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Súčiastky riadené svetlom

Detektory optického žiarenia možno rozdeliť na:

• - Fotovodivostné, kde dopadajúce žiarenie  

zvyšuje vodivosť polovodiča

• - Fotovoltaické, kde dopadajúce žiarenie  

generuje napätie na elektródach diódy



Fotorezistor

• Fotorezistor je polovodičová súčiastka, ktorej odpor s  

intenzitou dopadajúceho svetla rádovo klesá z MOhm na  

stovky Ω.

• Z polovodičového materiálu je na keramickej doštičke  

vytvorená meandrový cestička, na ktorú dopadá svetlo.

• Energia svetla uvoľňuje elektróny z väzieb, prúd rastie a  

hodota odporu klesá.





FOTOREZISTOR

Závislosť odporu na osvetlení



Fotodióda

Fotodióda je špeciálne upravená dióda s otvoreným puzdrom a  

šošovkou, ktorá sústreďuje dopadajúce svetlo na prechod PN.



Fotodióda

• Ak dióda nie je pripojená k vonkajšiemu zdroju,  

dopadajúce svetlo uvoľňuje elektróny a diery, ktoré sú  

odpudzované difúznym napätím a môžu tiecť vonkajším  

obvodom

• Fotodióda tak vyrába elektrickú energiu s napätím  

niekoľko desatín voltu priamym prevodom z energie  

svetla.



Použitie fotodiódy



PIN fotodioda

• Obyčajná fotodióda pri vyšších frekvenciách vykazuje  

dlhú dobu odozvy

• neaký čas trvá, než sa nosiče pri dopade svetla uvoľnia a  

tiež po zhasnutí svetla odtečú z vyprázdnenej oblasti,

• pre použitie predovšetkým na účely dátových prenosov  

cez optické vlákna je určená PIN fotodióda, ktorá má  

medzi prechod PN vloženou tenkú vrstvu takmer čistého  

polovodiča označovanú I.

• Táto vrstva umožňuje prevádzkovať diódu na väčšie  

napätie, ktoré viac urýchľuje svetlom uvoľnené nosiče a  

skracuje tak dobu odozvy fotodiódy.



Fotodióda



Fototranzistor

• Fototranzistor funguje ako klasický bipolárny  

tranzistor,

• miesto riadiaceho prúdu do bázy, dopadá do tejto  

oblasti, vhodne upraveným otvorom v puzdre  

svetlo, ktorého intenzita určuje mieru otvorenia  

tranzistor



Optron-optočlen

• Optron je uzavretá súčiastka obsahujúci zdroj  

svetla a fotocitlivou súčiastku (najčastejšie ide o  

kombináciu LED diódy a fotodiódy alebo  

tranzistorov).

• Slúži ku galvanickému oddeleniu dvoch obvodov,  

medzi ktorými je potreba prenášať analógový  

alebo digitálny signál.



Optron

LED DIODA-FOTODIODA LED DIODA-FOTOTRANZISTOR



Diaľkové ovládanie



Optická väzba

výhody:

•

•

•

•

•

•

veľmi malé rozmery

(zvyčajne v puzdre podobnom integrovanému obvodu)  

vysoká účinnosť

bezhlučná prevádzka

možnosť použitia u jednosmerného aj striedavého napätia  

možnosť optického prenosu na veľké vzdialenosti

nevýhody:

• nepripravenosť súčasných LED diód na hodnoty vyššie  

ako cca 10 V



Optický prenosový systém









Poskytovatelia optických služieb



Optická sieť v domácnosti



Optický prenosový systém



Optický prenosový systém

➢Vysielač (zdroj svetla)

▪ prevádza elektrické impulsy na svetelné

▪ elektroluminiscenčná dioda (LED)

▪ laserová dioda (dražšia)

➢Prenosové médium (vlákno)

▪ prenáša svetelný lúč od zdroja k detektoru

▪ čo nejmenší útlum (straty)

➢Prijímač (detektor)

▪ prevádza svetelné impulsy na elektrické

▪ fotodioda

▪ fototranzistor



Optický vysielač

• Medzi výhody laserových diód patrí:

– vysoký emitovaný výkon (až desiatky mW),

– vysoká prenosová rýchlosť a malá šírka  

spektra.

