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Abstract: This paper presents a demonstration of the practical visualization of light 
propagation in optical fibers. This method is applied in the training of students studying the 
principles of propagation of light in optical fibers. It is possible to visualize and comment 
some of the main effects in the distribution of light -  total internal reflection, absorption 
losses, leakage, breach of critical angle, reflection, refraction, the effect of the angle of 
incidence of light on the front of the fiber and others. 
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МАКРО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА  РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО  
НА СВЕТЛИНАТА В ОПТИЧНО ВЛАКНО 

 
проф. д-р Ангел Тошков  

Бургаски свободен университет 
 

Абстракт: В статията се представя демонстрация на практическа визуализация на 
разпространението на светлината в оптичните влакна. Този метод намира прило-
жение в областта на обучението на ученици,  студенти и курсисти изучаващи прин-
ципите на разпространение на светлината по оптични влакна. Визуализират се и се 
коментират някои от основните ефекти в процеса на разпространението на светли-
ната, като пълно вътрешно отражение, загуби от поглъщане, загуби от изтичане 
при нарушаване на критичния ъгъл, отражение, пречупване и др.  
 
Ключови думи: Светлина, оптично влакно, разпространение, експеримент, демонст-
рация, експеримент, отражение, пречупване 
 

 
Въведение 
Онагледяването и практическото потвърждаване на теорията на практика 

посредством представяне на различни експерименти е един от основните методи за по-
лучаване на устойчиви и реални знания в процеса на обучението.  

Създаването на постановки за презентация, при които може да се онагледи 
теорията в процеса на обучение винаги е било едно предизвикателство. В статията е 
представен един експеримент, който позволява да се онагледи разпространението на 
светлината в оптично влакно, като процесите са пренесени в макро-среда. Целта на 
тази демонстрация е да бъдат коментирани, обяснени и онагледени някои основни 
ефекти в процеса на преподаване на теорията на оптичните влакна. 
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Фиг. 1. Загуби в оптичното влакно 

Задачи на настоящата разработка  
Чисто теоретичното, физико-математическо обяснение дава на обучаващите се 

достатъчно добра представа за повечето от ефектите, случващи се при разпростране-
нието на светлината в оптичните влакна. Визуализацията на някои от тях, обаче, поз-
волява на студентите, учениците и курсистите да придобият много по-устойчиви и 
дълготрайни знания в процеса на обучение в тази област. 

Поради тази причина, задачата на този доклад е да се представи начин, който да 
позволи някои от явленията, които се случват при разпространението на светлината в 
оптично влакно да бъдат визуализирани по начин, по който да се наблюдават с не-
въоръжено око. 

 
Няколко думи за проблемите, които трябва да се решат 
Един от основните проблеми при онагледяването на процесите в оптичните 

влакна, използвани в областта на оптичните комуникации и по-конкретно при използ-
ването на оптични линии, е малкият размер на влакната. Този факт налага необходи-
мостта от използването на специализирана апаратура. Дори и при наличието на такава 
апаратура, често се сблъскваме с невъзможността за визуализация на някои от ефек-
тите, които се случват в процеса на това разпространение. Демонстрацията на някои от 
тези ефекти, както и самият процес на разпространение, се затруднява допълнително 
от факта, че светлината, която се използва за пренос на информация в оптичните влак-
на, е с дължина по-голяма от дължините на вълните във видимата област и практи-
чески е невидима за окото.  

Както знаем, разпространението на светлината в оптичните влакна става на 
принципа на така нареченото пълно вътрешно отражение. Това явление  може да бъде 
описано с достатъчно добро приближение, при някои видове оптични влакна със 
законите на геометричната оптика. При нормални условия този ефект няма как да бъде 
наблюдаван поради много малките размери на влакното и използването на светлина в 
невидимата област.  

