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Tutkimuksia kuituoptiikan sarjalla

Työssä siirretään ääntä optisen kuidun avulla.

Välineet
39300

Kuituoptiikan sarja

Sarja sisältää
Lähetinyksikkö, vastaanotinyksikkö, kytkentäyksiköt (lähetin ja
vastaanotin), taajuusgeneraattori, mikrofonivahvistin, potentiometri, optinen kuitu.

Lisäksi tarvitaan
24030

Oskilloskooppi
Johtimia

Moderni
fysiikka

Peruskäsitteet
Ihminen kuulee normaalisti taajuuksia väliltä 15 Hz – 20 kHz.
Ääni etenee ilmassa harventumina ja tiivistyminä ja mikrofoni muuttaa äänisignaalin sähköiseksi signaaliksi. Sähköinen
signaali muutetaan optiseksi signaaliksi. Se lähetetään optisen
kuidun kautta vastaanottimeen, jossa optinen signaali muutetaan sähköiseksi signaaliksi ja kaiuttimen avulla lopuksi äänisignaaliksi.
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Kytkentöjen tekeminen
Kytkennät tehdään kytkentäyksiköihin (lähetin ja vastaanotin).
Kts. kuva 1.

Moderni
fysiikka

Tämä yksikkö muuttaa analogisen jännitteen virtasignaaliksi,
joka syöttää optista lähetintä lähetinyksikössä. Optisena lähettimenä käytetään hohtodiodia eli lediä. Se on kytketty päästösuuntaan ja valo syntyy, kun elektronit ja aukot rekombinoituvat.
LF. Gen. antaa noin 1 kHz:n taajuuden ja amplitudi on 1,4 V.
Siinä on mukana jännite + 2V DC (kuva 2).
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Kuva 2
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Anal.Rx. on analoginen vastaanotin. Se muuttaa optisesta
vastaanottimesta saadun virtasignaalin jännitesignaaliksi DC.
Optisena vastaanottimena käytetään fototransistoria.
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LF. AMP.

SLOT1
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Wienin siltaa käytetään operaatiovahvistimen positiiviseen
takaisinkytkentään. Signaalin amplitudi stabiloidaan diodipiirillä
negatiivisen takaisinkytkennän kautta.
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Kuva 1

Fototransistorin virtavahvistus riippuu kannalle tulevan valon
määrästä. Vihreän Ledin kirkkaus indikoi signaalin tasoa. Vastaanottopään herkkyyttä voidaan muunnella trimmerikondensaattorin avulla niin, että ulostulojännite on samalla tasolla kuin
analogisen lähettimen sisäänmenojännite. Kuidussa tapahtuvat
vaimennukset kompensoidaan tällä tavalla. Vaimennukset johtuvat optisten kuitujen liittämisestä ja erilaisista optisten kuitujen
pituuksista.

Työn tulokset
Liitä oskilloskooppi vastaanotinyksikköön kohtiin GND (maa) ja
MP2 (MP = measuring point).
Tulokseksi saadaan sinisignaali (kuva 3), jonka taajuus on 1 kHz
ja amplitudia voidaan säätää potentiometrin avulla.

Tee kytkennät kuvan 1 mukaisesti.
LF. Amp. on LF-taajuusvahvistin + kaiutin.
Tämä yksikkö prosessoi signaalia, joka tulee analogisesta vastaanottimesta. Sitä käytetään, kun LF-gen., Mic. Amp. tai joku
muu äänilähde on käytössä. Yksikkö sisältää äänen voimakkuuspotentiometrin, vahvistimen, pienen kaiuttimen ja monoliittimen 3,5 mm signaalin ulostuloon.
Pot. on potentiometri. Se on lineaarinen koko säätövälillä 0 V – 5
V DC. Sillä määritetään lähetinparametrit ja säädetään vertailusignaalin taso.
Anal.Tx on analoginen lähetin.

Kuva 3
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Kuva 4

Työssä siirretään ulkoisen lähteen lähettämää äänisignaalia
optista kuitua pitkin.
Työssä korvataan LF-Generaattori mikrofonivahvistimella lähetinyksikössä (kts. kuva 1).
Mic.Amp. on mikrofonivahvistin. Se vaatii äänisignaalin (mikrofonin sisäänmenon) ja se vahvistaa sen tietylle tasolle. Vahvistusta voidaan säätää välillä 0 – 1000.
Ulostulosignaalissa on myös ulostulojännite DC +2 V. Se
sisältää myös yhden monoliittimen 3,5 mm ulkoisen signaalin
sisäänmenolle, mutta sitä ei vahvisteta.

