Prenos informácií pomocou svetla, základné fyzikálne princípy, vlnové dĺžky využívané v
OKS
1. Prenos informácií pomocou svetla
1.1 Vo voľnom priestore
– tento spôsob prenosu informácii využíva na prenos viditeľnú oblasť svetla
Tento spôsob prenosu informácií nie je vhodný pre tele komunikačné účely (rýchly a
spoľahlivý diaľkový prenos) z týchto dôvodov:
a) malý dosah - obmedzený priamou viditeľnosťou
b) malá kapacita - vzájomné rušenie
c) nemožnosť utajenia
d) malá spoľahlivosť
Napriek týmto nevýhodám sa tento spôsob prenosu využíva doteraz vzhľadom na to, že takýto
systém je: jednoduchý relatívne lacný ľahko zriaditeľný pohotový.
1.2 V uzavretom priestore
Vďaka pokroku v technologickej oblasti (prenosové média s malým tlmením, kvalitné zdroje LED,
lasery a citlivé de detektory - LFD, pin) nastupuje búrlivý rozvoj optoelektroniky. Je to vedná
oblasť interdisciplinárneho charakteru, zahrňuje také odbory ako technológia (chémia),
mikroelektronika (integrované obvody) teoretická elektrotechnika a VKV technika (vlnovody),
fyzika (optika, kvantová fyzika), telekomunikačná technika
1.3 Výhody prenosu informácií pomocou svetla v uzavretom priestore (optovodov)
Veľká prenosová kapacita
Svetlo je vo svojej podstate vysokofrekvenčné elektromagnetické pole vlnového charakteru.
Frekvencia šíriaceho sa svetla vo vákuu sa vyjadruje : f = c / λ, kde c je rýchlosť svetla vo vákuu, a
λ je vlnová dĺžka.
Fázovú rýchlosť šírenia svetla v hmotnom prostredí môžeme vyjadriť ako podiel rýchlosti svetla vo
vákuu ku indexu lomu ( optickej hustote materiálu ) : v = c / n
Optické spektrum sa rozprestiera v oblasti :

Pre optoelektroniku s prihliadnutím na výhodné vlastnosti materiálov používaných na výrobu
optovodov sa využívajú v súčasnosti tri okná, kde optovody vyrobené napr. zo SiO2 vykazujú
najmenšie tlmenie, zdroje žiarenia (modulátory) LED, lasery majú dostatočný výkon a detektory
(fotodiódy -pin, lavínové) dostatočnú citlivosť .

I. prenosové okno je pri 850nm, II. prenosové okno pri 1300nm, III. prenosové okno pri 1550nm.
Keďže v tejto oblasti nosná frekvencia f je rádovo 1014 Hz, šírka pásma napr. aj niekoľko
GHz je vzhľadom k nosnej vysoko úzkopásmová záležitosť
Vysoká odolnosť proti rušeniu - pri prenose informácii pomocou svetla, nosičmi energie sú fotóny,
ktoré sú elektricky neutrálne a teda imúnne voči cudzím elektromagnetickým poliam.
Utajenie prenášanej informácie - optokomunikačné systémy poskytujú vysokú odolnosť proti
odpočúvaniu
Malé skreslenie charakteristiky tlmenia - odchýlka tlmenia od konštantnej hodnoty je niekoľko
desatín decibelov , teplotná závislosť charakteristiky tlmenia je veľmi malá
Väčšie vzdialenosti opakovacích úsekov – vzdialenosti medzi opakovacími zosilňovačmi napríklad
v porovnaní s PCM systémami s metalickými vedeniami sú omnoho väčšie ( desiatky až stovky
km ).
Úspora materiálu, malý objem a hmotnosť – nepatrné rozmery rádovo μm, teda podstatne menší
objem aj hmotnosť – jednoduchšia manipulácia, montáž.
Netuším čo viac by sa tu mohlo popísať, ak niekoho napadnú nejaké trefné poznámky k veci,
môžete doplniť. Toto sú keci vytiahnuté zo skrípt.

