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1 Kommunikation
248 000 000 000 000 000 000 bytes (248× 1018 bytes) blev flyttet rundt på inter-
nettet i 2011. Det svarer til 7,6 TB hvert eneste sekund eller sagt på en anden
måde: Mere end seks års uafbrudt HD-film i den tid det har taget dig at læse
disse to sætninger og tallet fordobles for hvert 18. måned.

Vi tager internettet for givet i dag, hvad end det er på en bærbar computer
hjemme i stuen eller på en mobiltelefon i Sunny Beach. Det er en forudsæt-
ning for, at vores samfund fungerer og fysik er blandt forudsætningerne for,
at internettet overhovedet eksisterer.

I dette forløb skal vi se hvordan fysikken spiller en central rolle for
internettet og hvordan relativt forståelige effekter kan udnyttes til perfektion.

1.1 Bits og bytes

Når man snakker om overførsel af data handler det om tid samt om bits og
bytes. En bit er et binært decimal, det vil sige 0 eller 1, og en byte (enhed B)
består af 8 bits (enhed bit):

1 B = 8 bit

Når vi sender data kan vi måle datahastigheden, det vil sige mængden af da-
ta, der overføres per tidsenhed. Når vi selv er på nettet måles datahstigheden
oftest i kB/s eller MB/s alt efter hvor hurtig forbindelsen er. Forbindelsens
kapacitet kaldes båndbredden og er den maksimale datahastighed. Båndbredde
måles oftest i Mbit/s, men mange glemmer eller udelader tidsenheden. Det
er derfor man kan få “50 Mbit internet”, selvom det er noget vrøvl.

Båndbredden afhænger af, hvordan man transporterer dataene. Der er
tre grundlæggende forskellige måder at flytte data på med hver deres bånd-
bredde.

Radiobølger benyttes til al trådløs kommunikation, hvad enten det er gam-
meldags radio, det trådløse netværk derhjemme eller på mobiltelefonen
ude i byen. Båndbredden er sjældent højere end få hundrede Mbit/s.

Kobberkabler er det de fleste får internet i hjemmet med og her er bånd-
bredden maksimalt 24 Mbit/s. Kablede netværk benytter 16 ledere i ét
kabel med en total båndbredde på maksimalt 10 Gbit/s, men kablerne
kan ikke blive længere end omkring 150 m før data går tabt.

Lysledere benyttes mellem store knudepunkter på internettet og i stigende
grad også hjem til de enkelte internetbrugere. Lysledere kan blive flere
hundrede kilometer lange og båndbredderekorden er 171 Gbit/s, men
det er en rekord der hele tiden overgås. På tværs af Atlanterhavet løber
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et kabel på 15 428 km med en båndbredde på 3,2 Tbit/s. I dette kabel
løber fire optiske ledere.

Hov hov! Hvis maksimal båndbredde for en optisk leder er 171 Gbit/s, så er
den for fire optiske ledere 0,68 Tbit/s. Hvordan kan de så have en båndbredde
på 3,2 Tbit/s? Svaret er, at der kan løbe flere signaler i én optisk leder, hvilket
øger båndbredden. Det er dog ikke noget vi kommer nærmere ind på.

Båndbredden for 4G-mobilsignaler (der er radiobølger) er helt op til
1 Gbit/s, hvilket er væsentligt mere end “få hundrede Mbit/s” som angivet
herover. Det skyldes, at vi her taler om fysisk båndbredde som er antallet
af bits per sekund. Båndbredden for kommunikationssystemer som fx din
mobiltelefon eller internettet i det hele taget angives som datakapacitet, der
er mængden af information per sekund. Datakapaciteten er ofte højere end
båndbredden, idet man med kompression kan bruge færre bits til at flytte
den samme mængde data. Uden kompression ville internettet slet ikke være
muligt.

1.2 Signaler og data

Vi kender mange eksempler på kommunikation: samtaler, breve, SMS’er,
e-mails, . . . Mere generelt kan vi sige, at kommunikation er at udveksle
information. Lidt mere teknisk kan vi kalde det at sende og modtage data.
Måden vi sender og modtager data på er ved hjælp af signaler. Med andre
ord: data er de informationer som signaler indeholder. Hvordan det skal
forstås kan ses i figur 1 på modstående side.

Hvis vi modtager et brev skrevet med ukendt alfabet, kan det ikke siges
at være kommunikation. Vi modtog signalet, men ikke dataene. Internettets
mange sprog er alle opbygget af standarder og protokoller. Det er dog ikke
noget vi skal ind på – det er et arbejde for dataloger, matematikere og
ingeniører – som fysikere er vi tilfredse med at have modtaget signalet.

For at kommunikere over afstande skal vi transportere signalet fra af-
sender til modtager. Der findes mange måde at gøre det på, men som du
nok har gættet skal vi se på lysledere. Det er dog langt fra de eneste. Vi har
gennemgået de mest brugte da vi snakkede om båndbredde.

Signaler opdeles i to grundlæggende forskellige typer: analoge og digitale.
Analoge signaler er “gammeldags” men enkele at forstå og arbejde med.
Digitale signaler er endnu enklere, men til gengæld bærer de data på en
langt mere kompliceret måde. Fordelen er, at de kan bære langt mere data.
Tak til datalogerne og matematikerne for det.
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Figur 1 Post med brevdue og en SMS sendt med en telefon er begge kommunika-
tion og det er i begge tilfælde indholdet af beskeden, der er dataene. Beskeden i sig
selv er signalet og det transporteres på vidt forskellige måder: I det ene tilfælde er
det duen, der transporterer og i det andet er det radiobølger.

Figur 2 Øverst ses 213 s musik men det er svært at se, at det er en bølge. Nederst
ses et udsnit på 50 ms og her er det nemt at se, at det er en bølge. I en højtalerledning
vil det være strømmen, der varierer.

Analoge signaler

Et analogt signal er kendetegnet ved at være kontinuert og ved at variere i
tid og amplitude. En lydbølge er et eksempel på et analogt signal. Tænk på
et musikanlæg: I ledningerne fra anlægget til højtalerne løber en strøm, der
varierer i tid og aplitude. Det er netop et analogt signal og dataene er det
musik anlægget spiller. Satte man et oscilloskop på ville man se en strøm,
der ligner figur 2.