– Luminiscenčné a laserové diódy sa vyrábajú  

vzhľadom k prenosovým vlastnostiam  

optických vlákien pre vlnové dĺžky 870 nm,  

1 310 nm a 1 550 nm.

• V zložitejších sieťach môže optická trasa  

obsahovať aj ďalšie pasívne alebo aktívne prvky.

• V modernejších širokopásmových sieťach sa  

uplatňujú ďalšie pasívne komponenty ako filtre,  

multi- a demultiplexory, polarizačné elementy a  

pod.

• Aktívne súčiastkou najbežnejšie používaná v  

optických sieťach je vláknový optický  

zosilňovač EDFA(Erbium doped Fibre  

Amplifier).



Optický prijímač

• Základnou časťou optického

prijímača je fotodióda,

• najčastejšie typu PIN alebo  

lavínová.

• Materiál, z ktorého je  

fotodióda vyrobená, určuje  

spektrálnu závislosť  

citlivosti

• PIN fotodióda, má medzi  

prechod PN vloženou tenkú  

vrstvu takmer čistého  

polovodiča označovanú I.

• Táto vrstva umožňuje  

prevádzkovať diódu na  

väčšie napätie, ktoré viac  

urýchľuje svetlom uvoľnené  

nosiče a skracuje tak dobu  

odozvy fotodiódy.

•



Optický komunikačný systém-podrobne



➢Výhody

▪ imúnny proti elektromagnetickému rušeniu

▪ prenášený signál je neskreslený

▪ žiadne presluchy

▪ velmi malý či žiadný šum

▪ veľmi malý útlum

▪ prenos na velké vzdialenosti

▪ opakovače cca po 100 kilometroch

▪ veľká šířka pásma

▪ vysoké frekvencie - svetlo cca 108 Hz (GHz)

▪ vysoká prenosová rychlosť (až 10Gbps)

▪ bezpečnosť proti odposluchu

▪ malý priemer

▪ malá hmotnosť

Optický prenosový systém



➢Nevýhody

▪ nároky na montáž

▪ problémy pri spájaní vlákien (predovšetkým  

jednovidových)

▪ cena optických rozvodov

▪ Predevštkým aktivných prvkov a konektorov

▪ potreba školeného inštalatéra

Optický prenosový systém



Výhody prenosových ciest s optickými vláknami

• Značná šírka prenášaného pásma - optická nosná sa - pohybuje v rozsahu  

od 10 13 do 10 16Hz, šírka pásma dosahuje rádovo THz.

• Malé rozmery a hmotnosť - sú stále tenšie a ľahšie v porovnaní s  

metalickými pármi - to so sebou prináša miniaturizácii - zmenšenie priestoru v  

rozvádzačoch, zjednodušenie montáže.

• Elektrická izolácia - optické vlákna sú vyrábané výhradne z materiálu ako

sklo alebo plastické polyméry, sú to izolačné materiály.

• Je možné ich nasadiť v elektricky nebezpečných prostrediach (prítomnosť  

výbušných plynov atď.), Pretože pri rozpojovaní a manipuláciou nevznikajú  

žiadne iskry, skraty a elektrické oblúky.

• Imunita voči interferenciám a presluchom - optický signál prechádzajúci  

svetlovodom nie je ovplyvňovaný prítomnosťou elektromagnetického rušenia  

z rôznych zdrojov v jeho okolí, je teda odolný proti interferenciám.

• V optickom vlákne sa šíri energia iba jadrom a za normálnych okolností  

nevychádza mimo plášť. Tým sa významne zamedzí vzniku presluchov medzi  

vláknami optického kábla.



Výhody prenosových ciest s optickými vláknami

• Bezpečnosť prenosu - svetlo prechádzajúce optickým vláknom nie je  

vyžarované z plášťa von, čo v konečnom dôsledku znamená, že je sťažená  

možnosť odpočúvať prenos signálu v optickom vlákne tak, ako je tomu u  

metalických symetrických káblov, kde je elektrická energia, súvisiace s  

prenosom konkrétneho signálu rozprestretá v okolí páru a je teda možné ju  

indukčnou alebo kapacitne nadviazať.

