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Instrukcja do ćwiczenia: 

BADANIE PARAMETRÓW PROPAGACYJNYCH W ŚWIATŁOWODACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

Światłowody włóknowe są od kilku dziesięcioleci z powodzeniem stosowane w układach 
czujnikowych, oświetleniowych, różnego rodzaju systemach obrazowania oraz systemach 
telekomunikacyjnych, zapewniając możliwości przesyłu informacji z olbrzymią przepustowością, 
sięgającą we współczesnych systemach zakresów terabitowych. W ciągu poprzednich trzech dekad 
światłowody włóknowe wyparły niemal całkowicie połączenia miedziane z systemów 
teletransmisyjnych, obecnie zastępują okablowanie miedziane nawet w samolotach i samochodach. 
Taka ekspansja medium optycznego wynika z kilku zalet włókien światłowodowych – ogromnej 
pojemności informacyjnej, niewielkich strat, dużej niezawodności, odporności na zakłócenia oraz 
niskiego kosztu produkcji. 
 

 
 

Rys. 1. Światłowód jednomodowy. 

 
Światłowód jest falowodem, w którym propagują się fale elektromagnetyczne z zakresu 

optycznego. Jest on wykonany z co najmniej dwóch warstw dielektryka (najczęściej ze szkła lub 
różnego rodzaju polimerów) różniących się nieznacznie współczynnikiem załamania.  Materiał o 
większym współczynniku załamania tworzy rdzeń, zaś ten o mniejszym stanowi płaszcz światłowodu. 
Aby zrozumieć, w jaki sposób prowadzona jest fala w światłowodach należy odwołać się do jednego z 
podstawowych praw optyki - prawa załamania, które opisuje zachowanie się promieniowania 
optycznego przy przechodzeniu przez granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania. 
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Rys. 2. Prawo Snella. 

𝑛1

𝑛2
=
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W zależności od kąta padania fala świetlna może zostać: 

 załamana, 
 częściowo załamana a częściowo odbita, 
 całkowicie odbita - przypadek ten zachodzi tylko wtedy, gdy kąt padania jest większy niż kąt 

graniczny, opisany zależnością: 
 

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑔𝑟 =
𝑛1

𝑛2
→ 𝛼𝑔𝑟 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

𝑛2

𝑛1
). 

 
Podstawą działania światłowodu jest (w największym uproszczeniu) zjawisko całkowitego 

wewnętrznego odbicia. Światło zostaje „uwięzione” wewnątrz światłowodu i może się propagować 
na znaczne odległości z małymi stratami. 

 

Rys. 3. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. 

Aby wprowadzić promieniowanie do rdzenia należy oświetlić światłowód od strony czołowej. 
Warunek całkowitego wewnętrznego odbicia sprawia, że tylko część promieniowania zostanie 
wprowadzona do rdzenia. Promienie padające pod zbyt dużym kątem do osi światłowodu zostaną 
wypromieniowane do płaszcza, gdzie zostaną stłumione. Kąt graniczny określający największą 
wartość kąta padania, dla którego promieniowanie trafi do rdzenia nazywamy aperturą numeryczną 
(NA) lub stożkiem akceptacji.  

 

Rys. 4. Stożek akceptacji światła. 

Apertura numeryczna to jeden z głównych parametrów wykorzystywany do opisu 
światłowodów, w szczególności wielomodowych. Określa właściwości światłowodów przy sprzęganiu 
z innymi światłowodami czy źródłami światła. Typowe wartości apertury numerycznej zawierają się w 
przedziale od 0,1 do 0,4 co odpowiada wartościom kąta granicznego rzędu kilkunastu stopni. 