Signalet i højtalerledningerne er meget simpelt og derfor også meget
enkelt at konvertere fra et elektrisk signal til et lydsignal. Alt det kræver er en
højtaler, der dybest set kun består af et stykke pap med en magnet på samt
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Ubevægeligt ophæng
Bevægelig membran

Elektromagnet

Magnetring

Figur 3 Et tværsnet af en
højtaler. Magnetringen er
en permanent magnet, der
sidder fast på det ubevæge-
lige ophæng. Den bevæge-
lige membran sidder kun
fast yderst på ophænget
(dvs. længst til venstre på
figuren) og inderst på mem-
branen sidder elektromag-
neten fast. Når strømmen
i elektromagneten varieres
vil den flytte sig i forhold til
magnetringen og dermed
bevæge membranen. Det er
denne bevægelse, der ska-
ber lyden.

et stykke jern med en kobbertråd viklet omkring (dvs. en elektromagnet).
Pricippet kan ses på figur 3.

De analoge signalers værste fjende er deres følsomhed overfor støj. Man
skal ikke forstyrre et analogt signal ret meget før dataene bliver forvrænget.
Det kan man fx opleve med en løs forbindelse, der kan få hovedtelefoner til
at skratte. Deres støjfølsomhed gør dem ufleksible og uegnede til at flytte
store mængder data på kort tid med. Derfor bruges analoge signaler i dag
stort kun til meget små datamængder og over korte afstande, fx mellem din
telefon og dine hovedtelefoner.

Gammeldags radio benytter også analoge signaler, men de er noget mere
komplekse end det vi har snakket om her. De er sammen med fastnettelefoner
blandt de aller sidste kommunikationssystemer, der forlader de analoge
signaler til fordel for digitale.

Digitale signaler

Digitale signaler er som nævnt simplere end analoge signaler, men hvad
er simplere end en bølge? Det er et binært signal. Hvor vores almindelige
talsystem (titalssystemet) består af ti forskellige cifre, så består det binære
talsystem af to: 0 og 1. Det gør det meget enkelt at lave et digitalt/binært
signal som fx det i figur 4 på næste side.

For det analoge signal kunne vi relativt nemt aflæse dataene men det
er langt sværere for et digitalt signal. Signalet 01001011 indeholder kun et
enkelt tegn, K, og det kan vi kun finde ud af ved at vide hvilke standarder og
protokoller, der blev brugt til at skabe signalet.
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0 0 1 0 1 0 1 1

1 bit

1 byte

Figur 4 Et digitalt signal. Men hov, digitale signaler var jo ikke bølger! Det er de
heller ikke, for selvom der er vist en firkantbølge her, så er det ikke den, der er
signalet. Det er på midterlinjen signalet er. Hvis vi stiller os på midterlinjen ser
vi ikke en bølge men kun værdier, der er enten højere eller lavere end os selv. Vi
definerer så høj = 1 og lav = 0.

Det, der gør det nemt at skabe og aflæse et digitalt signal, er, at det er
enkeltheden i at skabe høj og lav. Det kan fx være lommelygte, der er tændt
eller slukket, eller en strømforsyning med høj eller lav spænding. Mængden
af data et digitalt signal bærer er derfor kun begrænset af, hvor hurtigt vi
kan skifte fra høj til lav. Analoge signaler har langt flere begrænsninger og
der skal langt mindre til at forvrænge et analoge signaler.
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2 Laser
Lasere bliver brugt til mange meget forskellige ting, fx i Politiets fartmålere,
i cd-, dvd- og BluRay-afspillere, som kirurgisk værktøj, som afstandsmå-
lere og man er ved at udviklere lasere til den amerikanske flåde, der kan
nedskyde indkommende raketter og artillerigranater. Lasere spiller også en
fremtrædende rolle i forskningen indenfor atom- og kvantefysik. Endeligt
ville internettet som vi kender det i dag slet ikke kunne eksistere uden brug
af lasere til kommunikation over optiske fibre.

Oprindeligt er laser en forkortelse for light amplification by stimulated
emission of radiation og det er denne proces vi skal kigge nærmere på. Alt lys
skabes ved emission, men hvad er det der gør lyset fra en laser specielt?

2.1 Laserens lys

Vi ved, at alt lys kan betragtes som bestående af fotoner og at enhver foton
har en bestemt energi, der er relateret til lysets bølgelængde, λ, ved

Efoton = h ⋅ f = h ⋅ c
λ

,

hvor c er lysets hastighed og h er Plancks konstant.

Monokromatisk lys

En af de ting, der gør laseren speciel, er, at den kan frembringe lys med kun
én bølgelængde. Man siger at laserlys er monokromatisk, enkeltfarvet. Udfører
vi et eksperiment som i figur 5, hvor vi sender hvidt lys gennem et et prisme,
vil vi se hvordan det består af lys med mange forskellige bølgelængder. Gør
vi det samme med en laser, vil vi se, at lyset kun har én bølgelængde. Hvor
hvidt lys er en blanding af fotoner med mange forskellige energier, så består
monokromatisk lys af fotoner med samme energi.

Figur 5 En stråle af hvidt lys kommer fra nederste
hjørne til venstre og rammer prismets venstre side.
Her deles det i en reflekteret del, der forsvinder
væk fra prismet i øverste venstre hjørne, og i en
transmitteret del, der bevæger sig gennem prismet.
På højre side af prismet kan ses hvordan lyset er en
blanding af alle farver. Monokromatisk lys vil også
deles i en reflekteret og en transmitteret del, men
fordi det kun har én bølgelængde ses kun én farve
på prismets højre side.
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Grundtilstand

Mellemtilstand

Exciteret tilstand

e−
UV-fo
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Figur 6 Selvlysende tøj, tatovørblæk, make up, t-shirttryk og så videre lyser op
under ultraviolet lys. I det første energidiagram absorberer en elektron (e−, vist
med •) en ultraviolet foton og bliver exciteret. I det andet henfalder to elektroner: Den
ene direkte til grundtilstanden og den anden via en mellemliggende energitilstand.
Til kostumer vælges såkaldte flouruserende stoffer, der udsender fotoner forskellige
steder i det synlige spektrum og derfor lyser op i forskellige farver.

Emission af fotoner sker når et atom skifter energitilstand og fotonens
energi bestemmes af overgangen, der er en bestemt kombination af start- og
sluttilstand. Hvordan det virker kan ses på figur 6. I hverdagen ser vi spontan
emission i fx selvlysende urskiver og særligt tøj under “black light”, der er
ultraviolet lys. Der er dog tale om udsendelse af relativt få fotoner og det er
tilfældigt hvornår og i hvilken retning fotonerne udsendes, så det kan ske
over lang tid (i atomar forstand).

