
 

 

 

 

 

 

OPTIČNA VLAKNA 

 

Maja Brenčič 

 

 

V seminarju je predstavljena uporaba optičnih vlaken v komunikacijah in v medicini ter 

prednosti uporabe optičnih vlaken v primerjavi s koaksialnimi vodniki. Opisana je delitev 

optičnih vlaken po številu resonančnih valovanj, ki se razširjajo po vlaknu. Podrobneje so 

obravnavana mnogorodovna vlakna. Predstavljeno je vodenje svetlobe s popolnim odbojem, 

izpeljana numerična odprtost vlakna in resonančni pogoj za razširjanje svetlobe po valovodu. 

Opisane so tudi izgube v vlaknu zaradi sipanja, disperzije in absorpcije v snovi. 

 

 

 

Mentorica: dr. Nataša Vaupotič 

 

 

 

Maribor, 2011 



2 

 

Kazalo 

 

1 UVOD .................................................................................................................................3 

2 OPTIČNA VLAKNA ..........................................................................................................4 

3 MNOGORODOVNA VLAKNA .........................................................................................5 

3. 1 Vodenje svetlobe s popolnim odbojem .........................................................................6 

3. 2 Sprejemni kot in numerična odprtost vlakna .................................................................7 

3. 3 Resonančni pogoj za razširjanje svetlobe v valovodu ....................................................8 

3. 4 Izgube v vlaknu ............................................................................................................9 

4 ZAKLJUČEK .................................................................................................................... 12 

 

 

  



3 

 

1 UVOD 
Optično vlakno je zelo prilagodljivo, kot las tanko vlakno iz optično čistega stekla, ki 

omogoča vodenje svetlobe med obema koncema vlakna (slika 1a).  Razdalje vodenja svetlobe 

presegajo 100 km, povprečne izgube pa ne presegajo 5 dBkm
-1

. Vodenje svetlobe skozi 

optično vlakno je mogoče zaradi popolnega odboja svetlobe pri prehodu svetlobe iz optično 

gostejše snovi v optično redkejšo snov. Začetki vodenja svetlobe s popolnim odbojem segajo 

v prvo polovico 19. stoletja, ko je Daniel Colladon, švicarski fizik, izvedel poskus, pri 

katerem je v posodo z vodo, iz katere je iztekal curek vode, posvetil z virom svetlobe. Opazil 

je, da svetloba ostaja ujeta v vodnem curku in s poskusom prvi dokazal popolni odboj 

svetlobe pri prehodu iz optično gostejše vode v optično redkejši zrak. Odkritja v naslednjih 

letih so pripomogla k razvoju prvih steklenih vlaken, ki so jih uporabljali za komunikacijo na 

kratke razdalje, za osvetljevanje notranjih organov v medicini in za pregled težko dostopnih 

mest v industriji. V drugi polovici 20. stoletja so odkrili, da so za izgube v prenosu krive 

nečistoče v vlaknih in da je najprimernejši material za izdelavo optičnih vlaken kvarčno 

steklo. Za to odkritje je Charles K. Kao leta 2009 prejel Nobelovo nagrado iz fizike [1]. 

Danes so optična vlakna  sestavni del optičnih vodnikov, ki jih uporabljamo v komunikacijske 

namene, kot sestavni del optičnih senzorjev in v medicini za osvetljevanje notranjih organov. 

Za prenos informacij uporabljamo optične vodnike, zato ker imajo pred bakrenimi ali 

koaksialnimi vodniki številne prednosti. Najpomembnejša prednost optičnih vodnikov je 

frekvenca signala, ki  potuje po optičnem vlaknu. Frekvenca signala, ki potuje po optičnem 

vlaknu, je približno 10
15

 Hz, pri koaksialnih vodnikih pa približno 10
9 

Hz, zaradi česar optični 

vodniki omogočajo večjo hitrost in količino prenesenih podatkov tudi čez 100 km razdalje in 

imajo šibkejše ojačevalnike, le na vsakih 25 do 60 km. Zaradi optične čistosti stekla, je 

absorpcija signala v vlaknu manjša kot pri koaksialnih vodnikih. Optična vlakna pri 

namestitvi zavzamejo malo prostora, saj imajo premer le okrog 130 m in težo okrog                  

