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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μια οπτική ίνα είναι μια λεπτή, εύκαμπτη, διαφανής ίνα που ενεργεί ως 

κυματοδηγός, ή «ελαφρύς σωλήνας», για να δια~φάσει το φως μεταξύ των 

δύο ακρών της ίνας. Ο τομέας της εφαρμοσμένων επιστήμης και της 

εφαρμοσμένης μηχανικής ενδιαφερόμενων για το σχέδιο και η εφαρμογή 

των οπτικών ινών είναι γνωστοί ως οπτικές ίνες. Οι οπτικές ίνες 

χρησιμοποιούνται ευρέως στις f iber-optic επικοινωνίες, το οποίο 

επιτρέπει τη μετάδοση πέρα από τις μεγαλύτερες αποστάσεις και στα 

υψηλότερα εύρη ζώνης (ποσοστά στοιχείων) από άλλες μορφές 

επικοινωνίας. Οι ίνες χρησιμοποιούνται αντί των καλωδίων μετάλλων 

επειδή τα σήματα ταξιδεύουν κατά μήκος τους με τη λιγότερη απώλεια και 

είναι επίσης άνοσες στην ηλεκτρομαγνητική παρέμ~αση. Οι ίνες 

χρησιμοποιούνται επίσης για το φωτισμό, και είναι τυλιγμένες στις δέσμες 

έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φέρουν τις εικόνες, επιτρέποντας 

κατά συνέπεια την εξέταση στα σφιχτά διαστήματα. Οι ειδικά σχεδιασμένες 

ίνες χρησιμοποιούνται για ποικίλες άλλες εφαρμογές, 

συμπεριλαμ~ανομένων των αισθητήρων και των λέιζερ ινών. 

Η οπτική ίνα αποτελείται χαρακτηριστικά από έναν διαφανή πυρήνα που 

περφάλλεται από ένα διαφανές υλικό επένδυσης με έναν χαμηλότερο 

δείκτη της διάθλασης. Το φως κρατιέται στον πυρήνα από τη συνολική 

εσωτερική αντανάκλαση. Αυτό αναγκάζει την ίνα για να ενεργήσει ως 

κυματοδηγός. Οι ίνες που υποστηρίζουν πολλούς πορείες διάδοσης ή 

εγκάρσιους τρόπους καλούνται πολλαπλού τρόπου ίνες (MMF), ενώ 

εκείνοι που μπορούν μόνο να υποστηρίξουν έναν ενιαίο τρόπο καλούνται 

single-mode ίνες (SMF). Οι πολλαπλού τρόπου ίνες έχουν γενικά μια 

μεγαλύτερη διάμετρο πυρήνων, και χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις 

επικοινωνίας κοντός-απόστασης και για τις εφαρμογές όπου η υψηλή 

δύναμη πρέπει να δια~φαστεί. Οι Single-mode ίνες χρησιμοποιούνται για 

τις περισσότερες συνδέσεις επικοινωνίας πιό μακροχρόνιες από 1.050 
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μέτρα (πόδια 3.440). 

Η ένωση των μηκών της οπτικής ίνας είναι πιό σύνθετη από το ενώνοντας 

ηλεκτρικό καλώδιο ή το καλώδιο. Οι άκρες των ινών πρέπει να 

διασπαστούν προσεκτικά, και να συνδεθούν έπειτα μαζί είτε μηχανικά είτε 

με το λιώσιμο τους μαζί με ένα ηλεκτρικό τόξο. Οι ειδικοί συνδετήρες 

χρησιμοποιούνται για να κάνουν τις μετακινούμενες συνδέσεις. 

Ένα ακουστικό καλώδιο οπτικών ινών TOSLINK που φωτίζεται από τη 

μία πλευρά 

Μια δέσμη των οπτικών ινών 
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Ιστορία 

Ο Ντάνιελ Colladon περιέγραψε αρχικά αυτήν την «ελαφριά πηγή» ή 

το «ελαφρύ σωλήνα» σε ένα άρθρο 1842 που είσχε το δικαίωμα στις 

αντανακλάσεις μιας ακτίνας του φωτός μέσα σε ένα παρα~ολικό υγρό 

ρεύμα. Αυτή η ιδιαίτερη απεικόνιση προέρχεται από ένα πιό πρόσφατο 

άρθρο από Colladon, το 1884. 

Οι οπτικές ίνες, που χρησιμοποιούνται εν τούτοις εκτενώς στο μοντέρνο 

κόσμο , είναι μια αρκετά απλή και παλαιά τεχνολογία. Η καθοδήγηση του 

φωτός από τη διάθλαση, η αρχή που καθιστά τις οπτικές ίνες πιθανές, 

καταδείχθηκε αρχικά από το Ντάνιελ Co/ladon και Jacques Babinet in 

Παρίσι στο πρόωρο 1840s. Ο John Tyndall περιέλα~ε μια επίδειξη από το 

στις δημόσιες διαλέξεις του στο Λονδίνο δωδεκάα έτη αργότερα. Το 

Tyndall έγραψε επίσης για την ιδιοκτησία της συνολικής εσωτερικής 

αντανάκλασης σε ένα εισαγωγικό ~φλίο για τη φύση του φωτός το 1870: 

«Όταν το φως περνά από τον αέρα στο νερό, η διαθλασμένη ακτίνα 

κάμπτεται προς τον κάθετο ... Όταν η ακτίνα περνά από το νερό στον αέρα 
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κάμπτεται από τον κάθετο ... Εάν η γωνία που η ακτίνα στο νερό εσωκλείει 

με την κάθετο στην επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από 48 ~αθμούς, η ακτίνα 

δεν θα εγκαταλείψει το νερό καθόλου : 

θα απεικονιστεί συνολικά στην επιφάνεια .. .. Η γωνία που χαρακτηρίζει το 

όριο όπου η συνολική αντανάκλαση αρχίζει καλείται περιοριστική γωνία 

του μέσου. Για το νερό αυτή η γωνία είναι 48°27', για το γυαλί πυρόλιθου 

που είναι 38°41 •, ενώ για το διαμάντι είναι 23°42' .» 

Οι πρακτικές εφαρμογές, όπως ο στενός εσωτερικός φωτισμός κατά τη 

διάρκεια της οδοντιατρικής, εμφανίστηκαν νωρίς στο 200. Η μετάδοση 

εικόνας μέσω των σωλήνων καταδείχθηκε ανεξάρτητα από το ραδιο 

πειραματιστή Clarence Hansell και τον τηλεοπτικό πρωτοπόρο J ohn Logie 

Baird στη δεκαετία του '20. Η αρχή χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τις 

εσωτερικές ιατρικές εξετάσεις από το Heinrich Lamm στην επόμενη 

δεκαετία. Το 1952, ο φυσικός Narinder Singh Kapany πραγματοποίησε τα 

πειράματα που οδήγησαν στην εφεύρεση της οπτικής ίνας . Οι σύγχρονες 

οπτικές ίνες, όπου η ίνα υάλου είναι ντυμένη με μια διαφανή επένδυση για 

να προσφέρει έναν καταλληλότερο δείκτη διάθλασης, εμφανίστηκαν 

αργότερα στη δεκαετία. Η ανάπτυξη εστίασε έπειτα στις δέσμες ινών για 

τη μετάδοση εικόνας . Το πρώτο ημι-εύκαμπτο gastroscope οπτικών ινών 

κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το ~ασιλικό Hirschowitz, Γ. 

Wilbur Peters, και Lawrence Ε. Curtiss, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του 

Michigan, το 1956. Στο στάδιο της ανάπτυξης του gastroscope, Curtiss 

παρήγαγε τις πρώτες γυαλί-ντυμένες ίνες οι προηγούμενες οπτικές ίνες 

είχαν στηριχθεί στον αέρα ή τα μη πρακτικά έλαια και τα κεριά ως υλικό 

επένδυσης χαμηλός-δεικτών. Ποικίλες άλλες εφαρμογές μετάδοσης 

εικόνας ακολούθησαν σύντομα 

Στους πρόσφατους - 19$ος και νωρίς - 20ούς αιώνες, το φως 

καθοδηγήθηκε μέσω των καμμμένων ρά~δων γυαλιού για να φωτίσει τις 

κοιλότητες σωμάτων. Ο Αλέξανδρος Graham Bel/ έφηυρε ένα 

«Photophone» για να δια~φάσει τα σήματα φωνής πέρα από μια οπτική 
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ακτίνα. 

Το jun-Ichi Nishizawa, ένας ιαπωνικός επιστήμονας στο πανεπιστήμιο 

Tohoku, πρότεινε επίσης τη χρήση των οπτικών ινών για τις επικοινωνίες 

το 1963, όπως δηλώνεται στο ~φλίο του που δημοσιεύθηκε το 2004 στην 

Ινδία. Το Nishizawa έφηυρε άλλες τεχνολογίες που συνέr>αλαν στην 

ανάπτυξη των επικοινωνιών οπτικής ίνας, όπως η οπτική ίνα ~αθμολογώ

δεικτών ως κανάλι για τη διαr>φαση του φωτός από τα λέιζερ ημιαγωγών. 

Ο Charles Κ. Kao και ο George Α . Hockham των ~ρετανικών 

τυποποιημένων τηλεφώνων και των καλωδίων επιχείρησης (STC) ήταν οι 

πρώτοι για να προωθήσουν την ιδέα ότι η μείωση στις οπτικές ίνες θα 

μπορούσε να μειωθεί κάτω από 20 decibels ανά χιλιόμετρο (dB/km), 

επιτρέποντας στις ίνες για να είναι ένα πρακτικό μέσο για την επικοινωνία . 

Πρότειναν ότι η μείωση στις ίνες διαθέσιμες τότε προκλήθηκε από τις 

ακαθαρσίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αφαιρεθούν, παρά τα θεμελιώδη 

φυσικά αποτελέσματα όπως η διασπορά. Αυτοί σωστά και συστηματικά 

θεωρητικολογημένος οι ιδιότητες ελαφρύς-απώλειας για τη οπτική ίνα, και 

επισημαίνοντας το σωστό υλικό για να κατασκευάσει τέτοιες ίνες - γυαλί 

πυριτίου με την υψηλή αγνότητα. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε σε Kao που 

απονέμεται το ~ρα~είο Νόμπελ στη φυσική το 2009. 

Η NASA χρησιμοποίησε τις οπτικές ίνες στη τηλεοπτική κάμερα που 

στάλη στο φεγγάρι. Τότε τέτοια χρήση στις κάμερες ήταν «ταξινομημένη 

εμπιστευτική» και μόνο εκείνοι με τη σωστή εκκαθάριση ασφάλειας ή 

εκείνοι που συνοδεύθηκαν από κάποιο με τη σωστή εκκαθάριση ασφάλειας 

επιτράπηκαν για να χειριστούν τις κάμερες. 

Το κρίσιμο όριο μείωσης 20 dB/km επιτεύχθηκε αρχικά το 1970, από 

τους ερευνητές Robert Δ. Maurer, Donald Keck, Peter Γ. Schultz, και 

Frank Zimar που εργάζονται για τα αμερικανικά εργοστάσια γυαλιού 

Corning κατασκευαστών γυαλιού, τώρα Corning που ενσωματώθηκε. 

Κατέδειξαν μια ίνα με τη μείωση 17 dB/km με τη νάρκωση του γυαλιού 

πυριτίου με το τιτάνιο. Μερικά έτη αργότερα παρήγαγαν μια ίνα με μόνο τη 
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μείωση 4 dB/km χρησιμοποιώντας το διοξείδιο γερμανίου ως υλικό 

πρόσμιξης πυρήνων. Τέτοιος χαμηλός - η μείωση ανήγγειλε μέσα τις 

τηλεπικοινωνίες οπτικής ίνας. Το 1981, η General Electric παρήγαγε τα 

λιωμένα πλινθώματα χαλαζία που θα μπορούσαν να συρθούν στα σκέλη 

οπτικών ινών 25 μίλια ( 40 χλμ) πολύ. 

Η μείωση στα σύγχρονα οπτικά καλώδια είναι πολύ λιγότερο απ' ό,τι στα 

ηλεκτρικά χάλκινα καλώδια, που οδηγούν στις μεγάλης απόστασης 

συνδέσεις ινών με τις αποστάσεις επαναληπτών 70-150 χιλιομέτρων ( 43-

93 mi). Ο έρ~ιο-ναρκωμένος ενισχυτής ινών, που μείωσε το κόστος των 

μεγάλης απόστασης συστημάτων ινών με τη μείωση ή την εξάλειψη των 

οπτικός-ηλεκτρικός-οπτικών επαναληπτών, συναναπτύχτηκε από τις 

ομάδες που οδηγήθηκαν από το Δα~ίδ Ν. Payne του πανεπιστημίου 

Southampton και του Emmanuel Desurνire στα εργαστήρια κουδουνιών το 

1986. Η πιό γερή οπτική ίνα χρησιμοποιούμενη συνήθως σήμερα 

χρησιμοποιεί το γυαλί και για τον πυρήνα και για τη θήκη και είναι 

επομένως λιγότερες επιρρεπείς σε διαδικασίες γήρανσης. Εφευρέθηκε από 

το Gerhard Bernsee του γυαλιού Schott στη Γερμανία το 1973. 