• Nízke straty pri prenose svetelnej energie - optické vlákna sa v súčasnosti  

vyrábajú s útlmom okolo 0,2 dB / km na vlnovej dĺžke svetla λ = 1 550

nm. Nízky útlm umožňuje navrhnúť prenosové systémy s dlhými úsekmi bez  

zosilňovania signálu, čo znamená zníženie ceny, zložitosti a zvýšenie  

spoľahlivosti.

• Relatívne malé náklady na výrobu - sklo, ktoré sa používa na výrobu  

optických vlákien, nie je závislé na základnej surovine, ale na nákladnosti  

technológie čistenia základného skleneného materiálu. Požadovaná čistota je  

rádu 10 -9 až 10 -10 čo znamená, že na 10 9 až 10 10 molekúl základného  

materiálu SiO 2 môže pripadať jedna molekula nečistoty.



Optický kábel - káblová trasa

• Optický kábel prenáša optický signál.

• Hlavnými požiadavkami sú minimálny útlm a minimálne skreslenie optického

signálu pri zvolenom type modulácie.

• Z hľadiska počtu prenášaných vidov sú rozdelené optické vlákna na  

mnohovidová a jednovidové.

• Pri prenosoch na väčšie vzdialenosti alebo pri vyšších prenosových  

rýchlostiach sa používajú jednovidové kremenná vlákna, a to na vlnových  

dĺžkach 1 310 nm a 1 550 nm.

• Vyrábajú sa káble až s niekoľkými stovkami optických vlákien v rôznom  

uložení

• Jednotlivé vlákna optického kábla sú vždy ukončená v optickom rozvádzači  

optickými konektormi.

• Optická káblová trasa sa potom skladá nielen z káblových úsekov, ale aj z

ďalších elementov, ako sú optické káblové spojky, optické konektory.



Optické vlákno
• Optické vlákno je optický vlnovod, vyrobený v tvare dlhého vlákna. Svetlo,  

ktoré vchádza do jedného konca optického vlákna, je vedené vláknom a  

vychádza druhým koncom.

• Optické vlákno je skonštruované ako valcové jadro priemeru niekoľkých  

jednotiek až desiatok μm z materiálu s určitým indexom lomu, pokryté obalom z  

materiálu s menším indexom lomu.

• Pri dopade svetelného lúča na rozhranie jadra a obalu pod dostatočne veľkým  

uhlom dopadu (dostatočne „plocho“ či „tupo“), nastáva úplný odraz. Sériou  

takýchto odrazov sa lúč šíri z jedného konca vlákna na druhé.

• Materiály

• Pre diaľkové optické komunikácie sa používa kremičité sklo (SiO2). Minimum  

útlmu leží v infračervenej oblasti okolo 1550 nm, ďalšie minimum s o niečo  

väčším útlmom je okolo 1 300 nm.

• Toto sú teda vlnové dĺžky, pre ktoré sú konštruované lasery a fotodiódy pre tieto  

vlákna. Pre kratšie vzdialenosti sa používajú plastové vlákna, alebo vlákna so  

skleným jadrom a plastovým obalom.

• Tieto majú väčší útlm ako celosklenené vlákna, ale sú lacnejšie.

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlnovod&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Apln%C3%BD_odraz&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telekomunik%C3%A1cie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kreme%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sklo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Infra%C4%8Derven%C3%A9_svetlo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C4%BA%C5%BEka
https://sk.wikipedia.org/wiki/LED
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fotodi%C3%B3da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plast


Štruktúra optického vlákna
➢ Tri vrstvy

▪ jadro (core) optického vlákna

▪ priemer rádovo jednotky až desíatky m

▪ vyrobené zo skla či plastu

▪ plášť (cladding) optického vlákna

▪ sklo či plast

▪ iný index lomu ako jadro

▪ plastový obal

▪ plní iba ochrannú funkciu

➢ Na rozhraní vrstiev vlákna

▪ úplný odraz lúča

▪ musí vstupovať pod určitým úhlom

➢ Sklo má nízký optický odpor iba pre tri vlnové dĺzky svetla

▪ 850 nm

▪ 1300 nm

▪ 1500 nm





Štruktúra optického vlákna



Vedenie lúča vláknom
▪ Pri vhodne zvolenom uhle dopadu lúča bude dochádzať iba k odrazom a nie  

lámeniu lúča

▪ Svetelný lúč bude vedený optickým prostredím



commons/thumb/9/9c/MultimodeFibe.rJPG/800px-



Rozdelenie vlákien

➢50-100 m

▪ viacvidové vlákno (multi mode)

