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1 AKTÍVNE OPTICKÉ PRVKY 

1.1 Zdroje optického žiarenia 

Zdroje svetla sú jednou z hlavných zložiek optického spoja. Používajú sa polovodičové zdroje 

označované ako nekoherentné zdroje (luminiscenčné diódy - LED diódy ) a laserové diódy (LD) inak 

nazvané koherentného zdroje. 

  

a) Svetelný zdroj (LED diódy) b) Optické vlákno 

Obr.  1.1 Vedenie svetelnej vlny zo svetelného zdroja optickým vláknom  [1] 

Keďže zdroje optického žiarenia sú dôležitou súčasťou optokomunikácii sú na ne kladené rôzne 

požiadavky a to: 

• Účinnosť prevodu energie elektrickej na optickú 

• Použitie žiarenia na vlnových dĺžkach, kde útlm vlákien je najmenší 

• Jednoduchá modulovateľnosť, najmä pomocou napájacieho prúdu 

• Úzka smerová charakteristika žiarenia 

• Jednoduchá nadväznosť generujúceho zariadenia na optické vlákno 

• Minimalizácia 

1.1.1 Laserové diódy (LD) 

Laserové diódy (LD) obr. 1.2 ponúkajú vyšší vyžarovací výkon, veľmi dobrú väzbu na vlákno, možnosť 

modulácie do vyšších frekvencií (GHz) a malé rozmery. Medzi nevýhody LD patria vyššie požiadavky 

na napájanie, teplotnú stabilizáciu, sú poruchovejšie a v neposlednom rade drahšie. Laserová dióda 

sa pri malých priepustných prúdoch chová ako elektroluminiscenčná dióda. Prahová hodnota prúdu 

laserovej diódy, pri teplote polovodiča 27°C je asi 105A/cm2. Pri takej prúdovej hustote je 

nevyhnutné PN prechod intenzívne chladiť. 
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Obr.  1.2 Laserové diódy 

1.1.2 Luminiscenčné diódy (LED) 

Luminiscenčné diódy (LED) obr. 1.3 sú zdrojom nekoherentného žiarenia. Používajú sa na menšie 

výkony pre malé vzdialenosti prenosu. Pri aplikácii svietivých diód je postačujúce zapojiť diódu 

v priepustnom smere a to cez vhodný odpor na zdroj napätia. Prúd diódou na dosiahnutie vhodnej 

intenzity svetla vyčítame z katalógu a rádovo sa jedná o prúdy 10-20 mA a viac. 

 

Obr.  1.3 . Luminiscenčná dióda LED 
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1.1.3 Najbežnejšie typy LED 

Obyčajné plošné (planar), niekedy tiež nazývané čelné emitujúce obr. 1.4, štandardne označované 

ako S-LED. Ich prenosová rýchlosť je potenciálne najvyššia no nevýhoda je, že emitujú menej svetla 

než ostatné typy LED kvôli ich neobyčajne veľkej ploche emitujúcej svetlo pri určitom prúde 

v priepustnom smere. 

 

Obr.  1.4 Čelne emitujúca LED 

Zdroje: http://www.doriclenses.com/produits/162.html a www.olson-technology.com 

Hranovo emitujúce (edge) obr. 1.5, označujeme ako E-LED Väčšina ich svetla je produkovaná ich 

bočnými hranami. Ich produkcia svetla je nižšia oproti obyčajným plošným LED, no majú schopnosť 

zhromaždiť do vlákna viac svetla práve vďaka ich geometrii. 

 

Obr.  1.5 Hranovo emitujúca LED 

Zdroje: http://www.doriclenses.com/produits/162.html a www.olson-technology.com 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/14.jpg
http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/15.jpg
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Polguľové MESA (dome) obr. 1.6, ich vyšší efekt je spôsobený ich geometriou. Používaný je výlučne 

pre zväzky optických vlákien a to ako svetelný zdroj. Konštrukcia pologule je práve kvôli prechodu 

materiálmi typu P a N. Aby žiarenie nedopadalo na hranicu LED/epoxid pod uhlom, ktorý by 

nedodržal medzný uhol, slúži tvar pologule. 