Το 1991, ο αναδυόμενος τομέας των φωτονιακών κρυστάλλων οδήγησε 

στην ανάπτυξη της ίνας φωτονιακός-κρυστάλλου που καθοδηγεί το φως 

από τη διάθλαση από μια περιοδική δομή, παρά από τη συνολική εσωτερική 

αντανάκλαση. Οι πρώτες φωτονιακές ίνες κρυστάλλου έγιναν διαθέσιμες 

στο εμπόριο το 2000. Οι φωτονιακές ίνες κρυστάλλου μπορούν να φέρουν 

την υψηλότερη δύναμη από τις συμ~ατικές ίνες και οι μήκος κύματος

εξαρτώμενες ιδιότητές τους μπορούν να χειριστούν για να ~ελτιώσουν την 

απόδοση. 
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Εφαρμογές 

Επικοινωνία οπτικής ίνας 

Η οπτική ίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τις τηλεπικοινωνίες 

και τη δικτύωση επειδή είναι εύκαμπτη και μπορεί να συσσωρευθεί ως 

καλώδια. Είναι ιδιαίτερα συμφέρον για τις υπεραστικές επικοινωνίες, 

επειδή το φως διαδίδει μέσω της ίνας με λίγη μείωση έναντι των 

ηλεκτρικών καλωδίων. Αυτό επιτρέπει στις μεγάλες αποστάσεις για να 

εκταθεί με λίγους επαναλήπτες . Επιπλέον, τα φωτεινά σήματα ανά

καναλιών που διαδίδουν στην ίνα έχουν διαμορφωθεί στα ποσοστά τόσο 

υψηλά όπως 111 gigabits ανά δευτερόλεπτο από ΝΤΤ, αν και 10 ή 40 

Gbit/s είναι χαρακτηριστικό στα επεκταμένα συστήματα. Κάθε ίνα μπορεί 

να φέρει πολλά ανεξάρτητα κανάλια, κάθε ένας χρησιμοποιώντας ένα 

διαφορετικό μήκος κύματος του φωτός (μήκος κύματος-τμήμα που 

πολλαπλασιάζει (WDM)). Το καθαρό ποσοστό στοιχείων (ποσοστό 

στοιχείων χωρίς υπερυψωμένες ψηφιολέξεις) ανά ίνα είναι το ποσοστό 

στοιχείων ανά-καναλιών που μειώνεται από τα γενικά έξοδα FEC, που 

πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό καναλιών (συνήθως μέχρι ογδόντα στα 

εμπορικά πυκνά WDM συστήματα από το 2008 [αναπροσαρμογή]). Το 

τρέχον αρχείο ποσοστού στοιχείων εργαστηριακών οπτικών ινών, που 

κατέχουν τα εργαστήρια κουδουνιών σε Villarceaux, Γαλλία, 

πολλαπλασιάζει 155 κανάλια, κάθε ένα που φέρνει 100 Gbit/s πέρα από 

μια ίνα 7000 χλμ. Η Nippon εταιρία τηλέγραφων και τηλεφώνων έχει 

διαχειριστεί επίσης 69.1 Tbit/s πέρα από μια ενιαία ίνα 240 χλμ 

(πολλαπλασιάζοντας 432 κανάλια, που εξισώνουν σε 171 Gbit/s ανά 

κανάλι). Τα εργαστήρια κουδουνιών έσπασαν επίσης ένα ανά δευτερόλεπτο 

εμπόδιο χιλιομέτρου 100 Petabit (15.5 Tbit/s πέρα από μια ενιαία ίνα 

7000 χλμ) . 

Για τις σύντομες εφαρμογές απόστασης, όπως η δημιουργία ενός δικτύου 
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μέσα σε ένα κτίριο γραφείων, η fiber-optic τηλεγράφηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να σώσει το διάστημα στους αγωγούς καλωδίων. Αυτό 

είναι επειδή μια ενιαία ίνα μπορεί συχνά να φέρει το πολύ περισσότερο 

στοιχείο από πολλά ηλεκτρικά καλώδια, όπως 4 ζευγάρι γάτα-5 

τηλεγράφηση Ethernet. [η ασαφής] ίνα είναι επίσης άνοση στην ηλεκτρική 

παρέμ~αση δεν υπάρχει καμία λογομαχία μεταξύ του σήματος στα 

διαφορετικά καλώδια και καμίας επανάλειψης του περφαλλοντικού 

θορύ~ου. Τα μη-θωρακισμένα καλώδια ινών δεν διευθύνουν την ηλεκτρική 

ενέργεια, η οποία κάνει την ίνα μια καλή λύση για την προστασία του 

εξοπλισμού επικοινωνιών που ~ρίσκεται στα περφάλλοντα υψηλής τάσης 

όπως οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παραγωγής, ή η επικοινωνία μετάλλων 

κτίζει τις επιρρεπείς σε απεργίες αστραπής. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν στα περφάλλοντα όπου οι εκρηκτικοί καπνοί είναι 

παρόντες, χωρίς κίνδυνο της ανάφλεξης. Η υποκλοπή τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων είναι δυσκολότερη έναντι των ηλεκτρικών συνδέσεων, και 

υπάρχουν ομόκεντρες διπλές ίνες πυρήνων που θεωρούνται την ~ρύση

απόδειξη. 

Αισθητήρες οπτικών ινών 

Οι ίνες έχουν πολλές χρήσεις στην τηλεπισκόπηση. Σε μερικές εφαρμογές, 

ο αισθητήρας είναι ο ίδιος μια οπτική ίνα . Σε άλλες περιπτώσεις, η ίνα 

χρησιμοποιείται για να συνδέσει έναν μη-f iberoptic αισθητήρα με ένα 

σύστημα μέτρησης . Ανάλογα με την εφαρμογή, η ίνα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί λόγω του μικρού μεγέθους της, ή του γεγονότος ότι καμία 

ηλεκτρική δύναμη δεν απαιτείται στη μακρινή θέση, ή επειδή πολλοί 

αισθητήρες μπορούν να πολλαπλασιαστούν κατά μήκος του μήκους μιας 

ίνας με τη χρησιμοποίηση των διαφορετικών μηκών κύματος του φωτός για 

κάθε αισθητήρα, ή με την αντίληψη της χρονικής καθυστέρησης καθώς το 

φως περνά κατά μήκος της ίνας μέσω κάθε αισθητήρα. Η χρονική 

καθυστέρηση μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας μια συσκευή όπως 

οπτικό ref lectometer χρόνος-περιοχών. 
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Οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αισθητήρες για να 

μετρήσουν την πίεση, τη θερμοκρασία, την πίεση και άλλες ποσότητες με 

την τροποποίηση μιας ίνας έτσι ώστε η ποσότητα που μετριέται 

διαμορφώνει το χρόνο έντασης, φάσης, πόλωσης, μήκους κύματος ή 

διέλευσης του φωτός στην ίνα . Οι αισθητήρες που ποικίλλουν την ένταση 

του φωτός είναι οι απλούστεροι, δεδομένου ότι μόνο μια απλοί πηγή και 

ένας ανιχνευτής απαιτούνται. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα τέτοιων αισθητήρων οπτικών ινών είναι ότι μπορούν, αν είναι 

απαραίτητο, να παρέχουν τη διανεμημένη αντίληψη πέρα από τις 

αποστάσεις μέχρι ενός μέτρου . Οι εξωγενείς αισθητήρες οπτικών ινών 

χρησιμοποιούν ένα καλώδιο οπτικής ίνας, κανονικά πολλαπλού τρόπου, για 

να δια~φάσουν το διαμορφωμένο φως από είτε έναν οπτικό αισθητήρα μη

ινών, είτε έναν ηλεκτρονικό αισθητήρα που συνδέεται με μια οπτική 

συσκευή αποστολής σημάτων. Ένα σημαντικό όφελος των εξωγενών 

αισθητήρων είναι η δυνατότητά τους να φθάσουν στις θέσεις που είναι 

ειδάλλως απρόσιτες . Ένα παράδειγμα είναι η μέτρηση της θερμοκρασίας 

μέσα στις αεριωθούμενες μηχανές αεροσκαφών με τη χρησιμοποίηση μιας 

ίνας για να δια~φάσει την ακτινο~ολία σε ένα πυρόμετρο ακτινο~ολίας που 

~ρίσκεται έξω από τη μηχανή. Οι εξωγενείς αισθητήρες μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο να μετρηθεί η εσωτερική 

θερμοκρασία των ηλεκτρικών μετασχηματιστών, όπου οι ακραίοι 

ηλεκτρομαγνητικοί τομείς παρόντες καθιστούν άλλες τεχνικές μέτρησης 

αδύνατες . Οι εξωγενείς αισθητήρες χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τη 

δόνηση, την περιστροφή, τη μετατόπιση, την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη 

ροπή, και το στρίψιμο. Μια στερεάς κατάστασης έκδοση του γυροσκοπίου 

που χρησιμοποιεί την παρέμ~αση του φωτός έχει αναπτυχθεί. Το 

γυροσκόπιο οπτικών ινών (FOG) δεν έχει κανένα κινούμενο μέρος και 

εκμεταλλεύεται την επίδραση Sagnac για να ανιχνεύσει τη μηχανική 

περιστροφή. 
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Ένας κοινής χρήσης για τους αισθητήρες οπτικών ινών είναι στα 

προηγμένα συστήματα ασφαλείας ανίχνευσης παρείσφρυσης, όπου το φως 

δια~φάζεται κατά μήκος του οπτικών ινών καλωδίου αισθητήρων, το 

οποίο τοποθετείται σε μια τηλεγράφηση φρακτών, σωληνώσεων ή 

επικοινωνίας, και το επιστρεφόμενο σήμα ελέγχεται και αναλύεται για τις 

διαταραχές. Αυτό το επιστροφής σήμα υπο~άλλεται σε επεξεργασία 

ψηφιακά για να προσδιορίσει εάν υπάρχει μια διαταραχή, και εάν μια 

παρείσφρυση έχει εμφανιστεί ένας συναγερμός προκαλείται από το 

σύστημα ασφαλείας οπτικών ινών. 

Άλλες χρήσεις των οπτικών ινών 

Οι ίνες χρησιμοποιούνται ευρέως στις εφαρμογές φωτισμού . 

Χρησιμοποιούνται ως ελαφριοί οδηγοί στις ιατρικές και άλλες εφαρμογές 

όπου φωτεινός ελαφρύς πρέπει να λαμφθεί σε έναν στόχο χωρίς μια σαφή 

πορεία οπτικής επαφής. Σε μερικά κτήρια, οι οπτικές ίνες 

χρησιμοποιούνται στο φως του ήλιου διαδρομών από τη στέγη σε άλλα μέρη 

του κτηρίου (δείτε τη non-imaging οπτική) . Ο φωτισμός οπτικής ίνας 

χρησιμοποιείται επίσης για τις διακοσμητικές εφαρμογές, 

συμπεριλαμ~ανομένων των σημαδιών, της τέχνης, και των τεχνητών 

χριστουγεννιάτικων δέντρων. Οι οπτικές ίνες χρήσης μπουτίκ Swaroνski 

για να φωτίσουν το κρύσταλλό τους επιδεικνύουν από πολλές διαφορετικές 

γωνίες μόνο υιοθετώντας μια πηγή φωτός. Η οπτική ίνα είναι ένα εγγενές 

μέρος του ελαφρύς-δια~φάζοντας συγκεκριμένου προϊόντος οικοδόμησης, 

LiTraCon.H οπτική ίνα χρησιμοποιείται επίσης στην οπτική απεικόνισης. 

Μια συνεπής δέσμη των ινών χρησιμοποιείται, μερικές φορές μαζί με τους 

φακούς, για μια μακριά, λεπτή συσκευή απεικόνισης αποκαλούμενη 

ενδοσκόπιο, το οποίο χρησιμοποιείται στα αντικείμενα άποψης μέσω μιας 

μικρής τρύπας. Τα ιατρικά ενδοσκόπια χρησιμοποιούνται για τις ελάχιστα 

της εισ~ολής διερευνητικές ή χειρουργικές διαδικασίες (ενδοσκόπηση). Τα 

~ιομηχανικά ενδοσκόπια (δείτε f iberscope ή ενδοσκόπιο) 
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χρησιμοποιούνται για να επιθεωρήσουν τίποτα σκληρά που φθάνει , όπως 

το εσωτερικό αεριωθούμενων μηχανών.Στη φασματοσκοπία, οι δέσμες 

οπτικής ίνας χρησιμοποιούνται για να δια~φάσουν το φως από ένα 

φασματόμετρο σε μια ουσία που δεν μπορεί να τοποθετηθεί μέσα το ίδιο 

στο φασματόμετρο, προκειμένου να αναλυθεί η σύνθεσή της. Ένα 

φασματόμετρο αναλύει τις ουσίες με να αναπηδήσει το φως μακριά και 

μέσω τους. Με τη χρησιμοποίηση των ινών, ένα φασματόμετρο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στα αντικείμενα μελέτης που είναι πάρα πολύ μεγάλα για 

να εγκαταστήσουν μέσα, ή τα αέρια, ή τις αντιδράσεις που εμφανίζονται 

στα σκάφη πίεσης.Μια οπτική ίνα που ναρκώνεται με ορισμένα στοιχεία 

σπάνιας γης όπως το έρ~ιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο κέρδους 

ενός λέιζερ ή ενός οπτικού ενισχυτή. Οι Rare-earth ναρκωμένες οπτικές 
ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν την ενίσχυση σημάτων 

με να συνδέσουν ένα σύντομο τμήμα της ναρκωμένης ίνας σε μια κανονική 

(undoped) γραμμή οπτικής ίνας . Η ναρκωμένη ίνα αντλείται οπτικά με ένα 

δεύτερο μήκος κύματος λέιζερ που συνδέεται στη γραμμή εκτός από το 

κύμα σημάτων. Και τα δύο μήκη κύματος του φωτός δια~φάζονται μέσω 

της ναρκωμένης ίνας, η οποία μεταφέρει την ενέργεια από το δεύτερο 

μήκος κύματος αντλιών στο κύμα σημάτων. Η διαδικασία που προκαλεί την 

ενίσχυση είναι υποκινημένη εκπομπή.Οι οπτικές ίνες που ναρκώνονται με 

έναν μοχλό μετατόπισης μήκους κύματος χρησιμοποιούνται για να 

συλλέξουν το φως σπινθηρο~ολήματος στα πειράματα φυσικής.Η οπτική 

ίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ένα χαμηλό επίπεδο της 

δύναμης (περίπου ένα Watt) στην ηλεκτρονική που τοποθετείται σε ένα 

δύσκολο ηλεκτρικό περφάλλον. Τα παραδείγματα αυτού είναι ηλεκτρονική 

στα μεγάλης ισχύος στοιχεία κεραιών και τις συσκευές μέτρησης που 

χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό μετάδοσης υψηλής τάσης. 