▪ Budia sa pomocí LED diód

▪ oproti jednovidovým kratšia vzdialenosti (cca 50  

km)

▪ Delia sa ďalej na:

▪ s konstantným (stupňovitým) indexom lomu

▪ s premenným (gradientným) indexem lomu

➢3-10 m

▪ jednovidové vlákno (single mode)

▪ úzké jadro - lúč sa šíri rovnobežne s vláknom

▪ budia sa laserem

▪ pre spoje na velké vzdálenosti



Jednovidové alebo mnohovidové vlákno

• Ak má jadro dostatočne veľký priemer, umožňuje šírenie svetla vo

viacerých tzv. vidoch (módoch)

• Takéto vlákno sa nazýva mnohovidové alebo viacvidové  

(multimódové).

• Tento režim je však nežiadúci pre diaľkové vysokorýchlostné spoje,  

keďže svetlo sa v jednotlivých vidoch (módoch) šíri rozličnou  

rýchlosťou a tak dochádza k „rozťahovaniu“ svetelných pulzov pri ich  

prechode vláknom

• Preto sa pre diaľkové spoje používa tzv. jednovidové (monomódové,  

singlemódové) vlákno s menším priemerom jadra a jedným nosným  

svetelným lúčom.

• Keďže výroba takéhoto vlákna je zložitejšie a kvôli zmenšenej  

numerickej apertúre je aj obťažnejšie ho nadviazať na laser a detektor,  

pre menej náročné aplikácie sa používa viacvidové vlákno.



Mnohovidové vlákna
• Rôzne vidy sa šíria vláknom po rôznych dráhach

• Trvá im rôzne dlhú dobu na dorazenie k cieľu

• Vzniká tým vidová disperzia-rozptyl lúčov

• Dopad disperzie môže byť taký ,že sa zmemožní správna detekcia signálu

• Konkretnym dôsledkom je skreslenie prijímaného signálu



Mnohovidové vlákna
➢ Vedie viac lúčov rôzných vln. dĺžok

▪ tzv. vidy (modes)

➢ Mnohovidové vlákno s konstantným indexem lomu

▪ homogenne jadro (z hľediska indexu lomu)

▪ index lomu sa mení skokom

▪ každá vlnová dľžka má svoju cestu (vid)

▪ menšia šírka pásma => menšia prenosová rychlosť

▪ rozptyľovanie => väčššie skreslenie

▪ nejlacnejšie z optických káblov

▪ Použitie – siete LAN

➢ Mnohovidové vlákno s premenným indexom lomu

▪ index lomu jadra vlákna sa mení plynulo

▪ vlákno vidy ohýba

▪ Všetky lúče sa šířia rovnako rýchlo

▪ menšie skreslenie

▪ väčšia šírka pásma

▪ Použitie – telefonne spoje



Jednovidové vlákna
• Sú priechodné len pre jeden vid

• Nemajú skreslenie spôsobené vidovou disperziou(utlmom)

• Majú väčšší dosah

Jednovidovosti sa dosahuje:

• Veľkým rozdielom optických vlastností jadra a plášťa

• Zmenšovaním priemeru jadra vlákna(4 až 10 mikrónov)



Spôsoby prenosu lúča(vidy)vláknom



Prenos pomocou multiplexingu



Optické vlákna-použitie

• Sú určené predovšetkým na prenos dát

• Slúžia na privedenie svetla na miesta, kam nie je možné  

priamo umiestniť zdroj svetla,

• Na dekoračné účely.

• Endoskopia sa využíva v medicíne aj v technike.

• Je pomerne bežné riešiť niektoré úseky LAN sietí

pomocou optických vlákien.

