
 

 

 

 



 

 

 

 



ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou přenosu informace prostřednictvím 

optického vlákna a šířením elektromagnetického pole ve vláknu na vlnových délkách 

světla. Jsou zde rozebírány vlastnosti optického signálu a popsány způsoby měření vlnové 

délky optického signálu, výkonu užitečného signálu a úrovně šumu. Dalším zkoumaným 

parametrem je OSNR na vstupu a výstupu optického vláknového zesilovače EDFA. 
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ABSTRACT 

This master thesis deals with problematics of information transmission trough optical 

fiber and spreading of the electromagnetic field at wavelengths of light. There are 

analyzed characteristics of the optical signal, and described methods of measuring 

wavelength of the optical signal power and noise level of the useful signal. Another 

examined parameter is OSNR at the input and on the output of the optical fiber amplifier 

EFDA. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá rozborem parametrů optického signálu šířícího se podél trasy 

s pasivními i aktivními optickými prvky. Zkoumán je vliv optického šumu na kvalitu 

přenášeného signálu a ohodnoceno je působení optického zesilovače a optického filtru na 

kvalitativní parametry přenosu. V práci jsou popsána vlastní experimentální měření, 

kterými byly ověřovány teoretické předpoklady týkající se spektrálních a výkonových 

charakteristik přenášeného optického signálu.  

V první kapitole je podán obecný pohled na druhy optických spojů, rozdělených dle 

typu přenosového média. Další kapitola rozebírá různé druhy optických vláken, 

používaných pro přenos optického záření. Dále jsou zde shrnuty základní parametry a 

vlastnosti těchto vláken, typy optických konektorů, optických svárů, optických 

vláknových spojek a jejich vlastnosti - výhody/nevýhody. Ve třetí kapitole jsou rozebrány 

různé typy optických zesilovačů s jejich hlavními vlastnostmi. 

Větší důraz je kladen na optické signály ve vlákně, jejich důležité parametry a 

možnosti měření těchto hodnot různými způsoby. Především je zkoumán poměr mezi 

výkonovou úrovní užitečného optického signálu a úrovní šumu v optické oblasti (OSNR). 

Charakterizovány jsou změny těchto hodnot u signálu, který je zesílen optickým 

vláknovým zesilovačem EDFA. 

V experimentální části práce je navržen měřící řetězec, pro měření základních 

parametrů optické vlny. Pozornost je zaměřena na měření vlnové délky, šířky spektrální 

čáry, výkonových úrovní optického signálu a šumu, měrného útlumu, zisku a OSNR. 

Měřicí přístroje a zařízení, které byly použity k praktickému měření, jsou podrobně 

specifikovány. 

Podstatnou částí této práce je rozbor vlivu EDFA zesilovače a optického spektrálního 

filtru na optický signál, především na OSNR. Ke spektrálnímu filtrování byla použita 

Braggova mřížka, která v kombinaci s cirkulátorem, tvoří optickou pásmovou propust. 

Experimentální výsledky práce jsou zpracovány, rozebrány a okomentovány v závěru této 

práce.  
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1 OPTICKÝ SPOJ 

Optický spoj je ve většině případů používán z důvodu vysoké přenosové rychlosti a 

bezpečnosti. Při využití metod pro zvyšování propustnosti komunikačního kanálu, jako 

například kombinace multiplexu a polarizace, lze dosáhnou přenosové rychlosti až 

100 Gbit/s u vláknového spoje. Optický spoj se dá rozdělit do více kategorií a to 

především podle prostředí,ve kterém se světlo šíří. Mezi dvě taková typická prostředí 

bezpodmínečně patří atmosféra (vzduch)  a sklo (optické vlákno). 

1.1 Bezdrátový spoj 

V literatuře můžeme najít pod označením FSO - z angl. Free-space Optical 

Communication. Princip tohoto přenosu je založen na šíření světelného signálu 

prostřednictvím atmosféry. Většinou se jedná o laserový koherentní paprsek mezi dvěma 

body. Jako vysílač na jedné straně je použita výkonná laserová dioda s velmi malým 

vyzařovacím úhlem. Na straně druhé  přijímač (fotodioda, fototranzistor) citlivý na 

vlnovou délku vysílače. Z principu je jasné, že je nutná přímá viditelnost těchto prvků 

vůči sobě. Pokud chceme zajistit přenos informace v obou směrech, je nutné, aby byly 

obě strany opatřeny vysílačem i přijímačem (Obrázek 1.1) 

Obrovskou výhodou takového spoje, oproti radiovému, je především využívání 

nelicencovaných pásem pro komunikaci a s tím spojené menší provozní náklady. Další 

nespornou výhodou je velká přenosová rychlost mezi těmito body. Dnešní technologie 

umožňují přenosové rychlosti řádově v jednotkách Gbit/s a stále se tato hodnota zvyšuje 

například multiplexací, nebo používáním různých modulací. Je nutné vždy najít 

kompromis mezi přenosovou rychlostí a chybovostí, jinými slovy přizpůsobit se nárokům 

na  požadovanou spolehlivost optického spoje. 

Další velkou výhodou oproti radiovému spoji je vysoká úroveň bezpečnosti. Tím, že 

je paprsek velmi směrový, je prakticky nemožné odposlouchávat komunikaci mezi 

vysílačem a přijímačem. Odposlouchávání je možné pouze přerušením svazku a tím 

přerušení vzájemné komunikace. 

Oproti výhodám má optický bezdrátový spoj i své nevýhody. Jednou z nich je přímo 

princip této technologie a to přímá viditelnost. To znamená, že je přenos závislý i na 

počasí. Pokud mezi přijímač a vysílač vstoupí nějaká překážka, spojení se přeruší. 

Takovou překážkou může být mlha, smog, ptáci, ale i například pohyby stromů na trase 

nebo samotných přijímačů a vysílačů vlivem větru. V některých případech je nutné 

počítat i s pohyby výškových budov, které mohou dosahovat i několik desítek centimetrů, 

při velmi silném větru i k jednomu metru. 
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Obrázek 1.1 Optický bezdrátový přijímač/vysílač [19] 

1.2 Vláknový spoj 

Dražší, ale spolehlivější způsob přenosu optického signálu je prostřednictvím optického 

vlákna. Tento způsob s sebou nese všechny výhody bezdrátového optického spoje a 

eliminuje vliv počasí na přenos. Z tohoto pohledu to vypadá jako nejlepší řešení, ale 

problém je především ve vysoké pořizovací ceně vlákna a velkými náklady spojenými s 

realizací - stavební povolení, pozemky, věcná břemena, výkopy atd. Pronájem kapacity 

již položeného optického vlákna je také několikanásobně dražší, než provoz bezdrátového 

spoje. 
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2 OPTICKÁ VLÁKNA 

Optické vlákno se skládá z jádra, pláště, primární a sekundární ochrany. Některá 

vlákna jsou vybavena i nosnými tahovými prvky, které snižují mechanické namáhání 

jádra při manipulaci, protahování kabelu trubičkami atp. Pro snadnou představu a 

pochopení byl zvolen zjednodušený příklad vlákna - pouze jádro a plášť (viz obr. 2.1).   

 

Obrázek 2.1 Zjednodušené optické vlákno [1] 

Jádro je ve většině případů vyrobené z velmi čistého křemičitého ohebného skla, 

zřídka z plastu. Plastová optická vlákna se moc nepoužívají především kvůli většímu 

útlumu i když jsou levnější. Plášť tvoří ochranu jádra, zabraňuje unikání signálu mimo 

vlákno a také pronikání rušení do vlákna. 

 

2.1 Druhy vláken 

Pro rozsah této diplomové práce bude stačit, rozdělení vláken na jednovidová a 

vícevidová optická vlákna. Rozdíl mezi nimi je především ve velikosti jádra a s tím 

spojený počet vidů, které se mohou ve vlákně šířit. Na obrázku (obr. 2.2) můžeme vidět 

rozdíly mezi nimi. 
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Obrázek 2.2 Vícevidové optické vlákno se skokovou změnou indexu lomu (a) a jednovidové 

optické vlákno (b) [1] 

 

2.1.1 Jednovidová optická vlákna 

V literatuře je můžeme najít pod zkratkou SM - vychází z angl. Single-Mode. Jedná se o 

nejvíce používaný druh optického vlákna, hojně využívaným v telekomunikacích. Tyto 

vlákna mají skokovou změnu indexu lomu SI (Step Index) mezi rozhraním jádra a pláště. 

Na těchto dvou rozhraních dochází k totálnímu odrazu přenášeného optického signálu. 

Musí být splněna podmínka 

𝑛1 > 𝑛2, (2.1) 

kde n1 je index lomu jádra a n2 je index lomu pláště. Průměr jádra se nejčastěji 

pohybuje v rozmezí 6 - 10 µm. Obvykle se udává průměr vidového pole, který se 

nejčastěji pohybuje v rozmezí 8 - 10 µm. Plášť má průměr 125 µm a průměr vlákna s 

primární ochranou je nejčastěji 250 µm a v případě těsné sekundární ochrany je celkový 

průměr takového vlákna obvykle 900 µm. [3]. 
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Obrázek 2.3 Jednovidové optické vlákno se skokovou změnou indexu lomu (a), vstupní signál 

(b), šíření signálu vláknem (c) a výstupní signál (d) [1] 

Na obrázku (obr. 2.3) je vidět, že jednovidové vlákno příliš nemění tvar vstupního 

signálu, je pouze posunut v čase. To je jeden z hlavních důvodů, proč se tyto vlákna 

používají.  

2.1.2 Vícevidová optická vlákna 

Jak z názvu vyplývá, je u vícevidových vláken možnost šíření více vidů. V literatuře je 

můžeme najít pod zkratkou MM - vychází z angl. Multi-Mode. U těchto vláken  se také 

používá skoková změna indexu lomu (SI - Step Index), ale můžeme se setkat i s 

postupnou změnou indexu lomu (GI - Gradient Index). 

 

Obrázek 2.4 Vícevidové optické vlákno se skokovou změnou indexu lomu (a), vstupní signál 

(b), šíření signálu vláknem (c) a výstupní signál [1] 

Na obrázku (obr. 2.4) vidíme, že jádro je podstatně větší než u jednovidového vlákna 

a může se zde šířit více vidů. Dále je důležité si všimnout, že výstupní signál má sníženou 

amplitudu vlivem většího útlumu vlákna a je roztažené v časové oblasti. 
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Obrázek 2.5 Vícevidové optické vlákno s postupnou změnou indexu lomu (a), vstupní signál 

(b), šíření signálu vláknem (c) a výstupní signál [1] 

U vlákna s postupnou změnou indexu lomu vidíme, že přenosová charakteristika je 

kompromisem mezi jednovidovým a vícevidovým vláknem se skokovou změnou indexu 

lomu. Principem tohoto vlákna je postupné zalamování své trajektorie na tenkých 

vrstvách pláště s navzájem plynule se měnícím indexem lomu (viz obr. 2.6). 