Μια αυξανόμενη τάση στις θέες σιδήρου για τα όπλα, είναι η χρήση των 

σύντομων κομματιών της οπτικής ίνας για τα σημεία αυξήσεων αντίθεσης, 
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που γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το περφαλλοντικό φως που αφορά 

το μήκος της ίνας συγκεντρώνεται στην άκρη, που καθιστά τα σημεία 

ελαφρώς φωτεινότερα από τα περίχωρα. Αυτή η μέθοδος ο συνηθέστερα 

χρησιμοποιείται στις μπροστινές θέες, αλλά πολλοί κατασκευαστές 

προσφέρουν τις θέες που χρησιμοποιούν τις οπτικές ίνες στις μπροστινές 

και οπίσθιες θέες. Οι θέες οπτικών ινών μπορούν τώρα να ~ρεθούν στα 

περίστροφα, τουφέκια, και κυνηγετικά όπλα, και ως aftermarket 

εξαρτήματα και ως αυξανόμενος αριθμός πυρο~όλων όπλων εργοστασίων. 

Μ-προστινή θέα ο-πτικών ινών σε ένα πυροβόλο ό-πλο χεριών 

Light ref lected f rom optical f iber illuminates exhibited mode 

16 



Αρχή λειτουργίας 

Μια οπτική ίνα είναι ένας κυλινδρικός διηλεκτρικός κυματοδηγός 

(nonconducting κυματοδηγός) που δια~φάζει το φως κατά μήκος του 

άξονά του, με τη διαδικασία της συνολικής εσωτερικής αντανάκλασης. Η 

ίνα αποτελείται από έναν πυρήνα που περφάλλεται από ένα στρώμα 

επένδυσης, και τα δύο από το οποίο αποτελούνται από τα διηλεκτρικά 

υλικά. Για να περιορίσει το οπτικό σήμα στον πυρήνα, ο δείκτης διάθλασης 

του πυρήνα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από αυτός της επένδυσης. Το 

όριο μεταξύ του πυρήνα και της επένδυσης μπορεί είτε να είναι απότομο, 

στην ίνα ~ήμα-δεικτών, είτε ~αθμιαίος, στην ίνα ~αθμολογώ-δεικτών. 

Δείκτης διάθλασης 

Ο δείκτης της διάθλασης είναι ένας τρόπος τη ταχύτητα του φωτός σε ένα 

υλικό. Ελαφριά ταξίδια ο γρηγορότερα σε ένα κενό, όπως το μακρινό 

διάστημα. Η πραγματική ταχύτητα του φωτός σε ένα κενό είναι περίπου 

300.000 χιλιόμετρα (186 χιλιάες μίλια) ανά δευτερόλεπτο. Ο δείκτης της 

διάθλασης υπολογίζεται με τη διαίρεση της ταχύτητας του φωτός σε ένα 

κενό με τη ταχύτητα του φωτός σε κάποιο άλλο μέσο. Ο δείκτης της 

διάθλασης ενός κενού είναι επομένως 1, εξ ορισμού. Η χαρακτηριστική 

αξία για την επένδυση μιας οπτικής ίνας είναι 1.46. Η αξία πυρήνων είναι 

χαρακτηριστικά 1.48. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης της διάθλασης, τα πιό 

αργά ελαφριά ταξίδια σε εκείνο το μέσο. Από αυτές τις πληροφορίες, μια 

καλή εμπειροτεχνική μέθοδος είναι ότι το σήμα που χρησιμοποιεί τη 

οπτική ίνα για την επικοινωνία θα ταξιδεψει περίπου σε 200 εκατομμύριο 

μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ή για να το ~άλει ένας άλλος τρόπος, στο ταξίδι 

1000 χιλιόμετρα στην ίνα, το σήμα θα διαρκέσει 5 χιλιοστά του 

δευτερολέπτου που διαδίδουν. Κατά συνέπεια ένα τηλεφώνημα που 

φέρεται από την ίνα μεταξύ του Σίδνεϊ και της Νέας Υόρκης, μια απόσταση 

12000 χιλιομέτρου, σημαίνει ότι υπάρχει μια απόλυτη ελάχιστη 
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καθυστέρηση 60 χιλιοστών του δευτερολέπτου (ή γύρω στο 1/16th ενός 

δευτερολέπτου) μεταξύ όταν μιλά ένας επισκέπτης όταν ακούει άλλος. 

(Φυσικά η ίνα σε αυτήν την περίπτωση θα ταξιδεψει πιθανώς μια 

μακρύτερη διαδρομή, και θα υπάρξουν πρόσθετες καθυστερήσεις λόγω της 

μετατροπής εξοπλισμού επικοινωνίας και της διαδικασίας και τη φωνή 

επάνω στην ίνα). 

Συνολική εσωτερική αντανάκλαση 

Όταν το ελαφρύ ταξίδι σε ένα πυκνό μέσο χτυπά ένα όριο σε μια απότομη 

γωνία (μεγαλύτερη από τη «κρίσιμη γωνία» για το όριο), το φως θα 

απεικονιστεί εντελώς. Αυτή η επίδραση χρησιμοποιείται στις οπτικές ίνες 

για να περιορίσει το φως στον πυρήνα. Ελαφριά ταξίδια κατά μήκος της 

ίνας που αναπηδά πέρα δώθε μακριά του ορίου. Επειδή το φως πρέπει να 

χτυπήσει το όριο με μια γωνία μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία, ανάψτε 

μόνο που εισάγει την ίνα μέσα σε μια ορισμένη σειρά των γωνιών μπορεί να 

ταξιδεψει κάτω από την ίνα χωρίς να διαρρεύσει έξω . Αυτή η σειρά των 

γωνιών καλείται κώνο αποδοχής της ίνας . Το μέγεθος αυτού του κώνου 

αποδοχής είναι μια λειτουργία της διαφοράς δείκτη διάθλασης μεταξύ του 

πυρήνα της ίνας και της επένδυσης. 

Στους απλούστερους όρους, υπάρχει μια μέγιστη γωνία από τον άξονα 

ινών στον οποίο ανάψτε μπορεί να εισαγάγει την ίνα έτσι ώστε θα 

διαδώσει, ή ταξίδι, στον πυρήνα της ίνας. Το ημίτονο αυτής της μέγιστης 

γωνίας είναι το αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) της ίνας. Η ίνα με ένα 

μεγαλύτερο ΝΑ απαιτεί τη λιγότερη ακρφεια για να συνδέσει και να 

λειτουργήσει με από την ίνα με ένα μικρότερο ΝΑ. Η Single-mode ίνα έχει 
ένα μικρό ΝΑ. 
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Πολύτροπες ίνες 

Η ίνα με τη μεγάλη διάμετρο πυρήνων (μεγαλύτερη από 10 μικρόμετρα) 

μπορεί να αναλυθεί από τη γεωμετρική οπτική. Τέτοια ίνα καλείται 

πολλαπλού τρόπου ίνα, από την ηλεκτρομαγνητική ανάλυση (δείτε 

κατωτέρω). Σε μια πολλαπλού τρόπου ίνα ~ήμα-δεικτών, οι ακτίνες του 

φωτός καθοδηγούνται κατά μήκος του πυρήνα ινών από τη συνολική 

εσωτερική αντανάκλαση. Οι ακτίνες που συναντούν το όριο πυρήνας

επένδυσης σε μια υψηλή γωνία (που μετριέται σχετικά με μια γραμμή 

κανονική στο όριο), μεγαλύτερο από την κρίσιμη γωνία για αυτό το όριο, 

απεικονίζονται εντελώς . Η κρίσιμη γωνία (ελάχιστη γωνία για τη συνολική 

εσωτερική αντανάκλαση) καθορίζεται από τη διαφορά στο δείκτη της 

διάθλασης μεταξύ των υλικών πυρήνων και επένδυσης. Οι ακτίνες που 

συναντούν το όριο σε μια χαμηλή γωνία διαθλιούνται από τον πυρήνα στην 

επένδυση, και δεν μετα~φάζουν το φως και ως εκ τούτου πληροφορίες 

κατά μήκος της ίνας . Η κρίσιμη γωνία καθορίζει τη γωνία αποδοχής της 

ίνας, που αναφέρεται συχνά ως αριθμητικό άνοιγμα . Ένα υψηλό αριθμητικό 

άνοιγμα επιτρέπει στο φως για να διαδώσει κάτω από την ίνα στις ακτίνες 

και κοντά στον άξονα και στις διάφορες γωνίες, που επιτρέπουν την 

αποδοτική σύζευξη του φωτός στην ίνα. Εντούτοις, αυτό το υψηλό 

αριθμητικό άνοιγμα αυξάνει το ποσό διασποράς δεδομένου ότι οι ακτίνες 

στις διαφορετικές γωνίες έχουν τα διαφορετικά μήκη πορειών και 

επομένως παίρνουν τους διαφορετικούς χρόνους να δια~εί η ίνα. 

Στην ίνα ~αθμολογώ-δεικτών, ο δείκτης της διάθλασης στον πυρήνα 

μειώνεται συνεχώς μεταξύ του άξονα και της επένδυσης. Αυτό. αναγκάζει 

τις ελαφριές ακτίνες για να κάμψει ομαλά καθώς πλησιάζουν την 

επένδυση, παρά να απεικονίσουν απότομα από το όριο πυρήνας

επένδυσης . Οι προκύπτουσες καμμμένες πορείες μειώνουν την πολλαπλών 

διαδρομών διασπορά επειδή οι υψηλές ακτίνες γωνίας περνούν 

περισσότερο μέσω της περιφέρειας χαμηλός-δεικτών του πυρήνα, παρά το 

κέντρο υψηλός-δεικτών. Το σχεδιάγραμμα δεικτών επιλέγεται για να 
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ελαχιστοποιήσει τη διαφορά στις αξονικές ταχύτητες διάδοσης των 

διάφορων ακτίνων στην ίνα. Αυτό το ιδανικό σχεδιάγραμμα δεικτών είναι 

πολύ στενό σε μια παραr>ολική σχέση μεταξύ του δείκτη και της απόστασης 

από τον άξονα. 

lnde x of refraction Outpιιt pιιlse 

380μm 

50·100 & ~ 
η 

1 
Gι·aιιed ίιlιleχ fil)er 

Τύποι οπτικής ίνας 

Ένα λέιζερ που αναπηδά κάτω από μια ακρυλική ράβδο, που επεξηγεί 

τη συνολική εσωτερική αντανάκλαση του φωτός σε μια πολλαπλού 
τρόπου οπτική ίνα. 
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Glud-.Ι 

Η διάδοση του φωτός μέσω μιας τrολλατrλού τρότrου οτrτικής ίνας. 

Μονότροτrες ίνες 

Η ίνα με μια διάμετρο πυρήνων λιγότερο από περίπου δέκα φορές το μήκος 

κύματος του φωτός διάδοσης δεν μπορεί να διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας 

τη γεωμετρική οπτική. Αντ' αυτού, πρέπει να αναλυθεί ως 

ηλεκτρομαγνητική δομή, από τη λύση των εξισώσεων του Maxwell όπως 

μειώνεται στην ηλεκτρομαγνητική εξίσωση κυμάτων. Η ηλεκτρομαγνητική 

ανάλυση μπορεί επίσης να απαιτηθεί για να καταλά~ει τις συμπεριφορές 

όπως το στίγμα που εμφανίζονται όταν διαδίδει το συνεπές φως στην 

πολλαπλού τρόπου ίνα. Σαν οπτικό κυματοδηγό, η ίνα υποστηρίζει έναν ή 

περισσότερους περιορισμένους εγκάρσιους τρόπους από τους οποίους 

ανάψτε μπορεί να διαδώσει κατά μήκος της ίνας. Η ίνα που υποστηρίζει 

μόνο έναν τρόπο καλείται single-mode ή mono-mode ίνα . Η συμπεριφορά 

της πολλαπλού τρόπου ίνας μεγάλος-πυρήνων μπορεί επίσης να 

διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση κυμάτων, η οποία δείχνει ότι 

τέτοια ίνα υποστηρίζει περισσότερους από έναν τρόπους διάδοσης (ως εκ 

τούτου το όνομα). Τα αποτελέσματα τέτοιας διαμόρφωσης της πολλαπλού 

τρόπου ίνας συμφωνούν περίπου με τις προ~λέψεις της γεωμετρικής 

οπτικής, εάν ο πυρήνας ινών είναι αρκετά μεγάλος να υποστηρίξει 

περισσότερο από μερικούς τρόπους . 
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Η ανάλυση κυματοδηγού δείχνει ότι η ελαφριά ενέργεια στην ίνα δεν είναι 

εντελώς περιορισμένη στον πυρήνα. Αντ' αυτού, ειδικά στις single-mode 

ίνες, ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας στο συνδεδεμένο τρόπο ταξιδεύει 

στην επένδυση ως παροδικό κύμα .Ο πιό κοινός τύπος single-mode ίνας 

έχει μια διάμετρο πυρήνων 8-10 μικρόμετρων και σχεδιάζεται για τη 

χρήση στις κοντινές υπέρυθρες ακτίνες. Η δομή τρόπου εξαρτάται από το 

μήκος κύματος του φωτός χρησιμοποιούμενου, έτσι ώστε αυτή η ίνα 

υποστηρίζει πραγματικά έναν μικρό αριθμό πρόσθετων τρόπων στα ορατά 

μήκη κύματος. Η πολλαπλού τρόπου ίνα, από τη σύγκριση, κατασκευάζεται 

με τις διαμέτρους πυρήνων τόσο μικρές όπως 50 μικρόμετρα και τόσο 

μεγάλες όσο οι εκατοντάδες των μικρόμετρων. Η ομαλοποιημένη 

συχνότητα Β για αυτήν την ίνα πρέπει να είναι λιγότερο από την πρώτη 

μηδέν από τη λειτουργία Bessel JO (περίπου 2.405). 

