtalate 

BzMA  Benzyl Methacrylate 

DFB  Distributed Feedback 

DPS  Diphenyl-sulfide 

DSI  Double Step Index 

DSL  Digital Subscriber Line 

FTTH  Fiber To The Home 

GI  Graded Index 

GOF  Glass Optial Fiber 

ITU  International Telecommunication Union 

LD  Laser Diode 

LED  Light Emitting Diode 

low-NA Reduced Numerical Aperture 

MMA  Methylmethacrylate 

MC  Multi Core 
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NA  Numerical Aperture 

OLT  Optical Line Terminal 

ONT  Optical Network Terminal 

ONU  Optical Network Unit 

OTDR  Optical Time Domain Reflectometer/ry 

PF  Perfluorinated 

PON  Passive Optical Network 

PS  Polystyrene 

PhMA  Phenyl Methacrylate 

POF  Polymer Optical Fiber 

PMMA Polymethylmethacrylate 

RC  Resonant Cavity 

SI  Step Index 

VB  Vinyl Benzoate 

VCSEL Vertical Cavity Surface Emitting Laser 

VPAc  Vinyl- Phenylacetate 
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[ACD] Normalizace optických vláken a kabelů 

[BCD] Optické kabely - přehled typů 
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Přílohy 
 

[A] FOP KABEL, 0,98/1MM, SIMPLEX, 2,2MM, 0,2DB/M@650NM, PE, 1,25KM 

Plastový optický kabel, 1mm, jedno vlákno, PE, barva černá. Cívka 1,25 km (12kg). 

Vhodný pro napojení na konektory řady HFBR (např. HFBR-4511). Cena za metr, +10% při 

odběru metráže. Katalogové číslo: FPO-SPE1000. Záruka 2 roky. 

Plastový optický kabel pro koncová vedení a průmyslové nasazení. Určen pro 

zakončení vedení a výrobu plastových optických patchcordů. Sama vlákna mají velkou 

mechanickou odolnost, nevadí jim opakované ohnutí. Připomínáme, že komunikační vlnová 

délka je obvykle 650nm (červené viditelné světlo), multimodové. 

 

Konstrukce: 
 

Vlákno vyrobeno z PMMA materiálu, vlastní průměr vlákna 980um, plášť 1000um. 

Každé vlákno ve vlastním polyetylénovém plášti, pláště vzájemně spojeny do zipu, snadné 

roztáhnutí na samostatné kabely. 

 

 Počet vláken: 1, simplex 

 Jádro: Polymethyl-metacrylat 

 Průměr vlákna: 0,980 ±0,060 mm (dle JIS C 6862) 

 Plášť jádra: Fluorovaný polymer 

 Průměr pláště: 1,0 ±0,060 mm 

 Index lomu: jádro 1,492, plášť 1,417, skokový 

 Numerická apertura: 0,5 

 Útlum: ≤200dB/km @ 650nm (dle JIS C 6863) 

 Vnější rozměr: 2,2mm ±0,05 

 Vnější plášť kabelu: Polyethylen, barva černá 

 Pracovní teplota: -50 az +70 st. C 

 Hmotnost: 5g/m 

 Poloměr ohybu se ztrátou do 0,5dB: 25mm (dle JIS C 6861) 

 Statická tažná síla: 70N (dle JIS C 6861) 

 Opakovatelný ohyb: 1000x při ztráte do 1dB (dle JIS C 6861) 

 

Balení: 

 

Cívka 1,25km. Průměr cívky 37cm, výška cívky 29cm. Hmotnost s kabelem 6kg. 

 

Plastový optický kabel se používá především pro propojení technologií a pro 

připojení uživatelů k internetu v dosahu několika desítek posledních metrů. 

Připojení POF do konektoru typu OptoLock - není třeba žádných nástrojů, konektor není 

nutno brousit apod. Technik navíc vidí světlo jdoucí vláknem, neboť komunikace probíhá ve 

viditelném spektru (červená barva). Provedení připojení je tak extrémně rychlé. [9] 
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[B] FOP KABEL, 0,98/1MM, DUPLEX, 2,2MM, 0,2DB/M@650NM, PE, 1,25KM 

Plastový optický kabel, 1mm, jedno vlákno, PE, barva černá. Cívka 1,25 km (12kg). 