Työn vaiheet
1. Jätä ulkoinen signaaligeneraattori vielä kytkemättä. Puhu
		pieneen mikrofoniin (tai voit myös puhaltaa). Laita asetuk		set kuntoon ja seuraa oskilloskoopilta äänen sähköistä
		muotoa (Huom! Puhaltaminen on tehtävä riittävän läheltä).
2. Säädä seuraavaksi ulkoisen lähteen amplitudi ja taajuus so		piviksi ja katso ja kuuntele millaista ”ääntä” generaattori
		antaa. Säädä amplitudia ja taajuutta, jolloin ääni voimistuu/
		vaimenee tai kuuluu korkea tai matala ääni. Huom! Säädöt
		on tehtävä niin, ettei sinikäyrä leikkaudu. Kts. Kuva 5.

LF. Amp. on LF-taajuusvahvistin + kaiutin. Tämä yksikkö prosessoi signaalia, joka tulee analogisesta vastaanottimesta. Sitä
käytetään, kun LF-gen., Mic. Amp. tai joku muu äänilähde on
käytössä. Yksikkö sisältää äänen voimakkuuspotentiometrin,
vahvistimen, pienen kaiuttimen ja monoliittimen 3,5 mm signaalin ulostuloon.
Kun käytetään mikrofonivahvistinta lähetinpuolella ja LF-vahvistinta vastaanotinpuolella, on tärkeää asettaa molemmat riittävän
kauaksi toisistaan ja asettaa vahvistustaso niin, että akustinen
takaisinkytkentä kumoutuu.

Lisäksi tarvitaan
33010
24030

Äänitaajuusgeneraattori
Oskilloskooppi
Johtimia

Kuva 5
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Tehtäviä
1. Mitä tapahtuu jos taajuus on liian korkea (kohta 2)?
2. Johda kuidulle ns. numeerinen apertuuri
		 NA = sin α = √n 21 – n 22 , missä

Tehtävien vastauksia
1. Taajuuden kasvaessa sinikäyrän amplitudi pienenee eli suu		 ret taajuudet vaimenevat.
2.
n2

		 n 1 on kuidun ytimen taitekerroin ja n 2 on kuoren taitekerroin.
3. Mikä on yksimuotokuitu? Mikä on monimuotokuitu?
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4. Missä voidaan käyttää ns. PIN-fotodiodia?
5. Mikä ero on ledin ja laserdiodin välillä?
6. Mitä tarkoitetaan dispersiolla kuitujen yhteydessä?
7. Mitkä tekijät vaikuttavat kuidussa kulkevan valon vaimen		 nukseen?
8. Mistä optiset kuidut valmistetaan?
9. Missä optisia kuituja käytetään?

		 sin a = n1 sin β (kuitu ilmassa)
		 n1 sin ( 90° - β ) = n2 eli
		 n1 cos β = n2
n2
n2

		 cos β =

		 cos 2 β =

n 22
n 21

		 sin 2 β =1 -

= 1- sin 2 β eli

n 22
n 21

		 Edelleen sin 2 α = n 21 sin 2 β

		 n 21 ( 1-

n 22
n 21

) = n 21 - n 22 , josta

sin α = √n 21 – n 22
3. Yksimuotokuidussa etenee yleisesti vain yksi aaltomuoto.
		 Monimuotokuidussa etenee useita aaltomuotoja.
4. PIN-fotodiodia käytetään vastaanotinpäässä. Se muuttaa
		 optisen signaalin sähköiseen muotoon.
5. Ledien taajuuskaista on suurempi kuin laserdiodien.
6. Valonsäteet kulkevat kuidussa erilaisia matkoja eli ulostulos		 sa on aikahajontaa eli ns. muotodispersiota.
7. Osa valosta absorboituu kuidun materiaaliosista tai valo voi
		 myös sirota ko. osista. Jos kuitua taivutetaan liian voimak		 kaasti, valo tulee ulos kuidusta eikä tapahdu enää kokonais		 heijastusta.
8. Materiaalina on esim. kvartsi, johon on lisätty seosainesta,
		 jolloin saadaan sopiva taitekerroinprofiili.
9. Käytetään telekommunikaatiossa.