Η δομή μιας χαρακτηριστικής single-mode ίνας. 

1. Πυρήνας: διάμετρος 8 μm 

2. Επένδυση: dia 125 μm. 

3. Απομονωτής: dia 250 μm. 

4. Σακκι: dia 400 μm. 

Ειδικής χρήσης ίνα 

Κάποια ειδικής χρήσης οπτική ίνα κατασκευάζεται με ένα μη-κυλινδρικό 
στρώμα πυρήνων ή/και επένδυσης, συνήθως με μια ελλειπτική ή 

22 



ορθογωνική διατομή . Αυτοί περιλαμ~άνουν την πόλωση-διατήρηση της ίνας 

και της ίνας με σκοπό να καταστείλει τη διάδοση τρόπου στοών 

ψιθυρίσματος. 

Η ίνα φωτονιακός-κρυστάλλου γίνεται με ένα κανονικό σχέδιο της 

παραλλαγής δεικτών (συχνά υπό μορφή κυλινδρικών τρυπών που τρέχουν 

κατά μήκος του μήκους της ίνας). Τέτοια ίνα χρησιμοποιεί τα 

αποτελέσματα διάθλασης αντί ή εκτός από της συνολικής εσωτερικής 

αντανάκλασης, για να περιορίσει το φως στον πυρήνα της ίνας. Οι 

ιδιότητες της ίνας μπορούν να προσαρμοστούν σε μια ευρεία ποικιλία των 

εφαρμογών. 

Μηχανισμοί της μείωσης 

Η μείωση στις οπτικές ίνες, επίσης γνωστή ως απώλεια μετάδοσης, είναι η 

μείωση της έντασης της φωτεινής ακτίνας (ή του σήματος) όσον αφορά την 

απόσταση που διανύεται μέσω ενός μέσου μετάδοσης. Οι συντελεστές 

μείωσης στις οπτικές ίνες χρησιμοποιούν συνήθως τις μονάδες dB/km 

μέσω του μέσου λόγω σχετικά του υψηλού - ποιότητα της διαφάνειας των 

σύγχρονων οπτικών μέσων μετάδοσης. Το μέσο είναι συνήθως μια ίνα του 

γυαλιού πυριτίου που περιορίζει τη συναφή ελαφριά ακτίνα στο εσωτερικό. 

Η μείωση είναι ένας σο~αρός παράγοντας που περιορίζει τη μετάδοση ενός 

ψηφιακού σήματος στις μεγάλες αποστάσεις. Κατά συνέπεια, πολλή έρευνα 

έχει πάει και στον περιορισμό της μείωσης και στη μεγιστοποίηση της 

ενίσχυσης του οπτικού σήματος. Η εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι η 

μείωση στη οπτική ίνα προκαλείται πρώτιστα και από τη διασπορά και από 

την απορρόφηση. 
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Ελαφριά μείωση α-πό ZBLAN και πυριτίου τις ίνες 

ΔΙΑΧΥΣΗ ~ΩΤΟΣ 

Η διάδοση του φωτός μέσω του πυρήνα μιας οπτικής ίνας είναι ~ασισμένη 

στη συνολική εσωτερική αντανάκλαση του lightwaνe. Οι τραχιές και 

ανώμαλες επιφάνειες, ακόμη και στο μοριακό επίπεδο, μπορούν να 

αναγκάσουν τις ελαφριές ακτίνες για να απεικονιστούν στις τυχαίες 

κατευθύνσεις. Αυτό καλείται διάχυτη αντανάκλαση ή διασπορά, και 

χαρακτηρίζεται χαρακτηριστικά από τη ευρεία ποικιλία των γωνιών 

αντανάκλασης. 

Η ελαφριά διασπορά εξαρτάται από το μήκος κύματος του διασποράς του 

φωτός. Κατά συνέπεια, τα όρια στις χωρικές κλίμακες της διαφάνειας 

προκύπτουν, ανάλογα με τη συχνότητα του συναφούς ελαφρύς-κύματος και 

της φυσικής χωρικής κλίμακας διάστασης (ή) του διασκορπίζοντας 

κέντρου, το οποίο είναι χαρακτηριστικά υπό μορφή κάποιου συγκεκριμένου 

μικροδομικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος. Δεδομένου ότι το ορατό φως 

έχει ένα μήκος κύματος της διαταγής ένα micrometre (ένας 
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εκατομμυριοστός ενός μετρητή) τα διασκορπίζοντας κέντρα θα έχουν τις 

διαστάσεις σε μια παρόμοια χωρική κλίμακα . 

Κατά συνέπεια, η μείωση προκύπτει από την ασυνάρτητη διασπορά του 

φωτός στις εσωτερικές επιφάνειες και τις διεπαφές. (Στα πολυ) 

κρυστάλλινα υλικά όπως τα μέταλλα και η κεραμική, εκτός από τους 

πόρους, οι περισσότερες από τις εσωτερικές επιφάνειες ή τις διεπαφές 

είναι υπό μορφή ορίων σιταριού που χωρίζουν τις μικροσκοπικές περιοχές 

της κρυστάλλινης διαταγής . Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι όταν μειώνεται 

το μέγεθος του διασκορπίζοντας κέντρου (ή του ορίου σιταριού) κάτω από 

το μέγεθος του μήκους κύματος του διασποράς του φωτός, η διασπορά δεν 

εμφανίζεται πλέον σε οποιαδήποτε σημαντική έκταση. Αυτό το φαινόμενο 

έχει δώσει αφορμή για την παραγωγή των διαφανών κεραμικών υλικών. 

Ομοίως, η διασπορά του φωτός στην οπτική ποιοτική ίνα υάλου 

προ·καλείται από τις μοριακές παρατυπίες επιπέδων (συνθετικές 

διακυμάνσεις) στη δομή γυαλιού. Πράγματι, μια Σχολή Διαλογισμού 

ανάδυσης είναι ότι ένα γυαλί είναι απλά η περιοριστική περίπτωση ενός 

πολυκρυσταλλικού στερεού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, «οι περιοχές» που 

εκθέτουν τους διάφορους ~αθμούς περιορισμένου φάσματος διαταγής 

γίνονται οι δομικές μονάδες και των μετάλλων και των κραμάτων, καθώς 

επίσης και γυαλιά και κεραμική. Διανέμονται και μεταξύ και μέσα σε αυτών 

των περιοχών οι μικροδομικές ατέλειες που θα παράσχουν τις 

ιδανικότερες θέσεις για το περιστατικό της ελαφριάς διασποράς. Αυτό το 

ίδιο φαινόμενο ~λέπει ως ένας από τους περιοριστικούς παράγοντες στη 

διαφάνεια των θόλων πυραύλων υπέρυθρων ακτίνων. 

Στις υψηλές οπτικές δυνάμεις, η διασπορά μπορεί επίσης να προκληθεί με 

τις μη γραμμικές οπτικές διαδικασίες στην ίνα. 
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Διάχυτη αντανάκλαση 

xni:r.ror 

Speculαr αντανάκλαση 
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Απορρόφηση UV-Vis-IR 

Εκτός από την ελαφριά διασπορά, η απώλεια μείωσης ή σημάτων μπορεί 

επίσης να εμφανιστεί λόγω της εκλεκτικής απορρόφησης των 

συγκεκριμένων μηκών κύματος, κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν αρμόδιο για 

την εμφάνιση του χρώματος. Οι αρχικές υλικές εκτιμήσεις περιλαμ~άνουν 

και τα ηλεκτρόνια και τα μόρια ως εξής: 

1) Στο ηλεκτρονικό επίπεδο , εξαρτάται από εάν τα τροχιακοοι 

ηλεκτρονίων χωρίζονται κατά διαστήματα (ή «κ~αντοποιημένος») έτσι 

ώστε μπορούν να απορροφήσουν ένα κ~άντο του φωτός (ή του φωτονίου) 

ενός συγκεκριμένη μήκους κύματος ή συχνότητα στην υπεριώδη ακτίνα 

(UV) ή τις ορατές σειρές . Αυτό είναι τι δίνει αφορμή για το χρώμα. 

2) Στο ατομικό ή μοριακό επίπεδο, εξαρτάται από τις συχνότητες των 

ατομικών ή μοριακών δονήσεων ή των χημικών δεσμών, πώς στενός

συσκευασμένος τα άτομα ή τα μόριά του είναι, και εάν τα άτομα ή τα μόρια 

εκθέτουν ή όχι τη μεγάλης ακτίνας διαταγή. Αυτοί οι παράγοντες θα 

καθορίσουν την ικανότητα του υλικού που μεταδίδει τα πιό μακροχρόνια 

μήκη κύματος στις υπέρυθρες (IR), μακρινές σειρές IR, ραδιοφώνων και 

μικροκυμάτων. 

Το σχέδιο οποιασδήποτε οπτικά διαφανούς συσκευής απαιτεί την επιλογή 

των υλικών που ~ασίζονται στη γνώση των ιδιοτήτων και των περιορισμών 

του. Τα χαρακτηριστικά απορρόφησης δικτυωτού πλέγματος [αποσαφήνιση 

που απαιτείται] που παρατηρούνται στις περιοχές χαμηλότερης 

συχνότητας (μέσο IR στη far-infrared σειρά μήκους κύματος) καθορίζουν 

το όριο διαφάνειας μακρύς-μήκους κύματος του υλικού. Είναι το 

αποτέλεσμα της διαλογικής σύζευξης μεταξύ των κινήσεων των θερμικά 

προκληθεισών δονήσεων των ιδρυτικών ατόμων και των μορίων του 

στερεού δικτυωτού πλέγματος και η συναφής ελαφριά ακτινο~ολία 

κυμάτων. Ως εκ τούτου, όλα τα υλικά είναι οριακά με τον περιορισμό των 
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περιοχών της απορρόφησης που προκαλείται από τις ατομικές και 

μοριακές δονήσεις (δεσμός-τέντωμα) far-infrared (>10 μm). 

Κατά συνέπεια, η απορρόφηση πoλυ-phonon εμφανίζεται όταν 

αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα phonons για να παραγάγουν 

τις ηλεκτρικές στιγμές διπόλων με τις οποίες η συναφής ακτινο~ολία 

μπορεί να συνδέσει . Αυτά τα δίπολα μπορούν να απορροφήσουν την 

ενέργεια από τη συναφή ακτινο~ολία, που φθάνει σε μια μέγιστη σύζευξη 

με την ακτινο~ολία όταν η συχνότητα είναι ίση με το θεμελιώδη παλμικό 

τρόπο του μοριακού διπόλου (π.χ . δεσμός Si-o) far-infrared, ή μια από 

τις αρμονικές της. 

Η εκλεκτική απορρόφηση του υπέρυθρου φωτός (IR) από ένα ιδιαίτερο 

υλικό εμφανίζεται επειδή η επιλεγμένη συχνότητα του φωτεινού κύματος 

ταιριάζει με τη συχνότητα (ή ένα πολλαπλάσιο ακέραιων αριθμών της 

συχνότητας) στην οποία τα μόρια εκείνου του υλικού δονούνται . 

Δεδομένου ότι τα διαφορετικά άτομα και τα μόρια έχουν τις διαφορετικές 

φυσικές συχνότητες της δόνησης, θα απορροφήσουν επιλεκτικά τις 

διαφορετικές συχνότητες (ή τις μερίδες του φάσματος) του υπέρυθρου 

φωτός (IR). 

Η αντανάκλαση και η μετάδοση των φωτεινών κυμάτων εμφανίζονται 

επειδή οι συχνότητες των φωτεινών κυμάτων δεν ταιριάζουν με τις 

φυσικές ηχηρές συχνότητες της δόνησης των αντικειμένων. Όταν το φως 

IR αυτών των συχνοτήτων χτυπά ένα αντικείμενο, η ενέργεια είτε 

απεικονίζεται είτε δια~φάζεται. 
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Κανονικοί τρόποι δόνησης σε ένα κρυστάλλινο στερεό. 

Κατασκευή 

Υλικά 

Οι οπτικές ίνες γυαλιού σχεδόν πάντα γίνονται από το πυρίτιο, αλλά 

μερικά άλλα υλικά, όπως f luorozirconate, f luoroaluminate, και τα γυαλιά 

chalcogenide καθώς επίσης και τα κρυστάλλινα υλικά όπως το σάπφειρο, 

χρησιμοποιούνται για τις υπέρυθρες ακτίνες μακρύς-μήκους κύματος ή 

άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές. Τα γυαλιά πυριτίου και φθοριδίου έχουν 

συνήθως τους διαθλαστικούς δείκτες περίπου 1.5, αλλά μερικά υλικά όπως 

τα chalcogenides μπορούν να έχουν τους δείκτες τόσο υψηλούς όπως 3. 

Χαρακτηριστικά η διαφορά δεικτών μεταξύ του πυρήνα και της επένδυσης 

είναι λιγότερο από ένα τοις εκατό. 
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Οι πλαστικές οπτικές ίνες (POF) είναι συνήθως πολλαπλού τρόπου ίνες 

~ήμα-δεικτών με μια διάμετρο πυρήνων 0.5 χιλιοστόμετρων ή 

μεγαλύτερες. POF έχει χαρακτηριστικά τους υψηλότερους συντελεστές 

μείωσης από τις ίνες γυαλιού, 1 dB/m ή υψηλότερος, και αυτή η υψηλή 

μείωση περιορίζει τη σειρά των pΟF-~ασισμένων συστημάτων. 

