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ANOTACE 
 

Tato práce popisuje nejvýznamnější druhy negativních jevů působících na optický 
trakt během přenosu. Jsou přehledně rozděleny do systematické struktury jejich 
kategorizací se základním rozdělením na lineární a nelineární jevy. Lineární jevy 
zahrnují jak vnitřní a vnější útlum, tak jednotlivé druhy disperzí i problematiku šumu, 
přičemž zvýšená pozornost je věnována polarizační vidové disperzi. Fenoménem dnešní 
doby se stávají takzvané nelineární jevy. Jsou zde popsány možné příčiny těchto jevů, a 
pakliže je to technicky možné, vyplývá z uvedeného i možný způsob kompenzace, popř. 
vyrovnání ztrát ve vlnovodu. Dopad, resp. míra zavinění těchto negativních vlivů 
je uvažován ve třetí kapitole, společně s výsledky celé řady provedených simulací na 
dvou navržených trasách, doplněných o náměry reálných tras. Pro výpočet dopadu 
polarizační vidové disperze na přenosový kanál je představeno několik metod, včetně 
aplikace teoretického modelu fyzické vrstvy, zahrnující korekční vztah pro zpřesnění 
celkových výkonových ztrát. V poslední kapitole jsou uvedeny vlastní návrhy dvou 
kompenzovaných tras s dílčími výsledky. 

Klí čová slova: polarizační vidová disperze, lineární jev, nelineární jev, optické vlákno, 
návrh systému 

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis describes the most important types of distortions in fibre optics during 
transmission. They are divided into two main groups, linear and nonlinear effects. The 
linear phenomena consist of internal and external attenuation, different kinds of 
dispersions and negative effect of signal noise. The special attention is focused on 
polarization mode dispersion. The impact of the nonlinear phenomena on fibre optics in 
high date rate is discussed as well.  Furthermore, the negative effects in fibre optics and 
their causes are deeply analyzed on results gathered from simulation of some 
transmission lines. There are presented many methods for counting the meaning of 
polarization mode dispersion, for example the theoretical model including 
implementation on physical layer and reducing power looses. Some examples of 
designing fibre optic lines are introduced along with calculation for them. 

Keywords: polarization mode dispersion, linear effect, nonlinear effect, optic fibre, 
system design 
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ÚVOD 

Společně se zvyšující se dosahovanou rychlostí a délky tras optických systémů, 
stoupají požadavky na přenosové cesty, z nichž dnes nejefektivnější jsou optické 
systémy. Z toho vyplývá potřeba zkoumání negativních vlivů na této trase a hledání cest 
k jejich potlačení. Aktuální je zejména výzkum vlivů polarizační vidové disperze a 
nelineárních jevů. 

Mezitímco dopad nelineárních jevů je patrný zvláště při vysokých přenosových 
rychlostech, tedy při navázaní vysokého výkonu do optického vlákna, vliv polarizační 
vidové disperze roste mimo jiné s délkou optické trasy a přenosovou rychlostí. Ovšem 
náhodný charakter tohoto jevu značně komplikuje samotnou kompenzaci i numerické 
simulace.  

Popsané doporučení pro návrhy kompenzovaných tras vycházejí z praktických 
poznatků a doporučení ITU-T, TIA/EIA a CISCO.  
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1   LINEÁRNÍ JEVY 

1.1 Útlum 

Podobně jako u metalického vedení, také v optickém vláknu výkon signálu 
se vzdáleností od zdroje signálu postupně klesá. Útlum optického vlákna je udáván 
v dB/km a je definován jako poměr vstupního světelného výkonu P1 a výstupního 
světelného výkonu P2 pro danou vlnovou délku λ podle vztahu: 

� = 10 log�	 
�

� .    [dB]  (1.1) 

Útlum je celkovým měřítkem ztrát optické energie ve vlákně. Závisí na absorpci a 
rozptylu v jádře i plášti optického vlákna a je vidově závislý. Vyšší vid má větší útlum, 
a proto má také jednovidové vlákno (SM) nižší útlum než vlákno mnohavidové (MM). 
Ztráty vznikají také náhodnými fluktuacemi příčných rozměrů vlákna, jeho 
mechanickým nebo tepleným namáháním. 

Měrný útlum vlákna α představuje útlum na 1 km délky. Získáme jej ze vztahu 
(1.1) podělíme-li jej délkou vlákna L. 

 = �
�              [dB/km]  (1.2) 

Činitel měrného útlumu α je závislý na vlnové délce, přičemž jeho průběh je 
ovlivněn poklesem Rayleighova rozptylu s λ

−4 při rostoucí vlnové délce, vzrůstem foton 
fononové1 absorpce s λ2 při rostoucí vlnové délce, selektivní molekulární absorpcí na 
hydroxylových skupinách OH- a také přítomností elektronové absorpce kysličníků kovů 
modifikujících index lomu materiálu jádra i pláště vlnovodu. 

Nejnižšího měrného útlumu ve vlnovodu SiO2 dosahují útlumu pod 0,1 dB/km 
(Sumitomo Electric Industries) [3]. 

Nebude-li uvedeno jinak, vždy bude řeč o vláknech křemenného skla (SiO2), neboť 
plastová vlákna mají díky malé šířce pásma a velkému útlumu (20-1000 dB/km) [2]  
v telekomunikacích malou použitelnost. 

Podle místa vzniku lze dělit ztráty vytvořené vnitřním útlumem a vnějším útlumem. 

1.1.1 Vnitřní útlum 

Optické ztráty způsobují pokles intenzity pole daného vidu v optickém vlákně. Jsou 
vyvolány především absorpcí záření částicemi materiálu a příměsí, rozptylem na 
nehomogenitách, nečistotách a nedokonalým odrazem na rozhraní jádro – obal.  

                                                           
1 Optický fonon je kvazičástice odpovídající optickým kmitům látek, u kterých připadá více 
neekvivalentních atomů na elementární buňku [43]. 
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Materiálová absorpce 

Při odrazu i lomu světla dochází vždy k většímu či menšímu pohlcení, absorpci, 
světla látkou. Materiálová absorpce představuje ztráty, které souvisí jak s materiálem 
vlákna, tak s procesem jeho výroby. Materiálová absorpce snižuje optický výkon 
přenášený vláknem vlivem absorpce energie měnící se v teplo. Toto oteplení je velice 
špatně měřitelné, projeví se při přenosu velké energie (např. u laserů) [5]. 

Ztráty v materiálu jádra se projevují ve vlastní a nevlastní absorpci a rozptylem 
v materiálu jádra. Všechny ztráty jsou však závislé na vlnové délce optického záření. 

a) Vlastní absorpce 

Vlastní absorpce spočívá v pohlcení části optického záření vlastními molekulami 
materiálu optického vlákna [4]. Křemenný materiál vykazuje absorpční maxima jak 
v ultrafialové (UV) tak i v infračervené (IR) oblasti, tedy dvě dominantní absorpční 
pásma. V současné době jsou provozovány systémy v okolí tří vlnových délek 
850,1300,1550 nm, tzv. okna. 

Tyto absorpce jsou velmi malé. Absorpční pás v UV oblasti spektra odpovídá 
elektronovým a elektronově-vibračním přechodům. S vlnovou délkou klesá a 
z technologického hlediska je to zatím neodstranitelný problém. 

V IR oblasti pak jde o kmitání (vibrace) celých molekul skla, přičemž roste se 
zvětšující se vlnovou délkou. Omezuje tak použití optických vláken pro vlnové délky 
nad 1700 nm. S touto absorpcí se dá částečně manipulovat, a pokud jsou molekulové 
útvary těžší, tak světlo jej nedokáže rozkmitat. Toho je využito k posunutí IR absorpce 
k nižším vlnovým délkám a k dosažení nízké absorpce.  

b) Nevlastní absorpce 

Naprosté čistoty křemenného skla nelze prakticky dosáhnout, proto bude světlovod 
zpravidla více či méně znečištěn nečistotami, které do vlákna pronikly při jeho výrobě a 
taktéž v důsledku špatně provedené vnější ochrany. Nevlastní absorpce je tak způsobena 
nečistotami, příp. dopanty přítomnými v optickém materiálu. Jde především o ionty 
kovů Fe,Cu,Cr a zejména radikálů OH- (více viz lit. [6]). Koncentrace iontů v obsahu 
SiO2 musí byt snížen na hodnotu 10-9, aby se dosáhlo výkonového útlumu pod 1 dB/km. 
V křemenných vláknech je minimum útlumu absorpcí a rozptylem situováno v oblasti  
1,5 µm. kde jsou nejen menší ztráty Rayleighovým rozptylem, ale rovněž zde leží 
i minimum materiálové disperze. 

Největší nevlastní absorpci má na svědomí zbytková vlhkost, která byla ve vláknu 
ponechána v průběhu výrobního procesu ve formě iontů OH-, ovlivňující na určitých 
vlnových délkách útlum vlákna. Čistota křemenného skla z hlediska iontů OH- je tedy 
neobyčejně důležitá. Proto jsou vyráběná vlákna s velkým nebo malým obsahem OH-, 
ultra low,low, high a ultra high OH-. 
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V současné době je trend vyrábět vlákna s nízkým obsahem OH-, která jsou 
označována LWP (Low Water Peak) [4]. Tato vlákna mají špičku OH- absorpce téměř 
neznatelnou a postupně se velmi prosazují. 

Materiálový rozptyl, lineární (pružný)  

Materiálový rozptyl je způsoben nepravidelnostmi vznikajícími především při 
chladnutí skleněného vlákna. Náhodným rozložením (nehomogenit) molekul ve skle 
vzniká náhodné rozložení hodnot indexu lomu (prostorová fluktuace). Po dopadu na 
nehomogenitu dochází k všesměrovému rozptylu, tedy paprsky se tříští do všech stran, 
čímž je část výkonu ztracena.2 Podíl rozptylu na celkovém útlumu je různý podle druhu 
skla, použité technologii a použitém výchozím materiálu.  

V pásmu vlnových délek využívaných ve sdělování je typicky silný pokles rozptylu 
s růstem vlnové délky, neboť amplituda rozptýleného pole je funkcí 1/λ

2 a intenzita 
rozptýleného pole je funkcí 1/λ4. Je tedy žádoucí pracovat na co nejdelší vlnové délce. 

a) Rayleighův rozptyl 

Jde o dominující jev v oknech optické komunikace (převážně ve spodní části 
absorpčního pásma). Vzniká tepelnými kmity krystalické mřížky. Je důsledkem malých 
náhodných mikrozměn ve vlákně, menších než vlnová délka, projevující se jako 
přídavný útlum vlákna. Rayleighův rozptyl je přímo úměrný osmé mocnině indexu 
lomu a klesá se čtvrtou mocninou vlnové délky. 

Tento jev se nedá odstranit. Nelze jej odstranit dokonce ani podchlazením vlákna 
na absolutní nulu, protože při absolutní nule dojde k „zamrznutí“ jednotlivých pozic 
atomů v krystalické mřížce, ale světlo se pak kolem těchto útvarů ohýbá a vznikají 
ztráty rozptylem. Lze jej však částečně eliminovat posunem pracovní frekvence do IR 
oblasti (provozováním na vyšších vlnových délkách). 

b) Mieův rozptyl 

Vzniká na nehomogenitách rozměry srovnatelnými s vlnovou délkou. Rozptyl se 
významně zvyšuje, pokud geometrické nepravidelnosti překročí 1/10 vlnové délky 
světla. Tyto ztráty lze částečně eliminovat: zdokonalením výrobního procesu vlákna, 
nanášením dalších vrstev, odstraněním nerovnoměrností při výrobě a pečlivým tažením 
vlákna. 

c) Comptonův rozptyl  

Comptonův rozptyl vychází ze změny frekvence fotonů při jejich pružných 
srážkách s elektrony v obalu atomů. 

 

                                                           
2 Lineárně rozptýlené světlo má stejnou vlnovou délku, jako před rozptylem. 
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d) Stokesův rozptyl 

Je důsledkem foton fononové interakce v mikrokrystalech materiálu. Svou úrovní je 
barevný rozptyl charakteristický pro každý druh základního materiálu a tvoří minimální 
možnou hranici celkovému útlumu, jeho hodnota závisí na λ−4. 

Společně s Comptonovým rozptylem jde principiálně o neodstranitelnou vlastnost 
všech opticky čistých látek. 

