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Streszczenie: Historia światłowodów została zapoczątkowana 
przez przez Daniella Colladona, który wykorzystał zjawisko 
całkowitego wewnętrznego odbicia do prowadzenia światła 
w strumieniu wody. Kolejnym krokiem koniecznym do rozwoju 
techniki światłowodowej było opracowanie odpowiednich 
technologii wytwarzania i obróbki szkieł, które stały się 
podstawowym materiałem do wytwarzania światłowodów. 
Osiągnięcia w wymienionych obszarach pozwoliły na 
opracowywanie coraz doskonalszych rozwiązań. 
Do najważniejszych wśród nich należą: wprowadzenie płaszcza 
optycznego, opracowanie sposobów kształtowania profilu 
refrakcyjnego włókien, opracowanie konstrukcji światłowodu 
jednomodowego oraz obniżenie tłumienia z 1000 dB/km 
do 0,2 dB/km. Pozwoliło to na zastosowanie światłowodów 
w telekomunikacji, technice świetlnej, czujnikach pomiarowych 
oraz do przesyłania obrazów. Przedstawiony artykuł przybliża 
najbardziej zasłużone postacie i najważniejsze wydarzenia 
w rozwoju techniki światłowodowej. 

 
Słowa kluczowe: światłowód, technika światłowodowa, historia 
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1. WSTĘP 

 
Światłowody są dzisiaj znane dzięki roli jaką 

odgrywają we współczesnej telekomunikacji. Zostało to 
docenione w 2009 roku przez Komitet Noblowski 
przyznaniem nagrody w zakresie fizyki Charlsowi K. Kao 
"za przełomowe osiągnięcia w dziedzinie przesyłania światła 
we włóknach optycznych na duże odległości". Osiągnięcia 
te, wraz z wynalezieniem sensora CCD przez Willarda S. 
Boylea i George E. Smitha (również nagrodzonych Nagrodą 
Nobla), pozwoliły na rozwój współczesnego społeczeństwa 
informacyjnego. Wynalazki te zmieniły sposób 
rejestrowania i przesyłania informacji i poprzez to znacząco 
wpłynęły na rozwój gospodarki oraz obecny sposób życia. 
Bez zastosowania techniki światłowodowej nie powstałaby 
wykorzystywana obecnie globalna sieć telekomunikacyjna 
i w związku z tym również sieć WWW jaką znamy dzisiaj. 
Obecnie tylko technika światłowodowa jest w stanie 
zaspokajać potrzeby przesyłania olbrzymich ilości 
informacji.  

 
2. PIERWSZE EKSPERYMENTY  

 
Telekomunikacyjne zastosowania nie były jednak 

początkiem techniki światłowodowej. Wcześniej 
światłowody znalazły zastosowanie w technice świetlnej 
i medycynie.  

Światłowody są obecnie znane najczęściej pod postacią 
włókien wykonanych ze szkła lub polimerów.  

Szkło jest znane od około 11000 lat. Najstarsze szklane 
przedmioty pochodzą z terenów Egiptu i Asyrii. Sposób 
wytwarzania szklanych naczyń był już znany 3500 lat p.n.e. 
W czasach rzymskich szkło było już wyciągane w pręty. 
Włókna szklane są natomiast znane od 1713 roku dzięki 
francuskiemu fizykowi Rene de Reaumur (1683-1757) Nie 
zostały jednak jeszcze wtedy wykorzystane do przesyłania 
światła [1].  

Warunki do uzyskania zjawiska całkowitego 
wewnętrznego odbicia stanowiącego podstawę propagacji 
w światłowodzie wynikają wprost z prawa załamania 
światła, które zostało w 1621 roku opisane przez 
holenderskiego fizyka, astronoma i matematyka Willebrorda 
Snelliusa (1580-1626):  

 

2211 sinsin θθ ⋅=⋅ nn                           (1) 

 
gdzie: n1 – współczynnik załamania światła ośrodka po 

stronie promienia padającego, n2 – współczynnik 
załamania światła ośrodka po stronie promienia 
załamanego, θ1 – kąt padania promienia na granicę 
ośrodków, θ2 – kąt załamania promienia. 