Πυρίτιο 

Το πυρίτιο εκθέτει την αρκετά καλή οπτική μετάδοση πέρα από ένα ευρύ 

φάσμα των μηκών κύματος . Στη near-infrared (κοντά στο IR) μερίδα του 

φάσματος, ιδιαίτερα περίπου 1.5 μm, το πυρίτιο μπορεί να έχει εξαιρετικά 

- χαμηλή απορρόφηση και διασκορπίζοντας απώλειες της διαταγής 0.2 

dB/km. Μια υψηλή διαφάνεια στην περιοχή 1.4 μm επιτυγχάνεται με τη 

διατήρηση μιας χαμηλής συγκέντρωσης των ομάδων υδροξυλίου (ΟΗ). 

Εναλλακτικά, μια υψηλή συγκέντρωση ΟΗ είναι καλύτερη για μετάδοση 

στην υπεριώδη (UV) περιοχή. 

Το πυρίτιο μπορεί να συρθεί στις ίνες στις εύλογα υψηλές θερμοκρασίες, 

και έχει μια αρκετά ευρεία σειρά μετασχηματισμού γυαλιού. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα είναι ότι η τήξη που συνδέει και που διασπά των ινών 

πυριτίου είναι σχετικά αποτελεσματική. Η ίνα πυριτίου έχει επίσης την 

υψηλή μηχανική δύναμη και ενάντια στο τρά~ηγμα και ακόμη και στην 

κάμψη, υπό τον όρο ότι η ίνα δεν είναι πάρα πολύ παχιά και ότι οι 

επιφάνειες είναι πανέτοιμες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Ακόμη και 

η απλή διάσπαση (σπάσιμο) των ακρών της ίνας μπορεί να παρέχει ωραία 

στις επίπεδες επιφάνειες την αποδεκτή οπτική ποιότητα . Το πυρίτιο είναι 

επίσης σχετικά χημικά αδρανές. In particular, δεν είναι υγροσκοπικό (δεν 
απορροφά το νερό). 
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Το γυαλί πυριτίου μπορεί να ναρκωθεί με τα διάφορα υλικά. Ένας σκοπός 

είναι να αυξηθεί ο δείκτης διάθλασης (π.χ. με το διοξείδιο γερμανίου 

(Ge02) ή το οξείδιο αλουμινίου (Α/203)) ή σε χαμηλότερο αυτό (π.χ. με 

το τριοξείδιο φθορίου ή ~ορίου (Β203)). Η νάρκωση είναι επίσης δυνατή 

με τα λέιζερ-ενεργά ιόντα (παραδείγματος χάριν, σπάνιες γη-ναρκωμένες 

ίνες) προκειμένου να ληφθούν οι ενεργές ίνες που χρησιμοποιούνται, 

παραδείγματος χάριν, στους ενισχυτές ινών ή τις εφαρμογές λέιζερ. Και ο 

πυρήνας και η επένδυση ινών ναρκώνονται χαρακτηριστικά, έτσι ώστε η 

ολόκληρη συνέλευση (πυρήνας και επένδυση) είναι αποτελεσματικά η ίδια 

ένωση (π.χ. ένα aluminosilicate, germanosilicate, phosphosilicate ή 

borosilicate ένα γυαλί). 

Ιδιαίτερα για τις ενεργές ίνες, το καθαρό πυρίτιο τα ιόντα δεν είναι 

συνήθως ένα πολύ κατάλληλο γυαλί οικοδεσποτών, επειδή εκθέτει μια 

χαμηλή διαλυτότητα για σπάνιας γης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 

απόσ~εση των αποτελεσμάτων λόγω της συγκέντρωσης των ιόντων υλικού 

πρόσμιξης . Το Aluminosilicates είναι αποτελεσματικότερο από αυτή την 

άποψη. 

Η ίνα πυριτίου εκθέτει επίσης μια υψηλή μεγάλη μονάδα για την οπτική 

ζημία. Αυτή η ιδιοκτησία εξασφαλίζει μια χαμηλή τάση για τη laser-induced 

διακοπή. Αυτό είναι σημαντικό για τους ενισχυτές ινών όταν 

χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των σύντομων σφυγμών. 

Λόγω αυτών των ιδιοτήτων οι ίνες πυριτίου είναι το υλικό της επιλογής σε 

πολλές οπτικές εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες (εκτός από τις πολύ 

σύντομες αποστάσεις με την πλαστική οπτική ίνα), τα λέιζερ ινών, οι 

ενισχυτές ινών, και οι fiber-optic αισθητήρες. Οι μεγάλες προσπάθειες 

που έχουν τεθεί εμπρός στην ανάπτυξη των διάφορων τύπων ινών 

πυριτίου έχουν αυξήσει περαιτέρω την απόδοση τέτοιων ινών πέρα από 

άλλα υλικά. 
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Η άμορφη δομή του υαλώδους πυριτίου (Sί02). Καμία μεγάλης ακτίνας 

διαταγή δεν είναι παρούσα, εντούτοις υπάρχει τοπική διαταγή όσον 

αφορά τη tetrahedral ρύθμιση των ατόμων οξυγόνου (ξ) γύρω από τα 

άτομα ( Sί) πυριτίου . 

' 

Tetrahedral δομική μονάδα του πυριτίου (Si02). 
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Γυαλί φθοριδίου 

Το γυαλί φθοριδίου είναι μια κατηγορία οπτικών ποιοτικών γυαλιών μη

οξειδίων που αποτελείται από τα φθορίδια των διάφορων μετάλλων. Λόγω 

του χαμηλού ιξώδους τους, είναι πολύ δύσκολο να αποφευχθεί εντελώς η 

κρυστάλλωση επεξεργαμένος το μέσω της μετά~ασης γυαλιού (ή σύροντας 

την ίνα από το λειωμένο μέταλλο). Κατά συνέπεια, αν και τα γυαλιά 

φθοριδίου ~αρύ μετάλλου (HMFG) εκθέτουν την πολύ χαμηλή οπτική 

μείωση, είναι όχι μόνο δύσκολο να κατασκευαστούν, αλλά είναι αρκετά 

εύθραυστα, και έχουν τη φτωχή αντίσταση στην υγρασία και άλλες 

περφαλλοντικές επιθέσεις. Η καλύτερη ιδιότητά τους είναι ότι στερούνται 

τη ζώνη απορρόφησης που συνδέεται με την ομάδα υδροξυλίου (ΟΗ) 

(3200-3600 cm-1), η οποία είναι παρούσα σχεδόν σε όλα τα οξείδιο

~ασισμένα στον γυαλιά. 

Ένα παράδειγμα ενός γυαλιού φθοριδίου ~αρύ μετάλλου είναι η ομάδα 

γυαλιού ZBLAN, που αποτελείται από το ζιρκόνιο, το ~άριο, lanthanum, το 

αλουμίνιο, και τα φθορίδια νατρίου. Η κύρια τεχνολογική αίτησή τους είναι 

ως οπτικοί κυματοδηγοί και με επίπεδη και μορφή ινών. Είναι συμφέροντες 

ειδικά στη μέσος-υπέρυθρη (2000-5000 ΝΜ) σειρά. 

Το HMFGs ήταν αρχικά επικριμένο για τις εφαρμογές οπτικής ίνας, επειδή 

οι εγγενείς απώλειες μιας ίνας μέσος-ΙR μπόρεσαν σε γενικές γραμμές να 

είναι χαμηλότερες από εκείνοι των ινών πυριτίου, οι οποίες είναι 

διαφανείς μόνο μέχρι περίπου 2 μm. Εντούτοις, τέτοιες χαμηλές απώλειες 

δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ στην πράξη, και το εύθραυστο και το υψηλό 

κόστος των ινών φθοριδίου τις έκαναν λιγότερο από ιδανικές ως αρχικούς 

υποψηφίους. Αργότερα, η χρησιμότητα των ινών φθοριδίου για τις 

διάφορες άλλες εφαρμογές ανακαλύφθηκε. Αυτοί περιλαμ~άνουν τη 

φασματοσκοπία μέσος-ΙR, τους αισθητήρες οπτικών ινών, thermometry, 

και την απεικόνιση. Επίσης, οι ίνες φθοριδίου μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν για την καθοδηγημένη lightwaνe μετάδοση στα μέσα 

όπως (γρανάτης yttrίa-αλουμίνας) τα λέιζερ Υ AG σε 2.9 μm, όπως 

απαιτείται για τις ιατρικές εφαρμογές (π.χ. οφθαλμολογία και 

οδοντιατρική). 

Γυαλί φωσφορικού άλατος 

Το γυαλί φωσφορικού άλατος αποτελεί μια κατηγορία οπτικών γυαλιών που 

αποτελείται από metaphosphates των διάφορων μετάλλων. Αντί του 

Si04tetrahedra που παρατηρείται στα γυαλιά πυριτικών αλάτων, η δομική 

μονάδα για αυτό το γυαλί προηγούμενο είναι pentoxide φωσφόρου (Ρ205), 

το οποίο κρυσταλλώνει με τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές μορφές . Η 

πιό εξοικειωμένη πολυμορφία (δείτε τον αριθμό) περιλαμ~άνει τα μόρια 

Ρ4010. 

Τα γυαλιά φωσφορικού άλατος μπορούν να είναι συμφέροντα πέρα από τα 

γυαλιά πυριτίου των ιόντων για τις οπτικές ίνες με μια υψηλή συγκέντρωση 

της νάρκωσης σπάνιας γης. Ένα μίγμα του γυαλιού φθοριδίου και του 

γυαλιού φωσφορικού άλατος είναι fluorophosphate γυαλί. 

Το Ρ4010 cαgelike η δομή-βασική δομική μονάδα για το γυαλί 

φωσφορικού άλατος. 
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Chalcogenides 

Τα στοιχείο έκτης ομάδας-στοιχεία στην ομάδα 16 του περιοδικού 

πίνακας- ιδιαίτερα θείου (σ), σελήνιο (Se) και (Te) τελλούριο-αντιδρούν με 

περισσότερα ηλεκτροθετικά στοιχεία, όπως το ασήμι, στη μορφή 

cha/cogenides. Αυτές είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστες ενώσεις, 

δεδομένου ότι μπορούν να είναι κρυστάλλινες ή άμορφες, μεταλλικές ή 

ημιαγωγικές, και αγωγοί των ιόντων ή των ηλεκτρονίων. 

Διαδικασία 

Οι τυποποιημένες οπτικές ίνες γίνονται με πρώτα να κατασκευάσουν έναν 

μεγάλης διαμέτρου προσχηματισμό, με ένα προσεκτικά ελεγχόμενο 

σχεδιάγραμμα δείκτη διάθλασης, και έπειτα να τρα~ήξουν τον 

προσχηματισμό για να διαμορφώσουν τη μακριά, λεπτή οπτική ίνα . Ο 

προσχηματισμός γίνεται συνήθως με τρεις μεθόδους απόθεσης χημικού 

ατμού: εσωτερική απόθεση ατμού, εξωτερική απόθεση ατμού, και αξονική 

απόθεση ατμού. 

Με την εσωτερική απόθεση ατμού, ο προσχηματισμός αρχίζει ως κοίλο 

σωλήνα γυαλιού περίπου 40 εκατοστόμετρα (16 μέσα) πολύ, ο οποίος 

τοποθετείται οριζόντια και περιστρέφεται αργά σε έναν τόρνο . Τα αέρια 

όπως το τετραχλωρίδιο πυριτίου (SiCl4) ή το τετραχλωρίδιο γερμανίου 

(GeCl4) εγχέονται με το οξυγόνο στο τέλος του σωλήνα. Τα αέρια 

θερμαίνονται έπειτα με τη ~οήθεια ενός εξωτερικού καυστήρα υδρογόνου, 

που φέρνει τη θερμοκρασία του αερίου μέχρι το 1900 Κ (1600 °C, 3000 

°F), όπου τα tetrachlorides αντιδρούν με το οξυγόνο στα μόρια πυριτίου ή 

germania προϊόντων (διοξείδιο γερμανίου). Όταν οι όροι αντίδρασης 

επιλέγονται για να επιτρέψουν αυτήν την αντίδραση να εμφανιστούν στη 

φάση αερίου σε όλο τον όγκο σωλήνων, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

τεχνικές όπου η αντίδραση εμφανίστηκε μόνο στην επιφάνεια γυαλιού, αυτή 

η τεχνική καλείται τροποποιημένη απόθεση χημικού ατμού. Το 

συσσωμάτωμα μορίων οξειδίων έπειτα για να διαμορφώσει τις μεγάλες 
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αλυσίδες μορίων, οι οποίες καταθέτουν στη συνέχεια στους τοίχους του 

σωλήνα ως αιθάλη . Η απόθεση οφείλεται στη μεγάλη διαφορά στη 

θερμοκρασία μεταξύ του πυρήνα αερίου και του τοίχου που αναγκάζει το 

αέριο για να ωθήσει τα μόρια εξωτερικά (αυτό είναι γνωστό ως 

thermophoresis). Ο φανός δια~αίνει έπειτα πάνω-κάτω το μήκος του 

σωλήνα για να καταθέσει το υλικό ομοιόμορφα . Αφότου έχει φθάσει ο 

φανός στο τέλος του σωλήνα, παρουσιάζεται έπειτα πίσω στην αρχή του 

σωλήνα και τα κατατεθειμένα μόρια λειώνουν έπειτα για να διαμορφώσουν 

ένα στερεό στρώμα. Αυτή η διαδικασία επαναλαμ~άνεται έως ότου έχει 

κατατεθεί ένα ικανοποιητικό ποσό υλικού. Για κάθε στρώμα η σύνθεση 

μπορεί να τροποποιηθεί με την ποικιλία της σύνθεσης αερίου, με συνέπεια 

τον ακρφή έλεγχο των τελειωμένων οπτικών ιδιοτήτων της ίνας . 