• Najdôležitejšou aplikáciou optických vlákien je prenos  

údajov v telekomunikačnej technike.

https://sk.wikipedia.org/wiki/LAN
https://sk.wikipedia.org/wiki/Telekomunik%C3%A1cie




LED dióda

• Video 8 min cz

• Animované video cc6 min

• Teória LED video EN cca 7 min

https://www.youtube.com/watch?v=tvaSmn71ZPA
https://www.youtube.com/watch?v=wl45Rrt4j2U
https://www.youtube.com/watch?v=XZoa4nWT8Ec


LED dióda
• angl. light-emitting diode

• Je to polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje  

úzkospektrálne svetlo, keď ňou prechádza elektrický  

prúd v priepustnom smere.

• Svietiaci jav vzniká následkom žiarivej rekombinácie  

elektrónovo-dierového páru

• Je to forma elektroluminiscencie.

• Farba vyžarovaného svetla závisí od štruktúry PN  

priechodu aj od použitého materiálu.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina


LED dioda v priepustnom smere

• Presúvanie dier v pravo a elektrónov vľavo spôsobí ,že diódov tečie  

prúd

• Rekombinácia,výmena kladných a záporných nábojov uvoľńuje svetlo



LED dióda



Elektródy LED diódy



LED dióda-konštrukcia





Materiály a farby, ktoré emitujú





Charakteristické hodnoty



Druhy LED diód

• Ultrafialové (UV) LED- výkonom nad 10 mW

• Infračervené (IR) LED-vhodné ako zdroje IR  

žiarenia do diaľkových ovládaní

• Jednofarebné (monochromatické) LED

• Biele LED

• RGB LED červená,zelená,modrá a biela

• Fluorescenčné LED

• Ultralight LED- LED s výkonom aj viac ako 1 W.

• Svietivosť viac ako 100 mCd



Biele svetlo LED diody

• Z princípu funkcie LED vyplývá, že že sa nedá priamo  

emitovat biele svetlo

• staršie bielo žiariace diody väčšinou obsahujú trojicu  

čipov vybieraných tak, aby bolo aditivnym miešaním v  

rozptylnom materiále vrchlíku dosiahnutého vnemu  

bielého svetla

• Niektoré biele LED emitujú modré svetlo, časť tohto  

svetla je priamo na čipe luminoforom transformovaná na  

žlté svetlo a vďaka miešaniu týchto farieb vzniká biela  

LED využívajú luminoforu



Tvorba bieleho svetla



Aplikácie LED diód

• Display

• Kontrolky

• optické oznamovacie vlákna - infračervené  

žiarenie

• Svietidla

• svetlá pre automobilovú techniku

• Signalizácia pre robotizované pracoviská

• Elektronické hračky



Elektronická stavebnica



Osvetlenie akvária





Spôsoby radenia LED diód



Prečo použiť predradný odpor

➢ Veľkú časť čipu tvoria prevažne tranzistory.

➢ Tie sú v dnešnej dobe veľmi malé a tiež náchylné na  

poškodenie.

➢ Ak obvodom prechádza prúd, dochádza vždy k  

premene elektrickej energie na energiu A to je ten  

problém.

➢ Malý tranzistor nemá dostatočnú plochu, aby sa stíhal  

dostatočne rýchlo ochladzovať.

➢ Môže tak dôjsť k tomu, že sa niektorá z jeho častí  

doslova vyparí,

➢ Predradený odpor-slúži nato, aby obmedzil napätie  

prechadzajúce diódou.

➢ Keď prejde diódou väčšie napätie ako má byť tak  

diódu môžete odpáliť..



Ako vypočítať predradný odpor pre LED diódu?

• Predradný odpor slúži na ochranu LED diody proti poškodeniu  

veľkým prúdom

• Vypočítame to pomocou Ohmovho zákona: U: I = R

Čiže bežnej LEDke postačí prúd 0,03A = 30mA potom vzorec by mal  

vyzerať takto:

U : 0,03 = R

• - za U dosadíme napätie ktorým chceme napájať LED.

• Napr.: chceme zapojiť LED na 12V a vieme že LED potrebuje 0,03A

,aký zaradíme odpor?

• 12 : 0,03 = 400 ale môžeme použiť aj väčší 470 .Nič sa nestane.



