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1. Technológie optických prenosov 

1.1.  Spektrum elektromagnetického vlnenia 
Na prenos signálov cez optické vlákna sa využíva spektrum elektromagnetického 

vlnenia v oblasti IR žiarenia, a to od 850 nm do 1350 nm.  

Aj keď zaužívaný pojem „optické vlákno“ zvádza ku predstave, že na prenos 
signálov sa využíva viditeľné svetlo, pri pohľade na nasledovný obrázok vidíme, že viditeľné 
svetlo sa nachádza v oblasti medzi 350 nm a 750 nm. Na prenos signálov sa využívajú vlny 
s väčšou vlnovou dĺžkou: 850 nm, 1300 nm a 1550 nm. Žiarenie na týchto vlnových dĺžkach 
radíme do oblasti spektra nazývanej infračervené žiarenie. 

 
 

Viditeľné svetlo, infračervené aj ultrafialové žiarenie – všetky sú súčasťou spektra 
elektromagnetického vlnenia. 

 
Rozdiel vo vlnovej dĺžke vo 

viditeľnom spektre vníma ľudské 
oko ako rozdiel vo farbe: 
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1.2.  Aktívne prvky pre optické prenosy 

1.2.1 Zdroje žiarenia pre optické prenosy 
 

Používajú sa buď LED diódy light emitting diode, alebo ILD injektujúce laserové 
diódy ( injection laser diode). 

Obidva prvky dokážu priamo modulovať elektrický signál do podoby infračerveného 
lúča s dostatočne malým prierezom, aby bolo možné lúč zaviesť do vlákna, a s dostatočným 
výkonom, aby bolo možné lúč v cieľovom uzli opäť premeniť pomocou vhodnej súčiastky na 
elektrický signál. 

Najpoužívanejšie vlnové dĺžky pre optické prenosy sú 850, 1310, alebo 1550 
nanometerov. 

Pre prenos na krátke vzdialenosti sa niekedy používajú aj lúče s vlnovou dĺžkou 
660 nanometrov, ktoré sú v oblasti viditeľného spektra. 

Obecne platí, že čím je väčšia hodnota vlnovej dĺžky, tým menšie straty nastávajú. 
Oblasti vlnových dĺžok, ktoré vykazujú nízky útlm vo vlákne, sa označujú ako „window“ – 
z celého spektra existujúcich vlnových dĺžok sú vybrané „okná“ použiteľných vlnových dĺžok  

 

Okno Vlnová dĺžka 

Útlm 
signálu  

na 1 km 
dĺžky 

vlákna 

first window 850 nm 3dB/km 

second window 1310 nm 0.5dB/km 

third window 1550 nm 0.2dB/km 

short distance 
 transmission 660 nm  

1.2.1.1 Porovnanie vlastností LED diód a laserových diód 
Na moduláciu lúča je možné použiť LED aj ILD. LED diódy sú oproti ILD výrazne 

lacnejšie, ovšem ich niektoré parametre sú limitujúce na prenosový výkon: 

Šírka vyžarovaného spektra: kým ILD diódy vyžarujú lúč v spektre s šírkou  
cca 1 - 3 nm, LED diódy vyžarujú v širšom pásme – 30 až 50 nm. Táto vlastnosť je limitujúca 
pri používaní WDM – keďže  laserové diódy dokážu pracovať v úzkom pásme, umožňujú 
použitie pre CWDM s odstupom jednotlivých kanálov 20 nm. LED diódy s šírkou každého 
pásma okolo 50 nm si vyžadujú výrazne väčší odstup vlnových kanálov – a tým je použitie 
WDM veľmi limitované. 

Rýchlosť spínania: Na dosiahnutie vysokej prenosovej rýchlosti potrebujeme spínať 
príslušný prvok s dostatočne vysokou frekvenciou. LED dióda má čas nábehu, t.j. čas od 
privedenia elektrického signálu po dosiahnutie 90% maximálnej intenzity signálu jednotky až 
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stovky ns, u ILD sa dosahuje čas nábehu menší ako 1 ns. Pre veľmi vysoké modálne rýchlosti 
je teda použitie LED diód vylúčené. 

Vyžarovaný výkon: ILD ponúkajú až 1000x vyšší vyžarovaný výkon, ako LED 
diódy. Dosahujú za rovnakých prenosových podmienok prenos signálu na výrazne väčšiu 
vzdialenosť. 

Životnosť: Je definovaná ako doba, za ktorú poklesne maximálny dosahovaný 
výkon súčiastky ½ hodnoty z pôvodného výkonu. Udáva sa v miliónoch hodín. LED diódy 
dosahujú vyššiu životnosť, ako laserové diódy. 

1.2.2 Detektory lúča:  
V princípe je možné využiť ktorúkoľvek elektronickú súčiastku, ktorá dokáže 

detekovať sveteľný lúč a premeniť signál lúča na elektrický signál. Môže to byť fotorezistor, 
fotodióda a fototranzistor. Vzhľadom na požadovanú vysokú citlivosť a schopnosť pracovať 
s vysokými frekvenciami sa ako najvhodnejší javí fotodióda. 

Fotodióda typu PIN (Positive Intrinsic Negative) . Poskytuje vhodnú spektrálnu šírku 
pásma, potrebuje napájanie – podľa prevedenia – 5 až 15 V. Nie je vhodná pre dialkové trasy. 

Fotodióda typu APD (Avalanche Photo Diode) majú asi dvojnásobnú šírku pásma 
a citlivosť vyššiu o 5 až 10 dB, vyžadujú stabilizované napájanie, používa sa na diaľkových 
trasách. 

