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Agnieszka Elżbieta Szymańska urodziła się 1 maja 1973 roku w Warszawie, 

gdzie spędziła dzieciństwo. W 1992 roku ukończyła XLV Liceum 

Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie, a następnie 

rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki 

Stosowanej Politechniki Warszawskiej na kierunku Optoelektronika, które 

ukończyła po 5 latach. Pracę dyplomową pt. „Badanie anizotropowych 

światłowodów włóknistych o rdzeniu ciekłokrystalicznym” wykonała 

w Zakładzie Optyki w Instytucie Fizyki PW pod kierunkiem 

prof. dr hab. Tomasza Wolińskiego. Praca zdobyła nagrodę pierwszego stopnia 

w konkursie im. A. Smolińskiego na najlepszą pracę magisterską z dziedziny optoelektroniki 

w 1997 roku, zorganizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki SEP. W 1997 roku rozpoczęła 

studia doktoranckie na Wydziale Fizyki PW na kierunku: Optoelektronika. Podczas studiów zajmowała 

się badaniem światłowodowych układów ciekłokrystalicznych oraz brała udział w badaniach dotyczących 

czujników światłowodowych. Rozprawę doktorską pt. „Polaryzacja światła w ciekłokrystalicznych 

światłowodach włóknistych” obroniła w czerwcu 2002 roku. Od listopada 2002 roku pracuje w Zakładzie 

Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki 

i Technik Informacyjnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi wykłady, laboratoria i projekty 

z przedmiotów takich jak Telekomunikacja Optofalowa, Komunikacja światłowodowa, Pola i Fale, 

Technika Wysokich Częstotliwości, Przyrządy Elektroniki i Fotoniki. 

Lubi pracę ze studentami, jest promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich. 

Prowadzi badania naukowe w dziedzinie telekomunikacji oraz optoelektroniki. 

Jest współautorką artykułów w wiodących czasopismach naukowych takich jak Molecular 

Crystals and Liquid Crystals, Measurement Science and Technology.. Od 2008 roku jest członkiem 

Photonics Society of Poland. 

Poza pracą naukową uprawia narciarstwo, żeglarstwo, lubi podróżować. 
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Krótka charakterystyka w języku polskim: 

Celem wykładu „Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji” jest zapoznanie 

z technikami przesyłania i przechowywania informacji, a przede wszystkim ma na celu pokazanie 

i wyjaśnienie zjawisk fizycznych odpowiedzialnych za te procesy. 

Szerokie widmo fal elektromagnetycznych składa się z wielu pasm, które wykorzystywane są 

w różnych technikach transmisji. Omówiona została zarówno transmisja bezprzewodowa, 

jak i światłowodowa gdyż techniki te wykorzystywane są we współczesnej telekomunikacji. Ponadto 

przedstawione zostały różne metody modulacji, bez których nie możliwym byłoby przesłanie dużej ilości 

informacji na odległości rzędu kilku tysięcy kilometrów. Druga część wykładu została poświęcona 

nośnikom danych, które umożliwiają zapis informacji. Przedstawione zostały podstawy fizyki 

półprzewodników. Opisane również zostały fizyczne zjawiska, dzięki którym działają pamięci 

półprzewodnikowe, optyczne i magnetyczne. 

Krótka charakterystyka w języku angielskim: 

The aim of the lecture, “The physical basis of transmission and storage of information" is 

to present the techniques of transmission and storage of information, and most of all to show and explain 

the physical phenomena involved in these processes. 

The broad spectrum of electromagnetic waves is composed of several bands, which are used 

in a variety of transmission techniques. Both wireless and fiber–optic transmissions are discussed as they 

are used in modern telecommunication systems. Furthermore, various modulation methods are presented, 

without which it would not be possible to transmit a large amount of information over a distance 

of several thousand kilometers. The second part of the lecture is devoted to the data storage media, which 

make the information recording possible. The basics of semiconductor physics are presented. 

The physical phenomena underlying the semiconductor, optical and magnetic memory function are 

described. 



 4 

Spis treści 

1. Wprowadzenie 

Wykład „Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji” ma zapoznać z technikami 

przesyłania i przechowywania informacji, a przede wszystkim ma na celu pokazanie zjawisk fizycznych 

odpowiedzialnych za te procesy.  

Przy ciągle wzrastającej ilości przesyłanych i przechowywanych informacji koniecznym jest 

rozwijanie i stosowanie najnowszych technologii. Cykl wykładów pozwoli zrozumieć jak to się dzieje, 

że nadana informacja dociera do określonego punktu. Przedstawione zostaną zjawiska występujące 

zarówno w mediach przewodowych, jak i bezprzewodowych. Wyjaśnione zostaną fizyczne zasady 

działania powszechnie stosowanych urządzeń optoelektronicznych takich, jak odtwarzaczy płyt 

optycznych, pamięci półprzewodnikowych, itp. 

2. Fala elektromagnetyczna 

Fala elektromagnetyczna rozchodząca się w wolnej przestrzeni służy do transmisji sygnału 

w systemach radiokomunikacyjnych. 

Celem tego wykładu jest przedstawienie matematycznego opisu, własności i parametrów fali 

płaskiej rozchodzącej się w nieograniczonej przestrzeni, wypełnionej stratnym dielektrykiem. 

Przypadkiem szczególnym, który zostanie również omówiony jest propagacja fali płaskiej (najprostszy 

typ fali) w bezstratnej wolnej przestrzeni. Ponadto wprowadzone zostaną równania Maxwella i ich 

rozwiązania.  

3. Propagacja fal w wolnej przestrzeni 

Wykład ten jest poświęcony przesyłaniu fal w wolnej przestrzeni. Z taką transmisją mamy 

do czynienia w łączach optycznych. Wykorzystując fale radiowe możemy przesyłać informacje 

na odległość od pojedynczych centymetrów do wielu tysięcy kilometrów. Pokazany zostanie wpływ 

zjawisk pasożytniczych, takich jak dyfrakcja, interferencja, refrakcja i odbicie. Ponadto szczegółowo 

opisany zostanie wpływ różnych zjawisk atmosferycznych na zasięg przesyłanego sygnału. 

4. Transmisja światłowodowa 

Wykład ten poświęcony jest propagacji fal w światłowodach włóknistych. W ostatnich latach 

bardzo szybko rośnie ilość przesyłanych danych. 80% transmisji danych odbywa się przy wykorzystaniu 

sieci światłowodowych. Wzrost ten wymusza poszukiwania szerokoprzepustowych mediów 

transmisyjnych. Odpowiedzią na ten problem są właśnie światłowody krzemowe, które charakteryzują się 

ogromną przepustowością i bardzo małym tłumieniem w porównaniu z wcześniej stosowanymi kablami 

miedzianymi. Światłowody wykonane ze szkła kwarcowego są prowadnicami falowymi 

o właściwościach, które można nazwać nadzwyczajnymi, ponieważ tłumienie sygnału optycznego 

w pewnym zakresie długości fali jest nadzwyczajnie małe. 

Ponadto przedstawione zostaną warunki propagacji, rodzaje włókien (jedno– i wielomodowe), jak 

również omówione zostaną podstawowe zjawiska występujące w tych prowadnicach, takie jak tłumienie 
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czy dyspersja. Podane zostaną zależności pozwalające wyznaczyć maksymalny zasięg, gdzie 

transmitowany sygnał na wyjściu będzie spełniał wymagania stawiane przez normy telekomunikacyjne. 

5. Modulacja i multipleksacja 

We wcześniejszych wykładach pokazano, że przesyłanie informacji jest realizowane przy udziale 

fal elektromagnetycznych. Przesyłanie danych odbywa się w medium fizycznym, np. w wolnej 

przestrzeni czy falowodzie. Żeby zapewnić jak najlepszą transmisję sygnał powinien być zakodowany 

i zmodulowany. Celem modulacji jest dopasowanie sygnału zmodulowanego do wymagań toru 

transmisyjnego. W procesie modulacji zmienione zostają parametry sygnału. Zmodulowany sygnał jest 

dużo bardziej odporny na zakłócenia, przesłuchy, a ponadto w tym samym paśmie można przesłać wiele 

informacji równocześnie. 

W wykładzie tym zostanie omówione zjawisko multipleksacji dzięki, zastosowaniu którego 

możliwe jest przesyłanie wielu sygnałów w jednym medium transmisyjnym (np. w wolnej przestrzeni, 

światłowodach). Co prowadzi do ograniczenia ilości mediów transmisyjnych, jednakże w układach 

pojawiają się pasożytnicze zjawiska nieliniowe wpływające na jakość przesyłanych sygnałów 

(np. mieszanie czterofalowe, wymuszone rozpraszanie Ramana czy Brillouina). 

6. Fizyka półprzewodników 

Półprzewodniki w bardzo dużym stopniu stanowią o postępie technicznym na świecie. Materiały 

półprzewodnikowe odgrywają ogromną rolę w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w dziedzinie elektroniki 

i fotoniki. Obecnie konstruowana większość urządzeń zasilanych elektrycznie, budowana jest 

z wykorzystaniem elementów półprzewodnikowych. Półprzewodniki znalazły szerokie zastosowanie 

w dziedzinach, takich jak telekomunikacja, medycyna, ochrona środowiska, chemia, przemysł 

samochodowy, lotniczy, kosmiczny czy rozrywkowy. Ponadto niesłychanie ogromny rozwój obserwuje 

się obecnie w dziedzinie wytwarzania pamięci półprzewodnikowych. Wartość światowego rynku 

produktów krzemowych szacuje się na około 15 mld dolarów, ta wielkość wskazuje nam na jaką skalę 

stosowane są półprzewodniki. 

W wykładzie tym zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące fizyki 

półprzewodników, wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia działania, tak szeroko stosowanych 

różnorodnych przyrządów półprzewodnikowych. 

7. Pamięci półprzewodnikowe 

Pamięcią nazywamy urządzenie zbudowane z elementów elektronicznych, elektrostatycznych, 

elektrycznych lub innych, umożliwiające zapis i odczyt danych. Ze względu na formę zapisu danych 

można wyróżnić następujące rodzaje pamięci: pamięci półprzewodnikowe, pamięci magnetyczne, 

pamięci optyczne, pamięci magneto–optyczne i inne. 

Pamięci półprzewodnikowe wykonane są w technologii układów scalonych na bazie 

półprzewodników. Charakteryzują się krótkim czasem dostępu, znaczną pojemnością i znikomym 

poborem mocy. Ciągły spadek cen powoduje coraz większą popularność nośników półprzewodnikowych. 
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Podstawowym elementem pamięci półprzewodnikowych są tranzystory, więc żeby zrozumieć 

działanie pamięci półprzewodnikowych należy poznać ich budowę i zasadę działania. W związku z tym 

w wykładzie sporo miejsca poświęcono omówieniu zasad działania tranzystorów bipolarnych i polowych, 

a w szczególności tranzystorom polowym typu MOSFET. 

Najczęściej pamięci półprzewodnikowe znajdują zastosowanie, jako pamięci operacyjne 

komputera. W ostatnim czasie najczęściej stosuje się je jako formy przechowywania danych – pamięci 

Flash. I właśnie dlatego temu typowi pamięci półprzewodnikowej poświęcono najwięcej uwagi. Pamięci 

Flash stosowane są w pamięciach USB, SSD oraz w kartach pamięci, takich jak MMC, SD, MS, CF, SM, 

xD. 

8. Dyski optyczne 

Od początku lat 90–tych nastąpił lawinowy rozwój w dziedzinie przesyłania informacji, 

użytkownicy zaczęli przechowywać coraz więcej plików. Istniejące dyskietki przestały wystarczać, 

rozwiązaniem powstałego problemu było pojawienie się na rynku płyt CD. Pojemność ich była setki razy 

większa niż pojemność dotychczas standartowo stosowanych nośników, poza tym ich cena była bardzo 

niska, co spowodowało tak szerokie ich zastosowanie. 

W wykładzie tym przedstawione zostaną róże typy dysków optycznych (CD, DVD), opisana 

zostanie ich budowa i zasada działania. Pokazane zostanie, jaki wpływ na pojemność dysków 

ma zastosowana technologia, budowa nośnika czy rodzaj układu odczytującego. 

9. Nośniki magnetyczne 

Nośniki magnetyczne stanowią najstarszą grupę pamięci i jako pierwsze służyły 

do przechowywania informacji. Najczęściej występują w postaci taśm lub krążków, na które został 

naniesiony materiał magnetyczny. W wykładzie pokazano fizyczny opis magnesowania substancji. 

Ponadto zostaną przedstawione sposoby zapisu i odczytu danych. Najwięcej uwagi poświęcono 

działaniu twardych dysków, które obecnie są najpopularniejszymi używanymi nośnikami 

magnetycznymi. 



 7 

1. Wprowadzenie 

Wykład „Fizyczne podstawy transmisji i przechowywania informacji” ma za zadanie zapoznać 

z technikami przesyłania i przechowywania informacji, a przede wszystkim ma na celu pokazanie zjawisk 

fizycznych odpowiedzialnych za te procesy. 

Szerokie widmo fal elektromagnetycznych podzielone jest na wiele pasm, które wykorzystywane 

są w różnych technikach transmisji. 

W 1886 roku Heinrich Rudolf Hertz jako pierwszy opisał efekt promieniowania fali EM przez 

prostą antenę dipolową. W roku 1895 Gugliemo Marconi przeprowadził pierwszą transmisję radiową. 

Początkowo wykorzystywano pasmo fal „długich”, następnie zagospodarowano pasmo fal „średnich” 

i „krótkich”. Pasma te nadal są wykorzystywane, choć lepsze parametry uzyskuje się w paśmie fal 

„ultrakrótkich”. Ciągły wzrost ilości przesyłanych informacji, zmusza do wykorzystywania coraz 

węższych pasm i coraz krótszych fal. 

 

Światło 
widzialne RADIO 

AM & FM 

CATV 
GSM & DCS 

TV 
Satelitarna 

Światłowody 

 1 m 1 m 100 m 1 mm 

f 1000THz 1MHz 1THz 1GHz 

Radio  
& Fiber 
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optycznych i 

mikrofalowych 

 

Rys. 1.1. Podział widma fal elektromagnetycznych wraz z przeznaczeniem 

Powyższy Rys. 1.1 przedstawia schematycznie, jakie urządzenia pracują w określonym zakresie 

długości fali (częstotliwości). Telewizja kablowa wykorzystuje pasmo w zakresie od 100 MHz 

do 1000 MHz, kolejne generacje telefonii komórkowej wykorzystują pasma fal centymetrowych, 

telewizja satelitarna wykorzystuje chętnie pasmo 3 cm, a wybrane systemy transmisji danych sięgają 

do pasm fal milimetrowych. W dziedzinie transmisji danych rewolucyjnym odkryciem okazały się 

światłowody kwarcowe, gdzie przesyłanie informacji odbywa się w zakresie podczerwieni. 

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi falę elektromagnetyczną są: 

 prędkość rozchodzenia się fali, która dla fali propagującej się w próżni wynosi 300000000 m/s; 

 długość fali w zakresie od 300 nm do 300 m; 

 częstotliwość zmian pola elektrycznego lub magnetycznego w zakresie od 1000 THz do 1 MHz. 

Informacje takie jak: głos, muzyka, obraz rejestrowane i zapisywane są jako sygnały elektryczne, 

które mogą być transmitowane bezpośrednio na małe odległości. Natomiast, aby umożliwić transmisję 

na duże odległości wykorzystywany jest sygnał pomocniczy o wysokiej częstotliwości (fala nośna), 
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na który nanoszona jest transmitowana informacja. W ten sposób nadawane są audycje radiowe 

i telewizyjne, koncerty, mecze futbolowe, itp.. 

Sygnały transmisji danych między komputerami są sygnałami cyfrowymi. Skonstruowane 

specjalne przetworniki A/D pozwalają zapisać sygnał analogowy jako strumień liczb binarnych. 

 

Rys. 1.2. System transmisji danych pomiędzy źródłem a końcowym odbiorcą sygnału. 

Na powyższym rysunku przedstawiony został schemat przedstawiający transmisję sygnału 

od nadajnika do odbiornika. Źródło wytwarza sygnał (mowa, muzyka, obraz, zapis tekstu). Ma on 

charakter elektryczny i jest to przebieg prądu lub napięcia. Sygnał s(t) po przetworzeniu na sygnał x(t) i 

wzmocnieniu zostaje skierowany przez nadajnik do miejsca przeznaczenia. Do transmisji używana jest 

„fala nośna”. 

Medium transmisyjnym, może być zarówno wolna przestrzeń między antenami, jak również 

prowadnica falowa (kabel koncentryczny, światłowód). 

Na poniższym rysunku przedstawione zostały charakterystyki tłumienia w wolnej przestrzeni 

i w liniach transmisyjnych. Analizując przebiegi krzywych widać dlaczego telekomunikacja 

światłowodowa i bezprzewodowa stała się tak popularnym rozwiązaniem w ostatnich dziesięcioleciach. 

Obecnie stosowane włókna światłowodowe mają współczynnik tłumienia około 0,2 dB/km w trzecim 

oknie telekomunikacyjnym (1500 nm). 
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Rys. 1.3. Charakterystyki tłumienia w wolnej przestrzeni i w liniach transmisyjnych. 

W ostatnich trzydziestu latach nastąpił lawinowy rozwój rynku telekomunikacyjnego. Wyróżnić 

można dwa nurty: telekomunikację ruchomą i komórkową oraz telekomunikację światłowodową. 

Przesyłany sygnał może mieć postać sygnału analogowego lub cyfrowego. Sygnał analogowy 

przyjmuje dowolną wartość z ciągłego przedziału. Jego parametry można określić w dowolnej chwili 

czasu, korzystając z funkcji matematycznych, które opisują sygnał. Natomiast sygnał cyfrowy ma 

skończoną liczbę wartości. Systemy cyfrowe mają więcej zalet niż analogowe, choć przeciwnicy sygnału 

cyfrowego dostrzegają jego wady. Urządzenia pracujące w oparciu o technikę analogową, w niektórych 

dziedzinach odnajdują na nowo zwolenników, a to za sprawą postępu w wytwarzaniu sprzętu. Do tej 

technologii częściowo powraca przemysł muzyczny, wytrawni słuchacze twierdzą, że sygnał analogowy 

jest bardziej ciepły i mniej metaliczny. Należy pamiętać, że zapis cyfrowy musi składać się 

z wystarczająco dużej ilości próbek na sekundę i musi mieć odpowiednią rozdzielczość cyfrową, 

aby poprawnie odtworzyć zapisany materiał. I właśnie od próbkowania zależeć będzie jakość sygnału 

cyfrowego. Sygnał cyfrowy dużo łatwiej jest korygować i jest on dużo bardziej odporny na zakłócenia. 

Metody cyfrowe charakteryzują się niższym poziomem szumów oraz lepszą dynamiką dźwięku. Istotną 

kwestią jest możliwość multipleksacji sygnału cyfrowego. 

Przy ciągle wzrastającej ilości przesyłanych i przechowywanych informacji koniecznym jest 

rozwijanie i stosowanie najnowszych technologii. Informacje zawarte w poniższych wykładach pozwolą 

zrozumieć jak to się dzieje, że nadana informacja dociera do określonego punktu, ponadto przedstawione 

zostaną zjawiska występujące zarówno w mediach przewodowych, jak i bezprzewodowych. 

Ciągle wzrastające zapotrzebowanie na coraz większe przepustowości łącz powoduje sięganie 

do pasm o wyższych częstotliwościach. 



 10 

 

Rys. 1.4. Wzrost ilości kanałów wraz z wykorzystaniem pasm o wyższych częstotliwościach. 

Wraz ze wzrostem częstotliwości rośnie możliwość koncentracji promieniowania wiązki 

wypromieniowanej przez antenę, co bardzo ułatwia transmisję, co przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Rys. 1.5. Wpływ zmiany częstotliwości na koncentrację promieniowania wiązki wypromieniowanej przez 

antenę. 

W ostatnich trzydziestu latach nastąpił lawinowy wzrost ilości przesyłanych, jak 

i przechowywanych informacji. Na poniższych wykresach przedstawiono przykładowe charakterystyki 

pokazujące wzrost wartości światowego rynku systemów transmisyjnych światłowodowych i usług 

internetowych.  
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Rys. 1.6. Wartość światowego rynku systemów światłowodowych. 

 

 

Rys. 1.7. Ilość abonentów szerokopasmowego Internetu na świecie. 

Żeby sprostać temu wzrostowi konieczne jest stosowanie coraz to nowszych technologii 

i rozwiązań. Do zapisu początkowo wystarczały dyskietki 3,5 calowe o pojemności 1,44 MB czy dyski 

twarde o pojemności 40 MB. Jednak już w latach 90–tych zaczęto szukać bardziej pojemnych pamięci, 

odpowiedzią na ten problem było wynalezienie płyt kompaktowych (CD). W roku 1997 pojawiły się 

pierwsze płyty DVD, których pojemność obecnie wynosi 17 GB. Kolejnym rozwiązaniem są dyski BD25 

i BD50, wykorzystujące technologię Blu–ray. Wykres przedstawiający wzrost pojemności różnych 

rodzajów płyt optycznych przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 1.8. Porównanie pojemności różnego typu płyt optycznych. 

W drugiej części wykładów omówione zostaną nośniki danych, które obecnie umożliwiają zapis 

informacji. Ze względu na formę zapisu danych można wyróżnić następujące rodzaje pamięci: pamięci 

półprzewodnikowe, pamięci magnetyczne, pamięci optyczne, pamięci magneto–optyczne i inne. Zasada 

działania dysków optycznych i pamięci magnetycznych zostanie opisana w dwóch ostatnich wykładach. 

Żeby dobrze zrozumieć działanie wszechobecnych pamięci półprzewodnikowych, należy 

zapoznać się z podstawowymi fizycznymi własnościami półprzewodników, którym poświęcono 

wykład 6. Ponadto nie możliwym jest mówienie o pamięciach półprzewodnikowych (np. RAM, ROM) nie 

omawiając podstawowych parametrów i zasad działania tranzystorów, które stanowią ich podstawowe 

elementy. 

W świecie elektroniki znane jest prawo Moore’a, wynikłe z obserwacji zachodzących zjawisk. 

W 1965 roku Gordon Moore przepowiedział, że co 18 miesięcy za tę samą sumę pieniędzy da się kupić 

dwukrotnie bardziej złożony układ. Mimo uzyskanych już bardzo małych rozmiarów tranzystorów, wciąż 

podejmowane są badania nad ich miniaturyzacją. W roku 2011 firma Intel zaproponowała nowe 

tranzystory trzybramkowe. Zastosowanie technologii żebrowej w tych tranzystorach zapewnia wyższą 

wydajność, efektywność, mniejsze straty oraz umożliwia miniaturyzację układów. Natomiast na początku 

2012 roku australijscy uczeni opublikowali uzyskane wyniki dla tranzystora składającego się 

z pojedynczego atomu fosforu osadzonego w krysztale krzemu. Atom fosforu został umieszczony w luce 

sieci krzemowej wytworzonej przy pomocy tunelowego mikroskopu skaningowego. Uzyskany tranzystor 

działa jako przełącznik kwantowy. Jego rozmiary są prawie 100 razy mniejsze, niż najmniejszych 

uzyskiwanych obecnie struktur.  

Ciągłe dążenie do miniaturyzacji jest podyktowane wzrastającym zapotrzebowaniem na pamięci 

o coraz większej pojemności. Wystarczy sobie uświadomić, że w latach 70–tych ubiegłego wieku, 
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odpowiednik przeciętnej obecnie pamięci USB zajmował cały pokój. Na poniższych wykresach 

przedstawiono, jak w ostatnich dziesięcioleciach zmieniały się rozmiary tranzystorów. 

 

Rys. 1.9. Miniaturyzacja tranzystorów w przeciągu ostatnich 50 lat [1]. 

Również lawinowo wzrasta ilość tranzystorów w mikroprocesorach, co przedstawiono 

na poniższym wykresie. 

 

Rys. 1.10. Wzrost ilości tranzystorów w mikroprocesorze [2]. 

 Wybierając rodzaj nośnika pamięci należy wziąć pod uwagę nie tylko jego pojemność czy 

szybkość, ale i trwałość. Ta trzecia właściwość jest bardzo ważna podczas archiwizacji danych, ponieważ 

żaden z nośników nie jest wieczny. 

Bibliografia 

1. http://www.roperld.com/science/SiliconIntelligenceEvolution.htm 

2. http://www.singularity.com/charts/page63.html 

http://www.roperld.com/science/SiliconIntelligenceEvolution.htm
http://www.singularity.com/charts/page63.html
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2. Fala elektromagnetyczna  

Mówiąc o przesyłaniu informacji, o propagacji fal nie sposób nie omówić podstawowych 

własności fal elektromagnetycznych.  

Najwygodniejszym sposobem opisania zjawisk zachodzących w polu elektrycznym 

i magnetycznym są równania Maxwella. Na tych czterech równaniach oparte jest działanie wszelkich 

systemów radio– i telekomunikacyjnych, jak na przykład telefonia komórkowa, radio, telewizja naziemna 

i satelitarna, nawigacja, radiolokacja. 

Fala wypromieniowana przez antenę nadawczą może rozchodzić się we wszystkich kierunkach. 

Jednak zazwyczaj stosuje się anteny kierunkowe, gdzie pewne kierunki są uprzywilejowane, o czym 

decyduje charakterystyka anteny. Nadana fala jest odbierana przez antenę odbiorczą i jeżeli znajduje się 

ona dostatecznie daleko (wiele kilometrów), to falę dochodzącą możemy traktować jako falę płaską. 

Oznacza to, że wartości chwilowe wektorów pól elektrycznego i magnetycznego tej fali są takie same 

w każdym punkcie płaszczyzny prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Fala płaska jest 

najprostszym typem fali elektromagnetycznej. 

