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Oblasť techniky

5

Vynález sa týka optického vláknového obmedzovača a vypínača optického výkonu šíriaceho sa jadrom
optického vlákna, vytvoreného na základe využitia termooptického javu v optickom vlákne. Oblasť techniky,
ktorej sa vynález týka, je vláknová optika.

Doterajší stav techniky
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Optické vlnovodové obmedzovače a vypínače optického výkonu sú jedným z dôležitých prvkov optic
kých obvodov pre optické komunikačné a senzorové systémy, ktoré ochraňujú niektoré zariadenia týchto sys
témov pred účinkami intenzívneho laserového žiarenia. Na obmedzovanie optického výkonu laserových
zdrojov boli vyvinuté rôzne techniky, ktoré využívajú rôzne fyzikálne princípy, ako napr. nelineárnu absor
pciu [Q. W. Song, C. Zhang, R. Gross, and R. Birge, Opt. Lett. 18, 775 (1993)], fotorefraktívny jav a neline
árny rozptyl [Y-P. Sun and J. E. Riggs, Int. Rev. Phys. Chem. 18, 43-90 (1999)], dvojfotónovú absorpciu [M.
P. Joshi, J. Swiatkiewicz, F. Xu, P. N. Prasad, B. A. Reinhardt, and R. Kannan, Opt. Lett. 23, 1742-1744
(1998)] a podobne. Len málo z týchto spomenutých techník našlo uplatnenie vo vlnovodovej optike. Jednou
z vhodných metód, ktorá umožňuje vytvoriť obmedzovač a vypínač optického výkonu šíriaceho sa jadrom
optického vlnovodu, je využitie termooptického efektu v optickom vlnovode s kvapalným jadrom.
Optické vlno vody s kvapalným jadrom patria do skupiny optofluidných vlnovodov, ktoré využívajú
na vedenie svetla kvapalné látky. Takéto optické vlno vody sa využívajú pomerne zriedka na konštrukciu op
tických vláknových obmedzovačov optického výkonu. Do súčasnosti nebolo v literatúre opísané využitie op
tického vlákna s kvapalným jadrom pre konštrukciu optického vláknového obmedzovača a vypínača optické
ho výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna na základe využitia termooptického javu, kde sa na ohrev
optického vlákna s kvapalným jadrom používa absorpcia optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického
vlákna vo vhodnej absorpčnej vrstve naparenej na plášti optického vlákna s kvapalným jadrom.
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Optické vlákna sú štruktúry spravidla kruhového prierezu a veľkej dĺžky v pomere k ich priemeru, ktoré
umožňujú viesť elektromagnetické žiarenie optických frekvencií jadrom optického vlákna na veľké vzdiale
nosti. Vedenie optického žiarenia jadrom optických vlákien môžu zabezpečovať rôzne fyzikálne mechaniz
my.
Optické vlákna s kvapalným jadrom sú optické vlno vody, v ktorých sa optické žiarenie šíri kvapalným
jadrom optického vlákna. Plášť týchto vlákien je obyčajne tvorený tuhou látkou, ktorá má spravidla nižší in
dex lomu ako kvapalné jadro optického vlákna. V prípade homogénneho plášťa optického vlákna je vedenie
optického žiarenia homogénnym kvapalným jadrom optického vlákna zabezpečené efektom úplného vnútor
ného odrazu žiarenia na rozhraní j adro-plášť.
Šírenie optického žiarenia optickým vláknom môže byť ovplyvnené zmenou indexu lomu jeho jadra
a plášťa. Táto zmena indexu lomu sa dá v optických vláknach s kvapalným jadrom dosiahnuť termooptickým
javom. Termooptický jav je jav, pri ktorom sa mení index lomu látky v závislosti od jej teploty. Zmeny inde
xu lomu látok v závislosti od teploty sú charakterizované teplotnými koeficientmi indexu lomu materiálov.
Ak sa na konštrukciu optického vlákna s kvapalným jadrom použijú materiály s rozdielnymi teplotnými ko
eficientmi indexu lomu pre jadro a plášť, s meniacou sa teplotou sa bude meniť aj kontrast indexu lomu me
dzi jadrom a plášťom. Pre väčšinu kvapalných látok je teplotný koeficient indexu lomu záporný, čo znamená,
že s narastajúcou teplotou ich index lomu klesá. Pre niektoré kvapaliny môže byť tento koeficient niekoľko
násobne väčší, ako pre tuhé látky. Tieto rozdiely vo veľkosti teplotných koeficientov indexu lomu materiálov
je možné využiť pri ovplyvňovaní vlnovodových vlastností optických vlákien, ktoré sú z takýchto materiálov
vytvorené a to nasledovným spôsobom. Ak pri danej teplote je index lomu kvapalného jadra optického vlák
na väčší ako index lomu jeho plášťa a jeho teplotný koeficient indexu lomu je záporný a väčší ako teplotný
koeficient indexu lomu plášťa, s narastajúcou teplotou sa bude zmenšovať rozdiel indexov lomu medzi jad
rom a plášťom. Toto zmenšovanie rozdielu indexov lomu medzi jadrom a plášťom spôsobuje, že v jadre op
tického vlákna klesá množstvo prenášaného optického výkonu v dôsledku modifikácie úplného vnútorného
odrazu na rozhraní j adro-plášť. Množstvo prenášaného výkonu v jadre optického vlákna tak priamo závisí
od teploty vlákna. Zmenami teploty vlákna je teda možné regulovať množstvo prenášaného optického výko
nu jadrom optického vlákna, čo je možné využiť pri konštrukcii optického vláknového obmedzovača a vypí
nača optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna. Zmeny teploty optického vlákna je možné ro
biť rôznymi spôsobmi. V opisovanom obmedzovači a vypínači optického výkonu šíriaceho sa jadrom optic
kého vlákna sa zmeny teploty optického vlákna uskutočňujú prostredníctvom absorpcie optického žiarenia ší
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riaceho sa jadrom optického vlákna vo vhodnej absorpčnej vrstve, ktorá je nanesená z vonkajšej strany plášťa
optického vlákna. Optické žiarenie, ktoré sa šíri jadrom optického vlákna, zasahuje prostredníctvom evanescentného poľa čiastočne i do plášťa optického vlákna. Ak sa v dosahu evanescentného poľa v plášti optické
ho vlákna umiestni vhodná absorpčná vrstva optického žiarenia, táto zabezpečí, že sa v nej časť optického
žiarenia z evanescentného poľa absorbuje a spôsobí zvýšenie kinetickej energie molekúl absorpčnej vrstvy,
čo sa prejaví zvýšením jej teploty. Mechanizmom šírenia tepla vedením sa od absorpčnej vrstvy postupne
zvýši teplota plášťa i jadra optického vlákna, čo v dôsledku termooptického javu spôsobí zmeny indexov lo
mu vlákna. Tieto zmeny indexov lomu vlákna v konečnom dôsledku spôsobujú zmeny vlnovodových vlast
ností optického vlákna s kvapalným jadrom, ktoré je možné využiť na obmedzovanie a vypnutie optického
výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna v závislosti od veľkosti optického výkonu šíriaceho sa týmto
jadrom.

