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  مقدمه

ر به بعد به خااطر اابليات هاای ویانه آن د     ۷۷۱۱ت و از سال پس از اختراع ليزر شکل گرفکابل های فيبرنوری ایده به کارگيری 

در سال های اخير در دستور کار بسياری از کشورها ارار گرفته و به عنوان یکی از راه های برون رفات  و  شبکه مخابرات به کار گرفته شد

 .از عقب ماندگی دیجيتال عنوان شده است

 ؟می کندچیست و چگونه کار  فیبرنوری

تارهاای  . رهای بسيار نازک شيشه ای بوده که اطر هر یک از تارها نظير اطر یک تاار ماوی انساان اسات    رشته ای از تا، فيبرنوری

 . و کابل های نوری را بوجود می آورند می شود فوق در کالف هائی سازماندهی



 
اسات کاه    الساتيک پ یاا  شيشه شفاف مثل ی باریک و بلندی از یک مادّه ی رشته تار نوری یا ای از تارهای نوری فيبرنوری دسته

 . را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند نوری می تواند

تصاویر، صاوت و    ی باه صاورت  های با فيبرنوری می توان داده. باشد های معمولی می فيبرنوری داری پهنای باند بسيار باالتر از کابل

امروزه مخابرات فيبرنوری، باه دليال پهناای باناد     . گيگابيت بر ثانيه و باالتر انتقال داد ۷۱ی باند باال تا های دیگر را به راحتی با پهنا داده

 . وسيعتر در مقایسه با کابلهای مسی و تاخير کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزار انتقال اطالعات محسوب می شود

 . گيردمی ارار  استفاده مورد نوری در مسافت های طوالنی بمنظور ارسال سيگنال های فيبرنوری

نظير شبکه های تلفن شاهری و باين    مختلفدر موارد  آنامروزه از  و یکی از محيط های انتقال داده با سرعت باال است فيبرنوری

 . شبکه های کامپيوتری و اینترنت استفاده بعمل می آید، شهری

 فیزیک نورقوانین 
 :زیر درباره فيزیک نور ضروری استی نوری دانستن دو وااعيت  ها برای درک چگونگی کارکرد فيبر

، اگر به صاورت  (در مرز دو محيط)دکارت هر پرتو نور در مسير انتشارش هنگام عبور از محيطی به محيط دیگر -بر اساس اانون اسنل( ۷

( اویه بين پرتاو ناور و خاط عماود بار مارز      ز)شود و بسته به زاویه تابش  شکند و از مسيرش منحرف می عمودی به مرز برخورد نکند، می

 .مقدار زاویه شکست متفاوت است

 
 زاویه شکست نور

ضریب شکست آن محيط اسات کاه از تقسايم سارعت ناور در آن محايط بار         ،ی هر محيط ها در فيزیک نور یکی از مهمترین وینگی( ۲

 .تر باشد ضریب شکست آن بيشتر است و بر عکس هر چه محيط غليظ. آید متر بر ثانيه به دست می ۳×۷۱۱سرعت نور در خال 

تار از   اگر هنگام برخورد نور به مرز دو محيط، محيط دوم رايا  ( یکی از روابط بنيادی و مهم در انتشار نور)دکارت -بر اساس رابطه اسنل

شاکند کاه دیگار     ای می کند، به اندازه به مرز دو محيط برخورد( زاویه حد)ای خاص  تر از زاویه محيط اول باشد و نور با زاویه تابش بزرگ

. کاه اسااس کاار فيبرهاای ناوری اسات       گویناد  بازتابش کلیبه این اتفاق . شود وارد محيط دوم نشده و به طور کامل به محيط اول برمی

اویاه حاد باه مارز     ای کاوچکتر از ز  پرتوی اول که باا زاویاه  . بينيد پرتوی دوم بيانگر برخورد با زاویه حد است همان طور که در شکل می

ور است که پرتوی سوم که زاویه تابشش بزرگتر از حد اسات بطا    این در حالی. شود کند با شکستی جزیی وارد محيط دوم می برخورد می

 .شود کامل به محيط اول باز می

 
 (یکی از روابط بنيادی و مهم در انتشار نور)دکارت -رابطه اسنل
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متفااوت و دو   ضاریب شکسات   دو ناحيه مغزی و غالف بااز که  است نس شيشه یا پالستيکای از ج استوانه موجبر فيبرنوری یک

 . استالیه پوششی اوليه و ثانویه پالستيکی تشکيل شده 

 
 فيبرنوری کابل هایساختار 

مغازی و غاالف    هاای  ضریب شکستبایست برارار باشد که به ترتيب  شرط میدو در فيبرنوری  نور برای انتشار اانون اسنل برپایه

 .هستند

 .(اسات تری  در نتيجه محيط راي )تری نسبت به هسته است  در فيبرنوری جنس پوسته از موادی است که دارای ضریب شکست کوچک

کنند که برای پرتاوی ناور    با تغيير زاویه ی تابش نور در ورودی فيبر، زاویه برخورد نور در مرز دو الیه هسته و پوسته را طوری تنظيم می

 .ها به جلو هدایت شود در هنگام برخورد به مرز دو الیه بازتابش کلّی رخ دهد و نور از هسته خارج نشود، بلکه با انعکاس از دیواره

ی مسای ظرفيات محادودی بارای      هاا  در حالی کاه کابال   آنهاستدر  شک مهمترین مزیت فيبرهای نوری حجم باالی انتقال اطالعات بی

باشد که هر یک ااادر باه    ر میهر کابل شامل چند صد رشته فيب. تقریباً ظرفيت نامحدود دارند فيبرنوریی  ها کابل. انتقال اطالعات دارند

 .کافی است تنها با ادری تغيير در زاویه ی تابش پرتو، دو پرتو نوری را از هم متمایز کنيم. انتقال چندین پرتو نوری هستند

 فیبرنوریارسال نور در 

 
 شکست نور

مرتبا بوسيله دیاواره آیناه پاوش الیاه ای کاه هساته را       ، بر اساس ااعده ای موسوم به بازتابش داخلی، رینور در یک کابل فيبرنو

 . رود و در طول هسته پيش می می کندبه این سو و آن سو پرش ، فراگرفته

 
 کلی بازتابش داخلی

 . فواصل طوالنی را طی کند دمی توانموج نور ، می کنداز آنجا که الیه آینه پوش اطراف هسته هيچ نوری را جذب ن

دیوارهاای   مشاابه  ۷وسته با توجه به سطح آبکاری شدهو توسط جهش های پي( راهرومثل )هسته  در کابل فيبر نوری از طری ، نور

، سته نمای باشاد  اادر به جذب نور موجود در ه، با توجه به اینکه سطح آبکاری شده. (داخلی مجموع انعکاس) شيشه ای حرکت می کند

علات   و می شوندهای نوری در حين حرکت در طول فيبر، ضعيف  برخی از سيگنال. نور اادر به حرکت در مسافت های طوالنی می باشد

موجاود،   ی برخی از سيگنال های نوری بدليل عدم خلاوص شيشاه  به عبارت دیگر . ها داخل شيشه است عمده آن وجود برخی ناخالصی
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به درجه خلاوص شيشاه بکاار رفتاه در داخال       نوری ميزان ضعيف شدن سيگنال. ی تضعيف در طول هسته گردنددچار نوع ممکن است

، درصد در هار کيلاومتر   ۱5تا  0۱نانومتر بين  ۱5۱مثال موج با طول بستگی دارد  می کندفيبر و نيز طول موج نوری که درون فيبر سير 

 درصد در هر کيلومتر 5۱نانومتر بيش از  ۷55۱موج با طول ، ر کيلومتردرصد در ه 0۱تا  5۱نانومتر بين  ۷۳۱۱موج با طول 

 
 های نوری در حين حرکت در طول فيبر سيگنالحرکت 

 و نظریه ها ساختار نور

 . در این باره سه نظریه وجود دارد. در مورد ساختار و ماهيت نور به طور اطع نمی توان نظر داد

 نظریه ذره ای بودن نور (۷

 ن نور نظریه موجی بود (۲

 نظریه کوانتمی بودن نور (۳

ناميده می شوند تشاکيل   فوتوناز ذرات بسيار ریزی که  می رسد گاهی اواات رفتار نور طوری است که به نظر: نظریه ذره ای نور 

وان ناور تولياد   اگر ساختار ذره ای نور را بپذیریم می ت .شده است و می توان گفت که پرتوهای نور شامل تعداد بسيار زیادی فوتون است

 . شده توسط منابع ليزرها و دیودهای ليزری را توجيه کرد

گاهی اواات رفتار نور به شکلی است که می توان نور را یک موج الکترو مغناطيسای باا فرکاانس زیااد و طاول      : نظریه موجی نور 

عمود بر جهتی است کاه ماوج منتشار مای     موج کوتاه فرض کرد و می توان گفت که امواج نوری از نوع مقطعی است یعنی حرکت موج 

 . حرکت می کنند و نور نيز تقریباً با همين سرعت در خالء در حال حرکت استزیاد  امواج الکترومغناطيسی در خالء با سرعت. شود

در ایان حالات    ؛واتی نور از محيطی به محيط دیگر حرکت می کند فرکانس آن عوض نمی شود ولی سرعت آن تغيير مای کناد  

برای اینکه بدانيم نور در تارهای نوری به چه شکل حرکت می کند و چه تغييراتی در ناور بوجاود مای    . بوجود می آید شکست نورده پدی

 . آید باید رفتار موجی نور را در نظر گرفت

 
 بازتابش نور

ال ناور را توجياه مای کناد اماا در بررسای       نظریه موجی بودن نور به ادر کافی تمام پدیده های مربوط به انتقا : نظریه کوانتمی نور 

بعضی از رفتارهای نور که در برخی از حالت ها نظير پاشيدگی و گسيل و جذب رخ می دهد تئوری های ذره ای و موجی جوابگو نيستند و 

ذرات بسايار ریازی اسات    تئوری کوانتومی نور بيان می کند که تشعشع نور حاوی . به جای آنها تئوری کوانتمی نور می تواند پاسخگو باشد

 . که خصوصيات موجی را نيز دارا است



 
 تار نوری

یاا    (Sio2) ماده اصلی تارهاای ناوری شيشاه ای سايليکا    . تار نوری یک لوله خاص است که از شيشه یا پالستيک ساخته می شود

تار فاراوان اسات و مشاکل دسترسای باه       مواد اوليه برای ساخت هر دو نوع .پالستيک شفاف است یاای پالستيکی سيليکات است و یا تاره

از تارهای شيشه ای به دليل تضعيف پایين معموالً برای فواصل دور استفاده می شود و تارهای پالساتيکی را بارای   . مواد اوليه مطرح نيست

نسبت به نموناه شيشاه    فواصل کوتاه بکار می برند و چون ماده اصلی تشکيل دهنده آن پالستيک است دارای استحکام نسبتاً خوبی است و

 . ای ارزانتر نيز هست

برای اینکه از تارهای نوری استفاده شود تعداد معينی از تارهای نوری را درون پوشش لوله ای ارار می دهناد کاه باه آن کابال مای      

واد تشاکيل دهناده کابال    سااختمان و ما  . کابل ها از مواد گوناگونی از جمله پالستيک ساخته می شوند و نمونه های مختلفی دارند. گویيم

کاه  برای انتقال اطالعات از طریا  کابال ناوری    . مثالً ساختمان کابلهایی که در زیر دریا ارار دارند متفاوت است. بستگی به کاربرد آن دارد

ا اطالعاات را از  به یک منبع نور که با اندازه و جنس تار و شرایط انتقال مطابقت داشاته باشاد نيازمنادیم تا     متشکل از فيبرهای نوری است

 . فرستنده بگيرد و تبدیل به سيگنالهای نوری کرده و آن را درون فيبر ارسال نماید

در اسمت گيرنده نياز باه   . ۷دشوبه عنوان منبع نور استفاده می ( LED) و با دیودهای نور گسيل( LD) معموالً از دیودهای ليزری

 . سيگنالهای نوری از فيبر گرفته می شود را تبدیل به سيگنالهای الکتریکی کندیک آشکار ساز نيازمندیم تا اطالعاتی را که به شکل 

 تضعیف

باه عباارت سااده تار     . در هر کانال ارتباطی توان سيگنال خروجی از کانال با توان سيگنال ورودی به کانال تفاوت دارد و کمتر است

پس می توان نتيجه گرفت که مقداری از سيگنال ورودی در خاود  . تهميشه مقدار خروجی از کانال ارتباطی ضعيف تر از مقدار ورودی اس

. مای شاود  چاار تضاعيف   دانتشار نور تحت تأثير عواملی ذاتی و اکتسابی  .کانال به اصطالح از بين می رود به این مسئله تضعيف می گویند

هار کاناال    .و فشارهای مکانيکی بر آنها هساتند خمش ، رایلیپراکندگی ، مادون ارمز جذب، ماورای بنفش این عوامل عمدتا ناشی از جذب

اطار کاناال و    ،جانس کاناال   ،ارتباطی بسته به نوع و جنس مواد تشکيل دهنده آن یک ضریب تضعيف دارد که این ضریب به طول کاناال 

 . عوامل دیگر بستگی دارد

ت کننده می گذارند تا سيگنال هاایی را  در طول مسير کانال و در فواصل معين یک تقوی ،برای جبران تضعيف سيگنال های ورودی

 . که ضعيف شده اند تقویت کرده و به توان باالتر برساند

باا تضاعيف   )ناانومتر   ۷۳۱۱و ( درصد در هر کيلاومتر  ۱5تا  0۱با تضعيف )نانومتر  ۱5۱متداول ترین طول موج سيگنال های نوری 

ماورد   فيبرنوریهستند که در مخابرات ( درصد در هر کيلومتر 5۱يف بيش از با تضع)نانومتر  ۷55۱و ( درصد در هر کيلومتر 0۱تا  5۱بين 

 چارا کاه  نقاش دارناد    فيبرناوری در حال حاضر بيشترین مهندسان مخابرات و فيزیکدانان در باال باردن تکنولاوژی   . استفاده ارار می گيرند

 . هستند فيبرنورینوری از مهم ترین مباحث  حجم انتقال اطالعات و تقویت کننده های نوری جهت جلوگيری از تضعيف سيگنال

