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1.Увод 

Развој оптоелектронике је омогућио широк спектар примене оптоелектронских 

компоненти и допринео решавању проблема на софистицираније начине, захваљујући 

њиховим добрим карактеристикама. Све више се користе оптоелектронски системи који 

постепено замењују старе технологије. Оптичка влакна служе и као сензори и за потребе 

преношења информација. Идеја је да се неке од добрих особина оптичких влакана, као 

што су имуност на електромагнетне сметње, мало слабљење, широк пропусни опсег као и 

могућност мултиплексирања сигнала, искористи у једном систему за пренос стерео аудио 

сигнала. Применом мултиплексирања по таласним дужинама, могуће је преносити два 

сигнала кроз једно оптичко влакно. Овиме би се добило на уштеди једног канала за 

пренос, као и могућност слања аудио сигнала на веће удаљености него што је то случај са 

коаксијалним каблом. 

У поглављу 2 ће бити изложени основни принципи постирања светлости у 

оптичком влакну. Поред тога биће представљене неке од основних карактеристика 

оптичких влакана, као што је слабљење у оптичком влакну. 

У поглављу 3 описани су оптички извори и детектори, као и њихове основне 

карактеристике. 

Четврто поглавље представља опис и реализацију уређаја за пренос аудио сигнала 

применом мултиплексирања по таласним дужинама. У њему су приказане детаљне 

електричне шеме уз опис сваког дела кола. Поред тога су приказане снимљене 

карактеристике коришћених оптичких филтара, извора и детектора. 

У 5. поглављу су приказани резултати тестирања уређаја. Приказани су облици 

излазног и улазног сигнала, као и преслушавање канала.  
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2. Оптичка влакна, принцип рада, типови, слабљење, 

предности и мане 

Оптичка влакна представљају цилиндричне структуре и састоје се из два 

концентрична слоја, спољашњег – омотача и унутрашњег – језгра. Омотач има индекс 

преламања светлости n1, док језгро има индекс преламања светлости n2. Оптичка влакна 

могу бити израђена од пластике, стакла или комбинације ова два материјала. Влакно се 

ради што веће заштите пресвлачи са још једним слојем полиетилена, који не утиче на 

карактеристике влакна и тај слој се назива примарна заштита. Да би се светлост 

простирала унутар влакна потребно је да буде испуњен услов тоталне рефлексије на 

раздвојној површини језгро-омотач, тј. да је n1>n2. Тотална рефлексија код оптичких 

влакана настаје при углу који је мањи од угла Θmax.  

 

Сл. 2.1 Провођење оптичког таласа унутар оптичког влакна 

У пракси, разлика између индекса преламања језгра и омотача има малу вредност, 

па се дефинише нормализована разлика индекса преламања ∆: 

2 2

1 2 1 2

2

1 12

n n n n

n n

 
        (2.1) 

Из услова да је n1>n2 произилази да је ∆ увек позитивно.  

Највећи угао који светлосни сноп може да има а да буде вођен кроз влакно се 

назива нумерички отвор (апертура) – NA. Нумеричка апертура се израчунава као: 

2 2

0 max 1 2 1sin 2NA n n n n         (2.2) 

 

Сл. 2.2 Дефиниција нумеричке апертуре 
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Што је већа нумеричка апертура оптичког влакна, оно већу количину светлости 

може да прикупи. У пракси је нумеричка апертура веома мала (NA=0.1 – 0.3), како би се 

ограничио број светлосних зрака у влакну. Како се зраци кроз влакно простиру под 

различитим угловима, они прелазе различите путање и долазе на крај влакна у различитим 

временским тренуцима. Као последица тога, долази до ширења импулса чиме се значајно 

смањује информациони капацитет оптичког влакна. За типично пластично оптичко влакно 

је n1=1.49 и n2=1.40, što daje NA=0.5 i Θmax=30°. 

Оптичка влакна на основу индекса преламања можемо поделити на влакна са 

градијентним профилом индекса преламања и влакна са степ - индекс профилом индекса 

преламања. Влакна са градијентним профилом индекса преламања имају индекс 

преламања који се мења дуж попречног пресека језгра по следећој законитости: 

2

1,max

2

( ) 1 ,

( ) .

g
r

n r n r a
a

n r n r a

  
       

 

   (2.3) 

где g представља експонент профила. 

 

Сл. 2.3 Градијентни профил индекса преламања оптичког влакна 

Код степ - индекс влакана индекс преламања је константан у језгру и омотачу, а 

скоковито се мења дуж попречног пресека влакна. Ова влакна су најједноставнија за 

анализу и производњу, али је њихова главна мана то што је брзина преноса информација 

кроз њих ограничена. Профил индекса преламања код степ индекс влакана се може 

представити као: 

1

2

( ) ,

( ) .

n r n r a

n r n r a

 

 
     (2.4) 
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Сл. 2.4 Степ - индекс профил индекса преламања оптичког влакна 

Нумеричка апертура за степ - индекс влакна је константна дуж целог језгра, док се 

код влакна са градијентним профилом индекса преламања смањује идући од центра језгра 

ка омотачу.  