Възможно е ефектът да бъде макро-
визуализиран при подходящ подбор на въл-
новоди и излъчвателни елементи. За целта е 
необходима подходяща дължина на светлин-
ната вълна, подходяща широчина на спект-
ралната лента на източника и подбрани фор-
ма и параметри на оптически-проводящата 
среда. Загубите на материала трябва да бъ-
дат достатъчно големи, за да може в рамките 
на няколко сантиметра до няколко десетки 
сантиметра да се наблюдават реално проце-
сите на отражение, поглъщане и разсейване 
на светлината. 

 
Обосновка на възможностите за 

провеждане на експеримента 
Съществуват няколко механизма на 

възникване на загуби при предаване по влак-
нести вълноводи [1]. Някои от основните са: 
поглъщане в материала; разсейване в мате-
риала; отражение; излъчване  и други. 
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Загуби от поглъщане 
- Инфрачервено поглъщане – лентите на поглъщане, които са в инфрачервената 

област, се дължат на взаимодействието на фотоните с трептящите молекули в стъкло-
то. Тези ленти се намират обикновено при λ над 6 μm. 

- Ултравиолетово поглъщане – механизъм на поглъщане в оптически проводя-
щи среди, което се поражда от стимулираните преходи на електроните при възбуждане 
с висока енергия. 

- Поглъщане от примеси – това поглъщане се поражда от електронните преходи 
между енергийните нива във връзка с незапълнените вътрешни нива от електронната 
обвивка на йоните на преходните метали (Τ1, V, Ge, Μn, Fe, Ο, Νι, Cu). Поглъщането, 
резултат на тези ефекти, има максимум във видимия спектър. 

- Поглъщане, дължащо се на дефектите на материала – подобни дефекти се на-
ричат „цветни центрове” и се появяват при интензивно облъчване на стъклото. 

 
Загуби от разсейване 
- в резултат на Релеевото разсейване, което е вътрешно присъщо свойство на 

материала и притежава определена максимална стойност;  
- разсейване на Брилюен и Раман  – Те се дължат на нелинейните ефекти, които 

се появяват при големи плътности на мощността; 
- разсейване поради дефекти. 
 
Загуби от отражение и излъчване 
 - при среща с нехомогенни структури – промяна на коефициента на пречупване, 

дефекти в материала или в конструкцията на влакното, част от светлината се отразява 
в посока, която отклонява светлината от пътя, по който тя се разпространява по закона 
за пълното вътрешно отражение. Такава светлина в определен момент нарушава кри-
тичният ъгъл и преминава от ядрото в обвивката, като в последствие се излъчва от 
влакното.  

При попадане на светлината на границата на две среди с различен коефициент 
на пречупване – такъв е примера с попадането на светлината на повърхността на опти-
чески проводящото ядро от въздух – се получава отражение на част от светлинната 
енергия, която се губи. 

За отделяне и наблюдение на отделните видове загуби при този експеримент  не 
можем да говорим, но при подходящ подбор на условията на провеждане можем да 
наблюдаваме тяхното кумулативно действие. 

Визуализацията на разпространението на светлината в диелектричният вълно-
вод става възможна поради ефектите на отражение и разсейване на светлината при 
нейното преминаване в оптически проводящата материална среда. Поради факта, че 
структурата на материала от който е изградена диелектричната пръчка не е строго 
хомогенна се наблюдава промяна на коефициента на пречупване на диелектрика по 
пътя на разпространението на светлината. Допълнително, в следствие на това, че свет-
линният сноп е силно фокусиран и с голяма мощност Релеевото разсейване в местата 
през които светлината преминава е значително. Основно, благодарение на тези два 
ефекта, пътят на светлината става видим. В същност, ние наблюдаваме с невъоръжено 
око отразена и разсеяна светлина от местата през които преминава фокусираният свет-
линен лъч, излъчен от лазерния източник. 
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Избор на елементи и провеждане на експеримента 
За целта на експеримента, след направени измервания на загубите, оценка на 

геометричните параметри и качествата на различни материали, бе избран диелек-
тричен вълновод от поликарбонат с диаметър 8 mm и коефициент на пречупване  
n = 1.58, дължина 160 mm и диаметър 8 mm. 