 

Obr.  1.6 Polguľová LED 

Zdroj: Telekomunikačné siete IV ISBN 80-8040-137-3 

Burrusove (B-LED) obr. 1.7, sú zväčša využívané ako svetelné zdroje pre jednotlivé vlákna. Optické 

vlákno je uložené do vyleptanej preliačiny, lokalizovanej vo vrchnej plošine polovodiča typu N. 

 

Obr.  1.7 Burrusový typ LED 

1.2 Detektory optického žiarenia 

Do značnej miery sú detektory optického žiarenia rozhodujúcimi prvkami optoelektronického 

reťazca pre prenos a spracovanie signálov. Prevádza dopadajúcu žiarivú energiu na niektorú 

merateľnú elektrickú veličinu (napr. prúd, napätie) alebo zmenu fyzikálnych vlastností prvkov napr. 

odpor, vodivosť. 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/16.jpg
http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/17.jpg
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Z aspektu princípov činností detektorov ich môžeme rozdeliť na: 

• Tepelné detektory - premieňajú žiarivú energiu optickej vlny na teplo a detekujú zvýšenú 

teplotu niektorej svojej časti zmenou niektorej svojej vlastnosti alebo zmenou 

termoelektrickej sily. 

• Kvantové detektory - vychádzajú z priamej interakcie fotónov dopadajúcich žiarení 

s elektrónmi či kryštálovou mriežkou materiálu detektoru. Využívajú väčšinou 

vnútorného či vonkajšieho fotoelektrického javu. 

V technickej praxi sú vlastnosti fotodetektorov charakterizované radou parametrov a závislostí pre 

ich efektívnosť a to: 

• Spektrálna citlivosť detektorov - špecifikuje mieru odozvy prvku na monochromatický 

žiarivý tok v celom používanom rozsahu vlnových dĺžok 

• Integrálna citlivosť detektorov - určuje mieru odozvy na celkový dopadajúci žiarivý tok 

s obecným spektrálnym rozložením výkonu 

• Koeficient využitia žiarivého toku - charakterizuje mieru podielu žiarivého toku s danou 

krivkou spektrálnej hustoty výkonu na vzniku odozvy fotodektorov v porovnaní 

s odozvou na monochromatický tok  

• Detektivita - číselne vyjadruje pomer citlivosti detektorov k vlastným šumom 

• Citlivosť detektorov pre daný odstup signál/šum - určuje v logaritmickej miere pomer 

svetelného toku, potrebného k získavaniu odozvy detektoru s daným odstupom k úrovni 

vlastných šumov, vzťahujúcich sa k normovanej hladine výkonného toku 1 mW 

• Dynamické vlastnosti detektorov - sú charakterizované ako odozvou elektrického 

signálu na jednotkový skok či impulz detekovaného žiarenia a časovou konštantou 

charakterizujúcu jej priebeh 

• Voltampérové charakteristiky - pre rôzne intenzity ožiarenia udáva statické chovanie 

prvku jeho linearitu 

Fotodióda 

Vlastnosti PN prechodu nevyužívajú len polovodičové zdroje optického žiarenia, ale tiež aj detektory 

optického žiarenia. Dióda môže mať tiež uplatnenie ako fotocitlivá súčiastka a to ak prechod PN 

upravíme tak, aby naň bol možný dopad optického žiarenia. Ak dopadá žiarenie do oblasti prechodu, 

generujú sa páry elektrón-diera, pričom sa elektróny presúvajú do oblasti N a diery do oblasti P. 

Fotodióda môže pracovať v dvoch režimoch.  

V prvom, fotovodivostnom režime, pracuje ako pasívna súčiastka (spotrebič) a jej odpor je závislý 

na osvetlenie. Z tohto dôvodu býva označovaná aj ako odporová dióda. V tomto režime, kedy je 
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dióda pripojená na zdroj napätia v závernom smere, možno pomocou rezistora merať pretekajúci 

prúd.  