 

Сл. 2.5 Нумеричка апертура оптичког влакна са градијентним профилом индекса 

преламања 

На основу анализа простирања светлосних зрака кроз оптичка влакана, 

примењујући Максвелове једначине, показује се да је могућ пренос само за одређени број 

дискретних углова Θ, тј. модова. Оптичка влакна се према броју модова који се простиру 

кроз језгро, деле на: 

o мултимодна влакна (multimode fiber MM), кроз њихово језгро се простире 

више модова 

o мономодна влакна (single-mode fiber SM),  кроз њихово језгро се простире 

само један мод. 

Број модова у оптичком влакну одређује параметар V, или нормализована фреквенција: 

NA
a

V


2
 ,     (2.5) 

где је а полупречник оптичког влакна, NA нумеричка апертура, а λ таласна дужина 

светлости која се простире кроз влакно.  

Ако је вредност V- параметра мања од 2,045, онда се кроз влакно може простирати 

само један мод. У супротном, простираће се више модова, па је оптичко влакно 

мултимодно. Таласна дужина изнад које влакно постаје мономодно се назива гранична 

таласна дужина - cut.  
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Број модова у оптичком влакну се може приближно добити на основу следећих релација: 

  
  

 
                                          (2.6) 

  
  

 
                                          (2.7) 

Степ - индекс влакна имају примену на малим растојањима где не постоји потреба 

за великим пропусним опсегом. Пречник језгра је доста велик у поређењу са пречником 

омотача. Пошто се вредност индекса преламања скоковито мења на прелазу из једног 

материјала у други, светлост се дуж језгра простире по више путања-модова. Мод 

највишег реда прелази највећу изломљену путању од почетка до краја оптичког влакна, па 

самим тим најкасније стиже на крај влакна. Мод најнижег реда се простире дуж осе језгра 

и прелази најкраћи пут, па стиже први на крај влакна. Време простирања осталих модова 

је између ова два крајња случаја. 

Пошто се модови на крају оптичког влакна суперпонирају, повећава се ефективна 

ширина импулса у односу на ширину импулса на почетку влакна. Као резултат тога, 

амплитуда оптичког импулса бива ослабљена. Како би се избегло нежељено ширење 

импулса са скоковитим индексом преламања, пројектовано је влакно са градијентним 

индексом преламања. Код овог влакна је измењен профил индекса преламања језгра, тако 

да је на оси влакна индекс преламања исти као код степ - индекс влакна, а затим 

постепено опада идући према раздвојној површини између језгра и омотача. Овиме је 

постигнуто да се брзина оних модова који прелазе највеће путање убрза, а брзина оних 

модова који прелазе најмање путање успори. Као резултат се добија десетоструко мање 

проширење импулса на излазу у односу на влакно са скоковитим индексом преламања. 

Због тога ова оптичка влакна имају велику примену у телекомуникационим системима. 

2.1 Слабљење у оптичким влакнима 

Једна од најважнијих карактеристика оптичких влакана представља слабљење 

светлости приликом пропагације кроз њих. Приликом проласка светлости кроз оптичко 

влакно, снага светлости се смањује експоненцијално са растојањем L (Сл.2.1.1): 

L

L ePP '

0

      (2.8) 

где P0 представља улазну снагу у влакно, са PL је означена снага на растојању L, док је  α’ 

коефицијент слабљења изражен у km
-1

 . 

 

Сл. 2.1.1 Улазна и излазна снага у оптичком влакну дужине L 

У пракси се губици у оптичком влакну услед слабљења изражавају у dB/km, тако да важи 

следећа релација: 
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LP

P

L

0log
10

 ,      (2.9) 

где је α подужно слабљење у dB/km. С обзиром да је PL P0 , количник под логаритмом је 

негативан број. Применом логаритама се укупно слабљење дуж трасе оптичког влакна 

добија као сума слабљења појединих деоница.  

До слабљења у оптичким влакнима долази услед различитих ефеката као што су 

присуство нечистоћа у влакну и савијање оптичког влакна. 

Фреснелове једначине се користе како би се описало понашање светлости при 

проласку кроз две средине различитих индекса преламања. При преласку светлости из 

средине са индексом преламања n1 у средину са индексом преламања n2,  долази до 

одбијања и преламања. 

 

Сл. 2.1.2 Одбијање и преламање на граничној површи две средине различитог индекса 

преламања 

На Сл. 2.1.2 θi је упадни, θr је одбојни, а θt је преломљени угао. Коефицијентом 

рефлексије R се описује снага одбијеног таласа, представља проценат снаге упадног зрака 

који се рефлектовао на раздвојној површини. Коефицијент трансмисије (преламања) 

описује снагу преломљеног таласа, представља проценат снаге упадног зрака који је 

прешао у другу средину. Коефицијенти рефлексије и трансмисије зависе од поларизације 

светлости, за s-поларизациону раван коефицијент рефлексије је: 
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, (2.10) 

док је за p-поларизациону раван коефицијент рефлексије: 
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.  (2.11) 

У оба случаја коефицијент трансмисије је: 

1 ,

1 .

s s

p p

T R

T R

 

 
     (2.12) 

Ако је упадна светлост неполаризована, тада важе следеће релације: 

,
2

1 .

s pR R
R

T R




 

    (2.13) 

На Сл. 2.1.3 и Сл. 2.1.4 су приказане зависности коефицијената рефлексије од упадног 

угла за различите средине. 