10 kg/km. Optična vlakna so dielektrični materiali, zato se lahko namestijo tudi v območju 

elektromagnetnega valovanja, ne da bi to povzročalo motnje v prenosu signala. So varna pred 

prisluškovanjem, saj vsakršna priključitev na optično vlakno pomeni spremembo signala, in 

niso korozivna, zato so odporna na kemikalije. Slabost optičnih vodnikov je dražja in težja 

namestitev in občutljivost na fizične poškodbe [2].  

V komunikacijah optični vodnik služi za prenos podatkov s svetlobnim signalom. Osnovni 

optični sistem je sestavljen iz optičnega oddajnika, optičnega prenosnika in optičnega 

prejemnika. Optični oddajnik pošlje signal v optično vlakno, zato mora  biti čim bližje vlaknu. 

Izvor optičnega signala je običajno svetleča (LED) dioda, lahko pa je izvor tudi svetloba ali 

laserska dioda. Valovne dolžine signalov, ki se običajno uporabljajo so, 850 nm, 1300 nm in 

1550 nm. Po optičnem  vlaknu (prenosniku) potuje signal do sprejemnika, ki pretvarja optični 

signal v električnega, ki je namenjen uporabi v računalnikih, stikalih, televizorjih, telefonih in 

v drugih napravah. Uporabljen detektor optičnega signala je lahko fotodioda ali foto tranzistor 

[3]. 

V medicini so optična vlakna sestavni del naprave, ki ji pravimo endoskop. Uporablja se za 

pregled notranjih delov telesa kot so grlo, požiralnik, želodec, pljuča, črevesje, sapnik, 

bronhiji itd.  V zadnjem času je vse bolj razširjena uporaba endoskopa v nevrokirurgiji in pri  

odkrivanju tumorja v možganih. Ločimo več vrst endoskopov [4]. Gibljiv endoskop (slika 

1b), je sestavljen iz okularja, gibljive cevi, ki vsebuje vlakna za prenos slike, vlakna za 

osvetlitev, kanala za izpiranje in kontrolne žice za upogibanje, objektiva in odprtine za 

inštrumente. Svetloba iz notranjosti telesa potuje po optičnih vlaknih, ki  morajo biti po vsej 

dolžini v enaki medsebojni legi in jih mora biti čim več, če želimo dobiti čim bolj kvalitetno 
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sliko. Gibljive endoskope uporabljajo tudi v veterinarske namene za preglede živali in v 

industriji za pregled težko dostopnih mest [4]. 

                             

Slika 1. Optična vlakna. a) Snop optičnih vlaken [5]; b) primer uporabe – gibljiv endoskop 

[6]. 

V nadaljevanju bom najprej predstavila zgradbo optičnih vlaken in delitev optičnih vlaken 

glede na število resonančnih valovanj, ki se razširjajo po vlaknu (poglavje 2). Če se skozi 

optično vlakno razširja le eno resonančno valovanje govorimo o enorodovnih vlaknih, če je 

število resonančnih valovanj večje od ena govorimo o mnogorodovnih vlaknih. Ker je model, 

s katerim opišemo razširjanje valovanja po enorodovnem vlaknu, zapleten, bom podrobneje 

predstavila mnogorodovna vlakna (poglavje 3). Opisala bom vodenje svetlobe s popolnim 

odbojem, izpeljala numerično odprtost vlakna, ki določa največji kot, pod katerim vlakno še 

lahko sprejme in prenaša svetlobo in resonančni pogoj za razširjanje svetlobe v valovodu. 

Nazadnje bom predstavila še vzroke za izgube v vlaknu: absorpcijo v snovi, sipanje in 

disperzijo. 