За целите на експеримента бе използван лазерен диод с дължина на вълната 532 nm 
(зелена светлина) с мощност 1W. Дължината на вълната е подбрана така, че по дъл-
жината на диелектричния вълновод да могат да се наблюдават по-голям брой явления. 
Към източника бяха наложени изискванията генерираната светлина да бъде с много 
тясна спектрална лента (до няколко нанометра), да бъде във видимата област, свет-
лината да бъде фокусирана в лъч с диаметър не по-голям от 1 mm.  

Цилиндричният диелектричен вълновод бе подбран с относително хомогенна 
структура, без видими замърсявания, но с наличие на миниатюрни въздушни мехурче-
та вътре в материала, както и надрасквания и леки наранявания по външната страна. 
Целта е да се наблюдават ефектите при преминаването на светлината през тези зони. 

 
Основни явления, които могат да бъдат наблюдавани 
Пълно вътрешно отражение на границата между две среди се получава, когато 

ъгълът на падане на лъча спрямо нормалата към границата на двете оптически-
проводящи среди стане по-голям от един критичен ъгъл, при условие, че светлинният 
лъч преминава от среда с по-голям в среда с по-малък коефициент на пречупване. 

Ако ъгълът на падане θi е по-голям от една определена стойност, наречена 
критичен ъгъл θкр, част от светлината се отразява от повърхността между двете среди 
[2]. Пречупен лъч липсва, а част от енергията се плъзга по повърхността и продължава 
разпространението си успоредно на нея, както е показано на фиг. 2. В този случай 
ъгълът на пречупване θr е 90о. 

 
Този факт се описва от закона на Снелиус – n1 sinθi = n2 sinθr.  След заместване 

се получава  n1 sinθi = n2 sin90o,  от където –  n1 sinθi = n2  или   sinθi = 
2

1

n
n

. 

След още едно заместване, 
като знаем, че  sinθi = sinθкр полу-
чаваме израз за изчисляване на 
стойността на критичният ъгъл  

sinθкр= 
2

1

n
n

. 

В оптичните влакна е съз-
дадено условие за разпространение 
на светлината в цилиндричен 
диелектричен вълновод, точно на 
този принцип, чрез подходящ под-

бор на конструкцията на влакното и на материалите от които то е изградено. При 
оптичните влакна със стъпално-радиален профил на коефициентът на пречупване 
светлината ще се разпространява, както е показано на фиг. 3, отразявайки се на грани-
цата ядро-обвивка. 

 
 

 
Фиг. 2.  Пълно вътрешно отражение 
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Фиг. 3. Разпространение на светлината в оптично влакно  
със стъпално-радиален профил на коефициента на пречупване 

 
При оптичните влакна с градиентно-радиален профил на коефициента на пре-

чупване нещата изглеждат малко по-различно. Благодарение на променливата стой-
ност на коефициента на пречупване на ядрото n(r) и свойството на светлината да завива 
в посоката на по-високия коефициент на пречупване в нехомогенни оптически про-
водящи среди в този тип оптични влакна е създадена възможност светлината да се 
разпространява само в ядрото, дори без да претърпява пълно вътрешно отражение. 

 

 
 

Фиг. 4. Разпространение на светлината в оптично влакно с градиентно-радиален 
профил на коефициента на пречупване 

 
 
При използването на описаните по-горе елементи може да се реализира опитна 

постановка, с чиято помощ процесите представени на фиг. 3 и 4 да се визуализират. В 
конкретния случай за ядро на вълновода се използва поликарбонатен цилиндър с  
n =1.58. Функциите на обвивката се поемат от въздуха, който има коефициент на 
пречупване приблизително n=1. Ако вкараме светлина под определен ъгъл в диелек-
тричния вълновод, то на границата поликарбонат-въздух ще имаме условия за пълно 
вътрешно отражение, при условие, че синуса на ъгъла на падане спрямо нормалата 
към  границата на тези две среди е по-голям от 1/1,58 или sinθi > 0,633. T.e  θi> 40o. На 
фиг. 3 това е ъгълът α0. На фиг. 5 до фиг. 8 се виждат резултатите от експеримента. 
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Фиг. 5.  Преминаване на светлината през оптично влакно,  
при вкарване на лъча успоредно на осевата линия на влакното 