 

Сл. 2.1.3 Зависност коефицијента рефлексије од упадног угла при преласку из оптички 

ређе у оптички гушћу средину 
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Сл. 2.1.4 Зависност коефицијента рефлексије од упадног угла при преласку из оптички 

гушће у оптички ређу средину 

На Сл. 2.1.3 се може приметити да за две средине постоји угао када коефицијент 

рефлексије Rp пада на нулу. Овај угао се назива Брустеров угао. Са Сл. 2.1.4 се види да 

при преласку таласа из оптички гушће у оптички ређу средину изнад неког критичног 

упадног угла, талас бива потпуно рефлектован. Та појава представља тоталну рефлексију. 

Ако је упадни угао мали (приближно једнак преломљеном), Фреснелове једначине 

се могу подједноставити: 
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    (2.14) 

То значи да за мале углове коефицијенти рефлексије и трансмисије не зависе од упадног 

угла. 

2.1.1 Слабљење зависно од мода пропагације 

За разлику од стаклених оптичких влакана, где се претпоставља да је слабљење 

светлости подједнако за све модове, код пластичних оптичких влакана дужине путања 

између зрака који је паралелан оси влакна и оних који се простиру блиско критичном углу 

је значајна. Због тога ће постојати знатно веће слабљење за модове који се простиру под 

већим углом, тј. за оне модове који прелазе веће путање. У стандардном оптичком влакну 

дужине 100 метара, светлосни зрак који се простире блиско углу тоталне рефлексије ће 

прећи 6 метара дужи пут од зрака који путује паралелно оси оптичког влакна, резултујући 

већим слабљењем. 
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Поред наведеног, постоји још један значајнији разлог слабљења различитих 

модова, а то је материјал од ког је начињен омотач оптичког влакна. На раздвојној 

површини језгро/омотач ће се јавити појава да део таласа „бежи“ у оптички ређу средину, 

иако је задовољен услов тоталне рефлексије. Ова појава је позната као Goos-Hänchen 

померање, а објашњава се транслирањем рефлексионе равни у оптички ређу средину (Сл. 

2.1.1.1). Иако је путања светлосног зрака кроз материјал омотача јако кратка (неколико 

μm), игра значајну улогу при слабљењу. Такође се показује да је за влакна са смањеним 

пречником језгра, веће слабљење услед наведеног ефекта.  

 

Сл. 2.1.1.1 Goos-Hänchen померање 

2.1.2. Спрезање модова 

Под спрезањем модова се подразумева процес преноса енергије из једног мода 

пропагације у други. До ове појаве долази углавном због присуства центара за расејање 

(нечистоће) у оптичком влакну. Код пластичних оптичких влакана, расејање светлости 

има значајну улогу на слабљење и процес спрезања модова је неминован. На Сл. 2.1.2.1 је 

илусторвана појава спрезања модова. 

 

Сл.2.1.2.1 Спрезање модова на центрима за расејање 

Експерименти показују да до спезања модова највећим делом долази на раздвојној 

површини језгра и омотача влакна (Сл. 2.1.2.2). То је последица производног процеса у 

којем није могуће направити идеалну раздвојну површ, поготово код пластичних 

оптичких влакана. 

 

Сл. 2.1.2.2 Спрезање модова на раздвојној површи језгро/омотач 
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Спрезање модова утиче како на слабљење, тако и на пропусни опсег влакна услед 

појаве дисперзије. Што је краћа дужина спрезања, веће је додатно слабљење услед 

спрезања модова. 

На основу наведених карактеристика оптичког влакна, можемо истаћи њихове 

предности као и мане. Предности су: имуност на електромагнетне сметње, ниска цена, 

мало слабљење, широк пропусни опсег. 

Мане су да услед савијања оптичког влакна долази до слабљења сигнала, као и да 

се услед модалне дисперзије смањује ширина пропусног опсега. У овом случају ширина 

пропусног опсега аудио сигнала је мала, тако да пропусни опсег влакна не нарушава 

пренос сигнала. 

3. Оптички извори и детектори (LED и фотодиода) 

Код апсорпционих оптоелектронских компоненти се полупроводник излаже 

дејству фотона који генерише пар електрон - шупљина или се његова енергија претвара у 

топлоту (термички ефекат). Пар електрон шупљина ће се генерисати само ако је енергија 

фотона већа од енергетског процепа материјала (квантни ефекат). 

Рад емисионих оптоелектронских компоненти се заснива на рекомбинацији парова 

електрон – шупљина. Рекомбинација се подстиче пропуштањем директне струје кроз pn 

спој, слободни електрони прелазе из проводне у валентну зону емитујући фотон чија је 

таласна дужина једнака или мања од: 

      (3.1) 

где h представља Планкову константу (h=6.626⋅10
-34

[Js]), c брзину светлости (c = 299 792 

458 [m/s]), а Eg представља енергетски процеп материјала изражен у електрон волтима 

(eV).  

У наставку ће више пажње бити посвећено светлећој диоди (LED - Light emitting 

diode) као извору светлости, као и фотодиоди као детектору светлости. 

3.1 LED 

LED емитује светлост путем спонтане емисије услед емисионе рекомбинације 

носилаца. Светлост која је емитована је некохерентна, неусмерена и неполаризована. Код 

LED, за разлику од ласера, не постоји струја прага. Емитована оптичка снага је 

пропорционална инјектованој електричној струји (Сл. 3.1.1).  
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Сл. 3.1.1 Емитована оптичка снага у зависности од инјектоване струје LED 

Фактор који утиче на нагиб праве приказане на Сл. 3.1.1 је квантна ефикасност. 