PARAMETRE LED DIÓD



Formulár na výpočet odporu 

LED

http://www.somr.genezis.eu/elektro/VypocetOdporuLED.html


Laser

• Laser ang.Light Amplificiation Stimulated Emision Radiation je zdroj  

lúča koherentnej(v čase spojitej) elektromagnetickej energie s vysokou  

intenzitou žiarenia)

• energia a výkon je v úzkom vyžarovacom zväzku

• Monochromatickosť(jednofarebnosť)modrá,červená farba

• malá rozbiehavosť/divergencia/ laserového svetla,

• vysoká svetelná intenzita

• Tieto vlastnosti umožňujú oproti pôvodným zdrojom svetla lepšiu

presnosť zásahu.

• A tiež väčší účinok daný mnohonásobným výkonom laserového  

žiarenia.



Rozdelenie laserov

• Podľa aktívneho prostredie:

• Pevnolátkové ( Nd: YAG , Yb: YAG, Ti:  

Sapphire)

• Plynné (He-Ne, Ar, Kr, CO2, KrO)

• Kvapalinové (fluoresceín, rhodamin)

• Polovodičové (GaAs, GaN, InAsSb)

• Plazmatické

http://www.lascam.cz/sk/laserove-produkty/priemyselne-lasery/ndyag-lasery/
http://www.lascam.cz/sk/laserove-produkty/priemyselne-lasery/co-a-co2-lasery/


Rozdelenie laserov

• Podľa vlnových dĺžok optického žiarenia:

• Infračervené (780 nm - 1 mm)

• Ultrafialové (10 nm - 360 nm)

• Röntgenové (10 nm - 1 pm)

• Viditeľné pásmo (360 nm - 780 nm)





OBYČAJNÉ SVETLO A

LASER

• Obyčajné svetlo, napríklad z obyčajnej  

žiarovky, sa skladá z rôznych farieb, pričom  

každá má inú vlnovú dĺžku.

• Tieto vlny sa rozširujú všetkými smermi.  

Laserové svetlo sa naopak skladá len z jednej  

farby (jednej vlnovej dĺžky).

• Všetky vlny tej istej vlnovej dĺžky idú jedným  

smerom a sú navzájom v súlade.







Laserová dióda



Laserova dióda



Pripojenie na zdroj napätia



Myš







Využitie polovodičových prvkov



Princíp optickej myši



Optické snímanie odtlačku prstu



Optický systém myši



Optika optickej myši



Hlavné obvody myši



Laser v DVD mechanike



Laser v DVD mechanike

Helium Neon  

laser



Konštrukcia HeNe lasera

Hélium-neónový laser alebo He-Ne laser , je druh plynového lasera ,  

ktorého médium pozostáva zo zmesi 85% hélia a 15% neónu. .

Zvyčajne je buzený jednosmerným elektrickým výbojom.  

Najznámejší a najpoužívanejší laser HeNe pracuje pri vlnovej dĺžke  

632,8 nm v červenej časti viditeľného spektra.





Štruktúra CD a DVD



CD vs. DVD



Zjednodušený princíp CD/DVD



Porovnanie dvoch snímacích systémov





Využitie lasera v CD technike



Laserové diódy

• zdroj laseroveho svetla.

• Laserové LED majú vyššie nároky na parametre  

ako klasické LED.

• Predovšetkým majú laserové LED užšiu šírku  

pásma v ktorom vyžarujú (max. +/-5 nm).

• Základným problémom laserových diód je  

chladenie a stabilizácia výkonu .

• Výkon rádovo jednotky až stovky mW

• Vlnová dľžka 804-809nm;



Optické komunikácie

Optické sklady

Laserové spracovanie

Liečebné procedúry

Spektroskop je prístroj  

na

rozkladanie viditeľného 

spektra na jednotlivé 

zložky

https://sk.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A9_spektrum


Konštrukcia lasera



Parametre laserov

1. vlnová dĺžka [nm] - určuje, v akej časti spektra sa bude

laserový lúč pohybovať. Vlnová dĺžka je dôležitá aj pre veľkosť

stopy lasera

2. výkon lasera [W]



Materialy diód

• Svetelné i laserové diódy sa vyrábajú z  

inter-metalických zliatin (polovodičových  

zlúčenín),

• z karbidu kremičitého (SiC),

• Arzenidu gáli(GaAs),

• Fosforidu gália(GaP),

• alebo zo zliatin typu gálium-arzenid-fosfid  

a ďalších.



