ŚWIATŁOWODY KSZTAŁTOWANE
Technika
światłowodowa:
optotelekomunikacja,
technika
światłowodów
nietelekomunikacyjnych (specjalne lub kształtowane). Światłowody kształtowane stosowane
są w telekomunikacji jako elementy funkcjonalne o niewielkich długościach w porównaniu z
optycznym torem transmisyjnym, w fotonicznych systemach przetwarzania informacji, w
hybrydowych zintegrowanych układach optoelektronicznych oraz w czujnikach
światłowodowych. Wytwarzane sa metodami hybrydowymi pręt-rura, tyglowymi oraz
MCVD (niesymetryczne trawienie gazowe, szlifowanie preformy.
- izotropowe
- wielowarstwowe o złożonym profilu refrakcyjnym
- nieosiowe i niecylindryczne – eliptyczne
- anizotropowe – dwójłomne, polaryzacyjne, polaryzujące,
- wielordzeniowe – bliźniaczo-rdzeniowe
- dziurawe i porowate, z kryształów fotonicznych
- złożone, kompozytowe, wielomateriałowe (szklano-ceramiczne, mozaikowe
- nieliniowe i aktywne
Światłowody izotropowe
Wykorzystywane do detekcji lub pomiaru wielkości elektrycznych poprzez zjawisko
Faradaya (skręcenie polaryzacji światła pod wpływem pola magnetycznego).

Podstawowy parametr wysokiej jakości światłowodu izotropowego – profil refrakcyjny i jego
jednorodność w przekroju poprzecznym i wzdłuż włókna.
Światłowody o złożonym profilu refrakcyjnym
Parametry światłowodu wyrażane liczbami: apertura numeryczna NA, refrakcje różnicowe –
bezwzględna ∆n lub względna ∆, tłumienie jednostkowe, dyspersja. Parametry funkcyjne –
zależność w/w od długości fali oraz profil refrakcyjny n(r) lub n(r, Θ). Ten ostatni decyduje o
wszystkich właściwościach sygnałowych i o wrażliwości światłowodu.
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Światłowody polaryzacyjne
Anizotropowe, silnie dwójłomne o dwójłomności liniowej wprowadzonej do wnętrza
światłowodu poprzez płaszczyznowy rozkład naprężeń (B=5*10-4, dB/dT=7[rad/m/oC],
dB/dε=100[rad/mm].

Światłowody eliptyczne
O naturalnej geometrycznej dwójłomności liniowej, wielomodowe i jednomodowe do
światłowodowych czujników interferometrycznych. Utrzymają stała polaryzację poprzez
separację stałych propagacji dwóch modów podstawowych.

Światłowody dziurawe z amkrootworami i mikrootworami (porowate)
Tworzony z pojedynczego materiału, a warunki propagacji ustalane są przez rozkłąd otworów
oraz proporcje wymiarowe otwór-przerwa (fotoniczna przerwa zabroniona, lokalna zmiana
efektywnego współczynnika załamania – mechanizmy propagacji fali w tym światłowodzie).
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Światłowody nieliniowe
Możliwość wykorzystania zjawisk nieliniowych w śwaitłowodzie do budowy: przesuwników,
dzielników i mnożników częstotliwości, wzmacniaczy ramanowskich, elementów
nieodwracalnych itp.
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Światłowody aktywne i dużej mocy
Domieszkowane jonami ziem rzadkich
Wzmacniacze EDFA, TDFA, PDFA.

o

zastosowaniach

telekomunikacyjnych.

Światłowody Braggowskie
Przeznaczone do systemów telekomunikacyjnych. Z siatką Bragga – bezstratne zwierciadło
dla długości fali λ1.
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Światłowody przewężane
Światłowody o zmiennej wzdłuż włókna aperturze i profilu refrakcyjnym – sprzęgacz, czujnik
z polem zanikającym

Światłowody plastikowe
Wielomodowe, gradientowe – bardziej elastyczne od szklanych, inny sposób łączenia i
zestawiania, do celów obrazowodowych, czujnikowych, nieliniowych i transmisyjnych na
niewielkie odległości. Z PMMA – polimetakrylanu akrylu, FP – fluoropolimerów i PS –
polistyrenu.

Światłowody uczulane technologicznie
Np. o płaszczu czułym na oddziaływanie pola elektrycznego.
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Światłowody wielordzeniowe
Interferencja fali pomiędzy rdzeniami, multipleksowanie sygnału pomiędzy rdzeniami oraz
transmisja wielokanałowa.

Na podstawie: R.S. Romaniuk, „Światłowody kształtowane”
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