U obou typů vláken musí platit podmínka  

𝑛1 > 𝑛2, (2.2) 

u vláken gradientních je přechod pozvolný a lze jej charakterizovat  

𝑛1 > 𝑛2  >  𝑛3  …  >  𝑛n. (2.3) 

Průměr jádra se obvykle udává v rozmezí 50 - 100 µm, v praxi se nejčastěji používají 

průměry jader 50 a 62,5 µm. Zbylé rozměry jsou obvykle shodné s vlákny jednovidovými, 

tedy průměr pláště 125 µm, primární ochrany 250 µm a sekundární  

900 µm. [3] 

 

Obrázek 2.6 Princip šíření ve vícevidovém optickém vlákně - Gradient Index [1] 
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2.2 Vlastnosti optických vláken 

2.2.1 Měrný útlum 

Útlum, neboli ztráta přenosem, se ukázal jako jeden z nejdůležitějších parametrů při 

použití optických vláken v telekomunikacích na velké vzdálenosti. Jedná se o poměr 

výkonu vyslaného a přijatého, vyjádřený nejčastěji v logaritmickém měřítku - v 

decibelech dané vztahem  

𝛼𝑑𝐵 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10
𝑃𝑖

𝑃𝑜
, (2.4) 

kde αdB je hodnota útlumu v decibelech (dB), Pi je vstupní výkon do měřeného vlákna 

(W) a Po je výstupní výkon na druhém konci vlákna (W). Samozřejmě, že je útlum závislý 

na délce vlákna a proto je hodnota vztažena k jednomu kilometru (dB/km). Typická 

hodnota reálného skleněného vlákna se pohybuje řádově v desetinách decibelu na 

kilometr. Na vlnové délce 1550 nm je tato hodnota okolo 0,2 dB/km. 

 

Obrázek 2.7 Závislost měrného útlumu na vlnové délce pro různá vlákna (rozdělení na A,B a 

C,D dle doporučení ITU-T G.652) [3] 

Výslednou závislost měrného útlumu (viz obr. 2.7) nejvíce ovlivňuje absorpce v 

ultrafialové a infračervené oblasti. Dalším dominantním  je tzv. Rayleighův rozptyl na 

mikronehomogenitách a přítomnost OH- iontů v jádře vlákna. Na určitých vlnových 

délkách dochází k jejich rezonanci s procházejícím optickým paprskem. Nejmarkantnější 

útlumová špička je patrná v pásmu vlnových délek 1360 - 1460 nm se středem v okolí 

1383 nm - známé také jako "water peak". [3] 

Nejmenší měrný útlum je ve třetím okně (značeno římskou číslicí III na obrázku 2.7) 

v pásmu 1530 - 1565 nm. Vzhledem k tomu, že se na této vlnové délce dá použít zesilovač 
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EDFA (viz kapitola 3.1), je toto pásmo používané zejména pro dálkové přenosy a páteřní 

systémy. 

2.2.2 Disperze 

Disperze je jev, při kterém fázová rychlost vlny závisí na její vlnové délce. Dochází k 

časovému rozšíření signálu a tím ke zkreslení [18]. Disperzi můžeme rozdělit na tři 

základní části:  

Chromatická disperze 

Světelný zdroj nevyzařuje pouze jednu vlnovou délku, ale určité spektrum. Každá 

složka spektra má jinou vlnovou délku a šíří se jinou rychlostí v optickém vlákně. To nám 

způsobí, že spektrální složky na výstupu z optického vlákna, nám dorazí v různý časový 

okamžik. Chromatická disperze omezuje maximální vzdálenost, na kterou můžeme 

přenášet signál. 

Vidová disperze 

Má podobný efekt jako chromatický disperze. Uplatňuje se zde časové zpoždění 

jednotlivých vidů, z důvodu rozdílných délek tras pro jednotlivé vidy. Vidová disperze 

omezuje počet impulzů za jednotku času na větších vzdálenostech. Projevuje se u 

vícevidových optických vláken. 

Polarizační disperze 

Tato disperze se projevuje u jednovidových vláken s jedním signálem, šířícím se ve 

dvou polarizačních rovinách. Jakákoli nesymetrie v optickém vlákně způsobí rozdílnou 

rychlost šíření obou polarizací. Tento jev má za následek rozdílný časový okamžik obou 

polarizací na konci vlákna.  

2.2.3 Numerická apertura (NA) 

Jedná se o bezrozměrnou veličinu, která vyjadřuje schopnost optického vlákna 

navázat z okolí, do svého jádra, optický paprsek. Jinými slovy, definuje největší úhel, pod 

kterým může paprsek vstupovat do jádra tak, aby byl vláknem přenášen. Pokud přijde 

paprsek pod větším úhlem, nebude jádrem přenesen. 

Matematicky je numerická apertura rovna sinu maximálního úhlu Θ1, dle následujícího 

vztahu [1] 

𝑁𝐴 = 𝑛0 ∙ sin 𝜃𝑎 = (𝑛1
2 −  𝑛2

2)
1

2 (2.5) 

kde NA je numerická apertura (-), n0 je index lomu vzduchu (1 pro vakuum), n1 je index 

lomu jádra (-) a n2 je index lomu pláště (-) (viz obr. 2.8). 
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Obrázek 2.8 Paprsek vstupující do jádra optického vlákna ze vzduchu [1] 

2.2.4 Podmínka jednovidovosti 

Podmínku, pro počet šíření vidů, udává normalizovaná frekvence, která je dána vztahem 

𝑉 =
2𝜋

𝜆
∙ 𝑎 ∙ 𝑁𝐴, (2.6) 

kde V je normalizovaná frekvence (-), λ je vlnová délka budícího optického záření (m), 

a je průměr jádra vlákna (m) a NA jeho numerická apertura (viz kapitola 2.2.3). 

Hraniční podmínka, která určuje jednovidové vlákno je 

𝑉 ≤ 2,405, (2.7) 

v opačném případě se vlákno chová jako vícevidové. Z výše uvedeného vztahu (2.7) je 

zřejmé, že i konstrukčně daná jednovidová vlákna se na krátkých vlnových délkách 

mohou chovat vícevidově. [3] 
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3 OPTICKÉ ZESILOVAČE 

V požadavcích na optické zesilovače je jistá analogie se zesilovači elektrického signálu. 

K základním patří především vysoký zisk, velká pracovní šířka pásma, minimální šum a 

vysoká vstupní citlivost. Mezi těmito požadavky je třeba vždy najít vhodný kompromis. 

Podle způsobu použití se rozlišují tři typy zesilovačů (viz Tabulka 1). Další rozdělení 

optických zesilovačů je podle principu zesílení. Mezi základní tři patří EDFA, SOA a 

Ramanův zesilovač. Přehled pracovních šířek pásma a zisků jednotlivých typů ukazuje 

Obrázek 3.1. 

 

Obrázek 3.1 Přehled pracovní šířky pásma a zisku pro EDFA, SOA a Ramanův zesilovač [1] 

 

Tabulka 1 Přehled typů optických zesilovačů podle způsobu použití 

Typ zesilovače Umístění Funkce 

Výkonový 

zesilovač 

(Booster) 

Bezprostředně za 

vysílačem 
Zvyšuje výstupní výkon vysílače 

Mezilehlý 

zesilovač (In-line) 

Průběžně na trase, kde je 

potřeba zesílit signál 
Zesiluje utlumený signál na trase 

Předzesilovač 
Na přijímací straně před 

přijímačem 

Zesiluje přijímaný signál na 

minimální úroveň citlivosti 

použitého detektoru 
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3.1 EDFA 

Zkratka EDFA vychází z angl. Erbium-Doped Fiber Amplifier, tedy Erbiem dopovaný 

vláknový zesilovač. Jedná se o zesilovač s velkým ziskem (více než 20 dB u koncového 

zesilovače - booster) a vstupní citlivostí nižší než -27 dBm. Zesilovač je jednosměrný, 

takže při použití obousměrné komunikace jsou potřeba dva po samostatných vláknech 

(viz obr.3.2). 

 

Obrázek 3.2 Příklad použití EDFA zesilovače - multiplex [2] 

Princip zesilování je založen na principu stimulované emise. Vstupní optický signál 

(fotony) je veden do Erbiem dotovaného vlákna. Ionty Erbia pohlcují energii optického 

záření na vlnové délce 980 nm a 1480 nm (z pumpy) a jsou excitovány na vyšší 

energetickou hladinu. Ionty setrvají v tomto metastabilním stavu velmi krátkou dobu, po 

které následuje přechod na nižší energetickou hladinu, při které se vyzáří nové fotony na 

vlnové délce 1550 nm. Takto nově vzniklé fotony mají stejnou fázi, frekvenci a polarizaci 

jako vstupní signál. Tato energie superponuje se vstupním signálem a vytvářejí výstupní 

zesílený signál. [4] 

 

Obrázek 3.3 Zesilovač EDFA [2] 
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3.2 SOA 

Zkratka SOA vychází z angl. Semiconductor Optical Amplifier, tedy polovodičový 

optický zesilovač. Čerpání zde není optické, jako u EDFA, ale je nutné budit elektrickým 

polem. K zesilování dochází v polovodičové struktuře, princip je velmi podobný jako u 

polovodičových laserů. 

U tohoto typu zesilovače není potřeba optická pumpa, má malou spotřebu a rozměry. 

Velkou nevýhodou je vysoký šum způsobený především spontánní emisí fotonů a velký 

útlum samotného zesilovače (jednotky dB).  

3.3 Ramanův zesilovač 

Princip zesilování vychází z podstaty Ramanova jevu. Jedná se o vzájemnou iteraci 

fotonů šířících se v daném prostředí s tímto prostředím. Důsledkem je posuv pracovní 

vlnové délky optického signálu. Jinými slovy, při čerpání určité vlnové délky lze 

dosáhnout iterace mezi fotony, která má za následek přičtení energie molekul látky k 

energii fotonů. 

V praxi se pro zesilování optického signálu na vlnové délce 1550 nm používá optická 

pumpa (zdroj záření) pracující na vlnové délce 1450 nm, tedy o 100 nm delší vlnová délka 

(nižší frekvence). Na obrázku 3.4 je vidět principiální zapojení Ramanova zesilovače. 