 کابل های مسی و فیبرنوریمقایسه 

بشر مدت ها فکر استفاده از کابلهای دیگر به جای کابل فلزی را در سر می پروراند و برای جایگزینی سيساتم کام هزیناه اماا دارای     

ل منطقی و مناسبی یافت و در نهایت الياف نوری را مناسب تار از  را برای ارسال اطالعات، راه ح "شيشه و نور"کيفيت بهتر و کاربرد بيشتر 

 . کابل های فلزی تشخيص داد

این است که نسبت به کابل های مسی دارای تضعيف یا تلفات کمتری است و سيگنال های نور فاصاله   فيبرنورییکی از مزیت های 

باه تقویات   ( بسته باه ناوع فيبار   )کيلومتر  5۱رهای نوری تقریباً در هر بطور مثال فيب. بيشتری را بدون نياز به تقویت کننده طی می کنند

نسبت به کابل مسای ناازکتر    فيبرنورییکی دیگر از مزایای . کيلومتر کاهش می یابد 5کننده نياز دارند ولی در کابل های مسی این رام به 

. کيلو گرم دارد که به مراتب سبک تار از کابال مسای اسات     ۷/5بودن و سبکتر بودن آن است بطوریکه معموالً در هر کيلومتر وزنی معادل 

همين خصوصيت باعث شده که در شبکه های پر سارعت   وبه منظور ارسال اطالعات بسيار بيشتر از کابل مسی است  فيبرنوریپهنای باند 

 اسات و ظرفيات انتقاال    در سااعت  رتزگيگااه  ۷۱حاد  بسته به نوع فيبر در  فيبرنوریسرعت انتقال اطالعات در  .استفاده شود فيبرنوریاز 

                                                           
که وظيفه تبدیل سيگنال الکتریکی به سيگنال نوری را انجام می دهند ، منابع نوری می نامند که به طور کلی به دو دستگا ه هایی  ۷

 . شوندهای ليزری تقسيم می یا دیود LD(Laser Diode )های منتشر کننده نورویا دیود  LED (Light Emitting Diode)دسته

 



 
درجاه امنيات   . شودمحسوب می  فيبرنوریبه کابل مسی از مزیت دیگر  در بعضی موارد ارزانتر بودن نسبت .یا باالتر می باشد ۲/5 اطالعات

نال های ناوری بسايار   اطالعاتی فيبرنوری نسبت به کابل مسی بسيار باالست و بدليل اینکه گرفتن انشعاب از فيبرنوری و آشکار سازی سيگ

 . بسيار مشکل است است پيچيده سرات اطالعات از فيبرنوری

 فیبرنوریتاریخچه ساخت 

اولياه از ناور بارای ارساال پياام اساتفاده مای کارد و باا           پدیده جدیدی نيست؛ بشر، استفاده از نور به عنوان وسيله ای برای ارتباط

 . به دیگران ابراز می کرد نوری بود مقاصد خاصی رافرستادن عالئم به صورت دود که خود نوعی ارتباط 

توساط   ۷۱۸۱بارای اولاين باار در ساال     ( که اساس فيبرهای نوری امروزی اسات ) هدایت نوربرای ( شکست)انکسار ایده استفاده از 

leinaD noDDeloi و seuqcaJ tenniaB همچنين . در پاریس پيشنهاد شدsooi llileDD  در کتااب خاود وینگای     ۷۱۱۱در سال

و واتای از آب وارد هاوا مای شاود از      می شودواتی نور از هوا وارد آب می شود به سمت خط عمود بر سطح خم »: را شرح داد بازتاب کلی

 می شاود درجه شود هيچ نوری از آب خارج ن ۸۱ود در تابش از داخل آب بزرگتر از اگر زاویه ی پرتو نور با خط عم. خط عمود دور می شود

 .می ناميم زاویه بحرانیزاویه ای که انعکاس کلی آغاز می شود را . در وااع نور به طور کامل از سطح آب منعکس می شود

 
 زاویه های مختلف شکست نور

 ۸درسات  ، ۷۱۱۱به وسيله الکساندر گراهام بل صاورت گرفات کاه در ساال      شاید اولين تالش در سير تکاملی سيستم ارتباط نوری

تلفان  . به ثبت رسااند  کرد یا سيستمی که صدا را تا فواصل چند صد متر منتقل می( فوتوفون)اختراع تلفن نوری ، سال پس از اختراع تلفن

در ایان روش ناور   . گيرنده یک فتوسل باود  و ای کار می کرد نوری بر مبنای مدوله کردن نور خورشيد بازتابيده با به ارتعاش در آوردن آینه

اگرچه دستگاه بل ظاهراً کار مای کارد   ، به همين دليل. متر ميسر نبود ۲۱۱در هوا منتشر می شد بنابراین امکان انتقال اطالعات تا بيش از 

ن نوری را به ثبات رسااند، ولای ایان اختاراع مانناد       یک سيستم تلف« الکساندر گراهام بل»هر چند و . اما از موفقيت تجاری برخوردار نبود

 .اختراع ابلی اش یعنی تلفن معمولی نبود و به صورت یک اختراع تجربی باای ماند و هرگز تحق  پيدا نکرد

 بعد باعث شد که همواره مخابرات نوری بعنوان یک انتخاب مناسب مطارح باشاد   ميالدی به ۷۷۱۱توسعه فناوری فيبرنوری از سال 

 .شده مورد بهره برداری ارار گرفت ميليون کيلومتر کابل نوری نصب ۲ميالدی در دنيا نزدیک به  ۷۷۱5تا سال  و

 آشنایی با شیوه های انتقال اطالعات به وسیله امواج

کاه   فيبرناوری یاک کابال   . می شاود استفاده  ليزر ها توسط نور برای انتقال داده( اکسيد یسيليسيم د معموالً از جنس) فيبرنوریاز 

فيبرهاای ناوری   . ل کندصوتی را حم ی د صدها هزار مکالمهمی توانکمتر از یک اینچ اطر دارد از مجموعه ای از این فيبرها تشکيل شده و 

 . سازند يه را فراهم میگيگابایت در ثان ۷۱در ثانيه تا  گيگابایت ۲.5 تجاری ظرفيت

هسته معموالً شامل یاک تاار کاامالً بازتااب کنناده از      . نامند ترین الیه را هسته می درونی. می شوداز چندین الیه ساخته  فيبرنوری

ین حاال، یاک   با ا. آورد هزینه ساخت را پایين  تا می شودمالً بازتابنده ساخته ها از پالستيک کا ر بعضی از کابلهسته د. شيشه خالص است

حول هساته بخاش پوساته اارار     . رود ها در فواصل کوتاه به کار می هسته پالستيکی معموالً کيفيت شيشه را ندارد و بيشتر برای حمل داده

ناور   مای شاود  که باعث  می دهندهسته و پوسته به همراه هم یک رابط بازتابنده را تشکيل . می شوددارد که از شيشه یا پالستيک ساخته 



 
ایان عمال بازتااب ناور باه مرکاز       . رسند سته تابيده شود تا از سطحی به طرف مرکز هسته باز تابيده شود که در آن دو ماده به هم میدر ه

هر ميکرون معاادل  )ميکرون است  ۷۲5اطر هسته و پوسته با هم حدود  ،فيبرنوریدر نوع مرسوم . نامند می "بازتاب داخلی کلی"هسته را 

بسته به سازنده، حول پوسته چند الیه محاافظ، شاامل یاک پوشاش     . که در حدود اندازه یک تار موی انسان است( یک ميليونيم متر است

کابال   اسمتهای این الیه کل. می دهدیک پوشش محافظ پالستکی سخت الیه بيرونی را تشکيل . می گيردمعموالً از جنس پالستيک ارار 

 . اطر یک کابل نمونه کمتر از یک اینچ است. مختلف را در بر بگيرد نوریفيبرد صدها می توان و دارد را در خود نگه می

، مای دهاد  فيبر تک حالتی یک سيگنال نوری را در هر زمان انتشاار  . تک حالتی و چند حالتی: از لحاظ کلی دو نوع فيبر وجود دارد

 . بدهدزمان انتقال  د صدها حالت نور را به طور هممی تواندر حالی که فيبر چند حالتی 

بارای دساتيابی باه ایان ناوع      . طراحان فيبرهای نسل سوم، فيبرهایی را مد نظر داشتند که دارای حداال تلفات و پاشاندگی باشاند  

ميکارون بهاره جساتند و فيباری را      ۷.۳ميکرون و از حداال پاشندگی در طول موج  ۷.55فيبرها، محققين از حداال تلفات در طول موج 

در عمل با تغييراتی در پروفایل ضریب شکست فيبرهای تک مد از نسال دوم، کاه   . ساختار نسبتا پيچيده تری بودطراحی کردند که دارای 

ميکرون انتقال داده شد و بدین ترتياب فيبار ناوری باا ماهيات      ۷.55ميکرون ارار داشت، به محدوده  ۷.۳حداال پاشندگی ان در محدوده 

 . اف ساخته شد. اس. متفاوتی موسوم به فيبر دی

ماوارد اساتفاده و    و حمل می شود فيبرنوریدرصد ترافيک اطالعاتی و صوتی راه دور در جهان توسط کابل های  ۱۱امروزه بيش از 

 دری از ایان کاربردهاا انتقاال صادا یاا تصاویر       انمونه . به شدت افزایش یافته و کاربردهای بی شماری پيدا کرده است فيبرنوریتقاضا برای 

اساتفاده مای    فيبرناوری شرکت های بين المللی و سازمان های دولتی نيز برای انتقال اطالعات ماالی و داده هاا از   . ستمسافت های زیاد ا

 . کنند زیرا به سيستم های اابل اطمينان نياز دارند

هاای تراباری    سيستم. شرکت های تلویزیونی کابلی نيز از فيبر برای تحویل سرویس های دیتا و ویدئوی دیجيتال استفاده می کنند

. بهاره مای برناد    فيبرناوری هوشمند مانند بزرگراه های مجهز به چراغ های راهنمایی هوشمند از سيستم های سنجش از راه دور مبتنی بر 

نيز به این صورت است که مقدار نوری که می توان از طری  زاویه پذیرش خارجی به یک هساته تزریا  کارد باا کاارایی       فيبرنوریعملکرد 

 . نور بيشتری به گيرنده خواهد رسيد، هرچه مقدار نور اابل تزری  به هسته بيشتر باشد به عبارت دیگر مورد نظر متناسب است یفيبرنور

  . PCS  ۷کابل های پالستيکی و کابل های، یاساخته می شوند؛ کابل های شيشه  شکلسه  به فيبرنوریکابل های 

شيشاه ماورد اساتفاده در آن از جانس دی     . است و گسترده تارین کااربرد را دارد  ی دارای کمترین تضعيف اشيشه  فيبرنوریکابل 

 .در طول فرآیند ساخت آن ناخالصی هایی به شيشه خالص افزوده می شود. اکسيد سيليکون یا کوارتز گداخته فوق العاده شفاف است

مهام تارین مزیات    . تيکی و نسبتاً ضخيم اسات پالستيکی نيز دارای بيشترین تضعيف و دارای هسته و پوسته پالس فيبرنوریکابل  

ی او پالستيکی هزینه ساخت و بهره برداری آنهاست و مورد پسند آن دسته از افرادی اسات کاه باا مشاکالت بودجاه      شيشه ای کابل های 

البتاه  ، ندهستاشتعال  الزم به توضيح است این کابل ها فقط برای محيط های مخصوص اابل استفاده هستند زیرا به راحتی اابل. مواجه اند

 . اابليت مقاومت باالیی نيز دارند

و یک پوسته پالساتيکی اسات و البتاه    شيشه ای چيزی بين شيشه و پالستيک است یعنی دارای یک هسته  PCS فيبرنوریکابل 

ی نادارد و در هار ناوع    در نتيجه ميان نصاب کننادگان ليناک محباوبيت    ، معایبی نيز دارد؛ به عنوان مثال در حالل های آلی حل نمی شود

هم اکنون به دليل سرعت بااالی انتقاال ناور از آن    . البته بهبودهایی نيز در وضعيت آن به وجود آمده است محيطی نيز اابل استفاده نيست

ی ادت در حاال گساترش اسات و در آیناده     در زمينه های مختلف علم استفاده می شود که دامنه کاربردهای آن با پيشرفت دانش باه شا  

 . نزدیک زمينه های مختلفی را دربر خواهد گرفت

 نحوه ساخت

د و ساپس در یاک   شاو  ای موسوم به پيش سازه از جنس سيليکا ایجاد می ابتدا ساختار آن در یک ميله شيشه، فيبرنوریبرای توليد 

هاا بکاار رفتاه     ساخت انواع پيش سازهروشهای متعددی برای  ۷۷۱۱از سال . گردد فرآیند جداگانه این ميله کشيده شده تبدیل به فيبر می

 . اخل یک لوله به عنوان پایه ارار دارنددای در  های شيشه است که اغلب آنها بر مبنای رسوب دهی الیه

 روشهای ساخت پیش سازه

 :به سه دسته تقسيم کرد می توانروشهای فرآیند فاز بخار برای ساخت پيش سازه فيبرنوری را 

                                                           
1
 Plastic Clad Silica 



 
 خاررسوب دهی داخلی در فاز ب 

 رسوب دهی بيرونی در فاز بخار 

 رسوب دهی محوری در فاز بخار 

 :شامل موارد زیر است الزم در فرآیند ساخت پيش سازه مواد

 ای در فرآیند مورد نياز است های شيشه این ماده برای تأمين الیه: تتراکلرید سيلسکون . 

 می شودحيه مغزی پيش سازه استفاده این ماده برای افزایش ضریب شکست شيشه در نا: تتراکلرید ژرمانيوم . 

 می شوداین مواد وارد واکنش ، برای کاهش دمای واکنش در حين ساخت پيش سازه: اکسی کلرید فسفریل . 

 می شوددر ناحيه غالف استفاده  ضریب شکست شيشه برای کاهش: گاز فلوئور . 

 می گيرددر داخل لوله مورد استفاده ارار برای نفوذ حرارتی و حباب زدایی در حين واکنش شيميایی : گاز هليوم . 

 برای آب زدایی محيط داخل لوله ابل از شروع واکنش اصلی مورد نياز است: گاز کلر . 