 

Obr. 1.1: Typický útlum starších optických vláken 

Je tedy důležité, aby závislost útlumu na vlnové délce měla tvar V. Útlum musí mít 
minimum v pásmu vlnových délek 1300 nm a 1550 nm. U kratších vlnovým délek 
útlum narůstá v důsledku ztrát rozptylem, nárůst ve směru delších vlnových délek je 
způsoben absorpcí v základním materiálu. V neposlední řadě je důležité, aby sklo 
neobsahovalo ionty OH-. 

1.1.2 Vnější útlum 

Vnější útlum je důsledkem absorpcí na povrchových nečistotách a fluktuací na 
rozhraní. 

Difuzní odraz 

Difúzní odraz nastává na geometrických a materiálových nehomogenitách a vadách 
materiálu v oblasti odrazu nebo lomu optického záření, popřípadě pnutí materiálu, které 
odvádí energii z jádra vlnovodu a značně tlumí přenos. Každý dopadající světelný 
paprsek je odražen jako mnoho paprsků do různých směrů. Množství difúzně 
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odraženého optického záření je určeno koncentrací bodových poruch v místě dopadu 
optického záření. 

Geometrické a materiálové nehomogenity 

Zde ztráty vznikají na makroskopických nehomogenitách. Především jde 
o makronečistoty, vzduchové bublinky, trhlinky v materiálu, dále poruchy tvaru a 
rozměrů hranice mezi jádrem a pláštěm, eliptičnost jádra či porušení dokonalé 
geometrie vlákna. Všechny tyto ztráty jsou zahrnuty v celkových ztrátách uvedených 
výrobcem a lze je podstatně omezit vhodnou technologií výroby vláken. 

Ztráty ohybem 

a) Mikroohybové ztráty 

Mikroohyby  jsou poruchy přímočarosti osy vlákna. Malé chyby v geometrii vlákna 
způsobují tzv. mikroohybové ztráty, které mohou vést k přelévání energie mezi 
sousedními vidy. Vznikají jak při výrobě, tak působením vnějších sil, které deformují 
plášť kabelu, ale způsobují pouze malý ohyb vlákna. Na mikroohybech jsou některé 
vidy odráženy pod velkým úhlem, unikají mimo jádro optického vlákna a mohou tak 
podstatně ovlivnit útlum vlákna [4]. Závisí na vlnové délce a se zvětšující se vlnovou 
délkou jsou ztráty větší. Počítají se velmi těžko, určují se experimentálně. 

Snížení ztát se docílí vhodným návrhem optického kabelu, který musí 
odpovídajícím způsobem chránit vlákno před vnějším namáháním, nepravidelným 
tlakem a podmínkami okolí. Proces nanášení vnějších ochran vlákna musí být řádně 
kontrolován. Je nutné dodržovat pokyny výrobce a vlákno ohýbat s co největším 
poloměrem. 

b) Makroohybové ztráty 

Makroohyby jsou při praktickém použití vlákna běžné, ať již z důvodu připojení ke 
zdroji a detektoru, nebo z důvodu nerovnosti trasy. Dojde-li k ohybu vlákna pod určitou 
mez poloměru křivosti, může se část energie z vlákna vyvázat (vyzářit z vlákna) ven, 
čímž se zvýší útlumu. Projevují se také především útlumem na vyšších vlnových 
délkách. 

Snížení makroohybových ztráty lze dosáhnout provozem systému ve vlákně na 
nižších vlnových délkách a navržením vlákna s velkou hodnotou relativní změny indexu 
lomu. 
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Obr. 1.2: Ztráty ohybem u optického vlákna 

i spojování vláken či zavádění světla do vlákna vznikají ztráty sv
tlo vstupující do vlákna správně směrováno, neúčinnou technologií vazby 

samotnou strukturou vláken. 

vliv rozdílných parametrů vláken: 

 

ři navázání optického záření do optického vlá
ení odráží od čela vlákna a vrací zpět k světelnému zdroji. Stejným 

sobem se tento mechanizmus ztrát uplatňuje na konci světlovodu 

ěry jader a plášťů 

spojovaná vlákna různě velký průřez jader, část paprsků
a ztrácí se. 

Rozdílná numerická apertura - NA 

rem jádra se veličina NA podílí na účinnosti vazby zá
útlumem [3]. Je-li numerická apertura přijímacího vlákn

 zdrojového vlákna, nebude se část přijímaného sv
Je zřejmé, že vazební účinnost světla do vláknového vlnovodu

ůměru jádra a s růstem akceptačního úhlu. 
rozdílností NA se snadno spočítají (viz. lit. str.89 [6]). 

Rozdílné profilové parametry 
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vznikají ztráty světelné energie, 
innou technologií vazby 

lákna, kdy se část 
telnému zdroji. Stejným 

tlovodu [4]. 

ást paprsků dopadá na plášť 

innosti vazby záření do jádra a 
ijímacího vlákna menší 

ijímaného světla vláknem 
tla do vláknového vlnovodu 

úhlu. Ztráty způsobené 
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Nevlastní ztráty: 

e) Ztráty souosostí vláken 

 Ztráty způsobené nepřesností spojování vláken, kdy dochází k posunutí os vláken a 
část paprsků není navázána do jádra navazujícího vlákna. Z toho vyplývá nutnost 
vysoké přesnosti při spojování vláken. 

Jedná se o leterální nezarovnání vláken (posuv v ose x či y), separace v ose 
z (podélné nezarovnání vláken) a úhlové vyosení (úhel mezi osami jader vlákna). 

g) Nerovnost ploch 

Je nezbytně nutné zajistit, aby plochy spojovaných vláken byly opticky rovné. 
Taktéž je důležité, aby řez konce vlákna byl přesně pod úhlem 90° k ose vlákna. Jinak 
dochází ke ztrátám vlivem úhlové odchylky os. 

h) Znečištění 

Přítomnost cizích znečišťujících látek ve spojení dvou vláken vede ke ztrátám 
lomem, odrazem, absorpcí a vlivem překážek pro šíření světla. 

 

Ve všech případech tedy velikost numerické apertury a plochy jádra přímo 
ovlivňuje vazební účinnost a celkový navázaný výkon. Nejmarkantnější je tato situace 
u jednovidových vláken, kde je průměr jádra srovnatelný s délkou vlny záření λ. 
V takovém vláknu, které se současně vyznačuje nízkým útlumem i extrémně velkou 
šířkou pásma, lze dosáhnout jen velmi nízkou vazební účinnost. Zmíněné nevýhody 
odstraňuje vláknový optický vlnovod typu W s třívrstvou konstrukcí, v níž je mezi jádro 
a plášť vložena tenká nízkoindexová vrstva, která za určitých okolností může mít 
zápornou vlnovodovou disperzi. Tím je možné dále vykompenzovat kladnou 
materiálovou disperzi ve velkém rozmezí vlnových délek. Lze tak dosáhnout šířky 
přenášeného pásma až 400 GHz/km i s např. luminiscenční diodou. 

1.2 Disperze 

Disperze ovlivňuje časový průběh (odezvu) optického signálu, tj. přenosové 
vlastnosti. U digitálního systému se projevuje rozšířením optických pulsů při průchodu 
optickým vláknem, u analogového systému je to pak zmenšením frekvenční šířky 
modulačního signálu optické nosné. Výsledný rozšířený signál zasahuje svou šířkou do 
okolních bitů a přesahuje rozhodovací úrovně, následkem čeho vzniká tzv. 
mezisymbolová interference. 

Všechny druhy disperzí se podílejí na rozšiřování přenášených impulsů (měřeno 
v časové oblasti).  
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1.2.1 Vidová disperze 

Vidová disperze je dána časovou diferencí nejrychlejšího a nejpomalejšího vidu při 
jednom kmitočtu. Omezuje tak mezní šířku pásma či přenosovou rychlost nebo 
maximální dosah. Je charakteristická pro MM vlákna a úměrná délce vlákna L (pouze 
u dlouhých vláken nad 1000 m je vidová disperze úměrná L1/2. 

Tento jev se projevuje především u dlouhých vláken impulsového provozu, při 
přenosu dat na větší vzdálenosti a omezuje počet impulzů, které mohou být za určitý 
časový interval vyslány. Vidová disperze je zmenšována uspořádáním vlákna, zejména 
použitím vláken s gradientní změnou indexem lomu. Vzhledem k tomu, že 
u jednovidových vláken vidová disperze neexistuje, byl odstraněn hlavní faktor 
omezující přenosovou rychlost v mnohovidových vláknech [4]. Typická hodnota pro 
vidovou disperzi stepindexových vláken je asi 20 ns/km, což odpovídá 3 dB. 

1.2.2 Materiálová disperze 

Materiálová disperze je způsobena závislostí indexu lomu samotného materiálu 
vlákna na vlnové délce záření. Tím se každá vlnová délka materiálem šíří různě rychle, 
čímž se snižuje přenosová kapacita. Nenulová šířka spektra je však typickou vlastností 
optických signálů. Spektrální šířka světla polovodičového laseru je sice nepatrná, ale 
emisní diody zajišťují šířku 30-40 nm [7]. 

Materiálová disperze ovlivňuje také dobu průchodu jednotlivých vidů, což má 
částečný vliv na disperzi vidovou. Udává se v hodnotách časového rozptylu šíření 
daného vidu na 1 km délky vlákna a 1 nm šířky spektrální čáry [s/km × nm]. 
Nejmenších ztrát materiálovou disperzí je dosahováno pro křemenné sklo v oblasti  
1,27 µm. Kompenzace je možná díky vlnovodné či profilové disperzi (viz dále). 

1.2.3 Vlnovodná disperze 

Vychází ze závislostí skupinového zpoždění daného vidu na kmitočtu. Se změnou 
kmitočtu se mění v dané struktuře tvar podélného pole daného vidu [3]. Hlavní význam 
má v SM vláknech (jako fázové zkreslení signálu) a na vlnových délkách, kde je 
materiálová disperze malá (tj. kolem 1300 nm). Pro MM vlákna je tato disperze 
zanedbatelná, neboť většina vidů je mimo mezní vlnovou délku. 

Ovlivňování vlnovodné disperze je možné prostřednictvím geometrické konstrukce 
vlákna (poloměru jádra nebo profilem indexu lomu). Tento parametr je vždy záporný, 
umožňuje nám tedy kompenzovat materiálovou disperzi, protože celková chromatická 
disperze je součtem materiálové, vlnovodné a profilové disperze [5]. Vlnovodová 
disperze způsobí časové zpoždění vlny s vyšší vlnovou délkou, naproti tomu 
materiálová disperze zpomalí vlnu s kratší délkou vlny. Tím se dá u každého materiálu 
nalézt kmitočtová oblast vzájemné kompenzace materiálové a vlnovodové disperze. 
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vysoká hodnota. Důležité je, že velikost koeficientu chromatické disperze je dána pouze 
výrobou vlákna a je prakticky nezávislá na montáži trasy (ohyby a deformace vlákna) a 
vlivech okolního prostředí. Maximální přípustná hodnota chromatické disperze optické 
trasy bývá jedním ze základních parametrů přenosových cest, udávaných v jednotkách 
[ps/nm].  

K snížení vlivu chromatické disperze na přenosový systém vede celá řada postupů. 
První možnost spočívá v samotném výběru zdroje záření, jelikož širší spektrální 
pološířka zdroje záření způsobuje větší roztažení impulsů vlivem chromatické disperze. 
Velmi používaný a vhodný je např. úzkospektrální DFB laser s externím modulátorem. 
V takovém případě bude spektrální pološířka samotného zdroje záření daleko menší, 
než spektrální šířka modulace přenášeného signálu. Další cestou jsou vlákna s různě 
změněnou spektrální charakteristikou koeficientu chromatické disperze. Jsou 
označována jako vlákna s nenulovou disperzí NZDF (Nonzero Dispersion-shifted Fiber, 
dle ITU-T G.655), plochou disperzní charakteristikou DFF či kompenzační vlákna DCF 
(Dispersion Compensation Fiber) s vysokou hodnotou záporné chromatické disperze. 
Kompenzační vlákna DCF jsou nejpoužívanější, ale vnáší útlum, speciálně na dlouhé 
vzdálenosti a zvyšuje účinky nelineárních jevů. Nevýhodou DCF vláken je tak jejich 
zvýšený útlum, okolo 0,5 dB/km při 1550 nm, oproti 0,2 db/km pro G.655 vlákno [48]. 
Lépe jsou na tom speciální vícevidová kompenzační vlákna HOM (High Order Mode 
fiber). Koeficient chromatické disperze těchto HOM vláken je navíc přibližně 3× vyšší, 
než u klasických DCF vláken, stačí tak oproti nim použít jen třetinu délky 
kompenzačního vlákna. HOM vlákna mají též nízký měrný útlum a jsou odolná na 
nelineární jevy. Obdobně lze ke kompenzaci CD požít také vláknové Braggovské 
mřížky FBG (Fibre Bragg gratings). Ty se vyznačují velkou šířkou pásma, filtrují 
signál, zostřují spektrum, jsou laditelné a ekonomické. Z dalších metod je možné použití 
nelineární optické techniky OPC (Optical Phase Conjugation), nebo nové techniky 
elektronické pre-kompenzace, kdy je elektrický signál před-zkreslený před konverzí do 
optické domény. Disperze pak může být laditelná až na tisíce kilometrů pro G.652 
vlákno [18],[19]. V aktuálních systémech experimenty i simulace ukazují, že nejlepším 
řešením pro kompenzaci chromatické disperze je kombinace post-kompenzace a  
pre-kompenzace [48].  