 

𝑁𝐴 = 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑚𝑎𝑥 = √𝑛1
2 − 𝑛2

2 
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Przedstawiony powyżej sposób rozchodzenia się światła w światłowodzie opiera się na 
optyce geometrycznej, która opisuje światło jako promienie, mogące ulegać odbiciu lub załamaniu. 
W rzeczywistości promieniowanie propagowane jest wzdłuż światłowodu w postaci fali 
elektromagnetycznej o określonym rozkładzie poprzecznym, wynikającym z parametrów ośrodka. 
Modem światłowodu nazywa się jedną z dopuszczalnych struktur pola elektromagnetycznego. W celu 
wyznaczenia rozkładów modowych należy odwołać się do optyki falowej, równań Maxwella i 
odpowiednich warunków brzegowych. 

 

Rys. 5. Przykładowe mody poprzeczne, czyli możliwe rozkłady promieniowania elektromagnetycznego w 
przekroju poprzecznym światłowodu. 

W celu ustalenia liczby modów propagujących się w danym światłowodzie wprowadza się 
parametr V, zwany też znormalizowaną częstotliwością: 

 

𝑉 =
2𝑎𝜋

𝜆
𝑁𝐴, 

 
gdzie: λ jest długością fali, zaś a to promień rdzenia. Kiedy parametr V jest mniejszy od 2,405 
propaguje się tylko mod podstawowy, a światłowód nazywamy jednomodowym. W przeciwnym 
przypadku mamy do czynienia ze światłowodem wielomodowym. Należy zauważyć, że 
jednomodowość włókna wynika z kombinacji niewielkiego promienia rdzenia a, długości fali oraz 
różnicy pomiędzy współczynnikami załamania rdzenia i płaszcza. Dla odpowiednio małych długości 
fali światłowód zawsze będzie wielomodowy. 
Z wielu powodów sytuacja, gdy w światłowodzie propaguje się wiele modów nie jest korzystna. Każdy 
z modów porusza się z inną prędkością, co utrudnia przesyłanie informacji w postaci impulsów. 
Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie światłowodów wielomodowych o profilu 
gradientowym lub światłowodów jednomodowych. W światłowodzie o profilu gradientowym (ang. 
graded-index fiber) współczynnik załamania zmienia się stopniowo od maksymalnej wartości n1 na osi 
do wartości n2 na granicy płaszcza. 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 światłowodu wielomodowego o profilu skokowym. 
 
Tłumienie 

Fala rozchodząc się w światłowodzie traci energię i chociaż jest to niewielki ubytek, to 
stanowi on istotne ograniczenie dla transmisji na duże odległości. Straty opisuje współczynnik zwany 
tłumiennością, wyrażany w dB/km i opisywany zależnością: 

 

𝐴 =
10

𝐿
𝑙𝑜𝑔

𝑃2

𝑃1
, 

gdzie: P2 i P1 oznaczają moc promieniowania optycznego odpowiednio na wyjściu i wejściu 
światłowodu, a L jest jego długością. Obecnie produkowane światłowody jednomodowe 
charakteryzują się współczynnikiem tłumienia poniżej 0,2 dB/km, co oznacza, że straty mocy po 
przejściu sygnału przez 1 km odcinek światłowodu wynoszą 4,5%. Główne mechanizmy strat energii 
w światłowodach to absorpcja, związana z pochłanianiem fotonów przez materiał, oraz rozpraszanie, 
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związane ze zmianą kierunku ruchu fotonu, który przestaje brać udział w transporcie sygnału. 
Dodatkowo występują straty wynikające ze struktury światłowodów (np. niekontrolowane zmiany 
współczynnika załamania, powstające w czasie produkcji włókna). Ogólnie, można wyróżnić 
następujące przyczyny pochłaniania promieniowania w światłowodach: 

 w zakresie podczerwieni dominuje pochłanianie spowodowane drganiami molekuł (tzw. 
absorpcja wielofononowa),  

 w zakresie krótkofalowym pochłanianie związane jest przede wszystkim ze wzbudzaniem 
molekuł i atomów do wyższych poziomów energetycznych,  

 w całym zakresie spektralnym może wystąpić absorpcja spowodowana obecnością 
zanieczyszczeń, w szczególności jonów metali i grupy wodorotlenowej OH– (obecna 
technologia wytwarzania światłowodów pozwala na zniwelowanie wpływu jonów OH–). 