 
Strumień świetlny padający na powierzchnię graniczną 

ośrodków o różnych wartościach współczynnika załamania 
światła (n) może ulegać odbiciu i załamaniu. W przypadku 
padania promienia świetlnego z kierunku ośrodka o 
mniejszej wartości n ulegnie on częściowemu odbiciu i 
załamaniu, przy czym kąt załamania będzie miał zawsze 
mniejszą wartość od kąta padania (rys. 1).  
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Rys. 1. Odbicie i załamanie na granicy dwóch ośrodków przy 
padaniu fali z kierunku ośrodka o mniejszej wartości 

współczynnika załamania światła 
 

W przypadku padania na powierzchnię graniczną 
promienia z kierunku ośrodka o większej wartości n kąt 
załamania będzie większy od kąta padania. Przy pewnej 
wartości kąta padania kąt załamania osiągnie więc wartość 
90°. Kąt ten nazywamy kątem granicznym całkowitego 
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wewnętrznego odbicia. Promienie padające pod kątami 
większymi od kąta granicznego będą ulegać całkowitemu 
wewnętrznemu odbiciu (rys. 2). 
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Rys. 2. Odbicie i załamanie na granicy dwóch ośrodków przy 
padaniu fali z kierunku ośrodka o większej wartości  

współczynnika załamania światła 
 

Pierwsze eksperymenty demonstrujące prowadzenie 
światła w taki sposób przeprowadził w 1841 roku Daniell 
Colladon profesor Uniwersytetu w Genewie (1802-1891). 
Przedstawił on „fontannę Colladona” która pokazała, że 
światło można „uwięzić” w strudze wody (rys. 3). 
Doświadczeniem tym dowiódł, że strumień świetlny może 
być prowadzony drogą całkowitych wielokrotnych odbić 
w ośrodku o większej wartości współczynnika załamania 
(strumieniu wody) od otoczenia (powietrza). Następnie 
w 1842 roku opisał ten eksperyment w Comptes Rendus. 

 

 
 

Rys. 3. Fontanna Colladona, ilustracja z artykułu  
”La Fontaine Colladon”, La Nature 1884 r. [1] 

 
Daniell Colladon zademonstrował więc jako pierwszy 

sposób praktycznego wykorzystania całkowitych 
wielokrotnych odbić do uzyskania transmisji światła. 

W 1842 roku kolejne eksperymenty z wykorzystaniem 
strugi wody i zakrzywionych prętów szklanych do 
prowadzenia strumienia świetlnego wykonał w Paryżu 
Jaques Babinet (1794-1872). W latach 1854-1870 podobne 
eksperymenty prowadził również John Tyndall (1820-1893) 
profesor Royal Institution w Londynie. 

 
3. PIERWSZE ZASTOSOWANIA  

 
Początkowo technika światłowodowa znajdowała 

zastosowanie w iluminacji obiektów takich jak dekoracje 
i fontanny. W 1853 r. w Paryżu wykonano dekorację 

teatralną wykorzystującą odkryte przez Daniella Colladona 
zjawisko. W 1884 r. w Londynie a w kolejnych latach 
w Manchesterze, Glasgow, Barcelonie i Paryżu powstały 
podświetlane fontanny [1]. Sposób ich iluminacji 
przedstawiony jest na rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 4. Sposób iluminacji fontann w dziewiętnastym wieku, 
La Nature 1889 r. [1] 

 
W 1873 roku Jules de Brunfaut wykonał włókna 

szklane, które można było tkać. W 1880 roku w Stanach 
Zjednoczonych William Wheeler (1851-1932) opracował 
światłowodowy system oświetlenia budynku (rys. 5, 6). 
Wykorzystywał on szklane rury pokryte srebrem i asfaltem, 
wypełnione gazem lub wodą. Jako źródło światła 
zaproponował lampę łukową umieszczoną w suterenie. [1, 2] 
Podobne rozwiązania znajdują dzisiaj zastosowanie 
w systemach oświetleniowych HSL (Hybrid Solar Lighting). 
Stanowią one instalacje które pozwalają na doprowadzenie 
światła słonecznego (które zostało pozbawione fal z zakresu 
podczerwieni i nadfioletu) do oddalonych od okien 
pomieszczeń.  