Podstawowymi zależnościami, od których rozpoczyna się jakiekolwiek rozważania na temat 

propagacji fal są wyżej wspomniane równania Maxwella. Nazywano je od nazwiska uczonego Jamesa 

Clerka Maxwella, który sformułował je i zebrał w integralną całość, korzystając z wiedzy innych 

uczonych, takich jak Faraday, Gauss i Ampère. Równania przedstawiają zależności pomiędzy zmianami 

pól elektrycznego i magnetycznego w czasie i przestrzeni. 

Zanim wprowadzimy równania należy przypomnieć sobie jakie wielkości i parametry 

charakteryzują pole elektromagnetyczne. 
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 – wektor natężenia pola elektrycznego 
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0  – przenikalność magnetyczna próżni 








Am

Vs
 

0  – przenikalność elektryczna próżni 








kgm

sA
3

42

 

Pierwsze równanie przedstawia prawo Faradaya, i mówi o tym, że zmienne w czasie pole 

magnetyczne wytwarza pole elektryczne. Rotacja wektora natężenia pola elektrycznego jest równa co do 

wartości szybkości zmian w czasie wektora indukcji magnetycznej. Czyli, zmiany indukcji magnetycznej 

powodują powstanie wirowego pola elektrycznego. Równanie to opisuje zjawisko indukcji 

elektromagnetycznej, gdzie wektor natężenia pola elektrycznego jest w każdym punkcie przestrzeni 

prostopadły do wektora indukcji magnetycznej. 

t

B
E







  (2.1) 

Równanie drugie to prawo Ampère'a rozszerzone przez Maxwella. Przedstawia jak przepływający 

prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne. 

Prawa strona równania zawiera dwa składniki: wektor gęstości prądu elektrycznego, który jest 

sumą wektora gęstości prądu przewodzenia wynikającego z ruchu ładunków w materiale i wektora 

gęstości prądu unoszenia polegającego na ruchu naładowanych ciał. Drugi składnik oznacza prąd 

przesunięcia związany ze zmianami indukcji elektrycznej w czasie. Pomijając prąd przesunięcia 

stwierdza się, że przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie wirowego pola magnetycznego 

o rotacji równej gęstości tego prądu. Prąd elektryczny jest więc źródłem wektorowym pola 

magnetycznego. Gdy występuje tylko prąd przesunięcia to drugie równanie Maxwella wyraża zjawisko 

indukcji magnetoelektrycznej polegające na indukowaniu przez zmienne pole indukcji elektrycznej 

zmiennego pola magnetycznego, przy czym wektor natężenia pola magnetycznego jest w każdym 

punkcie przestrzeni prostopadły do wektora indukcji elektrycznej. 
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00  (2.2) 

Z powyżej przedstawionych dwóch pierwszych równań Maxwella oznaczonych odpowiednio 

(2.1) i (2.2) wynika, że zmiany w czasie indukcji magnetycznej powodują powstanie wirowego pola 

elektrycznego, a zmienna w czasie indukcja elektryczna wytwarza wirowe pole magnetyczne. Nie można 

rozłączyć od siebie pola elektrycznego i magnetycznego. Dlatego mówimy o polu elektromagnetycznym. 

Pola te oczywiście mogą występować niezależnie, tylko wtedy gdy nie zmieniają się w czasie. Zmiany 

pola elektrycznego i magnetycznego (prostopadłych wzajemnie) rozchodzą się z prędkością światła, 

w kierunku prostopadłym do kierunku obydwu tych pól. Ponadto drgania wektora elektrycznego 

i magnetycznego są w tej samej fazie. 

Następne z równań to prawo Gaussa dla elektryczności. Wiąże ono wypadkowy strumień 

elektryczny z całkowitym ładunkiem elektrycznym objętym powierzchnią Gaussa. Mamy tu do czynienia 
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z niezerową dywergencją co oznacza, że pole nie jest bezźródłowe. Dywergencja wektora indukcji 

elektrycznej równa jest objętościowej gęstość ładunku elektrycznego. Skalarnym źródłem pola indukcji 

elektrycznej są ładunki elektryczne. 

0


 E


 (2.3) 

Kolejne z równań, to prawo Gaussa dla magnetyzmu. Łączy ono wypadkowy strumień 

magnetyczny z całkowitym ładunkiem magnetycznym objętym powierzchnią Gaussa. Pole magnetyczne 

jest bezźródłowe, linie pola magnetycznego są zamknięte, brak jest swobodnych ładunków 

magnetycznych. Pole indukcji magnetycznej jest bezźródłowe. 

0 B


 (2.4) 

Ostatnim z równań jest prawo zachowania ładunku, które mówi, że dywergencja gęstości prądu 

przewodzenia równa jest szybkości zmian w czasie gęstości objętościowej niezrównoważonego ładunku 

swobodnego. Skalarnym źródłem pola gęstości prądu przewodzenia jest zmiana ładunku w czasie. 

t
j







 (2.5) 

Pomiędzy wprowadzonymi powyżej wektorami E


, H


, D


, B


, i j


 zachodzą zależności, które 

określane są jako równania materiałowe. 

ED r


 0  (2.6) 

HB r


 0  (2.7) 

Ej


  (2.8) 

gdzie  ,   i   oznaczają parametry materiałowe ośrodka: 

r  – względna przenikalność magnetyczna (liczba bezwymiarowa); 

r  – względna przenikalność elektryczna (liczba bezwymiarowa); 

  – konduktywność ośrodka 








m

1
. 

Przenikalność elektryczna i konduktywność ośrodka charakteryzuje dielektryki, a przenikalność 

magnetyczna – magnetyki. Przenikalność elektryczna to miara zdolności dielektryka do osłabiania 

zewnętrznego pola elektrycznego, jak również miara zdolności do koncentracji energii pola 

elektrycznego.  

Przenikalność elektryczna i magnetyczna oraz konduktywność ośrodka nie zależą od natężeń pól, 

taki ośrodek nazywa się ośrodkiem liniowym. W przypadku kiedy chociaż jeden z wymienionych 

powyżej parametrów ośrodka zależy od natężenia pola to ośrodek nazywa się nieliniowym. Jeżeli 

konduktywność ośrodka wynosi zero mówimy o ośrodku bezstratnym. O tym czy ośrodek jest 

jednorodny czy niejednorodny świadczą jego parametry, które odpowiednio nie zależą lub zależą 

od współrzędnych punktu.  
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Natomiast w ośrodkach dyspersyjnych przenikalność elektryczna i magnetyczna oraz 

konduktywność ośrodka zależą od częstotliwości. 

Jeżeli przenikalność elektryczna i magnetyczna oraz konduktywność ośrodka są niezależne 

od kierunku pól to ośrodek nazywamy izotropowym. Odpowiednie wektory występujące 

w poszczególnych równaniach materiałowych są do siebie równoległe. W przeciwnym przypadku kiedy 

przenikalność elektryczna i magnetyczna oraz konduktywność ośrodka są zależne od kierunku pól to, 

to mówimy o istnieniu ośrodka anizotropowego. 

Ponadto, prędkość światła w próżni związana jest z jej parametrami materiałowymi i wyraża się 

następującym wzorem: 
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gdzie 
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Ośrodki ze względu na ich własności możemy podzielić na próżnię i ośrodki materialne, gdzie 

tylko próżnia jest ośrodkiem bezstratnym. W przypadku gdy ośrodek jest liniowy, izotropowy, 

niedyspersyjny i jednorodny to jego przenikalność elektryczna i magnetyczna wyrażona jest liczbami 

stałymi i rzeczywistymi.  

Dla dowolnego ośrodka materialnego prędkość propagacji pv  jest mniejsza niż prędkość 

rozchodzenia się światła w próżni i wyraża się poniższą zależnością: 

rrrr

p

c
v

 





00

1
 (2.10) 

jeżeli uwzględnimy, że współczynnik załamania n wyraża się następująco 

rrn    (2.11) 

to wtedy po podstawieniu powyższego wzoru (2.11) do wzoru (2.10) otrzymamy, że prędkość propagacji 

wynosi: 

n

c
vp   (2.12) 

Bardzo ważnym parametrem falowym w dziedzinie przesyłania sygnałów radiowych jest 

impedancja falowa 0Z , którą wyraża się jako pierwiastek ze stosunku przenikalności magnetycznej 

i elektrycznej i ma ona wymiar ohma, co przedstawiono poniżej: 

0

0
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r

rZ   (2.13) 
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Podstawiając podane powyżej wartości współczynników przenikalności elektrycznej i magnetycznej dla 

próżni otrzymujemy: 

 377120
0

0
0 




Z  (2.14) 

Dla prostoty dalszych rachunków wprowadza się bezwzględne współczynniki przenikalności 

dielektrycznej i magnetycznej. 

r 0  (2.15) 

r 0  (2.16) 

Dla bezstratnej linii przesyłowej impedancja falowa może być wyrażona następująco: 

C

L
Z 0  (2.17) 

natomiast prędkość propagacji fali wynosi: 

CL
vp




1
 (2.18) 

gdzie  

L – indukcyjność linii przesyłowej [H]; 

C – pojemność linii przesyłowej [F]. 

W przypadku kiedy mamy do czynienia z ośrodkiem liniowym, izotropowym, niedyspersyjnym 

i jednorodnym, przenikalność dielektryczna i magnetyczna jest stałą liczbą rzeczywistą. 

Przejdźmy teraz do równań Maxwella w notacji zespolonej, w przestrzeni w której nie ma 

ładunków. 

0 J


 (2.19) 

0 E


 (2.20) 

HjE


  (2.21) 

EjH


  (2.22) 

0 H


 (2.23) 

W idealnym przewodniku pole elektryczne jest równe zero, ponadto jest prostopadłe 

do powierzchni przewodnika i indukuje na powierzchni ładunek elektryczny, natomiast pole magnetyczne 

jest styczne do granicy przewodnika i indukuje na jego powierzchni prąd przewodzenia o gęstości J. 

Co pokazano na poniższym rysunku. 
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Rys.2.1. Rozkład pól na granicy dwóch ośrodków. 

Jeżeli mamy do czynienia z nieograniczoną przestrzenią wypełnioną ośrodkiem liniowym, 

izotropowym, niedyspersyjnym, jednorodnym i bezstratnym oraz nie występują prądy i ładunki, wtedy 

po przekształceniach równań Maxwella otrzymuje się równania falowe w następującej 

postaci: 0
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2
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  (2.24) 
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  (2.25) 

Równania falowe są równaniami różniczkowymi, cząstkowymi drugiego rzędu i opisują ruch 

falowy. Przekształcając równanie falowe dla dielektryka stratnego do postaci zespolonej uzyskujemy 

równania Helmholtza:  

022  EE




 (2.26)

022  HH


  (2.27) 

W równaniach można wprowadzić zmienną zespoloną   zwaną współczynnikiem propagacji, 

mającą fundamentalne znaczenie w opisie zjawiska propagacji fali. 

  jj 2
 (2.28) 

Uwzględniając powyższy zapis oraz równania (2.26) i (2.27) otrzymujemy: 

022  EE


  (2.29) 

022  HH


  (2.30) 

Przy założeniu, że fala elektromagnetyczna rozchodzi się wzdłuż osi z, wektory pola 

elektrycznego 
T

E  i magnetycznego 
T

H  leżą w płaszczyźnie xy, są niezależne od x i y, wtedy równania 

Helmholtza przyjmują postać: 
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Rozwiązania równań (2.31) i (2.32) mają dwuczłonową postać: 
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Fala płaska jest falą typu TEM. To znaczy, że pole elektryczne i magnetyczne leży w płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku propagacji fali, czyli Ez = 0 i Hz = 0. Składowe pola E i H fali płaskiej 

w bezstratnym ośrodku przedstawiono na poniższym rysunku. 

y

x

Hy

EX

/2

z

Kierunek propagacji

v

y

x

Hy

EX

/2

z

Kierunek propagacjiKierunek propagacji

v

 

Rys. 2.2. Rozkład pola elektromagnetycznego dla fali TEM w dielektryku bezstratnym (w próżni). 

Zachowanie się fali elektromagnetycznej opisuje współczynnik propagacji  i zapisuję się go 

następująco: 

 j  (2.35) 

gdzie  

 )(Re  jj  ; 

 














j
jjj 1Im)(Im ; 

  – stała tłumienia; 

  – stała fazową zależna od ośrodka. 

Natomiast impedancja falowa fZ  – charakteryzuje ośrodek. 





jωσ

jω

H

E
Z

T

T
f




 (2.36)

Pola E i H dla sygnału harmonicznego wyraża się następująco 

z

x eEzE  0)(  (2.37) 

z

x eHzH  0)(  (2.38) 

i podstawiając do powyższych równań współczynnik propagacji zgodnie z zależnością (2.35) 

otrzymujemy: 

zjz

x eeEzE   0)(  (2.39) 
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0)(   zjz

y eeHzH

 (2.40)I

nnymi wielkościami, które opisują własności fali są prędkość fazowa fali płaskiej – prędkość płaszczyzny 
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stałej fazy, którą dla próżni oznaczamy literą c oraz prędkość grupowa fali płaskiej – prędkość poruszania 

się obwiedni. Co wyrażają następujące równania: 




fv  (2.41) 
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gv  (2.43) 

Rozwiązania równań Maxwella maja różną postać, w zależności od warunków brzegowych. 

Zwykle rozwiązań jest nieskończenie wiele, istnieje nieskończenie wiele modów o rozmaitej konfiguracji 

pola E i H. 

Oprócz wymienionej wyżej fali TEM istnieje fala typu TM (zwana też E): dla której 0zE , 

0zH  – pole magnetyczne leży w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji fali; fala typu TE 

(zwana też H): dla której 0zH , 0zE  – pole elektryczne leży w płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku propagacji fali; oraz fala typu EH: dla której 0zE , 0zH .  



 22 

Zadania 

1. Płaszczyzna x = 0 jest granicą dwóch ośrodków o następujących parametrach: 

ośrodek 1 dla x < 0: 01 1   , 01 1   , 01  ; 

ośrodek 2 dla x > 0: 02 3   , 02 1   , 02  ; 

Tuż przy powierzchni rozdziału w ośrodku 1 podany jest wektor natężenia pola elektrycznego: 

zy iiE


621   

Należy wyliczyć wektor natężenia pola elektrycznego 2E


 w ośrodku 2. 

2. Płaszczyzna x = 0 jest granicą dwóch ośrodków o następujących parametrach: 

ośrodek 1 dla x < 0: 01 1   , 01 1   , 01  ; 

ośrodek 2 dla x > 0: 02 3   , 02 1   , 02  ; 

Tuż przy powierzchni rozdziału w ośrodku 1 podany jest wektor natężenia pola magnetycznego: 

zy iiH


631   

Należy wyliczyć wektor natężenia pola magnetycznego 2H


 w ośrodku 2.  

3. Fala TEM propaguje się w ośrodku o następujących parametrach: 1r , 1r , 0tg , 

f = 4 GHz. Oblicz długość fali, współczynnik propagacji, współczynnik fazy, współczynnik 

tłumienia, impedancję falową i przewodność ośrodka. 

4. Oblicz wektor pola elektrycznego fali płaskiej w dielektryku o następujących parametrach 1w , 

1w , 0  jeżeli znany jest wektor pola magnetycznego  ztHiH x   cos0


.  

5. Pole magnetyczne fali płaskiej w dielektryku niemagnetycznym wyraża się następującą 

zależnością  ztHiH x  2102sin 8

0 


. Co wiadomo o dielektryku na podstawie tego wyrażenia? 

Oblicz wektor pola elektrycznego, pulsację, prędkość fazową i stałą fazową. Podaj kierunek 

rozchodzenia się fali. 

6. Podaj warunki brzegowe dla pól elektrycznego i magnetycznego na granicy ośrodków. 

W szczególności omów przypadek na granicy przewodnik–dielektryk. 

7. Podaj jednostki: przenikalności elektrycznej, przenikalności magnetycznej, konduktywności 

ośrodka, natężenia pola elektrycznego, natężenia pola magnetycznego, i indukcji elektrycznej. 
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Słowniczek: 

częstotliwość graniczna – częstotliwość powyżej, której następuje propagacja fali w falowodzie, 

natomiast poniżej częstotliwości granicznej fala jest silnie tłumiona. 

fala płaska – Wartości chwilowe wektorów pól elektrycznego i magnetycznego tej fali są takie same 

w każdym punkcie płaszczyzny prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali. Powierzchnia ekwifazowa 

fali płaskiej jest prostopadła do płaszczyzny kierunku propagacji. 

impedancja falowa 0Z  – (stosunek wartości wzajemnie prostopadłych składowych pola E


 i H


) fali 

płaskiej jest równy impedancji właściwej ośrodka. 

indukcja pola elektrycznego D


 – wielkość wektorowa proporcjonalna do natężenia pola elektrycznego 

i przenikalności dielektrycznej. 

indukcja pola magnetycznego B


 – wielkość wektorowa proporcjonalna do natężenia pola 

magnetycznego i przenikalności magnetycznej. 

konduktywność   – określa relację między natężeniem pola elektrycznego a gęstością prądu 

przewodzenia. 

ośrodek dyspersyjny – parametry materiałowe ośrodka zależą od częstotliwości. 

ośrodek niedyspersyjny – parametry materiałowe ośrodka nie zależą od częstotliwości. 

ośrodek izotropowy – parametry materiałowe ośrodka nie zależą od kierunku pola. 

ośrodek anizotropowy – parametry materiałowe ośrodka zależą od kierunku pola. 

parametry materiałowe ośrodka dla pola elektromagnetycznego – są to przenikalność dielektryczna, 

przenikalność magnetyczna i konduktywność. 

prędkość fazowa fali – prędkość z jaką przesuwa się płaszczyzna stałej fazy fali. 

prędkość grupowa fali – prędkość przepływu energii. 

przenikalność dielektryczna ( ) – podstawowy parametr opisujący właściwości przestrzeni dla pola 

elektrycznego, określa relację między natężeniem pola elektrycznego a jego indukcją. 

przenikalność magnetyczna ( ) – podstawowy parametr opisujący właściwości przestrzeni dla pola 

magnetycznego, określa relację między natężeniem pola magnetycznego a jego indukcją. 

równania Maxwella – fundamentalne równania opisujące pole elektromagnetyczne w czasie 

i przestrzeni. 

I prawo Maxwella – wynika z niego, że zmienne pole magnetyczne jest źródłem zmiennego pola 

elektrycznego. W postaci całkowej jest zapisem prawa Faradaya. W postaci różniczkowej mówi, 

że rotacja pola elektrycznego jest równa pochodnej indukcji magnetycznej po czasie. 

II prawo Maxwella – wynika z niego, że źródłem zmiennego pola magnetycznego jest zmienny w czasie 

prąd lub zmienne pole elektryczne. W postaci całkowej jest zapisem prawa Ampera. W postaci 

różniczkowej mówi, że rotacja pola magnetycznego jest równa pochodnej indukcji elektrycznej i prądu 

po czasie. 
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III prawo Maxwella – jest zapisem prawa Gaussa dla pola elektrycznego i mówi, że źródłem pola 

indukcji elektrycznej są ładunki elektryczne. 

IV prawo Maxwella – jest zapisem prawa Gaussa dla pola magnetycznego i mówi, że pole magnetyczne 

jest bezźródłowe. 

stała fazowa – część urojona stałej propagacji, decyduje o szybkości zmian fazy fali. 

stała propagacji – funkcja parametrów materiałowych decyduje o szybkości zmian parametrów  

ośrodka. 

stała tłumienia – część rzeczywista stałej propagacji, decyduje o szybkości strat mocy fali wzdłuż 

kierunku jej propagacji. 

właściwości fali płaskiej – fala płaska jest falą typu TEM (ang. Transverse Electro–Magnetic). Wektory 

E


 i H


 fali TEM leżą w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku propagacji i są prostopadłe względem 

siebie. Zwrot iloczynu wektorowego pola E


 i H


wyznacza kierunek propagacji, a jego moduł to gęstość 

mocy fali. 

 

Bibliografia  

1. Bogdan Galwas „Miernictwo mikrofalowe”, WKŁ, Warszawa, 1985, rozdział 1, 2 i 3. 

2. Tadeusz Morawski, Wojciech Gwarek „Pola i fale elektromagnetyczne”, WNT, Warszawa, 1998, 

rozdział 1 do 4. 

3. Janusz Dobrowolski „Technika wielkich częstotliwości”, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 

2001, rozdział 1 i 3. 



 25 

3. Propagacja fal w wolnej przestrzeni 

Do przesyłania informacji wykorzystywane są fale radiowe o bardzo szerokim spektrum 

częstotliwości od kilku kHz do kilkudziesięciu GHz. Fale bardzo długie wykorzystywane są do łączności 

na bardzo duże odległości (również w wodzie). Fale długie, średnie i krótkie wykorzystywane są 

w radiofonii oraz komunikacji przy przesyłaniu sygnałów na duże odległości. Fale bardzo krótkie 

wykorzystywane są w radiofonii FM i telewizji. Pasma UHF to domena telewizji, radionawigacji, 

telefonii komórkowej, radarów dalekiego zasięgu i wielu innych systemów przesyłania danych (pasmo 

2,4 GHz i 5,8 GHz). Pasma mikrofalowe centymetrowe i milimetrowe wykorzystywane są w radioliniach, 

telewizji satelitarnej, radarach i nawigacji satelitarnej. 

3.1. Opis zjawisk fizycznych (odbicie, załamanie, ugięcie) 

W idealnym przypadku fale propagujące nie mogą oddziaływać między sobą, powinny rozchodzić 

się w wolnej przestrzeni bez żadnych ograniczeń. Przez pojęcie wolnej przestrzeni rozumiemy ośrodek 

jednorodny. Niestety w rzeczywistości tak nie jest. Istnieje wiele czynników, które mają wpływ 

na propagację sygnałów. Podczas transmisji mamy do czynienia z odbiciem, załamaniem (refrakcja), 

ugięciem (dyfrakcja) i nakładaniem się fal (interferencja). Zanim przejdziemy do dalszej części wykładu, 

warto przypomnieć na czym polegają wymienione powyżej zjawiska. 

 odbicie – to zmiana kierunku rozchodzenia się fali występująca na granicy dwóch ośrodków 

o różnych współczynnikach załamania. Światło pozostaje w ośrodku w którym się propaguje. 

 

1 1 

 

Rys. 3.1. Odbicie fali na granicy dwóch ośrodków. 

 załamanie (refrakcja) – zmiana kierunku rozchodzenia się fali związana ze zmianą jej prędkości 

po przejściu do innego ośrodka. Następuje zmiana długości fali, natomiast częstotliwość pozostaje 

ta sama. 

 

n2 

n1 

1 

2 

 

Rys. 3.2. Załamanie fali na granicy dwóch ośrodków. 
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 ugięcie (dyfrakcja) – zmiana kierunku rozchodzenia się fali spowodowana jest występowaniem 

krawędzi przeszkody lub jej bliskością. Najwyraźniej występuje wtedy, kiedy rozmiar przeszkody 

jest porównywalny z długością fali. Po przejściu przez przeszkodę każdy punkt fali staje się 

nowym źródłem fali kulistej, fale te nakładają się, oddziałują między sobą, wskutek czego 

powstają obszary gdzie nastąpiło wzmocnienie bądź osłabienie rozchodzących się fal 

(interferencja). 

  

Rys. 3.3. Dyfrakcja i interferencja fali na szczelinie [1,2]. 

Powyżej opisane zjawiska tłumaczy jedno z podstawowych praw optyki – prawo załamania, 

określające sposób zachowania się promienia na granicy dwóch ośrodków. 

2211 sinsin  nn   (3.1) 

Całkowite wewnętrzne odbicie zapewnia padanie wiązki na granicę pod kątem krytycznym. 

2

1arcsin
n

n
C   (3.2) 

3.2. Propagacja fal w atmosferze 

Po wyjaśnieniu podstawowych zjawisk optycznych, które wpływają na propagację możemy 

przejść dalej do omówienia rozchodzenia się fal w atmosferze. 

Fale ze względu na sposób propagacji możemy podzielić na: fale powierzchniowe, troposferyczne 

i jonosferyczne. 

Fale powierzchniowe mają dobry zasięg w takiej odległości, w której Ziemia może być uznana 

za płaską (zasięg dla fali powierzchniowej maleje wraz z długością fali). 

 

 

 

Rys. 3.4. Transmisja przy bezpośredniej widoczności nadajnika i odbiornika. 
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Zasięg tych fal w zakresie fal krótkich wynosi od kilkudziesięciu kilometrów do kilku kilometrów. 

Fale krótkie mogą odbijać się od jonosfery i Ziemi, tak jak pokazano na poniższym rysunku. 

 

Ziemi
a 

Jonosfera 

 

Rys. 3.5. Transmisja fal radiowych z wykorzystaniem odbić od warstw jonosfery. 

Odległość na jaką propagują się fale powierzchniowe zależy od częstotliwości, a jej przybliżoną 

wartość można wyznaczyć z poniższego wzoru: 

3

80

f
r   (3.3) 

Oczywistym jest też, że ze względu na krzywiznę Ziemi przynajmniej jedna z anten nadawcza lub 

odbiorcza musi być umieszczona na pewnej wysokości. Można wyznaczyć graniczną odległość 

bezpośredniej widoczności pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem [4,5] zależną od wysokości anten. 

 ONZ HHRd  20  (3.4) 

gdzie 

ZR  – promień Ziemi [m]; 

NH  – wysokość na jakiej znajduje się antena nadawcza [m]; 

OH  – wysokość na jakiej znajduje się antena odbiorcza [m]. 

Oczywiście, tak jest kiedy teren jest „czysty” czyli na drodze propagującej się fali nie ma żadnych 

zabudowań i wzniesień, niestety jest to bardzo duże wymaganie, często nie do spełnienia. Zatem przed 

przystąpieniem do projektowania łącza radiowego należy wykonać projekt hipsometryczny terenu, który 

uwzględnia zarówno ukształtowanie naturalne terenu, jak i sztuczne przeszkody znajdujące się na drodze 

propagującego się sygnału. 