Využívá se protisměrného čerpání z důvodu lepších šumových charakteristik. 

 

Obrázek 3.4 Ramanův zesilovač [2] 
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4 SPOJOVÁNÍ OPTICKÝCH VLÁKEN 

Spojování optických vláken je vždy problematické v tom, že každý spoj představuje 

útlum a způsobuje nežádoucí odrazy optického signálu. Existuje velké množství 

technologií ať už rozebíratelných nebo nerozebíratelných spojů. 

4.1 Nerozebíratelné spoje 

Jedním z nejpoužívanějších metod nerozebíratelného spoje je svařování. V praxi se 

používá především na dlouhých trasách a nejčastěji se provádí tavným svařováním 

pomocí elektrického oblouku. Před provedením vlastního svaru je nutné vlákno důkladně 

mechanicky a chemicky očisti (odstranit ochrany a odmastit) a přesně zalomit konce 

vláken. U moderních svářeček svar dosahuje 70-80% pevnosti vlákna a útlumu řádově v 

setinách dB.  

Na Obrázku 4.1 jsou zobrazeny příklady ztrát při spojování vláken. Případy možných 

ztrát jsou rozdílná numerická apertura (a), rozdílné průměry jader vláken (b), příčná 

odchylka os vláken (c), úhlové odchylky os vláken (d) a oddálené konce vláken (e). 

 

Obrázek 4.1 Ztráty při spojování vláken [3] 

Další metodou jsou mechanické spojky, které se používají jako náhrada svarů při 

poruchách. Použití je velmi jednoduché a časově méně náročné. Velmi důležitá je čistota, 

geometrie a přesné lomy vláken. Mechanické spojky mají větší vložný útlum než klasický 

svar. 

4.2 Rozebíratelné spoje 

Častější spojení optických vláken je provedeno optickými konektory. Využívají se 

především k připojování zařízení k vláknům a propojováním různých optických zařízení 

mezi sebou. Rozlišujeme tři základní typy optických konektorů (FC, PC,APC). Jejich 
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rozdíl je v úhlu lomu (zakončení) optického jádra (viz obr. 4.2). Různé typy konektorů 

lze fyzicky připojit proti sobě, ale je to velice nevhodné. Zvětší se tím především útlum 

ale i odrazy přenášeného signálu. 

 

Obrázek 4.2 Typy optických konektorů [3] 

Konektor s označením FC (z angl. Flat Contact - plochý kontakt) (obr. 4.2a) je 

zakončen kolmým zalomením jádra. Z pohledu optického přenosu se tento konektor jeví 

jako nejpřirozenější řešení napojení optických jader. Jeho nevýhoda spočívá v tom, že 

odrazy na přechodu vláken jsou přenášeny zpátky do trasy a způsobují nežádoucí 

interference s užitečným signálem - chová se jako rušení. Tento problém řeší konektory 

s označením PC a APC. 

PC (z angl. Physical Contact - fyzický kontakt) (obr. 4.2b) má vypouklé čelo jádra 

(konkávní) a případné odrazy směřují ven - mimo jádra vláken. Tento typ konektoru se 

používá častěji než konektor FC. 

APC (z angl. Angled Physical Contact - úhlový fyzický kontakt) (obr.4.2c) má 

zkosené čelo pod úhlem 8°. Odražený paprsek se zalomí na rozhraní dvou jader pod 

takovým úhlem, pod kterým není vlákno schopno ho navázat do svého jádra a přenést dál 

(po pár odrazech se utlumí a nepřenáší se vláknem dál).  

Existuje velké množství konektorů, které používají výše uvedené zakončení jádra 

vlákna. Tvar zakončení čela jádra se uvádí za lomítkem za označením typu konektoru. 

Například použijeme-li konektor s označením E2000 (hojně používaný v 

telekomunikacích pro přenos signálu na větší vzdálenosti) a zkoseným čelem jádra pod 

úhlem 8° (APC), výsledné označení tohoto konektoru bude "E2000/APC". Dalším velmi 

často používaným konektorem je LC konektor, který se používá na menší trasy. Můžeme 

ho nalézt například na SFP (optické transceivery - vysokorychlostní datové a 

telekomunikační aplikace). Konektory E2000 a LC mají pojistku proti vytažení se 

zpětným "jazýčkem". Dále se používají konektory s bajonetovým zámkem (označení ST) 

nebo šroubovací aretací (označení FC). 
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5 PARAMETRY OPTICKÉHO SIGNÁLU 

V této kapitole jsou popsány základní parametry optického signálu a výkonový diagram 

optického spoje. 

5.1 Výkonový diagram optického spoje 

Při návrhu jakéhokoli spoje je velmi důležité si udělat celkovou představu o úrovni 

signálu na jeho trase. Šířením signálu vláknem dochází k útlumu vlivem ztrát v optickém 

vlákně (viz kapitola 2.2), útlumu na konektorech a dalších nežádoucích jevů, které se při 

šíření uplatňují.  

U plánování optického spoje je velmi důležité znát parametry celé trasy. Především 

citlivosti detektorů, útlum optického kabelu, útlum na konektorech atp. Je potřeba myslet 

na to, aby byl spoj ekonomický ale zároveň spolehlivý. Výkonné lasery a zesilovače jsou 

poměrně drahou záležitostí a proto je důležité najít vždy vhodný kompromis. Pokud 

chceme zajistit spolehlivý provoz, je nutné nechat vždy výkonovou rezervu v každé části 

spoje. Nejdůležitější je kvalita a úroveň signálu před detektorem. Abychom se nedostali 

s úrovní přenášeného signálu pod hranici šumu (viz kapitola 5.4 ) nebo pod vstupní 

citlivost následujícího prvku ve spoji, nebo naopak zbytečně nevysílali velkým výkonem, 

je potřeba si předem vytvořit výkonový diagram optického spoje. Příklad takového 

diagramu je znázorněn na obrázku 5.1. 

 

Obrázek 5.1 Výkonový diagram optické trasy 

Na obrázku 5.1 je znázorněn příklad závislosti úrovně signálu na délce trasy signálu. 

Osa vzdálenosti (osa x) nemá lineární měřítko. Slouží jen k demonstraci průběhu 

výkonu signálu.  
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Předpokládejme bod 1 jako výchozí vstupní signál o úrovni 10 dBm. Signál je 

přenášen do bodu 2 optickým vláknem s určitým útlumem. Útlum mezi body 2 a 3 

představuje útlum signálu na konektoru. V bodu 3 je připojen zesilovač se ziskem  

15 dB. Úroveň signálu v bodu 3 je 5 dBm, to znamená, že zesilovač musí mít minimální 

vstupní citlivost 5 dBm. Je dobré zde počítat s rezervou alespoň 2 dB kvůli spolehlivosti 

celého spoje. Jinými slovy minimální vstupní citlivost zesilovače by měla být alespoň  

3 dBm. Zesilovač zesílí optický signál na hodnotu 20 dBm (5dBm + 15dB) - bod 4. Z 

bodu 4 je signál veden optickým vláknem s určitým útlumem do bodu 5. Na tomto úseku 

došlo k útlumu o 25 dB. Například může jít o vzdálenost 125km při použití křemenného 

vlákna s útlumem 0,2 dB/km, nebo naopak 500m při použití plastového vlákna (POF) s 

útlumem 50 dB/km. Zde je opět signál zesílen optickým zesilovačem se ziskem 20 dB - 

z bodu 5 (-5 dBm) do bodu 6 (15 dBm). Optický signál se dále šíří z bodu 6 do bodu 9. 

Mezi body 7 a 8 došlo k velkému útlumu 5 dB. Tato část trasy představuje například 

špatně provedený svar optických vláken. Přechod mezi body 9 a 10 představuje opět 

útlum na konektorech a bod 11 reprezentuje konec optické  

trasy - optický detektor. Výkonová úroveň signálu v bodu 11 je 0 dBm, což představuje 

výkon 1 mW. Z toho vyplývá, že minimální vstupní citlivost detektoru by měla být s 

rezervou alespoň -2 dBm. 

5.2 Spektrum signálu 

V oblasti optické komunikace se využívá spektrum vlnových délek od 850 nm do  

1675 nm. Tato oblast se nachází ve spektru infračerveného záření, to znamená, že toto 

záření není okem viditelné. Oblast viditelného spektra se nachází na vyšších frekvencích 

(menších vlnových délkách). Celé spektrum je znázorněno na obrázku 5.2. 

 

Obrázek 5.2 Spektrum elektromagnetických vln znázorňující oblast používanou pro optickou 

vláknovou komunikaci [1] 

Spektrum vlnových délek používaných pro vláknovou optiku je rozděleno do šesti 

nejdůležitějších pásem dle doporučení ITU G.957. V tabulce 2 je popsané rozdělení a 

využití těchto pásem. 
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Tabulka 2 Přehled rozdělení pásem dle doporučení ITU - T G.957 [3] 

Pásmo 
Rozsah 

vlnových délek 
Použití a vlastnosti 

- Okolí 850 nm 

Na krátké vzdálenosti, velký útlum, 

lokální sítě, použití mnohavidových 

vláken, levné optické zdroje 

O - Original 

O-band 
1260 - 1360 nm 

Vzdálenosti do 60 km, nulová chromatická 

disperze vláken okolo 1310 nm 

E - Extended 

E-band 
1360 - 1460 nm 

Pouze pro vlákna s odstraněním 

přítomnost OH- iontů, útlum na 1383 nm 

(water peak) 

S - Short wavelength 

S-band 
1460 - 1530 nm 

Umožňuje použití EDFA zesilovačů,  

uplatnění pro pumpování zesilovačů 

Ramanova typu 

C - Convertional 

C-band 
1530 - 1565 nm 

Nejnižší útlum signálu, použití EDFA, 

páteřní přenosy na dlouhé vzdálenosti, 

DWDM systémy (multiplex) 

L - Long wavelength 

L-band 
1565 - 1625 nm 

Plochá útlumová charakteristika, dálkové 

páteřní systémy, aplikace DWDM 

U - Ultra-long 

wavelength 

U-band 

1625 - 1675 nm 
Nepoužívá se pro datové přenosy, 

monitorovací a diagnostické aplikace 

 

 

5.3 Šum 

Jako šum lze obecně označit vše ostatní co není užitečný signál. Šum je přítomen v 

každém přenosovém médiu (vzduch, vodič, vlákno) a je obecně považován jako 

nežádoucí. Jedná se o rušivý signál, který zkresluje přenášenou informaci. Následující tři 

podkapitoly rozebírají druhy šumů a možnost jejich vzniku a zesilování. 
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5.3.1 ASE - spontánní emise, ESA 

Existují dva jevy, které negativně ovlivňují zesílení užitečného signálu. Tím prvním je 

jev označovaný ASE, z angl. Amplified Spontaneous Emission, tedy zesílení spontánní 

emise. V kapitole 3.1 byl popsán princip stimulované emise. Dochází ale k samovolnému 

přechodu excitovaných iontů na nižší energetickou hladinu a tím vyzářené fotony, které 

neodpovídají parametrům vstupního signálu. Jinými slovy, zesilovače samovolně 

generují náhodné fotony, které se přičítají k užitečnému signálu na výstupu zesilovače. 