1.2.6 Polarizační vidová disperze a dvojlom 

PMD (Polarization Mode Dispersion) je definováno jako střední hodnota rozdílu 
grupové rychlosti (DGD) mezi dvěma hlavními stavy polarizace (PSP, Principal States 
of Polarization) optického vlákna [58]. PMD se projevuje u jednovidových vláken 
důsledkem tzv. dvojlomu. Dopadne-li na povrch anizotropní3 látky světelný paprsek, 
rozštěpí se při vstupu do látky na dva dílčí paprsky, které postupují různým směrem, 
přičemž vlnová délka žádného z paprsků se nezmění [16]. Tento jev se nazývá dvojlom. 

                                                           
3
 Anizotropie je vlastnost prostředí způsobující závislost rychlosti šíření světla na směru jeho šíření a na 

polarizaci. 
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Obr. 1.4: Vliv polarizační vidové disperze 

1 LINEÁRNÍ JEVY 

í ve dvou vzájemně kolmých 
geometrických a materiálových 

ohou konstanty šíření i útlum 
ní jedné polarizace vůči druhé polarizaci, 

že vlivem mechanických napětí a změn teplot 
sledku toho dochází na 
ění, tedy k roztahování 

enosové rychlosti systému a taktéž ke 

čními stavy ve vlákně 
 s vlnovou délkou, přičemž hodnota 

na vlnové délce signálu udává míru jeho degradace. Pro vlákno je tak 
tový rozsah, nazývanou 

asem, ale prudce s vlnovou délkou [55]. Měřená data 

esnost výroby bude jádro vždy vykazovat jistou eliptičnost. Když 
t spojeno, orientace jádra obvykle nebude stejná a část světla 

bude ztracena. Pro MM vlákna to není velkým problémem. U SM vlákna však jakákoliv 
Vlákno bude vykazovat rozdílný index lomu a 

ipojené vlákno tak může být 

je dán nejen výrobou vlákna, ale také 
ohyby a mechanickým pnutím vlákna tzn. kvalitou montáže trasy. 

48]. Uvedené faktory 

 



 1 LINEÁRNÍ JEVY 
 

25 
 

Zmíněné dva polarizační vidy se v běžných SM vláknech navíc nešíří nezávisle, ale 
velmi intenzivně si navzájem při průchodu vláknem vyměňují energii. To má za 
následek značnou nahodilost a nevypočitatelnost tohoto jevu. Hodnotu PMD není 
možné pro danou optickou trasu stanovit s dostatečnou přesností výpočtem, což ztěžuje 
způsoby kompenzace jejích vlivů. Přestože jsou komerčně dostupné účinné 
kompenzátory PMD, jsou velmi drahé a nevhodné pro systémy s vlnovým multiplexem 
(WDM) [17]. Pro provoz systému s STM-644 (10 Gbit/s) je ve většině případů hodnota 
PMD ještě vyhovující, bez potřebné kompenzace. Dá se odstranit použitím speciálních 
rotačně nesymetrických profilů jader vedoucích jedinou polarizaci vidu či zkroucením 
vlákna pro dosažení konstantní fázové rychlosti šíření všech polarizací. Dále také 
použitím disperzně kontrolovaných solitonů, použitím jiné vlnové délky (pokud je to 
možné), výměnou celé optické trasy nebo výměnou úseku vlákna (nejefektivnější). 

Rozšíření pulsu vlivem PMD je dáno [48]: 

∆(
)* = �
)*  ×  √, ,    [ps]  (1.4) 

kde �
)* je koeficient polarizační vidové disperze a , je délka vlákna. 

Pro popis PMD se používají čtyři hlavní parametry [57]: 

• PMD [ps] nebo střední hodnota DGD 
• PMD koeficient DPMD [ps/√km] 

• PMD druhého řádu DGD2 [ps/nm] 
• PMD koeficient druhého řádu PMD2 [ps/nm] 

Výsledky D. Chowdhury, M. Mlejnek, a Y. Mauro  indikují, že je-li počítáno 
s PMD prvního řádu v systémech založených na SMF nebo NZDSF vláknech, je 
limitujícím faktorem  DCF vlákno více než PMD složka [58]. Jedná se o jev výrazně 
slabší, než je chromatická disperze a stává se důležitým v souvislosti s růstem 
přenosové rychlosti nad 2,5 Gb/s [4]. S příchodem 40Gb/s přenosové rychlosti se stává 
PMD klíčovým disperzním mechanizmem [59]. Pro krátká vlákna (cca do 10 km) má 
PMD zhruba lineární závislost na vzdálenosti. V dlouhém optickém vlákně, jak 
upozorňuje Andre Girard [59], se však zvětšuje s odmocninou vzdálenosti, díky 
náhodnému rozložení vidové vazby. 

1.2.7 Nelineární disperze 

Zvýší-li se intenzita záření ve vlákně nad určitou mez, začne se uplatňovat další 
disperzní mechanismus nelineární disperze, který se projevuje závislostí indexu lomu na 
intenzitě optického záření. Dle intenzity se pak mění fáze šíření optického signálu. 

                                                           
4
 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) je standard vytvořený ITU (G.707 a jeho rozšíření G.708), jeho 

základní jednotkou je STM-1 (Synchronous Transport Module-level 1). Přehled používaných rámců viz 
příloha A. 



 1 LINEÁRNÍ JEVY 
 

26 
 

Existuje možnost kompenzace materiálové disperze nelineární disperzí. Optická 
vlna s těmito vlastnostmi se nazývá solitární a je významným prvkem dnešních 
moderních přenosových cest. 

1.2.8 Vliv jednotlivých disperzí na optická vlákna 

a) Mnohavidová step-index vlákna 

U mnohavidových step-index vlnovodů (SI), zvláště použijeme-li úzkopásmového 
zdroje záření, dominuje v omezení šířky pásma vidová disperze nad chromatickou 
disperzí, doplněná disperzí profilovou. 

Disperze roste úměrně s délkou vedení a přenosová kapacita naopak s délkou klesá. 
V praxi to však zcela úplně nesouhlasí. Je to způsobeno vidovou konverzí a vlivem 
vzájemné interakce vidů, tedy přeléváním energie mezi vidy na materiálových 
i geometrických nehomogenitách struktury vlnovodu. To sice vede k většímu 
rozšiřování jednotlivých vidových složek, ale současně ke zmenšování časové diference 
mezi nimi.  

Vidová konverze pak způsobuje přeměnu nižšího vidu (paprsku šířícího se pod 
malým úhlem k ose světlovodu) ve vyšší (šířící se pod větším úhlem k ose), což je 
důležité především v měřících metodách (viz lit. [7]). 

Důsledkem těchto jevů je u dlouhých MM vláken (2 ÷ 5 km) rovnovážné rozložení 
vidů (Equilibrium Mode Distribution – EMD), šířka pásma B pak klesá nikoliv s 1/,, 

ale jen s 1/√,. 

b) Mnohavidová gradientní vlákna 

Na rozšíření optických pulsů se u MM gradientních vláken (GI) vláknech uplatňují 
všechny disperzní mechanismy. 

c) Jednovidová vlákna 

U SM vlákna se uplatňuje pouze chromatická (materiálová, vlnovodová a 
profilová) a polarizační disperze. Nejmenší velikost celkové disperze se dosáhne 
použitím tohoto optického vlákna při vlnové délce, kde dochází ke kompenzaci vlivu 
materiálové a vlnovodové disperze (chromatické a polarizační). 
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Obr. 1.5: Celková disperze u jednovidových vláken 

1.3 Šum 

Šum je hlavním zdrojem rušení. Poruchy, které se vyskytují při přenosu informace, 
jsou nezávislé na technice přenosu (optické, elektrické) a nelze se jim vyhnout. Jsou 
vyvolány korpuskulární povahou našeho prostředí (každý světelný svazek je složen 
z velkého, ale konečného počtu světelných kvant). Především na vstupu přijímače je 
výkon signálu tak malý, že už nesmíme zanedbat korpuskulární strukturu. Při návrhu 
sdělovacího systému se volí vysílací výkon co nejmenší nebo délka přenosové trasy 
mezi sousedními zesilovači co nejdelší. 

Šum zmenšuje citlivost přijímače a snižuje hranici zesílení. Přicházející signály 
jsou obvykle slabší než poruchy, a tak jsou šumem překrývány a nelze je pak od šumu 
odlišit a oddělit. Příčiny a zdroje šumu sahají od šumových procesů v materiálu, přes 
tepelný šum, až po kvantový šum světelných svazků a detektorů. Sám vysílací světelný 
zdroj vnáší svůj podíl šumu do systému; přispívá senzor i vlastní zesilovač el. signálu 
[7].  

Dominantním zdrojem šumu LED je výstřelový šum, který tvoří náhodné fluktuace 
celkového optického výkonu diody. V polovodičovém laseru jsou fluktuace důsledkem 
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náhodných či stimulovaných přechodů  uvnitř laseru (RIN5, modální rozdělovací šum, 
fázový šum) [12]. Další šumový zdroj je tzv. optický zpětnovazební šum, kde odražené 
záření např. od čela vláknového vlnovodu putuje zpět do rezonátoru laseru a způsobí 
poruchy v oscilacích vedoucí k fluktuacím vyzářeného výkonu. Cestou k potlačení 
zpětné vazby je použití nereciprocitních optických prvků, optických izolátorů ve 
vazebních členech. Hodnoty odstupu signál-šum (SNR) jsou u jednovidových laserů 
typicky 60 dB, u mnohavidových až 80 dB [3]. Šum z nestability vidů může 
v kombinaci s disperzí vlákna vést ke znatelnému zkreslení signálu. Vzniká, když 
podélné vidy laseru nejsou dobře stabilizované či u jednovidového laseru, když nejsou 
postraní vidy dobře potlačeny. 

V optických přijímačích je zdrojem šumu kvantový šum, daný primárním 
detekčním procesem a šum způsobený fotodetektorem (multiplikační šum, temný proud, 
povrchové svody, sériových odpor fotodetektoru). Volba vysokého zatěžovacího odporu 
optického přijímač vede ke zlepšení šumových poměrů, ke zvýšení detektivity 
přijímače, ale také k zúžení šířky pásma. 

V trasách s mnohavidovými vlnovody napájenými laserovými zdroji dochází k jevu 
zvanému modální šum. Každá spektrální čára laserového záření při navázání do 
mnohavidového vlnovodu vybudí soubor vedených vidů. Na konci vlákna tyto vidy 
interferují a vytvoří na čele vlákna složitě členěné rozložení intenzity, tzv. skvrnkový 
obrazec [3]. Příbuzným k tomuto šumu je tzv. polarizační šum zvaný také dvojlomný 
šum, který je charakteristický pro jednovidová vlákna. Vzniká vlivem anizotropií a 
geometrických nehomogenit. Stejně tak se celkový výkon může vlivem mechanických 
napětí a změn teplot nerovnoměrně a stochasticky dělit do obou polarizací.  

To vše vede ke vzniku fluktuací celkového výkonu. Modální i polarizační šum 
vláken lze potlačit užitím precizních konektorů a spojek, dál od vysílače, kde jsou 
skvrnkové obrazce nejintenzivnější (první kabelová délka pokud možno větší než 
vazební délka vlnovodu), užitím jednovidových vláken, kde má polarizační šum úroveň 
až o 30 dB nižší než šum modální, či užití velkoplošných integračních detektorů nebo 
precizního zobrazení čela vlákna na detektor [3]. 

Úhrnný šumový výkon se pak superponuje na užitečný signál, přičemž 
úzkopásmový signál lze rekonstruovat lépe. Je na snaze vytvářením střední hodnoty 
z co největšího počtu hodnot rušeného signálu dosáhnout nejlepší shody s vysílaným 
signálem, k čemuž jsou používány filtry. 