Istnieje jeszcze jedna możliwość transmisji z wykorzystaniem ugięcia fali elektromagnetycznej 

wzdłuż krzywizny Ziemi, co schematycznie przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Nadajnik Odbiornik 

 

Rys. 3.6. Transmisja z wykorzystaniem ugięcia fali elektromagnetycznej wzdłuż krzywizny Ziemi. 

W przypadku rozchodzenia się fal radiowych decydujący wpływ na propagację ma budowa 

atmosfery oraz zjawiska fizyczne w niej zachodzące. Z punktu widzenia telekomunikacji dwie 

najważniejsze warstwy atmosfery to troposfera i jonosefera, pomiędzy którymi znajduje się obojętna 

stratosfera. Najbliżej Ziemi znajduje się troposfera, jej grubość zależy od szerokości geograficznej i pory 

roku. W strefie umiarkowanej jej grubość latem wynosi około 13 km a zimą około 10 km. Im bliżej 

równika tym zasięg troposfery jest większy, na równiku jej wartość waha się pomiędzy 15 km a 18 km. 

Układ warstw i ich zasięg schematycznie przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Troposfera 
12 – 16 km 

Jonosfera 
600 km 

Ziemia 

Łącze 
horyzontalne 

Łącze 
wertykalne 

Wysokie 

chmury 

Mgła 

 

Rys. 3.7. Warstwy atmosfery. 

3.3. Tłumienie fal w atmosferze 

Propagacja fal w troposferze jest mocno uzależniona od zjawisk meteorologicznych. Fale radiowe 

w zależności od ich występowania mogą być tłumione lub/i rozpraszane, na skalę zjawiska w znacznym 

stopniu wpływa długości fali. W obszarze propagacji mogą zachodzić zjawiska pasożytnicze, a w tym 

przypadku dominującym jest zjawisko refrakcji. Tłumienie w tej warstwie spowodowane jest przez 

wszelkie opady, mgły, absorpcję molekularną i rozproszenie na cząsteczkach. Poza tym tłumienie 

zachodzi również na tzw. twardych cząsteczkach czyli pyłach, cząstkach dymów i innych 

zanieczyszczeniach. Fala troposferyczna dociera tylko dlatego do odbiornika, że załamuje się w tej 

warstwie. W tej części atmosfery propagują się fale ultrakrótkie. W tym przypadku tłumienie przede 

wszystkim będzie zależało od odległości między nadajnikiem a odbiornikiem, długości fali, ale również 

znaczący wpływ będzie miało tłumienie atmosfery oraz zjawiska, takie jak dyfrakcja, refrakcja, 

interferencja i rozproszenie. 
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Wykazano, że największe tłumienie powodują opady, poniżej przedstawiono charakterystykę, 

gdzie pokazano wpływ obecności wody (głównie pary wodnej) i cząsteczek tlenu na współczynnik 

tłumienia w zależności od częstotliwości. Tłumienie wywołane absorpcją na wyżej wymienionych 

cząsteczkach jest pomijalne dla częstotliwości mniejszych niż 2 GHz. Dla częstotliwości wyższych 

wyraźnie następuje wzrost znaczenia, ponadto występują kolejne maksima mające charakter 

rezonansowy. Czerwoną linią został pokazany przebieg dla fal propagujących się na wysokości 4 km, 

natomiast niebieską oznaczono przebieg dla fal transmitowanych na wysokości poziomu morza. 
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Rys .3.8. Tłumienie sygnałów mikrofalowych w atmosferze na różnych wysokościach. 

Jonosfera jest silnie zjonizowana przez promieniowanie słoneczne i kosmiczne. Tutaj odbywa się 

transmisja fal długich, a przede wszystkim średnich i krótkich. Fale odbijają się od tej warstwy i dzięki 

temu możliwa jest transmisja na duże odległości. Fale radiowe o większej częstotliwości przenikają 

jonosferę nie odbijając się od niej. Fale przenikające warstwę jonosfery korzystają z satelitów. 

Poniżej przedstawiono wpływ różnych czynników atmosferycznych na zasięg fali w zależności 

od częstotliwości (długości fali). 
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Rys. 3.9. Wartość współczynnika pochłaniania fal dla różnych długości fal w zależności 

od warunków atmosferycznych. 

Tłumienie i rozpraszanie zależy od długości fali świetlnej i czynników atmosferycznych. Ponadto 

warstwa jonosfery ulega okresowym zmianom, zmniejsza i zwiększa się promieniowanie jonizujące 

(nocą i w dzień kiedy nie ma, bądź jest promieniowanie słoneczne). Stąd też wynika zmiana zasięgu fal 

pomiędzy porami dnia i nocy. 

3.4. Propagacja fal w atmosferze – opis matematyczny 

Ogólnie przyjmuje się, że wokół anteny mamy do czynienia z dwoma strefami: bliską i daleką. 

 

Rys. 3.10. Rozkład stref bliskich i dalekich wokół anteny 

Strefa bliska tzw. strefa Fresnela to obszar, w którym fala jest kulista, a amplituda i faza natężenia 

pola zależy od kwadratu odległości od różnych części anteny. Natomiast strefa daleka tzw. strefa 

Fraunhofera to obszar, w którym fala ma charakter fali płaskiej, a amplituda pola elektrycznego 

i magnetycznego maleją liniowo z odległością. 

W wolnej przestrzeni fale radiowe rozchodzą się po liniach prostych. Wraz z odległością 

natężenie pola elektrycznego fali zmniejsza się proporcjonalnie do odległości, a gęstość mocy do jej 
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kwadratu. Moc odebrana przez odbiornik jest funkcją mocy nadajnika, odległości i długości fali oraz 

zysku energetycznego anteny nadawczej i odbiorczej. 

Jeżeli założymy, że antena nadawcza wysyła idealną falę kulistą, a przestrzeń w której fala jest 

nadawana jest „swobodna”, to wtedy możemy określić przy użyciu nieskomplikowanych zależności 

matematycznych, jak będzie rozpraszana energia fali. 

 

S 

Odbiornik o 

powierzchni Aef 

R 

Źródło o 

mocy PS 

 

Rys .3.9. Propagacja sygnału optycznego w wolnej przestrzeni z nadajnika do odbiornika. 

Dla fali kulistej i anteny izotropowej wysyłającej promieniowanie o mocy PS i mającej 

wzmocnienie GN, powierzchniową gęstość mocy S w odległości R od anteny zapisuje się następująco: 

24 R

GP
S NS







 (3.5) 

Zatem sygnał docierający do anteny odbiorczej znajdującej się w odległość R będzie wytwarzał 

pole elektryczne o natężeniu E, które jest zależne od skutecznej mocy promieniowania i odległości 

pomiędzy antenami. 

R

GP
E NS60
  (3.6) 

Moc odbiera przez odbiornik może być określona jako iloczyn powierzchniowej gęstości mocy 

i powierzchni skutecznej anteny odbiorczej: 

efO SAP   (3.7) 

gdzie 

efA  – powierzchnia skuteczna anteny odbiorczej, która wyraża się następująco: 





4

2

O
ef

G
A   (3.8) 

gdzie  

OG  – wzmocnienie anteny odbiorczej, 

  – długość fali propagującej się. 

W wolnej przestrzeni fale radiowe rozchodzą się po liniach prostych podobnie jak fale świetlne. 

Wraz ze wzrostem odległości natężenie pola elektrycznego fali zmniejsza się proporcjonalnie 

do odległości a gęstość mocy do jej kwadratu. Moc odebrana przez odbiornik jest funkcją mocy 

nadajnika, odległości i długości fali oraz zysku energetycznego anteny nadawczej i odbiorczej. 
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Podstawiając zależności (3.5) i (3.8) do wzoru (3.7) otrzymujemy równanie transmisji mocy 

w następującej postaci: 

 2
2

4 R

GG
PP ON

NO






 (3.9) 

Chcąc wykorzystać powyższe równanie do obliczeń, dobrze jest je przekształcić do postaci 

logarytmicznej, przekształceniu podlega tylko część powyższego równania 
  










2

2

4 R


. Pamiętając, 

że zależność pomiędzy długością fali w próżni (w przybliżeniu i w powietrzu) a jej częstotliwością 

wyraża się następująco: 



c
f   (3.10) 

 Zależność (3.9) przyjmuje postać: 

    kmMHzkmMHz RfRf
R

log2044,32log20
4

3,0
log20

4
log20 10 





















 (3.11) 

 W równaniu uwzględniono, że częstotliwość jest wyrażona w MHz natomiast promień w km. 

Zatem uwzględniając powyższe rozważania, równanie transmisji mocy w postaci logarytmicznej wyraża 

się następująco: 

          44,32log20 10  kmMHzONNO RfdBGdBGdBmPdBmP  (3.12) 

Jak już wcześniej wspomniano bardzo duży wpływ na propagację mają przeszkody, występuje 

wtedy zjawisko dyfrakcji, które można wyjaśnić korzystając z zasady Huygensa. Obszar propagowania 

energii wzdłuż linii łączącej nadajnik z odbiornikiem nazywa się strefą Fresnela. Jeżeli w obszarze nie 

byłoby przeszkód to kształtem przypomina ona elipsoidę obrotową, umieszczoną pomiędzy anteną 

nadawczą i odbiorczą. Ponadto kształt elipsoidy zależy od częstotliwości, im jest ona wyższa tym 

elipsoida staje się smuklejsza. 
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D – odległość między antenami 

R 

d1 d2 

 

Rys. 3.10. Strefa Fresnela. 

Promień n–tej strefy Fresnela wyraża się następująco: 

21

21

dd

ddn
Rn





 (3.13) 

gdzie 

 1d  – odległość od nadajnika [m]; 

 2d  – odległość od odbiornika [m]; 

 21 ddD   odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem [m]. 

Największą wartość promień strefy Fresnela przyjmuje wtedy, kiedy 21 dd  . Promień pierwszej 

strefy Fresnala wynosi: 

f

D
DR 66,8

2

1
1    (3.14) 

Chcąc zapewnić niezawodne działanie łącza mikrofalowego, należy tak projektować system, aby 

cały obszar pierwszej strefy Fresnela był wolny od przeszkód. Jedynie dopuszczalnym jest w łączach 

o niższych wymaganiach, że wartość promienia strefy Fresnela wynosi 16,0 R . 

Innym problemem jest występowanie przeszkód o nierównych powierzchniach od których fala 

odbija się i rozprasza się. Maksymalną wartość nierówności powierzchni określa się korzystając 

z kryterium Rayleigha. Poniższy wzór podaje maksymalną wartość nierówności h przy której 

powierzchnię odbijającą można potraktować jako gładką. 





sin8
h  (3.15) 

gdzie 

   – kąt padania 
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Zadania 

1. Wyznacz maksymalną odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem dla fali rozchodzącej się 

w jonosferze, znając wysokość anten NH  = 20 m, OH  = 30 m. 

2. Wyznacz natężenie pola elektrycznego sygnału docierającego do odbiornika wiedząc, 

że odległość między antenami wynosi R, a powierzchniowa gęstość mocy anteny nadawczej S. 

3. Wyznacz promień pierwszej i drugiej strefy Fresnela, znając częstotliwość fali f = 2412 MHz, 

odległość między nadajnikiem a odbiornikiem D = 200 m. Natomiast odległość od nadajnika 

wynosi d = 100 m. 
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Słowniczek 

antena – urządzenie, które przekształca falę elektromagnetyczną w prowadnicy falowej w falę płaską 

rozchodzącą się w przestrzeni. 

antena izotropowa – hipotetyczna antena promieniująca jednakowo we wszystkich kierunkach.  

fale radiowe – fale elektromagnetyczne o częstotliwościach od kilku kHz do kilkuset GHz. 

interferencja – nakładanie się fal. 

mikrofale – fale elektromagnetyczne o częstotliwościach od 1 GHz do kilkuset GHz. 

odbicie – to zmiana kierunku rozchodzenia się fali występująca na granicy dwóch ośrodków o różnych 

współczynnikach załamania, światło pozostaje w ośrodku w którym się propaguje. 

system radiokomunikacyjny – system do przesyłania informacji z wykorzystaniem fal radiowych. 

ugięcie (dyfrakcja) – zmiana kierunku rozchodzenia się fali na krawędzi przeszkody lub w jej pobliżu. 

załamanie (refrakcja) – zmiana kierunku rozchodzenia się fali związana ze zmianą jej prędkości 

po przejściu do innego ośrodka. Następuje zmiana długości fali, natomiast częstotliwość pozostaje 

taka sama. 

zasięg optyczny – zasięg łączności w przypadku wzajemnej widoczności anteny nadawczej i odbiorczej. 
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5. I. Kurytnik, M. Karpiński „Bezprzewodowa transmisja informacji”, Wydawnictwo Pomiary 

Automatyka Kontrola, Warszawa 2008, rozdział 1.
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 36 

4. Transmisja światłowodowa 

Włókna światłowodowe charakteryzują się ogromną przepustowością i bardzo małym tłumieniem. 

W telekomunikacji standardowo stosowane włókna wykonane są ze szkła kwarcowego. Do największych 

ich zalet należą: bardzo małe tłumienie, bardzo szerokie pasmo, małe wymiary i niewielka waga, dobra 

elastyczność oraz odporność na korozję. 

Światłowód włóknisty to cylindryczny falowód dielektryczny, wykonany z niskostratnego 

materiału, zwykle ze szkła kwarcowego. Rdzeń światłowodu ma współczynnik załamania większy, niż 

ośrodek go otaczający – płaszcz. Współczynnik załamania rdzenia jest nieznacznie większy niż płaszcza, 

zwykle różnica ta wynosi mniej niż 1%. 

4.1. Propagacja fali we włóknach światłowodowych 

Proces transmisji sygnału optycznego opisują równania Maxwella. Rozwiązania uzyskuje się 

numerycznie. Podstawowy aparat matematyczny został opisany w wykładzie drugim. 

Żeby zrozumieć w jaki sposób prowadzona jest fala w światłowodach, należy przypomnieć jedno 

z podstawowych praw optyki – prawo załamania, które zostało również opisane już wcześniej 

w wykładzie trzecim. Opisuje ono zachowanie się promieniowania optycznego przy przechodzeniu przez 

granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania ( 1n  i 2n ). Poniższy wzór przedstawia zależność 

współczynników załamania od promienia padającego 1  i odbitego 2 . 

2211 sinsin  nn   (4.1) 

gdzie  

1n  – współczynnik załamania 1 ośrodka 

2n  – współczynnik załamania 2 ośrodka 

1  – kąt padania wiązki 

2  – kąt pod którym wiązka jest odbita 

Ponadto między współczynnikami załamania zachodzi relacja, że 21 nn  . 

n2

n1

1

2

1 1

C

n1sin1=n2sin2

n1sinC=n2

 

Rys. 4.1. Zachowanie promienia świetlnego na granicy dwóch ośrodków. 
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W zależności od kąta padania 1  fala świetlna może zostać załamana (tak jak pokazuje pierwszy 

przypadek), lub część wiązki może zostać załamana, a pozostała część może zostać odbita lub wiązka 

może zostać całkowicie odbita i propagować się wzdłuż falowodu. Tylko dla promieni padających pod 

kątem większym niż kąt graniczny c  (trzecia sytuacja na Rys. 4.1) promieniowanie zostaje całkowicie 

odbite, co zapewnia małostratną propagację wzdłuż osi rdzenia światłowodu. Po przekształceniu wzoru 

(4.1) otrzymujemy następującą zależność określającą wartość kąta granicznego. 

1

2arcsin
n

n
c   (4.2) 

I tylko dla takiego przypadku dochodzi do transmisji sygnału we włóknach światłowodowych. 

Światłowody ze względu na ilość prowadzonych modów dzielimy na jednomodowe 

i wielomodowe. Na poniższym rysunku pokazano strukturę i przekrój poprzeczny typowego światłowodu 

wielodomowego (o profilu skokowym), wielomodowego (gradientowego) i jednomodowego oraz drogę 

promieni wewnątrz rdzenia. 

 
n 

n2 

n1 

ŚWIATŁOWÓD WIELOMODOWY ŚWIATŁOWÓD GRADIENTOWY 

n2 

n1 

ŚWIATŁOWÓD JEDNOMODOWY 

n2 

n1 

c) 

b) a) 

n 

n 

 

Rys. 4.2. Światłowód a) wielomodowy, b) wielomodowy – gradientowy i c) jednomodowy – przekrój 

poprzeczny i droga rozchodzenia się światła. 

Aby wprowadzić wiązkę świetlną do rdzenia należy światłowód oświetlić od strony czołowej. 

Promienie padające pod zbyt dużym kątem zostaną wprowadzone do płaszcza i tylko część 

promieniowania zostanie wprowadzona do rdzenia. Wartość tego kąta określa apertura numeryczna. 

Rdzeń (charakteryzuje się wyższym współczynnikiem załamania niż płaszcz) i płaszcz wykonane 

są z kwarcu. Wartości współczynników załamania standartowo wynoszą n = 1,44,...1,48. Różnica 

pomiędzy ich wartościami jest niewielka i wynosi około 1%, a uzyskuje się ją przez domieszkowanie. 

Wśród najczęściej stosowanych domieszek powodujących wzrost współczynnika załamania znajdują się: 

GeO2, fosfor, glin, chlor, natomiast domieszkowanie borem czy fluorem powoduje zmniejszenie wartości 

współczynnika załamania. 
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Właściwości transmisyjne światłowodu określa jego profil współczynnika załamania. Najczęściej 

spotykanymi profilami są: profil skokowy i profil gradientowy dla światłowodów wielomodowych 

(zastosowanie światłowodu o takim profilu powoduje znaczną poprawę transmisji sygnałów), rozkład 

współczynników załamania przedstawiono na Rys. 4.2. 

Tak jak już wspomniano wcześniej, wyróżniamy dwa typy światłowodów o profilu skokowym: 

światłowody jednomodowe i wielomodowe. W światłowodzie o profilu skokowym wartość 

współczynnika załamania rdzenia 1n  maleje skokowo do wartości 2n  w płaszczu. Promieniowanie 

propagowane jest wzdłuż światłowodu w formie modów. Każdy mod charakteryzuje się innym 

przestrzennym rozkładem pola EM, innymi wartościami: stałej propagacji, prędkości grupowej i fazowej 

oraz różną polaryzacją i tłumieniem. 

Jeżeli przyjmiemy, że fala elektromagnetyczna o pulsacji  jest monochromatyczna i rozchodzi 

się w ośrodku bezstratnym (ogólniej: małostratnym, a takim jest światłowód) w kierunku osi z 

to określony mod w światłowodzie, opisuje się zależnością: 

    ztjAztE E   exp,  (4.3) 

gdzie 

   – stała fazowa [rad/metr]. 

Ponadto dla płaszczyzny stałej fazy spełniony jest warunek: 

.
2

2
mod

constzftzt 



  (4.4) 

a prędkość poruszania się płaszczyzny stałej fazy nazywana prędkością fazową zdefiniowana jest 

następująco: 

mod



fv f   (4.5) 

gdzie 

 mod  – długość fali danego modu w określonym ośrodku [m]. 

 W wolnej przestrzeni wypełnionej dielektrykiem fala rozchodzi się wolniej niż wynosi prędkość 

światła w próżni, stopień spowolnienia fali pozwala określić współczynnik załamania ośrodka: 

fv

c
n   (4.6) 

Wartość prędkości fazowej zależy od ośrodka, modu i częstotliwości. Natomiast prędkość 

transmisji informacji/energii reprezentuje prędkość grupowa. Obliczamy ją jako prędkość transmisji 

obwiedni modulacji amplitudy sygnału optycznego. Na początku drogi, dla z = 0, pole elektryczne 

monochromatycznego modu zapisuje się następująco: 

    ttmAztE LM  coscos10, 0   (4.7) 

gdzie po przekształceniach otrzymujemy: 
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Trzy składniki powyższego równania poruszają się z różnymi prędkościami fazowymi, co 

w ogólności można przedstawić następująco: 
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 (4.9) 

W poniższej tabelce przedstawione zostały stałe fazowe dla nośnej i obu wstęg bocznych:  

Tabela 4.1. 

L – M 
M  00  

L 0 

L + M 
M  00  

Obecność składników 
2
/

2
 i 

3
/

3
 w równaniu (4.9) zniekształca obwiednię. W wyniku 

propagacji fali na odległość z pole elektryczne można zapisać następująco: 

      ztztmAztE LM 00 coscos10,    (4.10) 

Płaszczyzna stałej fazy obwiedni modulacji porusza się z prędkością grupową gv : 





 





1

gv  (4.11) 

Zależność () określa prędkość fazową i grupową, różną dla różnych modów i prowadnic. 
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tmAztE  coscos10, 0  (4.12) 

gr

Vg = d/d

()

Vf = /

 

Rys. 4.3. Metoda określenia prędkości fazowej i grupowej z charakterystyki (). 

W światłowodzie propagują się cztery rodzaje modów TM, TE, HE i EH (hybrydowe). Zależność 

opisującą natężenie pola elektrycznego przedstawia następujący wzór: 

        qztrftzrE coscos,,,   (4.13) 

gdzie wartości f(r),   i q znajduje się dla poszczególnych modów rozwiązując równanie falowe. 

Bardzo użytecznym jest wprowadzenie parametru V, zwanego częstotliwością znormalizowaną, 

a określonego przez następującą zależność: 
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 (4.14) 

gdzie 

a – promień rdzenia światłowodu [m]; 

1

21

n

nn 
 . 

Na poniższym wykresie pokazano, jak ze wzrostem częstotliwości znormalizowanej wzbudzają 

się kolejne mody w światłowodzie. 
 

PARAMETR V 

0n1(1-) 

0n1 

 

 

Rys. 4.4. Charakterystyka znormalizowanej stałej fazowej w funkcji częstotliwości znormalizowanej 

dla modów niższego rzędu. 

Dla V >> 1 liczba modów jest duża, dla profilu skokowego w przybliżeniu można zapisać 

to następującą zależnością: 

2

2V
M   (4.15) 

Dla V < 2,405 w światłowodzie wzbudza się tylko jeden mod podstawowy HE11 o częstotliwości 

granicznej równej 0. 

Liczba modów światłowodowych zależy od następujących parametrów: 

 wartości promienia rdzenia; 

  wartości współczynników załamania płaszcza i rdzenia; 

 długości propagowanej fali świetlnej. 

Każdy z modów ma inną prędkość fazową i grupową, co prowadzi do rozmywania się impulsów. 

W układach transmisyjnych odpowiedzią na ten problem jest stosowanie światłowodów wielomodowych 

o profilu gradientowym czy najlepiej światłowodów jednomodowych. Zmniejszenie średnicy rdzenia 

prowadzi prosto do redukcji liczby modów. Obecnie stosuje się w telekomunikacji włókna jednomodowe 
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o średnicy rdzenia równej około 9 m . Żeby zmniejszyć liczbę modów przy zachowaniu średnicy 

rdzenia opracowano światłowód gradientowy, w którym współczynnik załamania zmienia się stopniowo 

od wartość n1 maksymalnej na osi do wartości n2 na granicy płaszcza. Natomiast współczynnik   jest 

zwykle mały i wynosi   << 1. Najlepsze rezultaty uzyskuje się w przypadku, gdy profil zmian 

współczynnika załamania jest w przybliżeniu paraboliczny. W tym przypadku liczba modów jest 

dwukrotnie mniejsza, niż dla omówionego wcześniej światłowodu wielomodowego o profilu skokowym 

i wynosi: 

4

2V
M   (4.16) 

4.2. Tłumienie 

Fala rozchodząc się w światłowodzie traci energię głównie wskutek absorbcji i rozpraszania. 

Występują również straty wynikające ze struktury światłowodów (np. niekontrolowane zmiany 

współczynnika załamania, będące wynikiem niedoskonałej technologii wyciągania włókna). Tłumienie 

powoduje zmniejszenie mocy sygnału, natomiast nie wpływa na kształt impulsów. Tłumienie 

światłowodów w głównej mierze zależy od długości fali świetlnej, jak i od rodzaju oraz czystości szkła. 

Tłumienność światłowodów wyraża się w dB/km, a współczynnik tłumienia określa się wzorem: 

L

AdB
kmdB /  (4.17) 

 
 LP

P
AdB

0
log10 10  (4.18) 

Z wykresu przedstawionego na poniższym rysunku widać, że w paśmie 900–1700 nm tłumienie 

osiąga wartości minimalne. W tym też obszarze wyróżnia się trzy użyteczne pasma światłowodu: 

 okno 1, w bliskiej podczerwieni, wokół 850 nm; 

 okno 2, bardzo popularne, wokół 1300 nm; i 

 okno 3, wokół 1550 nm, o najmniejszym tłumieniu. 
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Rys. 4.5. Zależność tłumienia od długości fali dla światłowodu kwarcowego 
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Obecnie długość fali 850 nm wykorzystywana jest jedynie w łączach o bardzo krótkim zasięgu, 

sieci te budowane są w oparciu o światłowody wielodomowe. Niewątpliwie zaletą tych sieci są tanie 

nadajniki i odbiorniki. Łącza pracujące w drugim oknie charakteryzują się zasięgiem transmisji od około 

75 do 100 km, wykorzystywane są tu zarówno włókna jednomodowe, jak i wielomodowe. Na tej długości 

fali pracują systemy telekomunikacyjne i zaawansowane sieci komputerowe. Natomiast w trzecim oknie, 

łącza buduje się w oparciu o włókna jednomodowe i znajdują one zastosowanie w telekomunikacji 

dalekiego zasięgu. 

Istnieje wiele przyczyn pochłaniania promieniowania w światłowodach: 

 w zakresie podczerwieni pochłanianie powoduje drganie molekuł; 

 w zakresie krótkofalowym pochłanianie związane jest z pobudzaniem molekuł i atomów; 

 obecność zanieczyszczeń (w szczególności jonów metali i OH
–
) powoduje zwiększenie 

stałej tłumienia. 
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Rys. 4.6. Wpływ zjawisk fizycznych na charakterystykę tłumienia dla światłowodu kwarcowego. 