V druhom, fotovoltaickom režime, pracuje fotodióda ako aktívna súčiastka, ktorá je schopná 

dodávať elektrickú energiu a býva označovaná aj ako hradlová. Tým na oboch stranách PN prechodu 

vznikne elektrický náboj, ktorý môžeme merať na vývodoch fotodiódy. V tomto režime je ako záťaž 

k fotodióde pripojený rezistor a úlohou je priviesť náboje vzniknuté počas pôsobenia optického 

žiarenia na jej elektródy skôr, než dôjde ich k rekombinácii. 

Medzi najčastejšie používané materiály pri výrobe patrí Si (kremík), GaAs (gálium arzenid), InSb 

(antimonid india) alebo InAs (arzenid india). Každý použitý materiál je vhodný na absorpciu 

svetelného žiarenia rôznych vlnových dĺžok. Diódy vyrobené z týchto materiálov majú dostatočnú 

citlivosť, ale nie sú vhodné pre nízku intenzitu osvetlenia ani vysoké kmitočty. 

 

Obr.  1.8 . Princíp usporiadania fotodiódy a jej realizácia 

Zdroj: Optoelektronické prvky 

PN fotodiódy  

Tieto fotodiódy môžeme využívať v celej oblasti viditeľného žiarenia, najčastejšie však bývajú 

využívané v červenej alebo infračervenej oblasti, kde majú najväčšiu citlivosť. Nie sú vhodné pre 

komunikácie na veľké vzdialenosti, ale skôr pre krátke komunikačné linky. Fotodiódy odlišných 

režimov sú použiteľné v rôznych aplikáciách. Hradlový režim je využívaný napríklad u solárnych 

batérií, ktoré sú vytvorené sústavami veľkoplošných fotodiód, a ich účinnosť sa pohybuje okolo 15%. 

Odporový režim potom v obvodoch slúžiacich na detekciu a meranie optického žiarenia, ako je 

nedeštruktívna kontrola materiálov, meranie vlhkosti, monitorovanie znečistenia a podobne. 

Fotodiódy našli uplatnenie aj v denne používaných prístrojoch, napríklad vo vstupných častiach 

diaľkových ovládačov elektrických zariadení alebo v poplašných a zabezpečovacích systémoch. 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/19.jpg
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Fotodióda PIN 

Kvôli zvyšujúcim nárokom na vlastnosti fotodiód bola vyvinutá fotodióda PIN. V tejto dióde je podľa 

potreby vytváraná šírka vyčerpanej oblasti a princíp usporiadania ktorý je vyobrazený na obr. 1. 9. 

Jej názov vznikol pre princíp usporiadania vrstiev fotodiódy, kde slabo dotovaná oblasť I je vložená 

medzi silne dotované oblasti P a N. Oblasť I je vrstva vlastného polovodiča bez dotácií, jej odpor je 

na rozdiel od silne dotovaných oblastí viacnásobne vyššia, a je nazývaná ako intrinzická. V tejto 

oblasti sa nachádza silné a rovnomerne rozložené elektrické pole, ktoré spôsobuje vyššiu rýchlosť 

pohybu nosičov náboja, čím prispieva k zlepšeniu dynamických vlastností súčiastky 

 

Obr.  1.9 Princíp usporiadania fotodiódy PIN 

Zdroj: Optoelektronické prvky 

Ako následok silného elektrického poľa v intrinzickej oblasti dochádza k navýšeniu medzných 

kmitočtov diódy a už spomenutému nárastu rýchlosti, takže napríklad veľmi rýchle PIN dokážu 

pracovať na frekvenciách vyšších ako 100 GHz. Tým pádom sa fotodiódy PIN používajú vo všetkých 

vysokorýchlostných optoelektronických aplikáciách. 