1.2.3 Transciever 
Je kombináciou vysielača a prijímača ako jedinej súčiastky. Zabezpečuje prenos 

v obidvoch smeroch. 

1.2.4 Repeater 
Je kombináciou prijímača, zosilňovača a vysielača v jedinom puzdre. Slúži na 

zosilnenie utlmeného signálu na trase. Vyžaduje napájanie, čo prináša určité komplikácie 
najmä pri transkontinentálnych podmorských kábloch. 

1.3.  Optická kabeláž 

1.3.1 Fyzikálne princípy šírenia optického signálu 
1.3.1.1 Index lomu 

Dôležitou materiálovou konštantou, využívanou v technológiách optických vlákien, 
je index lomu elektromagnetického žiarenia pri prechode z jedného materiálu do druhého.  

Príklady hodnôt indexu lomu pre rôzne materiály (uvažuje sa vždy prechod medzi 
uvedeným materiálom a vzduchom): 

 
Hodnota indexu lomu, tiež nazývaná ako optická hustota, priamo ovplyvňuje 

rýchlosť šírena elektromagnetickej vlny v hmotnom prostredí podľa vzťahu: 
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n
cv f = , kde vf je rýchlosť vlny v prostredí daného materiálu, c je rýchlosť vlny vo vákuu 

299 792 458 m/s a n je index lomu príslušného materiálu. 
 
Príklad: Vypočítajte rýchlosť šírenia elektromagnetickej vlny v skle, ak jeho index lomu  
n = 1,523 
vf = c/n = 299 792 458 /1,523 = 196 843 374 m/s 
1.3.1.2 Zákon odrazu 

Ak sveteľný lúč (alebo všeobecne elektromagnetická vlna) dopadá na rozhranie 
dvoch materiálov s rozdielnym indexom lomu pod uhlom Θ1, odráža sa pod uhlom Θ2, 
ktorého hodnota je rovnaká ako hodnota uhlu dopadu. Hodnota Θ1 = Θ2. 

 

 
1.3.1.3 Lom elektromagnetickej vlny na rozhraní dvoch rôznych materiálov 

Index lomu je dôležitý aj vo vzťahu ku zmene smeru šírenia vlny na rozhraní dvoch 
materiálov. Tento jav sa najčastejšie spája s lomom svetla, ale jeho platnosť je všeobecná vo 
vzťahu ku celému spektru elektromagnetického žiarenia. 

Pre lom svetla na rozhraní dvoch materiálov s rozdielnym indexom lomu platí: 
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Platí: 

 
Príklad: Lúč elektromagnetického žiarenia vstupuje do rozhrania materiálov pod uhlom  
ν1 = π/4 a pokračuje pod uhlom ν2 = π/6. Index lomu materiálu n1 = 1,2.  
Vypočítajte index lomu materiálu n2. 
 

 
Hodnota indexu lomu je úzko zviazaná s pomernou permitivitou materiálu a teda aj 

s rýchlosťou šírenia elektromagnetického žiarenia v materiáli. 

 

 
Príklad: Vypočítajte index lomu destilovanej vody, ak poznáme hodnotu jej relatívnej 
premitivity εr = 1,78. Index lomu n sa potom vypočíta podľa uvedeného vzťahu:  n = 1,33 
 
Príklad: Svetelný lúč vstupuje z vákua do materiálu s relatívnou permitivitou εr = 6,25 pod 
uhlom 60° (tento uhol je zvieraný medzi osou lúča a povrchom materiálu). Vypočítajte uhol, 
ktorý bude zvierať osa lúča pokračujúceho v neznámom  materiáli s normálou ku povrchu 
materiálu. 

Najskôr si vyrátame index lomu neznámeho materiálu:  n = εr1/2 = 2,5 

Uhol, pod ktorým lúč vstupuje do materiálu je 60° vzhľadom k povrchu, my ho však 
musíme vyjadriť vo vzťahu ku normále, a to je 30° , v radiánoch to je 0,523598, inak sin 30º 
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je 0,5.. 
( a to vieme aj spamäti ☺). 

Pre sin ν2 platí : sin ν2 = n1/n2* sin ν1 = (1/ 2,5) * 0,5 = 0,2000 
Pre ν2  zistíme, že uhol pod ktorým lúč pokračuje v materiáli, zviera s normálou uhol 11,54º. 
 
Príklad: Sveteľný lúč vstupuje z vákua do neznámeho materiálu.  Os lúča zviera s normálou 
vzhľadom na povrch materiálu uhol π/6 [rad]a pokračuje pod uhlom π/8 [rad] vzhľadom ku 
normále. Vypočítajte hodnotu εr  neznámeho materiálu a rýchlosť šírenia svetla v tomto 
materiáli. 
a) Výpočet εr : 
 

Hodnota εr neznámeho materiálu je 1,707 a s vysokou pravdepodobnosťou pôjde o niektorý 
z druhov skla. 
 
b) Výpočet rýchlosti šírenia vlny: v neznámom materiáli 
vf = c/n = 299 792 458 / 1,707 = 228 849 205 m/s 
1.3.1.4 Úplný odraz 

Ak lúč vstupuje na rozhranie dvoch materiálom s rozdielnym indexom lomu pod 
takým uhlom, že refrakčná časť lúča je nasmerovaná rovnobežne s povrchom, alebo sa láme 
späť do pôvodného materiálu, hovoríme o úplnom odraze. Ku úplnému odrazu dochádza ak 
uhol dopadu je väčší, ako tzv. kritický uhol. 
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1.3.1.5 Kritický uhol 
Je to maximálna veľkosť uhla, pod ktorým musí vstupovať lúč do vlákna, aby ešte 

došlo ku úplnému odrazu. 