Rozpraszanie światła optycznego można podzielić na kilka typów: 
 rozpraszanie Rayleigha, wywołane interakcją światła z molekułami i atomami o rozmiarach 

mniejszych od długości fali powoduje wypromieniowanie części mocy optycznej poza 
światłowód; rozpraszanie to jest zjawiskiem elastycznym, a więc rozproszony foton 
zachowuje swoją energię; rozpraszanie Rayleigha jest dominującym zjawiskiem rozpraszania 
w światłowodach i definiuje dolną granicę tłumienia światłowodu dla danego materiału; moc 
rozproszona maleje ze wzrostem długości fali (w czwartej potędze), dlatego rozpraszanie 
Rayleigha dominuje w paśmie krótkofalowym; 

 rozpraszanie Ramana, wywołane jest również interakcją światła z molekułami, jednak wraz ze 
zmianą energii rozproszonego fotonu, spowodowanej pochłonięciem lub 
wypromieniowaniem dodatkowego kwantu energii (fononu); wymuszone rozpraszanie 
Ramana rośnie eksponencjalnie wraz z mocą sygnału optycznego i może być wykorzystywane 
jako zjawisko pożądane we wzmacniaczach światłowodowych Ramana; 

 rozpraszanie Brillouina, podobnie jak rozpraszanie Ramana wiąże się z pochłonięciem lub 
wypromieniowaniem fononu jednak o mniejszej energii; 

 rozpraszanie Mie, wywołane niejednorodnościami o rozmiarach porównywalnych z długością 
fali, powstaje na skutek niedoskonałej struktury światłowodu (np. w wyniku zmian 
współczynnika załamania wzdłuż osi światłowodu, zmian średnicy rdzenia), 

 rozpraszanie spowodowane chropowatością materiału, brakiem idealnie jednorodnych 
powierzchni i ich granic np. granicy rdzeń-płaszcz. 
 
Należy pamiętać, że tłumienie powoduje jedynie zmniejszenie mocy sygnału, nie ma jednak 

wpływu na kształt przesyłanych impulsów. Na rysunku przedstawiono charakterystykę tłumienia 
światłowodu kwarcowego. Na jego podstawie można wyróżnić następujące użyteczne pasma 
transmisyjne:  

 okno 1, w zakresie bliskiej podczerwieni, około 850 nm,α=2 dB/km  
 okno 2, w zakresie ok. 1300 nm, α=0,5 dB/km .  
 okno 3, w zakresie ok.  1550 nm, o najmniejszym tłumieniu, α=0,2 dB/km . 
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Rys. 6. Tłumienność światłowodu. 

W czasie instalacji i użytkowania światłowodów mogą pojawić się dodatkowe składniki 
powodujące zmniejszenie poziomumocy optycznej, takie jak np. zgięcia. Ze względu na ich amplitudę 
wyróżniamy mikro- i makrozgięcia. Mikrozgięcia cechują się znacznie mniejszą amplitudą i występują 
w sposób statystyczny wzdłuż światłowodu. Zgięcia tego typu mogą powstać w trakcie instalacji lub 
produkcji kabli światłowodowych i są związane z oddziaływaniem poszczególnych włókien z 
elementami konstrukcyjnymi kabla. Powstałe niejednorodności prowadzą do wypromieniowywania 
energii ze światłowodu. W przypadku makrozgięć amplituda jest znacznie większa, co sprawia, że 
światło rozchodzące się po wewnętrznej stronie krzywizny przebywa krótszą drogę niż to po stronie 
zewnętrznej. 

Kolejne źródło tłumienia jest związane z koniecznością łączenia ze sobą światłowodów w 
torach telekomunikacyjnych i pomiarowych. Wyróżnia się następujące typy połączeń: 

 złącze trwałe – spawane,  
 złącze trwałe – klejone, 
 złącze rozłączalne z centrowaniem stożkowym, 
 złącze rozłączalne z kolimacją soczewkową. 