En laser udsender langt flere fotoner end spontan emission er i stand til at
producere, og til det bruges stimuleret emission: Når en foton kolliderer med
et atom på sin vej kan den stimulere dette atom til at udsende en ny foton,
der er identisk med sig selv. Dette kræver dog, at atomet er exciteret og kan
foretage samme overgang som skabte den oprindelige foton. Forskellen på
spontan og stimuleret emission skan ses på figur 7 på modstående side.

Tricket til at skabe laserlys er derfor at excitere mange atomer til samme
tilstand og at sørge for, at hver foton kolliderer med så mange exciterede
atomer som muligt. Vi skal dog kæmpe mod naturen for at opnå dette, for
ethvert system vil altid søge mod laveste energitilstand og langt de fleste
atomer vil derfor være i deres grundtilstand. Ønsker vi at lave laserlys med
620 nm vil kun cirka 4 atomer af 10 000 være exciterede og det endda ved
en temperatur på 3000 K. I stedet for stimuleret emission er det derfor langt
mere sandsynligt, at der sker absorption.

Vi kan kun opnå stimuleret emission hvis der er flere exciterede atomer
end der er atomer i deres grundtilstand. Dette kaldes en populationsinversion
fordi forholdet mellem “befolkningen” af atomer i deres grundtilstand og i
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Grundtilstand

Exciteret tilstand

Mellemtilstande

Figur 7 Spontan emission til venstre og stimuleret emission til højre. De røde og
blå fotoner har samme bølgelængde og derfor også samme farve; de er kun farvede
på figuren for at gøre det nemt at se forskel på de indkomne (blå) og de stimulerede
(røde) fotoner.

A

A
A

A∗
Tid

A∗

A∗
A∗

A

A∗

A∗
A

A∗
Tid

A

A
A∗

A

Figur 8 A er et atom i sin grundtil-
stand og A∗er et atom i en ekciteret
tilstand. Øverst er de fleste atomer i
grundtilstanden og de vil derfor ab-
sorbere fotoner og derfor falder antal-
let af fotoner. Nederst er populations-
inversion og de fleste atomer excite-
rede og der sker derfor stimuleret
emission og antallet af fotoner stiger.

deres exciterede tilstand vendes om (inverteres); princippet kan ses i figur 8.
Hvordan man skaber populstionsinversion afhænger af, hvilken lasertype
man har med at gøre.

Kohærent lys

En anden ting, der gør laserlys specielt er, at det er kohærent, sammenhæn-
gende. Som nævnt er den foton, der stimulerer, identisk med den foton, der
udsendes som følge af stimulationen. Det betyder at de ikke bare har samme
energi, de har også samme retning og samme fase. Det er dette, der gør
laserlyset kohærent.

Man kan undersøge, om lys er kohærent ved at udføre et dobbeltspalteeks-
peirment hvor man sender lyset gennem et optisk gitter med kun to spalter,
ganske som på figur 9 på den følgende side men uden den første skærm:
Hvis lyset på den anden danner et interferensmønster er lyset kohærent. Det
var Thomas Young der udførte et sådant eksperimentet første gang og det
var i år 1800, altså mere end 150 år før den første laser, og han havde derfor
ikke adgang til en laser. I stedet brugte han sollys og en skærm foran gitteret
med kun én meget smal spalte, der gør lyset kohærent.

Kohærent lys bruges fx til radioteleskoper og til holografi. Derudover
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Inkohærent sollys Kohærent lys Interferens

Figur 9 Youngs dobbeltspalteeksperiment. I forsøgsopstillingen, bevæger lyset sig
fra ventre mod højre: Inkohærent (dvs. normalt) sollys sendes gennem en skærm
(markeret med rødt) med en meget smal spalte og det lys, der slipper igennem,
er kohærent. Det fortsætter hen mod en anden skærm med to tætsiddende meget
smalle spalter. Lyset fra de to spalter interfererer og giver et interferensmønster på
skærmen yderst til højre. Mønsteret kan ses i figuren længst til højre.

bruges det af videnskaben til at fastholde enkelte atomer og molekyler i
optiske fælder, der bruges til fx kvantecomputere.

2.2 Typer af lasere

Hvordan en laser opnår populationsinversion afhænger af, hvilken type der
er tale om. Der findes mere end 130.000 forskellige typer og hver har de
fordele og ulemper. Lasertyper opdeles i forskellige kategorier og herunder
gennemgår vi tre forskellige.

Gaslasere

De fleste fysiklokaler er udstyret med en HeNe-laser (helium/neon-laser)
der er en gaslaser. Normalt kan man ikke se selve gascellen, men det kan
man på figur 10 på næste side. Princippet er meget lig et neonrør: En ga-
scelle inderholder en HeNe-blanding og der skabes et spændingsfald hen
over cellen. Når spændingsfaldet bliver stort nok, vil elektroner spring fra
anoden til katoden og danne et plasma i gascellen. I dette plasma er der
populationsinversion og et spejl i hver ende sørger for, at fotonerne rammer
så mange exciterede atomer på sin vej gennem plasmaet som muligt ved at
sende fotonerne frem og tilbage mellem to spejle. Det ene spejl tillader 5 % af
lyset at slippe igennem, så laserlyset kan forlade gascellen.

En gaslaser er billig og kan være meget kraftig. Til gengæld fylder de
en del og ingen gider rende rundt med en laserpointer på størrelse med
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Spejl

Gascelle

95 %-spejl

Linse

Laserbeam

Figur 10 Gaslaser med synlig gascelle. Der sker både stimuleret og spontan emis-
sion, og det er de spontant emitterede fotoner, der får gascellen til at gløde, da
de udsendes i alle retninger. De stimulerede fotoner reflekteres frem og tilbage af
spejlene i gascellens ender og cirka 5 % af fotonerne slipper ud gennem spejlet øverst
i billedet. Det er disse fotoner, der udgør laserbeamet.

en underarm. Deres størrelse gør dem også uegnede til brug i fiberoptisk
kommunikation.

Faststoflasere

Hvor gaslaser skaber populationsinversion i en gas skaber en faststoflaser det
i et fast stof, fx glas eller visse metaloxider, der dopes. Doping er at tilsætte
meget lidt af et andet stof, ofte en af de sjældne jordmetaller. Et eksempel
herpå er verdens første laser, der var en rubinlaser (rubin er aluminiumoxid
dopet med krom).