2 OPTIČNA VLAKNA 
Optična vlakna so konstruirana  tako, da imajo obliko valja. Sestavljena so iz  jedra, obloge in 

primarne zaščite (slika 3). Svetloba se razširja po jedru, ki ima približno za 1 % večji lomni 

količnik kot obloga. Obloga obdaja jedro vlakna in omogoča, da se svetloba na meji         

jedro - obloga popolno odbija in zato ne zapusti jedra. Jedro in obloga tvorita skupaj 

valovodno strukturo, katere delovanje temelji na popolnem odboju. Popolni odboj nastopi pri 

prehodu svetlobe iz optično gostejšega jedra v optično redkejšo oblogo. Primarna zaščita 

obdaja oblogo in varuje vlakno pred poškodbami in vlago [7]. 

 

Slika 3. Zgradba optičnega vlakna [8] 
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Optična vlakna glede na število resonančnih valovanj, ki se razširjajo po vlaknu, delimo na 

mnogorodovna in enorodovna vlakna. Mnogorodovna vlakna delimo na vlakna s stopničastim 

lomnim likom in na vlakna z zveznim (gradientnim) lomnim likom. Enorodovna optična 

vlakna delimo na standardna in posebna vlakna. V enorodovnih vlaknih je premer jedra 

primerljiv z valovno dolžino svetlobe. Da opišemo razširjanje valovanja po enorodovnih 

vlaknih, moramo izhajati iz Maxwellovih enačb in  svetlobo obravnavati kot valovanje [7]. Po 

enorodovnih vlaknih se v vsakem trenutku razširja le eno samo resonančno valovanje, zato so 

uporabna pri izgradnji visoko zmogljivih in dolgih (nekaj 100 km) optičnih povezavah, na 

primer v telefonskih omrežjih. Tako vlakno lahko prenese več signalov v sekundi, ne da bi se 

ti med sabo prekrivali [9]. Enorodovna vlakna imajo večinoma stopničast lomni lik (slika 4). 

Mnogorodovna vlakna imajo večji premer in vodijo več resonančnih valovanj. Osnovne 

lastnosti lahko opišemo z geometrijsko optiko, zato se bom tem vlaknom podrobneje posvetila 

v naslednjem poglavju. 

 

Slika 4. a) Enorodovno vlakno s stopničastim lomnim likom; belo: jedro, modro: plašč. b) 

Grafični prikaz stopničastega lomnega lika; n je lomni količnik, r oddaljenost od središča 

vlakna [5]. 

3 MNOGORODOVNA VLAKNA 
Za opis mnogorodovnih vlaken zadošča žarkovni model optičnih vlaken, ki temelji na 

geometrijski optiki, kjer razširjanje svetlobe predstavimo s premico – žarkom [7]. Za 

mnogorodovna vlakna je značilno, da imajo večji premer jedra, kot je velikost valovne 

dolžine svetlobe, ki jo vodimo skozi vlakno. V vsakem trenutku se skozi to vrsto vlaken lahko 

razširja večje število resonančnih valovanj oziroma rodov svetlobe [9]. Najbolj pogosti 

premeri mnogorodovnih vlaken so naslednji: 50/125, 62,5/125, 100/140, kjer prvo število 

predstavlja premer jedra v m, drugo pa premer obloge v m. Lomna količnika jedra in 

obloge se razlikujeta. Ker se lahko lomni količnik med jedrom in oblogo spreminja v skokih 

ali zvezno, ločimo mnogorodovna vlakna s stopničastim lomnim likom (slika 5a) in vlakna z 

zveznim lomnim likom (slika 5b) [7]. Pri stopničastem vlaknu ima jedro večji lomni količnik 

kot obloga. Po jedru lahko svetloba potuje po različnih poteh z različnimi dolžinami, zato 

lahko kasneje oddana svetloba na poti prehiti prej oddano. Žarki svetlobe se med seboj 

motijo, kar povzroča popačenje signala, ki ga prenašamo. Pri zveznem vlaknu se lomni 

količnik od sredine jedra pri oblogi postopno zmanjšuje. Svetloba v tem primeru potuje skozi 