Hodnotu kritického uhla vypočítame ako hodnotu uhla dopadu, pri ktorej sa lúč láme 
rovnobežne s rozhraním materiálov. 
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1.3.1.6 Numerická apertúra 
Pre šírenie lúča vo vlnovode, resp. v optickom vlákne platí, že ak sa má lúč šíriť 

úplným odrazom, musí do vlákna vstupovať pod uhlom, ktorý je menší ako kritický uhol. 
Oblasť uhlov, ktoré zaisťujú pri vstupe lúča do vlnovodu šírenie úplnými odrazmi, nazývame 
numerická apertúra. 

 

1.3.2 Optické vlákna – základné 
vlastnosti 
1.3.2.1 Štruktúra sklenného vlákna: 
• Core - jadro – materiál s indexom 

lomu n1, ktorý slúži na prenos 
lúča 

• Cladding – materiál s indexom 
lomu n2, pričom na rozhraní 
jadra a claddingu dochádza ku 
úplným odrazom. Pre úplný 
odraz musí platiť, že n1 > n2 

• Buffer – polyamidový chrániaci 
prvok 

• Aramid Yarn –  zväzok kevlarových vlákien, ktoré zabezpečujú pevnosť vlákna 
v ťahu. 

• Jacket – ochranný obal vlákna 
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1.3.2.2 Multimódové a singlemódové vlákno.  
Priemer singlemódového vlákna (tiež sa používa termín monomódové vlákno) 

vlákna je 9 až 10 µm. Lúč sa v takom vlákne šíri v osi vlákna, bez lomov a odrazov, čo je 
dané charakterom šírenia elektromagnetickej vlny. 

U multimódového vlákna sa používajú rozmery jadra s priemerom 50 µm, 62,5 µm 
a 100 µm. Lúč sa šíri metódou úplného odrazu. 

 

 
 

 



Prenos signálu technológiami optických vlákien 
Doplnkový študijný materiál pre telekomunikačné a počítačové siete 
 

Ing. Jaromír Tříska 10/31 SPŠE Piešťany 2017 

 
 

 
1.3.2.3 Gradientné vlákno 

Používa premenný index lomu, ktorý je najväčší pri strede jadra a najmenší pri okraji 
– na styku s claddingom. Lúč je plynule ohýbaný tak, aby po priblížení sa ku okraji vlákna bol 
nasmerovaný naspäť ku stredu. Lúč sa šíri prakticky bez strat. 

 
 

Výroba takéhoto vlákna je veľmi náročná, vlákno je značne drahé. Uplatnenie 
nachádza predovšetkým v medicínskej oblasti, pre telekomunikačné účely sa využíva iba 
vynímočne. 

1.3.3 Full duplex na optických vláknach 
Na fullduplexný prenos sa používa buď pár vlákien, samostatné vlákno na prenos 

v každom smere (jedno vlákno pre Tx a druhé vlákno pre Rx; na opačnej strane sú Tx a Rx 
zapojené zrkadlovo). 
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Dnes sú už rozvinuté a dostupné aj technológie, ktoré umožňujú obojsmerné 

vysielanie (full-duplex) po jedinom vlákne s využitím WDM, teda pre každý smer je použitá 
iná vlnová dĺžka. Napríklad TP-LINK  MC212CS WDM využíva na prenos lúč 1310 nm 
v jednom smere a 1550 nm v opačnom smere po jedinom singlemódovom vlákne. 

1.3.4 Chyby optických vlákien 
Aj keď dosiahneme úplný odraz, neprechádza lúč vláknom celkom bez strat. Jednou 

z príčin je absorpcia energie lúča samotným materiálom vlákna, ďalším činiteľom je rozptyl 
lúča a vyžiarenie časti jeho energie mimo jadra (scattering). Obidva efekty spôsobujú útlm 
signálu. Útlm sa zvyčajne vyjadruje v decibeloch. 
1.3.4.1 Scattering 

Vyžiarenie časti energie lúča mimo jadro vlákna. 

 
Príčin, ktoré spôsobujú scattering, môže byť veľa: Môže nastať na nečistotách vnútri 

jadra, na mironerovnostiach na rozhraní jadra a claddingu, pri nesprávnom polomere 
zakrivenia vlákna (ohybe), alebo na nedokonalom spoji dvoch vlákien. 
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1.4.  Bending 

 
 

Bendingom rozumieme refrakciu časti lúča na 
rozhraní jadro – cladding. V zásade poznáme dva druhy 
bendingu: 

Microbend – na mikronerovnostiach povrchu 
jadra (bublinky, prehĺbeninky a strupy) nastáva situácia, že 
lúč dopadne na rozhranie jadra s claddingom pod uhlom, 
ktorý je väčší ako kritický uhol. Dochádza ku refrakcii 
a časť lúča opúšťa jadro -> strata intenzity lúča. 

Macrobend – polomer zakrivenia vlákna je príliš 
malý, zakrivenie je príliš „ostré“ a lúč dopadne na 
rozhranie pod uhlom, ktorý je mimo prípustný rozsah . 
Opäť dochádza ku refrakcii a časť lúča opúšťa jadro -> 
strata intenzity lúča. 

Štandardne odporúčaný najmenší polomer ohybu vlákna je desaťnásobok 
priemeru celého vlákna. 