Lavínová fotodióda 

Lavínové fotodiódy bývajú nazývané aj ako fotodiódy APD ( Avalanche Photodiode). Rovnako ako 

u ostatných fotodiód je aj tu vo vyčerpanej (ochudobnenej) oblasti produkovaný dopadajúcim 

fotónom, pár elektrón-diera. Aby sa dosiahol lavínový efekt, musíme docieliť veľkého zrýchlenia 

elektrónov. Tohto zrýchlenie dosahujeme pomocou veľkého napätia pripojeného v závernom 

smere, pričom vnútri fotodiódy vzniká silné elektrické pole. Voľné elektróny potom s veľkou 

razanciou narážajú do okolitých atómov v kryštálovej mriežke a vyrážajú ďalšie elektróny, z ktorých 

vznikajú nové elektrón-dierové páry. Tie sú silným elektrickým poľom tiež urýchľované a vzniká tak 

jav, ktorému hovoríme fotonásobenie. Princíp usporiadanie lavínové fotodiódy môžeme vidieť na 

obr. 1. 10. 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/20.jpg
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Aby takýto lavínový efekt mohol vzniknúť, je potrebné priložiť rôzne vysoké napätie v závernom 

smere pre rôzne materiály. Napríklad lavínové fotodiódy vyrobené na báze kremíka potrebujú vyššie 

napätie ako 30V a fotodiódy z InGaAs napätie v rozsahu od 30V do 70V. 

 

Obr.  1.10 Princíp usporiadania lavínovej fotodiódy 

Zdroj: Optoelektronické prvky 

Fotonásobenie sa pohybuje v rozsahu desiatok až stoviek. Z princípu môžeme povedať, že 

fotonásobenie sa zväčšuje s rastúcou aktívnou oblasťou. Napríklad lavínové fotodiódy s veľkou 

aktívnou oblasťou, označujú sa ako LAAPD ( Large-Area Avalanche Photodiode), majú násobný 

činiteľ až o veľkosti 1000.  

Lavínové fotodiódy sú veľmi dôležité predovšetkým v oblasti pre prenosy na veľké vzdialenosti, kedy 

dochádza k útlmu intenzity optického žiarenia. Pre ľahšie spojenie sa na tento účel zhotovujú 

v puzdre s už pripojeným kusom optického kábla. Často tiež bývajú jedinou voľbou pri použití 

v aplikáciách s nízkou úrovňou signálu s prítomnosťou silného magnetického poľa. V praktických 

aplikáciách môžu byť použité napríklad ako rýchle čítačky čiarových kódov, laserové radary alebo 

v biomedicínskych prístrojov. 

1.3 Optické zosilňovače 

Optické zosilňovače (Optical Amplifiers – OA) sú to zariadenia, ktoré sú primárne určené na 

zosilnenie signálu šíriaceho sa v optickom vlákne, čiže svetla. Vstupný signál je modulovaný na 

vlnovú dĺžku a optický vodič je schopný ju optimálne preniesť. Vzhľadom k nerovnakej veľkosti útlmu 

pre rôzne vlnové dĺžky sú používane hlavne také vlnové dĺžky, kde je útlm minimálny. Hodnoty sú 

okolo: 850nm, 1310 nm a 1550 nm. Oblasť okolo 850 nm je veľmi úzka a má  pomerne veľký útlm. 

Táto oblasť je najmä využívaná pri prenose na krátke vzdialenosti. 

Po určitej vzdialenosti dochádza k útlmu optického signálu a preto je potrebné signál zosilniť tak, 

aby dorazil do cieľovej lokality v prijateľnej podobe. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že nie je 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/21.jpg
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potrebné zosilniť iba jeden signál, ale všetky ktoré prechádzajú vedením. Keby celá táto operácia 

mala byť prevádzaná prevodom všetkých prenášaných vlnových dĺžok na príslušné elektrické signály 

(takto to fungovalo u prvých OA), ktoré by boli následne zosilnené a opäť prevedené na optický 

signál, takýto zosilňovač by predstavoval značne nákladné riešenie. Kľúčovú technológiu pre rozvoj 

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) sietí predstavujú optické zosilňovače (OA) také, ktoré 

dokážu opticky zosilniť všetky signály, ktoré prechádzajú vedením. 