vlakno po ukrivljeni poti. Svetloba, ki prepotuje daljšo pot v zunanjih plasteh jedra ima večjo 

hitrost, ker je lomni količnik v zunanjih plasteh manjši. Svetloba, ki potuje po notranjih 

plasteh jedra, prepotuje krajšo pot z nižjo hitrostjo. Potovanje svetlobe po različnih poteh z 

različnimi hitrostmi je vzrok za medrodovno disperzijo, ki jo bom podrobneje opisala v 

podpoglavju 3.4. Časovna razlika med obema žarkoma svetlobe je zato manjša kot pri vlaknu 

s stopničastim lomnim likom. Zaradi tega se mnogorodovna vlakna z zveznim, lomnim likom 

uporabljajo v komunikacijske namene na krajše razdalje (nekaj 10 km) [2, 7]. 
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Slika 5. Mnogorodovno vlakno. a) Vlakno s stopničastim lomnim likom; b) Vlakno z zveznim 

lomnim likom. n je lomni količnik, r oddaljenost od središča vlakna [5].  

 

3. 1 Vodenje svetlobe s popolnim odbojem 
Za razlago osnovnega principa delovanja optičnega vlakna bom uporabila model, ki temelji na 

geometrijski optiki. Vemo, da se del vpadne svetlobe pri prehodu iz snovi z lomnim 

količnikom n1 v snov z lomnim količnikom n2 lomi po lomnem zakonu: 

     

     
 

  

  
     , 

kjer je α1 vpadni kot in 1 lomni kot (glej sliko 6), del vpadnega valovanja pa se odbije nazaj 

v snov z lomnim količnikom n1 po odbojnem zakonu. Pri prehodu svetlobe iz optično gostejše 

v optično redkejšo snov se žarek lomi vstran od vpadne pravokotnice (slika 6a). Če 

povečujemo vpadni kot α, delež odbite svetlobe narašča, delež lomljene svetlobe pa pada. Pri 

kotu       je lomni kot 1 enak 90°, kar pomeni, da se vpadni žarek lomi vzdolž mejne 

ploskve (slika 6b). Kot αm se imenuje mejni kot in je določen z enačbo: 

      
  

  
                                                                     (1) 

kjer je n1 lomni količnik optično gostejše snovi, n2 pa lomni količnik optično redkejše snovi. 

Če je vpadni kot α večji od mejnega kota αm, se žarek na mejni ploskvi popolnoma odbije, 

tako da je odbojni kot α2 enak vpadnemu kotu α2 (slika 6c) [10]. 

 

Slika 6. Prehod svetlobe iz optično gostejše snovi, z lomnim količnikom n1, v optično 

gostejšo snov, z lomnim količnikom n2. a) Vpadni kot α1 je manjši od mejnega kota αm: 

svetloba se lomi v optično redkejšo snov, del svetlobe se odbije. b) Pri mejnem kotu αm se 

vpadni žarek lomi vzdolž mejne ploskve. c) Vpadni kot α2 je večji od mejnega kota αm: vpadni 

žarek se na mejni ploskvi popolnoma odbije. 

a) 

b) 
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Optično vlakno sestavlja optično gostejše jedro in optično redkejša obloga. Če žarek, ki vstopi 

v jedro z lomnim količnikom n1, izpolnjuje pogoj za popolni odboj, ostane ujet v jedru vlakna 

in zato potuje po vlaknu (slika 7). Žarek na sliki 7 prečka os vlakna, zato ga imenujemo 

središčni ali osni žarek. Predstavlja najpreprostejši primer žarka. Poznamo še bočne žarke, ki 

nikoli ne prečkajo osi jedra, ker se po optičnem vlaknu razširjajo po spiralnih poteh [7]. 

 

Slika 7. Potovanje žarka svetlobe skozi optično vlakno, ko je na meji jedro - obloga izpolnjen 

pogoj za popolni odboj. 