Унутрашња квантна ефикасност представља однос броја генерисаних фотона и убачених 

носилаца наелектрисања: 

      (3.2) 

где rr представља коефицијент емисионе рекомбинације, rnr је коефицијент неемисионе 

рекомбинације. 

Коефицијенти рекомбинације су обрнуто пропорционални времену живота 

носилаца, тј. времену потребном за рекомбинацију: 

     (3.3) 

r представља укупан коефицијент рефлексије, τ укупно време живота, док τr и τnr 

представљају време живота носилаца услед емисионе, односно неемисионе 

рекомбинације. 

Како би се постигла висока концентрација носилаца при одређеној струји 

инјекције, а самим тим и велика емитована оптичка снага, уводи се дупли хетероспој. Код 

дуплог хетероспоја се уводи танак слој полупроводничког материјала (реда 0,1 μm) са 

нешто мањим енергетским процепом који је смештен између полупроводника p и n типа 

(Сл. 3.1.2). Овај танак слој полупроводника привлачи концентрацију носилаца када је спој 

директно поларисан, па се због тога назива активном облашћу. Носиоци су практично 

„заробљени“ у танком слоју са нижим енергетским процепом, због енергетских баријера 

са обе стране овог споја.  
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Сл. 3.1.2 Полупроводник са дуплим хетероспојем 

Услед нижег енергетског процепа активна област ће имати нешто виши индекс 

преламања у односу на околне p и n слојеве, па се практично формира оптички таласовод 

и постиже се веома густа распоређеност фотона. 

Код хомогеног споја, генерисани фотони морају проћи кроз p област како би 

напустили направу. При томе долази до апсорпције генерисаних фотона. Што је шира 

област рекомбинације, већа је и вероватноћа за апсорпцију емитованих фотона. Због тога 

је у хомогеном споју n област јаче допирана како би се рекомбинација дешавала у танкој p 

области, ближе површини направе. Још једна предност дуплог хетероспоја се огледа у 

томе, да за разлику од хомогеног споја где се услед широке области просторног товара 

дешавала рекомбинација носилаца, фотони су ограничени на активну област и не могу 

бити апсорбовани у околној средини (немају довољну енергију), чиме се значајно смањују 

губици и повећава ефикасност LED. 

Поред унутрашње квантне ефикасности, на ефикасност емитовања LED утиче 

спољашња квантна ефикасност. Спољашња квантна ефикасност представља однос броја 

фотона који напусте уређај и укупни број фотона генерисаних рекомбинацијом: 

       (3.4) 

са re је означен број емитованих фотона (број фотона који су напустили уређај), а са rr  

број укупно генерисаних фотона рекомбинацијом. 

Укупна емитована снага LED зависи од унутрашње и спољашње квантне 

ефикасности на следећи начин: 

     (3.5) 

     (3.6) 

Унутрашња квантна ефикасност може бити релативно висока (од 50% до скоро 

100%), док је спољашња квантна ефикасност ограничавајући фактор, често је мања од 5%. 
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Производ унутрашње и спољашње квантне ефикасности представља укупну квантну 

ефикасност, и нагиб криве PLED у зависности од ILED зависи од овог коефицијента. 

Могуће је обликовати површину полупроводника у облику куполе, чиме се 

елиминише тотална рефлексија и повећава спољашња квантна ефикасност, али је 

компликован и скуп процес. Због тога се примењује окопљавање направе у прозирно 

пластично кућиште, које има значајно виши индекс преламања од ваздуха, и обликује се у 

облику куполе (Сл. 3.1.3). Пластична кућишта могу да повећају спољашњу квантну 

ефикасност за око 2 до 3 пута. Зависно од облика куполе, може се обликовати расподела 

интензитета емитоване светлости LED. 

 

Сл. 3.1.3 Попречни пресек LED и пластично кућиште за LED 

3.2 Фотодиода 

Фотодиоде представљају полупроводничке оптоелектронске елементе који 

претварају енергију фотона у носиоце наелектрисања. Раде на принципу апсорпције 

упадне светлости и ако је енергија фотона довољно велика (већа од енергетског процепа 

материјала) доћи ће до генерисања пара електрон - шупљина.  

На Сл. 3.2.1 је приказана поједностављена и типична конструкција фотодиоде. 

Поједностављена конструкција представља најпростији тип фотодиоде и као такав се 

најмање користи у пракси. Када се диода инверзно поларише, електрично поље прави 

осиромашену област у области споја. Као резултат, носиоци наелектрисања напуштају 

област споја и настаје јако велика отпорност. Упадни фотони са енергијом већом од 

енергетског процепа материјала ће генерисати парове електрон - шупљина. Ови парови 

могу бити генерисани у три различите области означене на Сл.3.2.1 (A, B и област C).  
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Сл. 3.2.1 Конструкција фотодиоде са енергетским процепима 

Ако се парови електрон-шупљина генеришу у области А, електрони ће спорије 

дрифтовати према осиромашеној области и преко ње, пошто је електрично поље 

направљено инверзним напоном. Електрони ће прећи осиромашену област само ако је 

поље мање од дифузионе дужине осиромашене области. Дифузиона дужина пута 

представља раздаљину који пређу мањински носиоци пре него што се рекомбинују. Дрифт 

је спор преко области А и C, па се тежи конструкцији фотодиоде са што мањом 

детекцијом у овим областима. Најпогодније је да се електрони и шупљине генеришу у 

осиромашеној области (области B) зато што неће доћи до рекомбинације, а под дејством 

електричног поља ће се носиоци транспортовати до аноде (шупљине) или катоде 

(електрони). Брзина дрифта зависи од примењеног електричног поља.  