Zosilňovač EDFA 

Najčastejšie používaným je zosilňovač, ktorý používa niekoľko metrov dlhé optické vlákno 

obohatené erbiom obr. 1.11. Do tohto vlákna je privádzaný DWDM signál a tiež je k nemu pripojený 

laserový zdroj tzv. laserová pumpa pracujúci v pásme 850 nm. Prechod elektrónu erbia do 

excitovaného stavu, teda na najvyššiu energetickú hladinu spôsobí energia dodávaná laserom. Ak 

v tejto dobe príde do EDFA signál, ktorý ma vlnovú dĺžkou okolo 1550 nm spôsobí to pád elektrónu 

späť do základnej energetickej hladiny, ale tiež je emitovaný fotón o rovnakej vlnovej dĺžke akú mal 

vstupný signál. Vstupný signál je totiž takto zosilnený. Je nutné dodať, že optický zosilňovač len 

zosilňuje, neupravuje tvar signálu (reshape) ani časovú informáciu (retime). Práve tento typ 

zosilňovača umožní zvyšovanie úrovne signálu a to až o 50 dB. Bol objavený v 80. rokoch 20. 

storočia. 

 

Obr.  1.11 Bloková schéma EDFA zosilňovača 

Zdroj: Optické zosilňovače 

Ramanov zosilňovač 

Ďalším najčastejšie používaným optickým zosilňovačom je Ramanov zosilňovač (Raman amplifier). 

Ramanov zosilňovač obr. 1.12 pracuje na základe javu, ktorý nazývame Ramanov rozptyl. 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/12.jpg
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Podstatou tohto javu je vzájomná interakcia svetla šíriaceho sa v určitom prostredí a dôsledkom je 

frekvenčný posuv. Princíp Ramanovho zosilňovača spočíva vo vytvorení stimulovaného Ramanovho 

rozptylu SRS (Stimulated Raman Scattering) a to v materiáli optického vlákna. Pri rozptyle dochádza 

k presunu energie z nižších vlnových dĺžok na vyššie a tiež aj k zosilneniu signálu. K zosilneniu 

optického signálu dochádza priamo vo vlastnom vlákne prenosovej trasy. Nie je nutné žiadne 

špeciálne vlákno. Tento zosilňovač nedosahuje až také veľké zosilnenie ako napr. u EDFA. Úroveň 

signálu je zvýšená o 15 až 20 dB. 

 

Obr.  1.12 Bloková schéma Ramanovho zosilňovača 

Zdroj: Optické zosilňovače 

1.4 Multiplexovanie 

V súčasnosti neustále narastajú požiadavky na šírku prenášaného pásma. Za účelom uspokojenia 

stúpajúceho dopytu operátori hľadajú nové zariadenia s vysokými prenosovými rýchlosťami. Ako 

perspektívna metóda na zabezpečenie vysokej kapacity a flexibility siete sa javí využitie techniky 

optického vlnového multiplexu (WDM – Wavelength Division Multiplexing). 

Požiadavky spojené s vysokými prenosovými rýchlosťami a „neobmedzeným“ telekomunikačným 

prostredím s vysokou dosiahnuteľnosťou, rapídne vyčerpáva kapacitu vlákien, ktoré boli inštalované 

pred 10 rokmi. 

Možnosti narastajúcej šírky pásma sa dajú riešiť dvoma metódami: 

• inštalovať nové vlákno (vysoké náklady na vlákno, povolenie a výkopové práce) 

• efektívne zvýšiť šírku pásma v existujúcom vlákne a to: 

1. nárastom bitovej rýchlosti existujúceho systému 

2. zvýšením počtu vlnových dĺžok vo vlákne 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/13.jpg
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Nárast bitovej rýchlosti 

Použitím TDM Time Division Multiplexing sú dáta bežne prenášané rýchlosťou 2,5 Gbit/s a stále 

viac i 10 Gbit/s, posledné pokroky v rýchlosti zaznamenali 40 Gbit/s. Elektrické obvody sú však 

zložité a drahé. Navyše prenos na 10 Gbit/s cez jednovidové vlákno (SM) je 16-krát viac 

ovplyvňovaný chromatickou disperziou. 

Vyššia prenosová rýchlosť takisto predstavuje nelineárne účinky, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu tvaru 

vlny. 