Wybór połączenia zależy od konkretnego przypadku. Spawanie światłowodów przeprowadza 
się zwykle wtedy, kiedy chemy na stałe połączyć dwa światłowody (bez możliwości późniejszego 
rozłączania). Do spawania używa się spawarek światłowodowych, które pozwalają na bardzo szybkie i 
precyzyjne połączenie włókien. Tłumienie dobrze wykonanych spawów wynosi 0,02 dB. Natomiast w 
przypadku, kiedy potrzebujemy połączyć światłowód z innym elementem toru optycznego lub gdy 
chcemy mieć możliwość późniejszego rozłączenia stosujemy tzw. złączki, czyli złącza rozłączalne. Tego 
typu rozwiązania wprowadzają znacznie większe tłumienie (współczynnik tłumienia obecnie 
stosowanych złączek wynosi średnio 0,2 dB).  
 
Dyspersja. 

Dyspersja opisuje zależność właściwości ośrodka od częstotliwości. Impuls o danej szerokości 
spektralnej, wprowadzony do światłowodu, podczas propagacji ulega rozmyciu, które może 
utrudniać detekcję sygnału. W oczywisty sposób ogranicza to maksymalną szybkość przesyłania 
danych.  

Wyróżnia się kilka typów dyspersji. Włókna jednomodowe obarczone są przede wszystkim 
dyspersją chromatyczną. Kiedy przyjmuje ona wartości dodatnie mówi się o dyspersji anomalnej, co 
oznacza, że krótsze fale propagują się szybciej niż dłuższe. W przeciwnym przypadku mamy do 
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czynienia z dyspersją normalną. Dyspersja chromatyczna jest sumą dyspersji materiałowej i 
falowodowej. Pierwsza z nich jest związana z właściwościami medium transmisyjnego i oznacza 
zależność współczynnika załamania od długości fali. Ponieważ nie istnieje idealnie 
monochromatyczne źródło światła, to każdy komponent impulsu propaguje się z nieco inną 
prędkością, co powoduje poszerzanie i deformację impulsu. Dyspersja falowodowa wynika ze zmian 
rozkładu mocy pomiędzy rdzeniem i płaszczem w funkcji długości fali. Cechą charakterystyczną tej 
dyspersji jest to, że ma przeciwny znak niż dyspersja materiałowa i częściowo ją kompensuje. 

W przypadku włókien wielomodowych, należy dodatkowo brać pod uwagę dyspersję 
modalną, związaną z różną prędkością rozchodzenia się modów różnego rzędu. 
 
Klasyfikacja światłowodów. 

Istnieją różne kryteria podziału światłowodów. Można brać przy tym pod uwagę strukturę 
włókna, charakterystyki modowe czy stosowane materiały. Podstawową klasyfikację przedstawiono 
poniżej: 

 geometria: wyróżniamy światłowody o geometrii kołowej (włóknowe) oraz geometrii 
prostokątnej (planarne) 

 profil współczynnika załamania: skokowe i gradientowe 
 liczba prowadzonych modów: jednomodowe i wielomodowe 
 użyty materiał: szklane, plastikowe 
 zdolności wzmacniania sygnału: pasywne (transmisja), aktywne (do wzmacniaczy optycznych) 
 charakterystyka dyspersyjna: standardowe (z dyspersją naturalną), z przesuniętą dyspersją 

(DSF), z płaską dyspersją (DFF) 
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Dodatek: Rachunek jednostek. 
Podczas pomiarów stosowane będą następujące jednostki: 
W   jednostka mocy 
dB   decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości. Wartość wyrażona w 

decybelach mówi jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami, i można ją wyznaczyć z 

zależności:𝑃𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃

𝑃0
), gdzie P0 jest wielkością odniesienia. Jeśli na przykład: P0=1, 

zaś P=10, to 𝑃𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
10

1
) = 10𝑑𝐵. 