Како би се повећала ефикасност фотодиоде између p и n области се убацује танка 

лако допирана област, која се назива сопствена (Intrinsic) област (Сл. 3.2.2). Такође се p - 

слој прави да буде танак и транспарентан, како би се генерисање парова електрон-

шупљина ограничила искључиво на осиромашену област. Описана констрикција се назива 

PIN фотодиода која има много већи коефицијент искоришћења од обичне pn фотодиоде. 

 

Сл. 3.2.2 Конструкција PIN фотодиоде 
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Један од најважнијих параметара за фотодетекторе представља квантна ефикасност. 

Квантна ефикасност представља вероватноћу да један упадни фотон генерише пар 

електрон - шупљина. Такође се може изразити као количник струјног флукса и фотонског 

флукса: 

      (3.7) 

где је ƞPHD – квантна ефикасност фотодиоде, IPH - фотоструја, q - елементарно 

наелектрисање електрона, P0 - снага упадног зрачења, а h⋅ ν – енергија фотона.  

Ако посматрамо поједностављену конструкцију фотодиоде, упадно зрачење пада 

на p страну споја, део се рефлектује од површине полупроводника, а део продире у 

материјал где може бити апсорбован или трансмитован до области осиромашења и n 

области полупроводника. Ако имамо упадно зрачење P0, један део R се рефлектује од 

површине p области полупроводника. Зрачење које продире у материјал је (1-R) P0 при 

чему на путу до осиромашене области мора проћи кроз материјал коефицијента 

апсорпције αp и ширине wp. Узимајући наведено у обзир, део упадног зрачења који стиже 

до области осиромашења је: 

        ⋅    
         (3.8) 

Зрачење апсорбовано у области осиромашења је: 

           ⋅        (3.9) 

где је w ширина области осиромашења а α коефицијент апсорпције. У складу са 

претходном дефиницијом за квантну ефикасност, важи следећи израз: 

     
  

  
      ⋅       ⋅            (3.10) 

На основу овог израза за квантну ефикасност може се закључити да ако се тежи 

повећању ефикасности фотодиоде, требало би смањити рефлексију и аспорпцију 

материјала пре области осиромашења, а да повећати апсорпцију у самој области 

осиромашења. То се постиже коришћењем антирефлексионих слојева на површини 

фотодиоде, што тањом облашћу wp и што широм облашћу w. Поред тога, у великој мери 

на смањење квантне ефикасности утиче рекомбинација фотогенерисаних носилаца 

наелектрисања, пре напуштања области осиромашења. Један од фактора који доводе до 

пораста рекомбинације носилаца су дефекти и нечистоће у материјалима. 
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Сл. 3.2.3 Поједностављена и типична конструкција фотодиоде 

На основу израза за квантну ефикасност, можемо добити израз са фотострују фотодиоде: 

         ⋅
 

 ⋅ 
⋅        (3.11) 

Струјна осетљивост фотодиоде представља излазни сигнал (фотострују) фотодиоде по 

јединици упадне снаге зрачења: 

       
   

  
     ⋅

 

 ⋅ 
      ⋅

 ⋅ 

 ⋅ 
   (3.12) 

На Сл. 3.2.4 је приказана струјно - напонска карактеристика фотодиоде са радним 

правама за поједна кола.  

 

Сл. 3.2.4 Струјно-напонска карактеристика фотодиоде са радним правама 

Коло приказано на Сл 3.2.5 а) је најједноставније коло и ради у фотонапонском 

режиму, на радном отпорнику се генерише напон       ⋅   . Отпорност RL треба да је 
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што већа како би се добио већи користан сигнал и елиминисао утицај паралелне 

отпорности. Радна права овог кола је означена са I на Сл. 3.2.4. 

 

Сл. 3.2.5 Фотонапонски и фотопроводни режим рада 

Коло приказано на Сл 3.2.5 б) ради у тзв. фотопроводном режиму. Применом 

инверзног напона се повећава ширина области осиромашења и смањује се капацитивност 

Cj. Такође се повећава линеарност одзива, радна права је означена са II на Сл. 3.2.4. 

Коло које омогућава рад у ефективно кратком споју је коло трансимпедансног 

појачавача приказано на Сл. 3.2.6. Анода је на правој, а катода на виртуелној маси. Сва 

фотогенерисана струја пролази кроз отпорник у колу повратне спреге RTIA. Основна 

функција овог кола је претварање струјног сигнала у одговарајући напонски сигнал. 

 

Сл. 3.2.6 Трансимпедансни појачавач а) без поларизације, б) са поларизацијом 

Код овог кола (Сл. 3.2.6 а) ) је смањен шум који је углавном одређен и обрнуто 

пропорционалан ефективној паралелној отпорности којом је диода затворена. Због 

ефективног кратког споја диоде, брзина детекције је знатно повећана, а пошто се на 

крајевима фотодиоде одржава константан напон (0V) повећана је и линеарност детекције. 