1.4.1 Spojovanie vlákien - Splicing 
Spájanie optických vlákien predstavuje veľmi náročnú operáciu. Vlákna je možné 

spájať priamo, zváraním alebo lepením spoja, alebo s použitím optických konektorov. 
Použitie konektorov je nevyhnutné pri pripájaní zariadenia ku optickej sieti, na spojenie 
dvoch vlákien uprednostňujeme technológiu zvárania. 
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Vzhľadom na priemer jadra vlákna v rádu desiatok mikrometrov ide o nesmierne 
presnú manipuláciu, ktorá vôbec nie je možná bez použitia špeciálnej techniky. Akákoľvek 
diskontinuita na spoji spôsobuje rozptyl sveteľného lúča mimo jadro vlákna a tým spôsobuje 
významný útlm. 

Nasledujúci obrázok ukazuje možnosti spájania vlákien, resp. pripájanie vlákien ku 
konektorom, a súvisiace problémy: 

 
Požiadavky na parametre spoja: Šírka medzery nesmie presiahnúť 7,5 um.posun 

súososti musí byť menší ako 0,5 um a uhol, o ktorý sú časti vlákna vzájomne vyosené nesmie 
presiahnúť 1,2 stupňa. Útlm na spoji je potom menší ako 0,4 dB. 

Flat: Rovinné zakončenie vlákien. Dosiahne sa zastrihnutím vlákien. Na spoji po 
zastrihnutí ostáva vzduchová medzera, ktorá spôsobuje odrazy lúča na rozhraní sklo-vzduch-
sklo. Odrazený lúč sa vracia naspäť do vlákna, ktorým prichádza pôvodný lúč. Dochádza ku 
nežiadúcim interferenciám. Preto je potrebné rovinný rez ďalej upraviť leštením, prípadne 
vložením imerznej látky na rozhranie, ktorá vytlačí zo spoja vzduch.. 

Angle: Šikmé zakončenie vlákien. Vlákna sú spájané pod šikmým uhlom, rez nie je 
kolmý.  

Aj v tomto prípade dochádza ku odrazom lúča na rozhraní, ale odrazený lúč 
z rozhrania nesmeruje naspäť do pôvodného vlákna, ale vyžiari sa von z vlákna. . Vyleštením 
spoja a použitím imerznej látky na spoji odstraníme vzduch z medzery a tým zlepšenie 
útlmových parametrov.  

Round: Úprava koncov vlákien, zameraná na dosiahnutie fyzického kontaktu 
medzi vláknami. Konce vlákien sú leštením upravené do oblého tvaru, ktorý umožní fyzický 
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kontakt samotných jadier vlákna. . Na dosiahnutie dokonalého spoja sa používa finalizácia 
leštením zakončenia vlákien. 

Ultra-fine: Ultrajemné zakončenie vlákien upravených do oblého zakončenia 
používa tenkú vrstvu leštiaceho filmu na dosiahnutie minimálnych strat na spoji. 

Dôležitá je aj voľba 
správneho smeru pri spájaní 
vlákien s nerovnakým 
prierezom. 

Pri nesprávne 
volenom spoji, napríklad pri 
prechode z 62,5 µm vlákna do 
50 µm vlákna, naráža časť lúča 
na rozhranie a odráža sa.  
Je potrebné spájať buď rovnaké hrúbky vlákna, alebo zabezpečiť prechod z tenšieho do 
hrubšieho vlákna.  

Vlákno sa do konektora fixuje buď mechanicky (zalisovaním), prípadne lepením. 
Stále je treba mať na pamäti, že priemer jadra vlákna je u SM vlákna iba 9 um, takže 
vyhotovenie konektorov, chytenie vlákna v konektore aj samotné spojenie dvoch častí 
konektora – male a female – musí byť veľmi presné a pevné. 

Z tohto dôvodu sa dnes konektory nepripájajú mechanicky „v teréne“, ale konektor aj 
s vláknom sa už dodáva ako hotový výrobok. Namiesto uchytenia vlákna do konektora sa 
vykoná zváranie dvoch vlákien. 
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1.4.2 Prevedenie spoja dvoch vlákien – technológie súčasnosti 
Ručné, alebo poloautomatické spájanie optických vlákien už dnes patrí minulosti. 

V súčasnosti sa používajú automatické zariadenia („zváračky“), ktoré zabezpečujú dokonale 
rovinné zastrihnutie koncov vlákien, dokonalý dotyk zváraných rovín, zabezpečenie súososti 
obidvoch častí vlákna, zhotovenie spoja - vykonanie samotného zvarenia vlákien 
a automatické premeranie útlmu na vytvorenom spoji. Všetky opísané kroky sú vykonávané 
automaticky, bez zásahu obsluhy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2.1 Technologický postup zvárania optických vlákien automatickou zváračkou: 
Obidva konce vlákien sú ručne založené do vodiacích líšt a ultraostrým britom, ktorý 

je súčasťou prístroja, sú zastrihnuté. 

 
 
 

Po zaklopení 
krytu a spustení 
programu je možné na 
displeji sledovať 
detailný postup celého 
procesu pri zvolenom 
zväčšení oblasti 
samotnej operácie 

Zváračka 
optických vlákien 
Fujikura 
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Prvým krokom je automatické nastavenie vzdialenosti koncov vlákien: 

 
 
Nasleduje zabezpečenie súososti vlákien 
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Vykonanie zvaru 
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a záverečné meranie kvality spoja. Nameraný útlm 0,0 dB predstavuje dokonale 
bezstratový spoj 
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Zváračky optických vlákien firmy FiTel 

1.4.3 Modálny bandwidth 
Udáva šírku prenosového pásma v MHz vztiahnutú na dĺžku vlákna. Jednotkou 

je MHz*km. Všeobecne platí, že čím dlhšie vlákno, tým menší bandwidth je dostupný.  