1.3.1 Délka optické trasy a šířka pásma 

Při stejné úrovni rušení je kvalita přenosu signálu tím lepší, čím pomaleji se signál 
mění a čím užší je šířka pásma. Vzdálenost tak závisí na požadované přenosové 
kapacitě (šířce pásma) a s rostoucí šířkou pásma klesá.  

                                                           
5 RIN (Relative Intensity Noise) relativní intenzitní šum. 
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Šířka pásma závisí na konstrukčním uspořádání, na materiálu optického vlákna a na 
vlnové délce optického signálu. Vlnová délka má na šířku pásma velký vliv. Byl 
zaveden parametr B × L (součinitel šířky pásma a délky) udáván v MHz × km. 
Například, mnohavidové vlákno s šířkou pásma 500 MHz × km může přenášet signál 
o kmitočtu 500 MHz na vzdálenost 1 km a 1000 MHz signál na vzdálenost pouze 
0,5 km. Dnešní moderní vlákna dokáží nést informaci v průměru 14 Terabitů za 
sekundu na vzdálenost přes 160 km (viz lit. [9]), přičemž šířka pásma se pro optické 
pásmo pohybuje do 500 THz s využitím pro 109 okruhů [8].  

Šumy a fluktuace jsou tedy faktory, které ovlivňují kvalitu přenosu. Uvedené 
vztahy však platí jen za předpokladu, že se omezíme pouze na útlum světlovodu. Dosah 
přenosové cesty ovšem omezuje především disperze (viz kap. 1.2). Pro dosah a rychlost 
přenosu moderních skleněných optických vláken není limitní útlum, ale disperze 
rostoucí s přenosovou kapacitou. Dosah trasy může u dobrého světlovou s malým 
útlumem a nízkou vidovou disperzí omezovat i příliš široké spektrum zdroje záření. 

1.3.2 BER, (Bit Error Ratio) 

Signál se podél optoelektronických přenosových tras jednotlivých typů může šířit 
v analogové formě, namodulován některou ze spojitých modulací na koherentní 
či nekoherentní nosnou, využít obtížnější fázové modulace koherentního záření, popř. 
v diskrétní podobě digitálně. 

Příznivější situace je v optoelektronických řetězcích při přenosu digitálních signálů. 
V tomto případě přenos prakticky neovlivňují nelinearity převodních charakteristik 
optických zdrojů a detektorů, na přenos relativně málo působí šumy a fluktuace 
intenzity signálu. Kvalitu přenosu digitálního signálu hodnotíme pomocí tzv. chybovosti 
přenosu BER. BER je podíl počtu chybně přenesených bitů k celkovému počtu 
přenesených bitů. Většina přenosových systémů vyžadují BER = 10-9 až BER = 10-14. 
To však vede k požadavku dosti vysokých přijímacích výkonů a malých použitelných 
šířek pásma přenosu. Pro zlepšení BER je nezbytné zvětšit OSNR (viz kap. 1.3.3) 
využitím FEC6 (Forward Error Correction), nebo použitím jiného optického přijímače. 
Chyby v příjmu digitálního signálu jsou způsobeny především systémovým šumem. 

Snížení chybovosti a zvýšení OSNR se pro analogový signál dosahuje použitím 
dvojstupňové modulace, kdy je signál v prvním stupni fázově či frekvenčně modulován 
mezinosnou elektrickou vlnu (obvykle s velkým zdvihem), a poté přímo intenzitně 
modulován na optickou nosnou.  

1.3.3 OSNR, (Optical Signal-to-Noise Ratio) 

                                                           
6 FEC (Forward Error Correction) Metoda zjišťování a opravy chyb vzniklých při přenosu, která využívá 
vkládání doplňkových kontrolních bitů. 
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Specifikuje poměr optického výkonu signálu a výkonu šumu pro posouzení kvality 
signálu. Útlum může byt kompenzován zesílením optického signálu.  Nicméně optický 
zesilovač zesiluje signál právě tak jako šum. Postupem času a vzdálenosti přijímač 
nemůže rozlišit signál od šumu a signál kompletně zanikne. Regenerace signálu pomáhá 
zmírnit nežádoucí účinky před tím, než mohou ovlivnit systém a zajišťuje 
detektovatelnost na prijímači. Optické zesilovače přidávají jisté množství šumu do 
kanálu, stejně jako pasivní a aktivní prvky (např. lasery).  Při návrhu trasy je tak optický 
zesilovač považován za dominantní zdroj poklesu OSNR.  

Důležitým parametrem je Q-faktor. Ten poskytuje kvalitativní popis výkonu 
přijímače. Q-faktor určuje minimální SNR potřebný k dosažení zvoleného BER pro 
daný signál. Je měřen v decibelech a pro vyšší bitový tok je požadována vyšší hodnota 
OSNR. Pro systém STM-64 by měl být OSNR nejméně 27 až 31 dB, u STM-16 pak 18 
až 21 dB [13]. 
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2 NELINEÁRNÍ JEVY 

Tyto jevy vznikají při vysoké intenzitě světla vedeného vláknem a jsou značně 
omezující pro vysokorychlostní systémy. 

Útlum, disperze a Rayleighův rozptyl se objevují nezávisle na výkonové úrovni, 
zatímco všechny ostatní (nelineární jevy) jsou důsledkem zvýšení indexu lomu na 
výkonu. Jinými slovy, médium je mírně nelineární. Konkrétně, index lomu křemíku je 
1,470000 při nulovém optickém výkonu v jádře a zvyšuje se lineárně do 1,47006 při 
130 mW, podle rovnice [53]: 

. = .	 + .0 

�122

 ,      (2.1) 

kde n0 je index lomu jádra při nízké úrovni optického výkonu, n2 koeficient 
nelineárního index lomu (2,35 � 10-20 m2/W pro křemík), P optický výkon ve Watech a 
Aeff efektivní oblast jádra v metrech čtverečních. 

 

Obr. 2.1: Závislost indexu lomu na optickém výkonu v jádře [53] 

Nelinearity v indexu lomu jsou známy jako Kerrův jev. Kerrův efekt 
v jednovidových vláknech pak vede např. k vlastní fázové modulaci (SPM). [52] Přímo 
modulované lasery vyzařují typicky 0 až 10 dBm (1 až 10 mW), ale jakmile jsou 
použity EDFA zesilovače k dosažení vysílacího výkonu tak vysokého jako +27 dBm 
(500 mW), mohou přejít nelinearity do popředí. Vysoký přenosový výkon je potřeba 
například v TV systémech FTTH (Fibre To The Home) [46]. 
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2.1 Materiálový rozptyl, nelineární (nepružný) 

Je-li světlo rozptylováno na atomech nebo molekulách vlastního materiálu vlákna, 
nejvíce fotonů je rozptylováno pružným rozptylem. Rozptýlené fotony mají stejnou 
frekvenci jako vlnová délka incidentního fotonu. Nicméně malá část rozptýleného světla 
(přibližně 1:1000 fotonů) je rozptýlena s frekvencí různou a obvykle nižší než frekvence 
incidentního fotonu [11]. Nelineární rozptyl tedy způsobuje, že výstupní výkon není 
přímo úměrný vstupnímu a rozptýlená vlna má odlišnou vlnovou délku od vlny 
dopadající. Zejména u MM vláken je tento rozptyl zanedbatelný. 

2.1.1 Brillouinův rozptyl, SBS (Stimulated Brillouin Scattering) 

Brillouinův rozptyl je vyvolán interakcemi monochromatického světla 
s akustickými vlnami ve světlovodu (generuje se akustický foton), přičemž dochází 
k frekvenčnímu posuvu ve zpětném směru. 

Nad určitou prahovou hodnotou výkonu světelného výkonu v médiu může 
stimulovaný Brillouinoův rozptyl odrážet většinu výkonu vyskytujícího se v paprsku. Je 
zvláště významný pro signály s úzkou šířkou čáry, a proto je tento jev možné účinně 
potlačit rozšířením spektra signálu. 

2.1.2 Ramanův rozptyl, SRS (Stimulated Raman Scattering) 

Ramanův rozptyl je jev vznikající při interakci mezi fotony a částicemi 
světlovodného materiálu, kdy rozptýlené záření má jinou vlnovou délku než dopadající 
záření. Tentokrát se generuje optický foton s frekvenčním posunem v dopředném směru 
(tj. posun energie z nižší na vyšší vlnovou délku) i zpětném směru. 

Tento jev lze do jisté míry potlačit vhodným návrhem vlákna např. zvětšením 
průměru jádra. Pro jisté aplikace však může být Ramanův rozptyl žádoucí a dobře 
využitelný. Stimulovaného Ramanova jevu lze využít jako zesilujícího prvku, 
v prostředí jednovidových vláken na bázi SiO2. Více o Ranovském zesilovači v lit. [10]. 

Rozptýlené záření SBS je kmitočtově posunuto (k nižším kmitočtům) o 10 GHz, ale 
v případě SRS o 13 THz (Stokesův posuv) [51, 63]. 

2.2 Křížová fázová modulace, XPM (Cross-Phase modulation) 

Křížová fázová modulace je změna optické fáze světelného paprsku v důsledku 
interakce s jiným světelným paprskem v přenosovém mediu a lze ji vyjádřit jako změnu 
indexu lomu [11]. 

Vliv XPM může být snížen pečlivým výběrem bitové rychlosti pro jednotlivé 
sousední kanály systému s vlnovým multiplexem (WDM), kde pro dálkové WDM sítě 
může být kritická [13], neboť vede ke kanálovým přeslechům. Křížová fázová 
modulace roste se zvyšujícím se optickým vstupním výkonem navázaného do vlákna a 
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se zvyšováním přenosové rychlosti. Při stejném optickém výkonu je účinek tohoto 
efektu dvojnásobný oproti SPM (Self-Phase Modulation). 

Křížovou fázovou modulaci lze eliminovat nulovou nebo mírně kladnou hodnotou 
chromatické disperze, či zvýšením efektivní oblasti [11]. 

2.3 Čtyřvlnné směšování, FWM (Four-Wave Mixing) 

Čtyřvlnné směšování je typem optického Kerrova jevu, při němž interakcí dvou a 
více signálů různých vlnových délek vznikají signály o nových vlnových délkách. Tento 
jev je buzen silnými optickými signály o vlnových délkách [5] 

�� = 3
4�    5   �0 = 6

4� ,    [nm]  (2.1) 

jehož výsledkem jsou signály s kmitočty 

7�0 = 27� − 70   5   70� = 270 − 7�.    [Hz]  (2.2) 

Křížová modulace a FWM jsou označovány za aditivní šum [21]. 

S tímto jevem musí být počítáno při přenosu s využitím hustého vlnového 
multiplexu (DWDM). Při použití DWDM technologie jsou jednotlivé přenosové kanály 
blízko sebe. Vzájemným působením přenosových kanálu na sebe se objevuje ve 
spektrální oblasti  nová složka, která může byt  právě na frekvenci, kde se nachází jeden 
z přenosových kanálů. 

Čtyřvlnné směšování lze snížit [11],[13] zvýšením efektivní oblasti, zvýšením 
absolutní hodnoty koeficientu chromatické disperze, použitím nerovnoměrného dělení 
kanálu ve WDM systému, či použitím NZDSF7 vlákna. 

2.4 Vlastní fázové modulace, SPM (Self-Phase Modulation) 

SPM je důležitým jevem u optických systémů, ve kterých bývají použity velmi 
krátké a intenzivní pulsy světla, jako jsou lasery a přenosové systémy vybudované na 
optických vláknech [20]. Přichází-li laserové záření s velkou intenzitou, může být tento 
signál modulován svojí vlastní fází, v závislosti na koeficientu chromatické disperze. 
Vlivem SPM pak ve WDM systémech dochází k vzájemné interferenci mezi 
přenosovými kanály [11]. 

Stejně jako u křížové fázové modulace SPM roste se zvyšujícím se optickým 
vstupním výkonem navázaného do vlákna, se zvyšováním přenosové rychlosti. SPM lze 
eliminovat zvýšením efektivní oblasti jádra, či nulovou nebo mírně kladnou hodnotou 
chromatické disperze, neboť ta konvertuje fázi v intenzitu. Disperzně kompenzační 
techniky jsou optimální cestou k minimalizaci tohoto jevu [51]. 