Poniżej opisano szczegółowo zjawiska, które mają wpływ na krzywą tłumienia przedstawioną na 

powyższym wykresie. 

Rozproszenie Rayleigh’a wywołane jest lokalnymi niejednorodnościami (o rozmiarach 

mniejszych od długości fali), które rozpraszają część mocy, powodując odbicia i rozproszenie 

promieniowania poza światłowód. Moc rozproszona rośnie proporcjonalnie do 
4

1


f , znaczenie 

rozproszenia Rayleigh’a jest dominującym w paśmie ultrafioletu, czyli jego wpływ maleje wraz 

ze wzrostem długości fali. Innym typem rozpraszania jest rozpraszanie Mie, które powstaje na skutek 

niedoskonałej struktury światłowodu (np. zmiana współczynnika załamania wzdłuż osi światłowodu, 

zmiany średnicy rdzenia). Ponadto przy dużych gęstościach energii należy uwzględnić straty 
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wprowadzane przez wymuszone rozproszenie Ramana czy Brillouina (powodujące powstawanie zjawisk 

nieliniowych). 

Obecnie w telekomunikacji dalekosiężnej istnieją dwa zalecane zakresy długości fal okno 2 

i okno 3. Dla długości fali 1550 nm światłowody kwarcowe mają najmniejszą tłumienność, która wynosi 

poniżej 0,2 dB/km. 

Do kompensacji tłumienia używa się wzmacniaczy światłowodowych EDFA (ang. Erbium–Doped 

Fibre Amplifier) pracujących w trzecim oknie telekomunikacyjnym lub półprzewodnikowych. 

4.3. Dyspersja 

Poza tłumieniem bardzo ważnym zjawiskiem występującym w światłowodach jest zjawisko 

dyspersji, czyli zależność parametrów ośrodka od częstotliwości. Efektem dyspersji jest rozmycie 

czasowe impulsów, co w rezultacie ogranicza szybkość transmisji oraz wpływa na poprawność 

przesyłania danych. 

W światłowodach wielomodowych efektem dyspersji modowej jest to, że mody lub sygnały 

o różnych częstotliwościach propagują się światłowodem z różnymi częstotliwościami. Gdy sygnał jest 

kompozycją modów/częstotliwości, to dyspersja powoduje powstanie zniekształceń. W miarę transmisji – 

poza oczekiwanymi efektami tłumienia omówionymi wcześniej – impulsy poszerzają się i „rozmywają”. 

Impulsy stają się nierozróżnialne, ponieważ łączą się w miarę poszerzania. Ponadto w miejscu gdzie było 

„0” pojawia się sygnał, który może być odczytany jako „1”. Sytuację tę przedstawiono na poniższych 

rysunkach. 
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Rys. 4.7. Poszerzanie impulsu jako efekt dyspersji. 

W światłowodzie wielomodowym pobudzane jest wiele modów, każdy wędruje samodzielnie 

z różną prędkością i w tym typie włókien mechanizm dyspersji modowej jest dominujący. 

Impuls światła wzbudzony w światłowodzie ma kształt krzywej Gaussa. W miarę propagacji na długości 

L impuls rozszczepia się zachowując „gaussowski” kształt, a jego szerokość może być obliczona 

z zależności:  


1c

L
  (4.19) 

dla światłowodów wielomodowych o profilu skokowym, natomiast dla światłowodów o profilu 

gradientowym zależność ta wygląda następująco: 

2

12


c

L
  (4.20) 
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Należy pamiętać, że omówione wyżej zjawisko dyspersji modalnej występuje jedynie 

we włóknach wielomodowych. 

Następnym typem dyspersji jest dyspersja chromatyczna. Zjawisko to polega na zależności 

prędkości grupowej od częstotliwości (czyli czas propagacji zależy od długości fali). Współczynnik 

dyspersji chromatycznej CD  związany jest z czasem propagacji. 

 




d

d
DC   (4.21) 

Współczynnik dyspersji, mówi o tym, o ile pikosekund poszerzy się impuls o szerokości 

widmowej 1 nanometra po transmisji na odległość 1 kilometra. 

Dwa identyczne impulsy o dwóch różnych długościach fali różniących się o  po propagacji 

na odległość L są względem siebie opóźnione o  . 

 LDC  (4.22) 

W miarę propagacji impuls światła o szerokości  o poszerza się do szerokości  : 

LDC   

 (4.23)

Efekt dyspersji będzie objawiał się rozmywaniem i zachodzeniem na siebie impulsów.  

Wyróżnia się dwa składniki dyspersji chromatycznej:  

 dyspersję materiałową, związaną z zależnością współczynnika załamania od długości fali, opisana 

jest ona parametrem D ; i 

 dyspersję falowodową, związaną z zależnością od prędkości grupowej od długości fali, opisana 

jest ona parametrem WD . 

Dyspersja chromatyczna jest zatem sumą dyspersji materiałowej i dyspersji falowodowej. 

Szkło z którego wykonywane są światłowody jest materiałem dyspersyjnym czyli jego własności 

optyczne zależą od długości fali. Współczynnik załamania płaszcza, jak i rdzenia zależy od pulsacji . 

Zatem wartość prędkości grupowej i wartość prędkości fazowej fali płaskiej rozchodzącej się 

w nieograniczonym ośrodku, w przypadkach gdy wypełniony jest ośrodkiem dyspersyjnym, jest różna. 

Koniecznym jest w takim przypadku zdefiniowanie obok współczynnika załamania n także grupowego 

współczynnika załamania N. Oba współczynniki są funkcją częstotliwości. Związek pomiędzy nimi 

pokazuje wzór: 








n
nN  (4.24) 

Na poniższym wykresie przedstawiono zależność współczynników załamania n i N od długości 

fali dla czystego szkła. Jak widać dyspersja materiałowa to zależność grupowych współczynników 

załamania materiałów (z których wykonano światłowód) od częstotliwości. 



 45 

 

W
sp

ół
. z

ał
am

an
ia

 
n 

1,48 

 
1,47 

 
1,46 

 
1,45 

 
1,44 

 [m] 0,8 1,0 1,2 1,4 

N 

0,6  

Rys. 4.8. Zależność współczynników załamania n i N od długości fali dla SiO2. 

Współczynnik dyspersji materiałowej D  liczony jest z opóźnienia  d  fali płaskiej dla 

impulsu o częstotliwości 0  i  d0 , 
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i po przekształceniach otrzymuje się zależność opisującą współczynnik dyspersji materiałowej: 

2
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Rys. 4.9. Charakterystyka współczynnika dyspersji materiałowej w funkcji długości fali. 

Dyspersja falowodowa związana jest z zależnością efektywnego współczynnika załamania 

od częstotliwości, uwzględniającego podział mocy danego modu między rdzeń i płaszcz. Dyspersja 

falowodowa WD  liczona jest zwykle dla modu podstawowego, którego prędkość grupowa wynosi  gv  

i przedstawia się następująco: 
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  (4.27) 

gdzie  

V – częstotliwość znormalizowana wprowadzona wcześniej i zdefiniowana wzorem (4.14). 
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Dyspersja falowodowa ma przeciwny znak i częściowo kompensuje dyspersję materiałową. 

W światłowodach jednomodowych dominuje dyspersja chromatyczna.  

W rezultacie w wyniku działania dyspersji chromatycznej impuls światła o szerokości spektralnej 

 poszerza się – w miarę propagacji – do szerokości , co można zapisać następującą zależnością: 

LDDLD wC     (4.28) 

Poza omówionymi dwoma typami dyspersji, dyspersją modową (występującą jedynie 

w światłowodach wielomodowych) i dyspersją chromatyczną, istnieje jeszcze trzeci typ dyspersji – 

dyspersja polaryzacyjna – PMD (ang. Polarization Mode Dispersion). W światłowodzie jednomodowym 

rozchodzą się dwa mody o odmiennych polaryzacjach, zmiany geometrii światłowodu powodują, 

że rozchodzą się z różnymi prędkościami i po przejściu pewnej odległości obserwuje się różnice czasowe 

pomiędzy modami, tak jak to zostało pokazane na poniższym rysunku. W efekcie kształt impulsu światła 

po przejściu przez światłowód zostaje zmieniony (impuls zostaje rozmyty) i do czynienia mamy 

z dyspersją polaryzacyjną. Zjawisko to występuje jedynie w łączach o dużym zasięgu transmisji. 

 

Rys. 4.10. Dyspersja polaryzacyjna. 

4.4. Budżet mocy łącza światłowodowego 

Przy budowie łącz najważniejszymi parametrami są ich przepustowość i długość, to te dwa 

parametry determinują zastosowanie odpowiednich elementów toru transmisyjnego. Podstawowe 

kryterium pozwalające obliczyć zasięg łącza światłowodowego, mówi że moc odbierana musi być 

większa od mocy określającej czułość odbiornika, zwykle z marginesem mP  w zakresie od 3 do 6 dB. 

Poniżej przedstawiono równanie określające budżet łącza telekomunikacyjnego. 

mRCS PPLPP  

 (4.29)

gdzie 

SP  – moc nadajnika [dBm]; 

RP  – czułość odbiornika [dBm]; 
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CP  – straty na połączeniach [dBm]; 

L  – tłumienie toru [dBm]. 
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Rys. 4.11. Moc w łączu w funkcji odległości. 

W idealnym przypadku 10 fotonów wystarcza do identyfikacji jedynki, ale realnie potrzeba na to 

średnio od 200 do 1000 fotonów/bit. Odpowiadającą temu czułość odbiornika 

wynosi:  
3

00

10
log10




hfBn
dBmPR  (4.30) 

0B  – szybkość transmisji [bit/s]; 0n  – liczba fotonów/bit. 

Z powyższej zależności (4.30) wynika, że przy tej samej czułości odbiornika im więcej bitów, tym 

mniej jest fotonów w impulsie. 
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Rys. 4.11. Moc w funkcji prędkości transmisji. 

Wartość L  zmienia się wraz z prędkością transmisji czyli przy takich samych parametrach łącza 

wraz ze wzrostem przepływności będzie malała odległość pomiędzy stacjami regeneracji impulsu. 

Zadania 
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1. Wyznacz liczbę modów propagującą się w światłowodzie o profilu skokowym, znając następujące 

parametry: średnica włókna ma  50  2  , współczynniki załamania rdzenia i płaszcza 1n  = 1,46, 

2n  = 1,44, długość fali nm 1300     . 

2. Wyznacz szerokość impulsu po propagacji na odległość L = 10 km, znając współczynniki 

załamania rdzenia i płaszcza światłowodu 1n  = 1,46, 2n  = 1,44. 

3. Wyznacz maksymalną długość łącza optycznego znając moc nadajnika, czułość odbiornika 

i współczynnik tłumienia włókna. Pomiń straty na połączeniach. 
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Słowniczek 

apertura numeryczna – kąt graniczny określający największą wartość kąta padania, dla którego 

promieniowanie trafi do rdzenia. 

częstotliwość znormalizowana – zależy od wartości stosunku promienia rdzenia do długości fali i różnicy 

współczynników załamania pomiędzy rdzeniem a płaszczem światłowodu, częstotliwość 

znormalizowana >> 1, kiedy liczba modów jest duża. 

dyspersja – polega na „rozmywaniu” impulsu wysyłanego przez światłowód. 

kąt krytyczny – zapewnia całkowite wewnętrzne odbicie. 

mod – każdy mod charakteryzuje się innym przestrzennym rozkładem pola EM, innymi wartościami: 

stałej propagacji, prędkości grupowej i fazowej, polaryzacji i tłumienia. W światłowodzie propagowane 

są mody TM, TE, HE i EH (hybrydowe). Liczba propagowanych modów zależy między innymi 

od wartości stosunku promienia rdzenia do długości fali. 

prędkość fazowa – zależy od ośrodka, modu i częstotliwości, jest to prędkość rozprzestrzeniania się fazy 

fali w danym ośrodku (np. prędkość rozprzestrzeniania się maksimum fali monochromatycznej). 

prędkość grupowa – prędkość transmisji informacji/energii. Obliczamy ją, jako prędkość transmisji 

obwiedni modulacji amplitudy sygnału optycznego, prędkość przemieszczania się tzw. pakietu falowego 

powstałego w wyniku nałożenia się fal harmonicznych (monochromatycznych) o zbliżonych częstościach 

(np. huku, dudnień, sygnałów świetlnych). 

profil współczynnika załamania – decyduje o właściwościach transmisyjnych światłowodu np. profil 

skokowy, gradientowy. 

rozproszenie Rayleigh’a – wywołane jest lokalnymi niejednorodnościami, które rozpraszają część mocy, 

powodując odbicia i rozproszenie poza światłowód. 

stała tłumienia – określa szybkość malenia mocy propagowanej fali. 

światłowód – falowód służący do przesyłania promieniowania świetlnego. Najczęściej w postaci włókna 

szklanego. Współczynnik załamania rdzenia większy niż współczynnik załamania płaszcza. 

światłowód jednomodowy – propagowany jest tylko jeden mod różnica współczynników załamania 

rdzenia i płaszcza jest niewielka i wynosi zazwyczaj zaledwie 0,005, średnica rdzenia dla typowego 

włókna wynosi 9 m . 

światłowód wielomodowy – propagowanych jest wiele modów różnica współczynników załamania 

rdzenia i płaszcza wynosi więcej niż 0,005, średnica rdzenia wynosi około 50 m . 

współczynnik załamania światła – charakteryzuje zjawisko załamania fali. Bezwzględny współczynnik 

załamania równy jest stosunkowi wartości prędkości światła w próżni do wartości prędkości fazowej fali 

w danym ośrodku. Współczynnik załamania zależy od długości fali. 
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5. Modulacja i multipleksacja 

Przesyłanie informacji jest realizowane przy udziale fal elektromagnetycznych. Informacja jest 

przesyłana przy pomocy medium fizycznego, tak jak to omówiono we wcześniejszych wykładach, może 

to być np. wolna przestrzeń czy falowód. Żeby zapewnić jak najlepszą transmisję (uodpornienie 

na zakłócenia czy zmniejszenie objętości danych) sygnał powinien być zakodowany i zmodulowany.  

5.1. Modulacja 

Modulacja to zmiana parametrów jednego sygnału (fali) przez inny sygnał (falę). Fala, która 

podlega zmianom nazywa się falą nośną, natomiast ta która na niego oddziałuje (fala modulująca) nazywa 

się falą informacyjną. Celem modulacji jest dopasowanie sygnału zmodulowanego do parametrów toru 

transmisyjnego. Zatem fala zmodulowana jest końcowym efektem procesu modulacji fali nośnej przez 

falę modulującą i jest przesyłana od nadajnika do odbiornika. Proces modulacji sygnału analogowego 

i cyfrowego przedstawiono poniżej. 

a) b)  

c)  

Rys. 5.1. Modulacja sygnału analogowego, a) fala nośna, b) sygnał analogowy, c) sygnał zmodulowany. 

 

a) b)  

c)  

Rys. 5.1. Modulacja sygnału cyfrowego, a) fala nośna, b) sygnał cyfrowy, c) sygnał zmodulowany. 
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W przypadku telekomunikacji optycznej, gdy źródłem mocy jest laser rozróżniamy dwa sposoby 

modulacji: 

 modulację bezpośrednią: następuje ona poprzez zmianę warunków zasilania lasera – źródła 

promieniowania, 

 modulację zewnętrzną: odbywa się ona poza laserem, sygnał jest transmitowany przez modulator 

i zmienia swoje parametry. 

Z punktu widzenia tego, co modulujemy w optycznej fali nośnej należy rozróżniać:  

 modulację pola, 

 modulację mocy. 

Modulacja sygnału jest wykonywana we wszystkich dalekosiężnych systemach transmisyjnych, 

co zapewnia efektywne przesyłanie informacji. 

Na poniższych rysunkach pokazano ideę łącza optycznego wykorzystującego modulację 

w systemach analogowych (np. sieci CATV (ang. Cable TV), transmisja odebranych sygnałów 

radiolokacyjnych) i w systemach cyfrowych (np. łącza telekomunikacyjne i sieci komputerowe). 
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Rys. 5.1. Łącza optyczne z a) transmisją analogową i b) transmisją cyfrową. 

5.2. Rodzaje modulacji 

Systemy modulacji możemy podzielić na trzy grupy: analogowe, impulsowe i cyfrowe. 

Do pierwszej z nich zaliczamy modulację amplitudy i kąta, co opisano poniżej. 

Modulacja amplitudy 

Mamy tu do czynienia z kodowaniem sygnału informacyjnego, szerokopasmowego o niskiej 

częstotliwości w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego. Po modulacji otrzymuje się sygnał 

wąskopasmowy, który można przesyłać na przykład drogą radiową. 

Dla fali nośnej o częstotliwości F sinusoidalnie zmodulowanej sygnałem o częstotliwości f 

możemy zapisać następujące wyrażenie: 

     FtftmEtE 2sin2cos1)( 0  (5.1) 
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gdzie 

m – głębokość głębokości modulacji; 

E(t) – wybrana wielkość: prąd lub napięcie, lub też natężenie pola elektrycznego. 

Współczynnik głębokości modulacji wynosi od 0 do 1 (bądź podaje się jego wartość 

w procentach) i można go zapisać następująco: 

C

M
m   (5.2) 

gdzie 

M – amplituda sygnału modulującego; 

C – amplituda sygnału nośnego. 

Po rozłożeniu wyrażenia (5.1) na składniki otrzymujemy wyrażenia odpowiadające kolejno fali 

nośnej oraz wstędze górnej i dolnej. 

         tfFtfF
mE

FtEtE 2sin2sin
2

2sin)( 0
0

2

mE
 0  (5.3) 

 Powyższe równanie pokazuje, że sygnał składa się z fali nośnej i dwóch sinusoidalnych fal 

o częstościach różniących się od częstości fali nośnej. Drugi i trzeci składnik to wstęgi boczne 

odpowiednio nazywane są wstęgą górną (F+f) i wstęgą dolną (F–f). 

Modulacja kąta 

Do modulacji kąta zaliczamy dwa rodzaje modulacji: modulację częstotliwości FM i modulację 

fazy PM. W modulacji tego rodzaju amplituda 0E  jest stała, natomiast modulowany jest kąt  t : 

  tEtE sin)( 0  (5.4) 

Wprowadza się pojęcie częstotliwości chwilowej. 

 
dt

d
tfch



2

1
  (5.5) 

W przypadku modulacji częstotliwości częstotliwość chwilowa przyjmuję następującą postać: 

    ftFFtftfch 2cos  (5.6) 

Zapisując dokładniej dla sinusoidalnej modulacji częstotliwości wyrażenie (5.4) przyjmuje następującą 

postać: 












 00 2sin2sin)(  ft

f

F
FtEtE  (5.7) 

gdzie 

mUF   i jest nazywana szczytową dewiacją częstotliwości. 

W przypadku modulacji fazy równanie (5.4) zapisuje się następująco: 

     ftFtEtEtE  2cos2sinsin)( 000   (5.8) 

gdzie 
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  – dewiacją fazy. 

Faza  , która dla fali nośnej równa jest 0 , modulowana jest proporcjonalnie do amplitudy 

B sygnału modulującego: 

mU  (5.9) 

W przypadku modulacji fazy częstotliwość zapisuje się następująco:  

  ftfFtf  2sin  (5.10) 

Porównując powyższe zależności zauważamy, że dla modulacji PM dewiacja częstotliwości jest 

proporcjonalna do częstotliwości f, natomiast dla modulacji FM dewiacja jest niezależna 

od częstotliwości f. 

Powyżej omówione rodzaje modulacji należą do tzw. modulacji prostych. Poza nimi występują 

modulacje mieszane, jak na przykład AM–PM (amplitudowo–fazowe). 

Dobór typu modulacji jest uzależniony przede wszystkim od takich parametrów, jak odporność na 

szum i zakłócenia wykorzystywanego kanału transmisyjnego. Istnieje wiele sposobów mierzenia jakości 

zastosowanej modulacji, między innymi są to bitowa stopa błędu – BER (ang. Bit Error Rate), wykres 

oczkowy czy efektywność widmowa. 

5.3. Metody określania jakości przesyłanego sygnału 

Bitowa stopa błędu 

W trakcie transmisji może dojść do wystąpienia przekłamań, aby przepływ informacji odbywał się 

w stabilny i poprawny sposób, ilość tych przekłamań nie może być zbyt duża. Dopuszczalny poziom 

błędnie zdekodowanych bitów określa współczynnik BER. Przy transmisji sygnału w postaci bitowej 

może dojść do następujących przekłamań: wysłane zostało „0”, natomiast odebrano „1” lub wysłano „1”, 

a odebrano „0”. Co można określić w następujący sposób: 

1210 10
2





pp

BER
 (5.11)

 

gdzie 

0p  – prawdopodobieństwem potraktowania „1” jako „0”; 

1p  – prawdopodobieństwem potraktowania „0” jako „1”. 

Inna z definicji przedstawia współczynnik BER jako stosunek błędnie przetransmitowanych bitów 

do wszystkich bitów, które wzięły udział w transmisji. Wartość współczynnika BER nie jest taka sama dla 

wszystkich łącz, jej wartość określają specjalne normy, gdzie opisano parametry poszczególnych 

standardów. Wartość współczynnika BER < 1210  jest zgodna z zaleceniami zawartymi w normach 

ITU-T G.987.1 – „Series G: Transmission Systems and Media, Sigital Systems and Networks”, 

13.01.2010, i jej wartość oznacza, że transmisja może być uznana za poprawną gdy nastąpi zaledwie 

jedno przekłamanie na miliard przetransmitowanych bitów. 
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Wykres oczkowy 

Przedstawia on nałożone na siebie wszystkie dopuszczalne (w danej sieci) kombinacje 

transmitowanych bitów (zer i jedynek). Kombinacje te tworzą charakterystyczny wykres przypominający 

oko. Schemat takiego wykresu z parametrami opisującymi go, przedstawiony został na poniższym 

rysunku: 

 

 

Przedział czasu w którym 

sygnał może być próbkowany 

Najlepsze miejsce 

próbkowania (Tp) 
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Próg decyzyjny 

 

Rys. 5.2. Wykres oczkowy. 

Charakterystycznymi wielkościami opisującymi wykres oczkowy są: 

 szerokość wykresu oczkowego określająca przedział czasowy, w którym podczas próbowania nie 

występuje niebezpieczeństwo błędnego odczytu danych; 

 rozwartość wykresu oczkowego opisana wzorem: 

minmax

'

min

'

max
0

VV

VV
R






 

(5.10) 

gdzie 

 max'V , maxV , min'V  i minV  oznaczają tak jak opisano na Rys. 5.1; 

 margines szumowy SM , opisany wzorem: 

'

max

1

V

V
M S   (5.11) 

 nachylenie wykresu oczkowego wskazujące odporność sieci na błędy w dziedzinie czasu; 

 czas narastania sygnału NSC , opisany poniższą zależnością: 

802025,1  TCNS  (5.12) 

gdzie: 

8020T  – czas narastania sygnału od 20% do 80% jego maksymalnej wartości; 

 zniekształcenie czasowe T , które obrazuje wymiar fluktuacji fazy sygnału; 
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 współczynnik ekstynkcji EX , który obrazuje stosunek średniej wartości poziomu wysokiego 

sygnału, do średniej wartości poziomu niskiego sygnału. 

 

Rys. 5.2. Przykładowe wykresy oczkowe dla łącz telekomunikacyjnych. 

Na powyższym rysunku przedstawione zostały wykresy oczkowe dla przykładowych łączy 

telekomunikacyjnych. Analizując wyżej opisane parametry możemy dokładnie określić poprawność 

działania łącza. 

Efektywność widmowa 

Efektywność widmowa   określa ilość informacji w bit/s, jaka może zostać przesłana 

na jednostkę pasma wyrażoną w Hz i jest określana następująco: 

BT

M

B

Rb 2log
  (5.13) 

gdzie 

bR  – szybkość transmisji [bit/s]; 

B – szerokość pasma częstotliwości zajmowanego przez sygnał zmodulowany [Hz]; 

T – odstęp jednostkowy modulacji [s]; 

M – wartościowość modulacji. 

5.4. Multipleksacja 

Kanały, którymi są transmitowane dane, znajdują się w ograniczonym paśmie częstotliwości, 

dla poprawnego przesłania sygnału niezbędna jest znajomość nadawanego sygnału. Dzięki czemu 

możliwy jest optymalny dobór elementów toru. Korzystnym jest przeniesienie widma w zakres fal 

o wyższych częstotliwościach, co zwiększa zasięg łącza. Automatycznie zmniejsza się wartość mocy 

nadajnika i rozmiar anteny. 

Równoczesne przesyłanie wielu sygnałów przez jeden kanał transmisyjny jest możliwe dzięki 

zastosowaniu zwielokrotnienia czyli multipleksacji. 

W telekomunikacji elektronicznej przy transmisji sygnałów cyfrowych powszechnie stosuje się 

zwielokrotnianie z podziałem czasowym – TDM (ang. Time–Division Multiplexing). W łączach 
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optycznych technika ta nazywana jest optycznym zwielokrotnianiem z podziałem czasowym – OTDM 

(ang. Optical Time–Division Multiplexing). W przypadku techniki FDM (ang. Frequency–Division 

Multiplexing) łączem można przesyłać jednocześnie kilka sygnałów o różnych częstotliwościach 

nośnych, gdzie każdy z nich może być zmodulowany i nieść odrębną informację. 

W analogowych sieciach optycznych np. CATV wykorzystywana jest jedna nośna, ale sygnały 

różnych kanałów zapisywane są na różnych częstotliwościach mikrofalowych „podnośnych”, technika ta 

nazywana jest SCM (ang. SubCarier Multiplexing). Natomiast zastosowanie kodowania transmitowanych 

sygnałów prowadzi do multipleksacji CDMA (ang. Code Division Multiple Access). 