 

3. 2 Sprejemni kot in numerična odprtost vlakna 
Iz prejšnjega poglavja vemo, da optično vlakno lahko vodi le tiste žarke, katerih vpadni kot je  

večji od mejnega kota αm (enačba (1)). Za razširjanje žarkov skozi vlakno je zato pomemben 

tudi kot, pod katerim žarki vstopijo iz okolice v vlakno. Na sliki 8 so prikazani trije žarki a, b 

in c, ki v vlakno vstopijo pod različnimi koti . Žarek a vstopi v vlakno pod ustreznim kotom, 

saj je vpadni kot žarka na meji jedra in obloge večji od mejnega kota αm. Žarek b vstopa v 

vlakno tako, da se na meji jedra in obloge odbije pod mejnim kotom αm. Žarek c pa v vlakno 

vstopa pod prevelikim kotom, zato se na meji med jedrom in oblogo izgubi v oblogo. Takega 

žarka vlakno ne vodi. 

 

Slika 8. Sprejemni kot vlakna. Vlakno lahko vodi le tiste žarke, ki v vlakno vstopajo pod 

kotom manjšim ali enakim od sprejemnega kota s. 

Mejni žarek, ki ga vlakno še lahko vodi, je žarek b. Kot, ki ga žarek b oklepa z osjo vlakna, 

imenujemo sprejemni kot in ga označimo z s. Vsi žarki, ki jih vlakno vodi, tvorijo stožec, ki 

je na sliki 8 označen črtkano. Žarkov izven stožca vlakno ne vodi. Sedaj bomo poiskali 

povezavo med sprejemnim kotom vlakna in lomnima količnikoma jedra in obloge. Pri 

izpeljavi si bomo pomagali s sliko 8. Za žarek b na meji med zrakom in jedrom velja: 
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                                                                        (2)           

Kot  lahko izrazimo s kotom αm kot          in to upoštevamo v enačbi (2).  Dobimo: 

                 .                                                      (3) 

Če v enačbi (3) upoštevamo še zvezo                 in zvezo za mejni primer 

            ,  dobimo: 

           
    

                                                                     

ki povezuje sprejemni kot s in lomna količnika jedra n1 in obloge n2. Zvezo         

imenujemo numerična odprtost optičnega vlakna, ki jo običajno označujemo kot NO. 

Numerična odprtost je neodvisna od premera jedra in je veljavna le za tista optična vlakna, ki 

imajo premer jedra večji od valovne dolžine svetlobe, ki jo vodijo. Numerična odprtost določa 

največji kot, pod katerim vlakno še lahko sprejme in prenaša svetlobo [7]. Za vlakno katerega, 

lomni količnik jedra je 1,5 in lomni količnik obloge 1,485 (1% sprememba), znaša NO 0,21, 

kar ustreza sprejemnemu kotu        . 

 

3. 3 Resonančni pogoj za razširjanje svetlobe v valovodu 
Resonančno valovanje oziroma rodovi so žarki, ki vstopajo v valovod in se vzdolž valovoda 

širijo pod enakim kotom α na meji jedra in obloge (slika 9) in za katere je izpolnjen 

resonančni pogoj opisan v nadaljevanju. Do sedaj sem na vseh slikah resonančno valovanje 

risala le z enim žarkom svetlobe v določeni smeri, toda  po valovodu se hkrati širi več 

resonančnih valovanj, ki so med seboj zamaknjena. Zaradi preglednosti slike, sem na sliki 9 

narisala le dva žarka v določeni smeri. Žarki, ki se širijo vzdolž valovoda so pravokotni na 

valovno fronto. Resonančni pogoj za razširjanje valovanja je izpolnjen, če sta valovanji v 

točki A (tik pred odbojem) in v točki C fazno premaknjeni za    , kjer m = 0, 1, 2… . To 

pomeni, da  valovanje konstruktivno interferira. V nasprotnem primeru se valovanje uniči. Iz 

tega sledi, da se skozi valovod lahko razširjajo žarki, za katere je izpolnjen resonančni pogoj, 

ki ga bom izpeljala v nadaljevanju [7].    