Στην εξωτερική απόθεση ατμού ή την αξονική απόθεση ατμού, το γυαλί 

διαμορφώνεται από την υδρόλυση φλογών, μια αντίδραση στην οποία το 

τετραχλωρίδιο πυριτίου και το τετραχλωρίδιο γερμανίου οξειδώνονται από 

την αντίδραση με το νερό (Η20) σε μια oxyhydrogen φλόγα. Στην 

εξωτερική απόθεση ατμού το γυαλί κατατίθεται επάνω σε μια στερεά 

ρά~δο, η οποία αφαιρείται πριν από την περαιτέρω επεξεργασία. Στην 

αξονική απόθεση ατμού, μια κοντή ρά~δος σπόρου χρησιμοποιείται, και 

ένας πορώδης προσχηματισμός, το ο οποίος μήκος δεν περιορίζεται από 

το μέγεθος της ρά~δου πηγής, ενισχύεται στο τέλος του. Ο πορώδης 

προσχηματισμός παγιώνεται σε έναν διαφανή, στερεό προσχηματισμό με τη 

θέρμανση σε περίπου 1800 Κ (1500 °C, 2800 °f). 

Ο προσχηματισμός, εντούτοις που κατασκευάζεται, τοποθετείται έπειτα σε 

μια συσκευή γνωστή ως πύργος σχεδίων, όπου η άκρη προσχηματισμών 

θερμαίνεται και η οπτική ίνα εξάγεται ως σειρά . Με τη μέτρηση του 

επακόλουθου πλάτους ινών, η ένταση στην ίνα μπορεί να ελεγχθεί για να 

διατηρήσει το πάχος ινών. 
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Επιστρώματα 

Το φως «καθοδηγείται» κάτω από τον πυρήνα της ίνας από μια οπτική 

«επένδυση» με έναν χαμηλότερο δείκτη διάθλασης που παγιδεύει το φως 

στον πυρήνα μέσω της «συνολικής εσωτερικής αντανάκλασης.» 

Η επένδυση ντύνεται από έναν «απομονωτή» που την προστατεύει από 

την υγρασία και τη φυσική ζημία. Ο απομονωτής είναι τι παίρνει γδυμένο 

από την ίνα για τη λήξη ή να συνδέσει . Αυτά τα επιστρώματα είναι UV

θεραπευμένα urethane σύνθετα υλικά ακρυλατών που εφαρμόζονται έξω 
από την ίνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίων. Τα επιστρώματα 

προστατεύουν τα πολύ λεπτά σκέλη του γυαλιού - ίνα - για το μέγεθος 

ενός ανθρώπου τρίχα-και επιτρέπουν σε το για να επιζήσουν των 

ακαμψιών της κατασκευής, της δοκιμής απόδειξης, της τηλεγράφησης και 

της εγκατάστασης . 

Η σημερινή οπτική ίνα γυαλιού σύρει τις διαδικασίες υιοθετεί μια 

προσέγγιση επιστρώματος διπλός-στρώματος. Ένα εσωτερικό αρχικό 

επίστρωμα σχεδιάζεται για να ενεργήσει ως απορροφητής κλονισμού για να 

ελαχιστοποιήσει τη μείωση που προκαλείται με. Ένα εξωτερικό 

δευτερο~άθμιο επίστρωμα προστατεύει το αρχικό επίστρωμα από τη 

μηχανική ζημία και ενεργεί ως εμπόδιο στις πλευρικές δυνάμεις. Μερικές 

φορές ένα μεταλλικό στρώμα τεθωρακισμένων προστίθεται για να παρέχει 

την πρόσθετη προστασία. 

Αυτά τα στρώματα επιστρώματος οπτικών ινών εφαρμόζονται κατά τη 

διάρκεια της ίνας σύρουν, με τις ταχύτητες πλησιάζοντας 100 χιλιόμετρα 

ανά ώρα (60 mph). Τα επιστρώματα οπτικών ινών εφαρμόζονται 

χρησιμοποιώντας τη μια από δύο μεθόδους: υγρός--ξεράνετε, στο οποίο η 

ίνα περνά μέσω μιας αρχικής εφαρμογής επιστρώματος, η οποία είναι 

έπειτα υν θεραπευμένη, κατόπιν μέσω της δευτερο~άθμιας εφαρμογής 

επιστρώματος που θεραπεύεται στη συνέχεια και υγρός--υγρός, στο οποίο 

η ίνα περνά και μέσω των αρχικών και δευτερο~άθμιων εφαρμογών 
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επιστρώματος και πηγαίνει έπειτα στη UV θεραπεία. 

Τα επιστρώματα οπτικών ινών εφαρμόζονται στα ομόκεντρα στρώματα για 

να αποτρέψουν τη ζημία στην ίνα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σχεδίων 

και για να μεγιστοποιήσουν τη δύναμη και microbend την αντίσταση ινών . 

Η άνισα ντυμένη ίνα θα δοκιμάσει τις ανομοιόμορφες δυνάμεις όταν 

επεκτείνεται το επίστρωμα ή συμ~άλλεται, και είναι ευαίσθητο στη 

μεγαλύτερη μείωση σημάτων. Κάτω από τις κατάλληλες διαδικασίες 

σχεδίων και επιστρώματος, τα επιστρώματα είναι ομόκεντρα γύρω από την 

ίνα, συνεχή πέρα από το μήκος της εφαρμογής και έχουν το σταθερό 

πάχος. 

Τα επιστρώματα οπτικών ινών προστατεύουν τις ίνες γυαλιού από τις 

αρχές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπο~άθμιση δύναμης. Ο 

συνδυασμός υγρασίας και γρατσουνιών επιταχύνει τη γήρανση και την 

επιδείνωση της δύναμης ινών. Όταν η ίνα υπο~άλλεται στις χαμηλές 

πιέσεις κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου, η κούραση ινών μπορεί να 

εμφανιστεί. Με την πάροδο του χρόνου ή στις ακραίες συνθήκες, αυτοί οι 

παράγοντες συνδυάζουν να αναγκάσουν τις μικροσκοπικές ρωγμές στην ίνα 

υάλου για να διαδώσουν, το οποίο μπορεί τελικά να οδηγήσει στην 

αποτυχία ινών. 

Τρία ~ασικά χαρακτηριστικά των κυματοδηγών οπτικών ινών μπορούν να 

επηρεαστούν από τις περφαλλοντικές συνθήκες: δύναμη, μείωση και 

αντίσταση στις απώλειες που προκαλούνται με. Τα εξωτερικά επιστρώματα 

οπτικών ινών προστατεύουν τη οπτική ίνα γυαλιού από τις 

περφαλλοντικές συνθήκες που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην τη 

μακροπρόθεσμη διάρκεια της ίνας απόδοση και. Στο εσωτερικό, τα 

επιστρώματα εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του μεταφοράς του σήματος και 

η ~οήθεια ελαχιστοποιεί τη μείωση λόγω. 
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Πρακτικά ζητήματα 

Καλώδια οπτικής ίνας 

Ένα καλώδιο οπτικής ίνας 

Στις πρακτικές ίνες, η επένδυση είναι συνήθως ντυμένη με ένα σκληρό 

στρώμα απομονωτών ρητίνης, το οποίο μπορεί να περφληθεί περαιτέρω 

από ένα στρώμα σακακιών, συνήθως γυαλί. Αυτά τα στρώματα προσθέτουν 

τη δύναμη στην ίνα αλλά δεν συμ~άλλουν στις οπτικές ιδιότητες οδηγών 

κυμάτων του. Οι άκαμπτες συνελεύσεις ινών ~άζουν μερικές φορές το 

ελαφρύς-απορροφώντας («σκοτάδι») γυαλί μεταξύ των ινών, για να 

αποτρέψουν το φως που διαρρέει από μια ίνα από την είσοδο άλλης . Αυτό 

μειώνει τη λογομαχία μεταξύ των ινών, ή μειώνει τη φλόγα στις εφαρμογές 

απεικόνισης δεσμών ινών. 

Τα σύγχρονα καλώδια έρχονται σε μια ευρεία ποικιλία του τυλίγματος και 

του τεθωρακισμένου, που σχεδιάζεται για τις εφαρμογές όπως ο άμεσος 

ενταφιασμός στις τάφρους, απομόνωση υψηλής τάσης, διπλής χρήσης ως 

ηλεκτροφόρα καλώδια, [όχι στην παραπομπή που δίνεται] εγκατάσταση 

στον αγωγό, που μαστιγώνει στους εναέριους τηλεφωνικούς πόλους, την 

υπο~ρύχια εγκατάσταση, και την εισαγωγή στις στρωμένες οδούς. Το 

κόστος των μικρών πόλος-τοποθετημένων ίνα-αρίθμηση καλωδίων έχει 
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μειωθεί πολύ λόγω της υψηλής ζήτησης για την ίνα στις εγχώριες (FTTH) 

εγκαταστάσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. 

Το καλώδιο ινών μπορεί να είναι πολύ εύκαμπτο, η απώλεια αλλά της 

παραδοσιακής ίνας αυξάνεται πολύ εάν η ίνα κάμπτεται με μια ακτίνα 

μικρότερη από περίπου 30 χιλ. Αυτό δημιουργεί ένα πρό~λημα όταν 

κάμπτεται το καλώδιο γύρω από τις γωνίες ή την πληγή γύρω από ένα 

στροφίο, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις FTTX πιό περίπλοκες. «Οι ίνες 

Bendable», απευθυνόμενος προς την ευκολότερη εγκατάσταση στα 

οικογενειακά περφάλλοντα, έχουν τυποποιηθεί ως ΙΤU-τ G.657. Αυτός ο 

τύπος ίνας μπορεί να καμφθεί με μια ακτίνα τόσο χαμηλή όπως 7.5 χιλ . 

χωρίς δυσμενή αντίκτυπο. Οι ακόμα περισσότερες bendable ίνες έχουν 

αναπτυχθεί. Η ίνα Bendable μπορεί επίσης να είναι ανθεκτική στη χάραξη 

ινών, στην οποία το σήμα σε μια ίνα ελέγχεται λαθραία με την κάμψη της 

ίνας και την ανίχνευση της διαρροής. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του καλωδίου είναι καλώδιο 

που αντιστέκεται ενάντια στην οριζόντια εφαρμοσμένη δύναμη. Καλείται 

τεχνικά ανώτατη εκτατή δύναμη καθορίζοντας πόση δύναμη μπορεί ισχύων 

για το καλώδιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης μιας περιόδου. 

Οι εκδόσεις καλωδίων οπτικών ινών της Ανατολίας τηλεπικοινωνιών 

ενισχύονται με τα νήματα aramid ή τα νήματα γυαλιού ως ενδιάμεσο μέλος 

δύναμης. Στους εμπορικούς όρους, η χρήση των νημάτων γυαλιού είναι 

οικονομικώς πιό αποδοτική ενώ καμία απώλεια στη μηχανική διάρκεια του 

καλωδίου. Τα νήματα γυαλιού προστατεύουν επίσης τον πυρήνα καλωδίων 

από τα τρωκτικά και τους τερμίτες. 
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Λήξη και να συνδέσει 

Συνδετήρες του ST στην τrολλατrλού τρότrου ίνα. 

Οι οπτικές ίνες συνδέονται με τον τερματικό εξοπλισμό με τους 

συνδετήρες οπτικής ίνας . Αυτοί οι συνδετήρες είναι συνήθως ενός 

σταθεράς μορφής όπως FC, το Sc, το ST, LC, ή Μ TRJ. 

Οι οπτικές ίνες μπορούν να συνδεθούν ο ένας με τον άλλον με τους 

συνδετήρες ή με να συνδέσουν, δηλ . , ενώνοντας δύο ίνες για να 

διαμορφώσουν μαζί έναν συνεχή οπτικό κυματοδηγό. Γενικά αποδεκτό 

συνδετικός τη μέθοδο είναι να συνδέσει τήξης τόξων, το οποίο λειώνει τις 

άκρες ινών μαζί με ένα ηλεκτρικό τόξο. Για τις γρηγορότερες εργασίες 

στερέωσης, μια «μηχανική συναρμογή» χρησιμοποιείται. 

Να συνδέσει τήξης γίνεται με ένα εξειδικευμένο όργανο που λειτουργεί 

χαρακτηριστικά ως εξής: Οι δύο άκρες καλωδίων στερεώνονται μέσα σε 

μια περίφραξη συναρμογών που θα προστατεύσει τις συναρμογές, και οι 
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άκρες ινών είναι γδυμένες του προστατευτικού πολυμερούς επιστρώματός 

τους (καθώς επίσης και του πιό εύρωστου εξωτερικού σακακιού, εάν 

παρόν). Οι άκρες διασπιούνται (περικοπή) με έναν μπαλτά ακρφειας για να 

τις κάνουν την κάθετο, και τοποθετούνται στους ειδικούς κατόχους 

splicer. Η συναρμογή επιθεωρείται συνήθως μέσω μιας ενισχυμένης 

οθόνης εξέτασης για να ελέγξει ότι διασπά πριν και μετά από τη 

συναρμογή. Splicer χρησιμοποιεί τις μικρές μηχανές για να ευθυγραμμίσει 

τα πρόσωπα τελών μαζί, και εκπέμπει έναν μικρό σπινθήρα μεταξύ των 

ηλεκτροδίων στο χάσμα για να καψει από τη σκόνη και την υγρασία. 