Empirický vzťah udáva, že pre modálny bandwidth 100 MHz-km je možné uvažovať 
prenosovú rýchlosť cca 70 - 80 Mb/s pri dĺžke vlákna 1 km. Na vzdialenosť 500 m teda pri 
daných parametroch môžme počítať s prenosovou rýchlosťou 140 – 160 Mb/s, na vzdialenosť 
2 km približne 35 – 40 Mb/s. 

Modálny bandwidth sa udáva buď ako efektívny bandwidth (EMB - effective modal 
bandwidth), alebo bandwidth pri plnom zaťažení vlákna (OFL -  over-filled launch).  

Viacej o tejto problematike:  
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-
modules/white_paper_c11-463677.html 

http://www.yourdictionary.com/modal-bandwidth#fkgYt6MHzAfk7KIL.99 

1.4.4 Technológia WDM 
WDM je skratka pre Wavelenght Division Multiplex, čo znamená multiplex postavený na 
rozdielnych vlnových dĺžkach. Prakticky to znamená, že jediným vláknom prenášame viacero 
lúčov, pričom každý lúč používa inú vlnovú dĺžku. Vhodnou technológiou – napríklad 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-
http://www.yourdictionary.com/modal-bandwidth#fkgYt6MHzAfk7KIL.99
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rozkladom svetla na optickom hranole – je možné v cieľovom uzle jednotlivé lúče od seba 
oddeliť a spracovať samostatne. 
 
CWDM Coarse Wavelenght Division Multiplex je technológia vypracovaná a 
normalizovaná pod ITU-T G.694.2. Umožňuje prenos 18-tich komunikačných WDM kanálov 
v intervale od 1270 do 1610 nm jediným singlemódovým vláknom. Typický odstup 
jednotlivých kanálov je 20 nm. Je však potrebné použiť špeciálne singlemódové vlákno, 
ktorého cena  je oproti klasickému SM vláknu približne dvoj- až trojnásobná.  Taktiež 
kanálové multiplexery nie sú najlacnejšou záležitosťou. 
Ceny týchto zariadení sa pohybujú okolo 1000 € za štvorkanálový CWDM multiplexer,  
16-kanálový už vyjde na 2600 €. 
Ponúkajú však prenosovú kapacitu 100 Gbps pre každý kanál na vzdialenosť 200 km. 
 
Zdroj: http://shop.fiber24.net/index.php/en/Optical-Multiplexers/l-OPTIC-
MUX?noredirect=&pk_campaign=PMuxe-CWDM-EN&pk_kwd=%2Bcwdm%3Bb 
Ceny sú  z r. 2017 
Prenos multimódovým vláknom nie je podporovaný. 

1.4.5 Meranie  

 
 

Na meranie kvality optického spoja sa používa kalibrovaný zdroj svetla 
a kalibrovaný merací prístroj na meranie útlmu 

http://shop.fiber24.net/index.php/en/Optical-Multiplexers/l-OPTIC-
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1.4.6 Media konvertory. 
Media konvertory sú aktívne prvky, pracujúce na fyzickej vrstve. Ich úlohou je 

meniť signál privedený jedným typom média na iný typ signálu, použiteľný pre iný typ 
prenosového média. Konvertor ovšem nezasahuje do vyšších vrstiev, teda nemení obsah ani 
formu prenášaných dát. 

Príkladom môže byť zariadenie TP-LINK MC200CM pre multimode vlákna nebo 
TP-LINK MC210CS pro singlemode vlákna. Tieto konvertory umožňujú transformovať 
signál privedený optickým vláknom na signál 1000/100/10 Mbps Ethernetu so štandardným 
UTP alebo STP konektorom. Pracujú samozrejme aj v opačnom smere, teda vstupný signál 
z UTP alebo STP kabeláže je transformovaný do optického vlákna. 

Pre 100 Mbps kabeláž je možné použiť konventory TP-LINK MC100CM pre 
multimode vlákna alebo TR-962D pre singlemode vlákna. 

Media konvertory nie je nutné žiadnym spôsobom konfigurovať, jednoducho ich 
stačí pripojiť ku kabeláži a okamžite pracujú. 

Dôležitá je však správna voľba prevodníkov pre daný typ komunikačného média, 
a spôsob, ktorým sa zabezpečuje full-duplexný prenos. 

Ak sa pre full-duplexný prenos používa pár vlákien, je potrebné zvoliť zariadenie, 
ktoré na strane optiky disponuje párom konektorov – Tx a Rx. 

Použitie jediného vlákna pre full-duplexný prenos umožňuje technológia WDM, 
ktorá využíva pre každý smer prenosu inú vlnovú dĺžku. Napríklad gigabitový prevodník TP-
LINK  MC211CS transformuje signál TP kabeláže do páru singlemódových vlákien, použité 
sú dve samostatné vlákna pre Tx a Rx. Oproti tomu TP-LINK  MC212CS WDM využíva na 
obojsmerný prenos iba jediné singlemódové vlákno: WDM prevodníky sú proti sebe 
v páre, kde jeden vysiela na vlnovej dĺžke  1310nm a prijíma na 1550nm, a protiľahlý 
prevodník  vysiela na vlnovej dĺžke  1550nm  a prijíma na  1310nm. 
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Zaujímavé možnosti poskytuje ďalší typ konvertora WDM bridge media 
konvertor, napríklad TR-966D, ktorý je možné zaradiť na trasu optického vlákna a vytvoriť 

tak odbočku pre  UTP kábel.  
Ďalej existuje celý rad čisto optických aktívnych prvkov, ktoré konvertujú signál 

napríklad medzi singlemódovými a multimódovými vláknami alebo medzi segmentami siete 
využívajúcimi rôzne vlnové dĺžky signálu. 