Je možné tyto fotony na výstupu zesilovače spektrálně nebo polarizačně filtrovat, ale jen 

částečně. Pokud je šum vyvolaný spontánní emisí superponován na užitečném signálu, 

šíří se dál s tímto signálem. 

Další jev, který se uplatňuje je označován ESA, z angl. Excited State Absorption, 

tedy absorpce excitovaného stavu. Jedná se o absorpci části čerpací energie  pohlcenou 

částicemi na excitované hladině. 

5.3.2 Zesílení vstupního šumu 

Jak již bylo řečeno, šum je přítomen u každého signálu. Pokud zesilujeme signál, 

zesilujeme i šum, který je v signálu obsažen. Částečně se to dá vyřešit spektrálním 

filtrováním signálu na vstupu zesilovače a následným filtrováním výstupního signálu na 

výstupu zesilovače. 

5.3.3 Interference ve zpětných cestách 

Další možnost vzniku nežádoucího rušivého signálu je interference signálu ve zpětných 

cestách. Tento jev může nastat například pokud se na konektoru odrazí signál zpátky do 

jádra. Signál, který se šíří zpátky, ovlivňuje užitečný signál se kterým interferuje. Jedná 

se o vzájemné ovlivňování signálů. V určitém místě se vlny sečtou a v jiném zase odečtou. 

Můžeme pozorovat lokální zesilování a zeslabování výsledného signálu. Výsledkem je 

nežádoucí superpozice těchto dvou vln - zkreslení přenášené informace.  

5.4 SNR 

Parametr SNR z angl. Signal to Noise Ratio, tedy poměr signál-šum, v literatuře 

označován také jako S/N nebo OSNR (Optical SNR), vyjadřuje poměr výkonu užitečného 

signálu a šumu. Většinou se vyjadřuje v decibelech. Čím je hodnota v decibelech vyšší, 

tím je odstup signálu od šumu větší. 

OSNR vyjadřuje odstup maximální hodnoty užitečného signálu od úrovně šumu. 

Pokud je výkon uveden v dBm, odečtená hodnota OSNR je rovnou v dB dle vztahu (5.1), 

𝑂𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 𝑃𝑠𝑖𝑔 𝑑𝐵𝑚 − 𝑃š𝑢𝑚 𝑑𝐵𝑚 (5.1) 

kde OSNRdB je odstup signál/šum v dB, Psig dBm je maximální úroveň měřeného signálu v 

dBm a  Pšum dBm je úroveň šumu v dBm v měřeném pásmu B0. K výkonu signálu je vždy 

přičten výkon šumu v daném pásmu B0. Z toho vyplývá, že čím je pásmo širší, tím více 

šumu v daném pásmu bude. 
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6 MĚŘENÍ PARAMETRŮ OPTICKÉHO 

SIGNÁLU 

V této kapitole jsou rozebrány základní parametry optického signálu a způsob jejich 

měření. 

6.1 Výkon 

Prvním základním parametrem je výkon. Nejčastěji se uvádí v decibelech, které jsou 

vztažené k jednomu miliwattu - dBm. Logaritmická jednotka vyjadřuje, kolikrát je signál 

větší nebo menší než referenční úroveň 1 mW.  Při grafickém zobrazování spektra signálu 

reprezentuje osu y (svislá osa) právě výkon - většinou spektrální. 

 

Existují různé měřiče výkonu optického signálu, ale ty měří veškerý optický výkon, 

který je přiveden na vstup. Většinou nás zajímá výkonová úroveň na určité vlnové délce 

nebo v určitém pásmu. Velmi elegantně, přehledně a s velkou přesností se dá měřit, 

pomocí optického spektrálního analyzátoru, téměř vše co nás zajímá. Spektrální výkon je 

znázorněn graficky pro jednotlivé vlnové délky přímo v dBm. 

Je možné pomocí nelineární součástky filtrovat výkonově. Nelineární znamená, že 

má nelineární přenosovou  charakteristiku (například exponenciální - při závislosti 

Pin/Pout). Princip je takový, že signály s malou výkonovou úrovní (šum) nejsou přeneseny, 

ale signály s vyšší úrovní výkonu ano. Je zde velké riziko při použití takovéto součástky 

na reálné trase, kde potřebujeme vysokou spolehlivost. Na této součástce mohou vznikat 

intermodulační produkty, které se budou šířit do trasy a mohou v krajním případě zarušit 

i celé pásmo. Tento způsob filtrování není příliš vhodný, ale možnost využití tu 

samozřejmě je. 

6.2 Vlnová délka 

Dalším důležitým parametrem je vlnová délka ≈ frekvence signálu. Tento parametr je 

důležitý především kvůli práci s tímto signálem. Většinou nás zajímají vlnové délky 

užitečných signálů, které jsou dominantní ve spektru. Vše ostatní je nežádoucí signál 

(šum), který obsahuje všechny ostatní vlnové délky s různou výkonovou úrovní. Při 

grafickém zobrazování spektra je na ose x (vodorovná osa) zobrazena právě vlnová délka. 

Spektrum signálu (všechny vlnové délky v daném pásmu, které nás zajímají) se také 

měří optickým spektrálním analyzátorem. U většiny optických spektrálních analyzátorů 

se používá jako "referenční šířka pásma jednoho dílku" (BW - bandwidth) 0,1 nm.  

6.3 Polarizace 

Polarizace je důležitou vlastností optického záření. O polarizaci mluvíme tehdy, pokud 

vektor intenzity elektrického pole E kmitá v jedné rovině (viz obr 6.1).  
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Obrázek 6.1 Polarizované (vlevo) a nepolarizované (vpravo) světlo 

Existují polarizační filtry, které propouští pouze světelný signál se stejnou polarizací, 

jako má filtr. Tohoto jevu se dá využít hned několika způsoby. Používá se například pro 

zvýšení propustnosti přenosového kanálu - probíhají dvě nezávislé komunikace v jednom 

médiu oddělené polarizačně. Pro cíle této práce se dá polarizace využít jako princip 

filtrování optického signálu. 

Užitečný optický signál z laseru je vždy polarizovaný, to znamená, že může projít 

polarizačním filtrem (který je nastaven na stejnou polarizaci) bez většího útlumu - nízké 

jednotky dB. Šum je polarizován ve všech směrech a proto neprojde přes polarizační filtr. 

Projde jen velmi malá část, která má velmi nízkou úroveň výkonu. U reálných 

polarizačních filtrů je potlačení signálu až o 20dB (stokrát) oproti signálu, který má 

stejnou polarizaci.  

Měření polarizace je poněkud komplikovanější. Existují sice měřící přístroje, které 

změří jak je světlo polarizované, ale nedá se s touto informací dlouhodoběji nakládat. 

Pohybováním optického vlákna se polarizace mění. Je nutné použít polarizační 

kontroléry, které umí polarizaci měnit (pootáčet) tak, aby byla před filtrem v požadované 

rovině.  

6.4 Signál 

Pokud chceme měřit optický signál, je nutné počítat se šumem. Ten se dá částečně utlumit 

například polarizačním filtrováním (kapitola 6.3) nebo spektrálním filtrováním. 

Princip spektrálního filtrování spočívá v použití optické pásmové propusti, která 

propustí pouze užitečný signál a ostatní části spektra utlumí. Reálné pásmové propusti 

mají malý útlum i v propustném pásmu. Typicky okolo 3 - 6 dB v závislosti na kvalitě 

použitého filtru.  

Pro tuto aplikaci může být například použit frekvenční filtr pro DWDM.  

Šířka propustného pásma bývá 20% z šířky jednoho optického signálu  

tj. 20 % z 0,8 nm = 0,16 nm. Pokud uvažujeme celou šířku C - pásma 35 nm a šířku pásma 

filtru 0,16 nm, dostaneme (0,16 nm / 35 nm) ·100 = 0,46%. Po zaokrouhlení na 0,5% a 

převedení do decibelů dostaneme útlum 23dB.  

U frekvenčního filtrování je velmi důležité, aby byl signál ve spektru co možná 

nejužší (v ideálním případě 1 spektrální čára) a byl použit filtr se strmou frekvenční 
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charakteristikou (viz obrázek 6.2).  

 

 

Obrázek 6.2 Charakteristiky filtrů s různou strmostí [7] 

 

Z grafu je patrné, že filtr se strmou frekvenční charakteristikou (červený průběh) 

utlumí daleko více šumu, než filtr s méně strmou charakteristikou (modrý průběh). Z toho 

vyplývá, že čím je strmost větší, tím méně šumu se na výstup filtru dostane. 

Další možností měření užitečného signálu je použít vestavěné funkce optického 

spektrálního analyzátoru. Novější analyzátory umí se šumem počítat a dokonce ve 

výsledcích měření eliminovat jeho hodnotu. Takové přístroje jsou velmi drahé a tím 

pádem méně dostupné. 

 

 

6.5 OSNR u EDFA 

V kapitolách 6.1 až 6.4 byly popsány způsoby měření užitečného signálu a eliminace 

šumu pomocí spektrálního a polarizačního filtrování. Při využití těchto poznatků a hodnot 

z nich získaných, je možné poměrně přesně určit poměr signál k šumu vstupního signálu. 

Pokud tento signál zesílíme optickým vláknovým zesilovače a znovu změříme parametry 

tohoto signálu, můžeme diskutovat vliv EDFA zesilovače na parametry signálu.  
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V laboratorních podmínkách můžeme použít jako vstupní signál přímo laser s 

výstupním optickým signálem o vlnové délce  1550 nm a nemusíme tedy řešit filtrování 

(ať už spektrální nebo polarizační) na vstupu zesilovače. Pokud budeme uvažovat reálný 

signál z delší trasy, kaskády EDFA zesilovačů nebo z bezdrátového optického spoje, 

musíme počítat s větší úrovní šumu na vstupu. To znamená filtrovat výše uvedeným 

způsobem vstupní signál. Z výstupního zesíleného signálu z EDFA zesilovače 

odfiltrujeme šum (viz kapitola 5.3 - vznik šumu). 