Faststoflasere fylder meget mindre end gaslasere og bruges fx i laser-
pointere. Hvor en normal laserpointer har en effekt omkring 1 mW kan en
titanium/safir-laser opnå en effekt på flere terawatt, hvilket er 1015 gange
større. Det var desuden en faststoflaser den amerikanske flåde testede til
nedskydning af raketter.

Halvlederlasere

En halvlederlaser er en diode, der er designet til at levere laserlys. Den eksakte
virkemåde ligger udenfor pensum og gennemgås derfor ikke, men i afsnittet
»Dioder« på side 27 gennemgår vi hvordan dioder virker. Idet halvlederlasere
er særlige dioder kaldes de ofte diodelasere.
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Figur 11 Halvlederlaser vist sammen med både spid-
sen af en nål og et nåleøje. Selve laseren er den lille
firkantede chip i midten med tallene på.

Figur 12 Øverst et ikke-
kollimeret beam og neden-
for et kollimeret beam.

Diodelasere kan laves meget små, uden problemer små nok til at komme
gennem et nåleøje som på figur 11. Deres effekt er dog begrænsede i forhold
til faststoflasere, men kan dog bruges til alt fra laserpointere til svejsning.
Størrelsen og den lave pris gør halvlederlasere til den mest populære laser-
type (målt på antal solgte enheder) og de kan derfor findes i langt de fleste
forbrugerprodukter. Diodelasere er uden tvivl den mest brugte laser indenfor
kommunikation.

2.3 Laserbeams

Sammenligner vi det hvide lys fra en pære med lyset fra en HeNe laser er der
en forskel, der kan ses med det blotte øje: Pæren udsender lys i alle retninger
hvor laseren kun udsender lys i én retning. Laserens beam er kollimeret, hvilket
vil sige at fotonerne udsendes i baner (lysstråler), der er meget tæt på at være
parallelle, se figur 12.

Det er ikke alle lasertyper der automatisk skaber et stærkt kollimeret
beam som HeNe-laseren gør. På figur 13 på næste side kan ses hvordan en
halvlederlaser i en laserpointer eller BluRay-afspiller har en linse indbygget,
der sørger for at afrette lyset, så det bliver til et kollimeret beam. Tabet ved
refleksion er meget lille når et beam er kollimeret. Det er en stor fordel, da
ethvert tab enten konverteres til varme via absorption eller ved at fotonerne
bevæger sig væk fra beamet.

Et kollimeret beam er nemt at fokusere ned på et meget lille område. Når
man samtidig har en stor effekt vil intensiteten blive meget høj. Intensiteten
er effekt per areal og måles i W/m2. En høj intensitet gør lasere velegnede
til fx svejsning eller skæring. Ved lasersvejsning smelter laseren to stykker
metal sammen og ved laserskæring er intensiteten stor nok til at fordampe
metaller.
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Figur 13 Skematisk oversigt over en laserpointer. Fotonerne udsendt fra laserdio-
den giver ikke et kollimeret beam, så derfor sidder en linse og kollimerer.

Figur 14 Laseropstilling med beamsplitting.

Hvis man ser lyspletten fra et kollimeret laserbeam på lang afstand, vil
man se, at den er udtværet. Mange lasere udsender et Gauss-beam, der er
kendetegnet ved, at lysets intensitet som funtion af afstanden fra plettens
centrum kan beskrives ved en Gauss-funktion.

Et Gauss-beam har en minimal radius w0 (w for width, bredde). Når
beamets radius er minimal er det fokuseret mest muligt og intensiteten er
maksimal. Dette kaldes beamets waist (engelsk for talje). Hvilken værdi w0

har, afhænger af hvilken laser der er tale om. Når beamet udbreder sig vil
det blive mindre fokuseret, hvilket vil sige at dets radius vokser. I afstanden
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Figur 15 Tværsnit af gaussisk beam. Graferne viser beamets intensitet som funktion
af r, der er afstanden fra beamets midte. De stiplede cirkler angiver det sted i beamet,
hvor intensiteten er halvt så stor som i midten, hvor intensiteten er størst. Den
øverste figur er tæt på laseren (lille z) og den nederste er længere væk fra laseren
(større z). Afstanden fra beamets midte til den stiplede cirkel er derfor w(z) som
angivet i ligning (1).

z fra w0 kan beamets radius findes ved

w(z) = w0 ⋅
√

1+ ( z
z′
)

2
≈ w0 ⋅ z

z′
(1)

hvor

z′ = w2
0 ⋅π
λ

.

På figur 15 ses et Gauss-beam ved to forskellige afstande fra beamets
waist og arealet under graferne er udtryk for den totale energi i beamet. For
et kollimeret beam er energien konstant fordi ingen fotoner forsvinder fra
beamet, og derfor er arealerne under de to grafer i figuren graferne ens. Der
er dog stor forskel på hvordan energien er fordelt: I den venstre figur er
beamets tværsnit lille og maksimalintensiteten er derfor stor. Modsat er det i
den højre, hvor beamets tværsnit er stort og maksimalintensiteten derfor er
lille.

Intensiteten er afgørende for, hvad laseren kan bruges til: Er intensiteten
lille kan laseren ikke bruges til våben eller til at skære med, men til gengæld
er den velegnet til at bruge i lysledere. Omvendt vil en for stor intensitet ikke
kunne bruges til kommunikation, da den vil ødelægge lyslederne.
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3 Lysledere

Hvis vi skal benytte lys til at sende signaler med, så skal vi også kunne flytte
signalerne fra afsender til modtager. Med radiobølger kan man opsætte en
sender, der dækker et større eller mindre område, idet radiobølger (alt efter
frekvensen) kan trænge gennem fx vægge og mennesker. Sådan er det ikke
med synligt lys, hvor vi på skygger kan se, at lyset bevæger sig i rette linjer:
Hvis man stikker en hånd ind foran, er signalet blokeret. Det er her vi skal
bruge lysledere, der kan flytte lyset uden dén store begrænsning, at der skal
være en fri sigtelinje mellem afsender og modtager.

Lysledere er faktisk ikke noget nyt fænomen. Allerede i antikken fandt
man ud af, at akvædukterne, der ledte vand fra bjergkilder ind i byerne, også
ledte lys og oplyste brøndene og bygningerne. I nyere tid er dette blevet
brugt af et hold studerende fra det amerikanske universitet MIT til at oplyse
fillipinske boliger med. Projektet hedder “A liter of light” og på figur 16 ses
et billede af en liter lys: en colaflaske hvis top er ovenfor taget og som leder
lys ind i huset.