 

13 GHz 1,3 GHz 130 GHz 

100 nm 10 nm 1 nm 0,1 nm 0,01 nm 

Szerokość pasma 

1,3 THz 13 THz 

WDM 

FDM lub DWDM 

DFDM 

 

Rys. 5.3. Klasyfikacja technik multipleksacji w zależności od odstępu między nośnymi. 

W przypadku łącz światłowodowych odstęp między nośnymi może być duży (GHz), wtedy 

technika zwielokrotniania nazywana jest WDM (ang. Wavelenght–Division Multiplexing). Natomiast gdy 

częstotliwości nośne zbliżają się do siebie się stosujemy oznaczenie DWDM (ang. Dense Wavelenght–

Division Multiplexing). Zmniejszając odstęp dochodzimy do zwielokrotnienia DFDM (ang. Dense 

Frequency–Division Multiplexing).  

Zwielokrotnienie w domenie długości fali i częstotliwości fali związane jest zależnością 

n

c
  (5.14) 

Na poniższym rysunku przedstawiono widmo sygnału optycznego będącego sumą sygnałów 

z 7 laserów. 
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Rys. 5.3. Widmo sygnału DWDM na wyjściu z multipleksera. 

 W telekomunikacji trzecie okno transmisyjne zostało podzielone na potrzeby techniki DWDM 

na częstotliwości nośne począwszy od 193,1 THz, w prawo i lewo co 200 GHz, 100 GHz, 50 GHz czy 

25 GHz, tzw. odstęp międzykanałowy. 
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Rys. 5.4. Podział trzeciego okna na częstotliwości nośne. 

 Im mniejsza jest odległość między kanałami, tym więcej dodatkowych kanałów może być 

przesyłane w łączu. Niestety zmniejszanie tej odległości powoduje nasilenie się zjawisk nieliniowych 

głównie mieszania czterofalowego – FWM (ang. Four Wave Mixing). W wyniku czego w łączu pojawiają 

się przesłuchy między kanałami. Moc całkowita w kanale jest definiowana następująco: 

jn

N

mjn

mnjn

N

mn

mnm PPKPTPP 



,

 (5.15) 

gdzie  

mP  – moc optyczna m–tego kanału 
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Drugi człon powyższego równania opisuje przesłuchy liniowe, które są spowodowane małym 

odstępem między kanałami, wahaniami długości fali świetlnej, szerokością widmową filtrów. Natomiast 

trzeci człon równania opisuje przesłuchy nieliniowe. Chcąc zmniejszyć wpływ przesłuchów liniowych 

należy zwiększyć moc nadajnika, ale niestety wraz z mocą wzrasta wpływ zjawisk nieliniowych, takich 

jak wymuszone rozpraszanie Ramana, wymuszone rozpraszanie Brillouina, skrośna modulacja fazy 

i mieszanie czterofalowe. 

Zastosowanie multiplekserów umożliwia wybór jednego z kilku (kilkunastu lub kilkudziesięciu) 

dostępnych sygnałów wejściowych i przekazanie go na wyjście. Multipleksery mogą być konstruowane 

w oparciu o siatki dyfrakcyjne, warstwowe filtry interferencyjne, interferometry, sprzęgacze kierunkowe. 

Poniżej opisane zostanie fizyczne działanie przykładowego multipleksera wykorzystującego siatkę 

dyfrakcyjną. N planarnych światłowodów prowadzących sygnały o różnej długości fali oświetla siatkę 

dyfrakcyjną. Kąt odbicia od niej zależy od długości fali padającego promieniowania. Struktura jest tak 

dobrana, aby wszystkie sygnały po odbiciu trafiły do wspólnego wyjściowego światłowodu. Oczywiście 

układ ten jest odwracalny, w zależności od kierunku propagującego się światła, jeden układ działa jako 

multiplekser i demultiplekser. 

 
Rys. 5.5. Realizacja multipleksera przy użyciu siatki dyfrakcyjnej. 
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Zadania 

1. Korzystając z wykresów zamieszczonych na Rys. 5.2. oblicz wielkości charakteryzujące wykres 

oczkowy. 

2. Wyznacz efektywność widmową wiedząc, że szybkość transmisji wynosi 10 Gbit/s, a szerokość 

pasma 1 GHz.  

3. Maksymalna efektywność widmowa wynosi 14 bit/s/Hz, szerokość pasma 714 MHz. Wyznacz 

maksymalną szybkość transmisji w tym łączu. 
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Słowniczek  

bitowa stopa błędu (BER) – określa dopuszczalny poziom błędnie zdekodowanych bitów. 

efektywność widmowa   określa ilość informacji w bit/s, jaka może zostać przesłana na jednostkę pasma 

wyrażoną w Hz. 

fala nośna – jest sygnałem poddawanym modulacji. 

fala modulująca – jest sygnałem zawierającym informację, użytawana do kontroli, „zmodulowania” fali 

nośnej. 

fala zmodulowana – jest końcowym efektem procesu modulacji fali nośnej przez falę modulującą, 

przesyłana od nadajnika do odbiornika. 

mieszania czterofalowe – proces nieliniowy trzeciego rzędu, zniekształca transmitowany sygnał, 

zwiększa wartość współczynnika BER, jest wynikiem oddziaływania fal, wskutek czego są generowane 

kolejne fale. 

modulacja – zmiana parametrów jednego sygnału (fali) przez inny sygnał (falę). 

multipleksacja – transmisja dwóch lub większej liczby kanałów w jednym medium transmisyjnym 

(np. w wolnej przestrzeni, w światłowodach). 

skrośna modulacja fazy – zjawisko nieliniowe, jedna długość fali zmienia fazę fali o innej długości 

poprzez optyczny efekt Kerra. 

wykres oczkowy – przedstawia nałożone na siebie wszystkie dopuszczalne kombinacje transmitowanych 

bitów, które tworzą obraz „oka”. 

wymuszone rozpraszanie Brillouina – w wyniku oddziaływania materii z fotonami światła następuje 

wymiana energii poprzez fonony akustyczne wskutek czego powstaje w ośrodku polaryzacja trzeciego rzędu. 

wymuszone rozpraszanie Ramana – w wyniku oddziaływania materii z fotonami światła następuje wymiana 

energii poprzez fonony optyczne wskutek czego powstaje w ośrodku polaryzacja trzeciego rzędu. 
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6. Fizyka półprzewodników 

Półprzewodniki znalazły szerokie zastosowanie w elektronice, odnajdujemy je w diodach, 

laserach półprzewodnikowych, tyrystorach czy tranzystorach. W wykładzie tym omówione zostaną 

podstawowe zagadnienia dotyczące fizyki półprzewodników, wiedza ta jest niezbędna do zrozumienia 

działania przyrządów półprzewodnikowych. 

Półprzewodniki to materiały, których przewodnictwo elektryczne jest zawarte w przedziale 

][1010 1139   cm , zależy ono silnie od domieszkowania, temperatury czy napromieniowania. 

Rezystywność półprzewodników jest większa niż rezystywność metali (przewodników), natomiast 

mniejsza niż rezystywność dielektryków (izolatorów). Ponadto dominuje tu przewodnictwo elektronowe 

nad jonowym. Przerwa energetyczna półprzewodników leży w większości przypadków pomiędzy 

wartościami 0 eV i 3 eV, ale są to wartości umowne. Na poniższym rysunku przedstawione zostały 

modele pasmowe dla metalu, półprzewodnika i dielektryka. 

a)     b)     c) 

Pasmo przewodnictwa 

0 eV < Eg < 3eV 

Pasmo walencyjne 

Przerwa zabroniona Pasmo przewodnictwa 

Pasmo walencyjne 

Pasmo przewodnictwa 

Pasmo walencyjne 

Przerwa zabroniona 

Eg > 3eV 

 

Rys. 6.1. Porównanie energetycznego modelu pasmowego dla a) metalu, b) półprzewodnika i 

c) dielektryka. 

Odstęp oznaczony symbolem gE  określający odległość pomiędzy wierzchołkiem pasma 

walencyjnego a dnem pasma przewodnictwa nazywa się przerwą energetyczną bądź pasmem 

zabronionym. W temperaturze zera bezwzględnego pasmo walencyjne jest całkowicie obsadzone 

elektronami, a pasmo przewodnictwa jest całkowicie puste. Jeżeli nastąpi wzrost temperatury część 

elektronów z pasma walencyjnego przechodzi do pasma przewodnictwa i pojawią się puste miejsca 

w paśmie walencyjnym tzw. dziury. Proces ten nazywa się generacją par elektron–dziura. Jak widać 

do powstania nośników swobodnych ładunku koniecznym jest dostarczenie energii z zewnątrz. Szerokość 

przerwy zabronionej jest równa wartości energii jaką trzeba dostarczyć do sieci krystalicznej, żeby 

elektron został uwolniony z wiązania kowalencyjnego. Tak jak pokazano na powyższym rysunku, 

w przypadku metali przerwa zabroniona nie istnieje (pasmo walencyjne i przewodnictwa zachodzą 

wzajemnie na siebie), a w dielektrykach jest ona większa niż w półprzewodnikach. 
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Wyróżniamy półprzewodniki jednoelementowe i dwuelementowe. Do półprzewodników 

jednoelementowych należą pierwiastki czwartej grupy układu okresowego, takie jak krzem, german, 

węgiel i cyna, oraz piątej i szóstej grupy, takie jak siarka, tellur, fosfor, selen, arsen i antymon. Wiązania 

między atomami są czystokowalencyjne. W poniższej tabeli przedstawiono rozmieszczenie wszystkich 

dwunastu pierwiastków, a w nawiasach podano wartości szerokości przerwy energetycznej. 

Tabela 6.1. 

  GRUPA 

  III IV V VI VII 

O
K

R
E

S
 

II B (1,1 eV) C (5,2 eV)    

III  Si (1,1 eV) P (1,5 eV) S (2,5 eV)  

IV  Ge (0,7 eV) As (1,2 eV) Se (1,7 eV)  

V  Sn (0,08 eV) Sb (0,12 eV) Te (0,36 eV) J (1,25 eV) 

 

Z powyższej tabeli można wywnioskować, że szerokość przerwy energetycznej w każdym okresie 

rośnie wraz ze wzrostem liczby atomowej, natomiast odwrotnie jest w grupach, gdzie wraz ze wzrostem 

liczby atomowej wartość szerokości przerwy energetycznej maleje. 

Istnieją półprzewodniki, które składają się z dwóch rodzajów atomów oraz półprzewodniki 

mieszane, których składnikami mogą być zarówno półprzewodniki jednoelementowe, jak i dwu– i więcej 

elementowe.  

W przemyśle elektronicznym najczęściej stosuje się materiały półprzewodnikowe, takie jak 

krzem, german, arsenek galu, azotek galu, antymonek indu lub tellurek kadmu. Materiały 

półprzewodnikowe wytwarza się w postaci monokryształów, polikryształów lub proszku.  

Ze względu na własności fizyczne półprzewodniki dzielimy na półprzewodniki samoistne 

i domieszkowane. 

6.1. Półprzewodniki samoistne 

W idealnych półprzewodnikach samoistnych mamy do czynienia z doskonałą strukturą 

krystaliczną, nie występują tu żadne domieszki czy defekty sieci krystalicznej W większości 

półprzewodników koncentracja elektronów przewodnictwa jest mała, jeśli porównać ją z liczbą stanów 

w paśmie przewodnictwa. W temperaturze zera bezwzględnego w paśmie przewodnictwa nie ma 

elektronów. Powyżej tej temperatury następuje generacja par elektron–dziura. Wraz ze wzrostem 

temperatury, rośnie liczba tych par. Charakteryzują się dużą rezystywnością, żeby uniknąć tego problemu 

stosuje się domieszkowanie. Koncentracja elektronów i dziur jest taka sama i wynosi tyle samo 

co koncentracja samoistna in . 

inpn   (6.1) 

gdzie 

n – koncentracja elektronów; 
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p – koncentracja dziur; 

in  – koncentracja samoistna. 

Wzór na koncentrację nośników w przewodniku samoistnym możemy zapisać w następująco: 

    kTE

hei
gemm

h

kT
n

2/4/3**

3

2/3
22 




 (6.2) 

gdzie 

k = ]/[1062,8]/[1038,1 523 KeVKJ    – stała Boltzmanna; 

T – temperatura; 

h =  seV·,sJ·, –– ][101364][10626 1534  – stała Plancka; 

gE  – szerokość pasma zabronionego; 

*

hm  – masa efektywna dziur; 

*

em  – masa efektywna elektronów. 

Z powyższego wzoru (6.2) wynika, że w półprzewodnikach samoistnych koncentracja dziur 

bardzo szybko wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, natomiast maleje wraz ze wzrostem szerokości 

przerwy energetycznej. Wynika to z faktu, że im temperatura jest wyższa tym większa jest energia ruchu 

termicznego, fakt ten wpływa na wzrost prawdopodobieństwa przejścia elektronów z pasma 

walencyjnego do pasma przewodnictwa. Natomiast kiedy szerokość przerwy energetycznej jest większa, 

mniej elektronów może ją pokonać, gdyż nie mają wystarczającej energii. Reasumując koncentracja 

samoistna wzrasta wraz z temperaturą, przy czym zmiany te są większe dla półprzewodników o większej 

przerwie energetycznej. 

6.2. Półprzewodniki domieszkowane 

 Do idealnego półprzewodnika celowo są wprowadzane domieszki, które nie wchodzą w skład 

półprzewodnika samoistnego, dzięki ich wprowadzeniu zmianom ulegają własności półprzewodnika. 

Obok zjawiska samoistnego powstawania swobodnych elektronów i dziur znaczącą rolę odgrywają 

dodatkowe mechanizmy powstawania nośników swobodnych. Jeżeli w sieci pojawi się domieszka 

o pewnej energii jonizacji to wtedy w obszarze przerwy energetycznej powstanie dodatkowy poziom 

energetyczny. Rozpatrzone zostaną dwa rodzaje domieszek: donorowe i akceptorowe. W wyniku 

domieszkowania pojawia się nadmiar lub niedobór elektronów.  

Jeżeli do półprzewodnika zostanie wprowadzona domieszka dająca nadmiar elektronów 

(w porównaniu z półprzewodnikiem samoistnym) powstanie półprzewodnik typu n, domieszkę taką 

nazywana się domieszką donorową , ponieważ oddaje ona elektron. Tak jak wspomniano wcześniej, 

w półprzewodniku powstaje dodatkowy poziom energetyczny – poziom donorowy. Jest on położony 

w obszarze pasma zabronionego w pobliżu dna pasma przewodnictwa lub w samym paśmie 

przewodnictwa. Powstały nadmiar elektronów jest uwalniany do pasma przewodnictwa w postaci 



 65 

elektronów swobodnych zdolnych do przewodzenia prądu. Takie przewodnictwo nazywamy 

przewodnictwem elektronowym lub przewodnictwem typu n (z ang. negative – ujemny). Do domieszek 

donorowych należą głównie pierwiastki z piątej grupy układu okresowego pierwiastków, np. dla krzemu 

typową domieszką donorową są atomy fosforu. 

Jeżeli do półprzewodnika samoistnego zostanie wprowadzona domieszka dająca niedobór 

elektronów powstanie półprzewodnik typu p. Domieszkę taką nazywa się domieszką akceptorową, 

ponieważ przyjmuje elektron. Tak jak i poprzednio, pojawia się dodatkowy poziom energetyczny – 

poziom akceptorowy, który jest położony w obszarze pasma zabronionego w pobliżu pasma 

walencyjnego lub w samym paśmie walencyjnym. Poziomy te wiążą elektrony i w paśmie walencyjnym, 

które jest zapełnione w przypadku półprzewodników samoistnych powstają wolne miejsca tzw. dziury 

elektronowe. Dziury elektronowe zachowują się jak swobodne cząstki o ładunku dodatnim i są zdolne do 

przewodzenia prądu. Takie przewodnictwo nazywamy przewodnictwem dziurowym lub przewodnictwem 

typu p (ang. positive – dodatni), gdyż mamy do czynienia z większą koncentracją dziur niż elektronów. 

Masa efektywna dziur jest zazwyczaj większa od masy efektywnej elektronów, dziury mają mniejszą 

ruchliwość co wpływa na to, że rezystywność półprzewodników typu p jest zazwyczaj większa niż 

półprzewodników typu n. Do domieszek akceptorowych należą głównie pierwiastki z trzeciej grupy 

układu okresowego pierwiastków, np. dla krzemu typową domieszką akceptorową są atomy boru, 

rzadziej atomy aluminium, indu czy galu. 

Powyżej omówione zostały domieszki, które znajdują się w niewielkiej odległości od granic pasm 

energetycznych, stąd też ich nazwa poziomy płytkie. Istnieją też domieszki, położone dużo dalej 

od granicy pasm i nazywa się je poziomami głęboki. Przykładem takiej domieszki mogą być atomy 

miedzi wprowadzone do germanu czy atomy złota w krzemie. Powodują one powstanie dozwolonych 

poziomów energetycznych położonych w okolicy środka pasma zabronionego. Atomy takich domieszek 

z podobnym prawdopodobieństwem mogą wymienić elektrony z pasmem walencyjnym czy pasmem 

przewodnictwa. Nie są to zatem ani domieszki donorowe, ani domieszki akceptorowe. Powstaje 

tzw. centrum generacyjno–rekombinacyjne, elektron chcąc przedostać się z pasma walencyjnego 

do pasma przewodnictwa, musi wykonać dwa przejścia potrzebując dużo mniejszą energię, co bardziej 

szczegółowo opisano w dalszej części wykładu.  

6.3. Koncentracja nośników w stanie równowagi termodynamicznej 

 W stanie równowagi termodynamicznej półprzewodniki mają ustaloną temperaturę i nie działają 

na nie żadne zewnętrzne czynniki. Koncentracja elektronów i dziur zależy od koncentracji dozwolonych 

poziomów energetycznych i prawdopodobieństwa ich obsadzenia, co można określić następującymi 

funkcjami: 

   




cE

n dEEfENn  (6.3) 
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0

vE

p dEEfENp  (6.4) 

gdzie 

N(E) – rozkład koncentracji poziomów energetycznych w funkcji energii; 

 Efn  – funkcja rozkładu prawdopodobieństwa zajęcia poziomu energetycznego E przez elektron; 

 Ef p  – funkcja rozkładu prawdopodobieństwa zajęcia poziomu energetycznego E przez dziurę. 

Wygodnym jest wprowadzenie pojęcia efektywnej koncentracji stanów energetycznych 

sprowadzonych odpowiednio do poziomu dna pasma przewodnictwa ( cN ) i wierzchołka pasma 

walencyjnego ( vN ), wtedy powyższe równania (6.3) i (6.4) przyjmują następującą postać: 

 cnc EfNn   (6.5) 

 vpv EfNp   (6.6) 

Koncentracja cN  i vN  zależy od temperatury, natomiast funkcje rozkładu prawdopodobieństwa 

rozkładu energetycznego w ciele stałym opisuje statystyka Fermiego–Diraca. 

    kTEEn
Fe

Ef
/

1

1



  (6.7) 

   
 

  kTEE

kTEE

np
F

F

e

e
EfEf

/

/

1
1






  (6.8) 

gdzie 

FE  – energia Fermiego (poziom Fermiego). 

Poziom Fermiego to taki poziom energetyczny, dla którego prawdopodobieństwo zajęcia przez 

elektron wynosi 0,5. Rozkład Fermiego–Diraca dla półprzewodnika samoistnego, typu n i typu p, 

przedstawiono na poniższych rysunkach. 
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Rys. 6.2. Rozkład Fermiego–Diraca dla półprzewodnika a) samoistnego, b) typu n i c) typu p. 

 Poziom Fermiego w półprzewodniku samoistnym, gdzie koncentracja dziur i elektronów jest taka 

sama, jest położony dokładnie po środku pasma zabronionego. W półprzewodniku typu n, gdzie mamy 

do czynienia z większą ilością elektronów niż dziur, poziom Fermiego znajduje się bliżej dna pasma 

przewodnictwa. Natomiast w półprzewodniku typu p, gdzie mamy do czynienia z większą ilością dziur 

niż elektronów, poziom Fermiego znajduje się bliżej wierzchołka pasma walencyjnego. 

 W praktyce korzystamy ze statystyki Fermiego–Diraca dla półprzewodników zdegenerowanych, 

to znaczy wtedy kiedy istnieje duża koncentracja domieszek. W przypadku kiedy poziom energetyczny 

odległy jest o kilka kT od poziomu Fermiego w wyrażeniu (6.7) można pominąć 1 i wtedy rozkład 

energetyczny dla elektronów i dziur przyjmuje postać rozkładu Boltzmanna: 

    kTEE

n
FeEf

/
 , dla FEE   (6.9) 

    kTEE

p
FeEf

/
 , dla FEE   (6.10) 

Po podstawieniu powyższych zależności do wzorów (6.5) i (6.6) otrzymujemy wyrażenia 

określające koncentrację dziur i elektronów: 

  kTEE

c
cFeNn

/
  (6.11) 

  kTEE

v
FveNp

/
  (6.12) 

Rozkład Boltzmanna stosuje się wtedy, kiedy spełnione są następujące warunki kTEE cF 2  

dla półprzewodników typu n oraz kTEE Fv 2  dla półprzewodników typu p. 

W stanie równowagi termodynamicznej i w określonej temperaturze iloczyn koncentracji 

elektronów i dziur dla danego półprzewodnika jest wielkością stałą i nie zależy od sposobu 

domieszkowania półprzewodnika. 

Tak jak już wcześniej wspomniano, koncentracja nośników zależy od temperatury. Zależność 

koncentracji elektronów od temperatury dla krzemu typu n przedstawiono na poniższym rysunku. 
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Rys. 6.3. Zależność koncentracji nośników w funkcji temperatury dla krzemu typu n. 

Na powyższym wykresie widać, że w zakresie temperatur od 0 do 150 K koncentracja nośników 

szybko wzrasta, co jest spowodowane wzrostem liczby zjonizowanych atomów domieszki. W zakresie 

temperatur od 150 do 450 K, koncentracja nie zmienia się i utrzymuje się na stałym poziomie, ponieważ 

wszystkie atomy domieszki zostały już zjonizowane. Powyżej temperatury 450 K następuje kolejny 

wzrost koncentracji nośników. Wzrost koncentracji samoistnej jest spowodowany generacją par elektron–

dziura, następuje przeskok elektronów, które pokonują całą szerokość pasma zabronionego. 

6.4. Transport nośników 

Z punktu widzenia działania przyrządów półprzewodnikowych jednym z ważniejszych 

parametrów półprzewodników jest ruchliwość, zależy ona przede wszystkim od koncentracji domieszek, 

temperatury i natężenia pola elektrycznego. Wartość jej jest proporcjonalna do czasu między dwoma 

kolejnymi zderzeniami. Pierwszy rodzaj zderzeń spowodowany jest rozpraszaniem na jonach domieszek 

i oczywiście rośnie wraz z ich ilością, co powoduje, że maleje ruchliwość w półprzewodniku. Drugi 

rodzaj zderzeń spowodowany jest przez rozpraszanie cieplne i rozpraszanie na fononach. W niskich 

temperaturach poniżej 150 K dominującym jest rozpraszanie na domieszkach, natomiast w wyższych 

temperaturach przeważa rozpraszanie na fononach. W przedziale temperatur, w którym działają 

przyrządy półprzewodnikowe dominuje zatem rozpraszanie na fononach. Innym czynnikiem 

wpływającym na ruchliwość jest natężenie pola elektrycznego, dla krzemu początkowo obserwuje się 

wzrost ruchliwości, natomiast po przekroczeniu wartości natężenia pola elektrycznego powyżej kV/m 

obserwuje się spadek ruchliwości, ponieważ prędkość dryfu jest stała. 

W półprzewodnikach zarówno elektrony, jak i dziury powodują transport ładunków. Następnym 

parametrem jest konduktywność, która zależy również od koncentracji domieszek oraz od temperatury, 

i wyraża się poniższym wzorem: 

 he pne    (6.13) 

gdzie 
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e  – ruchliwość elektronów; 

h  – ruchliwość dziur. 

Konduktywność elektryczna półprzewodników bardzo szybko zmienia się z temperaturą, 

co bezpośrednio wiąże się ze zmianami koncentracji nośników. W przypadku półprzewodników 

samoistnych zależność logarytmiczna konduktywności w funkcji odwrotności temperatury jest liniowa. 

W określonej temperaturze wartość konduktywności zależy od szerokości pasma zabronionego. 

Im szersze jest pasmo zabronione tym mniejsza koncentracja nośników i w związku z tym mniejsza 

konduktywność. Dla półprzewodników domieszkowanych zależność konduktywności od temperatury 

przedstawia poniższy wykres. Interpretacja jego jest taka sama jak wykresu przedstawionego na Rys. 6.3. 

Linia oznaczona numerem 1 znajduje się w obszarze jonizacji domieszek, w zakresie 2 występuje stała 

koncentracja nośników czyli wszystkie domieszki są zjonizowane, natomiast powyżej temperatury 450 K 

występuje generacja samoistna. 
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Rys. 6.4. Zależność konduktywności w funkcji temperatury. 

6.5. Koncentracja nośników w stanie nierównowagi termodynamicznej 

 Stan równowagi termodynamicznej może być zakłócony poprzez działanie zewnętrznego pola 

(promieniowanie świetlne, promieniowanie X) lub poprzez dostarczenie lub usunięcie pewnej liczby 

nośników wskutek przepływu prądu (np. w złączu p–n). Ogólnie stan nierównowagi określić można 

następująco: 

2

innp   (6.14) 

Istnieją więc dwa przypadki kiedy 2

innp   i kiedy 2

innp  . W pierwszym z nich mamy sytuację, 

że do danego obszaru półprzewodnika są wstrzykiwane nośniki (iniekcja), w drugim natomiast mamy 

do czynienia z wyciąganiem nośników (ekstrakcja). Poniżej przeanalizowany został jedynie przypadek 
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dla małego poziomu wstrzykiwania nośników, omówiono zjawisko generacji i rekombinacji oraz zmiany 

koncentracji nośników nadmiarowych w funkcji czasu. 