K měření parametrů EDFA zesilovače se také dají použít vestavěné funkce optického 

spektrálního analyzátoru. Některé analyzátory mají přímo možnost měření EDFA 

zesilovače. Jedná se o vyšší modelové řady a většinou s více vstupními porty. Konfigurací 

spektrálního analyzátoru určíme, který signál je vstup a který výstup ze zesilovače. Z 

naměřených hodnot je schopen si sám dopočítat přenosovou charakteristiku celého 

zesilovače a dále s tímto náměrem hodnot pracovat. 

V případě, že máme k dispozici pouze jedno portový optický spektrální analyzátor, 

musíme provádět měření postupně a teprve po naměření všech potřebných charakteristik, 

určit potřebné parametry zesilovače. Z naměřených hodnot na vstupu a výstupu optického 

vláknového zesilovače určíme hodnoty OSNR a navzájem je porovnáme (kapitola 5.4). 

Tedy OSNR vstupního optického signálu a OSNR zesíleného výstupního signálu. 

Dalším důležitým parametrem, který ovlivňuje měření je typ použitého vlákna, 

kterým přivádíme signál do EDFA zesilovače. Pokud je přivedený signál z jednovidového 

vlákna,  nemusíme řešit žádné větší ztráty na napojení. Situace je poněkud 

komplikovanější, pokud spojujeme dvě vlákna s různou velikostí jader  

(viz kapitola 4.1). 

Pro některé speciální aplikace (např. přenos optické nosné) je výhodné definovat 

OSNR jako poměr maximální výkonové úrovně užitečného signálu k maximální 

výkonové úrovni spektrální charakteristiky ležící mimo oblast užitečného signálu. 

Pro účely této práce je OSNR chápáno výše uvedeným způsobem. 
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7 PRAKTICKÉ MĚŘENÍ PARAMETRŮ 

OPTICKÉHO SIGNÁLU 

V této kapitole jsou shrnuty všechny měřící přístroje a jejich důležité parametry, měřící 

řetězec, naměřené hodnoty včetně rozboru. 

7.1 Použitá zařízení a měřící přístroje 

7.1.1 Laser 

Jako zdroj laserového záření byl použit laser od společnosti Thorlabs, model SFL1550 p 

(Single-Frequency Lasers). Jedná se o kvalitní generátor laserového řízení, který je 

teplotně, proudově a výkonově stabilizován řídícím obvodem (driver). Stabilizace je 

velmi důležitá, bez ní nelze na výstupu laseru předpokládat záření s konstantní 

výkonovou úrovní a vlnovou délkou. 

Výrobce udává tyto důležité hodnoty [9]: 

•  vlnová délka (střed)  minimálně 1549,5 nm a maximálně 1550,5 nm;    

    tedy 1550 nm ± 0,5nm 

• odstup signál/šum  minimálně 40 dB a typicky 45 dB 

• optický výkon   minimálně 25 mW a typicky 40 mW 

• pracovní teplota čipu  25°C  

• konektor   FC/APC 

 

 

Obrázek 7.1 Výrobcem udávaná závislost výstupního výkonu laseru na proudu laserovou 

diodou[9] 
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Při měření byl proud diodou nastaven na 75 mA, ale driver ukazoval skutečnou 

hodnotu proudu 74,6 mA. Této hodnotě proudu odpovídá (podle Obrázku 7.1) výstupní 

výkon  přibližně 5 mW ≈ 7 dBm. Při zapnuté teplotní stabilizaci byla teplota čipu opravdu 

25,00°C a to po celou dobu měření beze změny. Hodnota budícího proudu diody, 75 mA, 

byla zvolena z několika důvodů. První důvod je parazitní rozšiřování spektrální šířky 

pásma výstupního laserového záření ΔλLD se zvyšujícím se výstupním výkonem laseru. 

Jinými slovy, čím je výstupní výkon laseru větší, tím je širší výstupní spektrum 

laserového záření. Druhý hlavní důvod je ten, aby byla úroveň výstupního výkonu v 

pracovním výkonovém rozsahu všech zařízení a měřících přístrojů v celém měřícím 

řetězci.  

 

Obrázek 7.2 Zdroj laserového záření Thorlabs 

7.1.2 Atenuátory 

Při měření byly použity dva typy atenuátoru a to nastavitelný a pevný. 

Nastavitelný atenuátor 

Byl použit optický nastavitelný atenuátor od společnosti Wandel & Goltermann, 

model OLA-35. Jedná se o širokospektrální útlumový prvek, který pracuje v rozsahu 

vlnových délek 1250 - 1600 nm, kalibrovaný pro rozsah 1300 - 1550 nm. Při 1550 nm 

poskytuje nastavitelný útlum od 2 dB do 60 dB [10]. Maximální vstupní úroveň optického 

záření je +10 dBm, pro účely tohoto měření naprosto dostačující.  

Optický atenuátor OLA-35 má na vstupu i na výstupu optické konektory FC/PC, 

jedná se o konektory, které se zajišťují šroubováním (FC) a mají vypouklé  

jádro (PC). 
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Obrázek 7.3  Nastavitelný optický atenuátor Wandel & Goltermann 

Pevný atenuátor 

Jako další typ atenuátoru byl použit pasivní útlumový článek s označeným útlumem 

20 dB, při vlnové délce 1550 nm je jeho přesná naměřená hodnota útlumu 21dB (tak jak 

udává výrobce na štítku). Tento útlumový článek je osazen na vstupu i výstupu optickými 

konektory FC/APC, jedná se o konektory, které mají jádro zkosené pod úhlem 8° (APC) 

- viz kapitola 4.2. 

 

Obrázek 7.4 Optický pevný atenuátor [11] 
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7.1.3 Optický spektrální analyzátor 

Optický spektrální analyzátor byl pro účely této diplomové práce zapůjčen od společnosti 

itself s.r.o. se sídlem v Brně. Jedná se o model FTB-5230-EI od firmy EXFO. 

FTB-5230 je přenosný, bateriově napájený, optický spektrální analyzátor ovládaný 

pomocí dotykové obrazovky. Výhodou je velká přesnost měření, jednoduché a intuitivní 

ovládání. Oproti tomu je značnou nevýhodou jeho cena, která se pohybuje řádově v 

jednotkách milionů českých korun. 

Důležité parametry optického spektrálního analyzátoru [12]: 

• rozsah vlnových délek 1250 nm - 1650 nm 

• měřící rozsah   +10 dBm až -60 dBm (1520 nm - 1610 nm) 

• šířka pásma FWHM ≤ 0,1 nm 

• konektor   SC/PC 

• pracovní teplota   0° až +40°C 

• relativní vlhkost   0 % až 95 % 

Další parametry jsou uvedeny v kalibračním certifikátu v příloze (Příloha A). 

Kalibrace byla provedena dne 19.1.2017 společností PROFiber Networking s.r.o. V rámci 

kalibrace, mimo jiné, byla zjišťována odchylka vlnové délky a výkonu od etalonu.  

 

 

Obrázek 7.5 Optický spektrální analyzátor EXFO 

 

Optický spektrální analyzátor byl také použit ke kontrole čistoty optických 
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konektorů. Tento model má možnost připojení externího mikroskopu k pozorování 

ferrule (vnitřní válcový díl konektoru, který udržuje samotné optické vlákno přesně ve 

své ose). Na Obrázku 7.6 můžeme vidět ferruli v dobrém stavu (bez vnějších nečistot) a 

ve špatném stavu (zanesená) přesně tak, jak ji vidíme na monitoru spektrálního 

analyzátoru.  

 

Obrázek 7.6 Zanesená a čistá ferrule 

Tyto obrázky byly použity přímo z kalibračního certifikátu, dodaném společností 

PROFiber networking s.r.o., která kalibraci prováděla. Jedná se o reálné stavy ferrule a 

to před kalibrací a po kalibraci (výměna za novou). 

 

 
 

Obrázek 7.7 Mikroskop EXFO [13] 

 

7.1.4 Měřič výkonu 

Měřič výkonu byl použit pro orientační měření výkonové úrovně optického signálu ve 

vlákně, aby nedošlo k překročení maximální vstupní výkonové úrovně a tím poškození 

vstupu optického spektrálního analyzátoru. Byl použit Power Meter ML9002A od 

společnosti Anritsu se senzorem MA9721A.  

 

K tomuto senzoru udává výrobce následující parametry[14]: 



29 

 

• rozsah vlnových délek 750 - 1800 nm s kalibrací a přepínáním pro 850,  

    1300 a 1550 nm 

• měřící rozsah  -70 až +3 dBm při 1300 nm 

• přesnost   ± 5% 

• konektor   FC/APC 

• fotodioda   InGaAs - Indium gallium arsenide 

• pracovní teploty  0° až +50°C 

Tento měřící přístroj měří integrálně výkon přes celé pásmo (rozsah). Neukazuje 

tedy maximální špičkový výkon dané vlnové délky, ale naměřená hodnota bude vždy 

vyšší o okolní šum. Pro účely tohoto měření je však výsledek měření zcela dostatečný. 

 

Obrázek 7.8 Měřič výkonu Anritsu 

7.1.5 Optický filtr 

Optický filtr, typu pásmová propust na vlnové délce 1550 nm, byl poskládán ze dvou 

optických komponent a to z optického cirkulátoru a optického filtru na principu Braggovy 

mřížky.  

Braggova vláknová mřížka 

Jedná se o periodickou změnu indexu lomu uvnitř jádra optického vlákna. Tato 

difrakční struktura funguje jako pásmová zádrž v přímém směru, ale zároveň jako 

pásmová propust při "jedno portovém zapojení" - využívá se odrazu části spektra 

vstupního signálu. Jinými slovy funguje jako "polopropustné zrcadlo" s odrazem pro dané 
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frekvenční pásmo. [15] Tento jev je zřejmý z Obrázku 7.9.  