 

 
 

Фиг. 6. Разпространение на светлината в оптично влакно по закона  
на пълно вътрешно отражение 

 
 

 
 

Фиг. 7. При увеличаване на ъгъла на вкарване на светлината през челото  
на оптичното влакно, ъгълът между нормалата към повърхността  

диелектрик-въздух и светлинния лъч намалява 
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Намаляването на ъгъла на падане на границата диелектрик-въздух или ядро-
обвивка в реално оптично влакно води до увеличаване на пътя, който светлината 
трябва да измине от единия до другия край на влакното. Това води до увеличаването 
на загубите във влакното, а от друга страна и до по-голяма вероятност да бъде нару-
шен критичния ъгъл за пълно вътрешно отражение при огъване на влакното в кабела. 

 

 
 

Фиг. 8. В следствие на нарушаване на условието за пълно вътрешно отражение, 
светлината започва да  изтича от ядрото, когато ъгълът на вкарване  

стане по-голям от конуса на приемане на влакното 
 
Когато ъгълът на падане на границата диелектрик-въздух или ядро-обвивка в 

реално оптично влакно стане по-малък от критичния ъгъл, се появява пречупен лъч, в 
следствие на което светлината започва да напуска ядрото и се губи. 

Представените на фиг. 5 до фиг. 8 снимки представляват само малка част от 
проведените експерименти. За целите на обучението на студентите и курсистите по 
комуникационна техника бе разработен цял комплекс от визуални експерименти. Към 
момента могат да бъдат визуализирани повече от 20 явления и свойства на светлината 
при разпространението и в оптичните влакна.  

 
Изводи: 
 

Представеният експеримент позволява да се визуализира пътят, който светлина-
та изминава в процеса на разпространението си в оптичните влакна. 

Посредством опитна постановка е възможно да се наблюдават и да бъдат обяс-
нени голям брой явления, понятия и ефекти, които се случват по време на това раз-
пространение. 

 
Някои от тях са: 
1. Кумулативни загуби в оптичните влакна; 
2. Отражение на светлината; 
3. Отражение на границата на две оптически проводящи среди с различен 

коефициент на пречупване; 
4. Принцип на пълното вътрешно отражение; 
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5. Изтичане на светлинна енергия от ядрото на оптичните влакна при наруша-
ване на критичния ъгъл при разпространение; 

6. Разсейване на светлината; 
7. Разсейване в следствие на конструктивни дефекти; 
8. Разсейване от нееднородности; 
9. Разсейване в следствие на локалната промяна на коефициента на пречуп-

ване в проводящата среда; 
10. Връзка между ъгъла на приемане и загуби на светлинна енергия; 
11. Обяснение на ефекта на модовото смесване. 
12. Връзка между разстоянието на предаване на оптичната енергия и различ-

ните моди. 
13. „Пространствена магистрала”. 
14. Визуализация на факта, че светлинни лъчи с различна дължина на вълната 

не си взаимодействат в пространството; 
15. Визуално демонстриране на  принципа на вълново мултиплексиране; 
16. Обратно отразен светлинен поток; 
17. Демонстрация на принципа на изграждане на OTDR; 
18. Обяснение на понятието „Мода”; 
19. Обяснение понятието „Модово поле”; 
20. Диаметър на модовото поле; 
21. Структура на модите и др. 
 
При правилна интерпретация на получените визуални резултати и използването 

на подходящи аналогии, разбирането на принципите на разпространение на светлината 
в оптичните влакна става много по-достъпно и лесно за усвояване от учениците, сту-
дентите и курсистите в областта на комуникациите. Познаването на тези принципи 
води до появата на допълнителна мотивация и увереност при изучаването на иначе 
тежката теория на разпространението на светлината в оптичните влакна. Това от своя 
страна е предпоставка за подготвянето на специалисти с висока квалификация в об-
ластта на комуникациите.  
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