Najprostszym przypadkiem jest generacja i rekombinacja bezpośrednia, gdzie następują 

bezpośrednie przejścia elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa i odwrotnie. 

 

  Ev 

  Ec 

Generacja  Rekombinacja 

 

Rys. 6.5. Model generacji i rekombinacji bezpośredniej w półprzewodniku. 

Żeby doszło do generacji bezpośredniej pary elektron–dziura potrzebna jest energia większa niż 

szerokość pasma zabronionego. Ze względu na ten fakt bardzo mało prawdopodobnym jest przejście przy 

dostarczeniu energii cieplnej, natomiast prawdopodobieństwo przejścia jest praktycznie zawsze 

zapewnione podczas dostarczenia energii świetlnej, której wartość jest o wiele większa. W przypadku 

kiedy następuje rekombinacja, czyli kiedy elektrony przechodzą z pasma przewodnictwa do pasma 

walencyjnego wydzielana jest energia w postaci promieniowania świetlnego lub cieplnego. Przykładowo 

w krzemie i germanie mamy do czynienia z wydzielaniem energii w postaci ciepła, a w arsenku galu 

w postaci promieniowania świetlnego. Szybkość rekombinacji jest proporcjonalna do koncentracji 

elektronów i dziur. Natomiast szybkość generacji nośników jest proporcjonalna do liczby elektronów 

w paśmie walencyjnym i liczby wolnych poziomów energetycznych w paśmie przewodzenia.  

Jak już wcześniej wspomniano, w niektórych półprzewodnikach mamy do czynienia z generacją 

pośrednią, gdzie elektron z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa dociera pokonując dwa etapy. 

W stosunku do rekombinacji bezpośredniej wzrasta prawdopodobieństwo przejścia między pasmami. 

Ponadto zwiększa się szybkość generacji i rekombinacji, w związku z czym maleje czas życia nośników. 
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Rys. 6.5. Model generacji i rekombinacji pośredniej w półprzewodniku. 

Oczywiście może wystąpić sytuacja, że elektron który został schwytany z pasma przewodnictwa 

z powrotem zostanie do niego wyemitowany, nie dojdzie zatem do rekombinacji par elektron–dziura, 

i elektron będzie przetrzymywany w centrum generacyjno–rekombinacyjnym. Ten sam proces dotyczy 

dziur. Kiedy mamy do czynienia z takim przetrzymywaniem nośników mówi się o ich pułapkowaniu. 

Pozostaje zastanowić się nad tym, co się dzieje z półprzewodnikiem w stanie nierównowagi, kiedy 

z układu zostanie usunięty element zakłócający. Półprzewodnik taki powraca do stanu równowagi. 

Szybkość zmian koncentracji nośników mniejszościowych zależy od czasu życia nośników 

mniejszościowych, który definiuje się jako przedział czasu kiedy koncentracja nośników nadmiarowych 

maleje e–krotnie (około 63%).  

Warto się jeszcze zastanowić nad rozkładem koncentracji nośników nadmiarowych w funkcji 

odległości przy ustalonym poziomie wstrzykiwania lub wyciągania. Nierówna koncentracja nośników 

przy powierzchni i w głębi półprzewodnika powoduje przepływ dyfuzyjny, nośniki nadmiarowe będą 

przepływały w głąb, dążąc do wyrównania koncentracji. Odległość, na której koncentracja nośników 

nadmiarowych maleje e–krotnie nazywa się drogą dyfuzyjną. W niektórych półprzewodnikach 

np. krzemie, germanie, droga dyfuzyjna silnie zależy od zanieczyszczeń. 

6.6. Złącze p–n 

Złącze p–n to złącze pomiędzy półprzewodnikami niesamoistnymi o dwóch typach 

przewodnictwa p i n. W wykładzie szóstym omówione zostały ogólne właściwości półprzewodników. 

Teraz skupimy się jedynie na działaniu łącza typu p–n, które schematycznie zostało przedstawione 

na poniższym rysunku. 

 



 72 

 

Warstwa zaporowa 

jon dodatni 

jon ujemny 

domieszka donorowa (jon + elektron) 

domieszka akceptorowa (jon + dziura) 

Półprzewodnik typu n Półprzewodnik typu p 

 

Rys. 6.6. Schemat złącza p–n. 

Tak jak omówiono wcześniej w półprzewodniku typu n nośnikami większościowymi są elektrony 

i donory pozostają unieruchomione w siatce krystalicznej. Podobnie jest w półprzewodniku typu p, gdzie 

nośnikami większościowymi są dziury, a atomy domieszek są akceptorami. Zarówno w półprzewodniku 

typu n, jaki typu p występują nośniki mniejszościowe, których znak jest przeciwny do znaku nośników 

większościowych. Ponadto koncentracja nośników mniejszościowych jest dużo mniejsza niż nośników 

większościowych. Przed zetknięciem obie warstwy są obojętne elektrycznie w obszarze o rozmiarach 

makroskopowych. Ze względu na dużą różnicę koncentracji ruchomych nośników ładunku pomiędzy 

warstwami, po zetknięciu następuje dyfuzja elektronów z warstwy typu n do warstwy typu p oraz dziur 

w przeciwnym kierunku. W obszarze granicznym powstaje warstwa dipolowa ładunku (warstwa 

zaporowa = warstwa ładunku przestrzennego = warstwa zubożona), która wytwarza pole elektryczne 

przeciwdziałające dyfuzji. Wskutek czego w obszarze granicznym wytwarza się napięcie dyfuzyjne 

(bariera potencjału), które powoduje unoszenie elektronów i dziur w kierunkach przeciwnych do ich 

dyfuzji. Zatem powstaną dwa strumienie prądu unoszenia nośników mniejszościowych skierowane 

w kierunku przeciwnym niż strumień prądu dyfuzji nośników większościowych. Kiedy łącze jest w stanie 

równowagi termodynamicznej, suma prądów płynących przez złącze jest równa zero oraz wartość 

ładunku przestrzennego jest ustalona, co oznacza że prąd dyfuzji musi być równy prądowi unoszenia 

osobno dla dziur i elektronów. 
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Po przyłożeniu do złącza zewnętrznego napięcia bariera potencjału między warstwami p i n może 

zostać zwiększona lub zmniejszona, co odpowiednio spowoduje zwiększenie wewnętrznego pola 

elektrycznego.  

Polaryzacja w kierunku zaporowym, ma miejsce kiedy polaryzacja zewnętrzna jest zgodna 

z biegunowością napięcia dyfuzyjnego, następuje wzrost wartości bariery potencjału, a równolegle także 

rośnie wartość ładunku przestrzennego, co powoduje wzrost szerokości warstwy zaporowej. W związku 

z poszerzeniem się warstwy zaporowej maleje prawdopodobieństwo przejścia przez nią nośników 

większościowych. Zatem w przypadku polaryzacji w kierunku zaporowym składowe prądu dyfuzji 

nośników większościowych maleją do zera niezależnie od napięcia, pozostają jedynie składowe prądu 

unoszenia nośników mniejszościowych. Stąd w łączu mamy jedynie przepływ słabego stałego prądu, 

co przedstawia lewa gałąź poniższego wykresu. 

 

U 

I 

 

Rys.6.7. Charakterystyka prądowo napięciowa. 

Drugim przypadkiem jest polaryzacja złącza w kierunku przewodzenia, ma ona miejsce kiedy 

polaryzacja zewnętrzna jest przeciwna z biegunowością napięcia dyfuzyjnego, co powoduje spadek 

wartości bariery potencjału, a równolegle także maleje wartość ładunku przestrzennego, co powoduje, 

że szerokość warstwy zaporowej maleje. W związku z zwężeniem się warstwy zaporowej rośnie 

prawdopodobieństwo przejścia przez nią nośników większościowych. Zatem w przypadku polaryzacji 

w kierunku przewodzenia składowe prądu dyfuzji nośników większościowych wzrastają a składowe 

prądu unoszenia nośników mniejszościowych pozostają na niezmienionym poziomie. Prąd dyfuzji 

nośników większościowych jest znacznie większy niż prąd unoszenia nośników mniejszościowych. Stąd 

w łączu będzie przepływał znaczny prąd od obszaru p do n, co przedstawia prawa gałąź powyższego 

wykresu. 
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Słowniczek  

centrum generacyjno–rekombinacyjne – nazywane też centami SRH (od nazwisk trzech uczonych 

Shockley, Read, Hall), spełniają funkcję „stacji przesiadkowej” dla elektronów przechodzących przez 

pasmo zabronione. 

domieszka – jon lub atom innej substancji wprowadzony do sieci krystalicznej ciała stałego w celu 

zmienienia własności fizycznych lub chemicznych. 

domieszka akceptorowa – przyjmuje elektron. 

domieszka donorowa – oddaje elektron. 

domieszkowanie – wprowadzanie obcych jonów lub atomów do sieci krystalicznej metalu, 

półprzewodnika lub materiału ceramicznego. 

droga dyfuzji – odległość, na której koncentracja nośników nadmiarowych maleje e–krotnie. 

dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząstek lub energii w danym ośrodku. 

konduktywność – (przewodnictwo właściwe, przewodność elektryczna właściwa) wielkość fizyczna 

charakteryzująca przewodnictwo elektryczne materiału. 

pasmo dozwolone – zakres energii, którą mogą przyjmować elektrony znajdujące się na poszczególnych 

orbitach. 

pasmo energetyczne – przedział energii, jaką mogą posiadać elektrony w przewodniku. 

pasmo przewodnictwa – przedział energii jaką posiadają elektrony walencyjne uwolnione z atomu, 

będące wówczas nośnikami swobodnymi w ciele stałym. 

pasmo walencyjne – zakres energii jaką posiadają elektrony walencyjne związane z jądrem atomu. 

pasmo zabronione – pasmo leżące pomiędzy pasmami dozwolonymi. 

półprzewodniki – są to zazwyczaj substancje krystaliczne, o konduktywności od 810  do 310  [S/cm], 

wartość zależy od domieszkowania, ogrzewania, oświetlenia lub innych czynników. Przewodnictwo 

typowego półprzewodnika jest zawarte między przewodnictwem metali i dielektryków. 

półprzewodnik samoistny – materiał tego półprzewodnika jest idealnie czysty, nie występują 

zanieczyszczenia struktury krystalicznej. Koncentracja wolnych elektronów jest równa koncentracji dziur. 

półprzewodnik typu p – do półprzewodnika samoistnego wprowadzona została domieszka dająca 

niedobór elektronów. 

półprzewodnik typu n – do półprzewodnika samoistnego wprowadzona została domieszka dająca 

nadmiar elektronów. 

statystyka Fermiego–Diraca – opisuje sposób obsadzenia poziomów energetycznych przez elektrony 

(np. w półprzewodnikach). W każdym stanie kwantowym może się znajdować co najwyżej jeden 

elektron, a każdy poziom energetyczny może być obsadzony przez co najwyżej dwa elektrony o 

przeciwnych spinach, co jest zgodne z zakazem Pauliego. 
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7. Pamięci półprzewodnikowe 

Pamięcią nazywamy urządzenie zbudowane z elementów elektronicznych, elektrostatycznych, 

elektrycznych lub innych, umożliwiające zapis i odczyt danych. 

Podstawowymi parametrami pamięci są pojemność (określa liczbę dostępnych jednostek pamięci), 

organizacja pamięci i czas dostępu (określa czas potrzebny do lokalizacji bajtu informacji). Ponadto 

bardzo ważnymi są parametry związane z technologiami wykonania nośników pamięci oraz urządzenia 

zarządzające nośnikami, do najważniejszych z nich należą czas odczytu i zapisu oraz szybkość transmisji 

danych. To te parametry determinują szybkość korzystania z pamięci. 

Ze względu na formę zapisu danych można wyróżnić następujące rodzaje pamięci: pamięci 

półprzewodnikowe, pamięci magnetyczne, pamięci optyczne, pamięci magneto–optyczne i inne.  

Pamięci półprzewodnikowe wykonane są w technologii układów scalonych na bazie 

półprzewodnika. Charakteryzują się krótkim czasem dostępu, znaczną pojemnością i znikomym poborem 

mocy. Niewątpliwą ich zaletą nad innymi jest to, że nie posiadają elementów mechanicznych, dzięki 

czemu dostęp do danych jest jednorodny, nie ogranicza go przeskok głowicy, ponadto czas zapisu 

i odczytu jest również o wiele krótszy. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny spadek cen pamięci 

półprzewodnikowych, w związku z czym są one coraz częściej stosowane. Zastosowanie pamięci 

półprzewodnikowych w dyskach SSD (ang. Solid State Disk) spowodowało skrócenie czasu dostępu do 

danych w procesach obliczeniowych, nawet o 1000 razy. Ciągły spadek cen powoduje coraz większą 

popularność tych nośników. Macierze SSD działają w oparciu o dwie różne technologie: pamięci 

błyskowe lub zasilane z baterii pamięci RAM. Jeżeli porównamy czas odczytu to jest on podobny, ale już 

czas zapisu jest dużo dłuższy w przypadku pamięci błyskowych. Skrócenie czasu zapisu jest 

spowodowane tym, że dane są zapisywane blokami.  

Pamięci półprzewodnikowe to cyfrowe układy scalone przeznaczone do przechowywania 

informacji w postaci binarnej. Ze względu na działanie można je podzielić na: pamięci do odczytu – ROM 

(ang. Read Only Memory) tzw. pamięci stałe, i pamięci o dostępie swobodnym służące do wielokrotnego 

odczytu i zapisu – RAM (ang. Random Access Memory). Pamięci RAM w przeciwieństwie do pamięci 

ROM są pamięciami ulotnymi, to znaczy że po wyłączeniu zasilania informacje w niej przechowywane są 

tracone. Wśród pamięci RAM wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje statyczne SRAM (ang. Static 

Random Access Memory) i wolniejsze, ale tańsze dynamiczne DRAM (ang. Dynamic Random Access 

Memory). Pamięci SRAM należą do najszybszych pamięci półprzewodnikowych. 

Najczęściej pamięci półprzewodnikowe znajdują zastosowanie jako pamięci operacyjne 

komputera. W ostatnim czasie coraz częściej stosuje się je jako formy przechowywania danych 

np. pamięci Flash EEPROM (ang. Flash Electrically Erasable Programmable ROM), w odtwarzaczach 

muzyki formatu MP3, w kartach inteligentnych, itd. 

W pamięciach wykorzystuje się między innymi mechanizmy przechowywania ładunku 

w pojemnościach pasożytniczych tranzystorów, zależności napięcia progowego tranzystorów MOS 
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(ang. Metal–Oxide–Semiconductor) od grubości warstwy dielektrycznej znajdującej się pod powierzchnią 

elektrody bramki i inne. Żeby zrozumieć działanie pamięci półprzewodnikowych należy poznać fizyczne 

zasady działania tranzystorów. które umożliwiającymi sterowanie przepływem dużego prądu, za pomocą 

prądu znacznie mniejszego. Poza tym tranzystory umożliwiają wzmacnianie małych sygnałów oraz 

przetwarzania informacji w postaci cyfrowej. 

Poniżej omówione zostaną tranzystory bipolarne i polowe, przedstawiona została ich budowa i 

zasada działania. Dlaczego tak dużo miejsca poświęcimy tranzystorom? Przykładowo pamięci 

półprzewodnikowe składają się komórek pamięci, dla przykładu jedna komórka pamięci DRAM to jeden 

kondensator i jeden tranzystor, czyli 512 MB pamięć DRAM składa się z 512 mln kondensatorów i 

512 mln tranzystorów, natomiast komórki bitowe statycznej pamięci SRAM są zbudowane z tranzystorów 

bipolarnych lub MOS, w skład podstawowej komórki wchodzi tu aż 4 lub 6 odpowiednio sprzężonych 

tranzystorów MOS (co zwiększa zajmowaną powierzchnię). 

7.1. Tranzystory bipolarne 

Fizyczne własności półprzewodników, jak i zasada działania złącz p–n i n–p została omówiona 

we wcześniejszym wykładzie. Teraz możemy przestąpić do analizy działania tranzystora bipolarnego, 

który składa się z dwóch blisko położonych złączy półprzewodnikowych p–n i n–p. 

Tranzystory bipolarne składają się z dwóch przeciwnie połączonych złącz mających wspólną 

warstwę p lub n. Tranzystor bipolarny ma trzy elektrody: bazę – B (ang. base), emiter – E (ang. emitter) i 

kolektor – C (ang. collector). Emiter i kolektor mają ten sam typ przewodnictwa p lub n, natomiast baza 

charakteryzuje się przewodnictwem przeciwnym do przewodnictwa emitera i kolektora. Możliwe są dwie 

konfiguracje złączy p–n i n–p, które prowadzą do powstania dwóch rodzajów tranzystorów bipolarnych 

n–p–n i p–n–p. Emiter dostarcza nośniki mniejszościowe do drugiej warstwy (bazy), natomiast z kolektor 

zbiera nośniki wstrzykiwane z emitera do bazy. 
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a)                                                                                       b)  

 

Rys. 7.1. Symbole graficzne i diodowe schematy zastępcze a) tranzystor n–p–n i b) p–n–p. 

W przypadku tranzystora p–n–p kiedy nie ma polaryzacji zewnętrznej dziury z emitera nie 

przenikają do kolektora, ponieważ blokowane są przez barierę potencjału emiter–baza. Taka sama 
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sytuacja jest na złączu baza–kolektor. Jeżeli pomiędzy kolektor a emiter zostanie przyłożone napięcie, 

a baza nie będzie podłączona, to w układzie nie zaobserwujemy przepływu prądu. Natomiast kiedy 

pomiędzy bazę a emiter zostanie przyłożone napięcie BEU , zmniejszające barierę potencjału, dziury 

z emitera dostaną się do bazy i przepłyną do kolektora. Zmiana napięcia BEU  wpływa na wysokość 

bariery potencjału w złączu, poza tym istnieje kontrola ilości dziur przechodzących do bazy. 

W tranzystorze p–n–p obserwujemy spadek potencjału przy przejściu z obszaru typu n do obszaru typu p. 

Jeżeli obszary typu p charakteryzują się tymi samymi własnościami to przebieg potencjału jest 

symetryczny, tak jak to pokazano na poniższym wykresie Rys. 7.1. a). Kiedy do każdego z obszarów 

zostanie przyłączone źródło napięcia zewnętrznego powyższa charakterystyka przestaje być symetryczna 

Rys. 7.1. b). 
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Rys.7.1. Charakterystyka potencjału w złączu p–n–p a) bez polaryzacji b) po przyłożeniu napięcia CEU , 

c) złącze emiter–baza spolaryzowane w kierunku przewodzenia napięciem BEU . 

Obniżenie bariery potencjału powoduje przepływ dziur do bazy i powstaje prąd emitera EI . 

Przy czym tylko niewielka część dziur rekombinuje w bazie. Ponadto z bazy do emitera dostają się 

elektrony, gdzie rekombinują. Żeby zrównoważyć procesy rekombinacyjne przy obniżonej barierze 

potencjału z bazy do zewnętrznego źródła musi wypływać prąd BI . Większość dziur dociera do złącza 

baza–kolektor, dziury dostają się do kolektora (bariera potencjału nie stanowi dla nich przeszkody) 

tworząc prąd CI . Ponadto pomiędzy prądami bazy, kolektora i emitera zachodzi związek: 

BCE III   (7.1) 



 80 

Jeżeli zewnętrzne źródła zezwalają, prąd kolektora jest proporcjonalny do prądu bazy. Ich 

stosunek określa współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora  , którego wartość wynosi od kilku 

do kilkuset, zazwyczaj około 100. 

B

C

I

I
  (7.2) 

Prąd kolektora CI  rośnie wraz z napięciem baza–emiter  –razy szybciej niż prąd BI . Czyli prąd 

kolektora zależy od prądu bazy, natomiast słabo zależy od napięcia kolektor–emiter. Wprowadzenie 

prądu do bazy jest możliwe wtedy kiedy napięcie baza–emiter przekroczy napięcie przewodzenia złącza. 
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Rys. 7.2. Charakterystyka prądowo–napięciowa tranzystora. 

Działanie tranzystora n–p–n jest analogiczne tyle, że kierunki napięć i prądów są przeciwne, 

a nośnikami prądu kolektora są elektrony. Przez złącze baza–emiter przepływają nośniki większościowe, 

z emitera do bazy płyną głównie elektrony swobodne, natomiast z bazy do emitera płyną dziury. Prąd 

dziurowy jest znacznie mniejszy, gdyż mniejsza jest liczba dziur. Mniejsza część elektronów swobodnych 

po dotarciu do obszaru bazy zajmują istniejące tam dziury (rekombinacja). Ważnym jest, żeby dziury nie 

zrekombinowały w bazie, dlatego baza musi być odpowiednio cienka. Czas rekombinacji dziur w bazie 

musi być znacznie dłuższy niż czas ich dyfuzji przez bazę. Większa część elektronów swobodnych 

po dotarciu do obszaru bazy jest przyciągana przez kolektor i przepływa przez złącze baza–kolektor, 

które jest spolaryzowane zaporowo. Elektrony swobodne wypływające z emitera tworzą prąd emitera EI , 

który w obszarze bazy dzieli się na niewielki prąd bazy BI  i dużo większy prąd kolektora CI . 

7.2. Tranzystory polowe 

Tranzystory polowe – FET (ang. Field Effect Transistor) dzieli się na tranzystory polowe 

złączowe – JFET (ang. Junction FET) oraz tranzystory polowe z izolowaną bramką IGFET 

(ang. Insulated Gate FET). Sterowanie prądem odbywa się tu za pomocą pola elektrycznego 

wytwarzanego przez bramkę. Podstawową częścią tranzystora polowego jest kryształ odpowiednio 

domieszkowanego półprzewodnika z dwiema elektrodami: źródłem – S (ang. source) i drenem – D 

(ang. drain,). Źródło jest odpowiednikiem emitera w tranzystorze bipolarnym, natomiast dren to 
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odpowiednik kolektora. Pomiędzy źródłem a drenem tworzy się kanał, którym płynie prąd. Wzdłuż 

kanału umieszczona jest trzecia elektroda – bramka – G (ang. gate), stanowiąca odpowiednik bazy. 

W tranzystorze JFET w półprzewodniku zostały wytworzone trzy warstwy. Warstwa środkowa 

ma określony typ przewodnictwa (p lub n). Pozostałe dwie warstwy zewnętrzne to silnie domieszkowane 

warstwy półprzewodnika przeciwnego typu. Tak więc w tranzystorach tego typu występują dwa złącza 

typu p–n. Po obu stronach złącza p–n istnienie obszar pozbawiony swobodnych nośników prądu 

elektrycznego, czyli obszar ten nie przewodzi prądu. Szerokość tego obszaru zależy od napięcia 

pomiędzy warstwami p i n. Szerokość jest tym większa im większe jest napięcie polaryzujące złącze p–n 

w kierunku zaporowym. Co wpływa na wzrost oporu kanału. Czyli zmieniając napięcie przyłożone 

pomiędzy bramkę a kanał możemy zmienić szerokość obszaru pozbawionego nośników w kanale 

tranzystora. 

Poniżej zostanie opisane działanie tranzystora polowego z izolowaną bramką typu MOSFET 

(ang. Metal–Oxide Semiconductor FET). Wykonany jest z kryształu domieszkowanego półprzewodnika 

z dwiema elektrodami: źródłem i drenem. Wzdłuż elektrod umieszczona jest warstwa izolatora, na której 

napylona jest trzecia elektroda – bramka. Warstwa izolatora wykonywana jest z tlenku metalu lub 

półmetalu. Warstwa ta jest bardzo cienka, a jej grubość w skrajnych przypadkach wynosi 5 atomów tlenu. 

Natomiast elektroda umieszczona na izolatorze wykonywana jest z metalu charakteryzującego się wysoką 

przewodnością (np. złoto). 
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Rys. 7.3. Przekrój tranzystora MOSFET, gdy polaryzacja bramki i drenu jest zerowa. 

Zasada działania tranzystora MOSFET jest całkowicie inna niż wcześniej omówionych 

tranzystorów bipolarnych. Występująca tu warstwa izolatora powoduje, że przez bramkę nie płynie żaden 

prąd. Na powyższym rysunku przedstawiono sytuację kiedy polaryzacja bramki i drenu jest zerowa. 

Obszary półprzewodnika typu n
+
 rozdzielone zostały półprzewodnikiem typu p. W okolicy obszaru 
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źródła i drenu występuje obszar jonów ujemnych. W związku z tym nie ma przepływu między drenem 

i źródłem. Mamy więc do czynienia z „zatkaniem” tranzystora.  

Kiedy bramka zostanie zasilona napięciem GSU . Pole elektryczne wytworzone przez bramkę 

oddziałuje poprzez izolator na półprzewodnik. W półprzewodniku indukuje warstwą inwersyjna 

składająca się z elektronów swobodnych, dzięki czemu możliwy jest przepływ pomiędzy drenem 

a źródłem (Rys. 7.4). Wraz ze wzrostem napięcia polaryzującego bramkę wzrasta zdolność przewodności 

elektrycznej tranzystora. 

 

Źródło (S) 
Bramka (G) 

  Dren (D) 

n
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n
+ 

obszar typu p 
obszar zubożony 
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Rys. 7.4. Przekrój tranzystora MOSFET, gdy polaryzacja bramki jest dodatnia a drenu zerowa. 