 فیبرنوری مراحل ساخت

 مراحل صيقل حرارتی : 

 مرحله اچينگ: 

 الیه نشانی ناحيه غالف: 

 در ایران فيبرنوری و کاربرد تاریخچه فصل دوم

 تاریخچه فیبرنوری در ایران

در  فيبرناوری در مرکز تحقيقات منجر به تأسيس مجتمع تولياد   فيبرنوری، فعاليتهای تحقيقاتی در زمينه 0۱در ایران در اوایل دهه 

نخستين خاط مخاابراتی تاار ناوری باين       سپسدر یزد به بهره برداری رسيد  فيبرنوریانه توليد کارخ ۷۳0۱پونک تهران گردید و در سال 

 .تهران و کرج به کار افتاد

 اجرا شد  ۷۳0۱کيلومتر بين تهران و کرج در سال  5۸اولين فيبرنوری بين شهری به طول 

ميلياارد ریاال باين     ۸۱ای باال  بار    هزار کانال بين چندین مسير با هزیناه  ۷۳کيلومتر کابل با  ۱۱۱اولين پروژه فيبرنوری با اجرای 

 .شداز نوع سيستمهای دیجيتال غيرهمزمان اجرا  تجهيزات سيستمهای انتقال بين شهری برنامه اول .انجام شد ۱۳تا  0۷سالهای 

فعاليت استفاده از کابلهای ناوری در   و ل در ایران آغاز شداکيلومتر در س 5۱۱۱۱با ظرفيت  فيبرنوریتوليد  ۷۳۱۳عمال در سال  اما

 . دیگر شهرهای بزرگ ایران شروع شد تا در آینده نزدیک از طری  یک شبکه ملی مخابرات نوری به هم متصل شوند

هازار کيلاومتر در    ۸۱در راستای خودکفائی صنعتی توليد کابل فيبرنوری را با ظرفيت  ۷۳0۱از سال  شرکت کابلسازی شهيد اندی

 . سال آغاز کرد

 هادف  باا  دانشاگاه  کاوی  فيبرناوری  شبکه ارتقا و گسترش پروژه .ميگردد بر۷۳۱۲ سال به تهران دانشگاه در وایرلس شبکه راراستق

 لولاه  مرحله تا ۱۱ سال در پروژه اول فاز .باشد می انجام حال در سيمی زوج ارتباطات حذف و فيبرنوری به کوی ساختمانهای تمامی اتصال

 .باشاد  مای  اجرا دست در تهران دانشگاه مجازی فضای و اطالعات فنآوری مرکز نظارت با آن چهارم و سوم وم،د فازهای و شد آماده گذاری

 ای شابکه  ارتباطاات  بيشاتر  سرعت باعث که است فيبرنوری شبکه به مطمئن اتصال از حاصل روانی و یکپارچگی پروژه این اجرای محاسن

 هماان  کاه  هدف جامعه به دهی سرویس در دانشگاه کوی انفورماتيکی توان جدید رهایافزا سخت به شبکه تجهيز آن کنار در و شد خواهد

  .داد خواهد ارتقاء را باشند می کوی ساکن دانشجویان

 داخال  پروژهاین  که است TAE المللی بين فيبرنوری پروژه به مربوط کيلومتر ۲۱۱۷ بر  بال کشور فيبرنوری اصلی شبکه از بخشی

 یا  رط از اروپاا  و آسيا ،پروژه این اندازی راه و نصب با و است ترکمنستان در رنوریفيب پشتيبان سيستم و زرگاناب مرز تا باجگيران از کشور

فنااوری ماورد اساتفاده بارای      .اسات  مخاابراتی  تترانزی مراکز مهمترین از یکی مسير این در ایران و اند شده متصل یکدیگر به نوری کابل

تاار ناوری    رادیاوئی  پاروژه هم اکناون   .مگابيت در ثانيه است ۷55است که ظرفيت آن برای تجهيزات رادیوئی  SDH سيستم های انتقال

، ترکياه ، ایاران ، ترکمنساتان  و ساتان ازبک، ارايزساتان ، چاين  کيلومتر طول اسات و از  ۲۸۱۱۱ی مشهور است دارا lAT که به اروپا-آسيا

 .کانال تلفنی است ۱50۱، ظرفيت اابل حمل این خط. گذرد می آلمان و اوکراین

http://optical-internet.blogfa.com/post/17
http://optical-internet.blogfa.com/post/17
http://optical-internet.blogfa.com/post/17


 
 مهمترین پروژه های فیبرنوری ایران 

 : است ذیل بشرح کشور داخل و الملل بين ارتباطات از اعم کشور در فيبرنوری های پروژه مهمترین

  AETپروژه -۷ 

 از و اسات  گردیاده  اجارا  و طراحای  کاه  باشاد  مای  آسايائی  و اروپاائی  کشورهای ميان فيبرنوری مخابراتی شبکه یک مذکور پروژه 

 باين  ارتبااط  ،عضاو  کشورهای داخل مخابرات ارتباط تامين بر عالوه پروژه این .یابد می خاتمه آلمان فرانکفورت در و شروع چين شانگهای

 مارز  از آن ورودی که باشد می کيلومتر ۲۱۱۷ است کرده طی ایران در پروژه که اصلی مسير .نماید می برارار نيز را عضو کشورهای المللی

 ،سامنان  ،تهاران  ،اازوین  ،زنجاان  ،تبریاز  شاهرهای  از و باشاد  مای  خراساان  استان در باجگيران آن خروجی و غربی آذربایجان در بازرگان

  .گذرد می اوچان و سبزوار ،شاهرود

 جاسک-فجيره روژهپ -۲ 

 و گرفات  اارار  بارداری  بهاره  ماورد  امارات کشور در فجيره و جاسک بين فيبرنوری کيلومتر ۷0۱ طول به ۷۳۱۱ سال در پروژه این

  .گردید فارس خليج حوزه کشورهای و ایران بين المللی بين ارتباطات امر در سهولت باعث

 شابکه  اصالی  زیرسااخت  بعناوان  فيبرناوری  شابکه  جدی پيگيری راستای در مسو و دوم ،اول ساله پنج برنامه فيبرنوری پروژه -۳ 

 روزافازون  نياز تامين بمنظور شهری مراکز بين و فرعی خطوط ،یالملل بين ،اصلی خطوط االب در فيبرنوری های پروژه برنامه ،کشور انتقال

 طای  بطوریکاه  .اسات  شاده  برداشاته  ماوثری  ادمهای اهداف تحق  جهت در شده تنظيم ...( و دیتا ،همراه ،ثابت تلفن) مخابراتی ارتباطات

 سااله  پانج  برناماه  در و (شهری مراکز بين و الملل بين خطوط ،اصلی طخطو) فيبرنوری کيلومتر ۷5۱۱ حدود اول ساله پنج برنامه سالهای

 (۱۳-۱۷) ساوم  سااله  پانج  رنامهب در همچنين .است شده اندازی راه و نصب (شهری مراکز بين و اصلی خطوط) کيلومتر ۱۳5۷ حدود دوم

 پایاان  تا ایران مخابرات شرکت متخصص پرسنل روزی شبانه تالش با که بود شده بينی پيش فيبرنوری کيلومتر ۷۱۷۳۲ اندازی راه و نصب

  .شد برداری بهره آماده کيلومتر ۷0۲۸۷ ،برنامه
 فیبرنوریانتخاب بهینه 

 یاک  از کاه  کواکسايال  کابال  .باشاد  مای  ورمح هم کابل همان یا کواسيال کابل ویدئو، سيگنال انتقال فضای اولين ما همه ذهن در

 مساير  طاول  در سيگنال افت باعث هادی، فلزات مقاومتی خاصيت طب  است شده تشکيل واسطه عای  همراه به آن محافظ شيلد و مغزی

 شاده  تالش مسير طول افزایش جهت در حدودی تا حساس گيرنده مدارات یا و ميانی های کننده تقویت کارگيری به با چند هر .گردد می

 کواکسايال  هاای  کابال  امنيتی های سيستم در همچنين .نماید می غيرعملی کيلومتر یک حدود از بيش مناسب تخمين یک در ولی است

 ناویز  حذف گاها .شود می نویزی اصطالحا تصویر ایجاد باعث لذا و گيرد می ارار مجاور های دستگاه و محيط نویزهای تأثير تحت راحتی به

  .نماید می طرف بر دارد که ساختاری به توجه با فيبرنوری را کابل این ضعف نقاط تمام اما .است غيرممکن مسی های کابل روی

 دورباين  فاصاله  کاه  هایی پروژه در .گيرد می صورت آن گستردگی و سيستم نوع اساس بر فيبرنوری یا و کواکسيال کابل از استفاده

 افازایش  بار  عاالوه  اساتراتنی  ایان  .شود می استفاده (مدی چند یا و مدی تک) فيبرنوری از باشد زیاد مرکزی دستگاه و کنترل محل از ها

 شارایطی  در و کوتااه  های مسافت در حال هر در .است موثر نيز ها سيگنال امنيت افزایش در دوربين، تأخير بدون کنترل و تصویر کيفيت

 ارتبااطی  لينکهاای  ایان  از ابال  تاا  اینکاه  دیگار  نکتاه  .کارد  استفاده مناسب کواکسيال کابل از توان می شود می حفظ تصویر کيفيت که

 ارتبااطی  لينکهای توليد با خوشبختانه ولی شد، می استفاده بزرگ های پروژه در فقط و بوده هزینه پر بسيار بودن وارداتی بدليل فيبرنوری

 دغدغاه  بادون  اند توانسته مجری شرکتهای و شده بيشتری ااتصادی صرفه دارای فيبرنوری از استفاده ایران، در مناسب ايمت و کيفيت با

 .ببرند بهره خود های طراحی در محصوالت این از

 تلفان  هاای  شابکه  نظير متفاوتی موارد در فيبرنوری از امروزه .است باال سرعت با داده انتقال های محيط از یکی فيبرنوری بنابراین

برای انتقاال   و نوری های سيگنال ارسال بمنظور فيبرنوری از .آید می بعمل استفاده نتاینتر و کامپيوتری های شبکه شهری، بين و شهری

 . اطالعات در مسافت های طوالنی استفاده می شود

 :بر شمرد فيبرنوریهای زیر را می توان برای دربه طور کلی کارب

 انتقال جهت نوری مخابرات هایدرسيستم POTS  

 مختلف هایبخش بين در فوق رویسس انتقال برای محلی هایدرسازمان 

 کابلی درتلویزیون 

 هوشمند انتقال و نقل هایسيستم در 



 
 پزشکی درصنعت 

 نظامی درصنایع 

 نظير پرسرعت هایدرسيستمGigaBit Ethernet ،FDDI ،MultiMedia ،ATM ،SONET ،Fiber Channel  

 صنعت و ونقل حمل، فضایی بخش در 

 وش هایی که در لوله ها و موتورها به صورت ماشينی اجرا می شودبرای چک کردن ج تصویربرداری ماشينی . 

 برای بررسی مجاری فاضالب ها و راه های ورودی آب در لوله کشی . 

 .توضيحات بيشتری ارایه می دهيم فيبرنوریهای داکنون درباره مهمترین کاربر
 کاربرد در مخابرات

 . عات توسط نور ليزر استانتقال اطال فيبرنورییکی از مرسوم ترین کاربردهای 

 پار  از یکای  فيبرناوری  مخاابرات  و انتقاال  هاای  سيساتم  طری  از اطالعات انتقال راحتی و ارتباطات گسترش فيبرنوری کاربردهای

 .باشد می فيبرنوری مخابرات های وینگی ترین مهم از تسهيل و دات سرعت .است امروز جهان در بحث مورد موارد ترین اهميت
 حسگرهاکاربرد در 

، حارارت ، فشاار ، ميادان مغناطيسای  ، جریاان الکتریکای   های فيزیکی مانند گيری کميت برای اندازه فيبرنوری حسگرهای استفاده از

در ایان ناوع   . اسات  هاای اخيار شاروع شاده     تشعشعات پرتوهای گاما و ایکس در سال، سطح مایعات، های دریا آلودگی آب، جابجایی

های فيبر تحت ميادان کميات ماورد     بدین ترتيب که وینگی می شودگيری  ن عنصر اصلی حسگر بهرهبه عنوا فيبرنوریاز ، حسگرها

 . می شودگيری تغيير یافته و با اندازه شدت کميت تأثيرپذیر  اندازه
 کاربردهای نظامی

کنتارل و  ، رادار ا آناتن برااراری ارتبااط و کنتارل با     مای تاوان  دارد که از آن جمله  صنایع دفاع شماری در کاربردهای بی فيبرنوری

 .را نام برد( هيدروفون) زیردریایيها ارتباط، ها موشک هدایت
 کاربردهای پزشکی

دُزیمتاری غادد    مای تاوان  کاربرد فاراوان دارد کاه از آن جملاه     پزشکی گوناگون در آزمایشهای و ها بيماری فيبرنوری در تشخيص

همچناين  . نام برد خون گيری مایعات و و اندازه دندانپزشکی استفاده در، جراحی ليزری، های داخلی بدن شناسایی نارسایی، سرطانی

فرساتاده شاود و    مثاناه  و روده، مری، نای تا به درون می شوداستفاده  آندوسکوپ هایی به نام درون بين یا تارهای نوری در دستگاه

 .درون بدن انسان به طور مستقيم اابل مشاهده باشد

 . وله ای نازک برای عکسبرداری از نایچه ها طراحی شده استبا استفاده از فيبرنوری ل
 ییروشناهای  سیستمکاربرد فیبرنوری در 

که در اواخر ارن بيستم به عنوان یک فناوری روشنایی متداول شده و در چند سال ارن اخير توساعه   فيبرنوریاز جمله کاربردهای 

د ناور مصانوعی   می تواندر این فناوری نور از منبع نوری که . ی روشنایی استها است کاربرد آن در سيستم و رشد فراوانی پيدا کرده

باه  . می شاود شده و از این طری  به محل مصرف منتقل  فيبرنوریباشد وارد ( نور خورشيد)و یا نور طبيعی ( نورالمپهای الکتریکی)

امتياز این نور کاه موجباات رشاد ساریع باه      . شودمی باشد منتقل  ای که در جهت تابش مستقيم آن نمی این ترتيب نور به هر نقطه

ناور  )باوده   مااورای بانفش   گرما و تشعشعات خطرناک ،است این است که فااد الکتریسيته کارگيری و توجه زیاد به این فناوری شده