                                                           
7
 NZDF (nonzero dispersion-shifted fiber) je vlákno s nenulovou posunutou disperzí, dle ITU-T G.655. 
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2.5 Vzájemná modulace, (Intermodulation) 

Je podobná jako SPM a XPM. Společně se změnou optického výkonu na 
jednotlivých vlnových délkách se mění i index lomu vlákna. Pro případ systému 
s dvěma světelnými zdroji jsou ve vláknu dvě rozdílné frekvence :� a :0. Tím jak se 
shodně mění index lomu s frekvencí :� a :0 se objeví nové frekvence [53] 2:� − :0  a  
2:0 − :�, což je v mnoha ohledech podobné s efektem FWM. 
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3 VLIV NA PŘENOSOVÝ KANÁL 

Vliv jednotlivých negativních vlivů bude ukázán na dvou trasách. Trasa A o délce 
25 km a trasa B dosahující délky 100 km. Ani v jednom případě nejde o extrémní 
případy, ale spíše o běžně využívané linky. V rámci transparentnosti není žádná 
z uvažovaných tras kompenzována, přičemž obě obsahují stejné komponenty pro lepší 
vzájemné srovnání. Trasy využívají jednovidové optické vlákno ITU-T G.625d, které 
má velmi nízký útlum a PMD koeficient. Operují na vlnové délce 1550 nm při rychlosti 
10 Gb/s. 

K posouzení výsledků jsou využity jak náměry reálných tras společnosti PROFiber 
Networking CZ [EXFO], teoretické výpočty ověřené PC aplikací Optická trasa [68]  
Ing. Jaroslava Sojky, výpočetní simulace pomocí programu VPI PlayerTM [69] a vše 
vyhodnoceno matematickým modelem reálné trasy v programu Excel s aplikačními 
podklady IEEE802.3 [64]. 

3.1 Přehled měřených tras 

3.1.1 Trasa A 

Tab 3.1: Komponenty, trasa A 
Prvky 
trasy: 

Druh 
prvku: 

Název: 
Úroveň 

[dB,dBm] 
Sváry 
[dB] 

PMD 
[ps/√km)] 

CD            
[ps] 

Délka 
[km] 

1 zdroj 
1550nm 

DFB Laser 
5 0 0 0 0 

2 konektor pigtail SC -0,4 0 0 0 0 

3 vlákno G.652d -5,25 0,1 1 450 25 

4 konektor pigtail SC -0,4 0 0 0 0 

5 zesilovač zes 6 0 0 0 4 

6 konektor pigtail SC -0,4 0 0 0 0 

7 detektor fotodioda -18 0 0 0 0 

 
Výkon dopadající na detektor je -1,05 dBm. Minimální úroveň potřebná pro 

správnou funkci detektoru je -18 dBm. Na detektor dopadá tedy dostatečný signál s 
rezervou o velikosti 16,95 dBm vyznačenou zeleně v grafu. Celková chromatická 
disperze trasy je 450 ps. Celková polarizační vidová disperze (PMD) optické trasy je 
1 ps. 

Grafické interpretace, výkonové bilance, chromatické disperze a polarizační vidové 
disperze trasy A, generované programem Optická Trasa, jsou uvedeny v příloze A. 

Pro srovnání jsou zde uvedeny náměry reálných optických tras [EXFO]: 
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Tab 3.2: Náměr reálné trasy (A1) 
PMD: 
[ps] 

0,402 
PMD druhého řádu: 

[ps/nm] 
0,0732  

( 0,0932 ps2 ) 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,0803 
Koef.PMD druhého řádu: 

[ps/nm×km] 
0,0029  

( 0,0037 ps2×km ) 

Pásmo:  
[nm] 

1510,88-1649,89 
Délka vlákna: 

[km] 
25 

Tab 3.3: Náměr reálné trasy (A2) 
PMD: 
[ps] 

0,415 ps 
PMD druhého řádu: 

[ps/nm] 
0,0780 

( 0,0993 ps2 ) 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,0829 
Koef.PMD druhého řádu: 

[ps/nm×km] 
0,0031 

( 0,0040 ps2×km ) 

Pásmo:  
[nm] 

1510,88-1649,89 
Délka vlákna: 

[km] 
25 

 

 
 

Obr. 3.1: Rozložení DGD pro PMD měřené trasy (A2), [EXFO] 

Naměřené hodnoty PMD do 0,415 ps jsou v toleranci s vypočítanou hodnotou 1 ps 
pro vlákno ITU-T G.625d o délce 25 km. 

3.1.2 Trasa B 

Tab 3.4: Komponenty, trasa B 

Prvky 
trasy: 

Druh 
prvku: 

Název: 
Úroveň 

[dB,dBm] 
Sváry 
[dB] 

PMD 
[ps/√km)] 

CD            
[ps] 

Délka 
[km] 

1 zdroj 
1550nm 

DFB Laser 
5 0 0 0 0 

2 konektor pigtail SC -0,4 0 0 0 0 

3 vlákno G.652d -21 0,1 2 1800 100 

4 konektor pigtail SC -0,4 0 0 0 0 

5 zesilovač zes 6 0 0 0 4 

6 konektor pigtail SC -0,4 0 0 0 0 

7 detektor fotodioda -18 0 0 0 0 

 
Výkon dopadající na detektor je -11,2 dBm. Minimální úroveň potřebná pro 

správnou funkci detektoru je -18 dBm. Na detektor dopadá tedy dostatečný signál 

In
te

nz
ita

 [%
] 

Zpoždění [ps]  
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s rezervou o velikosti 6,8 dBm vyznačenou zeleně v grafu. Celková chromatická 
disperze trasy je 1800 ps. Celková polarizační vidová disperze (PMD) optické trasy jsou 
2 ps. 

Grafické interpretace, výkonové bilance, chromatické disperze a polarizační vidové 
disperze trasy B, generované programem Optická Trasa, jsou uvedeny v příloze A. 

Pro srovnání jsou zde uvedeny náměry reálné optické trasy [EXFO]: 

Tab 3.5: Náměr reálné trasy (B,1.úsek) 
PMD: 
[ps] 

0,185 
PMD druhého řádu: 

[ps/nm] 
0,016 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,037 
Koef.PMD druhého řádu: 

[ps/nm×km] 
0,001 

Tab 3.6: Náměr reálné trasy (B,2.úsek) 
PMD: 
[ps] 

0,352 
PMD druhého řádu: 

[ps/nm] 
0,051 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,070 
Koef.PMD druhého řádu: 

[ps/nm×km] 
0,002 

 

Tab 3.7: Náměr reálné trasy (B,3.úsek) 
PMD: 
[ps] 

0,304 
PMD druhého řádu: 

[ps/nm] 
0,042 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,061 
Koef.PMD druhého řádu: 

[ps/nm×km] 
0,002 

Tab 3.8: Náměr reálné trasy (B,4.úsek) 
PMD: 
[ps] 

0,218 
PMD druhého řádu: 

[ps/nm] 
0,022 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,044 
Koef.PMD druhého řádu: 

[ps/nm×km] 
0,001 

Tab 3.9: Očekávané hodnoty náměru reálné trasy 
Očekávaný PMD: 

[ps] 
0,546 Počet segmentů: 4 

PMD koeficient: 
[ps/√km)] 

0,055 
Délka vlákna: 

[km] 
100 

 

Naměřené hodnoty PMD do 0,546 ps jsou taktéž v toleranci s vypočítanou 
hodnotou 2 ps pro vlákno ITU-T G.625d o délce 100 km. 

3.2 Simulace PMD 

Pro lepší představu o dopadu PMD na přenášený trakt jsou zde uvedeny výsledky 
simulací programu VPI PlayerTM [69]. Použity byly jak starší vlákna s PMD 
koeficientem 2 ps/√km, tak i moderní vlákna s koeficientem 0,1 ps/√km o délce 1000 
km a rychlosti od 2,5 Gb/s do 40 Gb/s. 
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Obr. 3.2: Oko rozhodnutí: staré vlákno, 2 ps/√km, 1000 km, 2,5 Gb/s 

 

 Obr. 3.3: Oko rozhodnutí: staré vlákno, 2 ps/√km, 1000 km, 10 Gb/s 

Čas [ns] 

Čas [ps] 
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Obr. 3.4: Oko rozhodnutí: nové vlákno, 0,1 ps/√km, 1000 km, 10 Gb/s 

 

Obr. 3.5: Oko rozhodnutí: nové vlákno, 0,1 ps/√km, 1000 km, 40 Gb/s 

Čas [ps] 

Čas [ps] 
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Obr. 3.6: Schéma zapojení pro simulaci 

Na první simulaci (Obr. 3.2) jde vidět, že i přes větší koeficient polarizační vidové 
disperze (2 ps/√km) a délce vlákna 1000 km nemá PMD při rychlosti 2,5 Gb/s na této 
trase vliv. Oko rozhodnutí je tak plně otevřené.  

Stejné vlákno bylo použito i v druhém případě (Obr. 3.3), kde už se zvýšená 
rychlost 10 Gb/s podepsala na znatelném rozšíření impulsu, neboť tento systém má 
kratší bitovou délku, a tudíž přísnější interval rozptylu (viz. Tab. 3.9). Oko rozhodnutí 
je ze 70 % otevřené, což je stále dobrá hodnota a odpovídá výkonové penaltě přibližně    
1,5 dB. 

Následující simulace (Obr. 3.4) už využívá moderního vlákna s výrazně lepším 
PMD koeficientem (0,1 ps/√km). Pro tuto trasu již přenosová rychlost 10 Gb/s není 
omezující a oko rozhodnutí je z 95 % otevřené (0,2 dB). 

Ačkoliv poslední simulace (Obr. 3.5) využívá stejné trasy, jako v předchozím 
případě, tedy 1000 km vlákna s PMD koeficientem 0,1 ps/√km, zvýšená přenosová 
rychlost 40 Gb/s způsobuje naprosté znehodnocení přenášeného signálu na přijímači. 
Z uvedeného tak vyplývá jasná korelace mezi přenosovou rychlostí a mírou vlivu PMD 
na přenosový kanál. 

Tab. 3.10: Doporučení ITU a limity PMD 
přenosová rychlost 155 Mb/s 622 Mb/s 2,5 Gb/s 10 Gb/s 40 Gb/s 

SDH STM-1 STM-4 STM-16 STM-64 STM-256 

trvání jednoho bitu [ps] 6430  1610  401,88  100,47  25,12  

limit PMD ITU [ps] 640  160  40  10  2,5  

limit PMD deklarace 1/10 [ps] 643  161 40,1  10  2,51  

koeficient  PMD  na   
400 km [ps/√km] 

<32 <8 <2 <0,5 <0,125 

 

3.3 Teoretický model 

Ke komplexním výpočtům teoretického modelu bylo využito programového 
prostředí programu Excel a dokumentu 10GEP [64], vyvinutého odbornou skupinou 
IEEE 802.3 Ethernet Working Group. Model aplikuje specifikace 10Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3ae k popisu fyzické optické vrstvy. Počítá s výkonovými ztrátami 
způsobenými celou řadou vlivů, jako je intersymbolová interference (ISI), posuv nulové 
osy (BLW), relativní intenzitní šum (RIN), interferometrický šum a korekce pro 

zdroj        detektor                filtr                     osciloskop 
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interakci mezi jednotlivými jevy. Zohledněny jsou i ztráty vlivem útlumu vlákna, 
konektorů a spojů.  

Z výstupních grafů a vygenerovaných diagramů ok pro jednotlivé trasy, uvedených 
v příloze B, je patrný vliv polarizační vidové disperze na přenosovou cestu. Každá 
simulace je vždy vyhotovena pro případ zohledňující působení PMD a případ 
nezatíženého systému tímto jevem.  

Celková penalta v modelu pro trasu A vychází 8,3 dB, přičemž bez působení PMD 
je penalta rovna 8,2 dB. Je vidět, že při stanovené přenosové rychlosti 10 Gb/s se na 
takto krátké vzdálenosti, 25 km, tento jev takřka neuplatní. 

To ovšem neplatí pro trasu B o celkové délce 100 km, kde celková penalta činí 
30,8 dB a v případě bez simulace PMD pak 28,6 dB. Působení vlivu PMD a s ní 
související jevy (např. intersymbolová interference) tedy vytváří v systému penaltu 
přibližně 2,2 dB.  
 