dBm jednostka miary mocy odniesiona do 1 mW (inaczej dB odniesiony do mW ), moc wyrażona w 
dBm mówi o ile decybeli moc ta jest większa lub mniejsza od mocy 1 mW, opisuje ją 

zależność: 𝑃𝑑𝐵𝑚 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃[𝑚𝑊]

1𝑚𝑊
). Jeśli na przykład: P = 100mW, to 

𝑃𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
100𝑚𝑊

1𝑚𝑊
) = 20𝑑𝐵𝑚. 

 
Zgodnie z prawami działań na logarytmach odjęcie dwóch wielkości wyrażonych w dBm pozwala 
otrzymać wartość w dB: 

𝑃𝑑𝐵𝑚2 − 𝑃𝑑𝐵𝑚1  = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃2[𝑚𝑊]

1𝑚𝑊
) − 10𝑙𝑜𝑔10 (

𝑃1[𝑚𝑊]

1𝑚𝑊
) = 

= 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃2[𝑚𝑊]

1𝑚𝑊
:
𝑃1[𝑚𝑊]

1𝑚𝑊
) = 

= 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃2[𝑚𝑊]

1𝑚𝑊
∙

1𝑚𝑊

𝑃1[𝑚𝑊]
) = 

= 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃2[𝑚𝑊]

𝑃1[𝑚𝑊]
) 
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Przebieg ćwiczenia: 
 
Zadanie 1: Badanie charakterystyki spektralnej tłumienności włókien światłowodowego 
Zadanie polega na wykreśleniu charakterystyk spektralnych tłumienności różnego rodzaju włókien 
światłowodowych. W pierwszej części ćwiczenia za pomocą analizatora widma optycznego (OSA – 
Optical Spectrum Analyzer) wykonywany jest pomiar referencyjny (w torze pomiarowym pomiędzy 
analizatorem a źródłem światła znajduje się światłowód referencyjny). Następnie w torze 
pomiarowym dołączany jest badany światłowód i pomiar jest powtarzany. W celu uzyskania 
charakterystyki spektralnej włókna wykorzystywana jest umiejętność z zakresu operowania 
jednostkami dB oraz dBm.  

 

1. Podłączyć światłowód referencyjny do szerokopasmowego źródła światła oraz analizatora 
widma optycznego 
 

 
 

2. Skonfigurować analizator widma optycznego: 
a. Ustawienie zakresu długości fal pomiarowych: Przycisk funkcyjny CENTER lub SPAN, 

zakładka START WL oraz STOP WL 
b. Ustawienie rozdzielczości pomiaru oraz rodzaju wzmacniacza sygnałowego: Przycisk 

funkcyjny SETUP, zakładka RESOLUTION oraz zakładka SENS/MODE 
c. Ustawienie pamięci do zapisu: Przycisk funkcyjny TRACE: 

  - wybór wykresu: ACTIVE TRACE 
  - wyświetlanie wykresu: VIEW 
  - zapisywanie w wybranej pamięci: WRITE 
  - zablokowanie wybranej pamięci: FIX 

3. Dokonać pomiaru mocy w dBm (ustawienie odpowiedniej skali: Funkcja LEVEL. Ustawienie 
Log Scale odpowiada za ilość dB/działkę, natomiast Ref level za poziom referencyjny. 
Ustawienia można zmieniać pokrętłem – zgrubna zmiana powinna być wykonywana przy 
aktywnym przycisku CORSE). Uruchomienie pomiaru: Funkcja SWEEP, zakładka SINGLE 
 

4. Zablokować wyniki pomiaru w pamięci A (Trace A/Fix) 
5. Przełączyć analizator w tryb zapisu w pamięci B (Trace B/Write). 
6. W torze pomiarowym pomiędzy światłowodami referencyjnymi umieścić badane włókno. 