Vhodný pro napojení na konektory řady HFBR (např. HFBR-4511). Cena za metr, +10% při 

odběru metráže. Katalogové číslo: FPO-DPE1000. Záruka 2 roky. 

Plastový optický kabel pro koncová vedení a průmyslové nasazení. Určen pro 

zakončení vedení a výrobu plastových optických patchcordů. Sama vlákna mají velkou 

mechanickou odolnost, nevadí jim opakované ohnutí. Připomínáme, že komunikační vlnová 

délka je obvykle 650nm (červené viditelné světlo), multimodové. 

 

Konstrukce: 
 

Vlákno vyrobeno z PMMA materiálu, vlastní průměr vlákna 980um, plášť 1000um. 

Každé vlákno ve vlastním polyetylénovém plášti, pláště vzájemně spojeny do zipu, snadné 

roztáhnutí na samostatné kabely. 

 

 Počet vláken: 2, duplex, zip konstrukce 

 Jádro: Polymethyl-metacrylat 

 Průměr vlákna: 0,980 ±0,060 mm (dle JIS C 6862) 

 Plášť jádra: Fluorovaný polymer 

 Průměr pláště: 1,0 ±0,060 mm 

 Index lomu: jádro 1,492, plášť 1,417, skokový 

 Numerická apertura: 0,5 

 Útlum: ≤200dB/km @ 650nm (dle JIS C 6863) 

 Vnější rozměr: 2,2 x 4,4mm ±0,05 

 Vnější plášť kabelu: Polyethylen, barva černá 

 Pracovní teplota: -50 az +70 st. C 
 Hmotnost: 8g/m 

 Poloměr ohybu se ztrátou do 0,5dB: 25mm (dle JIS C 6861) 

 Statická tažná síla: 140N (dle JIS C 6861) 

 Opakovatelný ohyb: 1000x při ztráte do 1dB (dle JIS C 6861) 

 

Balení: 

 

Cívka 1,25km. Průměr cívky 37cm, výška cívky 29cm. Hmotnost s kabelem 6kg. 

 

Plastový optický kabel se používá především pro propojení technologií a pro 

připojení uživatelů k internetu v dosahu několika desítek posledních metrů. 

Připojení POF do konektoru typu OptoLock - není třeba žádných nástrojů, konektor není 

nutno brousit apod. Technik navíc vidí světlo jdoucí vláknem, neboť komunikace probíhá ve 

viditelném spektru (červená barva). Provedení připojení je tak extrémně rychlé. [9] 
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[C] CD-1000-1/2_POF simplex/duplex cable 

- Popis: 

Vlákno je vyrobeno z PMMA materiálu s polyethylenovým pláštěm. 

- Specifikace: 

Tab. C.1: Důleţité parametry simplexního/duplexního POF pouţitého při měření 

radiačních ztrát 

Položka Veličina Jednotka Poznámka 

Průměr jádra 

 s obalem 

s pláštěm 

980±60 

1000±60 

2200(4400)±100 

µm  

Geometrická deformace ≤6 %  

Váha 6/8 g/m  

Index lomu jádra 1492 -  

Index lomu obalu 1417 -  

Numerická apertura 0,47±0,03   

Přenosové ztráty ≤200 dB/km Při vlnové délce 650 nm 

Minimální poloměr ohybu 25 mm  

Počet ohybů 10 000 - Navýšení ztrát o ≤2 dB 

Počet zkroucení 5 - Navýšení ztrát o ≤2 dB 

Síla nárazu 0,4 N.m Navýšení ztrát o ≤2 dB 

Statická taţná síla 70 N  

Okolní teplota -50 aţ 70 °C  
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[D] OFT-820 POF series 

- Popis: 

Tento přístroj je vybaven kombinací dvou optických testů – zdroj světla a výkonový 

měřák. Optický zdroj světla splňuje všechny nezbytné technické poţadavky na měření POF 

sítí. Zdroj je schopný vysílat i duplexně na pracovní vlnové délce 650 nm. Optický měřák je 

navrţen na měření jak absolutního, tak relativního výkonu optického signálu v POF sítích. 

- Specifikace: 

Tab. D.1: Specifikace OFT-820 POF series 

Přístroj Pozn. 

Provozní teplota -10 aţ 50°C - 

Zdroj světla (LD 650 nm) Pozn. 