 

Obrázek 7.9 Schematický nákres Braggovy vláknové mřížky [15] 

V praktickém měření byl použit optický filtr od společnosti NETWORK group, 

založený právě na principu Braggové mřížky. Tento filtr je opatřen mikrometrickým 

šroubením, které zajišťuje plynulou změnu mezní vlnové délky filtru. Jedná se tedy o 

mechanicky laditelný optický filtr. Výrobce udává tyto parametry - na přiloženém listě 

společně s výrobkem (viz Příloha B): 

• rozsah vlnových délek  1531,135 nm (λ1) až 1552,234 nm (λ2) 

• šířka pásma (-3 dB)  205,166 pm při λ1    

     194,39 pm při λ2 

• odraz     39,912% při λ1    

     42,638% při λ2 

• odstup signál/šum OSNR 5,301 dB při λ1    

     11,554 dB při λ2 

• optické konektory  FC/APC 

 

Nevýhodou Braggovy mřížky, při dané aplikaci, je její teplotní závislost. Při změně 

teploty dochází k přeladění rezonanční vlnové délky ve vlákně. Tento jev může ovlivnit 

výsledky měření - posunem spektrální charakteristiky filtru se změní velikost odraženého 

výkonu vlivem vzájemného rozladění λOF a λLD. Důkazem tohoto jevu je používání 

Braggových mřížek jako teplotních senzorů. Společnost NETWORK group, která je 

výrobcem použitého filtru, uvádí na svých webových stránkách [16] teplotní senzor, 

založený na Braggových mřížkách, s teplotní citlivostí 10 pm/ °C. Je tedy velmi důležité, 

aby byla teplota při měření konstantní. 
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Obrázek 7.10 Optický filtr NETWORK group 

 

Pro přehlednost je na Obrázku 7.11 znázorněn odraz filtru (Reflection) na krajních 

vlnových délkách a na Obrázku 7.12 je přenos filtru (Transmittion) na krajních vlnových 

délkách. Tyto grafické závislosti byly dodány výrobcem spolu s optickým filtrem (viz 

Příloha B).  

 

Obrázek 7.11 Spektrální závislost optického filtru - odraz 
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Obrázek 7.12 Spektrální závislost optického filtru - přenos 

Z těchto charakteristik je zřejmé, že filtr má lepší spektrální vlastnosti při vyšších 

vlnových délkách, což je pro danou aplikaci výhodné. Při měření se pohybujeme okolo 

vlnové délky 1550 nm. 

Optický cirkulátor 

Optický cirkulátor je zařízení, které má tři a více portů. Princip cirkulátoru spočívá 

v přenosu mezi jednotlivými porty. Na Obrázku 7.13 je graficky znázorněna jeho funkce. 

Pokud přijde laserové záření na port 1, je přeneseno bez většího útlumu  

(do 1 dB) na port 2 (červený průběh). Přijde-li laserové záření na port 2, je přeneseno, 

také s nízkým útlumem, na port 3 (modrý průběh). Obdobně je tomu u ostatních n portů 

- ve směru šipky ve schematické značce cirkulátoru. Z toho vyplývá, že pokud se záření 

odrazí, je přeneseno do následujícího portu a nikoli zpět.[17] Tohoto jevu je využito při 

konstrukci výsledného optického filtru. 

 

Obrázek 7.13 Princip čtyř portového cirkulátoru 
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V praktickém měření byl použit čtyř portový optický cirkulátor od společnosti  

NETWORK group. Výrobce uvádí tyto parametry, na přiloženém listě společně s 

výrobkem (viz Příloha C): 

• pracovní vlnová délka  1550 ± 30 nm  

• vložný útlum port 1 - 2  0,81 dB 

• vložný útlum port 2 - 3  0,75 dB 

• izolace port 2 - 1   53 dB 

• izolace port 3 - 2   53 dB 

• zpětný odraz port 1  60 dB 

• zpětný odraz port 2  60 dB 

• zpětný odraz port 3  59 dB 

• přeslech port 1 - 3  58 dB 

• maximální optický výkon 300 mW ≈ 25 dBm 

• pracovní teplota   0°C až +70°C 

• optické konektory  FC/APC 

 

Obrázek 7.14 Optický cirkulátor NETWORK group 

Při využití výše zmíněných poznatků a spojením optického cirkulátoru s optickým 

filtrem na principu Braggovy mřížky, lze vhodným zapojením vytvořit optickou 

pásmovou propust. Na port 1 přivedeme signál, který má být filtrován, na port 2 se připojí 

Braggova mřížka a odražený signál je přiveden zpět do cirkulátoru a převeden na port 3. 

Port 1 je tedy vstup a port 3 je výstup výsledné optické pásmové propusti. 

7.1.6 EDFA 

Jako vláknový zesilovač (EDFA - Erbiem dopovaný vláknový zesilovač) byl použit 

model KPS-CUS-BT-C-10-LN-SM-011-FA-FA od společnosti KEOPSYS. Jedná se o 

zesilovač, který se používá jako předzesilovač na přijímací straně. Má tedy nižší zisk, než 
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výkonové koncové zesilovače na vysílací straně (Booster). 

Výrobce udává následující parametry, na přiloženém listě společně s výrobkem (viz 

Příloha D): 

• rozsah vlnových délek  1529 - 1562 nm 

• vstupní výkon   minimálně -40 dBm a maximálně 0 dBm 

• šumové číslo NF   5 dB; 4,82 dB při vstupním výkonu 0 dBm 

• proud laserovou diodou   minimálně 60 mA a maximálně 180 mA 

• konektory - vstup i výstup FC/APC 

• pracovní teplota   +15°C až +35°C 

Při měření byl nastaven proud diodou na hodnotu 89 mA. Tato hodnota byla 

odečtena z displeje na ovládacím panelu zesilovače. 

 

Obrázek 7.15 EDFA KEOPSYS 

Měření bylo provedeno při vlhkosti 39% a teplotě 21,9°C. Tato teplota odpovídá 

teplotním pracovním rozsahům všech měřících přístrojů a zařízení, které byly použity.  

7.2 Měřící řetězec 

Před samotným měřením byl navrhnut kompletní měřící řetězec, který shrne všechny 

potřebné měřící přístroje, potřebnou kabeláž, konektory, spojky a podobně. Výsledný 
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měřící řetězec je zobrazen na Obrázku 7.16 a Obrázku 7.17. 

 

7.2.1 Měřící řetězec s laserovým zářením 

Tento měřící řetězec se skládá z laserové diody (LD), která je zde použita jako zdroj 

laserového záření na vlnové délce 1550 nm. Laserová dioda je řízena řídícím obvodem 

(DR - driver). Výstupní záření z laseru (DR + LD) je vedeno optickým vláknem, 

zakončeným konektorem FC/APC, který je přišroubován do optické spojky. Z druhé 

strany spojky je připojeno optické vlákno se stejným konektorem (proti sobě), které je 

zakončeno konektorem FC/PC a je zapojeno do proměnného optického atenuátoru. Na 

výstupu je stejný optický konektor jako na vstupu (FC/PC). Dalším prvkem v měřícím 

řetězci je pevný optický atenuátor s konektory FC/APC, který snižuje výkon všech 

spektrálních složek o přesně definovaný útlum a to -21 dBm. Všechny složky spektra jsou 

utlumeny z důvodu ochrany OSA, aby nedošlo k překročení maximálního povoleného 

vstupního signálu do analyzátoru a také z důvodu přizpůsobení výkonu optického záření 

všem prvkům v měřícím řetězci. Za tímto pasivním prvkem byla nastavena maximální 

výkonová úroveň laseru na hodnotu  

-10 dBm (v Obrázku 7.16 bod A). Nastavení bylo provedeno nastavením proměnného 

atenuátoru na hodnotu útlumu 6 dB. Důvodem "kalibrace" výkonu laserového záření je 

eliminace všech útlumů (optických vláken a optických konektorů) před tímto bodem. 

Tato výkonová kalibrace umožňuje korektní porovnávání naměřených hodnot ve větvi a), 

b) a c) na Obrázku 7.16.  

Vždy na přechodu dvou různých konektorů (FC/APC - FC/PC nebo FC/APC - 

SC/PC) byl použit optický patch cord (optický kabel s konektory) s různými konektory 

na obou stranách. Tím bylo dosaženo úplné kompatibility mezi všemi konektory, což 

je velice důležité pro správné napojování optických vláken bez většího útlumu a k získání 

korektních naměřených hodnot. Z toho důvodu je vždy na spoji dvou konektorů pouze 

jeden společný popisek pro dva konektory (Obrázek 7.16).   

 

Obrázek 7.16  Měřící řetězec s laserovým zařením - původní velikost viz Příloha E 

V bodu A byly postupně připojovány a měřeny různé dílčí měřící řetězce.  
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V měřícím řetězci a) byl zapojen pouze optický spektrální analyzátor (OSA). V řetězci b) 

byl zapojen EDFA zesilovač a na jeho výstup byl připojen optický spektrální analyzátor. 

V měřícím řetězci c) byl zapojen EDFA zesilovač s výstupem připojeným na vstup 

optického filtru (OF) a následně na vstup optického spektrálního analyzátoru. 

7.2.2 Měřící řetězec bez laserového záření 

Pro získání výstupní spektrální charakteristiky EDFA zesilovače a přenosové 

charakteristiky optického filtru, je zapotřebí stanovit také měřící řetězec bez zdroje 

laserového záření. Tento řetězec je znázorněn na Obrázku 7.17. V řetězci a) je připojen 

pouze EDFA zesilovač a optický spektrální analyzátor. V řetězci b) je na výstup EDFA 

zesilovače připojen optický filtr OF (pásmová propust) a výstup z něj je přiveden do 

spektrálního analyzátoru.  

 

Obrázek 7.17 Měřící řetězec bez laserového záření 

Parazitní spektrální složky obsažené na výstupu EDFA zesilovače, vlivem spontánní 

emise (kapitola 5.3.1), jsou v řetězci b) použity jako širokospektrální zdroj optického 

záření. Díky tomu lze při porovnání výsledků z řetězce a) a b), naladit optický filtr na 

požadovanou vlnovou délku a určit útlum filtru v propustném pásmu. Měřící řetězec a) je 

zároveň použit i pro představu, jak vypadá výstup EDFA zesilovače, který pracuje 

"naprázdno" (není přivedeno vstupní budící laserové záření). 
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7.3 Naměřené hodnoty 

Všechny průběhy, naměřené optickým spektrálním analyzátorem, byly exportovány do 

textových souborů a následně zpracovány v programovém prostředí MATLAB od 

společnosti MathWorks. Nedochází tedy k žádnému zaokrouhlování a jsou zpracovány 

reálné naměřené hodnoty. Při odečítání hodnot z grafických závislostí je vždy brána 

přesná hodnota, odečtená pomocí kurzorů přímo z MATLABu. 

Před samotným měřením byly všechny optické konektory řádně očištěny od nečistot 

a vizuálně zkontrolovány pomocí mikroskopu připojenému ke spektrálnímu analyzátoru. 