Prehľad obrázkov na výkresoch
15

20

Vynález je bližšie objasnený pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 spôsob konštrukcie optic
kého vláknového obmedzovača a vypínača optického výkonu šíriaceho sa optickým vláknom, ktoré má kva
palné jadro, a ktoré má v oblasti plášťa v dosahu evanescentného poľa nanesenú absorpčnú vrstvu umožňujú
cu ohrev optického vlákna absorpciou optického žiarenia šíriaceho sa jadrom optického vlákna prostredníc
tvom evanescentného poľa, obr. 2 grafickú závislosť intenzity vstupného a výstupného optického signálu
z optického vláknového obmedzovača pre signál s vlnovou dĺžkou 473 nanometrov šíriaceho sa kvapalným
jadrom optického vlákna, tvoreným Cargille olejom s kódovým označením 50350, v závislosti od veľkosti
výkonu tohto signálu pri teplote okolia 20 °C.
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Konštrukcia optického vláknového obmedzovača a vypínača optického výkonu šíriaceho sa jadrom optic
kého vlákna na základe využitia termooptického javu je znázornená na obr. 1.
Optický vláknový obmedzovač a vypínač optického výkonu 1 je vytvorený pomocou optického vlákna 2
s kvapalným jadrom 4 a s plášťom 3 optického vlákna 2 z taveného kremeňa s vonkajším priemerom 130
mikrometrov, v ktorom v strede pozdĺž optického vlákna 2 je kvapalné jadro 4 s priemerom 6 mikrometrov
tvorené kvapalinou od firmy Cargille Laboratories inc, s kódovým označením 50350. Na plášti 3 optického
vlákna 2 sa nachádza polymérová primárna ochrana 5 s vonkajším priemerom 250 mikrometrov. V strednej
časti optického vlákna 2 je v dĺžke 5 milimetrov odstránená primárna ochrana 5 a plášť 3 optického vlákna 2
je v tejto časti zúžený na hrúbku s vonkajším priemerom 14 mikrometrov. Z vonkajšej strany plášťa 3 optic
kého vlákna 2 je v jeho zúženej časti nanesená absorpčná vrstva 6 tvorená naparenou meďou s hrúbkou 1
mikrometer.
Na obr. 2 je grafický priebeh intenzity vstupného a výstupného optického signálu s vlnovou dĺžkou 473
nanometrov šíriaceho sa kvapalným jadrom 4 optického vlákna 2 v závislosti od veľkosti výkonu tohto signá
lu pri teplote okolia 20 °C. Z priebehov na obr. 2 je zrejmé, že s narastajúcou veľkosťou výkonu laserového
zdroja klesá prenášaný výkon kvapalným jadrom 4 optického vlákna 2.

Priemyselná využiteľnosť
Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa jadrom optického vlákna môže nájsť
využitie v optických komunikačných a senzorových systémoch pri ochrane niektorých častí týchto zariadení
pred intenzívnym optickým žiarením.
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Spôsob obmedzovania a vypínania optického výkonu šíriaceho sa optickým vláknom (2) s kvapalným
jadrom (4), s rozdielnymi teplotnými koeficientmi indexu lomu kvapalného jadra (4) a plášťa (3) optického
vlákna (2) s nanesenou absorpčnou vrstvou (6) na vonkajšej strane plášťa (3) optického vlákna (2), v y 
z n a č u j ú c i s a t ý m , že absorpčná vrstva (6) ležiaca v dosahu evanescentného poľa optického
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signálu šíriaceho sa kvapalným jadrom (4) optického vlákna (2) je ohrievaná, čím sa menia vlnovodné vlast
nosti optického vlákna (2) a dochádza k obmedzeniu alebo vypnutiu optického žiarenia šíriaceho sa kvapal
ným jadrom (4) optického vlákna (2).
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