 

 
 

Rys. 5. Światłowodowy system oświetlenia budynku Williama 
Wheelera [2] 
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Rys. 6. Lampy – głowice światłowodwe i inne elementy systemu 
oświetleniowego Wheelera [2] 

 
W 1888 roku pręty szklane prowadzące światło zostały 

wykorzystane przez doktora Rotha i profesora Reussa 
w Wiedniu do oświetlania wnętrza organizmu w czasie 
operacji chirurgicznej, a w 1898 roku w Stanach 
Zjednoczonych David D. Smith opatentował podobną lampę 
chirurgiczną [1]. 

W 1895 roku Henry C. Saint-Rene prowadził prace nad 
wykorzystaniem matryc prętów szklanych do przesyłania 
obrazów. W latach dwudziestych XX wieku John Logie 
Baird (1888-1946) w Wielkiej Brytanii oraz Clarence 
W. Hansell (1898-1967) w Stanach Zjednoczonych 
opracowali ideę przesyłania obrazu z użyciem matrycy 
światłowodowej dla telewizji i urządzeń kopiujących. 
Jednakże jako pierwszy przesyłanie obrazu przez wiązkę 
włókien optycznych zademonstrował w 1930 roku 
w Niemczech student medycyny Heinrich Lamm (1908-
1974) (rys. 7). Celem jego było umożliwienie 
przeprowadzenia obserwcji wnętrza ciała. Zapoczątkowało 
to zastosowania obrazowódów w endoskopach [3]. 

 

 
 

Rys. 7. Pierwszy obrazowód Heinricha Lamma oraz odwzorowany 
przez niego znak [3] 

Znane w tym czasie światłowody nie posiadały jeszcze 
płaszcza optycznego. Wiązki takich włókien szklanych nie 
przenosiły jednak obrazu w zadowalający sposób. 
W 1937 roku Armand Lamesch zastosował w swoim 
patencie dwuwarstwowe włókna szklane (rys.8) [1, 4]. Taka 
budowa umożliwiała przeniesienie powierzchni granicznej 
całkowitego wewnętrznego odbicia do wnętrza światłowodu 
(na granicę rdzeń-płaszcz).  

 

 
 

Rys. 8. Sposób wytwarzania pierwszych dwuwarstwowych włókien 
szklanych [4] 

 
W latach pięćdziesiątych XX wieku rozwinęła się 

technika światłowodowa dla potrzeb medycznych w celu 
przekazywania obrazów (rys. 9 i 10). W 1955 roku pierwsze 
prace nad projektem endoskopu prowadził Basil Hirschowitz 
(1925-2013) i C. William Peters (1919-1989). W 1957 roku 
B. Hirschowitz użył po raz pierwszy endoskopu do badania 
pacjenta. 

 

 
 

Rys. 9. Pierwsze badanie pacjenta z użyciem endoskopu [5] 
 

 
 

Rys. 10. Kontrola zbiornika paliwa z użyciem endoskopu [1] 
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4. CZAS NA TELEKOMUNIKACJ Ę 
 
W 1932 roku Norman French z Bell Labs wystąpił 

o patent systemu telefonii optycznej wykorzystujący pręty 
kwarcowe. W 1945 roku Ray D. Kell wraz z Georgem 
Szikalaim wystąpili o patent na przesyłanie sygnałów przez 
pręty szklane lub kwarcowe, który został przyznany 
w 1950 r. W 1956 roku Larry Curtiss na Uniwersytecie 
Michigan zaproponował zastosowanie do transmisji włókien 
dwuwarstwowych, z płaszczem szklanym lub polimerowym 
(rys. 11). 