 

Slika 9. Žarki v valovodu z enakim vpadnim kotom α na meji jedro-obloga. Črtkani črti 

označujeta valovni fronti. Točki A in C sta fazno premaknjeni za    ,            . 

Fazno razliko  v splošnem lahko zapišemo kot: 

   
  

 
      ,                                                             (5) 
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kjer je  valovna dolžina svetlobe in L razlika poti. Zapisati želimo fazno razliko med 

točkama A in C. Pri tem je potrebno upoštevati še dodatno fazo odb, ki jo valovanje pridobi 

pri popolnem odboju. Razlika poti L med točkama A in C je enaka      . Oboje 

združimo v enačbi (5) in dobimo: 

   
  

 
                   ,                                            (6) 

kjer smo upoštevali, da se valovanje dvakrat odbije in sicer v točkah A in B. Iz pravokotnega 

trikotnika ABC je razvidna zveza           , ki jo upoštevamo v vsoti        in 

dobimo                   . Če upoštevamo še, da je         , dobimo: 

                .                                                  (7) 

Nazadnje združimo enačbo (7) z enačbo (6) in upoštevamo pogoj za konstruktivno 

interferenco       , dobimo resonančni pogoj za razširjanje svetlobe v valovodu: 

  

 
                     ,                                             (8) 

kjer je          . Ko so vstopni žarki skoraj vzporedni z optično osjo, zavzame kot α 

vrednosti blizu π/2. Z večanjem števila m se kot α zmanjšuje, žarki ki vstopajo v valovod pa z 

osjo optičnega vlakna oklepajo vedno večji kot. 

 

3. 4 Izgube v vlaknu 
Pri prenosu signalov po optičnem vlaknu je zelo pomembno, da so izgube čim manjše. 

Slabljenje S v optičnih vlaknih izražamo v decibelih (dB) kot: 

              
  

  
   , 

kjer je Pi vhodna moč signala in Po izhodna moč signala. Po navadi slabljenje podajamo v 

decibelih na enoto dolžine (αdB) kot: 

            
  

  
   , 

kjer je L dolžina vlakna. Vlakna iz kremenčevega stekla imajo čez 100 dBkm
-1

 izgube, vlakna 

iz čistega silicijevega dioksida pa le okrog 1 dBkm
-1

. Vzroki za izgube v vlaknu so lastnosti 

snovi, iz katerih je vlakno, in geometrijske lastnosti vlakna.  Izgube zaradi lastnosti snovi iz 

katere je vlakno, so absorpcija v snovi in sipanje (slika 10). Geometrijske lastnosti vlakna, ki 

so vzrok za izgube, pa so: makro in mikro ukrivljenost vlakna. Izgube zaradi absorpcije 

(modra in rdeča krivulja na sliki 10) v čistem steklu so največje pri valovni dolžini 

ultravijolične svetlobe in infrardeče svetlobe, saj se v teh območjih frekvenca valovanja ujame 

z lastno frekvenco molekul SiO2 stekla, iz katerega je optično vlakno sestavljeno. Na 

absorpcijo v steklu močno vplivajo nečistoče kovinskih ionov in hidroksidni ioni (OH ioni), 

ki imajo višje harmonske frekvence pri 1,38 m, 0,95 m in 0,72 m. Hidroksidni ioni 

povečajo slabljenje v tistih območjih, kjer so izgube stekla najmanjše. Ta vrh je v diagramu še 

posebej izrazit (vrh črne krivulje na sliki 10). Optična vlakna, ki jih uporabljamo v 

komunikacijah, morajo biti zaradi tega dobro zaščitena pred vlago. V področju nižjih valovnih 

dolžin je izrazito tudi Reyleighjevo sipanje (rumena krivulja na sliki 10), ki je posledica 

oscilacij elektronskih lupin atomov  SiO2 stekla, ki sestavlja optično vlakno. Izgube zaradi 
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tega sipanja so obratno sorazmerne s četrto potenco valovne dolžine, zato bodo izgube zaradi 

sipanja tem manjše, čim večje bodo valovne dolžine vodene svetlobe. Na diagramu (slika 10) 