V prvním kroku měření byla, podle měřícího řetězce, měřena spektrální 

charakteristika laserového záření LD. Výsledná závislost je na Obrázku 7.18.  

 

Obrázek 7.18 Spektrální charakteristika záření LD 

Z těchto naměřených hodnot lze získat parametry: 

• λLD = 1549,72 nm 

• P(λ)LD = -9,99 dBm 

• OSNRLD = -9,99 dBm - (-44,87 dBm) = 34,88 dB 

• ΔλLD-3dB = 1549,747 nm - 1549,690 nm = 0,057 nm = 57 pm 

• ΔλLD-20dB = 1549,809 nm - 1549,626 nm = 0,183 nm = 183 pm 

Výrobce laseru udává vlnovou délku laserového záření v rozmezí 1549,5 nm až 
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1550,5 nm. Při srovnání těchto hodnot můžeme říci, že je skutečná naměřená hodnota  

λLD = 1549,72 nm je v toleranci, kterou udává výrobce. Od požadované vlnové délky 1550 

nm se liší o 0,28 nm. Z šířky pásma pro pokles o -3 dB a -20 dB můžeme říci, že laserové 

záření je poměrně úzko pásmové, což je žádoucí. 

 

Obrázek 7.19 Spektrální charakteristika EDFA zesilovače při absenci laserového záření 

(modrý průběh) a se zesíleným laserovým zářením (zelený průběh) 

V dalším dobu měření byla zjištěna výstupní spektrální charakteristika EDFA 

zesilovače při přivedeném vstupním laserovém záření, které je zesilováno, a při absenci 

záření LD. Modrý průběh (Obrázek 7.19) znázorňuje typické parazitní výstupní spektrum 

pro EDFA zesilovače. Jedná se o nežádoucí záření způsobené spontánní emisí. Odečtené 

důležité parametry: 

• max P(λ)EDFA = 8,00 dBm 

• ΔλEDFA -12dB =  1571,31 nm - 1522,21 nm = 49,10 nm 

 

Pokles -12 dB, byl určen z důvodu snadnějšího popisu a lepší představy o spektrální 

šířce pásma EDFA zesilovače - na hodnotě P(λ) = -20 dBm. Na Obrázku 7.20 je detail 

Obrázku 7.19 a to v rozsahu vlnových délek od 1546 nm do 1554 nm s přidaným 

naměřeným spektrálním průběhem záření LD (zelený průběh), získaným v prvním bodu 

měření. Při přiblížení je patrný pokles ΔP(λ)EDFA = 0,4 dB. Tato hodnota reprezentuje 

pokles P(λ) při připojení záření LD na vstup EDFA zesilovače oproti výstupu P(λ) při 
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absenci záření LD. Je však patrný, ve spektru dominantní, zesílený vstupní signál λLD s 

maximální úrovní P(λ)LD+EDFA = 9,78 dBm. Maximum výstupního zesíleného záření LD 

λLD+EDFA odpovídá vlnové délce vstupního záření LD  

(λLD = λLD+EDFA = 1549,72 nm). Jinými slovy můžeme říci, že při použití EDFA zesilovače 

se nezmění vlnová délka zesilovaného záření. 

 

Obrázek 7.20 Spektrální charakteristika EDFA zesilovače (detail) 

 

Odečtené důležité parametry: 

• ΔP(λ)EDFA = 0,4 dB 

• P(λ)LD+EDFA = 9,78 dBm 

• ΔλLD+EDFA -3dB = 1549,748 nm - 1549,691 nm = 57 pm 

• OSNREDFA = 9,78 dBm - (-11,29 dBm) = 21,07 dB  

• G EDFA = 9,78 dBm - (-9,99 dBm) = 19,77 dB 

 

Při znalosti maximální úrovně P(λ)LD  (vstupní signál do zesilovače) a P(λ)LD+EDFA 

(výstupní signál ze zesilovače), můžeme určit zisk zesilovače na dané vlnové délce. Zisk 

zesilovače G EDFA získáme rozdílem mezi odečtenou hodnotou P(λ)LD+EDFA a P(λ)LD. 

Výsledný zisk zesilovače je G EDFA = 19,77 dB na vlnové délce 1549,72 nm. Tato hodnota 

odpovídá přibližné teoretické hodnotě zisku EDFA zesilovače (viz kapitola 3.1). Odstup 
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signál/šum zesíleného záření LD se snížil na hodnotu  

OSNREDFA = 21,07 dB z původní hodnoty OSNRLD = 34,88 dB. Snížila se tedy hodnota 

OSNR o 13,81 dB ≈ 24 krát. Původní spektrální šířka záření byla  

ΔλLD -3dB = 57 pm a po zesílení EDFA zesilovačem je ΔλLD+EDFA -3dB = 57 pm. Můžeme 

tedy konstatovat, že spektrální šířka pásma záření LD se po zesílení EDFA zesilovačem 

nezměnila.  

Připojením záření LD na vstup EDFA zesilovače, je zřejmý pokles celé výstupní 

charakteristiky (parazitních spektrálních složek EDFA zesilovače) o  

ΔP(λ)EDFA = 0,4 dB. Jinými slovy se jedná o rozdíl mezi zesilovačem "naprázdno" a se 

vstupním signálem. Tento jev je pozorovatelný na Obrázku 7.19 a Obrázku 7.20. Tento 

pokles je způsoben konstantním proudem (a tedy i výkonem) laserové diody v EDFA 

zesilovači. Výstupní výkon ze zesilovače je tedy konstantní. Připojíme-li na vstup signál, 

který je zesílen, musí ostatní spektrální složky poklesnou, aby byl zachován celkový 

výstupní výkon ze zesilovače. Jinými slovy, integrály obou průběhů jsou stejné. [7] 

 

Obrázek 7.21 Spektrální charakteristika optického filtru OF - přenos 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 7.2.2, je výstup z EDFA zesilovače, při absenci 

záření LD, použitý jako zdroj širokospektrálního, v daném úzkém pásmu téměř 

konstantního, záření (červený průběh v Obrázku 7.21). Ten byl přiveden na vstup 

optického filtru. Výstup z optického filtru je zobrazen na (Obrázku 7.21 - zelený průběh). 

Jedná se tedy o přenosovou charakteristiku OF. Rozdílem vstupní úrovně P(λ)EDFA a 
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výstupní úrovně P(λ)OF, na vlnové délce λOF, dostaneme útlum filtru αOF na vlnové délce 

λOF.  

𝛼𝑂𝐹 = 𝑃(𝜆)𝐸𝐷𝐹𝐴 − 𝑃(𝜆)𝑂𝐹 = −11 𝑑𝐵𝑚 − (−17,85 𝑑𝐵𝑚) = 6,85 𝑑𝐵 

Zjednodušeně řečeno, útlum pásmové propusti na střední vlnové délce je 6,85 dB. 

Spektrální průběh záření LD byl přidán do grafu kvůli porovnání vlnových délek v 

maximu λOF a λLD. Při porovnání těchto dvou průběhů je zřejmé, že se povedlo "naladit" 

filtr na stejnou vlnovou délku jako záření LD (λOF = λLD). Mechanicky laditelný filtr je 

velice citlivý na sebemenší pootočení. Z toho důvodu je potřeba s filtrem manipulovat 

velmi opatrně, ideálně vůbec.  

 

Obrázek 7.22 Spektrální charakteristika filtrovaného záření laserové diody (FLD) 

V posledním bodu měření se záření LD zesílilo v EDFA zesilovači, následně 

filtrovalo pásmovou propustí (OF) a nakonec zobrazilo na optickém spektrálním 

analyzátoru. Výsledkem celého měřícího řetězce je zesílené a vyfiltrované optické záření 

(FLD), jehož spektrum je zobrazené v Obrázku 7.22 (modrý průběh).  

 

 

Odečtené důležité parametry: 
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• P(λ)FLD = 2,14 dBm 

• ΔλFLD -3dB = 1549,748 nm - 1549,691 nm = 57 pm 

• ΔλFLD -20dB = 1549,821 nm - 1549,623 nm = 198 pm 

• OSNRFLD = 2,14 dBm - (-30,58 dBm) = 32,72 dB 

 

Z hodnot P(λ)FLD = 2,14 dBm a P(λ)LD+EDFA = 9,78 dBm, můžeme určit útlum filtru 

αOF'. Ten získáme rozdílem hodnoty maximální hodnoty P(λ) na vstupu filtru a na 

výstupu.    

 

𝛼𝑂𝐹′ = 𝑃(𝜆)𝐿𝐷+𝐸𝐷𝐹𝐴 − 𝑃(𝜆)𝐹𝐿𝐷 = 9,78 𝑑𝐵𝑚 − (2,14 𝑑𝐵𝑚) = 7,64 𝑑𝐵 

 

Porovnáme-li hodnoty útlumu filtru αOF (odečtený útlum filtru z Obrázku 7.21 - zdroj 

signálu EDFA) a αOF' (odečtený útlum filtru z Obrázku 7.22) zjistíme, že se tyto hodnoty 

liší. Rozdíl mezi αOF' = 7,64 dB a αOF = 6,85 dB je 0,79 dB. Jinými slovy, při filtrování 

zesíleného záření LD došlo k většímu útlumu optického signálu o 0,79 dB. 

Dle mého názoru vznikl tento rozdíl rozladěním optického filtru - spektrálním 

posunem přenosové charakteristiky. Ve prospěch tohoto tvrzení je srovnání výsledného 

zesíleného a filtrovaného záření LD s přenosovou charakteristikou optického filtru 

(Obrázek 7.23). Důvodů posunu spektrální přenosové charakteristiky optického filtru 

může být několik, například: 

• Změna teploty Braggovy mřížky a následné posunutí její rezonanční vlnové 

délky ve vlákně. K té mohlo dojít při průchodu optickým signálem, s větším 

výkonem než v prvním měření útlumu, skrze Braggovu mřížku. 

• Nechtěné mechanické pootočení mikrometrického šroubení při manipulaci, 

kterým se posouvá frekvenční charakteristika optického filtru. 

• Otřesem a výsledným přeladěním Braggovy mřížky například bouchnutím 

do slotu, pohyb osob v místnosti a následné přenesení otřesů skrz podlahu a 

stůl, atp. 

Naměřené hodnoty spektrálního posunu jsem konzultoval se společností PROFiber 

Networking s.r.o., která dodává tyto spektrální analyzátory a zabývá se i jejich kalibrací 

a korektností naměřených hodnot. Důvodů posunutí spektrální charakteristiky může být 

také několik, například: 

• Časová prodleva mezi získáním jedné a druhé spektrální charakteristiky. 