داخال سااختمانها و    را هم باه ( های ماورائ بنفش بدون گرما واشعه)نور روز  می تواناین فناوری  و دیگر اینکه با( خالص و بی خطر

 .نقاط غير اابل دسترسی به نور خورشيد منتقل کرد

 توجاه  ماورد  رشاد  به رو فناوری یک عنوان به است شده باعث که دارد نيز دیگری کاربردهای امروز جهان در فيبرنوری این بر عالوه

  .بگيرد ارار

 در فیبر نوری نسلها سیر تحول مسوفصل 
 فیبرهای نوری نسل اول

در بهيناه  . ميکرون باه کاار گرفتاه شاد     ۷۱۱تا  ۱۱۱نسل فيبرهای تک مد و چند مد با ضریب شکست پله ای در طول موج اولين 

فيبرهای نوری نسل اول به دليال  . سازی فيبرهای چند مد از پروفایل تدریجی استفاده شده است تا بتوان ظرفيت ارسال پيام را افزایش داد



 
آن چنان مورد استقبال طرفداران آن در اساتفاده از آن در شابکه مخاابرات ناوری اارار نگرفات ولای در         تلفات باال در طول موج مورد نظر

 . سيستمهای احساسگرهای فيبر نوری مورد استفاده ارار گرفته بود

 ۱.۱درطاول ماوج   کاه   فيبرناوری ستم تجااری  ياولين س ۷۷۱5روی فيبرهای نوری انجام گرفت سرانجام درسال  با تحقيقاتی که بر

 . ميکرومتر فعاليت می کرد ساخته شد

اولاين   ۷۷۱۱آن در ساال   پس از. کيلومتری را داشت ۷۱مگابيت برثانيه در فاصله  ۸5این سيستم اابليت انتقال اطالعات با سرعت 

ا ایان حاال اولاين شابکه     ب. اليفرنای امریکا راه اندازی شدت بر ثانيه در کيمگاب 0خط فيبرنوری به منظور انتقال داده های صوتی با سرعت 

این شبکه به منظور انتقال سيگنالهای صوت و تصویر ماورد اساتفاده   . در انگلستان مورد استفاده ارار گرفت ۷۷۱۱فيبرنوری وسيع در سال 

تفاده گرچه این سيستم در حاال حاضار وجاود دارد اماا از آن اسا      آن استفاده کنند؛ مشترک می توانستند از ۷۱۱۱حدود  ارار گرفته و در

 . نمی شود

 نسل دومیبرهای نوری ف

آن  ميکرومتار کاه در   ۷.۳ر طول موج داین سيستم ، ميالدی به صورت تجاری ارائه شده ۷۷۱۱نسل دوم فيبرهای نوری اوایل دهه 

باه منظاور    فسفر-آرسنيد-گاليوم-و از ليزرهای نيمه هادی ایندیوم فيبرهای نوری دارای کمترین پهن شدگی سيگنال هستند کار می کرد

 . توليد سيگنالهای نوری استفاده می نمود

د باودن فيبرهاا باا محادودیت     ده سازی سيگنالهای ناشی از چناد ما  اولين سيستم های ساخته شده با این تکنولوژی به دليل پراکن

آن  ی و سيستم های مبتنی بار تک مد توانست بازدهی و عملکرد فيبرهای نور فيبرنوریارائه ساختار  ۷۷۱۷عملکرد روبرو بودند اما درسال 

گيگابيت بر ثانياه و ایساتگاه هاای     ۷.۱این سيستم با اابليت انتقال داده با سرعت  ۷۷۱۱درسال . را به شکل اابل مالحظه ای افزایش دهد

 . کيلومتری از یکدیگر ارار گرفته بودند مورد استفاده ارارگرفت 5۱تکرارکننده ای که در فواصل 

 ومنسل س فیبرهای نوری

از آنجا که فيبرهای نوری در ایان  . طراحی شدندميکرون 55/۷نسل سوم فيبرهای نوری که تلفات بسيار کمی داشتند در طول موج 

دانشمندان با طراحی فيبرهای ناوری باا حاداال پراکنادگی     ، ميکرومتر بودند ۷.۳طول موج دارای پراکندگی بيشتری نسبت به طول موج 

و یا با محدود کردن پهنای باند ليزر توليد کننده پالساهای ناوری توانساتند بار چاالش پراکنادگی       ميکرون 55/۷موج  انتقال یافته به طول

 پاشاندگی طراحان فيبرهای نسل سوم، فيبرهایی را مد نظار داشاتند کاه دارای کمتارین تلفاات و      . سيگنالها در این طول موج غلبه کنند

 ۷۳۷۱در طاول ماوج    گیپاشاند نانومتر و از حداال  ۷55۱برای دستيابی به این نوع فيبرها، محققين از حداال تلفات در طول موج . باشند

در عمل باا تغييراتای در پروفایال ضاریب شکسات      . تری بود نانومتر بهره جستند و فيبری را طراحی کردند که دارای ساختار نسبتاً پيچيده

و ميکارون انتقاال داده شاد     ۷.55ميکرون ارار داشت، به محادوده   ۷.۳فيبرهای تک مد از نسل دوم، که حداال پاشندگی آن در محدوده 

سيستم تجاری بر مبنای نسل ساوم   و ساخته شد ِ(F .S .D .rnnaF) اف. اس. فيبر دی با ماهيت متفاوتی موسوم به فيبرنوریبدین ترتيب 

کيلاومتر افازایش یافتاه باود      ۷۱۱گيگابيت بر ثانيه که در آن فاصله تکرار کنناده هاا باه     ۲.5فيبرهای نوری توانست با سرعت انتقال داده 

  .فعاليت کند

 فیبرهای نوری نسل چهارم

فيبرهاای ناوری   ، با پيشرفت فناوری فيبر نوری در شبکه های مخابراتی و نياز روزافزون به پهنای باند وسيع برای انتقاال اطالعاات   

ده در با اساتفاده از ماواد تقویات کننا     فيبرنورینسل چهارم . ميالدی معرفی شدند ۱۱نسل چهارم طراحی و ساخته شدند و در اواخر دهه 

داخل خود فيبر و استفاده از تکنيک های انتقال چندتایی داده ها با تقسيم فرکانسی توانسات انقالبای در زميناه انتقاال اطالعاات توساط       

مد نظر بوده اند که فيبرهای نسل ساوم پاساخگو   Gb/s  ۲/55این نوع فيبرها برای استفاده در نرخ بيت بيش از.فيبرهای نوری بوجود آورد

ميکرون بهيناه ساازی شادند کاه از آن     55/۷از جمله فيبرهایی که به عنوان نسل چهارم معرفی شده اند جملگی برای طول موج . دنبوده ان

برابار   مااه دو  0در هار   ۷۷۷۲که توانست ظرفيت انتقال داده ها را از سال  نام برد LEAF و فيبرهای NZDSF جمله می توان فيبرهای

بادون   فيبرناوری یاک   ۲۱۱0در ساال  . بر ثانياه رسايد  ( هزار گيگابيت ۷۱) ترابيت ۷۱به  ۲۱۱۷در سال  کند به طوری سرعت انتقال داده

 .کيلومتری انتقال دهد ۷0۱ترابيت بر ثانيه در فاصله  ۷۸استفاده از تکرار کننده توانست داده ها را با سرعت 

ای باه سارعت انتقاال داده     چندرشاته  فيبرنوریاده از یک اند که با استف پنوهشگران دانمارکی در دانشگاه فنی این کشور موف  شده

 دانلاود یاک فايلم تنهاا     و ترابيات در ثانياه   ۸۳ فيبرناوری تارین سارعت انتقاال داده یاا یاک       رکاورد ساریع   ترابيت در ثانياه برساند   ۸۳

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C


 
در مقاام مقایساه مانناد    ، دکر می افتخاراین سرعت به ادری زیادی است که سرعت اینترنتی را که گوگل آنقدر به آن  .ثانيه است ۱.۲در  

 !می دهدجلوه  ۷۷۷۱های دهه  اینترنت دیال آپ سال

 (سیلیکا -فیبرهای هوا) فیبرهای آینده

این نوع فيبرها از فيبرهاای نسال جدیاد    . معرفی شدند ۷۷۷۲سيليکا یا فييبرهای کریستالی برای اولين بار در سال  –هوا  فيبرهای

سايليکا همانناد فيبرهاای معماولی      -فيبرهوا . نيز معروف هستند "کریستال فوتونیفيبرهای یا  حفره دار فيبرهای"هستند که با نام های 

داات   یکما سايليکا باا    –ناحياه غاالف فيبرهاای هاوا     . دارای مغزی و غالف هستند با این تفاوت که سااختار منحصار باه فاردی دارناد     

 . شبيه به شبکه بلور استتشکيل شده که دارای ساختمانی  یميکروسکوپی از حفره های

زماان انتشاار مای     ول فيبر بصورت یک لوله مویی امتداد دارند بطوری که مانع پراکندگی نور به خارج از فيبار در طاین حفره ها در 

 . شوند

ری را درحال حاضر در توليد این فيبرها چالش های فنی وجود دارد که با پيشرفت در فناوری ساخت باید رفع شاوند تاا بتاوان فيبا    

 . توليد کرد که مناسب کاربردهای مخابراتی باشد

 فیبرهای پلیمری

برها معماوال  ساخت این نوع في. فيبرهای پليمری منحصرا با پروفایل چند مد ضریب پله ای با مغزی و غالف بزرگ ساخته می شوند

 . ابرات کاربرد دارند مورد تردید استرد آنها در طول موجهای فروسرخ که برای مخکو بکارگيری آن آسان است ولی عمل ارزان

 ZBLANفیبرهای 

به عبارت دیگر شيشه ای اسات کاه دارای فلزاتای مانناد     . ازخانواده شيشه های فلورایدی فلزات سنگين هستند ZBLANفيبرهای

از شيشه سيليکا استفاده می  اغلب توليدکنندگان فيبرنوری .(Zr ,Ba ,La. ,Al ,Na)آلومينوم و سدیم است و ، النتانوم، باریم، زیکونيوم

طاول ماوج    اماا در  می دهدرا به خوبی از خود عبور  نور، کنند زیرا کار با این نوع شيشه آسان تراست و در طول موج های فروسرخ نزدیک

 . نانومتر تقریبا ناشفاف است ۷0۱۱های بيش از 

وع فيبرها را مرتفع سازند تا بتوان فيبرهاای بلناد باا تلفاات     جریان است تا مسائل موجود در توليد این ن ناسا در تحقيقات زیادی در

 . کم و اابل مقایسه با فيبرهای سيليکایی توليد کرد

 فیبرنورینسل جدید 

ترابایت بر ثانياه   ۷۱جدید اادر است اطالعات را با نرخ  فيبرنوریاین کابل . یابد درصد سرعتش در خال انتشار می ۷۷.۱نور در هوا با 

هاا   های مشابه پيشين با مشکل تضعيف سيگنال در برخورد نور با زاویاه  این ایده جدید نيست ولی پروژه! بله سرعت باالیی است .ارسال کند

بال بار    دسای  ۳.5و آن را به  می دهدها را به ميزان اابل توجهی کاهش  ميزان خطا در ارسال داده، جدید فيبرنوریکابل . مواجه شده بودند

 . ها بسيار مناسب است ها و مرکز داده این ميزان برای استفاده در ابررایانه. رساند کيلومتر می

LASER)منبع توليد پرتو ناور یاا هماان ليازر      ی ها در جهت باال بردن کيفيت ارتباطات نوری در زمينه شک مهمترین تالش بی
انجاام  ( ۷

های نوری به تاالش در جهات بهتار     ی فيبر پيشرفت در زمينه اما. گيری در این زمينه انجاميده است های چشم گرفته است که به پيشرفت

ای اسات کاه    مشخصات فيزیکی هسته و پوساته باه گوناه    فيبرنوریدر . های آن انجاميده است ی الیه کردن کيفيت محيط تشکيل دهنده

بناابراین هار   . شاود  ث انتقاال آنهاا مای   کند و باعا  کند، آنها را در الیه هسته محبوس می های نوری بازی می پوسته نقش آیينه را برای پرتو

 .را بازی کند فيبرنوریتواند نقش  را در خود محيط کند، می( منظور با فرکانسی خاص)که بتواند پرتوی نوری خاصی  محيطی

توان باا کشاف    میشده است اما هيچ کدام از آنها را ن انجام ی بسيار زیادی ها تالشهای نوری  اگرچه تا به امروز در جهت تغيير کيفيت فيبر

سااختاری  ( تکارار )در حالات کلای از تنااوب    ( Photonic Crystals)هاای فوتاونی    کریساتال . های فوتونی برابر دانست ساختار کریستال

هاا   در وااع هماين تنااوب اسات کاه باه ایان سااختار       . متفاوت است  اند که مرکب از دو ماده متفاوت با خواص فيزیکی خاصی تشکيل شده

 .دهد اوت میخاصيتی متف

ی سااختار آن کریساتال    هاا  که این فرکانس بر اساس وینگی)ای است که در برابر پرتو نوری، با فرکانس خاص  وینگی این ساختارها به گونه

باردن   با ایجاد تغيراتی اندک در این سااختارها و از باين  . کنند ای کامل عمل کرده و نور را منعکس می  مانند آینه( شود فوتونی تعيين می 

                                                           
1
 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 



 
سااختار  . ایجاد کرد و در آن پرتوی نوری را هدایت کرد  توان برای انتشار نور با همان فرکانس خاص راهی هایی خاص می تناوب آن در محل

 .شود متناوب نقش پوسته و اسمتی از ساختار که در آن تغييری ایجاد شده، نقش هسته را بازی کرده و نور در آن هدایت می

از این رو اسات  . های طوالنی است های فوتونی حجم بسيار کوچک و تلفات بسيار اندک آنها در مسافت تفاده از کریستالمهمترین دالیل اس

سازی آنها در بزرگترین مراکز تحقيقاتی مخابرات نوری در سراسار جهاان در حاال     ای در جهت پيشرفت و پياده که تحقيقات بسيار گسترده

 .شود تر برای استفاده در شبکه انتقال نوری پيشنهاد می های کامل یی با وینگیها گيری است و مرتباً ساختار پی

فوتونيک کریستال ها ساختارهای متناوب در اندازه نانو هستند و طراحی شده اند تا حرکت فوتون هاا را تحات تااثير اارار دهناد همانناد       