Af mere højteknologiske anvendelser af lysledere kan nævnes fx udstyr
til kiggertoperationer og medicinske undersøgelser, lysende julepynt og ikke
mindst de lysledere, der er rygraden i internettet.

3.1 Lyset i en lysleder

Helt generelt er en lysleder et materiale, der er i stand til at lede lys. Vi
kender totalrefleksion, hvor lys, der går fra et stof med et brydningsindeks
til et stof med et mindre brydningsindeks, ikke brydes men kun reflekteres.

Figur 16 En 2-liters sodavandsfla-
ske som lampe. I mange slumområ-
der findes slet ingen eller kun dår-
lig elforsyning og oplysning inden-
dørs sker med brandfarlige petrole-
umslamper, der risikerer at sætte
ild til en hel slum. Ved at fylde
en flaske med vand og tænde den
gennem loftet vil den fungere som
en lysleder, der kan lede sollys ind.
Det virker kun i dagtimerne, men
det er stadig en væsentlig forbed-
ring. Flasken indeholder steriliseret
vand og et middel, der forhindrer
at vandet bliver uklart af alger.
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Figur 17 Forskellen mellem refleksion og trans-
mission samt totalrefleksion. En lysstråle kommer
fra et materiale med brydningsindekset n1 (fx
glas) og går ind mod et andet materiale (fx luft)
med brydningsindeks n2 der er mindre end n1.
Øverst er indfaldsvinklen ϕ mindre end den kri-
tiske vinkel ic og der sker derfor ikke totalreflek-
sion. I stedet deles den indkommende lysstråle i
to, hvor den ene del reflekteres og den anden del
transmitteres (dvs. går ind i materialet). Hvor stor
en andel af lysstrålen, der reflekteres, bestemmes
af vinklen ϕ. Nederst er indfaldsvinklen større
end den kritiske vinkel og der sker derfor total-
refleksion, hvor hele lysstrålen reflekteres. Hvis
ikke der er totalrefleksion i en lysleder går den
transmitterede andel af lyset tabt.

Totalreflketion sker kun hvis indfaldsvinklen er større end den kritiske vinkel,
ic. De fleste har set dette med vand og luft hvor ic = 48,75°.

Totalrefleksion er dog et universielt fænomen og det gælder således
ikke kun for lys i overgangen fra vand til luft, men for enhver kombination
af materialer, hvor lys går fra et materiale med ét brydningsindeks til et
materiale med et mindre brydningsindeks. Hvordan det virker kan ses i
figur 17.

Når man sender lys ind i en lysleder er det vigtigt, at det har den rette
vinkel. Hvis det kommer “for skråt” ind, vil der ikke ske totalrefleksion.
Denne grænse udtrykkes som en vinkel, imax, der kaldes acceptansvinklen.

Vi kan for en given lysleder bestemme imax ved at sætte refleksionsvinklen
indeni lyslederen til den kritiske vinkel ic og se på vinklerne i figur 18
på næste side. Når lyset kommer udefra forlader det et materiale med
brydningsindeks nu og skal ind i lyslederens kerne, der har brydningsindeks
n1. Her vil der ske en brydning med indfaldsvinklen imax. Brydningsloven
giver:

nu ⋅ sin(imax) = n1 ⋅ sin(90°− ic) = n1 ⋅ cos(ic)

Vi kan nu kvadrere på begge sider og benytte den trigonometriske identitet,
sin2(θ)+ cos2(θ) = 1, samt definitionen af den kritiske vinkel, sin(ic) = n2

n1
. Vi

får så:

n2
u ⋅ sin2(imax) = n2

1 ⋅ cos2(ic) = n2
1 ⋅ (1− sin2(ic)) = n2

1 ⋅ (1−
n2

2

n2
1
) = n2

1 − n2
2

Under normale omstændigheder er der luft udenfor lyslederen så vi kan sige
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Figur 18 Hvis en lysleder skal transportere lys uden tab, så må acceptansvinklen
ikke overskrides. Den røde laser transporteres uden tab, da dens indfaldsvinkel
ϕ er mindre end lyslederens acceptansvinkel imax, og der er derfor totalrefleksion
hver gang laserbeamet rammer overgangen mellem n1 og n2. Den grønne lasers ind-
faldsvinkel er større end acceptansvinklen og der er derfor ikke totalrefleksion, men
refekltion og transmission. Det transmitterede lys tabes, da det forlader lyslederen.

at nu = 1. Ved at tage kvardratroden på begge sider finder vi:

sin(imax) =
√

n2
1 − n2

2

Den reelle imax i en lysleder vil dog altid være mindre end dette udtryk giver,
da vi kigger på en strakt lysleder. Når man bruger en lysleder kan man dog
ikke forhindre, at den krummes – faktisk er det hele idéen med en lysleder,
at den kan krummes.

Den matematisk anlagte læser tænker måske “Risikerer vi ikke at tage kva-
dratroden til noget negativt?”. Godt tænkt, lad os undersøge det: Vi har i
hele udregningen antaget, at vi kigger på et system hvor der sker totalreflek-
sion i overgangen fra n1 til n2 og det er kun overholdt hvis n1 > n2. Vi ved
desuden, at et brydningsindeks aldrig bliver mindre end 1 og af det følger
så, at n2

1 − n2
2 > 0.

3.2 Lysledere til kommunikation

En optisk fiber er et særligt tilfælde af en lysleder. De er fleksible og består af
en kerne omkrandset af en kappe og som på figur 18 sørger disse to lag for
at lede lyset. Udenpå kernen og kappen er et eller flere beskyttelseslag. Alt
efter hvilke materialer og tykkelser man vælger, får man fibre med forskellige
egenskaber. Fibre opdeles i to klasser som vi gennemgår herunder. De er i
figur 19 på næste side sammenlignet med et hårs tykkelse.
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Figur 19 Lyslederes opbygning i korrekt størrelsesforhold. Til venstre ses en single-
mode fiber, der er kendetegnet med en meget lille kerne. I midten ses en multi-mode
fiber, der er kendetegnet ved et meget større kerne. Til højre ses et hovedhår til
sammenligning. Bemærk at kernen for begge fibre er mindre end et hårs tykkelse.
Fælles for begge typer fibre er, at der er flere lag end vist her, så tykkelsen af hele
lyslederen med alle dens beskyttelseslag bliver omkring 0,5 mm eller tykkere.