Stručný popis vybraných, simulovaných jevů: 

3.3.1 Disperzně závislé ztráty 

a) Šířka pásma vlivem CD [50]: 

;<6� = 	,�>?
�×@A

× �	B

C*��D*��
 ,      (3.1) 

kde L je délka vlákna, E� RMS spektrální šířka laseru, přičemž D1 a D2 je 
definováno [50]: 

�� = FG
H × I�6 − �GJ

�KL
M ,      (3.2) 

�0 = 0,7 × O	 × E� ,      (3.3) 

kde O	 je parametr disperzního sklonu, �6 střední vlnová délka laseru a �	  vlnová 
délka nulové disperze. 

b) Šířka pásma vlivem PMD: 

PMD může také redukovat šířku pásma SMF vlákna, a to [50]: 

;<$P = �QRS
T×*U* × 10V,     (3.4) 

kde Lmax je maximální participační délka definovaná v 10Gigabit-Ethernet 
standardu. 
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3.3.2 Intersymbolová interference (ISI) 

Výkonová ztráta vlivem ISI je počítána pro odezvu kanálu na Gaussův impuls. 
Model využívá aproximované rovnice pro nejhorší případ ISI ztrát. 

3.3.3 Relativní intenzitní šum (RIN) 

Další šum vznikající použitím laseru je RIN. Šum je závislý na fluktuacích ve 
výstupní intenzitě laseru. 

3.3.4 Interferometrický šum 

Lasery použité v 10Gigabit Ethernetu jsou většinou jednofrekvenční lasery. Proto 
se na přijímači objevuje interferometrický šum. Interferometrický (odražený) šum 
vzniká interferencí požadovaného signálu a jeho odrazem na přijímači.  

3.3.5 Posuv nulové osy (BWP) 

Pro skramblovaný binární puls amplitudově modulovaný (PAM-2) je posuv nulové 
osy Gaussovský a může být označen jako šum. Posuv nulové osy je ovlivněn 
Intersymbolovou interferencí. 

3.3.6 Útlum vlákna 

Útlum kabelovaného optického vlákna je pro konkrétní délku modelován rovnicí 
přizpůsobující útlum s křivkou vlnové délky. Útlum je v modelu značen Patt. 

3.3.7 Interakční ztráty  

Výpočty se opírají o Gaussovský vztah šumu, a proto celkové ztráty nemůžou být 
vypočteny pouhým sečtením individuálních ztrát. Navíc ISI ztráty ještě zhoršuje. Běžně 
jsou interakční nebo vzájemné vztahy věrně aproximovány součtem výkonových ztrát. 
V modelu je zahrnut korekční vztah, označený jako Pcross. 

Použité rovnice pro výpočet jednotlivých jevů jsou podrobně popsány v lit. [50].  

3.4 Dopad jednotlivých jevů na charakteristiku systému 

3.4.1 Systémová penalta 

Systémové ztráty jsou často uváděny ve vztahu k výkonovým penaltám.  Jestliže 
systém dosáhne 1dB penalty, značí to, že v systému existuje zdroj zkreslení, který 
způsobuje degradaci v charakteristice systému, ekvivalentní k snížení přijatého výkonu 
o úroveň 1 dB. Jiný způsob interpretace výkonové penalty (např. 1 dB) je, že negativní 
vliv zkreslení na systém může být kompenzován zvýšením vysílaného výkonu o 1 dB. 

 



 3 VLIV NA PŘENOSOVÝ KANÁL 
 

43 
 

3.4.2 PMD 

PMD (průměrné DGD) se zvyšuje s přenosovou vzdáleností. Tak jak se vzdálenost 
zvyšuje je více pozorovatelné zvyšující se DGD na přijímači. Jeho dopad na přijímači, 
ve formě zkreslení signálu, je patrný z Obr. 1.4. Zkreslení vyvstává, když časový slot 
(nebo bitová perioda) individuálního impulsu je zkreslen indukovaným zpožděním 
PMD do bodu, kde konec vedoucího impulsu přesáhne přední hranu následujícího 
impulsu. To je nazýváno intersymbolová interference (ISI). Roztažení impulsu dále 
redukuje poměr úrovní signálu (rozdíl v amplitudě horní úrovně, reprezentující „1“ 
a spodní úrovně, reprezentující „0“, přenášeného signálu) a představuje systémovou 
penaltu, neboť přijímač pak nemůže zcela přesně určit, zda přijímá „1“ nebo „0“.  

Z uvedeného vyplývá, že čím vyšší DGD je, tím vyšší je i penalta a naopak. 
Typická výkonová penalta je na Obr. 3.7. Z obrázku je vidět, že výkonová penalta 1 dB 
odpovídá překročení DGD 30% bitové periody. PDM má významný dopad na 
charakteristiku systému, když DGD (∆τ) překročí ~30 % bitové periody [44]. 

Při návrhu systému se zvolí určitá úroveň systémové penalty vlivem PMD, přičemž 
maximální hodnota je asociována s maximální hodnotou DGD (DGDmax) ve vlnovodu. 
V optickém vlákně vykazujícím PMD má nepravidelná povaha orientace mezi 
dvojlomnými úseky podél vlákna za následek kolísání hodnoty DGD. Penalta 
asociovaná s PMD v optickém vlákně je závislá na DGD a tak, jak se s časem mění, 
mění se i systémová penalta. Díky náhodnému charakteru DGD může v podstatě 
jakákoliv větší hodnota okamžité DGD přesáhnout maximální hodnotu DGDmax 

asociovanou s hodnotou výkonové penalty. Pravděpodobnost tohoto jevu, ačkoliv je 
malá, je určena tím, jak nízko je průměrná hodnota DGD distribuce. Poměr mezi 
DGDmax a PMD je uváděn jako faktor bezpečnosti (safety factor). Intuitivně je jasné, že 
pakliže je potřeba snížit pravděpodobnost DGD vlákna dosahující DGDmax, musí se 
zvýšit faktor bezpečnosti. ITU doporučení uvádí referenční tabulku s těmito faktory 
Tab. 3.11.  
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Obr. 3.7: Vliv polarizační vidové disperze na systém [44,49] 

Tab. 3.11: PMD a pravděpodobnost 

Poměr DGDmax a PMD Pravděpodobnost překročení maxima 

3,0 4,2 × 10
−5

 

3,5 7,7 × 10
−7

 

4,0 7,4 × 10
−9

 

 
Právě tímto způsobem vzniklo známé pravidlo 1/10 maximálního rozptylu PMD, 

uvedené v Tab. 3.10. Nemá-li DGD překročit DGDmax s pravděpodobností menší než 
4,2 � 10−5, musí být navržené PMD třetinou DGDmax, dovolující překročení bitové 
periody nejvýše o 30%. To lze zapsat jako [49]: 

PMD < 0,3 × �
T  T] =  �

�	 T] ,     (3.5) 

Ačkoliv je toto pravidlo často využíváno i návrháři systémů, je tato tolerance 
založena na statistickém rozšiřování pulsu PMD, které se nerozšiřuje se stálou hodnotou 
jako chromatická disperze, ale mění se v čase. Hodnota rozšíření vychází z průměrné 
hodnoty Maxwellovy distribuce [59]. Jde tak o hrubý odhad, sloužící k rychlé představě 
o působení tohoto jevu. Zohledněny nejsou ani základní faktory ovlivňující kvalitu 
přijímané informace. Ihned po kvalitě přenosové cesty jde především o samotný formát 
signálu v optické trase a architekturu vysílače, respektive přijímače. Například 
společnost Tyco Telecommunications [54] demonstrovala koncepci vysílače  
s CRZ–DQPSK a rezervou přibližně 2 dB z FEC, přenášející dvacet osm 40Gb/s kanálů 
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na vzdálenost přes 6550 km, využívající jen jednoúsekvé EDFA zesilovače v pásmu C, 
bez jakékoliv PMD kompenzace a regenerace signálu na trase.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.2.6., pro svou nahodilost a nevypočitatelnost 
PMD závislé na mnoha různých faktorech, není možné pro danou optickou trasu 
stanovit jeho hodnotu s dostatečnou přesností výpočtem. Nelze ani stanovit 
směrodatnou hodnotu PMD zpoždění trasy z koeficientu PMD vlákna kabelu 
z katalogových hodnot [30]. Totéž platí i pro samotné měření DGD v optických 
vláknech, neboť rozdílné metody měření vykazují odlišné hodnoty. TIA/EIA publikuje 
rozdíl měřených hodnot pro Interferometrickou metodu (TINTY) a metodu  
Fixed-Analyzer 10 – 20 % [67]. Přičemž měřené hodnoty se samozřejmě s časem mění. 
Díky empirickému způsobu vyvíjení a četným aktualizacím, zde použitého teoretického 
modelu, patří tento způsob simulace mezi nejpřesnější ze zde uváděných metod. 

3.4.3 Chromatická disperze 

Odlišností od rozšiřování pulsu polarizační vidové disperze je závislost na šířce 
impulsu [58]. Penalta SNR na přijímači může být spočítána několika metodami. Užitím 
O’Mahonyho disperzního výpočtu vychází maximální délka spoje 74 km pro 2 dB 
penaltu. S použitím Ramaswamiho výpočtu se zvýší maximální dosažitelná vzdálenost 
na 111 km. Protože jde o poslední referenci, byla použita pro výpočet disperze 
Ramaswamiho metoda.  O’Mahonyho kalkulace je zde uvedena jen pro úplnost.   

Použitím Ramaswamiho výpočtu se předpokládá, že rozšíření pulsu vlivem 
chromatické disperze by mělo být menší než zlomek ∈ bitové peiody. 

Pro výkonovou penaltu 1 dB ∈ = 0,306 
Pro výkonovou penaltu 2 dB ∈ = 0,491 

Předpokladem jsou pulsy bez čirpu a zanedbatelná spektální šířka (např. externě 
modulovaný DFB laser). Potom [60]: 

; × � × C |*|×�
0×`×6 < ∈,     (3.6) 

kde B je bitová rychlost [b/s], � pracovní vlnová délka [µm], L délka spoje [m],  
c rychlost světla a D je koeficient chromatické disperze [ps/nm × km]. 

Pro trasu A vychází ∈ = 0,240, což odpovídá penaltě méně než 1 dB (0,6 dB) a 
v případě trasy B je pak ∈ = 0,480, tedy penalta odpovídá přibližně 2 dB. 

3.4.4 SBS, SBS, SPM 

Brillouinoův i Ramanův rozptyl jsou neelastické procesy, při nichž je z optické 
vlny část výkonu ztracena a absorbována přenosovým médiem. Zbývající energie je pak 
re-emitována jako vlna s nižší frekvencí. SBS a SRS se v optickém vlákně stávají 
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nelinearitami díky vysoké optické intenzitě v jádře a dlouhé interakční délce vlnovodu. 
Tyto nelinearity se objevují, je-li překročena prahová úroveň každého procesu 
vstupujícího světelného výkonu. 

Jedním kritériem pro determinování bodu, kdy se stává Brillouinoův rozptyl 
limitním faktorem je výpočet prahového výkonu Psbs, definován jako výkon signálu při 
kterém je světlo zpětně rozptylováno. 

a"b" = �4,4 × 10dT� × e0 × �0 × �f × 7,   [W]  (3.7) 

kde d je průměr jádra v µm, � pracovní vlnová délka v µm, �f měrný útlum 
vlákna a v šířka spektra v GHz [34]. 

Pro uvažované trasy A a B vychází prahový výkon: 

a"b" = �4,4 × 10dT� × 90 × 1,550 × 0,21 × 0,6,             (3.8) 

a"b" = 0,107 <  �20,29 e;j� . 

Jelikož úroveň použitého laseru pro obě trasy je 5 dBm a žádná z tras neobsahuje 
aktivní zesilovač, SBS se v tomto případě neuplatní. 

Dithering řeší veškeré problémy vzniklé vlivem SBS v 10G PON (Passive optical 
network) sítích, bez přídavných disperzních ztrát. Je jasné, že dithering nemůže 
zvyšovat práh SBS nekonečně, bez aditivních ztrát, protože indukovaná fázová 
modulace signálu bude konvertována v amplitudovou modulaci disperzí vlákna. 

Obdobně se vypočítá prahový výkon Psrs i pro Ramanův rozptyl [34]: 

a"k" = �5,9 × 10d0� × e0 × � × �f,    [W]  (3.9) 

kde d je průměr jádra v µm, � pracovní vlnová délka v µm a �f měrný útlum 
vlákna. 

a"k" = 1,555 <  �31,92 e;j�    (3.9) 

Stejně jak u SBS, ani zde nebude pro obě trasy překročena prahová hodnota 
optického výkonu a jev se tedy neuplatní. 

Vliv Ramanova rozptylu na přenosové trasy A, B je na Obr. 3.13. Pro trasu A  
(25 km) dosahují ztráty 0,0443 dB a u trasy B hodnoty 0,0617 dB. 
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Obr. 3.8: Vliv Ramanova rozptylu na přenosové trase A, B 

Kerrův jev v jednovidových vláknech vede k vlastní fázové modulaci, která 
konvertuje fluktuace optického výkonu v přenášeném světle na parazitní fázové 
modulace stejné vlny. Vliv SPM záleží na disperzi, která převádí fázi v intenzitu. 
Nejlepší cestou k potlačení tohoto efektu je použití disperzně kompenzačních technik. 