https://pctuning.tyden.cz/hardware/site-a-internet/9994-
technologie_prenosu_dat_pres_opticka_vlakna?start=5 

 

1.4.7 Ukážky prevedenia konektorov pre optické vlákno: 

  
 

 

https://pctuning.tyden.cz/hardware/site-a-internet/9994-
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Infraštruktúrne prvky s rôznymi 
typmi optických konektorov 
 
Sieťová karta s optickým 
výstupom 

Na detailnom snímku 
konektora je možné 
zreteľne rozoznať dva 
optické systémy pre dve 
samostatné vlákne: 
Vysielací Tx a prijímací 
Rx 
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1.5.  Štandardizované prevedenia optických vlákien: 
Ako už bolo uvedené, existujú dve základné skupiny optických vlákien: singlemode 

a multimode. 

Singlemode vlákno obsahuje jediné sklenné vlákno s priemerom jadra medzi 8,3 až 
10 µm. Na prenos lúča sa používa jediný „mód“ – lúč sa šíri prakticky bez odrazov plným 
prierezom vlákna. 

Tento spôsob šírania signálu zabezpečuje v porovnaní s multimódovými vláknami 
výrazne menší útlm signálu a výrazne (až 50x) väčšiu dosahovanú vzdialenosť. prenosu. 

Tento typ vlákna sa zvyčajne používa na prenos jediného lúča s vlnovou dĺžkou 1310 
nm alebo 1550 nm, alebo pre multiplexný prenos 18 rôznych vlnových dĺžok v intervale 
medzi 1270 nm a 1640 nm 

Multimodevlákno má priemer jadra  50 µm alebo 62,5 µm. Sveteľný lúč je 
rozptýlený do viacerých ciest s využitím úplného odrazu na rozhraní jadra a claddingu. 
V porovnaní s monomódovým vláknom sa dosahuje menšia vzdialenosť prenosu v dôsledku 
vyššieho útlmu. Obvykle používané vlnové dĺžky sú  850 nm  a 1310 nm  

Pre všetky uvedené typy vlákien sa používa jednotný priemer claddingu 125 µm 

1.5.1 Materiály pre optické vlákna: 
Ultra-Pure Glass  - ultračisté sklo 

Plastic Clad Silica (PCS), sklenné jadro s plastickým claddingom 

Plastic Fiber Optic plastová jadro aj plastový cladding 

1.5.2 Typické parametre monomódového vlákna: 
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1.5.3 Typické parametre multimódových vlákien: 
 

 
 

Pre úplnosť treba dodať, že v Európe sa využíva v praxi výhradne 50 µm 
multimódové vlákno, 62,5 µm vlákno sa v Európe nepoužíva. 

1.5.4 Kategórie multimodálnych vlákien: 
Multimódové vlákna sú kategorizované do typov OM1, OM2, OM3, OM4 (OM značí 'Optical 
Mode' resp.  'Optical Multimode'). OM1, OM 2 a OM 3 sú normalizované podľa ISO/IEC 
11801. Verzia OM4 bola r. 2009 definovaná normou TIA-492-AAAD 
 
OM1: modálny bandwidth 200MHz-km pre  850nm lúč, 500MHz-km pre 1300nm lúč, max. 
útlm 3,5dB/km pre  850nm a 1,5dB/km pre 1300nm.  OM1 má typicky rozmery 62,5/125 µm. 

OM2: modálny bandwidth 500MHz-km pre 850nm lúč, 500MHz-km pre 1300nm lúč, max. 
útlm 3,5dB/km pre 850nm and 1,5dB/km a pre 1300nm, OM2 má typicky rozmery 50/125 
µm  

OM3: modálny bandwidth 2000MHz-km (EMB) a 1500MHz-km (OFL) pre 850nm lúč, 
500MHz-km (OFL) pre 1300nm lúč, max. útlm 3,5dB/km pre 850nm a 1,5dB/km pre 
1300nm. OM3 má typicky rozmery 50/125 µm  

OM4: modálny bandwidth 4700MHz-km (EMB) a 3500MHz-km (OFL) pre 850nm lúč, 
500MHz-km (OFL) pre 1300nm lúč, max. útlm 3,5dB/km pre 850nm a 1,5dB/km pre 
1300nm, OM4 má typicky rozmery 50/125 µm  
 
Pre 10G Ethernet na OM3 kábli je možné 
pracovať s maximálnou dĺžkou do 300m, na OM4 
sa dosahuje 550m. Pre 40G Ethernet s OM3 sa 
dosahuje iba 100m vzdialenosť a s OM4 je 
maximálna dosiahnuteľná vzdialenosť do 125m. 

1.5.5 Plastové optické vlákna 
Jadro aj cladding týchto vlákien sú plastové. 
Používajú sa iba na prenos na krátke vzdialenosti. 
Typický priemer jadra je cca  960µm, čo je 100x 

TOS link konektory  
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väčší priemer, ako u monomódových sklenných vlákien. Najčastejšie prevedenie plastového 
kábla je TOS-link. Cena týchto káblov s dĺžkou jednotky metrov sa pohybuje v rádu jednotiek 
eur. 