Til kommunikation over korte afstande (maksimalt 2 km) benytter man
oftest fibre med en kerne af glas (ofte SiO2) med en diameter på enten 62,5 µm
eller 125 µm. Disse kan bære flere lysstråler på én gang og kaldes multi-mode
fibre. De fibre, du kommer til at bruge i eksperimenterne, er alle multi-mode.

Over længere afstande benytter man fibre med en diameter på typisk
10 µm, svarende til mindre end ti gange lysets bølgelængde, og disse kaldes
single-mode fibre. Modsat multi-mode fibre er det i single-mode fibre ikke
muligt at beskrive lyset geometrisk, dvs. som en eller flere stråler der under-
går totalrefleksion gennem fiberen. Det kræver noget tung fysik, men man
kan forestille sig, at der kun er plads til én lysstråle.

Fælles for fibre til kommunikation er, at de er designede til at transportere
infrarødt (eller nær infrarødt) lys med minimalt tab. Det er så nærliggende at
tro, at forskellen i brydningsindeks mellem kappe og kerne gøres meget stor,
da det medfører en meget lille kritisk vinkel og derfor også totalrefleksion
næsten uanset hvordan lyset bevæger sig i lederen. En sådan lysleder vil være
god til at lede lys, men dårlig til at lede signaler. Det virker ulogisk, men mere
om det i afsnittet »Dispersion« på side 22. I en typisk kommunikationsfiber
gøres n1 − n2 lille, typisk omkring 0,001 og 0,02 og det giver en kritisk vinkel
under 5°.

3.3 Signaltab og -forringelse

For at man kan bruge en lysleder til noget, skal den være god til at flytte
signaler fra A til B og her er det ikke nok, at mange fotoner kommer igennem.
Det nytter nemlig ikke noget, at signalet bliver forringet eller tabt på vej
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Figur 20 Krumningstab sker når en lysleder bøjes, fordi det påvirker indfaldsvink-
len for laserbeamet. På billeder sker den første refleksion i den lige del af lyslederen,
så indfaldsvinklen ϕ1 er større end den kritiske vinkel ic og der sker derfor totalre-
fleksion. For anden og fjerde refleksion er indfaldsvinklerne ϕ2 og ϕ4 mindre end
den kritiske vinkel, så en del af lyset transmitteres og forvinder ud af lyslederen
som tab.

gennem lyslederen. Der findes mange effekter, der dæmper eller ødelægger
signalet, og her skal vi se tre forskellige.

Krumningstab

For at kunne lede lys, skal der være totalrefleksion hver gang lyset rammer
overgangen mellem kernen og kappen. Hvis ikke der er totalrefleksion bliver
lyset brudt og en del af lyset forlader lyslederen og den del bliver tabt. Denne
mekanisme kan ses i figur 20.

Hvor meget der tabes afhænger naturligvis af brydningsvinklen og hvilke
materialer lyslederen består af. For en typisk lysleder af den type, der bruges
til internettet, er tabet under 1 % hvis brydningsvinklen er mindre end 5° fra
den kritiske vinkel. Det lyder ikke af meget, men lyset brydes tusinder og
atter tusinder af gange over en meget kort afstand, hvilket gør tabet stort i
sidste ende.

Diffussion

Når man kører på cykel eller i bil på en regnvåd vej bliver man blændet af
solen, hvis den står lavt på himlen. Ligger der i stedet sne på vejen, bliver
man ikke blændet. Dette fænomen er et eksempel på, at der findes to typer af
refleksion: på den regnvåde vej sker spekulær refleksion, fordi vandet skaber
en glat overflade, og på den snedækkede vej sker diffus refleksion, fordi
overfladen er brudt. Som det kan ses på figur 21 på den følgende side vil en
diffus overflade altså sprede lyset.
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Spekulær overflade Diffus overflade

Figur 21 Spekulær refleksion til venstre og diffus refleksion til højre. Ved refleksion
på en spekulær overflade (dvs. en glat overflade) er også parallelle stråler parallelle
efter refleksion. På en diffus overflade er dette ikke sandt, hvilket gør at lyset spredes.
Tabet gennem en lysleder afhænger i meget høj grad af, hvor få defekter der er i
overgangen mellem kernen og kappen, for enhver defekt giver et diffust område.
Med andre ord: jo tættere overgangen er på at være spekulær, desto mindre af lyset
spredes og desto mere af lyset ledes igennem.

Hvis overfladen mellem en lysleders kerne og kappe er diffus vil der
ske tab og forringelse af signalet gennem den. Det er derfor meget vigtigt
at producere lysledere med spekulære overflader. En lysleder kan på denne
måde også meget nemt været beskadiget uden det kan ses.

Dispersion

En sidste effekt vi skal kigge på er dispersion. Det er en anden type spredning
end diffus refleksion. Dispersion skyldes, at lyset kan bevæge sig på flere
forskellige måder i lyslederen.

På figur 22 på næste side er der totalrefleksion for alle lysstrålerne, og
de når derfor alle igennem lyslederen, men deres veje er dog ikke lige lange.
Det betyder, at nogle fotoner når frem senere end andre. Sender man en
lyspuls med en bestemt intensitetsprofil gennem lederen, vil dens profil se
anderledes ud når den forlader lyslederen. Jo tykkere kernen er, desto større
bliver dispersionen.

Der ligger et meget stort arbejde i at udvikle fibre, hvor dispersionen er
mindst mulig. Det er derfor man gør forskellen i brydningsindeks meget lille,
for det giver en meget stor kritisk vinkel og jo større den kritiske vinkel er,
desto mindre bliver forskellen for lysets vejlængde. Prisen bliver, at en større
del af lyset tabes ved krumning, men siden dispersion forvrænger signaler er
krumningstab at foretrække.

22



Meget lang
Direkte

Lang

Input

Tid

In
te

ns
it

et

Output

Tid

In
te

ns
it

et

Figur 22 I en tyk lysleder, fx en multi-mode fiber, kan lyset tage flere forskellige
veje. Øverst ses hvordan lyset kan tage en direkte vej (hvor det bevæger sig langs
aksen), en længere vej (med få refleksioner) og en meget lang vej (med mange
refleksioner). Det betyder, at de fotoner, der udgør en enkelt lyspuls, ikke bevæger
sig lige langt og derfor at nogle fotoner bliver forsinket i forhold til andre; dette er
mekanismen bag dispersion. Resultatet kan ses på de to grafer nederst: Input-pulsen
er smal i tid og høj i intensitet men på grunnd af dispersion er nogle af pulsens
fotoner blevet forsinket og output-pulsen er derfor blevet bred i tid og lav i intensitet.
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4 Halvledere og dioder

Halvledere er vitale for kommunikationssystemer, for både laseren der laver
lyset og fotodioden der opfanger signalet i den anden ende er halvleder. En
fotodiode er en bestemt type diode, der igen er en bestemt anvendelse af
halvledere. Vi nævnte kort både halvledere og dioder i afsnittet om lasertyper,
og her skal vi se lidt nærmere på hvad det er.