Snímače a mechanické prvky uvnitř spektrálního analyzátoru se zahřívají  a 

v čase se mění jejich parametry. Výsledkem je spektrální posun celé 

charakteristiky. Výrobce udává maximální hodnotu tohoto posunu 50 pm. 

Reálné hodnoty posunu, se kterými se setkávají při měření, jsou okolo  

10 pm. 

• Nelinearita při různých výkonových úrovních. Tu lze s největší 

pravděpodobností vyloučit, protože je to jeden z parametrů, který se zjišťuje 

při kalibraci. Ta byla provedena necelé tři měsíce před tímto měřením. 
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Obrázek 7.23 Spektrální posun OF 

Hodnota spektrálního posunu optického filtru Δ(λ)OF (odečtená z Obrázku 7.23) je 

Δ(λ)OF =  1549,281 nm - 1549,260 nm = 21 pm. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k 

většímu útlumu signálu optickým filtrem, bych tento spektrální posun přisuzoval 

přeladění optického filtru, vlivem výše uvedených možností. Pokud by byl posun dán 

nepřesností spektrálního analyzátoru, nevznikl by rozdílný útlum optického filtru v 

propustném pásmu, který byl odečten 0,79 dB.  

Při porovnání spektrální šířky pásma původního záření se zesíleným a odfiltrovaným 

zářením, můžeme diskutovat vliv změn zesílení a filtrace na užitečné záření. Spektrální 

šířka pásma pro pokles o -3 dB filtrovaného signálu je  

ΔλFLD -3dB = 57 pm, je tedy stejná jako spektrální šířka původního záření LD. Při porovnání 

šířky pásma pro pokles o -20 dB filtrovaného (ΔλFLD -20dB = 198 nm) a původního (ΔλLD-

20dB = 182 nm) záření, vidíme, že došlo ke spektrálnímu rozšíření zesíleného a 

filtrovaného záření LD a to o hodnotu 16 nm. Tomu odpovídá spektrální rozšíření o 

přibližně 8% při poklesu o -20 dB. 

Z Obrázku 7.23 je vidět, že filtrované záření má stejný spektrální tvar jako přenosová 

charakteristika optického filtru. Projevují se v ní vyšší harmonické složky Braggovy 

mřížky. 
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Obrázek 7.24 Spektrální charakteristika záření LD (zelený průběh) a zesíleného filtrovaného 

záření FLD (modrý průběh) 

Postranní spektrální složky filtrovaného záření, jsou pozůstatkem výstupní 

charakteristiky EDFA zesilovače, které se neodfiltrovaly v optickém filtru a byly 

přeneseny dále do měřícího řetězce. Při porovnání spektrálních charakteristik obou 

signálů jsou vidět výsledné důsledky zesilování a následního  filtrování optického signálu. 

Výsledný signál má větší výkonovou úroveň o  

P(λ)FLD - P(λ)LD = 2,14 dBm - (-9,99 dBm) = 12,13 dB, ale poměř OSNR se zhoršil o 

OSNRLD - OSNRFLD = 34,88 dB - 32,72 dB = 2,16 dB. 

Za daných podmínek, použitých měřících přístrojů a zařízení (uvedené v  

kapitole 7.1), se bohužel nepovedlo prokázat, že je možné, pomocí EDFA zesilovače, 

zlepšit poměr signál/šum optického signálu (OSNR). Pokud budeme vycházet z toho, že 

se OF přeladil a tím vznikl větší útlum signálu, můžeme k hodnotě P(λ)FLD a tím i k 

OSNRFLD přičíst rozdíl útlumů 0,79 dB (vlivem přeladění). Při opětovném srovnání je 

vidět, že OSNRFLD je pořád o 1,37 dB menší, než původní OSNRLD. Tuto operaci 

můžeme provézt pouze za předpokladu, že je OF (cirkulátor a Braggova mřížka) 

nepodléhá výkonové nelinearitě (kvůli rozdílným vstupním výkonům při měření útlumu 

filtru). V Tabulce 3 jsou shrnuty parametry signálu v jednotlivých bodech měřícího 

řetězce. 
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Tabulka 3 Shrnutí naměřených parametrů signálu v měřícím řetězci 

Záření 
P(λ)   

[dBm] 

Δλ -3dB  

[pm] 

Δλ -20dB  

[pm] 

OSNR 

[dB] 

Zhoršení 

OSNR vůči LD 

[dB] 

Laserové diody 

LD (laser) 
-9,99 57 183 34,88 - 

Zesílené 

(za EDFA) 
9,78 57 

na hranici 

šumu 
21,07 13,81 

Zesílené a 

filtrované (za 

filtrem) 

2,14 57 198 32,72 2,16 

 

Z těchto hodnot je zřejmé, že při zesílení signálu EDFA zesilovačem, dochází k 

velkému zesílení, ale k výraznému snížení OSNR.  
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8 ZÁVĚR 

V této práci byly popsány druhy a parametry optických vláken, které je dobré znát 

především v situaci, kdy na sebe napojujeme různá vlákna, ať už konektorem nebo 

svarem. Největší útlum nastane, pokud proti sobě připojíme jednovidové a vícevidové 

optické vlákno. Při přechodu z vícevidového do jednovidového vlákna nejsme schopni 

navázat veškerý optický výkon do jádra - část se vyzáří mimo jádro jednovidového 

vlákna. Jedná se například o přivádění signálu do EDFA zesilovače z vícevidového 

optického vlákna. V zesilovači bude s největší pravděpodobností použito vždy 

jednovidové optické vláno, a to kvůli pracovním vlnovým délkám EDFA zesilovače.  

V následují části práce je pojednáno o různých druzích šumů a způsobech jejich 

vzniku. Nejvíce dominantní šum byl naměřen na výstupu EDFA zesilovače, způsobený 

spontánní emisí.  

Při měření parametrů záření LD, byla zjištěna maximální hodnota výkonové úrovně 

na vlnové délce 1549,72 nm. Odchylka vlnové délky laserového záření by byla 

problémem v případě, že by byl použit pevný optický filtr. Při měření byl však použitý 

laditelný optický filtr, takže nepřesnost vlnové délky nebyla problémem. Optický filtr se 

podařilo naladit na stejnou vlnovou délku jako záření LD.  

Při porovnání optického záření LD a zesíleného záření (na výstupu EDFA 

zesilovače) je patrné, že EDFA zesílí vstupní signál a přidá šum. Následně dojde ke 

zvýšení maximální výkonové úrovně zesilovaného signálu o 19,77 dB a snížení OSNR o 

13,81 dB. Žádný jiný vliv EDFA na signál nebyl naměřen. Spektrální šířka a vlnové délka 

zesilovaného signálu zůstala stejná. Při porovnání zesíleného a filtrovaného záření je 

vidět, že filtr výrazně utlumí nežádoucí spektrální složky na výstupu EDFA. Výstupní 

filtrovaný signál je utlumen o 7,64 dB a spektrálně rozšířen o 16 nm ≈ 8% (měřeno při 

poklesu -20 dB). Při porovnání spektrální charakteristiky přenosu optického filtru a 

filtrovaného signálu je vidět, že jsou tyto charakteristiky vzájemně posunuty o 21 pm. 

Tento posun je pravděpodobně způsoben frekvenčním rozladěním optického filtru během 

měření.  

Porovnáním výkonových hodnot původního záření LD s výsledným zesíleným a 

filtrovaným zářením dojdeme k závěru, že se poměr OSNR, vlivem zesílení a 

spektrálního filtrování zhoršil o 2,16 dB. Nebylo tedy prokázáno, že lze zlepšit poměr 

OSNR daným EDFA zesilovačem a daným spektrálním optickým filtrem. 

Pokud by byl použit optický filtr se strmější spektrální charakteristikou (více 

utlumeny postranní spektrální složky), bylo by možné hodnotu OSNR zlepšit zesílením 

EDFA zesilovačem a spektrálním filtrováním. Pokud by měl optický filtr menší útlum v 

propustném pásmu (například "jen" 3 dB), výsledný vliv na OSNR by byl také pozitivní. 

Další možností, jak zlepšení OSNR dosáhnout, by bylo zařazením polarizačního 

filtru do měřicího řetězce (trasy optického záření). Přidaným polarizačním filtrováním 

optického signálu by se hodnota OSNR, podle mého názoru, zvětšila. Měl jsem původně 

v plánu zařadit polarizační filtr do měřicího řetězce a pozorovat jeho vliv na šumové 

parametry signálu, ale nepodařilo se mi, sehnat potřebné prvky pro realizaci. Při měření 

musí být použity polarizačně stabilní optická vlákna, konektory, polarizační filtr, 

polarizační kontrolér atp. Každopádně věřím, že by zařazení polarizačního filtru přineslo 

velmi zajímavé a především pozitivní výsledky.  
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Protože má spektrální filtr přesně definovaný průběh (a tím je definovaný i výstupní 

filtrovaný signál), další možností by mohlo být použití "softwarového filtru". Pokud 

víme, na jakých vlnových délkách a jakých výkonových úrovních je šum, můžeme jej 

matematicky odečíst. Moderní optické spektrální analyzátory umí změřit výkon šumu v 

daném pásmu a následně ho odečíst od zašuměného signálu (In-Band Noise, In-Band 

OSNR). Otázkou je, jak by se tento způsob filtrování prováděl v reálném čase. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

LD Laserová dioda 

DR Driver 

OSA Optický spektrální analyzátor  

OF Optický filtr 

ATT Optický atenuátor 

EDFA Erbium Doped Fibre Amplifier  

SNR Signal-To-Noise Ratio 

OSNR Optical Signal-To-Noise Ratio 

P(λ) Spektrální výkon 

λ  Vlnová délka 

Δλ Šířka pásma 

GEDFA Zisk EDFA 

FLD Filtrované záření laserové diody 

FSO Free-space Optical Communication 

SM Single-mode 

MM Multi-mode 

SI  Step-Index 

GI Gradient-Index 

α  Měrný útlum 

NA Numerická Apertura 

V  Normalizovaná frekvence 

SOA Semiconductor Optical Amplifier 

FC Flat Contact 

PC Physical Contact 

APC Angled Physical Contact 

BW Bandwidth 
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A KALIBRAČNÍ CERTIFIKÁT OSA 
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B OPTICKÝ FILTR - BRAGGOVA MŘÍŽKA 
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C CIRKULÁTOR 
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D EDFA  
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E MĚŘICÍ ŘETĚZEC 

 