 ۷۱۱و خواص مختلاف وجاود دارناد و از     فوتونيک کریستال ها در اشکال. انجام می دهند الکترون هابا  نيمه رساناکاری که کریستال های 

 دی الکتریاک معرفی فوتونيک کریستال ها ساختار های نانومتری متناوبی هستند که یاا  . سال پيش مطالعه بر روی آن ها شروع شده است

به همان روشی که پتانسيل هاای متنااوب    ار می دهندرا تحت تاثير ار موج الکترومغناطيسیدی الکتریک هستند و مسير حرکت -و یا فلز

ار فوتونيک کریساتال هاا بار    اساس ک. ها حرکت الکترون ها را با ایجاد نوارهای انرژی ممنوعه و مجاز تحت تاثير ارار می دهندنيم رسانادر 

 طاول ماوج  انتشار فوتون در داخل این ساختار هاا باه   . اساس تغيير درونی ضریب شکست به صورت کم و زیاد در درون کریستال می باشد

را ناميده می شاوند وگروهای از ماد هاای انتشاار یافتاه باناد         "مد"موج هایی از نور که اجازه انتشار پيدا می کنند  طول. آنها بستگی دارد

ایان اتفااق منجار باه پدیاده هاای آشانایی مانناد         . ناميده مای شاوند   "باند گپ"های غير مجاز فوتونيک کریستال باند. تشکيل می دهند

از آنجاایی کاه پدیاده ی    . ی با بازتاب باالی تک جهتی و موجبرهای با اتالف پاایين مای شاود   جلوگيری از گسيل خود به خودی و آینه ها

غالب پراش می باشد باید یک هم خوانی بين طول موج انتشار یافته و ابعاد فوتونيک کریستال وجود داشته باشادکه ایان ابعااد معماوالً باه      

نانومتر برای کریستالی است که در محادوده مرئای    ۳5۱تا  ۲۱۱حدوده بين صورت نصف طول موج انتشاری می باشد به عنوان مثال این م

 .این خاصيت استفاده و ساخت فوتونيک کریستال ها را تا حدودی سخت و پرهزینه کرده است. کار می کند

آن ها در ادوات ناوری  فناوری کریستال فوتونی از پدیده های جدید در ساخت فيبرهای نوری است که در یک دهه اخير با گسترش کاربرد 

یکای  . این تحوالت با توسعه و نوآوری های جدید در این زمينه همچنان ادامه دارد. وابسته مخابرات تحول چشم گيری را تجربه کرده است

حفاره هاا   در غالف،  ودر وااع این نوع فيبر از یک تک ماده در مغزی و غالف ساخته شده . از این موارد ساخت فيبر کریستال فوتونی است

 Bathدر دانشاگاه  ۷۷۷0این فيبر برای نخستين بار در ساال  . در امتداد محور فيبر در اطراف مغزی به طور منظم یا نامنظم ارار گرفته اند

از مهام تارین   . وینگی های منحصر به فرد این فيبر، آن را از سایر فيبرها متمایز مای کناد  . و همکارانش ساخته شد J. C. Knightتوسط 

این نوع رفتاار، وینگای   . ، داشتن یک و یا چند نوار ممنوعه انرژی است که در جهت و بسامد خاصی، نور را از خود عبور نمی دهدآن خواص

فيبر کریساتال فوتاونی ازوینگای هاای     . های خاصی به این فيبر داده و آن را برای کاربردهای ادوات در مخابرات نوری مطلوب ساخته است

باا اساتفاده از   . فيبر برخوردار است که از آن جمله می توان پاشش اابل تنظيم و حتی پاشش صفر و منفی را ناام بارد   دیگری نيز به عنوان

وینگی دیگار ایان   . به عنوان وسيله ای برای کنترل پاشش در پيونده های مخابرات فيبرنوری استفاده کرداین فيبر می توان از  ،این توانایی

یابی به حالت تک مد در فيبر کریستال فوتونی، محادودیت چنادانی    برای دست. ه وسيعی از طول موج ها استفيبر، عملکرد تک مد در باز

داشتن گشودگی عددی بزرگ و اابل تنظيم بارای هار ناوع فيباری     . برای داشتن مغزی کوچک، مانند فيبرهای تک مد در آن وجود ندارد

فوتونی بر خالف فيبرهای معمولی در بازه بسيار وسيعی اابل تغيير است و تنها باا  گشودگی عددی در فيبر کریستال . بسيار با اهميت است

تغيير در ابعاد حفره های آن و فاصله بين آن ها می توان به مقدار ماورد نيااز گشاودگی عاددی دسات یافات کاه کاربردهاای وسايعی در          

سال اخير توجه بسياری از محققان در سراسار دنياا باه ایان     تمام این خصوصيات باعث شده است تا در چند .. سيستم های فوتونيکی دارد

در سال های اخير نمونه های متفااوتی از ایان ناوع    . موضوع جلب شود تا از توانایی های وینه این فيبر به بهترین شکل ممکن استفاده شود

همچنين فيبرهایی با داشتن دو مغزی و یاا  . م بردرا نا "فيبر با مغزی پر"و  "فيبر با مغزی تهی"فيبر ساخته شده که از آن جمله می توان 

یکای از طریا    : در فيبر کریستال فوتونی دو نوع مکانيزم برای عبور ناور وجاود دارد  . دو نوع حفره در ابعاد مختلف ساخته و عرضه شده اند

بارای  . مغازی صاورت مای گيارد    نوار ممنوعه و دیگری از طری  بازتاب کلی داخلی که به دليل کم بودن ضریب شکست غالف نسابت باه   

منظم باشند و به طور کلی داشتن نوار ممنوعه در صورتی امکان پذیر است کاه حفاره هاا باه      "هدایت نور از طری  اول، حفره ها باید کامال

در فيبار   .مشاخص باشاد   "برای بررسی و تحليل فيبر حفره دار ابتدا باید مشخصات هندسی حفره هاا کاامال  . طور منظم ارار گرفته باشند

نسبت این دو درصد وجود هوا در غالف فيبر را نشاان مای   . اطر حفره ها و فاصله بين حفره ها: حفره دار دو مشخصه برای فيبر وجود دارد

پاشاش سارعت گاروه باعاث     . برای داشتن نوار ممنوعه این درصد باید باال باشد. دهد و از آن به عنوان کسر پر شدگی هوا نام برده می شود

فيبرهای کریساتال فوتاونی انعطااف پاذیری زیاادی در دسات کااری        . شود که یک پالس نوری در عبور از یک فيبر معمولی پهن شودمی 
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ساختار نواری شان و تنظيم اندازه مغزی از خود نشان می دهند و بنابراین می توان با آن ها فيبرهایی با پاشش سرعت گاروه صافر در هار    

در کااربرد  . ميکرومتر ساخت که در مدیریت پاشش در یک پيونده فيبرنوری به کاار گرفتاه شاوند    ۱/۷نومتر تا نا 55۱طول موج انتخابی از 

دیگری، فيبرهای کریستال فوتونی را می توان با تغييراتی در ساختار مغزی، به عنوان فيلتر نوری در یک بازه وسيعی از طول موج باه طاور   

 .ی نوری موجود برتری اابل مالحظه ای داشته باشندمطلوب به کار گرفت که نسبت به فيلترها

کریستال فوتونی نانوساختارها نوری تناوبی حرکت فوتون راه همان است که دیوارها یونی را تحت تاثير ارار الکترون در ماواد جاماد تحات     

را به اشکال مختلف در طياف وسايعی   کریستال فوتونی در طبيعت به صورت رنگ ساختاری رخ می دهد و وعده  .تاثير ارار در حد هستند

 .از برنامه های کاربردی مفيد باشد

 .دارند بر مقاومت بتنبسيار خوبی فيبرهای پليمری تاثير آخرین تحقيقات انجام شده  طب همچنين  

ساطحی آب، کاهناده آب   روان کننده عمل می کنند که نتيجه این امر نرخ یا ميزان پائين تر جذب  فيبرهای پليمری به عنوان اختالط ابر 

این خصوصيت االساتيکی فيبرهاای پليماری تقویات شاده در      . با رنج یا دامنه باال، مقاومت بيشتر و االستيسيته یا کشسانی عالی می باشد

سازه حاصل می کناد زیارا باه محار وارد شادن باار، منحارف و باا          بتن، مقاومت بهتری در برابر زلزله برای ساختمان یا -اختالط سيمان

 .می شود برداشته شدن بار، به مواعيت اصلی اش باز

ثابت می کند که اختالط بتن محتوی فيبرهای پليماری مقاومات بيشاتری نسابت باه اخاتالط اساتاندارد        از آزمایشات نتایج بدست آمده 

 .حاصل نمود

گره ها در تجهيزات اابال مشااهده    تعداد دیده می شود و در ردیف دوم در شکل فوق در ردیف اول کاربرد فيبرنوری در رسانه های مختلف

  .در اتصاالت نشان داده شده است فيبر است و در ردیف سوم ترکيبات ممکنه

به سيستم هاای سارگرم کنناده پيچياده در      ۷۷۱۱در خودرو که از سالهای رادیوی ساده موجود همانطور که در شکل اابل مشاهده است 

دارد  GPSو حتی کنساولهای   DVDزایش تصاعدی در اتصاالت ارتباطی بين رادیو، تلویزیون و تيونر اتومبيلهای مدرن ارتقا یافته نياز به اف

در سيستم های شبکه های خودرو اساتفاده شاده اسات و مقدماه ترغياب بارای سااخت اساتاندارد ِ          ۷۷۷۱و فيبرنوری پالستيکی از سال 

MOST ۷ ارار گرفته است.  

 .با یکدیگر مشارکت می کنند MOSTجهت انطباق با جدیدترین استاندارد ِ  ،طعاتامروزه سازندگان و تامين کنندگان ا

 ها و محدودیت مزایا ،فیبرنوریبخشهای  فصل چهارم
 فیبرنوری های محدودیتو  مزایا

جمعيات را شاامل مای شاود و باه هماين دليال از         ميليون نفار  چند صدکشور با حدود  ۷5مرکز منطقه ای ارار دارد که  ایران در

بدین ترتيب، کشورهای آسيای ميانه می توانند از طریا  اتصاال   . نظرجغرافيایی مواعيت مناسبی برای تبدیل به مرکز ارتباطی منطقه دارد

 .شبکه های جهانی اطراف کشورمان متصل شوند فيبرنوری با نزدیک ترین نقطه مرزی ایران به کشورها و

 فیبرنوریی مزایا

جاایی باين   ، محايط انتقاال  . مای گيارد   نتقال هدایت شده است که در مخابرات ماورد اساتفاده اارار   های ا یکی از محيط فيبرنوری

صدا و یا فيلم ارار اسات انتقاال داده شاود نيااز باه محايط انتقاالی مثال فضاای          ، تصویر، واتی پيامی مانند دیتا. فرستنده و گيرنده است

 . فيبرنوری کابل کواکسيال و یا، سيمه تلفنیخط دو مانند می شودسيم را شامل  که ارتباط بیاست  آزاد

هرچناد اساتفاده از هساته پالساتيکی     . می گيرد ها از طری  تارهای شيشه یا پالستيک بهره فيبرنوری از امواج نور برای انتقال داده

 . رود کار میها در فواصل کوتاه به  شيشه را ندارد و بيشتر برای حمل داده اما کيفيت، آورد هزینه ساخت را پایين می

هاای   باا گساترش فنااوری    می شاود نظر گرفته  هر کابل نوری شامل دو رشته کابل مجزا یکی برای ارسال و دیگری دریافت دیتا در

هادایت   ای داریم که بتواند پهنای باند بيشاتری را  های انتقال هدایت شده ما احتياج به محيط، اطالعات و ارسال پهنای باند بيشتر اطالعات

گفات ظرفيات و سارعت     می تواندر حقيقت . است پهنای باند بيشتر به معنای ارسال اطالعات بيشتر یا سرعت باالتر اطالعات راکهچ کند

 . است دو دليل اصلی استفاده از شبکه فيبرنوری
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 Media Oriented Systems Transport 



 
ناوری باه ضاخامت    در حالی که یاک فيبر  می کند امروزه یک کابل مسی انتقال داده را تنها با سرعت یک گيگابایت در ثانيه ممکن 

باه روز   این سارعت روز  و می دهدگيگابایت در ثانيه به ما  ۷۱همزمان با سرعتی حتی بيشتر از  های چندگانه را به طور تار مو امکان انتقال

 .یابد  می افزایش

مای  کروویو اسات بناابراین   که دارای فرکانس بسيار باالتری از ما می شوداستفاده  از آنجایی که در فيبرنوری از امواج نوری یا ليزری

اطالعاات را روی آن ارساال کنايم بيشاتر باشاد       خواهيم در مخابرات هرچه فرکانس امواجی که می. پهنای باند بيشتری را ارسال کرد توان

 . دهيم يم انتقالمی توانپهنای باند بيشتری را 

 :به شرح زیر است فيبرنوریبه طور خالصه مزایای استفاده از 

 بيشتر انتقال سرعت و باالتر انتقال ظرفيت، يشترب باند پهنای 

 ترطوالنی هایدرمسافت کم تلفات 

 سيستم باالی امنيت 

 محيطی فاکتورهای و مغناطيسی و الکتریکی ميدانهای اثرات، شنواییهم هایپدیده برابر در مصونيت 

 آسان تست، بادوام، سبک، نازک ؛بهتر طراحی 

 سيستم کل هزینه کاهش 

 انرژی از لحاظ) ودنتربمصرف کم ( 

 شبکه هایدرتوپولوژی پذیریانعطاف 

 اطع درهنگام نزدن جراه دليل به پرخطر هایمکان برای آلایده 

 می کندن عبور آن از الکتریسيته زیرا ناپذیری اشتعال 

 الکتریکی شوک خطر بدون 

 مقاومت یافتن کاهش 

 نوری هایسيگنال طری  از دیجيتال صورت به اطالعات انتقال 

 نوریفيبر توسعه برای مختلف استانداردهای تصویب 

 حدودیتها و نقاط ضعف فیبرهای نوریم

 :به شرح زیر است فيبرنوری حدودیتها و نقاط ضعفبه طور خالصه م

 کشیکابل درهنگام کامل دات ضرورت 

 بگذرد معين حد یک از فيبر زاویه کهی درصورت شکستن امکان 

 مختلف ظرفيت با فيبرهای برای کشش ميزان بودن محدود 

 گذرندمی حوضچه درون از که فيبرهایی برای، ضربه برابر در کامل محافظت 

  پاشندگی بين مدی درMMF ها 

  مشکل بودن تزری  نور درهستهSMF  ها به دليل کوچکی هسته 

 نکردن  کارSMF ور ها با منبع نLED 

بارای  همچناين   های ناوری کااری دشاوار اسات     نصب فيبرو  های معمولی و کوچک بسيار پر هزینه است این نوع رسانه برای شبکه