Halvlederfysik er et kompliceret emne. Hvad vi gennemgår her er ikke
hele historien, men dog nok til at få en fornemmelse af, hvad der sker.

4.1 Faste stoffers båndstruktur

En halvleder er et materiale, der hverken er godt til at lede strøm eller til
at isolere. For ethvert fast stof kan man opskrive et energidiagram, ganske
som man kan for brintatomet i Bohrs atommodel. Et brintatoms mulige
energitilstande er diskrete dvs. at atomet kun kan have nogle helt bestemte
energier og at alle mellemliggende energier er forbudte. Hvilken energi det
enkelte brintatom har, afhænger af, hvilken skal atomets elektron er i. Dette
kalder vi atomets tilstand.

For andre atomer er princippet det samme, der er bare flere elektroner.
Det enkelte atoms energi bestemmes af alle elektronernes placering i atomets
skaller. Atomets energitilstande er derfor stadig diskrete.

I en gas, hvor atomerne er langt fra hinanden, påvirker atomerne ikke
hinanden ved andet end kollisioner. Når mange atomer samles i et fast stof,
hvor afstanden mellem et atom og dets nabo er meget mindre end i en gas,
vil atomerne begynde at vekselvirke, altså påvirke hinanden.

Vekselvirkningen sker kun gennem valenselektronerne, der er elektronerne
i atomets yderste skal. I et fast stof er valenselektronerne ikke kun bundet til
deres eget atom, men til naboatomerne også. Med denne vekselvirkning kan
vi ikke nøjes med at kigge på det enkelte atoms energidiagram, men skal se
på diagrammet for hele systemet af mange atomer.

Vi er nu på vej ind i kvantefysikkens specielle verden, hvor ikke alt er
som man forventer. Her finder vi Paulis eksklusionsprincip der siger, at ingen
elektroner i et system kan have samme energi. For at overholde dette vil
elektronernes energi skubbe sig lidt op og ned. Effekten er, at systemets
energitilstande ikke længere er diskrete, men udtværede i nogle energibånd
Forskellen kan ses på figur 23 på den følgende side. Hvordan denne bånd-
struktur ser ud, afhænger af, hvilke atomer systemet består af.

Det energibånd, hvor valenselektronerne hører til, kaldes valensbåndet og
båndet lige ovenfor kaldes ledningsbåndet. Mellem disse to bånd er et båndgab,
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E E Figur 23 Til venstre er et energidiagram for et en-
kelt atom, der ikke påvirkes af andre atomer. Kun
bestemte energiniveauer er tilladte og atomets ener-
giniveauer er derfor diskrete. Til højre er et diagram
for en krystal (fx en halvleder), hvor mange atomer
sidder tæt på hinanden. Atomerne påvirker hinan-
den og deres energiniveauer udtværes til energibånd,
der gælder for hele krystallen; her er energier i de
grå områder tilladte. Fælles er, at grundtilstanden er
nederst og at der er uendeligt mange energiniveauer.
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Figur 24 Båndstrukturen forklarer forskellen mellem en leder, en halvleder og
en isolator. En leder er speciel fordi ledningsbåndet ikke er tomt, dvs. der findes
elektroner i ledningsbåndet, og disse er nemme at excitere og elektrisk energi kan
transporteres. For isolatorer og halvledere er ledningsbåndet tomt og forskellen er i
båndgabet, dvs. afstanden mellem valensbåndet og ledningsbåndet. For en isolator er
båndgabet stort og det er svært at excitere elektroner fra valens- til ledningsbåndet.
For halvlederen er det omvendt: Båndgabet er småt og der er nemt at excitere
elektronerne.

der svarer til gabet mellem de diskrete energier for det enkelte atom. Det vil
sige, at ingen elektroner kan have en energi i dette interval.

På figur 24 ses betydningen af båndgabet: For en leder er valensbåndet
fyldt op og der er tillige elektroner i ledningsbåndet. Fordi ledningsbåndet
ikke er fyldt op kan elektronerne heri nemt få en lidt højere energi, og det er
derfor en leder kan lede en strøm. I en isolator er valensbåndet også fyldt helt
op, men ledningsbåndet er tomt og det store båndgab gør, at ingen elektroner
kan få en lidt højere energi. Det er derfor en isolator ikke kan lede en strøm.

4.2 Halvledere

Båndstrukturen for en halvleder ligger midt mellem den for ledere og den for
isolatorer. Som for isolaterer er ledningsbåndet tomt men modsat en isolator
er båndgabet lille. Det er derfor muligt for elektronerne i valendsbåndet at
få en lidt højere energi for båndgabet er så lille, at det kræver lav energi at
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Figur 25 Øverst er et energidiagram for en halvleder ved 0 K og der er ingen eller
meget få elektroner (vist som ) exciteret fra valens- til ledningsbåndet. Nederst
ses samme halvleder ved 300 K (dvs. stuetemperatur) og her er mange elektroner
exciteret op i ledningsbåndet. Dette medfører, at halvlederen bliver bedre til at lede
strøm når temperaturen stiger – helt modsat en almindelig leder, der bliver bedre til
at lede når temperaturen falder.

excitere elektroner fra valensbåndet til ledningsbåndet. Derfor kan det ske
alene ved varme, der ellers har meget lav energi i atomar forstand.

Disse få exciterede elektroner kan nu få en lidt højere energi og halvlede-
ren kan lede lidt strøm. For hver elektron, der exciteres op i ledningsbåndet,
efterlades der et hul i valensbåndet, der svarer til den manglende elektron.
På figur 25 ses et energidiagram for en halvleder ved det absolutte nulpunkt
og ved stuetemperatur.

Hvorvidt en halvleder opfører sig som en leder eller som en isolator
afhænger altså af temperaturen. For ledere bliver ledningsevnen bedre jo
lavere temperaturen bliver, men for halvledere er det omvendt: jo højere
temperaturen bliver, desto bedre bliver ledningsevnen. Er temperaturen for
lav fungerer halvlederen som isolator. Ledningevnen er altså meget følsom
overfor størrelsen af båndgabet samt temperaturen.