Po zasileniu drenu przez tranzystor zacznie płynąć prąd, który będzie od niego zależny, jednakże 

nie jest to zależność liniowa. Wzrost napięcia drenu zmienia stan polaryzacji bramki. Tak jak pokazano 

na poniższym rysunku, im bliżej drenu tym różnica potencjałów pomiędzy bramką a podłożem jest 

mniejsza i kanał staje się płytszy. 
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Rys. 7.5. Przekrój tranzystora MOSFET, gdy polaryzacja bramki i drenu jest dodatnia. 

Wzrost napięcia zasilającego dren powoduje nie tylko wzrost wartość prądu, ale również wpływa 

na wzrost rezystancji kanału inwersyjnego, co jest związane z jego zwężaniem. Wzrost wartości prądu 

jest nie jest liniowy i zgodny z prawem Ohma. Warto rozpatrzyć przypadek kiedy napięcie bramki jest 

równe napięciu drenu. W tej sytuacji kanał w pobliżu drenu zanika całkowicie i następuje nasycenie 

prądu drenu. Po przekroczeniu tego napięcia do wartości granicznych wartość prądu nie zmienia się 

(sytuację przedstawia Rys. 7.6). 
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Rys. 7.6. Przekrój tranzystora MOSFET gdy polaryzacja bramki i drenu jest dodatnia GSDS UU  . 
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Podsumowując powyższe rozważania tranzystor MOSFET może pracować w dwóch obszarach: 

nasycenia i nienasycenia. W obszarze nasycenia prąd DI  jest stały dla różnych napięć dren–źródło UDS. 

Natomiast w obszarze nienasycenia dla małych wartości DSU  prąd drenu jest proporcjonalny do napięcia 

drenu. Trzeba również pamiętać, że w obydwu przypadkach prąd drenu jest funkcją napięcia bramka–

źródło. 

 

  ID 

UDS 

Obszar nasycenia   
  
  

O
b
sz

a
r 

 n
ie

n
a
sy

ce
n
ia

 

N
a
p
ię

ci
e 

b
ra

m
ki

 

 

Rys. 7.7. Charakterystyka wyjściowa tranzystora MOSFET. 

7.3. Tranzystory trzybramkowe 

Obecnie najmniejsze wytwarzane tranzystory mają rozmiar 22 nm. Powoli zbliżamy się do 

granicy 10 nm, gdzie potrzebna będzie zmiana technologii ze względu na zachodzące zjawiska kwantowe 

oraz niemożliwość stosowania fotolitografii w procesie produkcji. Szacuje się, że przejście do wymiaru 

11 nm zajmie co najmniej 4 lata. Ciągłe dążenie do miniaturyzacji powoduje poszukiwanie coraz to 

nowych rozwiązań. 

W roku 2012 firma Intel zastosowała w swoich układach tranzystory trzybramkowe (ang. 3D Tri–

gate), w których zastosowano bramki kontrolujące przepływ elektronów z trzech stron. To rozwiązanie 

pozwoli na dalsze funkcjonowanie prawa Moore’a, które zostało omówione w pierwszym wykładzie. 

Zastosowanie technologii żebrowej w tranzystorach zapewnia lepszą kontrolę przepływu elektronów, co 

wiąże się z wyższą wydajnością i mniejszymi stratami. Dodatkowo możliwe jest umieszczanie 

tranzystorów w bliższej odległości od siebie niż w przypadku układów planarnych, co pozwala 

zmniejszyć rozmiar procesora. Tranzystory 3D Tri–gate mogą mieć więcej niż jedno żebro, co zwiększa 

ich efektywność. Ponadto wzrost efektywności można uzyskać zwiększając wysokość żeber. 

Dodatkowym atutem tranzystorów 3D jest zmniejszenie zużywanej energii. Na poniższym rysunku 

przedstawiono struktury tranzystora planarnego, trzybramkowego tranzystora jedno– i trzyżebrowego. 
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a) b) c)  

Rys. 7.7. Struktura a) tranzystora planarnego, b) trzybramkowego tranzystora jednożebrowego i 

c) trzybramkowego tranzystora trzyżebrowego [5]. 

W poniższej tabeli porównane zostały własności tranzystorów bipolarnych i polowych.  

Tabela 7.1. 

Rodzaj tranzystora BIPOLARNY POLOWY 

Konstrukcja emiter, baza, kolektor 

budowa asymetryczna 

źródło, bramka, dren 

budowa asymetryczna 

Rodzaj sterowania Prądowe Napięciowe 

Transkonduktancja nie zależy od parametrów 

jego struktury  

1000 mA/V 

zależy od rozmiarów geometrycznych 

struktury, przenikalności elektrycznej 

warstwy dielektryka i ruchliwości nośników 

5 mA/V 

  bardzo duża impedancja wejściowa 

kwadratowy przebieg charakterystyki 

przejściowej DI ( DSU ) 

Zasilanie Ciągłe tylko podczas przełączania 

 

7.4. Pamięć Flash EEPROM 

Po omówieniu właściwości i działania podstawowych typów tranzystorów stosowanych 

w układach pamięci półprzewodnikowych, poniżej przedstawione zostaną fizyczne podstawy działania 

najczęściej spotykanej i stosowanej pamięci półprzewodnikowej jaką jest pamięć Flash. 

Pamięci Flash stosowane są w pamięciach USB (ang. pendrive), pamięciach SSD i przede 

wszystkim w kartach pamięci, do których zaliczamy karty MMC (ang. MultiMedia Card), 

SD (ang. Secure Digital), MS (ang. Memory Stick), CF (ang. CompactFlash), SM (ang. SmartMedia), 

xD (ang. xD Picture Card) 

Pamięć EEPROM to pamięć kasowalna i programowalna elektrycznie. Jedna komórka tego typu 

pamięci składa się z jednego tranzystora MNOS (ang. Metal Nitride Oxide Semiconductor). Do każdej 

komórki można wprowadzić ładunek elektryczny poprzez przyłożenia wysokiego napięcia (20–40 V) 

do bramki tranzystora. Między bramką a podłożem wykonanym z tlenku krzemu w izolowanej warstwie 
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azotku krzemu przechowywany jest ładunek i taki stan jest interpretowany jako zero logiczne. Jeżeli 

zmieni się polaryzację tego napięcia, to proces można odwrócić i skasować pamięć, co odpowiada 

logicznym jedynkom. 

Odmianą pamięci EEPROM jest pamięć Flash EEPROM, tzw. pamięć błyskowa. Kasowanie, 

jak i zapisywanie danych odbywa się tylko dla określonej dla danego typu liczby komórek pamięci 

jednocześnie podczas jednej sekwencji operacji programowania. Nie ma potrzeby użycia promieniowania 

UV, jak to było w pamięciach EPROM. Istnieje możliwość elektrycznego wielokrotnego kasowania 

pamięci około 10000 – 100000 razy. Przypomnijmy, że jeśli napięcie bramki w tranzystorze MOSFET 

jest równe napięciu podłoża to w układzie nie płynie prąd od rdzenia do drenu – tranzystor jest 

wyłączony. Po przyłożeniu napięcia do bramki w półprzewodniku powstaje pole elektryczne i wytwarza 

się w nim obszar o tym samym typie co źródło i dren – tranzystor jest włączony. Bardzo ważnym jest, 

że tranzystor polowy pobiera prąd tylko w momencie przełączania stanu. Ponadto, raz umieszczone 

elektrony na bramce pływającej mogą pozostać tam przez wiele lat pamiętając zaprogramowany stan. 

Wyróżniamy dwie struktury pamięci Flash NOR lub NAND, ze względu na wykorzystanie 

odpowiednich funktorów NOR i NAND. Pamięć Flash typu NOR umożliwia bezpośredni dostęp 

do każdej komórki pamięci, ale ma stosunkowo długie czasy zapisu i kasowania. Dlatego nie stosuje się 

jej kiedy wymagane są częste aktualizacje. Wytrzymałość wynosi od 10 do 100 tys. Pamięć Flash typu 

NAND ma krótszy czas zapisu i kasowania, większą gęstość upakowania danych. Ponadto korzystniejszy 

jest stosunek kosztu do pojemności oraz cechuje ją dziesięć razy większa trwałość. Wadą pamięci NAND 

jest sekwencyjny dostęp do danych. Pamięci Flash typu NAND stosowane są w kartach SmartMedia, 

następnie zaczęto ich używać w kartach MultiMedia Card, Secure Digital, Memory Stick i xD Picture 

Card oraz w pamięciach USB. 

Niewątpliwą wadą pamięci Flash jest to, że zapis komórki pamięci Flash jest możliwy, po 

wcześniejszym jej skasowaniu. Do zapisanej komórki nie można ponowne zapisać danych. Kasowania 

umożliwia usunięcie tylko całych bloków komórek (nie możliwe jest skasowanie pojedynczej komórki), 

natomiast można odczytać i zapisać dowolną komórkę pamięci. Kiedy chcemy zaktualizować plik lub 

nadpisać go, to tworzona jest nowa kopia pliku w innym miejscu, a stary plik nadal pozostaje i zajmuje 

miejsce. Do całkowitego usunięcia bezużytecznej wersji dojdzie tylko wtedy, gdy w danym bloku 

pamięci nie ma fragmentu innego pliku. Operacja kasowania jest znacznie dłuższa niż operacja zapisu 

i odczytu. Wzrost szybkości działania umożliwia jednoczesny odczyt i zapis komórek o różnych 

adresach. Pamięci EEPROM mają technologicznie ograniczoną liczbę cykli kasowania i zapisu, powyżej 

której powstają nieodwracalne uszkodzenia. 



 87 

Słowniczek  

bramka NAND i NOR – za pomocą ich kombinacji można uzyskać każdą podstawową operację logiczną. 

pamięć – urządzenie zbudowane z elementów elektronicznych, elektrostatycznych, elektrycznych lub 

innych, umożliwiające zapis i odczyt danych. 

NAND – funkcja logiczna realizująca zaprzeczony iloczyn logiczny (nie i). Jest równa zeru, gdy 

wszystkie czynniki są równe jedności.  

NOR – binegacja, jednoczesne zaprzeczenie, funkcja jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba 

składniki są fałszywe 

pamięć EEPROM – pamięć kasowalna i programowalna elektrycznie. 

pamięć Flash EEPROM (pamięć błyskowa) – pozwala na zapisywanie lub kasowanie wielu komórek 

pamięci podczas jednej operacji programowania. Jest to pamięć trwała. 

pamięć półprzewodnikowa – pamięć wykonana w technologii układów scalonych na bazie 

półprzewodnika. Są to cyfrowe układy scalone przeznaczone do przechowywania informacji w postaci 

binarnej 

pamięć trwała – po odłączeniu zasilania nie traci zapisanych w niej danych. 

tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, 

posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. 

tranzystor bipolarny – składa się z dwóch przeciwnie połączonych złącz (p–n lub n–p) mających wspólną 

warstwę p lub n. Posiada trzy elektrody: bazę, emiter i kolektor. Emiter i kolektor mają ten sam typ 

przewodnictwa, natomiast baza przeciwny  

tranzystor polowy – sterowanie  prądem odbywa się tu za pomocą pola elektrycznego wytwarzanego 

przez bramkę. Podstawowymi elementami są źródło, bramka i dren. 
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8. Dyski optyczne 

Od początku lat 90–tych nastąpił lawinowy rozwój w dziedzinie przesyłania informacji, 

użytkownicy zaczęli przechowywać coraz więcej plików o wielokrotnie większej pojemności, drastycznie 

wzrosło zapotrzebowanie na pamięci o dużo większej pojemności niż dotychczas stosowane dyskietki – 

1,44 MB. Standardowa pojemność pierwszych pamięci typu ROM (ang. Read Only Memory) wynosiła 

650 MB, co było jak na owe czasy ogromną wielkością w porównaniu z stosowanymi powszechnie 

dyskietkami. W dodatku cena płyt również była bardzo niska, co otworzyło przed tym typem pamięci 

szerokie możliwości powszechnego zastosowania. 

Na poniższym rysunku przedstawiono rzeczywisty obraz płyty i jej przybliżenie.  

 

Rys. 8.1. Dysk optyczny. 

8.1. Płyty CD–R 

Płyta CD–R (ang. Compact Disc–Recordable) to przeźroczysty krążek o średnicy 12 cm i wadze 

14 g. Zbudowana jest z kilku warstw. Pierwszą warstwę od strony lasera oświetlającego płytę stanowi 

przezroczyste tworzywo, zazwyczaj jest to poliwęglan o współczynniku załamania n = 1,55. To ta 

warstwa nadaje kształt i sztywność płycie, jej grubość wynosi standardowo 1,2 mm. Nie wprowadza ona 

żadnych efektów magnetycznych, elektrycznych i optycznych, ponadto jest przepuszczalna dla światła 

laserowego o danej długości fali. Następną warstwę stanowi warstwa odbijająca, wykonana najczęściej 

z aluminium, złota lub srebra. Warstwa ta jest tak cienka, że nawet najmniejsze zadrapanie powoduje 

utratę informacji, dlatego też stosuje się warstwę ochronną. Jest to powłoka lakieru o grubości około 

30 m . To właśnie na tej warstwie producenci płyt umieszczają nadruki. Układ warstw w płycie CD–R 

został przedstawiony na poniższym rysunku. 
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 Nadruk  

Warstwa aluminium, 

złota lub srebra 

Warstwa ochronna  

Poliwęglan 
Wiązka światła Pit Land 

Warstwa nośnika  

800 m 

n = 1,55 

n = 1 
 

Rys. 8.2. Przekrój poprzeczny przez płytę CD–R. 

Płyty CD–R mają różne kolory, co ma związek z kolorem barwnika który dodano do wytworzenia 

warstwy informacyjnej. Najczęściej spotykane (najtańsze) są płyty w kolorze zielonkawym, barwa ta 

wynika z zastosowania niebieskiego barwnika cyjanowego i złotej warstwy odbijającej. Połączenie tych 

dwóch kolorów daje kolor zielony. Jednakże żywotność takich płyt wynosi tylko około 10 lat. Spotykane 

są również płyty w kolorze niebieskim, gdzie w celu uzyskania większej trwałości (20–50 lat) złotą 

warstwę zastąpiono odbijającą warstwą srebrną. Istnieją też płyty o szacowanej żywotności około 100 lat, 

są to płyty koloru złotego. Barwa ta wynika z zastosowania przeźroczystego barwnika ftalocyjanowego 

i złotej warstwy odbijającej. Inne płyty o niebieskim kolorze zawierają barwnik azotkowy i srebrną 

warstwę odbijającą, dzięki czemu żywotność takich płyt wynosi około 100 lat, oczywiście są to wartości 

szacunkowe. 

Na Rys. 8.1 pokazano strukturę płyty, widoczne są wytłoczone zagłębienia w warstwie 

poliwęglanu, które nazywa się pitami, a pozostałe płaskie obszary to landy. Na powierzchni płyty pity 

tworzą ciąg, który układa się w spiralną ścieżkę (Rys. 8.3). Szerokość ścieżki na płycie CD wynosi 

0,6 m , a dodatkowo nałożone na nią odchylenie sinusoidalne ma wartość 0,3 m  i częstotliwość 

22,05 kHz. Częstotliwość odchylenia jest wykorzystywana do sterowania prędkością obrotową dysku. 

Odległość między ścieżkami wynosi 1,6 m , chcąc uzyskać większą pojemność można tą wartość 

zmniejszyć do 1,5 m . 
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Szerokość ścieżki 0,6 m 

22,05 kHz 

Odchylenie 

ścieżki 0,3 m 

Odstęp ścieżek 

1,6 m  

Rys. 8.3. Spiralna ścieżka na płycie CD [1] i jej zbliżenie. 

8.2. Płyty CD–RW 

Dyski CD–RW (ang. Compact Disc ReWritable) są to płyty wielokrotnego zapisu. Ich działanie 

oparte jest na rozwiniętej technologii płyt CD–R. Dają one możliwość wielokrotnego zapisywania 

i usuwania informacji. Budowa dysku jest bardziej złożona i przedstawiona została na poniższym 

rysunku. 

 

Nadruk  

Warstwa ochronna  

Poliwęglan 

Wiązka światła Pit Land 

Warstwy dielektryczne 

Warstwa nagrywana 

Warstwa refleksyjna 

800 m 

 

Rys. 8.4. Przekrój poprzeczny przez płytę CD–RW. 

Warstwa nagrywana zbudowana jest ze stopu czterech pierwiastków: srebra, indu, antymonu 

i telluru. Po jej obydwu stronach znajdują warstwy dielektryczne, których zadaniem jest poprawienie 

odprowadzanie ciepła z nośnika, ponieważ zbyt wysoka temperatura mogłoby spowodować skasowanie 

wcześniej zapisanych danych. Najdalej od głowicy lasera znajduje się warstwa refleksyjna, która 

najczęściej wykonana jest ze srebra. Zastosowany stop (Ag–In–Sb2–Te) charakteryzuje się tym, 

że występuje w nim duża różnica pomiędzy temperaturą krystalizacji a temperaturą topnienia. 

Żeby nastąpiła rejestracja informacji musi nastąpić zmiana struktury materiału nośnika z krystalicznej 

na amorficzną (zapis) i odwrotnie z amorficznej na krystaliczną (kasowanie). Podczas nagrywania wiązka 

lasera podgrzewa warstwę powyżej temperatury topnienia (około 500–700 C ), czas podgrzewania trwa 

ułamki sekundy. Stopione kryształy przechodzą do stanu amorficznego (czas chłodzenia jest bardzo 
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krótki), w którym współczynnik odbicia jest się niższy, niż współczynnik odbicia dla stanu 

krystalicznego. Struktura amorficzna stopu powoduje, że jego warstwa powierzchniowa rozprasza 

światło, natomiast ten sam stop w postaci krystalicznej jest wysoce refleksyjny i wiązka świetlna 

odbija się od warstwy odblaskowej i bez żadnych problemów trafia z powrotem do układu. 

 Struktura amorficzna Struktura krystaliczna 

Ścieżka zapisu 
 

Rys. 8.5. Struktura amorficzna i krystaliczna. 

Zapisane dane można usunąć w procesie wyżarzenia. W tym celu stop podgrzewa się 

do temperatury powyżej 200 C  i utrzymuje się w tej temperaturze przez pewien czas co prowadzi 

do odtworzenia krystalicznej struktury. Oczywiście zmianę temperatury uzyskuje się poprzez zmianę 

mocy wiązki lasera. Najwyższa moc (15 mW) służy do wypalania obszarów amorficznych, zaś moc 

najniższa (do 3 mW) nie zmienia stanu warstwy nagrywanej i służy do odczytu danych. 

Płyty wielokrotnego nagrywania mają określony czas życia, obecne nośniki umożliwiają nagranie 

i skasowanie danych około 1000 razy, co wynika z własności użytych materiałów. 

W odtwarzaczach CD najczęściej używanym laserem jest dioda GaAlAs emitująca światło 

o długości 780 nm w powietrzu. W poliwęglanie, z którego jest zbudowana płyta długość światła jest 

mniejsza i wynosi około 500 nm. Różnica ta wynika z faktu, że współczynnik załamania poliwęglanu 

wynosi 1,55. Wgłębienia mają ściśle określoną głębokość, która wynosi dokładnie jedną czwartą część 

długości fali światła (w poliwęglanie) – czyli około 125 nm. Wynika z tego, że fala świetlna po odbiciu 

od landu będzie opóźniona o pół długości fali (ponieważ 
244


 ), więc będzie dokładnie w przeciw–

fazie do fali odbitej od pitu. Zgodnie z prawem optyki o interferencji dwóch fal, te dwie odbite fale 

wygaszają się powodując spadek sygnału na fotodetektorze. Ponadto różnica współczynników załamania, 

na granicy płyty przejście z powietrza do poliwęglanu powoduje, że wiązka o szerokości 800 m  

w płaszczyźnie w wierzchniej płyty w warstwie odbijającej ma średnicę zaledwie 1,7 m . Zastosowanie 

takiego rozwiązania spowodowało, że zanieczyszczenia typu kurz, włosy, drobne rysy są dużo mniejsze 

niż średnica wiązki, są zatem niezauważalne i nie wpływają na odczyt danych. 
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Czyli dane zapisywane są w postaci wgłębień lub miejsc pustych pomiędzy tymi wgłębieniami. 

Każda zmiana jest odczytywana przez układ optyczny jako logiczne „1”, natomiast brak zmiany jako 

logiczne „0”. 

 

4/  Land 
Pit 

 

Rys. 8.4. Pity i landy na dysku optycznym. 

Układ optyczny służący do zapisu i odczytu danych z płyt zobrazowano na poniższym rysunku. 
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Rys. 8.5. Układ do odczytu lub do zapisu na płytach CD. 

Układ odczytu danych zapisanych na płycie CD składa się z: głowicy, którą stanowi dioda 

laserowa poruszająca się na specjalnych sankach; układu optycznego (toru transmisyjnego); oraz zespołu 

fotodiod odczytujących odbite światło laserowe. Fotodiody służą do kontroli ogniskowania lasera 

i śledzenia odczytywanej ścieżki. Prędkość liniowa odczytu danych musi być stała i wynosi 1,25 m/s, 

jako że różny jest promień spirali w zależności od odległości od środka płyty, płyta musi obracać się 

ze zmienną prędkością (i wynosi ona od 500 do 200 obrotów/minutę). 

Światło z lasera, trafia na soczewkę która powoduje, że wiązka rozbieżna staje się równoległa, 

następnie wiązka przechodzi przez zwierciadło półprzepuszczalne, które jest tak ustawione, że wnosi 

jedynie niewielkie tłumieni, natomiast nie zmienia kierunku propagacji. Dalej w układzie znajduje się 
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soczewka o odpowiednio dobranej aperturze numerycznej (im wyższa jest apertura tym mniejsza jest 

plamka, do której zogniskowana jest wiązka lasera), która skupia światło w płaszczyźnie warstwy 

rejestrującej i wiązka pada na wgłębienia i pola niezapisane. W zależności od miejsca padania ulega 

w różnym stopniu odbiciu i polaryzacji. Po odbiciu ponownie wraca tą samą drogą przez soczewkę, 

ale zwierciadło półprzepuszczalne powoduje, że wiązka odbija się od niego i trafia do układu 

detekcyjnego. Skąd sygnał, przekazywany jest dalej. Sygnał oczywiście jest kodowany w postaci 

cyfrowej. Odczyt danych z płyty CD polega na odczytywaniu poziomu mocy światła odbitego 

od kolejnych pitów i landów. Kiedy wiązka światła pada na pit ulega częściowemu rozproszeniu, 

a pozostała cześć ulega interferencji ze światłem sąsiednich landów, wskutek czego jest wygaszana 

i mamy do czynienia ze stałym poziomem mocy na detektorze (logiczne „0”). W obszarze landów 

poziom sygnału natomiast jest wysoki, ale również stały (logiczne „0”). Przy przejściu wiązki z obszaru 

pitu do obszaru landu lub odwrotnie z obszaru landu do obszaru pitu zmiana, na detektorze 

odnotowywana jest zmiana poziomu sygnału, co oznacza logiczną „1”. W przybliżeniu stały wysoki bądź 

niski poziom sygnału na detektorze oznacza ciąg logicznych zer. Proces ten przedstawiono na poniższym 

rysunku.  
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Rys. 8.6. Zapis cyfrowy na płycie. 

Następnie sygnał z fotodetektora jest wzmacniany i poddawany demodulacji, korekcji błędów, 

aż wreszcie przetwarzany jest na sygnał analogowy. 

8.3. Płyty CD–MO 

Budowa dysku typu CD–MO (ang. Compact Disc – Magneto Optical) jest bardzo podobna do płyt 

CD–RW z tą różnicą, że warstwa nagrywająca jest zbudowana z materiału magnetycznego. Podłoże 

najczęściej stanowi przeźroczysty, niemagnetyczny poliwęglan.  
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Rys. 8.7. Przekrój poprzeczny przez płytę CD–MO. 

Warstwa magnetyczna (o grubości 100 nm) zbudowana jest z magnetycznych cząstek 

jednodomenowych (krystalitów), w których zachodzi namagnesowanie spontaniczne magnesów 

atomowych wskutek ich oddziaływań między sobą, co powoduje równoległe ustawienie względem siebie 

w jednym kierunku. Domeny ściśle przylegają do siebie. Sąsiednie domeny mają magnesy atomowe 

ustawione w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Obszary między domenami, w których zachodzi 

zmiana kierunku ustawienia magnesów atomowych nazywa się ścianami domenowymi. Domeny 

magnetyczne w płytach CD–MO ustawione są prostopadle do powierzchni płyty. Żeby zaszła zmiana 

ustawień domen magnetycznych należy podgrzać obszar do temperatury 150÷180 C . Jest to temperatura 

Curie, powyżej której drgania cieplne powodują drgania sieci krystalicznej przez co niszczą ustawienia 

dipoli magnetycznych. Poniżej temperatury Curie dipole magnetyczne ustawiają się w jednym kierunku 

tworząc domeny ferromagnetyczne. 

Jak już powiedziano wcześniej zapis na płytach jest binarny. Na czystej lub skasowanej płycie 

mamy do czynienia z krystalitami skierowanymi w jednym kierunku ku górze lub w dół. Zapis 

magnetooptyczny polega na zmianie kierunku namagnesowania krystalitów tak, żeby cząstki skierowane 

do góry oznaczały np. logiczną jedynkę, a w dół – logiczne zero. Zmiana ustawienia możliwa jest wtedy 

kiedy dojdzie do jednoczesnego oddziaływania na nie pola magnetycznego głowicy zapisującej i wiązki 

światła laserowego. W praktyce spotykamy się z zastosowaniem dwóch technik zapisu: modulacji 

optycznej OMM (ang. Optical Modulation Method) i modulacji pola magnetycznego MFMM 

(ang. Magnetic Field Modulation Method). 

W metodzie OMM zapis polega na tym, że w stałym polu magnetycznym następuje zmiana 

temperatury nośnika, która jest spowodowana działaniem wiązki lasera. Schemat tego typu zapisu 

przedstawiono poniżej. 
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Rys. 8.8. Układ a) do odczytu oraz b) do zapisu na płytach magneto–optycznych. 