 

  
 

Rys. 11. Larry Curtiss oraz pierwszy światłowód szklany z 
płaszczem polimerowym [1] 

 
Do rozwoju telekomunikacji światłowodowej 

konieczne były włókna o wystarczająco niskim tłumieniu 
oraz źródła, które mogłyby z nimi współpracować. Problem 
odpowiedniego źródła znalazł rozwiązanie w 1960 roku, 
kiedy Theodore Maiman (1927-2007) zademonstrował 
pierwszy laser w Hughes Research Laboratories w Malibu. 
W 1962 roku powstały pierwsze lasery półprzewodnikowe.  

Równocześnie trwały prace nad opracowaniem 
odpowiednich dla telekomunikacji światłowodów. 
W 1961 roku Elias Snitzer opublikował teoretyczny model 
światłowodu jednomodowego. W 1965 roku Charles Kao 
i George Hockham stwierdzili, że dla praktycznego 
wykorzystania światłowodów ich tłumienie powinno być 
mniejsze od 20 dB/km. Wykazali oni również, że straty 
w dostępnych wtedy światłowodach sięgające 1000  dB/km 
pochodziły głównie od zanieczyszczeń, a nie samego szkła 
krzemionkowego. 

Na możliwości transmisyjne światłowodu oprócz 
tłumienia duży wpływ ma również dyspersja, która 
powoduje rozmycie prowadzonych impulsów. Energia fali 
optycznej w światłowodzie transmituje się w postaci 
modów, które są monochromatyczną wiązka 
rozprzestrzeniająca się wzdłuż falowodu z charakterystyczną 
dla siebie prędkością fazową, o charakterystycznym 
rozkładzie poprzecznym pola, niezmieniającym się wzdłuż 
kierunku propagacji. Mod przenosi więc część energii 
wiązki świetlnej, rozprzestrzenia się własnym torem 
i z własną prędkością. W światłowodach wielomodowych 
różne mody propagując się po innych drogach docierają 
w efekcie na koniec toru optycznego w innym czasie. 
Powoduje to powstanie dyspersji międzymodowej.  

Ograniczenie liczby modów oraz zwiększenie 
prędkości propagacji modów biegnących po najdłuższych 
drogach można uzyskać w światłowodach gradientowych. 
Jest to możliwe ponieważ prędkość światła jest większa w 
ośrodku o mniejszej wartości współczynnika załamania. 
Wyeliminowanie występowania dyspersji międzymodowej 
zapewnia dopiero zastosowanie światłowodów 
jednomodowych. W 1965 roku Stewart Miller (1919-1990) 

z Bell Labs wystąpił o patenty na światłowody 
wielowarstwowe i gradientowe  w celu obniżenia dyspersji 
międzymodowej (rys. 12 i 13).  

 

 
 

Rys. 12. Pierwsze światłowody wielowarstwowe [6] 
 

 
 

Rys. 13. Światłowody gradientowe opatentowane przez Stewarta 
Millera [7] 

 
Światłowody wytwarzane w tym czasie 

charakteryzowały się tłumieniem rzędu 1000 dB/km. 
W 1970 roku firma Corning Glass Company 
wyprodukowała światłowód o stratności 17 dB/km dla fali 
o długości 633 nm. Był to przełom w zastosowaniach 
światłowodów w telekomunikacji. W 1972 roku 
w laboratoriach Bell Labs opracowano światłowód 
o tłumieniu 5,5 dB/km, w 1974 roku 4 dB/km (900 nm) 
i około 2 dB (1060 nm). W 1975 roku firma Bell zbudowała 
instalację o długości 14 km (New Jersey) z użyciem włókna 
o średnicy 1 milimetra.  

Fale o długościach dla których równocześnie dyspersja 
oraz tłumienie osiągały najmniejsze wartości zostały 
wybrane do transmisji w telekomunikacji światłowodowej 
i nazwane oknami transmisyjnymi. W światłowodach 
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jednomodowych występowanie zjawiska dyspersji wynika 
w głównej mierze z zależności wartości współczynnika 
załamania światła od długości fali. W 1975 roku Dave Payne 
i Alex Gambling z Uniwersytetu w Southampton 
zaproponowali (wyliczyli) długość fali przy minimalnej 
dyspersji na 1270 nm. Określiło to położenie 2 okna 
transmisyjnego, które jest używane do dzisiaj.  