Радна права овог кола је означена са III на Сл. 3.2.4. 

Како би се повећала брзина одзива и динамички опсег, примењује се инверзан 

напон (Сл. 3.2.6 б) ). Негативан ефекат примене инверзног напона је тај да се повећава 

струја мрака, па је коло неповољно у случајевима када је неопходна велика осетљивост. 

Радна права овог кола је означена са IV на Сл. 3.2.4. 



 

 

4. Реализација система за пренос стерео аудио сигнала 

применом WDM 

Да би се реализовао систем за пренос стерео аудио сигнала путем оптичког влакна, 

потребно је пројектовати и конструисати предајни и пријемни део система. Уређај се 

састоји из предајника и пријемника, који су међусобно повезани пластичним оптичким 

влакном. Систем се састоји од електронског и оптичког дела. На Сл. 4.1 је приказана блок 

шема уређаја.  Електронски део система чине: извор аудио сигнала, предајник, пријемник. 

 

Сл. 4.1 Блок шема уређаја 

Оптички систем за пренос сигнала се састоји од црвене и плаве LED, оптичких 

рачви на предаји и пријему, оптичких филтара који се налазе иза пријемне оптичке рачве, 

а иза филтара се налазе фотодиоде. Овај оптички део система је представљен на Сл. 4.2  

 

Сл. 4.2 Оптички део система 
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4.1 Предајник 

Улога предајног кола је да улазни аудио сигнал појача, а затим појачани 

електрични сигнал претвори у светлосни сигнал преко две LED које емитују светлост на 

различитим таласним дужинама (плава и црвена светлост). Оптичком рачвом се светлост 

из две LED убацује у једно пластично оптичко влакно дужине 25 метара, које светлосни 

сигнал води до пријемника.  

Предајник се састоји од напајања, операционог појачавача TL072, транзистора 

BC547,  и једне црвене и једне плаве LED за леви и десни канал, респективно. 

Електрична шема предајног кола је приказана на Сл.4.1.1. Основна компонента 

предајног кола је операциони појачавач TL072 заснован на JFET-у, који је због ниског 

шума погодан за аудио примене. Његове карактеристике су: ниска потрошња струје, 

заштита од кратког споја, укупно хармонијско изобличење 0,003%, висока улазна 

импеданса. За рад овог операционог појачавача је потребно биполарно напајање од +/- 

12V.  

 

Сл. 4.1.1 Електрична шема предајника 

Улазни аудио сигнал се преко спрежног кондензатора C2 и напонског разделника 

(R3 и R4), који уноси једносмерну компоненту половине напона напајања, доводи на 

позитиван улаз операционог појачавача. Појачање се подешава преко потенциометра Pot1, 

и максимална вредност појачања је 11. Излазни сигнал се из операционог појачавача води 
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на базу транзистора, који у својем колектору има ЛЕД коју побуђује. Тиме се електрични 

сигнал претвара у светлосни, а путем оптичке рачве се убацује у влакно. Потенциометар 

Pot2 се користи за подешавање радне тачке LED. Отпорник R2 ограничава струју кроз 

LED у случају да се клизач потенциометра нађе на нултој отпорности. 

4.2 Пријемник 

Пријемник има улогу да светлосни сигнал на свом улазу претвори у електрични 

сигнал. Пријемни део уређаја се састоји од напајања, оптичке рачве, оптичких филтара (за 

плаву и црвену светлост), фотодиоде BPW 34, трансимпедансног појачавача и 

неинвертујућег појачавача. 

Напајање пријемника (Сл.4.2.1) се састоји од стабилизатора LM7805, филтарских 

кондензатора, LED, диоде и прекидача. Диода D1 штити коло у случају да се обрне 

поларитет напона на улазном прикључку. Прекидач SW затвара струјно коло. 

Стабилизатор LM7805 се користи као извор референтног напона од 5V, служи за напајање 

операционог појачавача MCP6024. Пошто је у питању линеарни стабилизатор напона, 

степен корисног дејства му није велики као код прекидачких стабилизатора, али у овом 

случају једини долази у обзир због тога што елиминише брум адаптера којим се уређај 

напаја. Филтарски кондензатори C1 и C2 имају улогу да филтрирају напон пре уласка у 

стабилизатор, као и на изласку из њега. Керамички кондензатори C13 и C23 служе да се 

избегне могућност осциловања. LED представља индикацију укључености уређаја. 

 

Сл. 4.2.1 Електрична шема напајања пријемника 

Електронско коло пријемника је приказано на Сл. 4.2.2. Састоји од интегрисаног 

кола MCP6024 и од филтара пропусника ниских и високих учестаности. MCP6024 у себи 

поседује четири операциона појачавача. Карактеристике овог интегрисаног кола су 

следеће: Rail-to-rail улаз/излаз, униполарно напајање у опсегу од 2,5V - 5,5V, ширина 

пропусног опсега од 10MHz, укупно хармонијско изобличење (THD) 0.00053%. 