Zvýšenie počtu vlnových dĺžok 

Použitím technológie vlnového multiplexného delenia (WDM) môže byť niekoľko vlnových dĺžok - 

farieb, súčasne multiplexovaných (2,5 až 40 Gbit/s) cez vlákno, čiže bez potreby položenia nového 

vlákna. Dnes sa využívajú systémy so 128 a 160 vlnovými dĺžkami, pričom konkrétne obmedzenia 

tejto technológie nie sú známe. 

Časovo delený multiplex TDM 

Časové delenie bolo vyvinuté na zväčšenie množstva hlasových prenosov, ktoré mohli byť prenášané 

cez médium. Pred použitím multiplexu každý telefónny hovor vyžadoval vlastné fyzické vedenie. 

Použitím multiplexácie viac ako jeden telefónny hovor môže byť vložený do jedného vedenia. TDM 

zvýšila kapacitu prenosového spoja použitím rozdelenia času na malé intervaly tak, že bity zo 

vstupujúcich zdrojov môžu byť prenášané na jednom vedení a tým je účinne zvýšený počet 

prenesených bitov za sekundu. 

 

Obr.  1.13 Koncept TDM - časovo delený multiplex 

Zdroj: Telekomunikačné siete IV ISBN 80-8040-137-3 
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Vlnovo delený multiplex WDM 

WDM Wavelength Division Multiplexing zvýšil prenosovú kapacitu vlákna použitím úplne inej 

metódy ako TDM. WDM pridelí prichádzajúcim optickým signálom špecifickú frekvenciu alebo farbu 

svetla (vlnovú dĺžku alebo lambdu) v rámci určitého frekvenčného pásma. Toto multiplexovanie sa 

podobá vysielaniu rádiových staníc na rôznych vlnových dĺžkach bez vzájomného rušenia. Pretože 

každý kanál je vysielaný na rôznej frekvencii, možno ho vybrať pomocou vylaďovača. Každý kanál vo 

WDM je inej farby svetla, niekoľko kanálov potom vytvára „dúhu“. 

 

Obr.  1.14 Nárast kapacity pomocou WDM 

Zdroj: Telekomunikačné siete IV ISBN 80-8040-137-3 

Vo WDM systéme každá vlnová dĺžka je naviazaná, no v praxi sa používa výraz je „vystrelená“ do 

vlákna. Signály sú demultiplexované na prijímacej strane. Na rozdiel od TDM má každý kanál vlastnú 

(určenú) šírku pásma. 

DWDM - Dense Wavelength Division Multiplex 

DWDM - Dense Wavelength Division Multiplex rozmiestňuje vlnové dĺžky tesnejšie vedľa seba ako 

to robí WDM. Tým pádom má väčšiu celkovú kapacitu.  

 

POZNÁMKA 

WDM a DWDM používa jednovidové vlákna na prenos veľkého počtu svetelných vĺn 

rôznej frekvencie. Nesmie to byť zameniteľné s mnohovidovým vláknom, v ktorom je 

svetlo vystreľované do vlákna pod rôznymi uhlami. V mnohovidových vláknach sa 

používa iba jedna vlnová dĺžka. 
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Vývoj WDM/DWDM technológie 

WDM koncom 80-tych rokov používala dve veľmi vzdialené vlnové dĺžky 1310 nm a 1550 nm (850 a 

1310 nm). Jeden pár vlákna je použitý na vysielanie a druhý na prijímanie. Toto je veľmi účinné 

usporiadanie a jedno z najčastejších v DWDM systémoch. V skorých 90-tych rokoch sa objavila druhá 

generácia WDM (úzkopásmová WDM), v ktorej bolo použitých 8 kanálov. Kanály boli oddelené 

intervalom okolo 400 GHz v treťom okne (1550 nm). V polovici 90-tych rokov husté WDM (DWDM) 

systémy prišli s 16 až 40 kanálmi a rozstupom od 100 do 200 GHz. Koncom 20. storočia DWDM 

systémy dosiahli bod, kedy boli schopné paralelne prenášať 64 až 160 kanálov, vzdialené od seba na 

50 dokonca len 25 GHz. Zároveň s narastaním hustoty dĺžok, systémy rozvinuli ich pružnosť 

konfigurácie, prenosové funkcie a riadiace schopnosti. 