Výstupní výkon -5 dBm - 

Stabilita (1 hodina) ±0,03 dB 
Testováno po 20 min. chodu 

Při teplotě 23 ± 1°C 

Měřák výkonu Pozn. 

Fotodetektor 3 mm (Si) - 

Nastavitelné vlnové délky 650 nm, 850 nm Lze přizpůsobit 

Chybovost ±5 %  

Dynamický rozsah -30 dBm aţ 10 dBm 650 nm 
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[E] CS-240 Media Converters 

- Popis: 

Tento konvertor je vybaven dvěma rozhraními (10/100Base-TX, 100Base-FX) 

k převodu signálu mezi strukturovanou kabeláţí a optickým vláknem pouţívající 

1310/1550 nm Bi-Di transceivery. CS-240 je spravován softwarem pracujícím na protokolu 

SNMP. Jeho nastavení lze nakonfigurovat na různé potřeby provozu. 

- Specifikace: 

Tab. E.1: Specifikace CS-240 Media Converters 

Normy IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX  a 100Base-FX 

Protokol CSMA/CD 

Rozhraní 

RJ-45 konektor (pro 100 Ω kabel kat. 3, 4, 5) 

SC (Bi-Di), LC (duplexní) konektor 

POF: SMI, OptoLock 

Vlnová délka 

POF: 650 nm PMMA vlákno: 980/1000 nm 

MM: 850 a 1300 nm 

SM: 1310 a 1470-1610 nm 

Vlákno: 50 nebo 62,5/125 µm, 

9/125 µm 

WDM: TX a RX 

kombinovaný 

Typ: W31: TX 1310 nm 

W55: TX 1550 nm 

Maximální délka segmentu 

UTP kabel 10/100Base-T(X): 100 m 

POF: 50 m 

MM (duplexní): 2 km 

SM (dtto): 120 km 

Okolní teplota 0 aţ 70°C 

Externí napájení 
Vstupní rozsah: 100 aţ 230 V AC, 50 aţ 60 Hz 

Výstupní rozsah: 5 aţ 12 V DC, 400 mA 
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[F] Měření a praktické montáţe POF 

 

 

Obr. F.1: Alternativní zapojení soustavy pro měření vlivu radiačních ztrát 

(Vyuţití zdroje signálu a měřiče výkonu přístroje OTF-820) 

 

 

Obr. F.2: Zarovnávání a krácení optických kabelů 
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Obr. F.3: Kontrola funkčnosti přístroje OFT-820 (Vizualizace LD) 

 

 

Obr. F.4: Zapojení OFT-820 za provozu 
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[G] FITEL-S122 SERIES 

 

- Specifikace: 

Tab. G.1: Specifikace FITEL-S122 SERIES 

Typ vlákna SMF, MMF, DSF, NZDSF 

Průměr obalu 125 µm 

Průměr pláště 250 µm to 900 µm for single fiber 

Průměrný útlum sváru 
SMF: 0.05 dB, MMF: 0.03 dB 

DSF: 0.08 dB, NZDSF: 0.08 dB 

Čas spojení 14 s 

Čas zahřívání Jednovid: 37 s. (40 mm), 51 s. (60 mm) 

Test pevnosti Jednovid: 37 s. (40 mm), 51 s. (60 mm) 

Délka aplikační objímky 40/60 mm 

Přiblíţení obrazu Max. 128x 

Provozní teplota -10 Cº to +50 Cº 
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[H] Snímek čistoty konektoru typu SC/PC 

 

 

Obr. H.1: Snímek čistoty konektoru typu SC/PC 

(Obraz měřen pomocí sondy OTDR) 
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[CH] Zobrazení útlumu na optické trase pomocí OTDR s utlumeným zpětným odrazem 

 

 

Obr. CH.1: Referenční zobrazení útlumu na optické trase 

 

 

Obr. CH.2: Zobrazení útlumu na optické trase – průměr přípravku 1,5 cm, 2 ot. 

 

Pozn. Při odrazu světla na rozhraní končícího optického vlákna se zpět do přístroje 

OTDR vrací větší mnoţství světla a to je vyhodnoceno jako zvětšení vidové plochy. Ke 

stejnému jevu dochází u odrazu v konektorovém spojení na rozhraní sklo vzduch a tím pádem 

se konektorové spojení zobrazí jako špička odpovídající odrazu. U sváru nedochází k odrazu, 

a tak je zobrazován pouze jako pokles. 