1.5.6    Farebné značenie vlákien v kábli 
Značenie určuje norma Color Coding for Multifiber Cables - EIA598-A, ktorá je 
zapracovaná do sústavy noriem DIN ako DIN VDE 0888 a do IEC sústavy ako  IEC 60794-2  

1.5.7 Optické vlákna v Ethernete 
Technológia Ethernet využíva optickú kabeláž približne od r. 1990 vo variante pre 10 

Mb/s  Ethernet 10 BASE FX, nasledovala verzia pre 100 Mb/s 100 BASE FX (max. dĺžka 
vlákna je2 km pre full-duplex, pre half-duplex alebo single prenos je maximálna možná dĺžka 
vlákna väčšia, závisí od výkonu uzlových zariadení). 

Technológia bola postavená na už overenej technológii Fibre Channel a ako verzia 
Ethernetu  

1000 BASE X bola definovaná normou IEEE 802.3z Task Force.  

Táto norma špecifikuje dve verzie optickej kabeláže: 

1000Base-SX pre 850 nm vlnovú dĺžku  a pre multimódové vlákna  

1000Base-LX pre 1300 nm vlnovú dĺžku  a pre monomódové aj  multimódové 
vlákna . V praxi sa využívajú nasledovné kombinácie vlákien, lúčov s maximálnym dosahom: 

 
Typ kábla Vzdialenosť, na ktorú dokáže 

vlákno prenášať signál 
Vlnová dĺžka lúča 

monomódové vlákno (9µm) 5000 m 1300 nm (LX) 

multimódové vlákno (50 µm) 525 m 
550 m 

850 nm (SX)  
1300 nm (LX) 

multimódové vlákno (62,5µm ) 275 m  
500 m 

850 nm (SX)  
1300 nm (LX) 

 
Pre 10 GBASE Ethernet bola skupinou IEEE 802.3ae Task Force už zadefinovaná 

celá skupina optických transcieverov pre rôzne vlnové dĺžky a typy vlákien: 

 
Pozn: Hodnota MHz*km určuje tzv. Modálny bandwidth, čiže  prenosovú kapacitu 

vlákna v závislosti od dĺžky vlákna.  
CWDM: Coarse wavelength division multiplexing – podrobnejšie vysvetlený 

v kapitolke venovanej WDM. 
Kým pre gigabitové rýchlosti vystačíme u multimódových vlákien ako so zdrojom 

lúča LED diódou, u 1G monomódových prenosov a u 10 G a viacejrýchlostného Ethernetu už 

Typ kábla Vzdialenosť, na ktorú dokáže 
vlákno prenášať signál 

Vlnová dĺžka lúča 

monomódové vlákno (9µm) 10 000 m 1310 nm  

monomódové vlákno (9µm) 40 000 m 1550 nm  

multimódové vlákno (50 µm) 65 m // 500 MHz * km 850 nm  

multimódové vlákno (62,5µm ) 300 m // 500 MHz * km 1310 nm CWDM 
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požadovanú frekvenciu diódy nedokážu generovať a ako jediným možným zdrojom lúča 
ostáva laser. 
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Prehľad špecifikácií optických transcieverov a optických vlákien a 
dosiahnuteľná vzdialenosť medzi uzlami: 
PMD Podpor. 

vlákna 
Priemer [μm] Modálna šírka 

vlákna [MHz * km] 
Minimálny 
rozsah dĺžok 
[m] 

850 nm Serial 
10GBASE-S 

Multimode  50,0 500 65 

1310 nm CWDM 
10GBASE-LX4 

Multimode 62,5 160 300 

1310 nm CWDM 
10GBASE-LX4 

Monomode 9,0 - 10 000 

1310 nm Serial 
10GBASE-L 

Monomode 9,0 - 10 000 

1550 nm Serial 
10GBASE-E 

Monomode 9,0 - 40 000 

 
PMD – Physical Media Dependent: ide o podvrstvu fyzickej vrstvy, ktorá „má na 

starosti“ presnú špecifikáciu parametrov prenosového média na úrovni fyzickej vrstvy. 

Kódovaním na úrovni fyzickej vrstvy sa potom zaoberá podvrstva PHY Encoding 

Pre desaťgigabitový Ethernet sa používa označenie 10GBASE-*, kde * identifikuje 
konkrétny variant.  

Význam jednotlivých písmen v označovaní variantov 10G Ethernetu: 

• 1.písmeno = vlnová dĺžka (S=short=850 nm, L=long=1,310 nm, E=extra 
long=1,550 nm)  

• 2.písmeno = LAN alebo WAN PHY (W = WAN PHY; R = LAN PHY; X = 
kódovanie 8B/10B, je vždy LAN PHY)  

• 3.písmeno - počet vlnových dĺžok (1 = jedna, seriový prenos, vynechává se; 4 
= štyri, CWDM)  

Podrobnejšie objasnenie účelu jednotlivých špecifikácií, definovaných 
v tabuľke: 

PMD pre singlemódové vlákna s vlnovou dĺžkou lúča 1550 nm je určená pre 
existujúce siete s možnosťou upgrade na 10 G Ethernet na prekonanie väčších vzdialeností. 
Umožňuje výstavbu metropolitných sietí na technológii založenej na prepínanom Ethernete, 
bez nutnosti implementácie technológií  SONET či ATM. 

PMD pre vlnovú dĺžku 1310 nm a singlemódové vlákna je určená na pripojenie sietí 
10 G Ethernet ku existujúcej štruktúre sietí SONET. 