Κατόπιν splicer παράγει έναν μεγαλύτερο σπινθήρα που αυξάνει τη 

θερμοκρασία επάνω από το σημείο τήξης του γυαλιού, που λιώνει τις 

άκρες μαζί μόνιμα. Η θέση και η ενέργεια του σπινθήρα ελέγχονται 

προσεκτικά έτσι ώστε ο λειωμένοι πυρήνας και η επένδυση δεν 

αναμιγνύουν, και αυτό ελαχιστοποιεί την οπτική απώλεια. Μια εκτίμηση 

απώλειας συναρμογών μετριέται από splicer, με την κατεύθυνση του 

φωτός μέσω της επένδυσης σε μια πλευρά και τη μέτρηση του φωτός 

διαρρέοντας από την επένδυση στην άλλη πλευρά. Μια απώλεια 

συναρμογών κάτω από 0.1 DB είναι χαρακτηριστική. Η πολυπλοκότητα 

αυτής της διαδικασίας καθιστά να συνδέσει ινών δυσκολότερη από 

συνδετική το καλώδιο χαλκού. 

Οι μηχανικές συναρμογές ινών σχεδιάζονται για να είναι γρηγορότερες και 

ευκολότερες να εγκαταστήσουν, αλλά υπάρχει ακόμα η ανάγκη για το, 

προσεκτικούς καθαρισμό και τη διάσπαση ακρφειας. Οι άκρες ινών 

ευθυγραμμίζονται και διατηρούνται τη συνοχή από ένα ακρφείας μανίκι, 

χρησιμοποιώντας συχνά ένα σαφές πήκτωμα δείκτης-ταιριάσματος που 

ενισχύει τη μετάδοση του φωτός πέρα από την ένωση. Τέτοιες ενώσεις 

έχουν χαρακτηριστικά την υψηλότερη οπτική απώλεια και είναι λιγότερο 

γερές από τις συναρμογές τήξης, ειδικά εάν το πήκτωμα χρησιμοποιείται. 

Όλοι που συνδέουν τις τεχνικές περιλαμ~άνουν τη χρήση μιας περίφραξης 

στην οποία η συναρμογή τοποθετείται για την προστασία κατόπιν. 

~~-- ΒιΒΛιΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Οι ίνες ολοκληρώνονται στους συνδετήρες έτσι ώστε το τέλος ινών είναι 

κρατημένο στο τέλος πρόσωπο ακρφώς και ασφαλώς . Ένας fiber-optic 

συνδετήρας είναι ~ασικά ένα άκαμπτο κυλινδρικό ~αρέλι που περφάλλεται 

από ένα μανίκι που κρατά το ~αρέλι στην υποδοχή ζευγαρώματός του. Ο 

μηχανισμός ζευγαρώματος μπορεί να είναι «ώθηση και να χτυπήσει», 

«στροφή και σύρτης» («ξιφολόγχη»), ή ~ίδα-μέσα (περασμένος κλωστή). 

Ένας χαρακτηριστικός συνδετήρας εγκαθίσταται με την προετοιμασία του 

τέλους ινών και την παρεμ~ολή του στο οπίσθιο τμήμα του σώματος 

συνδετήρων. Η Quick-set κόλλα χρησιμοποιείται συνήθως έτσι η ίνα 

κρατιέται ασφαλώς, και μια ανακούφιση πίεσης εξασφαλίζεται στο οπίσθιο 

τμήμα. Μόλις θέσει η κόλλα, το τέλος της ίνας είναι γυαλισμένο σε έναν 

καθρέφτη τελειώνει. Τα διάφορα σχεδιαγράμματα στιλ~ωτικής ουσίας 

χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τον τύπο ίνας και της εφαρμογής. Για τη 

single-mode ίνα, οι άκρες ινών είναι χαρακτηριστικά γυαλισμένες με μια 

μικρή κυρτότητα, έτσι ώστε όταν ζευγαρώνουν τους συνδετήρες την αφή 

ινών μόνο στους πυρήνες τους. Αυτό είναι γνωστό ως στιλ~ωτική ουσία 

«φυσικών επαφών» (PC). Η κυρτή επιφάνεια μπορεί να γυαλιστεί 

διαγωνίως, για να κάνει μια «ψαρευμένη σύνδεση φυσικών επαφών>> (APC). 

Τέτοιες συνδέσεις έχουν την υψηλότερη απώλεια από τις συνδέσεις PC, 

αλλά την πολύ μειωμένη πίσω αντανάκλαση, επειδή το φως που 

απεικονίζει από την ψαρευμένη επιφάνεια διαρρέει από τον πυρήνα ινών η 

προκύπτουσα απώλεια στη δύναμη σημάτων είναι γνωστή ως απώλεια 

χάσματος. APC οι άκρες ινών έχουν τη χαμηλή πίσω αντανάκλαση ακόμα 

και όταν αποσυνδεμένος. 

Στη δεκαετία του '90, που ολοκληρώνει τα καλώδια οπτικών ινών ήταν 

πολύ εργασία - εντατική. Ο αριθμός μερών ανά συνδετήρα, στίλ~ωση των 

ινών, και η ανάγκη να φούρνος-ψηθεί ο εποξικός σε κάθε συνδετήρα 

έκαναν τη λήξη των καλωδίων οπτικών ινών πολύ δύσκολων. Σήμερα, 

πολλοί διαφορετικοί συνδετήρες είναι στην αγορά και προσφέρουν έναν 

ευκολότερο, λιγότερη εργασία - εντατικός τρόπος τα καλώδια. Μερικοί από 

τους δημοφιλέστερους συνδετήρες έχουν γυαλιστεί ήδη από το εργοστάσιο 
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και περιλαμ~άνουν ένα πήκτωμα μέσα στο συνδετήρα και τη ~οήθεια 

εκείνων των δύο ~ημάτων εκτός από τα χρήματα στην εργασία ειδικά στα 

μεγάλα προγράμματα. Διασπάστε γίνεται σε ένα απαραίτητο μήκος 

προκειμένου να πάρει καθώς στενός στο γυαλισμένο κομμάτι ήδη μέσα στο 

συνδετήρα, με το πήκτωμα που περφάλλει το σημείο όπου το δύο κομμάτι 

συναντά μέσα στο συνδετήρα πολύ λίγη ελαφριά απώλεια εκτίθεται . 

Ελεύθερου χώρου σύζευξη 

Είναι συχνά απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί μια οπτική ίνα με μια άλλη 

οπτική ίνα, ή με μια οπτικοηλεκτρονική συσκευή όπως μια εκπέμπουσα 

φως δίοδος, μια δίοδος λέιζερ, ή ένας διαμορφωτής. Αυτό μπορεί να 

περιλά~ει είτε προσεκτικά να ευθυγραμμίσει την ίνα και την τοποθέτηση 

της σε επαφή με τη συσκευή, είτε μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν φακό για 

να επιτρέψει πέρα από ένα κενό αέρα. Σε μερικές περιπτώσεις το τέλος 

της ίνας είναι γυαλισμένο σε μια κυρτή μορφή που σχεδιάζεται για να 

επιτρέψει σε το για να ενεργήσει ως φακός . 

Σε ένα εργαστηριακό περφάλλον, ένα γυμνό τέλος ινών συνδέεται 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα έναρξης ινών, το οποίο χρησιμοποιεί έναν 

αντικειμενικό φακό μικροσκοπίων για να στρέψει το ελαφρύ πούπουλο σε 

ένα λεπτό σημείο. Ένα στάδιο μεταφράσεων ακρί~ειας (micro-positioning 

πίνακας) χρησιμοποιείται για να κινήσει το φακό, την ίνα, ή τη συσκευή για 

να επιτρέψει στην αποδοτικότητα συζεύξεων για να ~ελτιστοποιηθεί. Οι 

ίνες με έναν συνδετήρα στο τέλος καθιστούν αυτήν την διαδικασία πολύ 

απλούστερη: ο συνδετήρας είναι απλά συνδεμένος με έναν προ

ευθυγραμμισμένο f iberoptic κατευθυντήρα, που περιέχει έναν φακό που 

είτε ακρφώς τοποθετείται όσον αφορά την ίνα, ή είναι διευθετήσιμος . Για 

να επιτύχουν την καλύτερη αποδοτικότητα εγχύσεων στη single-mode ίνα, 

η κατεύθυνση, η θέση, το μέγεθος και η απόκλιση της ακτίνας πρέπει όλες 

να ~ελτιστοποιηθούν. Με τις καλές ακτίνες, η αποδοτικότητα ένωσης 70 
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90/ο μπορεί να επιτευχθεί. 

Με τις κατάλληλα γυαλισμένες single-mode ίνες, η εκπεμπόμενη ακτίνα 

έχει σχεδόν τέλειο έναν γκαουσσιανό μορφή-ακόμα και μακριά τομέας-εάν 

ένας καλός φακός χρησιμοποιείται. Ο φακός πρέπει να είναι αρκετά 

μεγάλος να υποστηρίξει το πλήρες αριθμητικό άνοιγμα της ίνας, και δεν 

πρέπει να εισαγάγει τις παρεκκλίσεις στην ακτίνα . Οι ασφαιρικοί φακοί 

χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά. 

Θρυαλλίδα ινών 

Στις υψηλές οπτικές εντάσεις, επάνω από 2 μεγα~άτ ανά τετραγωνικό 

εκατοστόμετρο, όταν υπο~άλλεται μια ίνα σε έναν κλονισμό ή ειδάλλως 

ξαφνικά ~λάπτεται, μια θρυαλλίδα ινών μπορεί να εμφανιστεί. Η 

αντανάκλαση από τη ζημία ατμοποιεί την ίνα αμέσως πριν από το σπάσιμο, 

και αυτή η νέα ατέλεια παραμένει αντανακλαστική έτσι ώστε η ζημία 

διαδίδει πίσω προς τη συσκευή αποστολής σημάτων σε 1-3 μέτρα ανά 

δευτερόλεπτο (4-11 km/h, 2-8 mph). Το ανοικτό σύστημα ελέγχου ινών, 

που εξασφαλίζει ασφάλεια ματιών λέιζερ σε περίπτωση σπασμένης ίνας, 

μπορεί επίσης αποτελεσματικά να σταματήσει τη διάδοση της θρυαλλίδας 

ινών. Στις καταστάσεις, όπως τα υποθαλάσσια καλώδια, όπου τα επίπεδα 

υψηλής δύναμης να χρησιμοποιηθούν χωρίς την ανάγκη για τον ανοικτό 

έλεγχο ινών, μια συσκευή προστασίας «θρυαλλίδων ινών» στη συσκευή 

αποστολής σημάτων μπορεί να σπάσει το κύκλωμα για να αποτρέψει 

οποιαδήποτε ζημία. 

Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής τα καλώδια οπτικών ινών 

κατατάσσονται σε : 

• Εvaέριa: καλώδια που κρέμονται από τηλεφωνικούς στύλους. 
Αποτελούν λύση χαμηλού κόστους, 
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που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο εξωτερικό (κυρίως Η .Π .Α) αλλά όχι 

στην χώρα μας 

• Υπόγεια άμεσης ταφής : καλώδια που θά~ονται στο έδαφος . 

• Υπόγεια σωΛηvώσεως : καλώδια που τοποθετούνται σε πλαστικές 

σωληνώσεις 

(σωλήνες ή υποσωλήνια) με εφελκυσμό ή με τεχνική εμφύσησης αέρα . 

• Υποβρύχια: καλώδια για υποθαλάσσιες ζεύξεις. 

Ανάλογα με το είδος του οπλισμού τους κατατάσσονται σε: 

• Εξ οΛοκΛήρου διηΛεκτρικά: Δεν φέρουν μεταλλικά στοιχεία, και 

χρησιμοποιούνται 

σε κεραυνόπληκτες περιοχές ή σε διαδρομές, που είναι παράλληλες με 

γραμμές 

υψηλής τάσης σε μεγάλο μήκος . Τοποθετούνται πάντα σε πλαστικές 

σωληνώσεις 

για μηχανική προστασία. 

• Θωρακισμέvα: Φέρουν μεταλλικό οπλισμό, που μπορεί να είναι 

ταινία αλουμινίου 

(φράγμα υγρασίας), πτυχωτός χαλύ~δινος σωλήνας, ή ένα ή περισσότερα 

πλέγματα 

από ατσαλόσυρμα (για προστασία από επίθεση αρουραίων και σε 

υπο~ρύχια καλώδια) 

. Η μεταλλική θωράκιση πρέπει πάντοτε να γειώνεται, ενώ θα πρέπει να 

διασφαλίζεται 

η συνέχειά της σε όλη την διαδρομή. 
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Στην τηλεπικοινωνιακή πρακτική, εκείνο που συνήθως ενδιαφέρει 

είναι όχι τόσο η απόλυτη τιμή των μεγεθών σε ένα σημείο του 

τηλεπικοινωνιακού συστήματος, όσο η σχέση της τιμής αυτής με την τιμή 

που έχει το ίδιο αυτό μέγεθος σε ένα άλλο σημείο ή ακόμα η σχέση μεταξύ 

δύο διαφορετικών τιμών του μεγέθους στο ίδιο σημείο . 

Κατά κανόνα, οι σχέσεις αυτές εκφράζονται με τον λογάριθμο του 

λόγου των τιμών του μεγέθους αυτού στα δύο σημεία ή στο ίδιο σημείο, 

ανάλογα. Ο σκοπός που χρησιμοποιούμε το λογάριθμο του λόγου των 

μεγεθών και όχι απλώς τον λόγο τους είναι ότι η χρήση των λογαρίθμων 

παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Τα πιο ~ασικά από αυτά είναι τα εξής: 

1. Τα μεγέθη που χρησιμοποιούμε συνήθως μετα~άλλονται εκθετικά, 

επομένως οι λογάριθμοι των λόγων τους μετα~άλλονται πια γραμμικά . 