Z analyzovaných nelinearit (SPM, SRS, SBS) se jeví SBS jako základní limitní 
nelinearitou pro velmi rychlé (nad 10 Gb/s), jednovidové, intenzivně modulované 
systémy. Zajímavým zjištěním při simulacích SBS je, že zvýšení vstupního výkonu 
o 3 dB nad práh způsobí zvýšení přeslechu o více než 50 dB. Překročením prahu vliv 
SBS prudce stoupá a stáva hlavní nelinearitou v digitálních systémech.  

Ze simulací také vyplývá, že efekt SPM není příliš významný, ovšem v určitých 
případech může být i limitním faktorem. Pakliže ale nebude překročena prahová úroveň 
optického výkonu, tyto nelinearity se do degradace výkonu systému neprojeví. 

3.4.5 FWM, XPM 

Tyto jevy nepředstavují problém pro žádné PON sítě nepoužívající DWDM, tudíž 
ani pro navrhované trasy A, B. 

3.4.6 Zhodnocení 

V příloze C jsou uvedeny grafy ilustrující rozložení jednotlivých negativních vlivů 
v přenosovém systému trasy A a B.  V konečném zpracování však vyvstává konflikt 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

P
en

al
ta

  [
dB

]

Délka vlákna [km]

Vliv Ramanova rozptylu 



 3 VLIV NA PŘENOSOVÝ KANÁL 
 

48 
 

v interpretaci ztrát, neboť optické vlákno je (nejen pro nelineární jevy) společným 
interakčním prostředím pro veškeré vlivy, které na sebe vzájemně působí a předávají si 
energii mezi sebou.  

Z uvedeného vyplývá, že jednotlivé jevy nemohou být zpracovány separátně a 
následně sečteny. Proto bylo pro výpočty využito teoretického modelu [64], který 
zahrnuje i korekční vztah pro zpřesnění celkových výkonových ztrát. Přesto mají 
výsledky grafů orientační charakter s přihlédnutím k nahodilosti PMD a vzniku dalších 
interakčních jevů. Ty jsou reprezentovány v grafech přílohy C jako ostatní ztráty. Tedy 
veškeré přídavné ztráty systému mimo útlum vlákna, CD, PMD, SBS, SRS, SPM. 
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4  NÁVRH SYSTÉMU  

Při návrhu optického traktu se nejprve volí vhodný typ vlákna a optické vysílače a 
přijímače. Součinitel šířky pásma a délky musí odpovídat dané aplikaci čili přenosové 
rychlosti digitálního signálu, přenášeným traktem. 

Vlákno je definováno hodnotu měrného útlumu α (1.2). Vysílač dodává světelný 
tok s minimální výkonovou úrovní P1. Přijímač má citlivost vyjádřenou výkonovou 
úrovní P2, jejíž hodnota je dána minimální hodnotou výkonu, potřebného pro příjem 
signálu s dostatečně nízkou hodnotou chybovosti (BER kap. 1.3.2). Z těchto hodnot 
plyne parametr překlenutelný útlum Amax, který je základem pro návrh přenosové trasy 
a je definován vztahem: 

 �$lm = a� − a0 .     [dB]  (4.1) 
 

Celkový útlum optické trasy se pak spočítá jako součet jednotlivých útlumů. Vedle 
vlastního útlumu optického vlákna se počítá s útlumem na spojích vlákna As, 
realizovaných svařováním či mechanickým spojením a útlumem optických konektorů 
Ak. Celkový útlum o délce L pak bude: 

� = � ∙ ,� + �" + �% .         [dB]  (4.2) 

Pro spolehlivý přenos optických signálů se musí do výpočtu zahrnout rezerva Arez 
charakterizující zálohy uvedené v Tab. 4.1, a dále pak systémová rezerva Asr, která 
reprezentuje vlivy jako vidový šum, dobu života přijímače a zdroje, změny citlivosti 
přijímače, vlivy teplotních změn, zálohu pro pozdější opravy vlákna při přerušení spoje 
apod. 

Pakliže známe charakteristiku zdroje záření, útlumy jednotlivých úseků optických 
vláken a citlivost přijímače, je možné vypočítat maximální délku trasy či rozestup 
opakovačů jako: 

 

, = 
�d
�d�od�pd�oqd�q1r
s  .           [km]  (4.3) 

 

Útlumovou bilanci trasy pak lze zapsat: 
 

a� = a0 + � ∙ ,� + �" + �% + �"k + �kPt  . [dB]  (4.4) 

 

Na zasedání  ITU-T v roce 2002 byla stanovena disperzní výkonová rezerva pro 
40Gb/s přenosy 3 dB, z toho 2 dB je rezerva pro chromatickou disperzi a 1 dB pro PMD 
[59]. 
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Tab. 4.1: Přehled jednotlivých záloh 
Characteristika Rezerva [dB] Bitový tok Síla sigálu 
Chromatická disperze 
(CD) 

2 Nízký/ Vysoký Nízká/ Vysoká 

Vlastní fázová modulace 
(SPM) 0,5 Vysoký Vysoká 

Křížová modulace     
(XPM)  

0,5 Vysoký Vysoká 

Čtyřvlnné směšování 
(FWM) 

0,5 Nízký/ Vysoký Vysoká 

Ramanův rozptyl (SRS)/ 
Brillouinův rozptyl (SBS) 

0,5 Vysoký Vysoká 

Polarizační vidová 
disperze (PMD) 

1 Vysoký Nízká/ Vysoká 

Tab. 4.2: Typické hodnoty útlumu komponent 
Komponent Vložený útlum [dB] 

Typ Konektoru   
SC 0,50 
ST 0,50 

FC 0,50 

LC 0,50 

MT-RJ 0,50 

MTP/MPO 0,50 

Spoj  
Mechanický 0,50 
Svařovaný  0,02 

Zakončení  
Jednovidový Pigtail 0,30 

Mnohavidový Pigtail 0,50 

Jednovidový Patch-Cord 0,35 

Mnohavidový Patch-Cord 1,10 
Optický Patch-Panel 2,00 

 

Typický mnohavidový konektor má vložený útlum v rozsahu 0,25 dB až 0,5 dB, 
zatímco jednovidový konektor továrně spojený s vláknem 0,15 dB až 0,25 dB. 

Další kalkulace (4.5) zahrnuje výkonovou rezervu Pr představující dostupnou 
energii po odečtení lineárních a nelineárních ztrát (A) od překlenutelného útlumu 
(Amax). Pr větší než nula ukazuje, že překlenutelný útlum je akceptovatelný pro 
spolehlivé buzení přijímače. 

ak = �$lm − �      [dB]  (4.5) 

K tomu, aby se předešlo saturaci přijímače, nesmí vstupní výkon dopadající na 
přijímač po odečtení celkového útlumu převyšovat maximální citlivost přijímače P2max. 
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Tato úroveň signálu je označena jako Pin. Pro tento výpočet musí být maximální 
výkonová úroveň vysílače P1max považována za výchozí hodnotu. 

au# = a�$lm − �     [dBm]  (4.6) 

Pro zajištění stability systému tak musí úroveň Pin splňovat podmínku 4.7. Jestliže 
Pin překročí maximální citlivost přijímače (P2max), musí se zvážit zapojení pasivního 
útlumu k redukci úrovně signálu v dynamickém rozsahu přijímače. Zde se dá s výhodou 
využít automatizovaného spojení vláken elektrickým obloukem, které může 
kontrolovaně vytvořit útlum spoje až 10 dB a zastoupit tak vložený atenuátor. 

au# ≤ a0$lm                        (4.7) 

4.1 Návrh trasy C 

Uvažovaná optická trasa operuje na STM-18 (155 Mbps). Minimální optický výkon 
na vysílači je -10 dBm a maximální výkon je -2 dBm na vlnové délce 1310 nm. 
Minimální citlivost přijímače je -33 dBm, maximální citlivost -3 dBm na vlnové délce 
1310 nm. Návrh počítá se dvěma Patch-Panely, dvěma ST konektory a provozem 
systému přes gradientní mnohavidové vlákno 50/125 µm (ITU-T G.651), 2 km dlouhé 
s dvěma mechanickými spoji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Schéma návrhu trasy C 

                                                           
8
 Synchronous Digital Hierarchy (SDH) je standard vytvořený ITU (G.707 a jeho rozšíření G.708), jeho 

základní jednotkou je STM-1 (Synchronous Transport Module-level 1) pracující s rychlostí  
155.52 Mbit/s. Přehled používaných rámců viz příloha D. 
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 Při přenosových rychlostech 155 Mbps není třeba počítat s rezervami pro vlastní 
fázovou modulaci, polarizační disperzi nebo Ramanův či Brillouinův rozptyl. Protože 
systém pracuje na jedné vlnové délce bez WDM, není třeba zahrnout rezervy 
čtyřvlnného směšování nebo křížové modulace.  

Nicméně je dobré zvážit míru chromatické disperze, neboť ta nastává při všech 
přenosových rychlostech. Podle ITU-T G.651 však hodnota CD u tohoto vlákna na 
vlnové délce 1310 nm nepřesáhne 6 ps × (nm × km)-1.  

 V systému bude použito optické vlákno společnosti OSF Optics řady 
LaserWaveTM 300. Některé jeho vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4.3 [15]. 

Tab. 4.3: Parametry optického vlákna OSF Optics řady LaserWaveTM 300 
Vlastnost 

 
Hodnota 

Koeficient útlumu 
při 850 nm ≤ 2,4 dB/km 

při 1300 nm ≤ 0,7 dB/km 

Koeficient CD 
λ0 1297 - 1316 nm 

S0max ≤ 0,101 ps/nm
2 

× km 

Provozní teplota -60° C to +85° C 
 

 Koeficient chromatické disperze se dá s vysokou přesností vypočítat pomocí 
vlnové délky nulové chromatické disperze λ0 a sklonu na této vlnové délce S0max podle 
vztahu [26]:  

w���� ≤ �×FGQRS
H x1 − I�GQyz

� MH{. 
Pro tento případ CD vychází: 

w���� ≤ �T�	×	,�	�
H x1 − I�0|?

�T�	MH{ , 

w���� ≤ 0,610 !"
#$×%$ . 

Díky vhodně zvolenému typu světlovodu a pracovní vlnové délce 1310 nm je 
dosaženo zanedbatelné hodnoty chromatické disperze a není tak třeba uvažovat o její 
následné kompenzaci. 

Tab. 4.4: Překlenutelný útlum 
Komponent Útlum [dBm, dB] 

Minimální optický výkon vysílače (P1) –10 
Minimální citlivost přijímače (P2) –33 

Překlenutelný útlum (Amax) = (P1 – P2) 23 

 
 
 
 

 !"
#$×%$&  (4.8)

(4.9)
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Pro přehlednost jsou hodnoty všech uvažovaných útlumů zapsány v tabulce: 

Tab. 4.5: Analýza systému 
Komponent Útlum [dB] 
MM gradientní 50/125 µm kabel - 1310 nm  

(2 km × 0,7 dB/km) 
2,1 

ST konektory (2 × 0.5 dB/konektor) 1 
Mechanické spoje (2 × 0.5 dB/spoj) 1 
Mnohavidový Pigtail (2 × 0.5 dB/Pigtail) 1 

Patch Panely (2 × 2 dB/panel) 4 
Rezerva disperze 1 
Systémová rezerva 4 

Celkový útlum (A) 14,1 dB 

Celková rezerva 5 dB 

 

Následuje výpočet výkonové rezervy Pr. 

ak = �$lm − �  

ak = 23 − 14,1 

ak = 8,9 e;   > 0 e;  

V tomto případě je vyhověno podmínce a celkové ztráty jsou menší než hodnota 
překlenutelného útlumu. Kladná hodnota Pr indikuje spolehlivé buzení přijímače. 

Výsledky výpočtu přebuzení přijímače Pin (4.10) ukazují, že hodnota signálu na 
konci traktu vyhovuje provozovanému systému STM-1 na vzdálenost přes 2 km bez 
nutnosti zesílení či utlumení. 

au# = a�$lm − � 

au# = −2 − 14,1 

au# = −16,1 e;j  < −3 e;j 

 

4.2 Návrh trasy D 

Uvažovaná optická trasa operuje na STM-64 (9,953 Gbps). Minimální optický 
výkon na vysílači je -3,5 dBm a maximální výkon je 0 dBm na vlnové délce 1550 nm. 
Minimální citlivost přijímače je -31 dBm, maximální citlivost -3 dBm na vlnové délce 
1550 nm. Návrh počítá se dvěma Patch-Panely, dvěma LC konektory a provozem 
systému přes jednovidové vlákno 8,1/125 µm (ITU-T G.652), 80 km dlouhé s deseti 
svařovanými spoji. 