 

Obr.  1.15 Oblasti vlnových dĺžok 

Zdroj: Telekomunikačné siete IV ISBN 80-8040-137-3 

Optické DWDM zariadenia 

DWDM je kľúčová technológia v optických prenosových sieťach. Zariadenia DWDM môžeme 

klasifikovať vďaka ich umiestneniu v systéme: 

• na vysielacej strane – lasery s presnými a stabilnými vlnovými dĺžkami 

• pri spájaní - optické vlákno, ktoré preukazuje nízke straty a prenosový výkon 

v príslušných spektrách vlnových dĺžok 

• na prijímacej strane - fotodetektory a optické demultiplexory používajúce úzke filtre 

alebo oddeľovacie prvky 

• optické add/drop multiplexory, optické cross - connecty atď. 

http://evyucba.ku.sk/oks/image/obr/45.jpg
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Optické ADD/DROP multiplexory (OADM) 

Medzi multiplexnými a demultiplexnými bodmi v DWDM systéme, existuje oblasť v ktorej sa 

vyskytuje veľa vlnových dĺžok. Je často potrebné odobrať alebo vložiť jednu alebo viac vlnových 

dĺžok v niektorom bode. 

Optický add/drop multiplexor vykonáva tieto funkcie. Skôr ako spájanie a separovanie všetkých 

vlnových dĺžok, OADM môže niektoré odobrať, kým ostatné posúva ďalej. OADM - ky sú kľúčovými 

súčiastkami smerujúcimi k cieľu celooptických sietí. 

 

Obr.  1.16 Princíp OADM 

Zdroj: Telekomunikačné siete IV ISBN 80-8040-137-3 

Existujú dva všeobecné druhy optických add/drop multiplexorov. Prvá generácia pevne vyberá 

predurčené vlnové dĺžky, kým druhá generácia je konfigurovateľná so schopnosťou dynamického 

výberu. 

Multiplexory a demultiplexory 

Pretože DWDM systémy posielajú signály z niekoľkých zdrojov cez optické vlákno, musia obsahovať 

prostriedky na zlúčenie prichádzajúcich signálov. Dá sa to dosiahnuť pomocou multiplexora, ktorý 

zbiera optické vlnové dĺžky z viacerých vlákien a spája ich do jedného lúča. Na prijímacej strane 

systém musí byť schopný vyseparovať časti svetla tak, že môžu byť diskrétne detekované. 
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Demultiplexory vykonávajú túto funkciu pomocou separovania prijímaného lúča na jeho vlnové 

zložky a spája ich s jednotlivými vláknami. Demultiplexovanie musí byť vykonané ešte pred 

samotnou detekciou svetla, pretože fotodetektory sú v podstate širokopásmové zariadenia, ktoré 

nemôžu selektívne detekovať jednu vlnovú dĺžku. 

Optické vlnové multiplexory a demultiplexory Predstavujú kľúčové súčiastky WDM techniky. Sú to 

pasívne komponenty, ktoré slúžia ako rozdeľovacie a zlučovacie zariadenie.  

Vlnový multiplexor - zlučovacie zariadenie s dvoma alebo viacerými vstupmi a jedným výstupom · 

svetelné žiarenie každého vstupu má vopred definovaný rozsah vlnovej dĺžky a výstup je 

kombináciou svetelného žiarenia zo vstupov. 

Vlnový demultiplexor - rozdeľovacie zariadenie s jedným  vstupom a dvoma alebo viacerými 

výstupmi vstupný signál pozostáva z kombinácii vlnových dĺžok a každý výstup má iný, vopred 

určený rozsah vlnovej dĺžky. Konštrukčne sú tieto súčiastky vyrábané ako výmenné moduly 

s multiplexnými pomermi 1 : 4 až 1 : 16, ktoré sú v prípade väčšieho počtu kanálov zaradené do 

kaskád. Príklad usporiadania vlnového multiplexora a demultiplexora je na obrázku č. 1. 17. 

 

Obr.  1.17 Usporiadania vlnového multiplexora a demultiplexora 
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