 

  

21 

 

Сл. 4.2.2 Електрична шема пријемника 

Један операциони појачавач је искоришћен за трансимпедансни појачавач којим се 

појачава сигнал са фотодиоде. Потенциометром Pot1се уноси offset напон пошто је 

напајање операционог појачавача униполарно, али се постиже и инверзно поларисање 

фотодиоде чиме се повећава осетљивост и брзина одзива. Идеално је да offset напон буде 

вредности 2,5V, што представља половину напона напајања операционог појачавача. У 

повратној спрези трансимпедансног појачавача се налази кондензатор C5 паралелно везан 

са отпорником R1. Горња гранична фреквенција је 24,405kHz. На излазу из 

трансимпедансног, а на улазу у неинвертујући појачавач се налази нископопусни филтар 

сачињен од отпорника R2 и кондензатора C3. Узимајући у обзир да треба филтрирати 

аудио сигнал чија је фреквенција у опсегу 20-20kHz, гранична фреквенција овог филтра је: 

    (4.1) 

Филтрирани сигнал се даље појачава неинвертујућим појачавачем чије се појачање 

подешава са потенциометром Pot2 . Максимално појачање је 5,7. Такође у колу повратне 

спреге овог појачавача се налази нископропусни филтар, сачињен од отпорника R3 и 

кондензатора C8, чија је гранична фреквенција 25,232kHz .  

4.3 Спектралне карактеристике оптичког влакна, LED и фотодиоде 

За пренос светлости од пријемника до предајника је коришћено пластично оптичко 

влакно пречника 1mm. Извршена је карактеризација овог пластичног оптичког влакна, пре 

свега мерење слабљења. За мерење слабљења је коришћена метода замене, која је 
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приказана на Сл. 4.3.1. Код ове методе се прво мери оптичка снага PL1 на излазу 

референтног оптичког влакна дужине L1 (у овом случају L1=1m), a затим се референтно 

влакно замењује влакном веће дужине L2 (у овом случају L2=15m) и мери се оптичка снага 

на излазу PL2 . Слабљење се добија на основу следећег израза: 

     (4.2) 

   

Сл. 4.3.1 Мерење слабљења оптичког влакна применом методе замене 

Као оптички предајник је коришћена сијалица са ужареним влакном. Оптички 

пријемник је спектрометар фирме Thorlabs, модел SP1-USB. Карактеристике овог уређаја 

су следеће:  

 опсег таласних дужина: 400 - 800nm, 

 резолуција мерења: <1nm FWHM @ 633nm, 

 време интеграције: 1μs - 200ms, 

 брзина скенирања: 190 узорака у s, 

 динамички опсег: 2,000 : 1 

Конвертор модова приказан на Сл. 4.3.2 се састоји од два цилиндра који су 

међусобно удаљени 3mm, на које је намотано у облику броја осам по десет намотаја 

стандардног пластичног оптичког влакна пречника 1mm. Конвертор модова се користи 

како би се на што краћем растојању добило стационарно стање. Применом конвертора 

модова се уноси слабљење од 4dB. Принцип рада се заснива на следећем: услед места 

савијања оптичког влакна се избацују виши (зрачећи модови), врши се конверзија модова 

на местима савијања и на раздвојној површи језгро/омотач долази до спрезања модова 

због несавршености (овај процес је доминантан). 
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Сл. 4.3.2 Конвертор модова 

На Сл. 4.3.3 је приказано слабљење коришћеног оптичког влакна у зависности од 

таласне дужине, изражено у dB/m. Са слике можемо видети две карактеристике, једну када 

је коришћен конвертор модова и другу без конвертора модова. Такође је приказан спектар 

LED у виду правоугаоника одређене спектралне ширине. 

Сл. 4.3.3 Слабљење пластичног оптичког влакна изражено у dB/m 
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Спектрална карактеристика црвене (Сл. 4.3.4) и плаве (Сл. 4.3.5) LED је снимљена 

спектрометром. 

 

Сл. 4.3.4 Спектрална карактеристика црвене LED 

 

Сл. 4.3.5 Спектрална карактеристика црвене LED 

Најјачи интензитет светлости има црвена LED у опсегу таласних дужина од 620 - 

630nm, што се види са спектралне карактеристике. За плаву LED је то опсег таласних 

дужина од 465 - 475nm. То значи да на овим таласним дужинама морају да буду довољно 

квалитетни црвени и плави оптички филтри како нежељена таласна дужина светлости не 

би доспела на фотодиоду, а то би резултовало преслушавањем канала.  

Радна тачка плаве и црвене LED је подешена тако да буде у најлинеарнијем делу 

криве која је приказана на Сл. 4.3.6. Максимална струја LED  је 30mA, тако да је подешено 
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да се добија највећи интензитет емитоване светлости. Координате радне тачке су ( 3,4V, 

27,5mA). Промена наизменичне компоненте сигнала је у опсегу од +/- 0,4V, tako da se 

struja LED креће у опсегу (25 - 30mA). 

 

Сл. 4.3.6 Радна тачка LED 

Такође је извршено и снимање спектралних карактеристика оптичких филтара, 

како би се утврдило који је најбољи за филтрирање одређеног оптичког сигнала. 