Laser v DVD



CD prehrávač

1. Laser

2. Optický disk

3. Fotosensor

4. Elektronika

5. reproduktor



CD prehrávač



DVD vs.Blu-ray



Použitie laserovej diódy v  

tlačiarni



Atomový mikroskop



HOLOGRAFIA
• Tento spôsob zobrazenia totiž potrebuje zdroj bodového, monochromatického  

a zároveň koherentného svetla (všetky lúče vo zväzku majú rovnakú vlnovú  

dĺžku aj rovnakú fázu), ktorým je laser

• Pri zázname hologramu sa laserový lúč na polopriepustnom zrkadle rozdelí na  

dva zväzky.

• Prvý z nich, signálny, je modulovaný vlastnosťami zobrazovaného/snímaného  

objektu a informácie o ňom sú obsiahnuté v amplitúde aj fáze tohto lúča.  

Druhý, tzv. referenčný zväzok, je pomocný.



HOLOGRAFIA
• Dáta, ktoré majú byť zaznamenané, sa nakódujú na signálny zväzok pomocou  

priestorového svetelného modulátora (Spatial Light Modulator – SLM), obidva  

zväzky interferujú a takto vytvorený interferenčný obraz tvorený svetlými a  

tmavými prúžkami sa zapíše na záznamové médium. Výsledný získaný  

záznam obrazu sa nazýva hologram.



Čítanie hologramu
• Čítanie holografického záznamu je založené na ohybe čítacej vlnoplochy na  

zázname interferenčného poľa.

• Ak je záznam ožiarený koherentným svetlom, tzv. rekonštrukčným zväzkom

za rovnakých podmienok, za akých vznikol (z hľadiska smeru a tvaru vlny),

vytvorí sa aj druhý zväzok a pôvodný 3D obraz.



Holografické pamäte

• Pri holografických pamätiach sa takisto zväzok lúčov rozdelí na  

signálny a referenčný.

• Keď signálny zväzok prejde maticou tmavých a čírych pixlov  

predstavujúcich bity, interferuje s referenčným zväzkom vo vnútri  

svetlocitlivej doštičky.

• Dáta uložené v pamäti sa vyvolajú osvetlením referenčným zväzkom

pod rovnakým uhlom, pod akým záznam vznikal.

• Modifikáciou uhla a frekvencie lúča je možné dosiahnuť vyššiu  

hustotu zápisu.

• Vzniká tak mnohovrstvový optický disk, ktorý pri rovnakých, alebo  

porovnateľných rozmeroch ako DVD/BD dosahuje mnohokrát väčšiu  

pamäťovú kapacitu.

• Hovoríme tu o desiatkach až stovkách záznamových vrstiev.



Holografická pamäť počítača

Umožňuje ukladanie údajov pod povrch záznamového média



HVD ( Holographic Versatile Disc ),

• V v preklade holografický disk, je novo vyvíjané médium pre uloženie dát.

• Teraz už sú však disky s kapacitou od 500 GB.do 3.9TB.

• Využíva technológiu známu ako kolineárna holografia, keď dva lasery , jeden  

červený a jeden modrozelený, sú kolimované do jediného lúča (tj. Sú takmer  

dokonale rovnobežné).

• Modrozelený laser číta dáta zakódované ako prúžky laserové interferencie z  

holografickej vrstvy blízko hornej strany disku,

• zatiaľ čo červený laser je využívaný ako referenčná lúč a súčasne na čítanie servo

informácií z hliníkovej vrstvy (využívané pre klasické CD médiá) blízko spodnej

strany disku.

• Tieto servo informácie slúžia na monitorovanie pozície čítacej hlavy na disku,

podobne ako informácie o hlave, stope a sektoru na bežnom pevnom disku. Na

CD alebo DVD sú tieto servo informácie rozptýlené medzi dáta.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kompaktn%C3%AD_disk


Virtuálna laserová klávesnica

VIDEO 11 min EN

https://www.youtube.com/watch?v=y-wbOlWa-gk


Virtuálne laserová klávesnica



Virtuálne laserová klávesnica



Treba sa vrátiť na optické káble

Optický prenosový systém