های مسی تقریبا اکثر افرادی که آشنایی کمای در   نصب فيبرهای نوری و تجهيزات آن به افراد متخصص نياز است اما در نصب سيم

. های نوری دات بسيار زیادی مورد نياز اسات  برای نصب فيبراشکال دیگر این است که  .ها را نصب کنندتوانند آن این زمينه دارند می

 .حتی برای اطع کردن آن زیرا در این صورت زاویه شکست نور تغيير می کند و روند انتقال داده ها دچار اختالل می شود

در صورت خم کاردن بايش از انادازه سايم، فيبار      . داخل کابل است های نوری شکننده بودن فيبر ترین اشکاالت فيبر یکی از اصلی 

 .ردتا ک توان می به مقدار دلخواههای مسی را  در صورتی که سيم دیگر اابل استفاده نيست مورد نظر شکسته و آن کابل

 فیبرنوریضرورت استفاده از 

 :معرفی نمود با توجه به وینگيهای زیر ایران را می توان به عنوان اطب ارتباط منطقه



 
مواعيت استراتنیک و جغرافيائی بدیل کشور بدليل همسایه بودن با تعداد زیادی از کشورها و اتصال به کابلهاای فيبرناوری باين     (۷

 المللی منصوبه در آبهای آزاد؛

 ، با ظرفيت مناسب، برای پوشش کافی ارتباط؛یوجود یک شبکه فيبرنوری بين شهری و بين الملل (۲

رسی برخی از کشورهای همسایه بخصوص کشورهای شمال ایران به کابلهاای دریاائی باين المللای منصاوبه در دریاای       عدم دست (۳

 آزاد؛

 وجود ارتباط مستقيم با کشور امارات و کویت از طری  کابل دریائی؛ (۸

ذربایجاان، افغانساتان، اماارات و    ترکمنستان، ترکيه، ارمنساتان، آ )وجود ارتباط کابل فيبرنوری موجود با اکثر کشورهای همسایه  (5

  (تکوی

کشور ما از سال ها پيش با لمس ضرورت ورود و استفاده هر چه سریع تر از این وسيله ارتباطی، اجرای شبکه یکپارچه فيبرناوری را  

و اکناون  آماده اسات    هزار کيلومتر فيرنوری در کشور به اجارا در چندین  آغاز کرد و با تالش متخصصان و کارشناسان مخابرات هم اکنون 

 .براراری ارتباطات با کشورهای همسایه به عنوان یکی از طرح های جامع سازمان ارتباطات زیرساخت، مطرح است

الزم به ذکراست با اجرای پروژه فالکون، ایران با حلقه ای از مسير فيبرنوری که به دورخليج فارس اجرا می شود، به کشورهای اطار،  

 . ان و کویت، مرتبط و از این طری  به شبکه جهانی نيز متصل می شودعمان، امارات، عربست

مسايرها و   شامار  بازودی گفتنی است، از طری  مسيرهای فيبرنوری، تمامی نقاط مرزی، به شبکه زیرساخت متصال شاده اسات و    

 . ظرفيت شبکه برای بهبود کيفی و کمی ارتباطات افزایش خواهد یافت

شبکه زیرساختی در جهان و از جمله بارای  ( با ظرفيت بسيار چشم گير)نوری سریعترین، مطمئن ترین شبکه یکپارچه فيبربنابراین 

ارتباطات کشاورهای  ( عبور)این منطقه با یکدیگر است و نيز فرصتی برای ترانزیت مردم ایران و پانزده کشور همسایه جهت براراری ارتباط 

می تواند محل درآمد ارزی اابل توجهی برای کشور باشاد   بنابراین در مسير آن است برای کشورهای موجود TAE منطقه و مسير فيبرنوری

بروز اطعی های ناخواسته ی شابکه ی فيبرناوری تااکنون    اما همه این موارد در سایه شبکه ای ایمن و بدون نقص محق  خواهد شد  البته

 .و بين المللی به وجود آورده استتالالتی در ارتباطات داخلی خسارات ااتصادی، اجتماعی، سياسی و امنيتی زیادی به کشور وارد و اخ

 فیبرنوری بخشهای

 :است زیر ساخته شده بخشهاینگاه کنيد، می بينيد که از  فيبرنوریاگر با دات به یک رشته 

 شيلد پالستيکی ● 

 الیه محافظ کوالر ● 

 گير ضربه ● 

 ای غالف شيشه ● 

 هسته شيشه ● 

 محافظ پالستيکی ● 

 .می پردازیم بخشهاون به شرح هریک از ناک

  هسته

این بخش که در مرکز فيبر ارار دارد از جنس یک ماده بی نهایت شفاف شيشه ای یا پالستيکی تشکيل شده و پرتوهاای ناور درآن   

 . جریان می یابند

  غالف

ایان بخاش نياز ار جانس      .می شودباعث انعکاس نور به داخل هسته  و می کندرا احاطه  فيبرنوریرکزی واسطه شفافی که هسته م

ضاریب شاکنندگی    دليال  هماين به  و هستهجنس بکار گرفته شده در  با توجه به گی متفاوتبا ضریب شکنندشيشه یا پالستيک است اما 

 . هدایت شوند هستهدوباره به سمت  غالف روکش و با برخورد به از آن خارج نشوند هستهپرتوهای موجود در  کهآن متفاوت است 

  روکش محافظیا رویه 

                                                           
1
 core 

2
 Cladding 



 
 . در مقابل رطوبت و عوامل خارجی محافظت می کند غالفو هسته روکشی رنگی پالستيکی است که از 

   ژاکت

ایان  . شوند که به آن کابل ناوری گویناد   بصورت بسته ای در کنار هم ارار داده می فيبرنوریاین رشته های  صدها یا هزاران عدد از

 . شوند محافظت می با یک پوشش خارجی موسوم به ژاکت  فيبرنوریدسته از رشته های 

 فیبرنوریانواع 
 و هساته  تفاوت اصلی ایان دو دساته در ضاخامت    و شوند تقسيم می تک حالته و چند حالته کابلهای فيبرنوری به دو دسته اصلی

 .آنها است غالف

۳فيبرهای تک حالته ●
مناساب بارای مسايرهای طاوالنی     و  تلفن: مانند ،می شود ارسال یک سيگنال در هر فيبر استفاده بمنظور:  

 .است
 مزایا و معایب فیبرها در مقایسه باهم

 :دی به شرح زیر استمزایای فيبرهای چند مدی در مقایسه با فيبرهای تک م

 بزرگتر بودن اطر هسته 

 ساده تر بودن تزری  انرژی نور به داخل فيبر 

 امکانات بهتر برای اتصال فيبرها به یکدیگر 

 امکان استفاده از هردو منبع نورLD وLED  در فيبر چند مدی درحاليکه فيبر تک مدی با نورليزریLD ۸بهتر کار می کند . 

 . می شوداست که از آن برای تشخيص نوع کابل استفاده  تفاوت ضخامت اولين خاصيتی

ایان ناوع    زا. می شودحدس زد فقط از نوری با یک طول موج استفاده  می توانهمانطوری که از اسم آن هم  تک حالته ر کابلهاید

تاا   ناد سايگنالها را  مای توان  تاک حالتاه   نتيجه این کار هم ایان اسات کاه کابلهاای    . می شودبه عنوان منبع نوری استفاده  ليزر کابلها در

جاهایی کاه مساافت زیااد     و( فضای باز)این نوع کابلها را در مکانهای خارجی  ی است کهیلدالین مساله یکی از ا. مسافتهای دور حمل کنند

زیااد مناساب    شابکه هاای محلای    این نوع کابلها برای استفاده در. می بينيممورد نظر است مثل خطوط تلفن یا تلویزیونهای کابلی بيشتر 

مای  به این معنای کاه ن   ؛خمش پذیری کمتری برخوردار هستند هستند و همچنين از گرانتر یخيل حالته چند نيستند، چون نسبت به نوع

مای  به عنوان منباع ناوری اساتفاده     ليزر بجای  LEDاز دیود نوری یا چند حالته کابلهای. آنها را در گوشه ها به اندازه الزم خم کرد توان

فاصاله   تاک حالتاه   ایان کابلهاا نسابت باه ناوع     . تداخل با هام حمال کنناد    هم زمان و بدون ند طول موجهای متفاوتی رامی توانو  کنند

و همچناين   می گيارد و خم کردن آنها در گوشه ها بهتر صورت  می شوندکوتاهتر استفاده  و در مسافتهای می کنندکوتاهتری را ساپورت 

 .ايمت آنها نيز کمتر است

FOr فيبرنوری
5 

Fnr فيبرنوری
0  

FOr فيبرنوری
۱  

                                                                                                                                                                     
1 Coating 
2 Jacket 
3 Single-Mode 

 
ز است در نتيجه به فيبر کوچکتری نياز دارد و ادرت تابشی بصورت متمرک  LDباید گفت الگوی تابش  LEDنسبت به   LDدرباره مزیت 

نرخ و  بسيار باالیی دارد و برای انتقال اطالعات در فواصل طوالنی مورد استفاده ارار می گيرد و زمان روشن و خاموش شدن پایينی دارد

 اکندگی نور استباالتر انتقال اطالعات را امکان پذیر می کند و نورتک رنگ است که نتيجه آن کاهش پر

 .و در درجه حرارت باال طول عمر کوتاه تری دارد ايمت بسيار باالیی دارد LDاما 
5 rEtTF OFlEnAO FOOPRTF  
6

 rEtTF nOAl FOASlEn  

7 Quartz Optical Fiber 



 
 لگراند فیبرنوری

را عرضه کرده، کاه در تکميال کاردن هار چاه بيشاتر یاک راه حال          فيبرنوریلگراند فرانسه مجموعه کاملی از متعلقات  فيبرنوری 

 . باشد می. . . و trayکورد، کابل،  پنل فيبر، پچ تعلقات شامل پچاین م. می کندکمک شایانی  End to End پسيو

 است OS1 و OM3 ،OM2 ،OM1 لگراند از نوع فيبرنوریانواع  

 پالستیکی فیبرنوریو  فیبرهای نوری هایانواع کابل مپنجفصل 
 فیبرنوریساختمان پایه کابلهای 

 به نام می شوند دسته های جداگانه که با یک غالف از هم جدا در فيبرها ،دریک کابل فيبرنوری

loose tube ارار دارند. 

 :کابلها بر اساس اینکه فيبرهای درون آنها چطور دسته بندی می شوند به سه دسته تقسيم می شوند

۷-lnioB tceeaFal noiJBFcuBnoi 

و  واتی استفاده می شود که تعداد فيبرهای مورد نياز کام باشاند و مساير کوتااهی داشاته باشايم       واست  SCOFاین همان مدل 

 . ه می شودبيشتر در محيطهای سر پوشيده وگاهی نيز برای مسيرهای کم در بين ساختمانهای یک مجتمع ااامتگاهی استفاد

۲-uBnoiiJBFcOooJa lcna no 

ميلی متر است تعاداد زیاادی    0تا  ۸ارار می دهند که اطر آن از  PVCرا درون یک تيوپ  (تا ۱تا  ۷از )ها  PCOFتعداد کمی از 

 . را اینگونه فيبرها تشکيل می دهند Indoorاز فيبرهای 

کابل دچار کشاش یاا خماش زیااد شاود فيبرهاای درون آن هام         اگر. به صورت ستاره ای است loose tubeپيچش فيبرها درون 

 . تحمل این کشش را نخواهند کرد

۳- Loose Tube with Gel Filler 

 و این ژل هم مانع نفوذ آب مای شاود  . با ژل مخصوصی که از مواد نفتی ساخته شده پر می شود Loose tubeدر این حالت درون 

ترکيبات ایان ژل هام   . ود که از خمشهای بسيار ریزی که تلفات را باال می برند جلوگيری می کندهم مانع برخورد فيبرها به یکدیگر می ش

 . کند از موضوعات اابل توجه در طراحی هاست چسبندگی این ژل با درجه حرارت تغيير می

تغييارات دماایی و    آزاداناه حرکات کنناد تاا فشاار ناشای از       loose tubeچسبندگی این ژل باید در حدی باشد که فيبرها درون 

 tubeهمچنين فشارهای حين کابل کشی به فيبرها آسيب نرساند از طرفی این چسبندگی باید آنقدر زیاد باشد که اساتحکام کاافی را باه    

اطع فيبر نباید حتی در روزهاای گارم باعاث     حرکت ژل به سمت پایين شود از طرف دیگرها بدهد از طرفی سرازیر شدن کابل نباید باعث 

 . يه ژل شود و همچنين این ژل حين عمليات ساخت کابل که مستلزم حرارت باالست باید رفتار مناسبی داشته باشدتخل

از ژلهای نفتی عمل می کنند اما امروزه ژلهای ترکيبی به کار می روند که چسبندگی آنها تأمين کنناده   ژلهای سليکونی بسيار بهتر

 . نيازهای جدید است

 تارنوری انواع

 ارارمای  اساتفاده  ماورد  مادی  وچناد  تک مدی صورت دو به تار، تارنوری توسط حمل اابل الکترومغناطيسی مدهای تعداد به بسته

 . گيرد

انتشاار چناد مرحلاه ای یاا     به این صورت به گيرنده برساد،   در فيبرهای نوری، اگر نور وارد شده در زوایای مختلف بازتاب کلی پيدا کند و 

در این نوع انتشار از آنجایی که اشعه ها از مسيرهای مختلفی عبور می کنند، با تاخيرهاای متفااوتی باه گيرناده     . داتفاق می افتچند مدی 

 .می رسند

 ۲(مرحلاه ای )تدریجیو ضریب شکست  ۷پله ای نوع ضریب شکست فيبرها به دو موجبر الکتریک دی ضریب تغييرات نحوه به بسته