Silicium, der bliver brugt til langt størstedelen af de halvledere der pro-
duceres i dag, er en meget dårlig leder ved stuetemperatur. Man kan dog
påvirke ledningsevnen ved at tilføje en ganske lille andel urenheder i form af
atomer, der har enten en elektron for lidt eller en for meget. Processen kaldes
doping og ved at dope med fx 0,001 % kan man opnå en 10 000 gange højere
ledningsevne.

4.3 Dioder

Dioder har mange forskellige anvendelser og ikke bare indenfor kommunika-
tionssystemer, hvor de spiller en meget stor rolle. Det er to forskellige dioder,
der bruges til laseren og til detektoren. Vi skal her se på den mest simple
diodetype, der hedder en pn-diode. Den giver en forståelig forklaring af prin-
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Figur 26 En pn-diode er en særlig halvleder, der
er en sandwich af to lag: Det ene er p-dopet og
har overskud af positive ladninger og det andet er
n-dopet og har overskud af negative ladninger. I
grænselaget, hvor de to lag møder hinanden, sker
en udveksling af ladningsbærere, hvor de positive
ladninger i p-laget vandrer over i n-laget og hvor
de negative ladninger fra n-laget vandrer den an-
den vej. Efter meget kort tid vil der have indfundet
sig en ligevægt således ingen ladningsbærere flyt-
ter sig. I denne ligevægt er der et negativt og et
positivt ladet område i grænselaget, men udenfor
grænselaget er både p- og n-laget elektrisk neutra-
le.

cippet men i moderne kommunikationssystemer bruges mere avancerede
dioder.

Hvis man doper med atomer, der har en elektron mindre end halvlederens
atomer, bliver halvlederen p-dopet fordi der nu er huller, hvor der mangler
en elektron og disse fungerer som overskydende positive ladninger. Modsat
bliver en halvleder n-dopet hvis man doper med atomer med en elektron
mere end halvlederens atomer. I en halvleder kaldes elektroner og huller
(der er manglende elektroner) for ladningsbærere. En pn-diode består af et lag
p-dopet materiale ovenpå et lag n-dopet materiale, og området hvor lagene
er i kontakt kaldes grænselaget.

I dioden sidder altså to materialer tæt op ad hinanden; det ene har
overskud af positive ladning og det andet af negativ ladning. På figur 26 ses
grænselaget, hvor ladningerne vil flytte på sig hvilket skaber flere strømme i
dioden. Hvordan disse strømme går og opstår skal vi ikke kigge nærmere
på. Det er dog vigtigt at forstå, at ladningerne ikke udligner hinanden i
grænselaget.

Fælles for dioder er, at disse interne strømme nemt kan påvirkes. Det
betyder, at diodens egenskaber ændrer sig alt efter hvilket kredsløb de
indgår i og hvilke eksterne påvirkninger, der sker. Dette sætter naturligvis en
grænse for, hvad de kan bruges til, men ved at bruge forskellige halvledere,
der dopes i forskellige koncentrationer, kan man designe pn-dioder med
særlige egenskaber.

Lysdioder

En lysdiode (eller light-emitting diode, LED) er en diode, der forbindes til
en spændingskilde, fx et batteri. Når man sætter et spændingsfald hen
over dioden påvirkes ladningernes bevægelse i grænselaget. De positive
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Figur 27 En lysdiode er en pn-diode,
hvor man sætter en strømforsyning til.
Strømforsyningen forskubber ligevæg-
ten i grænselaget med det resultat, at
nogle af de positive og negative ladnin-
ger rekombinerer og henfalder fra led-
ningsbåndet til valensbåndet. Ved dette
henfald udsendes en foton og dioden
lyser.

Figur 28 En solcelle er en pn-diode,
der fungerer som en strømforsyning.
Indkomne fotoner exciterer elektroner så
der laves par af frie elektroner og tilsva-
rende positive ladninger. Når det sker i
grænselaget vil ladningerne bevæger sig
væk fra hinanden og give pn-dioden en
positiv og en negativ side.

og negative ladninger rekombinerer og udsender en foton, hvilket kan ses i
figur 27.

Fotonens energi afhænger blandt andet af båndgabet og dopingen af
halvlederne. Ved at benytte forskelligt dopede halvledere kan man derfor
designe lysdioder, der udsender fotoner med forskellige bølgelængder og
derved lys i forskellige farver.

Solceller

En solcelle er det samme som en lysdiode, bare omvendt. Hvor lysdioden
udsender lys når der lægges en spændingsfald over den, så danner en solcelle
en spændingsforskel når den absorberer lys. Dette kaldes den fotovoltaiske
effekt og kan ses på figur 28.

I princippet kan enhver lysdiode fungere som solcelle, men det bliver
dog en meget dårlig solcelle. En væsentlig faktor er nemlig diodens over-
fladeareal. For en lysdiode er det under 1 mm2 mens solceller har et flere
hundrede gange større areal. For at kunne generere strøm nok til at blive
anvendelige, laver man meget store paneler, hvor tusinder af enkelte solceller
er sammenkoblede.

Solceller er heller ikke særligt effektive, og de der kan købes i dag kon-
verterer under 15 % af det indkommende sollys til energi. Den nuværende
effektivitetsrekord er 28,2 %, der er sammenligneligt med fossile brændstoffer,
men solceller af denne type er meget dyre. Det skyldes, at de laves af sjældne
halvledermaterialer, og de findes derfor kun i laboratorier.
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Fotoceller

En fotocelle er det samme som en solcelle, men i stedet for at bruge den
som spændingskilde, så indgår den i et kredsløb hvor man registrerer den
strøm, der genereres ved den fotovoltaiske effekt. Man kan på den måde måle
den effekt fotonerne afsætter i dioden. Dette bruges fx i fjernsyn, hvor der
sidder en fotocelle og registrerer signalet fra en fjernbetjening, der udsender
infrarøde fotoner ved brug af en lysdiode.

Til detektorer i kommunikationssystemer er den største udfordring at
lave fotoceller, der reagerer hurtigt nok til at opnå den ønskede båndbredde.
Fotodioder begænses nemlig af, at der skal skabes ligevægt i grænselaget
efter enhver lyspuls. I moderne kommunikationssystemer, hvor båndbredden
er flere Gbit/s, benytter man ikke pn-dioder, men langt mere avancerede
designs.
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