(4.10)

(4.11)
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Obr. 4.2: Schéma návrhu trasy D 

Systém pracuje s přenosovou rychlostí 9,953 Gbps (přibližně 10 GHz). Na takto 
vysokém datovém toku se již musí zahrnout do výpočtu celkového útlumu záloha pro 
vlastní fázovou modulaci, polarizační disperzi, Ramanův a Brillouinův rozptyl. 
I v tomto případě se musí zvážit míra útlumu chromatickou disperzí a zahrnout ji do 
výpočtu. Protože systém pracuje na jedné vlnové délce bez WDM, není třeba zahrnout 
rezervy čtyřvlnného směšování nebo křížové modulace. 

Chromatická disperze uvažovaného vlákna [26]: 

w���� ≤ �×FGQRS
H x1 − I�GQyz

� MH{ , 

w���� ≤ ���	×	,	|0
H x1 − I�T		

���	MH{ , 
w���� ≤ 18,010 !"

#$×%$ . 

 
 Z uvedeného výpočtu vyplývá vysoká hodnota chromatické disperze, která při 

celkové délce optické trasy nemůže být přehlížena. 

w�6��� ≤ 80 × 18,010 !"
#$×%$  

w�6��� ≤ 1440,8 ��
.j × �j 

(4.12)

(4.13)
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Proto se musí zvolit vhodný způsob kompenzace. V tomto případě bude stačit 
několik kilometrů vlákna se záporným profilem průběhu disperze DCF. Útlum 
použitého DCF vlákna je 0,38 dB/km, koeficient chromatické disperze  
D = - 90 ps × (nm × km)-1. 

 Pro kompenzaci celkové chromatické disperze tak bude třeba 16 km DCF vlákna 
dodávaného v kazetě, čímž se ovšem zvýší i celkový útlum a působení nelineárních 
jevů, díky malé hodnotě efektivní plochy jádra a následného zvýšení navázaného 
výkonu do vlákna. Situace se o něco zlepší použitím vhodného zdroje záření např. 
úzkospektrálního DFB9 laseru s externím modulátorem. 

 Do výpočtu celkového útlumu trasy tedy přibude útlum DCF vlákna a rezerva 
pro čtyřvlnné směšování a křížovou modulaci. 
 

Tab. 4.6: Překlenutelný útlum 
Komponent Útlum [dBm, dB] 

Minimální optický výkon vysílače (P1) –3,5 
Minimální citlivost přijímače (P2) –31 

Překlenutelný útlum (Amax) = (P1 – P2) 27,5 

 
Pro přehlednost jsou hodnoty všech uvažovaných útlumů zapsány v tabulce: 

Tab. 4.7: Analýza systému 
Komponent Útlum [dB] 
SM 8,1/125 µm kabel - 1550 nm  

(80 km × 0,20 dB/km) 
16 

DCF vlákno (16 km × 0,38 dB/km) 6,08 

LC konektory (2 × 0,50 dB/konektor) 1 
Svařované spoje (20 × 0,02 dB/spoj) 0,4 
Jednovidový Pigtail (2 × 0,30 dB/Pigtail) 0,6 

Jednovidový Patch-Cord 0,35 

Patch Panely (2 × 2 dB/panel) 4 
Rezerva disperze (CD 2 dB, PMD 1 dB) 3 
Vlastní fázová modulace (SPM) 0,5 

Ramanův rozptyl (SRS)/ Brillouinův rozptyl (SBS) 0,5 

Polarizační disperze (PMD) 0,5 

Systémová rezerva 3 

Celkový útlum (A) 35,93 dB 

Celková rezerva 7,5 dB 
 

Následuje výpočet výkonové rezervy Pr. 

ak = �$lm − � 
                                                           
9
 DFB (Distributed Feedback Laser) extrémně úzkospektrální laserová dioda.  

(4.14)
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ak = 27,5 − 35,93 

ak = −8,43 e;   < 0 e; 

Nyní byla porušena podmínka spolehlivého přenosu, celkové ztráty jsou větší než 
hodnota překlenutelného útlumu. Tudíž musíme do optické trasy zapojit zesilovač. Pro 
provozní vlnovou délku 1550 nm lze použít jak Ramanův zesilovač (RFA), tak erbiem 
dotovaný vláknový zesilovač (EDFA). Přestože EDFA dosahuje na této vlnové délce 
většího zesílení, použije se s výhodou Ramanův zesilovač se ziskem Aram 13 dB. 
Využije se poznatku, že maximálního zisku je u Ramanova zesilovače dosaženo na 

vláknu se záporným profilem průběhu disperze (DCF). Kombinací jednovidového 
vlákna (SM) společně s vláknem DCF lze získat potřebného zesílení signálu, ale 
zároveň i vykompenzování disperze optické trasy. Navíc má RFA výrazně menší 
šumové číslo (pod 0 dB). 

Hodnota výkonové rezervy Pr po zapojení zesilovače. 

ak = ��$lm + �kl$� − � 

ak = �27,5 + 13� − 35,93  

ak = 4,57 e;   > 0 e; 

Vypočítaná hodnota je nyní v souladu s podmínkou pro spolehlivé buzení přijímače 
a zároveň výpočet přebuzení přijímače (4.16) ukazuje, že hodnota signálu na konci 
traktu vyhovuje provozovanému systému STM-64 na vzdálenost přes 80 km bez 
nutnosti aditivního utlumení signálu. 

au# = �a�$lm + �kl$� − � 

au# = �0 + 13� − 35,93 

au# = −22,93 e;j  < −3 e;j 

 

 

 

(4.16)

(4.15)
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ZÁVĚR 

Kvalita optických vláken je určována především útlumem a disperzí omezujících 
přenosové vlastnosti optických komunikačních systémů. Zatímco útlum snižuje velikost 
výkonu přenášeného optického signálu a tedy maximální dosah optického vedení, 
disperze způsobuje zkreslení přenášených impulzů, což vede k snížení šířky 
přenášeného pásma omezujících přenosovou rychlost optických vláken. Především díky 
moderním postupům a pokroku v technologii výroby vláken, dnes existují vlákna 
účinně potlačující většinu nepříznivých vlivů společně s nízkým útlumem a malým 
obsahem iontů molekul OH-. V současnosti nejperspektivnější vlákna pro optický 
přenos jsou dle doporučení ITU-T G.652d. 

V praxi se mimo pečlivý výběr typu vlákna, způsob modulace a typ příjmu/ 
vysílání pro danou aplikaci počítá jen s účinnou kompenzací chromatické disperze a se 
zvyšujícím se útlumem podél trasy, nasazením vhodných zesilovačů. PMD se stává 
hlavním negativním jevem pro 40Gb sítě, kde je délka bit slotu pouze 25 ps [61].  Pro 
rychlejší datové toky (40 Gb/s a více) jsou kompenzační techniky tohoto jevu naprosto 
nezbytné. Efekty druhého a vyššího řádu PMD se pak stávají významnými pro vyšší 
přenosové rychlosti nebo pro systémy s eliminací PMD prvního řádu, využitím PMD 
kompenzátorů [61]. Zlepšení nelineárních ztrát a PMD tolerancí lze dosáhnout použitím 
například bitově synchronní modulace RZ-DQPSK [54]. 

Samotný výzkum negativních vlivů v optickém přenosu je dosti komplikovaný, 
neboť účinná kompenzace jednoho vlivu může mít vliv na jiné negativní důsledky. 
Zatímco zvyšující se disperze ve vlákně redukuje vliv FWM, zároveň zvyšuje působení 
SPM [53]. Oproti tomu provoz s nulovou chromatickou disperzí způsobuje problémy 
pro WDM systémy. Navíc s nárůstem výkonu nabývají na významu nelineární jevy, jež 
mohou být omezujícím faktorem pro činnost výkonových vláknových zesilovačů a 
laserů. Někdy však lze negativních jevů ve světlovodu s výhodou využít. Tak je tomu 
např. u Ramanova rozptylu, který umožňuje konstrukci vláknového zesilovače (RFA) 
s nízkým šumovým číslem. Podobě i  Brillouinův rozptyl může způsobovat zesílení 
signálu. I když je méně efektivní než stimulovaný Ramanův rozptyl, může být zdrojem 
zisku pro speciální aplikace, ovšem jen ve velmi úzkém pásmu. 

Pro výpočet dopadu polarizační vidové disperze na přenosový kanál byla 
představena řada metod, z nichž nejefektivnější jsou výpočty programu VPI PlayerTM 
[69] a aplikace teoretického modelu [64], která zahrnuje i korekční vztah pro zpřesnění 
celkových výkonových ztrát. Grafické výstupy všech simulací jsou uvedeny v příloze 
A, B a C. 

Mělo by být zdůrazněno, že kombinace efektů chromatické disperze společně 
s PMD nezpůsobí větší komplikace (jako zvýšené součinné rozšiřování impulsu), než 
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působení jakéhokoliv z těchto efektů samostatně. Často je nedbale upozorňováno, že 
PMD je horší v přítomnosti čirpu a chromatické disperze, což není pravda [58]. 
Zhoršené výsledky jsou způsobeny přídavnou ztrátou vlivem chromatické disperze 
přičtenou k signálu před nebo po indukci rozšíření polarizační vidové disperze.  

Společně pro obě simulované trasy A (25 km) i B (100 km) při přenosové rychlosti  
10 Gb/s  představuje působení PMD v porovnání s ostatními negativními vlivy druhý 
nejméně se podílející efekt. V celkovém zastoupení 1,22% u trasy A a pro trasu B pak 
1,60%. Skupina nelineárních jevů se díky nízkému vyzařovanému výkonu ve vlákně a 
absenci WDM takřka neprojeví. 
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A    VÝSTUP PROGRAMU OPTICKÁ TRASA 

Trasa A 

 

Obr. A.1: Výkonová bilance, trasa A 

 

 

Obr. A.2: Chromatická disperze v závislosti na délce vlákna, trasa A 
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Obr. A.3: Polarizační vidová disperze v závislosti na délce vlákna, trasa A  

Trasa B 

 

 

Obr. A.4: Výkonová bilance, trasa B  
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Obr. A.5: Chromatická disperze v závislosti na délce vlákna, trasa B  

 

 
Obr. A.6: Polarizační vidová disperze v závislosti na délce vlákna, trasa B  
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B    VÝSTUP TEORETICKÉHO MODELU 

 
Obr. B.1: Diagram oka pro trasu A s vlivem PMD 

 
Obr. B.2: Diagram oka pro trasu A bez vlivu PMD 
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Obr. B.3: Diagram oka pro trasu B s vlivem PMD 

 
Obr. B.4: Diagram oka pro trasu B bez vlivu PMD 
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B.5: Přehled penalt s vlivem PMD, teoretický model
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B.6: Přehled penalt bez vlivu PMD, teoretický model
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ROZLOŽENÍ Z TRÁT VE VLÁKN Ě  

Obr. C.1: Rozložení ztrát ve vlákně, trasa A 
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Obr. C.2: Rozložení ztrát ve vlákně, trasa B

ROZLOŽENÍ ZTRÁT VE VLÁKNĚ 
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D    SONET/SDH 

 

Tab. D.1: Šířka pásma a značení systémů SONET a SDH [14] 

SONET 
stupeň 

SONET 
rámec 

SDH stupeň a 
rámec 

Užitná přenosová 
kapacita 

Datový tok 

- - - [kbit/s] [kbit/s] 

OC-1 STS-1 STM-0 48 960 51 840 

OC-3 STS-3 STM-1 150 336 155 520 

OC-12 STS-12 STM-4 601 344 622 080 

OC-24 STS-24 STM-8 1 202 688 1 244 160 

OC-48 STS-48 STM-16 2 405 376 2 488 320 

OC-96 STS-96 STM-32 4 810 752 4 976 640 

OC-192 STS-192 STM-64 9 621 504 9 953 280 

OC-768 STS-768 STM-256 38 486 016 39 813 120 

OC-1536 STS-1536 STM-512 76 972 032 79 626 120 

OC-3072 STS-3072 STM-1024 153 944 064 159 252 240 

 

OC   (Optical Carrier) 
STS  (Synchronous Transport Signal) 
STM (Synchronous Transport Module) 
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