Variant 1310 nm CWDM PMD je založený na technológii WDM - wavelength 
division multiplexing,  a je určený pre multimódové vlákna 62,5 um  s modálnym bandwidth 
160 MHz*km s dosahom signálu do 300 m. Toto rozhranie je tiež použiteľné pre 
singlemódové vlákna, pričom dosah sa potom zvyšuje na 10 km. 

PMD pre multimódové vlákna 50 um a s modálnym bandwidth 500 MHz*km má 
predpokladané využitie napríklad v dátových centrách, kde umožňuje lacné vysokorýchlostné 
prepojenie jednotlivých rackov. Pri tomto použití je maximálna dosiahnuteľná vzdialenosť 
65 m dostačujúca.  
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1.5.8 Stručný prehľad špecifikácií fyzickej vrstvy pre Ethernet, prenos pomocou 
optických vlákien: 

Fast Ethernet 100 BASE 

špecifikácia Vlákno 
(typ, počet, 
mód 
WDM) 

vlnová dĺžka lúča maximálna vzdialenosť 
medzi uzlami 

100BASE-FX  MMF 1300nm 2 km 
100BASE-SX  pár MMF 850nm 300 m 
100BASE-LX10  pár SMF 1310nm 10 km (Cisco uvádí 2 

km) 
100BASE-BX10  SMF s 

WDM 
1310nm up,  
1550 down 

10 km 

100BASE-EX  SMF  1310nm  40 km 
100BASE-ZX  SMF  1550nm 80 km 

Gigabit Ethernet 1000 BASE 

špecifikácia Vlákno 
(typ, počet, 
mód 
WDM) 

vlnová dĺžka lúča maximálna vzdialenosť 
medzi uzlami 

1000BASE-SX  MMF  850nm 550/220 m 
1000BASE-LX  SMF  1310nm 10 km 
1000BASE-LH  MMF  1310nm 0.550 km 
1000BASE-ZX  SMF  1550nm 70 km 
1000BASE-BX10 SMF s 

WDM 
1490nm 
1310nm 

10 km 

1000BASE-BX10-D interface SMF 1490nm Tx,  
1310nm Rx 

10 km 

1000BASE-BX10-U interface SMF 1490nm Rx,  
1310nm Tx  

10 km 

10 Gigabit Ethernet 10G BASE 

špecifikácia Vlákno 
(typ, počet, 
mód 
WDM) 

vlnová dĺžka lúča maximálna vzdialenosť 
medzi uzlami 

10G-SR  MMF OM3 850 nm 300 m 
10G-SR  MMF OM4 850 nm 400 m 
    
10G-LRM  MMF 1310 nm 220 m 
FET-10G  MMF   100 m  

(for Nexus fabric 
uplinks) 

10G-LR  SMF 1310 nm 10 km 
10G-ER  SMF 1550 nm 40 km 
10G-ZR  SMF 1550 nm 80 km 
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40 Gigabit Ethernet 40G BASE 

špecifikácia Vlákno 
(typ, počet, 
mód 
WDM) 

vlnová dĺžka lúča maximálna vzdialenosť 
medzi uzlami 

40GBASE-SR4 4x OM3 
MMF 

850 nm 100m 

40GBASE-SR4 4x OM4 
MMF 

850 nm 125m 

40GBASE-FR SMF 
serial 

1550 nm  
or 1310 nm 

2km 

40GBASE-LR4 1x SMF; 
WDM4 

1295.56 nm, 
1300.05 nm, 
1304.59 nm, 
1309.14 nm 

10km 

40GBASE-ER4 1x SMF; 
WDM4 

1295.56 nm, 
1300.05 nm, 
1304.59 nm, 
1309.14 nm 

40km 

100 Gigabit Ethernet 100G BASE 

špecifikácia Vlákno 
(typ, počet, 
mód 
WDM) 

vlnová dĺžka lúča maximálna vzdialenosť 
medzi uzlami 

100GBASE-SR10 10x OM3 
MMF 

850 nm 100m 

100GBASE-SR4 4x OM4 
MMF 

850 nm 125m 

100GBASE-CWDM4 1x SMF; 
WDM4 

1271 nm, 1291 nm, 
1311 nm, 1331 nm 

2km 

    
100GBASE-LR4 1x SMF; 

WDM4 
1295.56 nm, 
1300.05 nm, 
1304.59 nm, 
1309.14 nm 

10km 

100GBASE-ER4 1x SMF; 
WDM4 

1295.56 nm, 
1300.05 nm, 
1304.59 nm, 
1309.14 nm 

40km 

100GBASE-ZR 1x SMF 1546 nm 80km 
 

(SMF – single-mode fiber-optic; MMF – multimode fiber-optic, číslo udáva počet 
vlákien použitých na prenos, WDM – Wavelenght Division Multiplex, číslo udáva počet 
WDM lúčov vo vlákne) 
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Technológie 40 G Ethernet a 100 G Ethernet sú dostupné iba na high-end Cisco 
zariadeniach 

40 Gigabit Ethernet and 100 Gigabit Ethernet modules are supported on high-end Cisco devices, 
such as the Catalyst 6500, the CRS router, the ASR 9000 series router, and the Nexus 7000 
series switch. 

 

  
Použitá literatúra: 
Cisco Networking Academy, Introduction to Networks,  Chapter 5: Ethernet 5.3.2.2 
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http://www.bnoack.com/index.html?http&&&www.bnoack.com/fiberoptic/fiberoptic.html  

Stanislav Servátka: Telekomunikačná technika pre 4. ročník študijného odboru 
elektrotechnika, kapitola 6 – Optické spojenie 
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