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Komunikace pomocí optických
vláken IV

Numerická apertura

Ne všechno světlo, které dopadá na začátek optického vlákna se jím
šíří. Pokud je úhel dopadu příliš velký světlo nebude uvnitř jádra
úhel dopadu dostatečný pro to aby nastal úplný odraz a světlo se
vláknem dál nešíří.
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Schopnost vlákna po pojmout světlo z různých směrů se nazývá
Numerická apertura. Ta se vypočítá jako sinus maximálního úhlu
dopadu, který se ještě vláknem šíří.

Spojování optických vláken

Při spojování optických vláken můžeme využít konektory, spojky a
sváry. Konkrétní způsob spojení potom závisí na dané situaci a také
na hardwarovém vybavení technika. Ve své podstatě jsou ale všechny
tři způsoby velice podobné a několik základních požadavků musí být
splněno vždy:

Hladký povrch

Pokud je povrch konec vlákna drsný, nebo pokud na něm jsou nějaké
nečistoty dochází k Difúznímu odrazu. V důsledku toho jsou
původně rovnoběžné paprsky světla rozptýleny.

Povrch vlákna je nutné mít co nejhladší a nejrovnější. Proto se
používají lámačky a leštičky případně mikroskop, který nečistotu na
povrchu vlákna odhalí.

Fresnelův odraz

Kromě toho i na hladkých plochách dochází k tomu, že část světla
projde rozhraním, ale část světla se odrazí spět ke zdroji.

NA = sin θ
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http://en.wikipedia.com/wiki/Diffuse reflection


Pokud světlo dopadá na rozhraní kolmo, můžeme relativní množství
odraženého světla vypočítat následujícím vztahem:

 je index lomu prostředí ze kterého se světlo šíří 
 je index lomu prostředí do kterého se světlo šíří

Podobně vzniknou ztráty fresnelovým odrazem pokud mají jádra
optických vláken rozdílný index lomu. Takto vzniklý útlum můžeme
vypočítat vztahem:

kdy  a  jsou indexy lomu jader vláken.

Ztráty průřezem jádra

Ztráty odchylkou os

Ztráty úhlovou odchylkou os
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Optické spojky
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Optické konektory

http://opte.imatte.cz/teorie/opticke-vlakna/12-konektory

Svařování optických vláken
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http://google.com/search?q=sfp&tbm=isch
http://opte.imatte.cz/teorie/opticke-vlakna/12-konektory
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