je s črno kivuljo označen eksperimentalni rezultat, ki vključuje skupne izgube za optično 

vlakno. Trenutno se največ uporabljajo silicijeva vlakna, vendar se trudijo, da bi razvili 

materiale, ki bi bili primerni za izdelavo optičnih vlaken za uporabo svetlobe iz sredine 

infrardečega področja, saj bi s tem zmanjšali izgube zaradi Rayleighjevega sipanja pod 0,18 

dBkm
-1

. Izgube zaradi ukrivljenosti vlakna lahko nastanejo kot posledica izdelave oziroma 

zunanjih vplivov. Ukrivljen valovod ne more voditi vseh rodov, ki jih lahko vodi raven 

valovod. Zaradi ukrivljenosti se del vpadnega valovanja izgubi skozi oblogo [7]. 

 

Slika 10. Skupne izgube v optičnem vlaknu. Modra krivulja predstavlja izgube zaradi UV 

absorpcije, rdeča krivulja izgube zaradi infrardeče absorpcije, rumena krivulja Rayleighjevo 

sipanje, črna krivulja eksperimentalni rezultat, njen vrh predstavlja absorpcijo zaradi OH 

ionov vode. S označuje slabljenje,  valovno dolžino svetlobe. 

Zraven slabljenja je disperzija drugi najbolj pomemben dejavnik, ki vpliva na pasovno širino 

mnogorodovnega vlakna. V optično vlakno vstopi signal oblike, kot ga prikazuje signal na 

sliki 11a. Ko signal potuje po optičnem vlaknu, se časovno razprši, zato na izhodu iz vlakna 

dobimo razširjen signal, njegova amplituda A pa se zniža (slika 11b). Pojavu pravimo 

disperzija. Časovni pulz se lahko razprši zaradi medrodovne disperzije ali zaradi snovne 

disperzije. 

 

Slika 11. Razpršitev signala zaradi disperzije [5]. a) Vhodni signal. b) Izhodni signal je 

časovno razpršen. A je amplituda signala, t čas.  
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Skozi mnogorodovno vlakno se v vsakem trenutku razširja več rodov, ki prepotujejo različno 

dolgo pot, zaradi česar se signal razprši. Tej vrsti disperzije pravimo medrodovna disperzija. 

Čas potovanja centralnega (najhitrejšega) rodu (rdeči žarek na sliki 12) označimo s tmin in ga 

izračunamo po enačbi: 

     
 

      
         ,                                                      (9) 

kjer je n1 lomni količnik jedra, L dolžina vlakna in c hitrost svetlobe v vakuumu. Rod, ki 

prepotuje najdaljšo pot (črni žarek na sliki 12), prepotuje vlakno v daljšem času, ki ga 

označimo s tmax in izračunamo kot: 

     
 

 

  
     

       ,                                                      (10)  

kjer je αm mejni kot. 

 

Slika 12. Rod z najkrajšo potjo v valovodu (rdeča barva) in najdaljšo potjo v valovodu (črna 

barva). n1 lomni količnik jedra, n2 lomni količnik obloge, L dolžina vlakna. 

V enačbi (10) upoštevamo enačbo (1) za mejni kot in zapišemo časovno razliko t med 

najpočasnejšim in najhitrejšim rodom: 

             
   

 

   
 
     

  
      ,                                     (11) 

kjer je n1 lomni količnik jedra, n2 lomni količnik obloge, L dolžina vlakna in c hitrost svetlobe 

v vakuumu. Če v enačbo (11) vstavimo izraz na numerično odprtost vlakna (enačba (4)) 

dobimo: 

   
      

    
       . 

Vidimo, da medrodovna disperzija ni odvisna od premera mnogorodovnega vlakna ampak od 

numerične odprtosti vlakna, ki mora biti čim manjša za nizko medrodovno disperzijo. 

Medrodovno disperzijo lahko zmanjšamo tako, da zmanjšamo premer vlakna in s tem 

dosežemo, da skozi vlakno potuje le osnovni rod. S tem dobimo enorodovno vlakno. K 

zmanjšanju medrodovne disperzije prispevajo tudi vlakna z gradientnim lomnim likom. 