 
 

7. Dokonać pomiaru mocy w dBm. 
8. Zapisać wyniki pomiaru wyniki pomiaru w pamięci B, a następnie zapisać dane pomiarowe na 

nośniku przenośnym.  
9. Opracować wyniki pomiaru i wykreślić charakterystykę tłumienia [dB/km], znając długość 

włókna otrzymaną w Zadaniu 2. 
10. Skomentować otrzymane wyniki. 
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Zadanie 2: Pomiar reflektometryczny 
Zadanie polega na pomiarze parametrów toru światłowodowego złożonego z trzech odcinków 
światłowodowych, połączonych złączem typu FC/PC oraz spawem zgrzewanym.   
 

 
 

1. Podłączyć wyjście reflektometru do odpowiedniego  światłowodu rozbiegowego. Podłączyć 
światłowód rozbiegowy do badanego światłowodu. 

2. Wykonać pomiar reflektometryczny dla długości fali 1550 nm 
3. Na podstawie uzyskanego reflektogramu wyznaczyć: 

 długość badanego światłowodu, 

 tłumienność badanego światłowodu dla różnych długości fali, 

 straty wnoszone przez złącza i spawy jeśli występują w przypadku badanych 
światłowodów. 

4. Zebrane dane umieścić w tabeli, wyniki porównać z wartościami oczekiwanymi 
i skomentować 

 

  

Oznaczenie 
odcinka 

Długość [km] 
Tłumienność 

[dB/km] 
Rodzaj 

połączenia 

Tłumienność 
[dB] 

A 

    

  

B 

  

  

C 
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Zadanie 3: Badanie wpływu makrozgięć na tłumienie światłowodu 

Zadanie polega na określeniu zależności tłumienności włókna światłowodowego od promienia gięcia, 
jakiemu zostało ono poddane. Pomiar wykonywany będzie dla trzech długości fal. 

1. Podłączyć badany światłowód do źródła laserowego i miernika mocy ustawiając odpowiednią 
długość fali (1310 lub 1550 nm). 

2. Zmierzyć referencyjną moc optyczną na wyjściu światłowodu. 
3. Środkowy odcinek światłowodu owijać kolejno wokół walca o średnicach: 50, 45, 40, 35, 30, 

25, 20, 15, 10, 5 mm, każdorazowo po zmianie zmierzyć moc optyczną na wyjściu 
światłowodu. 

4. Pomiary powtórzyć dla pozostałych dwóch długości fal. 
5. Opracować wyniki i wykreślić zależność tłumienia od średnicy lub promienia gięcia 

światłowodu. 
6. Skomentować otrzymane wyniki. (Czy dla danej średnicy walca promieniowanie 

wypromieniowywane na zewnątrz zależy od długości fali? Dlaczego?) 
 

Zadanie 4: Wykonanie spawu zgrzewanego 
Zadanie polega na przygotowaniu włókien i połączeniu ich za pomocą spawu zgrzewanego. 

1. Przygotowujemy do spawania dwa włókna w pokryciu akrylowym 250 µm. 
2. Przy pomocy strippera usunąć ze światłowodu ochronną warstwę akrylu (na długości około 

50 mm) stanowiącą pokrycie zewnętrzne włókna. 
3. Wyczyścić włókno za pomocą chusteczki bezpyłowej nasączonej alkoholem izopropylowym. 
4. Umieścić włókno w obcinarce światłowodowej tak, aby po obcięciu pozostało około 10-

15 mm włókna niepokrytego akrylem. 
5. Włókno umieścić w uchwycie spawarki tak, aby na ekranie widoczny był koniec światłowodu. 
6. Następnie powtarzamy punkty od 2 do 6 dla drugiego włókna uprzednio zakładając na nie 

koszulkę termokurczliwą. 
7. Wykonujemy spaw. 
8. Następnie ostrożnie nasuwamy koszulkę w miejsce spawu i przenosimy ją do piecyka w celu 

jej wygrzania. 
 
 
 