 از ، ضریب شکست(تدریجی تار)دوم نوع در ولی است ثابت تار هسته مقطع درکل شکست ، ضریب(ای پله تار)اول درنوع. تقسيم می شوند

 دو باه  مادی  چناد  تار و ای صورت پله به مدی تک تار. یابد می کاهش تار ی بدنه تدریجی، تا صورت تار، به مرکز در خود ماکزیمم مقدار

 :داریم تارنوری نوع سه بنابراین. شود می استفاده تدریجی و ای پله صورت

                                                           
1
 Step-Index 

2
 Graded-Index 



 
 (پله ای)تک مدی -۷

 چند مدی تدریجی-۲

 چند مدی پله ای-۳

 تضعيف بيشترین و اطالعات انتقال نرخ دارای کمترین سوم و نوع تضعيف وکمترین اطالعات انتقال سرعت بيشترین دارای اول نوع

 . است

 فیبرهای نوری با ضریب شکست پله ای

در . سته و غالف با تغييرات ناگهاانی رو باه رو مای شاود    همامی نقاط یکسان بوده ولی در مرز ، ضریب شکست هسته در تفيبرنوریدر این 

اشاکال ایان روش هماان تاخيرهاای متفااوت در گيرناده       . این مرز ضریب شکست هسته به غالف تغيير می کند و نور بازتاب کلی می کند

پهان  . لس خروجی پهن شده و سبب محدود شدن نرخ بيتی می شاود اگر یک پالس نوری وارد فيبری از نوع شکست پله ای شود، پا. است

 .شدن پالس خروجی بدین معناست که صفر و یک ها در هم ادغام می شوند و شناسایی و تفکيک آنها از یکدیگر دشوار می شود

 فیبرهای نوری با ضریب شکست تدریجی

باه  . صله می گيریم، ضریب شکست به صاورت تادریجی زیااد مای شاود     نوری بر خالف نمونه ابلی، هرچه از هسته فيبر فادر این نوع فيبر

طوری که مرکز فيبر و هسته دارای بيشترین ميزان ضریب شکست بوده و هر چه از آن دورتر می شویم و به مارز مشاترک مياان غاالف و     

باه دليال تغييار تادریجی ضاریب       بنابراین اشعه نور ورودی دفعتا بازتاب نمی شاود بلکاه  . هسته می رسيم، ضریب شکست کمتر می شود

حرکت منحنی وار در این نوع انتشار، سبب می شود که طاول مساير اشاعه هاای مختلاف باه هام        . شکست، تدریجا شکست پيدا می کند

 نزدیک تر شود و اشعه ها با هم به گيرنده برسند

از پلاه ای اسات پاس     بيشاتر   هساته در مرکاز   به علت اینکه ضریب شکست در فيبر تدریجینکته مهمی که باید در نظر داشت آنست که 

 .کاربرد کمتری نسبت به پله ای دارد آن آن بيشترخواهد بود ولی به علت هزینه باالی سرعت حرکت نور در

 مشخصاات  طبعاا  ميشاوند؛  سااخته  متفااوت  مشخصات با و اندازه ها در، دارند که مختلفی مصارف به بسته همچنين نوری تارهای

 . بود متفاوت خواهد دریایی و کانالی، خاکی، هوایی کاربردهای برای محافظ و پوشش لحاظ از ینور کابل فيزیکی

آنها در مقابل کشش بسيار مقاومند حتی مقاوم تر از فوالد ولی واتی فشار افقی باه   .ميکرومتر است۷۲5اطر خارجی فيبرها معموالً 

نيز اثرات ناامطلوب دیگاری    فشار در فيبرها تضعيف را باال می برد و. ا ارار گيرندآنها وارد شود خيلی راحت می شکنند لذا باید درون کابله

 . نيز در پی دارد

 فیبرنوریکابلهای  انواع

هر چناد کاه ماهيات تارهاای      واع کامال متفاوتی توليد می شوندبسته به محيطی که باید در آن نصب شوند در ان فيبرنوریکابلهای 

 .با پارامترهای کمابيش مشابه است SMFیا  MMFوع درون آنها یا از ن فيبرنوری

 :را می توان در دو رده کلی زیر دسته بندی کرد فيبرنوریتمام انواع مختلف کابلهای  

 (Outdoor) ساختمان بیرون در کاربرد جهت فیبرنوری کابلهای (الف

 : از وینگيهای این نوع کابل می توان به موارد زیر اشاره کرد

 درصد ۷۱۱تا  ۷۱يطی از تحمل رطوبت مح 

  درجه سانتيگراد ۰۱۱تا  ۸۱-تحمل محدوده دمایی بين 

 عدم تجزیه یا استهالک ژاکت کابل در مقابل نور خورشيد 

 انعطاف پذیری باال در مقابل خمش تا کمترین شعاع ممکن 

 پوشش بسيار مقاوم در مقابل شعله ور شدن 

 اابليت تحمل فشار باال 

 ش به آن عالاه نداشته باشندپوششی که جونده ها مثل مو 

 تحمل دفن مستقيم زیر خاک 

 (Indoor) ساختمان درون در کاربرد جهت فیبرنوری کابلهای -ب

 :وینگيهای عمومی این نوع از کابل عبارتند از 



 
 پوششی که در صورت آتش گرفتن گاز سمی از خود متصاعد نکند 

 مقاوم در مقابل شعله ور شدن 

  عين حال ظریف و منعطفمقاوم در مقابل خمش و در 

 (فضای باز) Outdoorکابلهای انواع 

 :به انواع زیر تقسيم می شوند (فضای باز) Outdoorکابلهای 

 :Outdoor Buried Cable (Long Distance)))کابلهای فضای باز زیرخاکی طوالنی - 

دارای تجهيازات اساتحکام دهناده     و ها ضادآب این کابل .کيلومتر می شود۷۱۱ این گروه شامل بسياری از فيبرهای تک مدی باالی 

 . زره دارند وهستند 

 :Outdoor Buried Cable (Campus Area))) کابلهای فضای باز زیرخاکی اقامتگاهی- 

 .هم از نوع چند مادی مای باشاند    این نوع کابلها در مسافت کمتری نسبت به دسته ابل استفاده می شوند و هم از نوع تک مدی و

از طرفی چون در معابر از درون لولاه هاای    .ستا ل ها هم باید ضد آب باشند ولی تجهيزات استحکامی آنها کمتر از دسته ابلیاین نوع کاب

 . فوالدی یا کانالها عبور داده می شوند دیگر الزم نيست مانند کابلهای بين شهری زره دار شوند

  .نمونه کابل فضای باز زیر خاکی در شکل نمایش داده شده است

همراه با عناصر طراحای شاده جهات اساتحکام،      و شده است است که فضای ميان آنها از ژل پر loose tubeاین کابل شامل شش 

 . می باشد حفاظت مکانيکی و حفاظت در برابر نفوذ آب

در مجماوع   ر وشش فيبا  loose tubeکابل مفروض در هر  .ها درون آنها نيز از ژل پر شده است loose tubeعالوه بر فضای بين 

 . فيبر را شامل می شود ۳0

نيز استفاده می شود گاهی درون برخای  ( فيبر۷0مجموعاً )فيبر درون خود دارند ۱که هریک  loose tube ۷۲همين هندسه برای 

 . و آمپلی فایرها عبور داده می شود تکرارکننده هاها به جای فيبر کابلهای مسی برای تغذیه  loose tubeاز 

در واااع تماام کابال از ماواد غيار فلازی       . ستحکامی مرکزی معموالً به جای فوالد از پالستيک سخت استفاده مای شاود  دراسمت ا

 .به سفارش مشتری برای محيطهای آسيب پذیرتر اضافه می شود armouringالیه بيرونی  .استفاده می شود

ولای   اساتفاده مای شاود    بااال باشاد   مانی که ارزش فيبار ضد زنگ غير معمول است ولی اختياری است مخصوصاً ز استفاده از فوالد

استفاده از فوالد معمولی هزینه را خيلی پایين می آورد ولی واتی از کابل در فضای باز استفاده می شاود در صاورت نفاوذ آب دچاار زناگ      

مانناد   ز یک پوشاش ناایلونی بيرونای   در برخی مناط  مانند مناط  گرمسيری برای جلوگيری از حمله موریانه ها استفاده ا. زدگی می شود

 .مرسوم است شکل زیر

هاا درون   PCOFو  از یک اطعه پالستيک االب ریزی شده شبيه چرخ دنده استفاده شده loose trubeدراین مدل کابل به جای 

م اساتفاده مای شاود باا     کاناال ها   ۲۱و در برخی از انواع آن تاا   رفتگی ها معموالً شش یا هشت است تعداد این تو .آن جاسازی شده است

 looseاین روش هام سااده تار از روش   . است  loose tubeعناصر بيرونی کابل شبيه همان حالت معمول . حداال یک فيبر در هر کانال

tube هم کم هزینه تر است و . 

 :Outdoor Overhead Cable)) کابلهای فضای باز هوایی-3

شند این کابلها غالباً تجهيزات جداگانه ای برای جلوگيری از وارد شدن نياروی کشاش   این کابلها باید در مقابل کشش بسيار مقاوم با

 . به فيبر می باشند

یکی از نکات مهم در این کابل هاا داشاتن    .تيرها باشد کابلهای هوایی فضای باز طوری طراحی می شود که اابل نصب روی دکلها و

 .ر یک نمونه معمولی از این کابلها نشان داده شده استدر شکل زی .یک اسمت استحکامی بسيار اوی مرکزی است

نکته مهم دیگر در طراحی این نوع کابلها این است که از موادی در آن استفاده شود که وزن کابل تا حد ممکن کم باشد تا باه سايم   

 . فوالدی نگهدارنده کابل کمترین فشار وارد شود

 :دکلهای فشار قوی Earth کابلهای فضای باز هوایی با استفاده از کابل-4



 
دکلهای فشار اوی است که معموالً خطاوط   Earthیکی از مکانهای معمول برای انتقال فيبرهای نوری استفاده از فضای درون کابل 

۷ این نوع کابلها .است Earthاغلب جهت جلوگيری از خرابکاری باالترین کابل که از رأس دکل می گذرد کابل  .کيلو ولت می باشند ۷۳۲
 

OPGW ناميده می شوند. 

 :کابلهای زیر دریایی -5

تحمل فشار زیااد آب شاور چاالش زیاادی بارای ایان ناوع         .است فيبرنوریساخت کابلهای زیر دریایی مشکل ترین نوع کابل سازی 

مشاکالت نگهاداری   . نيسات نوع بيشتر موجود  ۲۱تا  0 از این نوع کابلبر خالف تنوع بسيار زیاد کابلهای دیگر کابلها محسوب می شود لذا 

 . ها و آمپلی فایرهای طول مسير نيز به پيچيدگی های موضوع می افزاید کرارکنندهت کابلهای الکتریکی تأمين کننده توان

فيبار هام درون    ۷۱۱ فيبر بيشتر درون آنها ارار نمی گيرد درحاليکه در دیگر کابلها تا ۲۱تا  ۸این نوع کابلها بسيار محدودند شاید 

 .استیک نمونه از کابلهای زیر دریایی در شکل زیر نمایش داده شده  .ابل ارار می گيردیک ک

برای رفع این مشکل تمام فضای داخل کابل به جاز حفاره    ؛ضد آب کردن این کابلها را مشکل می کند ،فشار بسيار باالی اعماق آب

درون حفره فيبرها هم پر از ژل مخصوص شده تا بااز هام از نفاوذ آب     ؛اطراف فيبرها با پالستيک بسيار متراکم یا مواد پليمری پر می شود

 . جلوگيری کند

ابزار ماهيگيری می توانند صدمات اابال تاوجهی باه کابلهاای ناوری زیار        برخالف انتظار زیر دریا کامالً امن نيست لنگر کشتی ها و

متار را  ۷۱۱۱سمت عمي  و کم عم  تقسيم می شاود و کمتار از   بستر دریا در حين کابل گذاری به دو ا به همين دليل دریایی وارد کنند

برای اسمت عمي  کابلهای بدون زره پوش وینه ارار داده می شود لاذا بارای کام کاردن هزیناه بایاد مساير         و کم عم  در نظر می گيرند

کابال   ،حفار کاناال   کابال باا   در نقاط کم عم  عاالوه بار زره پاوش کاردن    . طوری طراحی شود که اکثر مسير در اسمت عمي  ارار گيرد

 .می دهند زیر بستر دریا ارار را برای امنيت بيشتر فيبرنوری

 خمیدگی ها

تلفات ناشی از خميدگی اابل مالحظه خواهاد باود گرچاه خميادگی     ( سانتی متر ۷۱کمتر از )اگر شعاع خمش خيلی کوچک باشد 

در فيبرهاای طاوالنی    زیرا گيری از خميدگی های با شعاع کوچک استیکی از خصوصيات کابل ها جلو .های کوچک نيز تلفاتی در پی دارد

 . و زیردریایی خود به خود این اتفاق نمی افتد

را تهدیاد مای کنناد و     outdoorهماواره فيبرهاای   . . .  شرایط محيطی مانند رانش زمين، ماشين آالت حفاری، جانوران جوناده و 

 . ال آسيب پذیری را در برابر این عوامل داشته باشندکابل ها باید طوری طراحی شوند که فيبرها حدا

 . از دیگر موارد می توان از آسيب های حين کابل کشی مخصوصاً در نقاط صعب العبور نام برد

فيبرهای غوطه ور در آب به مرور یونهاای  . بر خالف انتظار ضد آب کردن کابل های فيبرهای نوری مهمتر از کابلهای الکتریکی است

وجود این یونها جذب نور را در طول فيبر افزایش می دهد عالوه بر این نفوذ آب ترکهای بسيار ریازی نياز    سيل را جذب می کنند وئيدروک

این ترکها با تضعيف فيبر به طور اابال تاوجهی فيبار     طرف دیگر از در طول فيبر ایجاد می کند که این مسأله باعث پراکندگی نور می شود

 . است فيبرنوریند به همين دليل آب بدترین دشمن سيستمهای را آسيب پذیر می کن

 برق حفاظت در برابر رعد و

باه   متر ۷۱براها به حدی است که تا عم  در برخی مناط  شدت رعد و .برق برای کابلهای حاوی مواد رسانا مشکل ساز است رعد و

