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TERMICZNE POŁĄCZENIA JEDNOMODOWYCH 
ŚWIATŁOWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 
Streszczenie 

 
Rozprawa poświęcona jest teoretycznym i praktycznym aspektom termicznego łą-

czenia w łuku elektrycznym jednomodowych światłowodów włóknistych o słabym 
prowadzeniu i przekroju kołowym tj. światłowodów telekomunikacyjnych. W rozpra-
wie przedstawiono teoretyczne podstawy teorii propagacji w jednomodowych włóknach 
telekomunikacyjnych i strat mocy optycznej przy ich łączeniu. Zaprezentowano kon-
cepcję termicznego łączenia włókien różnych typów poprzez wytworzenie dyfuzyjnego 
obszaru przejściowego pomiędzy spajanymi włóknami. W obszarze tym następuje dy-
fuzja domieszki rdzeniowej i dopasowanie promieni pól modowych termicznie łączo-
nych włókien, a tym samym zmniejszenie strat propagującej przez spoinę mocy optycz-
nej. Pokazano, że w konsekwencji założenia gaussowskiego rozkładu koncentracji do-
mieszki w obszarze przejściowym współczynniki transmisji pomiędzy spajanymi świa-
tłowodami mogą być liczone w sposób klasyczny (nienumeryczne) z zastosowaniem 
teorii pola. Teoretyczna i eksperymentalna minimalizacja strat transmisyjnych w obsza-
rze przejściowym była podstawą problemu naukowego jaki rozwiązano w pracy uzy-
skując efektywną optymalizację termicznych połączeń jednomodowych światłowodów 
telekomunikacyjnych istotnie różniących się parametrami. Uzyskano to dzięki rozwią-
zaniu problemu obliczania współczynników dyfuzji domieszki rdzeniowej w plastycz-
nym szkle krzemionkowym w temperaturach spajania – 1900÷2000°C. Pozwoliło to na 
wykonanie obliczeń dyfuzyjnych rozkładów domieszki rdzeniowej (współczynnika 
załamania) i stwierdzenie poprawności ich gaussowskiej aproksymacji – w konsekwen-
cji określenie parametrów (m.in. wymiarów) obszaru przejściowego. Znajomość warto-
ści współczynników dyfuzji domieszki rdzeniowej umożliwiła teoretyczną optymaliza-
cję parametrów dyfuzyjnego obszaru przejściowego tak, aby spoiny wykazywały naj-
mniejsze tłumienie oraz przełożenie wyników teoretycznych obliczeń na parametry 
zgrzewania tj. czas, temperaturę (prąd łuku) i długość obszaru grzania. 

Zaprezentowano rozszerzoną analizę jedno i dwukierunkowych pomiarów reflek-
tometrycznych spoin pozwalającą określić typy łączonych włókien oraz stopień procesu 
optymalizacji termicznego łączenia tj. dopasowania promieni pól modowych i minima-
lizacji strat związanych z wymiarami dyfuzyjnego obszaru przejściowego. W tym kon-
tekście przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzające, że obszar 
przejściowy (spoinę) można praktycznie wykonać tak, aby wykazywał minimalne, dą-
żące do zera tłumienie i zerową reflektancję niezależnie od typów łączonych włókien 
telekomunikacyjnych. 

Przedstawione w rozprawie obserwacje mikroskopowe, rentgenowska mikroanali-
za składu i badania wytrzymałości mechanicznej na zrywanie wykonanych spoin do-
wiodły, że przy odpowiedniej optymalizacji łączenia włókien (w tym w ekstremalnych 
warunkach klimatycznych) dyfuzyjny obszar przejściowy wykazuje ciągłość struktural-
ną i wymaganą wytrzymałość mechaniczną.  

Pracę kończy analiza wpływu spoin na dyspersję chromatyczną i polaryzacyjną  
w rzeczywistych liniach optotelekomunikacyjnych. 
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THERMAL CONNECTIONS OF SINGLE MODE 
TELECOMMUNICATION FIBERS 

 
Summary 

 
This dissertation is devoted to  theoretical and practical aspects of thermal connec-

tions in electric arc of single mode cylindrical fibers with weakly guiding and circular 
cross-section i.e. telecommunication fibers. Theoretical fundaments theory of propaga-
tion in single mode telecommunication fibers and optical power losses when connecting 
were presented in the dissertation. The concept of thermal connection of different types 
of fibers through forming thermally-diffused transit area between connected fibers is 
presented. The diffusion of core dopant and matching mode fields radius of thermally 
connected fibers occurs in this area, thereby decreasing propagating through joint opti-
cal power loss, is observed. It has been shown that as a consequence of assuming Gaus-
sian dopant concentration distribution in transit area, transmission coefficients between 
connected fibers can be calculated in classical way (non numerical) with application of 
the field theory. Theoretical and experimental minimization of transmission losses in 
transit area is the basis of the scientific problem which has been solved in this paper, 
obtaining effective optimization of thermally connected single mode telecommunication 
fibers with considerably different parameters. This has been obtained thanks to solving 
the problem of calculating core dopant diffusion coefficients in plastic, SiO2 glass, in 
splicing temperature 1900÷2000°C. This allowed to make calculations of diffusion core 
dopant distribution (refractive index) and to state the correctness of their Gaussian ap-
proximation – in consequence to determine the parameters (including dimensions) of 
the transit area. The knowledge of the core dopant diffusion coefficient values allowed 
theoretical optimization of thermally – diffused transit area parameters so that joints 
show the lowest loss, and also allowed  transmission of  theoretical results of calculation 
to fusion parameters i.e. time, temperature (current arc) and length of the fusion area. 

The expanded analysis of one-way and two-way reflectometric measurements of 
joints allowing to determine the types of connected fibers and the degree of thermal 
connection optimization process i.e. matching mode fields radius and minimization of 
losses connected with dimensions of thermally – diffused transit area is presented. In 
this context the results or experimental tests confirming that the transit area (joint) can 
be practically performed so that it shows minimal, aiming at zero, loss and zero reflec-
tance, independently of types of connected  telecommunication fibers. 

Microscopic observations presented in the dissertation as well as the X-ray micro-
analysis and examination of mechanical strength of performed fiber splices proves that 
when there is appropriate optimization of fiber connections (including extreme climate 
conditions), thermally-diffused transit area shows structural continuity and required 
mechanical strength. 

The dissertation is concluded with the analysis of influence of joints on chromatic 
and polarization dispersion in real optotelecommunication lines. 
 