W 1976 roku  Masahara Horiguchi i Hiroshi Osanai 
wytworzyli światłowód ze stratami 0,47 dB/km (dla fali 
o długości 1200 nm) oraz zaproponowali umieszczenie 
3 okna transmisyjnego przy fali o długości 1550 nm.  

W 1977 roku były już więc opracowane wszystkie 
elementy konieczne do budowy światłowodowych systemów 
telekomunikacyjnych. Pierwsza komercyjna linia 
światłowodowa powstała jeszcze w tym samym roku 
w Stanach Zjednoczonych w Chicago. W 1978 roku firmy 
AT&T, British Post Office i Standart Telephones and Cables 
postanawiły zbudować transatlantyckie łącze 
światłowodowe pracujące na fali 1300 nm.  

W 1978 roku w laboratoriach NTT wytworzono 
włókna jednomodowe z tłumieniem 0,2 dB/km przy 
1550 nm.  

 

  
 

Rys. 14. Podmorski kabel telefoniczny z 1970 r oraz pierwszy 
transatlantycki, telekomunikacyjny kabel światłowodowy TAT-8 

z 1980 r [8] 
 

W 1980 roku w STL i British Post położyły na 
Szkockim wybrzeżu 9,5 kilometrowy kabel podmorski, 
zawierający włókna jednomodowe i włókna gradientowe. 
W tym samym roku system oparty na światłowodach 
gradientowych został wykorzystany w transmisji 
z Zimowych Igrzysk Olimpijskich na trasie Lake Placid – 
New York z użyciem fali 850 nm. W 1988 roku został 
oddany do użytku pierwszy światłowodowy, 
telekomunikacyjny kabel transatlantycki TAT-8 

(jednomodowy z użyciem fali 1300 nm) który był 
użytkowany do 2002 roku (rys. 12). Od tego momentu 
wszystkie kolejne podmorskie kable telekomunikacyjne były 
wykonywane w technice światłowodwej [1, 8]. 

 
4. PODSUMOWANIE 

 
Od czasu powstania pierwszych komercyjnych linii 

światłowodowych obserwujemy ciągły, dynamiczny i coraz 
szybszy rozwój technik i technologii światłowodowych.  

Obecnie światłowody są stosowane w telekomunikacji 
długodystansowej jak również są doprowadzane do 
końcowego odbiorcy. Coraz częściej znajdują zastosowanie 
w technice świetlnej, czujnikach pomiarowych oraz do 
przesyłania obrazów z użyciem obrazowodów 
w endoskopach. Technika światłowodowa pozwala na 
budowę czujników wielopunktowych, rozłożonych i sieci do 
kontroli dużych obiektów jak np. tunele lub mosty. Włókna 
optyczne znajdują też zastosowanie w materiałach 
kompozytowych. Ciągle są opracowywane nowe konstrukcje 
światłowodów jak: wielordzeniowe, z kształtowanym 
rdzeniem, dwójłomne, domieszkowane pierwiastkami ziem 
rzadkich, fotoniczne,… Znaczący udział w rozwoju 
technologii światłowodów, w tym w szczególności 
światłowodów specjalnych wniosły: Laboratorium 
Technologii Światłowodów na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Białostockiej oraz Pracownia Technologii 
Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. 
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THE BEGINNING OF FIBER OPTICS 
 

Today's fiber optic networks are the basis of modern telecommunications. The role of the fiber optics is getting more 
important also in lighting technology, medicine, sensors and automation.  

In the year 1841 Daniell Colladon proffessor from Geneva demonstrated for the first time light guiding „La Fontaine 
Colladon”. In the year 1842 he publishd a report on light guiding in Comptes Rendus. This event initiated the development of 
fiber optics.  

The next step necessary for the development of fiber optic technology was to elaborate appropriate methods for the 
preparation and processing of glass, which became the basic material for the production of optical fibers. The most important 
were: the use of optical cladding, development of gradet-index fiber and the reduction of transmission loss in single-mode 
fiber. 

 
Keywords: optical fiber, fiber optics, history of technology. 
 
 