Wiązka światła z lasera po przejściu przez układ optyczny trafia na warstwę cząstek 

namagnesowanych, w zależności od kierunku ich namagnesowania, polaryzacja światła odbitego jest 

różna, to znaczy światło może być spolaryzowane w dwóch prostopadłych płaszczyznach. 

Linie pola magnetycznego są prostopadłe do powierzchni płyty. Jednakże pole to jest zbyt słabe 

i nie jest w stanie przemagnesować cząstek. Sytuacja zmienia się kiedy wiązka światła laserowego, 

nagrzeje nośnik do temperatury Curie. Jak wspomniano wcześniej powyżej temperatury Curie następuje 

zanik właściwości magnetycznych i cząstki mogą się swobodnie obrócić zgodnie z kierunkiem 

zewnętrznego pola magnetycznego. Ponadto kierunek namagnesowania zmieniają tylko te cząstki, 

na które pada wiązka światła. Po ochłodzeniu powierzchni cząstki zachowują nadany im zwrot wektora 

magnetycznego. Na płycie trwale zostają zapisane bity informacji. Druga z metod MFMM różni się od 

wyżej omówionej tym, że moc lasera jest stała, płyta jest podgrzewana do temperatury Curie, natomiast 

zmienia się wartość przyłożonego pola magnetycznego. Wartość tego pola decyduje o tym, które domeny 

zostaną przeorientowane. Proces zapisywania i kasowania przy użyciu tej metody przedstawiono 

na poniższym rysunku. 
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Rys. 8.9. Czysta płyta magneto–optyczna. 
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Rys. 8.10. Sposób a) zapisu b) kasowania danych na płytach magneto–optycznych. 

Na płycie CD–MO powstają obszary o dwóch stanach namagnesowania, które reprezentują 

logiczne zero i logiczną jedynkę. Czego odpowiednikiem w zwykłych optycznych płytach CD są pity 

i landy. 

Bezproblemowym jest kasowanie i ponowne nagrywanie płyty. Nie jest koniecznym wcześniejsze 

usuwanie danych, „nowe” dane zapisywane są na „starych”. Oczywiście można wyczyścić całą płytę, 

co polega na przywróceniu pierwotnego wektora magnetycznego, tak jak pokazano na Rys. 8.10 b). 
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Powyżej szczegółowo omówiono zasady działania różnych typów płyt CD. Do najbardziej 

popularnych pamięci optycznych zaliczamy dyski CD, DVD, Blu–ray, HD–DVD, HD–VMD, UMD, 

Minidisc, GD–ROM. Generalna różnica wynika między innymi z zastosowania źródeł światła o różnej 

długości fali świetlnej. 

Dyski DVD od CD różnią się od siebie przede wszystkim parametrami. W dyskach DVD 

najmniejsze zagłębienia mają głębokość 0,4 m ; natomiast w przypadku dysków CD zagłębienia te są 

dwukrotnie większe i wynoszą 0,83 m . Podobnie jest z odległością ścieżek, które są oddalone od siebie 

tylko o 0,74 m  na dyskach DVD, natomiast na dyskach CD odległość ta wynosi 1,6 m . Fakt ten 

powoduje, że spirala zapisu danych w przypadku płyt DVD ma ponad 11 km długości i jest ponad dwa 

razy dłuższa niż na płytach CD. Na poniższym rysunku przedstawione zostały struktury dwóch typów 

dysków CD i DVD. 
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Rys. 8.11. Rozkład pitów na płytach CD i DVD [2]. 

Analizując przytoczone powyżej dane, oczywistym jest, że żeby odczytać informacje zapisaną 

w mniejszych zagłębieniach, wiązka laserowa stosowana w odtwarzaczach DVD musi być bardziej 

skupiona niż w odtwarzaczach CD. Rozwiązaniem jest stosowanie laserów półprzewodnikowych o różnej 

długości fali, dla odtwarzaczy DVD wynosi ona 635–650 nm, a dla odtwarzaczy CD 780 nm. Dodatkowo 

w odtwarzaczach DVD w torze optycznym znajdują się soczewki o większej zdolności skupiania. Dzięki 

zastosowaniu gęstszego „upakowania” informacji produkowane dyski mają pojemność od 4,7 do 17 GB. 

Na płytach DVD stosuje się dwie warstwy zapisu, które są nałożone jedna na drugą. Warstwa dolna jest 

warstwą półprzezroczystą, dzięki czemu wiązka lasera w zależności od długości fali i kąta nachylenia, 

może odczytać informacje zapisane na obydwu warstwach. Kolejną zmianą powodującą zwiększoną 

pojemność krążków DVD jest zapis z dwóch stron płyty. Jak łatwo policzyć płyta DVD17 

pojemnościowo odpowiada 27 płytom CD. Zarówno płyty CD, jak i DVD mają możliwość wielokrotnego 

zapisu, na zasadach opisanych powyżej. 

Nośniki Blu–ray różnią się od omówionych powyżej płyt CD i DVD przede wszystkim 

zwiększoną pojemnością, którą uzyskano przez zastosowanie wielowarstwowości zapisu danych (nawet 
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do 16 warstw) ponadto wykorzystuje się tu inne źródło światła – niebieski laser (405 nm) o krótszej 

długości fali niż lasery emitujące światło czerwone. Stosując tą technologię uzyskuje się pojemności 

sięgające 400 GB, rozmiar pitów jest jeszcze mniejszy niż na płytach DVD, gdyż zastosowanie laserów 

o coraz krótszych długościach fali umożliwia odczyt jeszcze bardziej gęsto zapisanych informacji. 
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Słowniczek  

apretura numeryczna soczewki – sinus kąta zbieżności wiązki laserowej. 

land – przerwy pomiędzy pitami (wgłębieniami) na płytach optycznych. 

interferencja – w wyniku nakładania się minimum dwóch spójnych fal powstaje nowy przestrzenny 

rozkład amplitudy fali. 

pit – wgłębienia na płytach optycznych. 

sieć krystaliczna – charakteryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu i symetrią. 
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9. Nośniki magnetyczne 

W niniejszym wykładzie omówione zostaną nośniki magnetyczne, najczęściej występują one 

w postaci taśm lub krążków na które został naniesiony materiał magnetyczny (maleńkie mikromagnesy). 

Odczyt zapisanych danych odbywa się przy użyciu głowicy czytającej. Nośnik zawierający zakodowaną 

informację przesuwa się względem głowicy, w której generowany jest prąd (zmienne pole magnetyczne). 

Natomiast zapis informacji polega na zmianie prądu głowicy, co powoduje namagnesowanie nośnika 

magnetycznego. 

Nośniki magnetyczne stanowią najstarszą grupę pamięci i jako pierwsze służyły 

do przechowywania informacji. Zanim przejdziemy do omówienia typów i rodzajów tych pamięci należy 

bliżej przyjrzeć się własnościom magnetycznym substancji. W przyrodzie nie występują substancje 

całkowicie obojętne magnetyczne, w fizyce istnieje podział na diamagnetyki, paramagnetyki 

i ferromagnetyki. Diamagnetyki to ciała o przenikalności magnetycznej mniejszej od zera i niezależnej od 

temperatury. Diamagnetykami są gazy szlachetne, metale, takie jak cynk, złoto, srebro, miedź, oraz 

niemetale np. fosfor, granit. Paramagnetyki to ciała o wartości przenikalności magnetycznej niewiele 

większej od jedynki. W obecności zewnętrznego pola magnetycznego słabo magnesują się, zaś przy jego 

braku nie wykazują własności magnetycznych. Nas najbardziej będzie interesowała trzecia grupa – 

ferromagnetyki, ponieważ to one znajdują zastosowanie w nośnikach magnetycznych. Ferromagnetyki 

(inaczej materiały magnetyczne) to ciała wykazujące namagnesowanie spontaniczne. Ponadto, 

charakteryzują się dużą wartością przenikalności magnetycznej. Ferromagnetykami są specjalne stopy 

magnetyczne, ferryty, tlenki żelaza i/lub chromu. 

W procesie produkcji na taśmę lub krążek nakładane są mikromagnesy, które stanowią 

tzw. domeny magnetyczne. Domenami magnetycznymi nazywamy elementarne pola podlegające 

przemagnesowaniom – zapisowi informacji. Pusty nośnik tzn. taki na którym nie zapisano żadnych 

informacji stanowi jedynie zbiór chaotycznie rozmieszczonych domen magnetycznych. Rozmieszczenie 

to jest wynikiem działania zasady równoważenia sił, gdyż suma sił w warunkach swobodnych wynosi 

zero. Proces magnesowania i przemagnesowywania substancji ferromagnetycznych opisuje pętla 

histerezy, pokazująca zmiany indukcji magnetycznej w funkcji natężenia pola magnetycznego, 

Na poniższym wykresie przedstawiono pętlę histerezy dla zapisów cyfrowych (binarnych, 

dwustanowych) dla materiału magnetycznie twardego (trudno przemagnesowywanego) i materiału 

magnetycznie miękkiego (łatwo przemagnesowywanego). W klasycznych taśmach magnetofonowych 

pętla histerezy jest bardzo nachylona do osi H, co umożliwia zapis, oraz pozostawia domeny w różnych, 

nie tylko binarnych stanach. 
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Rys. 9.1. Pętla histerezy magnetycznej dla materiałów magnetycznie miękkich (linia zielona) i twardych 

(linia czerwona). 

Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się stopnień twardości materiału, w wyniku czego 

wzrasta podatność nośnika na przemagnesowanie, jak i na rozmagnesowywanie. Punktem krytycznym 

jest podgrzanie nośnika do temperatury Curie, przy której materiał traci zdolności do magnesowania. 

Czyli ważnym jest, aby nośniki magnetyczne pracowały i były przechowywane w możliwie niskich 

temperaturach. Ze względu na ich własności magnetyczne należy również unikać działania na nie silnego 

zewnętrznego pola elektrycznego, magnetycznego oraz elektromagnetycznego. W nośnikach 

magnetycznych mamy do czynienia z procesem rozmagnesowywania, które powodowane jest przez 

oddziaływanie sił międzydomenowych. Czyli wskazanym jest okresowe przegrywanie danych celem 

ponownego namagnesowania nośnika. 

9.1. Taśmy magnetyczne 

W latach trzydziestych XX wieku Fritz Pfleumer wynalazł taśmę celulozową (papierową) pokrytą 

proszkiem magnetycznym. 

Obecnie taśmy zbudowane są z giętkiej, nierozciągliwej warstwy tworzywa sztucznego (głównie 

nylonu lub PET), pokrytego warstwą lakieru w którym rozproszone są cząsteczki proszku 

ferromagnetycznego. Od wielkości tych cząsteczek zależy jakość sygnału. Głównym nośnikiem 

magnetycznym są tlenki żelaza, tlenek chromu, żelazo lub chrom.  

 

Tylne pokrycie 

Lakier z cząstkami pigmentu 

Podkład 

 

Rys. 9.2. Struktura taśmy magnetofonowej. 
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W czasie nagrywania przez cewkę głowicy płynie prąd, który zmienia się w takt sygnału 

muzycznego, który indukuje w szczelinie głowicy zmienne pole magnetyczne. Taśma przesuwa się 

bezpośrednio obok szczeliny i zmienne pole magnetyczne powoduje odpowiednie ustawienie domen 

magnetycznych. Podczas odczytu głowica elektromagnetyczna odczytuje zmiany pola, które wynikają 

z różnego namagnesowania taśmy. Natomiast kasowanie taśm (usuwanie danych) odbywa się poprzez 

działanie silnego pola magnetycznego. 

Cyfrowy zapis informacji na taśmie magnetycznej przedstawiony został na poniższym rysunku. 

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

S S S S N N N N  

Rys. 9.3. Schemat cyfrowego zapisu na taśmach magnetycznych. 

W zapisie cyfrowym za wartość stanu logicznego odpowiada kierunek namagnesowania domen. 

Logiczna jedynka odpowiada przejściu z jednego stanu do stanu o przeciwnym namagnesowaniu. 

Wyróżniamy dwie metody zapisu danych: równoległy i skośny. Zapis równoległy polega na tym, 

że poszczególne ścieżki zapisu nagrywane są wzdłuż taśmy na kilku ścieżkach. Występuje tu wiele 

głowic odczytujących/zapisujących. Taśmy takie można odtwarzać w obie strony, bez konieczności 

przewijania taśmy na początek. Charakteryzuje je stosunkowo szybki odczyt danych i duża pojemność. 

Natomiast w zapisie skośnym (helikalnym) – dane zapisywane są pod kątem, co kilkukrotne zwiększa 

długość ścieżki. Głowice odczytujące/zapisujące umieszczone są ukośnie względem nośnika. 

 

Rys. 9.2. Pamięci magnetyczne – taśma szpulowa i kaseta magnetofonowa [1]. 

Ciągły wzrost zapotrzebowania na coraz większe pojemności pamięci wymusza stosowanie 

najnowszych technologii. W związku z czym praktycznie taśmy magnetyczne zostały wyparte przez inne 

nośniki magnetyczne czy optyczne. Obecnie służą one jedynie do archiwizacji danych lub są stosowane 

w streamerach. Główną wadą taśm jest sekwencyjny dostęp do dowolnych danych. Dostęp do pliku 

zazwyczaj wymaga przewinięcia taśmy do miejsca, w którym plik się znajduje. Do najpopularniejszych 

standardów należą DAT (ang. Digital Audio Tape), DLT (ang. Digital Linear Tape), QIC (ang. Querter–
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Inch), Travan i LTO (ang. Linear Type–Open). Taśmy te różnią się między sobą pojemnością, szybkością 

transmisji. Nośniki LTO charakteryzują się największa pojemnościom 2,5 TB. W porównaniu z innymi 

typami nośników charakteryzują się małymi pojemnościami i szybkościami transmisji. Pojemność taśm 

zwiększana jest poprzez zapisywanie danych z użyciem kilku równoległych ścieżek (do 9). Obecnie 

do archiwizacji danych używa się streamerów, w których dane zapisuje się na taśmie magnetycznej, 

w postaci wielu ścieżek. Zasada działania jest podobna do zasady działania magnetofonu taśmowego. 

Streamer składa się tylko z napędu i nie zawiera zmieniacza, czyli obsługuje jedną taśmę. Idealnie nadają 

się do wykonywania backup’u. 

W archiwach, gdzie przechowuje się taśmy stosowane są szafy z podajnikami, tzw. jukeboxy. 

Urządzenia wymagają stałej konserwacji. Do niedawna taśmy były tańsze od dysków, ale obecnie 

sytuacja się zmieniła i dyski są tańsze, a dodatkowo nie wymagają napędów i szaf. W przypadku 

napędów taśmowych średni czas bezawaryjnej pracy wynosi ok. 2*10
4
 godzin, natomiast dla 

standardowych dysków twardych jest 100 dłuższy. Trwałość zapisów na dyskach i taśmach 

magnetycznych jest porównywalna, a zapis powinien być regenerowany po 3–5 latach. Maksymalny czas 

przechowywania podawany przez producentów wynosi maksymalnie 30 lat. 

9.2. Krążki magnetyczne 

Zapis danych w sektorach na ścieżkach umieszczonych wokół środka krążka. Stosowane 

w dyskach stałych oraz dyskietkach przenośnych. Informacje na tych dyskach są zapisywane 

na namagnesowanej warstwie magnetycznej. 

Do najpopularniejszych nośników tego typu zaliczany dyskietki i dyski twarde. W latach 90–tych 

dyskietki należały do najbardziej popularnych nośników, obecnie praktycznie są nieużywane. Natomiast 

dyski twarde są szeroko rozpowszechnione i bardzo popularne. Swoją popularność zawdzięczają przede 

wszystkim takim właściwościom jak: 

 trwałość zapisu do 100 lat (dane producenta); 

 duża prędkość zapisu i odczytu; 

 wysoka odporność na nadpisanie lub skasowanie; 

 mała ilość błędów podczas zapisywania i odczytywania; 

 wysoka odporność na uszkodzenia i zniszczenia; 

 stosunkowo mała wrażliwość na działanie pól elektromagnetycznych  

 stosunkowo mała wrażliwość na zalania i uszkodzenia mechaniczne; 

 bardzo łatwe klonowanie, przechowywanie i transport. 

W dyskach twardych w przeciwieństwie do dyskietek stosowane są sztywne talerze, ponadto są 

one szczelnie umiejscowione, co wpływa na większą precyzję zapisu. W efekcie dysk twardy może 

zgromadzić o wiele więcej danych niż dyskietka. Dyski twarde charakteryzuje krótszy czas dostępu 
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do danych – szybszy transfer. Jako, że dyskietki wyszły całkowicie z użycia w niniejszym wykładzie 

omówione zostaną jedynie podstawy fizyczne działania i budowa twardych dysków. 

Najważniejszymi parametrami twardych dysków są: pojemność, szybkość transmisji danych, czas 

dostępu, prędkość obrotowa talerzy (obrotów/min.) oraz MTBF (ang. Mean Time Between Failures) – 

czas bezawaryjnej pracy. 

Chcąc zwiększyć niezawodność, przestrzeń i zmniejszyć czas dostępu kilka dysków twardych 

łączy w macierze dyskowe. 

 

dysk 

silnik obrotowy 

silnik liniowy 

głowica 

obudowa 

dysku 

kontroler/ 

elektronika  

 

Rys. 9.3. Twardy dysk po zdjęciu obudowy. 

W skład dysku wchodzi wirujący talerz lub kilka talerzy, które najczęściej są wykonane ze stopów 

aluminium. Pokryte są nośnikiem magnetycznym o grubości kilku mikrometrów. Zapis i odczyt danych 

umożliwia głowica/głowice, które umieszczone są na elastycznych ramionach. Podczas przestoju głowica 

styka się z talerzem blisko osi, natomiast w czasie pracy unosi się. W większości rozwiązań odległość 

głowicy od talerza jest stabilizowana poprzez działającą siłę aerodynamiczną, która powstaje w wyniku 

szybkich obrotów talerza. W celu odczytania/zapisania danych głowica ustawia się w odpowiedniej 

odległości od osi obrotu talerza. Umożliwia to, zastosowanie cewki, która pod wpływem silnego pola 

magnetycznego porusza się i zajmuje położenie zgodnie z przepływającym przez nią prądem i ustawia 

ramię głowicy w odpowiedniej pozycji. Czas przejścia między kolejnymi ścieżkami jest krótszy niż 

1 milisekunda a przy maksymalnych odległościach nie przekracza kilkudziesięciu milisekund.  

Zapis odbywa się poprzez przesyłanie strumienia elektromagnetycznego przez głowicę. Wraz 

ze zmianą strumienia magnetycznego następuje zmiana kierunku namagnesowania. Natomiast odczyt 

odbywa się w odwrotny sposób, zmienne pole magnetyczne indukuje prąd w cewce, który jest następnie 

przetwarzany przez układ elektroniczny napędu. 

Przyjrzyjmy się teraz bliżej „talerzom” na których zapisywane są informacje. Ich warstwy 

magnetyczne są namagnesowywane. Bloki danych umieszczane są w sektorach, znajdujących się 



 105 

na kolejnych ścieżkach. Istnieją dwa rodzaje konstrukcji krążka. Sektory są albo proporcjonalne albo 

równe, tak jak to przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Rysunek 9.4. Organizacja pamięci na krążku magnetycznym [2]. 

Żeby odnaleźć zapisane dane, należy odnaleźć odpowiednią ścieżkę i sektor. Liczba ścieżek oraz 

liczba i rozmiar sektorów zależą od danego typu krążka. Dyski stałe posiadają zazwyczaj kilka 

dwustronnych krążków. W celu optymalizacji działania dysku stosuje się tyle głowic zapisu/odczytu ile 

jest zapisywalnych stron wszystkich krążków. Ponadto w celu zwiększenia pojemności dysków stosuje 

się różne konstrukcje głowic np. głowice magnetooporowe MR (ang. Magneto Resistivity) 

i GMR (ang. Giant MR). Zostało w nich wykorzystane zjawisko Gaussa (magnetooporu) polegające 

na zmianie rezystywności (oporu) metali i półprzewodników w zależności od zmian zewnętrznego pola 

magnetycznego. W polu magnetycznym tor cząstki naładowanej zakrzywia się w wyniku czego droga 

którą pokonuje cząstka wydłuża się, co skutkuje zmniejszeniem natężenia prądu (wzrostem oporu). 

Ze zjawiskiem gigantycznej magnetorezystancji spotykamy się wtedy, kiedy następuje znaczna 

zmiana oporu wielowarstwowego układu. Ferromagnetyczne warstwy metalowe, są oddzielonych 

od siebie przewodzącymi, nieferromagnetycznymi warstwami. Po przyłożeniu zewnętrznego pola 

magnetycznego pojawia się zmiana względnej orientacji momentów magnetycznych ferromagnetycznych 

warstw. W związku z czym magnetoopór ulega zmianom. Efekt ten jest znacznie większy niż zjawisko 

magnetooporu, stąd nazwano go gigantyczną magnetorezystancją. 

W najnowszych rozwiązaniach już przy bardzo słabych polach magnetycznych występuje zmiana 

oporu elektrycznego o kilkadziesiąt procent. Dzięki tak wysokiej czułości oraz nanoskopowym 

rozmiarom struktury te nadają się idealnie do budowy głowic odczytujących informacje z twardych 

dysków. Warto pamiętać, iż efekt ten jest czuły na zmiany temperatury. 

Zmiany pola magnetycznego powstają wskutek zmian orientacji magnetycznej domen. Głowica 

odczuwa je, a następnie rejestruje. 
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a)

 

b)  

Rys.9.5. Schemat działania głowicy odczytującej [3]. 

Głowica odczytującej zawiera dwie warstwy magnetyczne. Jedna z nich wykonana jest 

z miękkiego ferromagnetyka (magnetyzacja ma kierunek równoległe do powierzchni nośnika), natomiast 

druga z twardego (magnetyzacja ma kierunek prostopadły do powierzchni nośnika). Kiedy Głowica 

przechodzi nad ścianką NN   domen, to jej pole magnetyczne powoduje, że magnetyzacja miękkiego 

ferromagnetyka staje się prostopadła do powierzchni nośnika. Wartość oporu magnetycznego zaworu 

spinowego wzrasta (albo maleje). W związku z czym wartość prądu elektrycznego też ulega zmianom - 

odpowiednio maleje (albo wzrasta). Natomiast w trakcie przejścia głowicy przez ściankę SS  , 

następuje zmiana orientacji magnetyzacji miękkiego ferromagnetyka. Kierunek namagnesowania staje się 

przeciwny, a prąd elektryczny płynący przez głowicę wzrasta (albo maleje). Zapis i odczyt informacji 

może być wykonywany z bardzo dużą gęstością wynoszącą nawet do 100 GB/cm
2
. Wartość ta graniczy 

z fizycznymi możliwościami zapisu informacji na nośnikach magnetycznych. Gdyż powyżej niej 

napotyka się na problemy związane z wielkością domen, które stają się porównywalne z wielkością 

ścianek między nimi. 
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Słowniczek  

diamagnetyk – ciało o przenikalności magnetycznej mniejszej niż przenikalność magnetyczna próżni 

(np. gazy szlachetne, cynk, złoto, srebro, miedź, większość związków organicznych). 

ferromagnetyk – ciało magnesujące się silnie i trwale, np. żelazo, kobalt, ferryt. 

magnetoopór (magneto rezystancja, zjawisko Gaussa) – zjawisko, które polega na zmianie oporu metali 

i półprzewodników pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. 

paramagnetyk – ciało słabo magnesujące się w zewnętrznym polu magnetycznym. 
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Pytania egzaminacyjne 

 

1. Napisz i omów równania Maxwella. 

2. Omów równania Maxwella w notacji zespolonej. 

3. Opisz własności fali TEM. 

4. Wymień i opisz zjawiska występujące na granicy dwóch ośrodków. 

5. Wymień i omów rodzaje fale w wolnej przestrzeni (podział ze względu na sposób propagacji) 

6. Omów wpływ czynników atmosferycznych i innych zanieczyszczeń na propagację fali. 

7. W jaki sposób określa się zasięg anteny nadawczej? 

8. Omów warunki propagacji we włóknie światłowodowym. 

9. Opis propagacji fali we włóknach światłowodowych. 

10. Światłowody jedno– i wielomodowe, od czego zależy liczba modów, rodzaje modów i ich 

wzbudzanie. 

11. Omów zjawisko tłumienia we włóknach światłowodowych. 

12. Omów zjawisko dyspersji we włóknach światłowodowych. 

13. Budżet łącza telekomunikacyjnego. 

14. Wymień i opisz podstawowe typy modulacji. 

15. Wymień i opisz sposoby mierzenia jakości zastosowanej modulacji. 

16. Co test multipleksacja i jej zastosowania. 

17. Półprzewodniki samoistne i domieszkowane. 

18. Koncentracja nośników w stanie równowagi termodynamicznej. 

19. Koncentracja nośników w stanie nierównowagi termodynamicznej. 

20. Polaryzacja złącza w kierunku zaporowym i kierunku przewodzenia. 

21. Wymień i opisz podstawowe parametry pamięci półprzewodnikowych. 

22. Omów budowę i zasadę działania tranzystorów bipolarnych. 

23. Omów budowę i zasadę działania tranzystorów polowych. 

24. Omów zasadę działania pamięci Flash. 

25. Co zdecydowało o dużej popularności pamięci Flash? 

26. Porównaj parametry oraz sposób zapisu i odtwarzania na płytach CD i DVD. 

27. Omów jeden ze sposobów odtwarzania i zapisu informacji na dyskach optycznych. 

28. Omów jeden ze sposobów odtwarzania i zapisu informacji na dyskach magneto–optycznych. 

29. Omów zasadę zapisu/odczytu z dysków magnetycznych. 

30. Omów zjawisko magneto rezystancji. 

31. Na egzaminie może pojawić się do rozwiązania jedno z zadań zamieszczonych pod wykładami. 