Svetloba v tem primeru potuje skozi vlakno po ukrivljeni poti. Svetloba, ki prepotuje daljšo 

pot v zunanjih plasteh jedra ima večjo hitrost, ker je lomni količnik v zunanjih plasteh manjši. 

Svetloba, ki potuje po notranjih plasteh jedra, prepotuje krajšo pot z nižjo hitrostjo. Časovna 

razlika med obema rodovoma je zato manjša kot pri vlaknu s stopničastim lomnim likom     

[7, 11]. Signal se razprši tudi zaradi snovne disperzije, saj je lomni količnika odvisen od 

valovne dolžine. Zato imajo rodovi pri potovanju skozi vlakno različne hitrosti. Lomni 
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količnik SiO2 stekla z naraščajočo valovno dolžino pada. Snovni disperzijski koeficient Ds 

zapišemo kot: 

    
 

 

   

   
    , 

kjer je  valovna dolžina. Iz grafa na sliki 13 vidimo, da snovna disperzija SiO2 stekla narašča 

z naraščanjem valovne dolžine. Točka ničelne disperzije za SiO2 steklo je pri 1300 nm. 

Disperzijski koeficient lahko zavzame tudi negativno vrednost, kar pomeni, da se valovanje s 

krajšimi valovnimi dolžinami širi počasneje od valovanja z daljšimi valovnimi dolžinami [7]. 

 

Slika 13. Disperzijski koeficient Ds() v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe  za SiO2 

steklo. 

4 ZAKLJUČEK  
Optična vlakna omogočajo prenos svetlobe zaradi popolnega odboja, ki nastopi na meji med 

optično gostejšim jedrom in optično redkejšo oblogo. Frekvenca signala, ki ga vlakno vodi, je 

približno 10
15

 Hz, zaradi česar optična vlakna vse bolj nadomeščajo uporabo koaksialnih 

vodnikov v prenosu informacij. Zaradi dobre gibljivosti in premera okrog 130 m, se optična 

vlakna uporabljajo za pregled notranjih organov v medicini in za pregled težko dostopnih 

mest v industriji. Če vlakno vodi le eno resonančno valovanje govorimo o enorodovnih 

vlaknih, če pa vodi več resonančnih valovanj, govorimo o mnogorodovnih vlaknih. 

Mnogorodovna vlakna lahko opišemo z geometrijsko optiko. Vodijo le tiste žarke, katerih 

vpadni kot je večji od mejnega kota in žarke, ki v vlakno vstopajo pod kotom enakim ali 

manjšim sprejemnemu kotu. Največji kot, pod katerim vlakno še lahko sprejme in prenaša 

svetlobo, določa numerična odprtost vlakna. V vsakem trenutku se skozi vlakno razširja več 

resonančnih valovanj, za katere mora biti izpolnjen resonančni pogoj, da se valovanje ne 

uniči. Pri prenosu informacij po optičnih vlaknih je pomembno, da so izgube čim manjše. 

Izgube v vlaknu so posledica absorpcije v snovi, sipanja, ukrivljenosti vlakna in disperzije. 

Skozi seminar sem spoznala, da so optična vlakna zelo pomembna v komunikacijah, saj je v 

sodobni družbi zelo pomemben čim hitrejši in kakovosten prenos podatkov. Menim, da bodo 

v prihodnjih letih optična vlakna izpodrinila koaksialne vodnike. Pri računalniških procesorjih 

še vedno prevladujeta baker in silicij. Konec prejšnjega leta je IBM objavil projekt, ki 

omogoča fotonski transport podatkov neposredno na čipu. Računalniki s to tehnologijo bi 

lahko opravljali kar 1000-krat več operacij, kot jih zmorejo današnji superračunalniki. 

Računalniška prihodnost, zaradi uvajanja optike, torej utegne biti v naslednjih letih zelo 

zanimiva. 
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