هاای   تکرارکنندهالکتریکی که توان مورد نياز برای تقویت کننده ها و عموماً کابلهای  و تجهيزات مخابراتی زیر زمينی صدمه می زند کابل و

 . برق ارار دارند بين راه برای مسيرهای طوالنی و مخصوصاً کابلهای زیر دریا را منتقل می کنند در معرض صدمات ناشی از رعد و

 (:درون ساختمانی) Indoorکابلهای انواع 

در این نوع کابلها نه نياز چندانی به ضد آب کردن و نه نيازی به افازایش اساتحکام و   . لتی مُدمعموالً دو نوع بيشتر نيستند و اغلب ما

 . است زره دار کردن

 شاود در مورد این کابلها باید ااداماتی درجهت حفاظت در برابر جوندگان و تصادمات صورت گيرد ضمن اینکه باید از موادی استفاده 

 . سمّی ایجاد نکندکه در صورت بروز آتش سوزی بخارات 

                                                           
1
 Optical Protection Ground Wire 



 
معموالً انتهای هر کابال باه کانکتورهاای اابال      ؛متر است و الزم است که سبک و اابل انعطاف باشند ۳۱۱طول این کابلها در حدود 

 . جداشدن وصل می شود

رحلاه پوشاش   و بایاد از دو م  استفاده شده معموالً در معرض شکستگی ارار می گيرناد  ۷فيبرهایی که در محيط کار به عنوان جمپر

 .استفاده کرد

 :فیبر  اولیه پوشش

۲پایه فيبرها که در شکل نمایش داده شده است  ساختار
PCOF در  و ناميده می شودloose tube     ها استفاده می شاود ولای باه

 . عنوان یک فيبر مستقل در اتاق کار باید از یک مرحله پوشش دیگر هم استفاده کرد

 :فیبر  دوم پوشش

 . ار از این پوشش عموماً استفاده می شوددر محيط اتاق ک

در زره اساتحکامی اسات کاه در     SCOFتفاوت این کابل با کابل . در شکل نشان داده شده است indoorشکل غالب در فيبرهای 

 .کردن کابل نيست FIXفيبرها درجایی استفاده می شود که امکان  البته این شکل از است آن به کار رفته

 . ارار دارد شده است موعه از این فيبرها درون یک کابل که به یک الیه استحکامی دیگر در وسط هم مجهزدر شکل زیر یک مج

این نوع کابل واتی استفاده می شود که تعدادی از کابلهای شکل ابلی که در طبقات مختلف یک ساختمان ارار دارند هم زمان مای  

فيبار را درون   ۷۲ایان ابيال کابلهاا تاا      .وزن کابل را تحمل می کند ،حکامی وسطالیه است ؛خواهند به یک مکان در ساختمان وصل شوند

 . می دهندخود جای 

 (Blown Fibre (ABF))فیبرهای پرشده از هوا 

فيبار جاا داده    ۷۱تاا   ۲دراین نوع کابلها درون کابل از هوای فشرده یا نيتروژن فشرده پر می شود در معمول ترین نوع این کابلها از 

ایاده تولياد ایان فيبرهاا باه      . متر در دايقه توليد می شوند 5۱کيلومتر نيز می تواند طول داشته باشد این کابلها با سرعت  ۲تا  د ومی شو

 . ميالدی برمی گردد ۷۷۱۱سال 

 :شامل موارد زیر است فواید این نوع کابلها

گيرند و درون جعبه های اتصال ارار دارند باه راحتای باه     اطعات این کابلها به وسيله کانکتورهایی که با فشار درون هم ارار می -۷

 . هزینه توليد با تکه تکه توليد کردن کابل به شدت کاهش می یابد .هم وصل می شوند

باه ایان شاکل هزیناه     و بسته به سفارشات درون آنها فيبر کاار گذاشات    ومی توان حفره هایی اضافه در لوله فيبر در نظر گرفت -۲

 . اهش می یابدتوليد باز هم ک

 هساته هم می توان از این حفره هاای خاالی بارای عباور      غير از انعطاف پذیری ابل از نصب فيبر حتی پس از کار گذاشتن فيبر-۳

 . های جدید استفاده کرد

آیناده  در ماورد   فيبرناوری همانطور که اختالف نظر جدی مياان مهندساان    .رده خارج نشده است این گونه فيبرها امروزه نيز از -۸

محدودتر می شود و هزیناه سااخت آنهاا     فيبرهای مالتی مد وجود دارد درحاليکه با افزایش سرعت پهنای باند فيبرهای مالتی مد محدود و

 و نيز از فيبرهای تک مدی بيشتر است اما اطعات و دستگاههای اندازه گيری که به فيبرهای مالتی مد وصل می شوند ارزانتر و سااده ترناد  

 . استفاده از آنها معمول استکماکان 

 . جایگزین کرد SMبه راحتی می توان فيبرهای مالتی مد را با  ABFدر کابلهای 

 کابلهای تخت

باه طاور گساترده در آمریکاا      مرسوم است و Core Optical Flat Cable-12در شکل زیر نمونه ای از این نوع کابلها که به نام 

 . داده شده است مورد استفاده ارار گرفته است نشان

                                                           
 :ی شود جمپر موات برای اتصال مواتی بين دو فاز جهت انجام تعميرات مورد استفاده ارار می گيرد که از دو جزء تشکيل م ۷

 .آمپر را بصورت دائم تحمل کند ۲5۱کابل اابل انعطاف، با بدنه عای  که می بایست حداال ( ۷

  .ه باشدکلمپ، می بایست دارای استقامت مکانيکی باال و سهولت در بازو بست کردن باشد و در براراری اتصال ایمن باشد وآمپراژی مشابه کابل داشت( ۲

 
2
 primary coated optical fibre 



 
فيبار ماالتی ماد باه کاار رفتاه باود         ۷۲ کيلومتر و بيشتر از آن از این نوع کابلها که درون آن ۷۱برای مسافتهای  ۷۷۱۱اوابل سال 

ایان  از مزایاای  . ميلی متر عرض دارند 5همراه با چسب ارار گرفته که هریک از این کابلها فقط  ۷فيبرها بين دو نوار مایالر .استفاده می شد

چون کيفيت انتقال اطالعات در فيبر های تاک   .کابلها این بود که اطعات کابل با کانکتورهای مکعب مستطيل شکل به هم وصل می شدند

 . این سيستم دیگر استفاده نمی شود مدی بهتر از مالتی مد است از

 : (POF)فیبرنوری پالستیکی 
بعداً فيبر هاای از جانس سايليکا جاای      .با استفاده از پالستيک صورت گرفت ۷۷55اولين انتقال اطالعات بوسيله فيبرنوری درسال 

برخای از  ، فواصال کوتااه نظيار ابازار پزشاکی      کماکان در پالستيکی هم کامالً منسوخ نشد و حدود زیادی گرفتند ولی فيبر پالستيک را تا

شبکه هاای  ، (ابزارهای صوتی با بهترین درجه مالیمت) Hi-Fiتجهيزات پر مصرفی چون سيستم های  حتی در و ابزارهای داي  در صنعت

 . گزینه مناسبی هستند POFکوچک خانگی و اداری کابلهای 

نصب راحتتر منجر به کاهش هزیناه   شوند و Fitعالوه براین ضخيم بودن این فيبرها باعث می شود تا کانکتورها به راحتی روی آنها 

 . به کابلهای شيشه ای استنسبت  POFتنها مزیت کابلهای و این  می شود

 ۷ ميکرون است پس اطار فيبار   ۲۱و ضخامت روکش آن  ميکرون ۷۱۱ هستهبا ضریب شکست پله ای ضخامت  POFدر یک فيبر 

شيشاه ای معماولی    برابار یاک فيبار    ۱ضخامت کل فيبار   برابر یک فيبر تک مدی است و ۷۱۱ هسته این ضخامت و ميلی متر خواهد بود

 . است

موجاود اساتفاده مای شاود      POFزیادی اابليت این را دارند که در فيبر به کار روناد پالساتيکی کاه در فيبرهاای     پالستيک های 

PMMA ۲ نام دارد . 

اتصال یک کانکتور با حداال آموزش با یک ابازار ارزان   .حتی برای یک آماتور هم کار راحتی است POFاتصال کانکتورهای کابلهای 

اما همين کار در مورد یک فيبر شيشه ای بدون یک فرد آموزش دیده مجرّب و یاک دساتگاه خااص و    . انجامددايقه به طول می  چندتنها 

 . چندین برابربا هزینه ای حدود  حتی گرانقيمت امکان پذیر نيست

ار تضعيف فيبرهاای  ااعدتاً با این هزینه زیاد نباید فيبرهای شيشه ای به این گستردگی مورد استفاده ارار گيرند ولی نگاهی به نمود

POF موضوع را روشن می کند . 

نانومتر مای تواناد بارای     05۱و  نانومتر 5۱۱برای همه طول موجها بسيار باال ست با این حال در طول موج  POFتضعيف فيبرهای 

 . متری مورد استفاده ارار گيرد ۷۱۱فيبرهای حداکثر 

های باا تاوان خيلای پاایين در ایان       LEDفقط  مرئی استفاده می شود ونانومتر نور  5۱۱نکته جالب این است که برای طول موج 

 . هم ليزر های ارزان ايمت در دسترس است و LEDنانومتر هم  05۱طول موج موجود می باشند ولی در طول موج 

گرچاه تاوان    يارد ناانومتر ماورد اساتفاده اارار بگ     05۱ ها می تواند برای طول ماوج  Pointerدر وااع همان نور ليزر ارمز رنگ در 

 . ها تقریباً ده برابر از حد مجازی که برای چشم بی خطر است اویتر است pointerخروجی ليزر 

ها که در ساختار مولکولی آنها در برخی نقااط دوتاریم جاایگزین ئيادروژن شاده اسات همانگوناه کاه در          POFدر نوع جدیدی از 

 . یافته استمنحنی تضعيف مشخص است وضعيت تضعيف تا حدودی بهبود 

 POFکابلهای 

آن مقارون باه    SIموجودناد اماا تنهاا شاکل      GI هم به صورت تادریجی  و SI هم به صورت ضریب شکست پله ای POFکابلهای 

 :به شرح زیر است (SI POF33) مشخصات یک نمونه از این فيبرها .تجاری است صرفه و

در محايط اداری  ( زخاودپردا ) ATMاین مدل نوع استفاده شده در دستگاههای  ها موجود می باشند و POFتعداد زیادی از انواع 

 . است

متار و   5۱برای  Mbps 50ها می شود در خانه ها POFحال حاضر پيشنهاداتی که در محيطهای کوچک خانگی یا اداری برای  رد

 . متر می باشد 5۱برای بيش از  Mbps 155 ه هادر ادار

 . ژن کردن اطعات آنها را به هم وصل کرددر حال حاضر یکی دیگر از نقاط ضعف عمده این فيبرها این است که نمی توان با فيو

                                                           
 
 .که در ساختن نوار صوتی و غیره کاربرد دارداست  پلی استر نازک و محکممایالر یک نوع  

2
 Poly Methyl Methyl Acrylate 



 
با برخی کانکتورهاای خشاک مای تاوان باه رامای        وجودین ا در هر اتصال مقدار اابل ابولی است با dB 5 اتصال با تلفات کمتر از

 . این هم دست یافت بسيار کمتر از

رد ولای ظااهراً ایان مساأله باا توجاه باه ماوارد         کم وجود ندا LOSS با این حال هيچ راه ساده ای برای اتصال اطعات این کابلها با

 . نوع کابلها چندان مهم نيست مصرف این

سرعت های باالتر را در ایان   برای فاصله ها و توليد شدند و راه را POF deuteratedو  POF GIنمونه های اوليه ۷۷۷5در سال 

 . فيبرها گشودند

 ها POFتحقیقات روی 

تقویات  ، ها نه تنها در فيبرها بلکه دستگاههای نوری مانند ليزرها POFبر روی بهبود وضعيت در حال حاضر تحقيقات گسترده ای 

 amorphousباه کاار گياری خاانواده جدیادی از پالساتيک باا ناام          که منجار باه تولياد و    در حال انجام است. . .  فيلترها و، کننده ها

perfluoropolymers  گردیده است که در آنperfluoropolymers  هاای مانظم باا یاک    در پليمر جایگزین پيوند کربن و ئيادروژن  

carbon-fluorine one تمایل آنها به تبلور زیاد است اما به سختی مای  که  این تغيير پيامدهای بسيار مطلوبی را در پی دارد. شده است

رسيدن به طول موجهاای بااالتری در فيبرهاای     هاPMMAاما این نوع فيبرها با ميرایی کمتر نسبت به . توان آنها را به شکل فيبر درآورد

 . ميسر می سازندرا  nm 900-800پالستيکی چون 

    HPCF فیبرهای

۲در این نوع فيبرها هسته از سيليکا ولی غالف از جنس پالستيک سخت
 .و در شکل اابل مشاهده است است 

هزینه ای نسبتاً برابر و در آنها هم اتصااالت باه ساادگی انجاام مای پاذیرد        ؛دارندها  POFاین نوع فيبرها تلفات کمتری نسبت به 

 . ضمن اینکه از اطر کمتری هم برخوردارند لذا پاشندگی مدی خيلی کمتری دارند

 :استاندارد تشخيص داده شده است دارای مشخصات زیر است( دستگاه خود پرداز)ATM دریک نمونه از این فيبرها که 

 nm 650چنانچه مشاهده می شود تلفات نسبت به سایر فيبرها باالست البته این بيشتر به دليل طول ماوج ماورد اساتفاده یعنای     

 طارف اسات از   POF برابار کمتار از فيبرهاای    ۲۱تلفات حدود  ها استفاده می شود ولی POFاست که همان طول موجی است که برای 

 . لذا پاشندگی نيز به ميزان اابل توجهی کاهش می یابداست  POFتقریباً یک پنجم اطر هسته در  SI HPCFاطر هسته در  دیگر

ناشای از   modal noiseتا حدی به علت نگرانی از  ؛ البتهها هستند تا ليزرها LEDمنابع نوری مورد استفاده در این فيبرها بيشتر 

 . استفاده از ليزرها

 . آن بحثی به ميان نمی آید GIموالً در اینگونه فيبرها از نوع مع
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 Hard Polymer Clad Fiber 

2
 Hard Polymer 
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