Коришћене су различите врсте обојених пластичних фолија, а најбоље карактеристике су 

показали филтри направљени од провидне пластике премазани маркером плаве и црвене 

боје. Као извор светлости је коришћена сијалица са ужареним влакном, а снимање је 

вршено спектрометром којим су снимани и спектри црвене и плаве LED. На Сл. 4.3.7 је 

приказан коефицијент трансмисије плавог, а на Сл. 4.3.8 коефицијент трансмисије црвеног 

филтара.  
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Сл. 4.3.7 Коефицијент трансмисије плавог оптичког филтра са два слоја 

 

 

Сл. 4.3.8 Коефицијент трансмисије црвеног оптичког филтра са два слоја 
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За фотодетекторе у пријемном делу кола су коришћене фотодиоде BPW 34. Њихова 

осетљивост у зависности од таласне дужине је приказана на Сл. 4.3.9. Погодне су за 

видљив део спектра и блиско инфрацрвено зрачење. Ове фотодиоде имају активну 

површину од 7,5 mm
2
, па је и њена капацитивност велика и износи 40pF. Ова 

капацитивност заједно са капацитивношћу трансимпедансног појачавача као и укупном 

отпорношћу значајно утиче на брзину одзива фотодетектора.  

 

Сл. 4.3.9 Спектрална карактеристика фотодиоде BPW 34 

За појачање сигнала са фотодиода коришћен је трансимпедансни појачавач (Сл. 

4.2.2).  Пропусни опсег овог кола се рачуна у односу на отпорник који се налази у 

повратној спрези, затим капацитивности фотодиоде и операционог појачавача. Пропусни 

опсег фотодиоде је: 

    (4.3) 

Пропусни опсег трансимпедансног појачавача добијамо из следећег израза: 

    (4.4) 

где GBW представља пропусни опсег операционог појачавача, отпорност R1 отпорник у 

повратној спрези, Cuk представља збирну капацитивност фотодиоде и операционог 

појачавача. 

Да би трансимпедансни појачавач био стабилан и како би се избегла могућност 

осциловања у коло повратне спреге се ставља кондензатор Cp чија вредност се добија као: 

    (4.5) 
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5. Тестирање система 

Уређај је тестиран у лабораторији при чему су коришћени функцијски генератори и 

извори регулисаног напајања. Тестиран је фреквенцијски одзив уређаја од 100Hz до 20 

kHz, затим преслушавање између два канала када је улазни сигнал доведен само на један 

канал, извршен је упоредни тест система са коаксиjалним каблом и оптичким влакном.  

Приликом тестирања фреквентног одзива система, мерења су вршена на следећим 

фреквенцијама: 100Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz, 15kHz, 20kHz. На Сл. 5.1 су приказани улазни 

сигнал из функцијског генератора фреквенције 1kHz (розе боје) и сигнал на излазу из 

уређаја (означен жутом бојом). Види се да је сигнал неизобличен и да нема одсецања 

врхова (појачавач  није у засићењу). 

 

Сл. 5.1 Улазни сигнал (розе боја) и излазни сигнал (жута боја) 

Преслушавање канала је тестирано тако што је била искључена једна LED, па се мери 

присуство сигнала на другом каналу, где не би требало да сигнал постоји због присуства 

оптичког филтра. На Сл.5.2 и Сл.5.3 је приказано преслушавање канала.  
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Сл. 5.2 Преслушавање канала када је црвена LED искључена 

 

 

Сл. 5.3 Преслушавање канала када је плава LED искључена 
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Преслушавање канала није једнако за ова два случаја.У првом случају је амплитуда 

сигнала на жељеном каналу 1,2V, док је на другом каналу 50mV. Однос амплитуда ових 

сигнала је 24. У другом случају је амплитуда 1,4V, а на другом каналу се преслуша сигнал 

амплитуде 40mV. Однос амплитуда је 35.  

 

На Сл. 5.4 и Сл. 5.5 је приказан реализован уређај. 

 

Сл. 5.4 Реализован уређај 

 

Сл. 5.5 Реализован уређај у кућишту 
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6. Закључак 

У изложеном раду дати су основни принципи простирања светлости у оптичком 

влакну, као и са важни параметри који описују карактеристике оптичких влакана. 

Детаљно су описани фактори који утичу на слабљење оптичког сигнала у влакну 

(поглавље 2). Главне предности оптичких влакана су: имуност на електро-магнетне 

сметње, широк пропусни опсег (у зависности од типа оптичког влакна), мало слабљење, 

ниска цена. Због ових добрих карактеристика оптичка влакна су нашла примену у многим 

сензорским, као и системима за пренос података. У овом случају се користи 

оптоелектронски систем за пренос стерео аудио сигнала преко једног оптичког влакна. 

Важни елементи овог система су LED и фотодиоде, чије су основне карактеристике као и 

принцип рада детаљно описани (поглавље 3).  

Дата је електрична шема електронског дела уређаја, који се састоји од пријемника 

и предајника. У наставку су описане оптоелектронске компоненте који су коришћене 

приликом реализације уређаја (поглавље 4).   

Циљ овог рада је била реализација уређаја за пренос стерео аудио сигнала преко 

једног оптичког влакна применом мултиплексирања по таласним дужинама. Реализовани 

уређај је тестиран (поглавље 5). Нека од мерења, као што је укупно хармонијско 

изобличење, нису спроведена због недостатка инструментације. Уређај је функционалан и 

као такав представља одличну основу за даљи рад и истраживање. Побољшање 

карактеристика уређаја је могуће применом активних филтара, уместо постојећих 

пасивних, као и коришћење операционог појачавача који има биполарно напајање у колу 

пријемника у циљу елиминације једносмерне компоненте сигнала. Поред тога, требало би 

користити квалитетније LED одговарајућих спектралних карактеристика и боље оптичке 

филтре.  
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