2. Οι αριθμητικές πράξεις μεταξύ των λογαρίθμων των λόγων των 

μεγεθών απλοποιούνται σε σχέση με τους απλούς λόγους και από 

πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις γίνονται απλές προσθέσεις και 

αφαιρέσεις . 

3. Οι τιμές ενός μεγέθους στα διάφορα σημεία ενός συστήματος μετάδοσης 

διαφέρουν συνήθως κατά πολλές τάξεις . Έτσι με την χρήση των 

λογαρίθμων αποφεύγεται η χρησιμοποίηση πολύ μεγάλων ή πολύ μικρών 

μεγεθών. 
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ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ NEPER ΚΑΙ BEL 

Τα λογαριθμικά μέτρα που αναφέρουμε είναι ~έ~αια αδιάστατα μεγέθη, 

παρ• όλα αυτά για την μέτρηση τους έχουν καθοριστεί μονάδες, όπως 

συμ~αίνει και για άλλα αδιάστατα μεγέθη (π.χ. τις γωνίες). 

Οι μονάδες αυτές είναι το Neper·(Nρ) και το Bel (Β), που ορίζονται ως 

εξής : 

• Η μονάδα (Νρ) ορίζεται σαν ο φυσικός (νεπέρειος)λογάριθμος του 

λόγου δύο τάσεων ή δύο εντάσεων ρεύματος: 

u, 
nω =ln-Np 

· U2 

Κατ' επέκταση ορίζεται σαν Νρ και ο φυσικός λογάριθμος της 

τετραγωνικής ρίζας του λόγου δύο ισχύων: 

J'., ! 
n,=ln( R ) 2 Np 

1 J'., 
η. n = - ln - Νιp 

Ρ 2 R 

Οι αριθμοί nu,ni,np γίνονται ίσοι μεταξύ τους όταν αναφέρονται όλοι 

στις ίδιες ηλεκτρικές καταστάσεις του ίδιου καταναλωτή, αφού τότε 

ισχύει: 

/1 U1 /R · U1 
-=--=-

Στην πράξη, χρησιμοποιούνται και τα εξής υποπολλαπλάσια του Νρ : 

- ldecineper (dΝρ) = 10- 1Νρ 
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- lcentineper(cNρ) = 10- 2Νρ 

- Η μονάδα (Β) ορίζεται σαν ο δεκαδικός λογάριθμος του λόγου δύο 

ισχύων: 

Ρ, 
n =log - Β 

' Ρ2 

όπουΡ1 και Ρ2 είναι ηλεκτρικές ή οπτικές ισχύς. 

Στην πράξη όμως η μονάδα αυτή δεν χρησιμοποιείται και αντί γι• αυτήν 

χρησιμοποιείται το υποπολλαπλάσιό της 

1 decibel(dB)=10-1B 

Συνεπώς η σχέση των δύο ισχύων σε dB θα είναι: 

Ρ, 
n =10/og - Β 

' Ρ2 

Κατ' επέκταση ορίζεται σαν dB και το εικοσαπλάσιο του δεκαδικού 

λογαρίθμου του λόγου των δύο τάσεων ή δύο εντάσεων ρεύματος: 

U1 
n =20/og-B 

• U2 
11 

ή n· = 20/og-B 1 

12 

Είναι φανερό και πάλι ότι οι αριθμοί nu,ni,np γίνονται ίσοι όταν αναφέρονται 

σε ηλεκτρικές καταστάσεις του ίδιου καταναλωτή. 

Η σχέση μεταξύ της μονάδας Νρ και της μονάδας dB ~γαίνει εύκολα 

ανδιαιρέσουμε κατά μέλη τις παρακάτω σχέσεις: 

1 Ρ1 Ρ, Ρ, 
- ln - ln - 2,3/og - 2 3 n(Np) 2 Ρ2 Ρ2 Ρ2 , -- = = Ρ, = 20 = 0,115 

n(JBJ Ρ, Ρ, 
10/og - 20/og - 20/og --

Ρ2 Ρ2 Ρ2 
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Δηλαδή, για n(Νρ)= 1 Np είναι n(dB) = 8,7 dB 1 Νρ =8,7dB 

και για ncdB)= ldB είναι ncNp)= 0,115 Np 1 dB= 0.115 Np 

Παρατηρούμε ότι η οπτική ισχύ που παρουσιάζεται σε μία 

οπτοηλεκτρονική διάταξη είναι διαφορετική από την ηλεκτρική τάση σε ένα 

δέκτη μετά την λειτουργία της ανίχνευσης. Εδώ η οπτική ακτινο~ολία έχει 

μετατραπεί σε ηλεκτρικό ρεύμα από τον ανιχνευτή. Η σχέση μεταξύ της 

οπτικής ισχύος Ρ και του ρεύματος Ι του αανιχνευτή είναι: 

I=P*r 

Όπου rείναι ο συντελεστής απόκρισης ενός ανιχνευτή σε Amp/Watt. 

Τυπικοί ανιχνευτές ΡΙΝ πυριτίου έχουν συντελεστές απόκρισης της τάξης 

των 0,4 A/W σε μία περιοχή μήκους κύματος των 900nm. Εφόσον το 

ρεύμα του ανιχνευτή είναι απευθείας ανάλογο προς την εισερχόμενη 

οπτική ισχύ, η σχέση του dB γίνεται: 

Ρ, J,/r ι, 
dB = 1Ο/og-=1O/og-=1 Ο log-

. Ρ2 12/r 12 

Αυτή η σχέση είναι διαφορετική και πιο συγκεκριμένα έχει την μισή τιμή 

από τις προηγούμενες εξισώσεις του ρεύματος σε dB. Αυτό δείχνει την 

προέλευση της μετα~ολής, όταν χρησιμοποιούμε μονάδες dB για την 

μετατροπή οπτικών σε ηλεκτρικές σχέσεις. 

Με ~άση αυτήν τη σχέση, μία αλλαγή α dB σε μία στάθμη οπτικής ισχύος 

θα προκαλέσει μία διαφορά 2α dB σε ένα λόγο τάσης σε ηλεκτρικά 
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συστήματα. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, εφόσον σε πολλά ηλεκτρικά 

συστήματα μία αρχική παράμετρος είναι ο λόγος σήματος προς θόρυ~ο 

(SNR), ο οποίος παρουσιάζεται σε μονάδες dB τάσης. Επομένως μία 

οπτική συνδεσμολογία, η οποία δέχεται μία επιπρόσθετη απώλεια οπτικής 

ισχύος 2 dB κατά την παρεμ~ολή ενός συνδετήρα, θα υποστεί ελάττωση 4 

dB στο λόγο σήματος προς θόρu~ο της τάσης στην έξοδο του ανιχνευτή. 

ΑΠΟΑΥΤΗ ΣΤΑΘΜΗ 

Όπως είδαμε, τόσο το Β όσο και το Νρ, από τον ορισμό τους δεν είναι 

μονάδες κάποιου μεγέθους, αλλά εκφράζουν απλώς το λόγο δύο ομοειδών 

μεγεθών, δηλαδή την σχέση μεταξύ δύο τυχαίων τιμών ενός ηλεκτρικού ή 

οπτικού μεγέθους. 

Είναι όμως δυνατόν οι «σχετικές» αυτές μονάδες να εκφράσουν την 

απόλυτη τιμή των μεγεθών, να γίνουν δηλαδή «απόλυτες», αν η μία από 

της δύο τιμές του λόγου δεν είναι τυχαία, αλλά ορισμένη που λαμ~άνεται 

σαν μονάδα μετρήσεως. 

Έτσι καθιερώθηκαν σαν μοναδιαίες τιμές τάσεως, εντάσεως και ισχύος τα 

0,775 V, 1,29mA και 1mW αντίστοιχα. Επομένως : 
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• η απόλυτη στάθμη της τυχαίας τάσεως υ είναι: 

u u 
n. = In 0;775V Np. ή n. = 20/og 0,775V dB. 

• η απόλυτη στάθμη της τυχαίας εντάσεως Ι είναι: 

Ι · Ι · . 
nι = ln 1,2θnιΛ Νpι ή nι = 20 /og 1 ,2θnιΛ dΒι 

• η απόλυτη στάθμη της τυχαίας ισχύος Ρ είναι: 

Οι δείκτες υ, ί, mπου χαρακτηρίζουν τις απόλυτες στάθμες, φανερώνουν 

ότι η σύγκριση γίνεται ως προς την μοναδιαία τιμή του αντίστοιχου 

μεγέθους.Μερικές τυπικές τιμές ισχύος σε σχέση με το dB δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Ισχύς Ρ σε W 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 

Τιμή του dBm +20 +10 ο -10 -20 -30 -40 

(ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΟΠΠΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕtΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΜΟΡtΕΣ ΟΠΠΚΩΝ ΙΝΩΝ των 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
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Με την εξέλιξη της τεχνολογίας των οπτικών ινών και την ευρεία πλέον 

εφαρμογή τους, δημιουργήθηκαν τυποποιήσεις από τις εταιρείες 

κατασκευής τους, αλλά και από τους οργανισμούς τυποποίησης. Οι πιο 

γνωστές μορφές είναι αυτές που ανήκουν στο PDS της Α Τ & Τ, στο FDDI 

της ANSI, στο SONET της Bellcore και ECSA και στο Cabling System 

Type 5 της ΙΒΜ. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της κάθε τυποποίησης 

είναι : 

• PDS {ΑΤ&Τ) 

Το PDS(Premises Distribution System) είναι το πλήρες 

καλωδιακό σύστημα της ΑΤ&Τ. Το καλώδιο που χρησιμοποιείται στο PDS 

είναι multimode με διάμετρο πυρήνα της ίνας 62,5μm και του 

περφλήματος 125μιτι. Για λόγους συντομίας οι διάμετροι πυρήνα

περφλήματος αναφέρονται ως 62,5/125. Ως εκπομπό χρησιμοποιεί 

φωτεινή πηγή LED και έχει την δυνατότητα να διανύσει 2,2Km χωρίς 

αναγεννητή. 

• FDDI (ANSI) 

Το FDDI(Fiber Distributed Data Interface) καθορίζει οπτικές 

ίνες multimode με τρεις τύπους διαμέτρων : 50/125, 62,5/125 και 

85/125. Χρησιμοποιεί LED για πηγή και διανύει μέχρι 2 Km 

χωρίς αναγεννητή. Ο τυποποιημένος ρυθμός μετάδοσης στο 

FDDI είναι 100Mbits. Επιπλέον εκτός από το φυσικό επίπεδο 

προσδιορίζει και λειτουργίες ανώτερων επιπέδων, όπως 

πρωτόκολλα επικοινωνίας κλπ. 
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• SONET (Bell core) 

Το SONET (Synchronous Optical NETwork) είναι ένα πρότυπο 

εκμετάλλευσης οπτικών ινών στις τηλεπικοινωνίες, καθώς θέτει τις 

~άσεις για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, που θα αποτελείται μόνο από 

οπτικές ίνες. Οι ίνες που χρησιμοποιεί είναι monomode με διαμέτρους 

8,5/125 και πηγή LASER. Φτάνει 

μέχρι και 30 Κmαπόσταση χωρίς αναγεννητή. 

• Cabling System Type 5 (ΙΒΜ) 

Το καλωδιακό σύστημα της ΙΒΜ διαθέτει το καλώδιο τύπου 5, που είναι 

οπτική ίνα step index fibre, διαμέτρου 100/140 και πηγής LED. Φτάνει 

και αυτό τα 2 Κmχωρίς αναγεννητή 

ΧΩΡΗΠΚΟΤΗΤΑ ΟΓΚΟΥ ΠΛΗΡΟ~ΟΡΙΑΣ 

Η επιτρεπόμενη ζώνη διέλευσης, δδηλαδή η ζώνη συχνοτήτων που 

ορίζεται από την ελάχιστη και την μέγιστη συχνότητα που μπορεί να 

διαδοθεί μέσα από ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι, χαρακτηρίζει και τον 

ρυθμό της ψηφιακής πληροφορίας που μπορεί να διαδοθεί (τον όγκο της 

πληροφορίας στη μονάδα του χρόνου). Η χωρητικότητα ενός καναλιού 

μετάδοσης της πληροφορίας εξαρτάται από: 
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1. τον αριθμό των σταθμών του δισδιδομένου σήματος 

2. την παρουσία υποστρώματος λευκού θορύβου (White Noise), 

δηλαδή θορύβου με ομοιόμορφη κατανομή σ' όλο το φάσμα μετάδοσης. 

Η χωρητικότητα (C) σε όγκο πληροφορίας ενός καναλιού ψηφιακής 

μετάδοσης που εκφράζεται σε Bits/sec σχετίζεται με το εύρος της 

επιτρεπόμενης μπάντας (Β) σε Ηzκαι των σταθμών (L) του σήματος (π.χ. 

το δυαδικό σήμα είναι ένα σήμα δύο σταθμών Ο και 1) με την έκφραση : 

C= 28 log L 

Η παραπάνω έκφραση ισχύει με προϋπόθεση την απουσία λευκού θορύ~ου 

γεγονός ττου είναι εφικτό μέχρι ενός σημείου στα κανάλια PCM. 

Παρ' όλο που φαίνεται ότι η χωρητικότητα ενός καναλιού θα μπορούσε να 

αυξηθεί απεριόριστα, αυξάνοντας τις στάθμες του προς μετάδοση σήματος, 

αυτό στην πράξη είναι αδύνατο . Ο λόγος ~ρίσκεται στην δυσκολία 

κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης ενός σήματος πολλών σταθμών και 

στην δυσχέρεια του δέκτη να «ανιχνεύσει» ένα τόσο μεγάλο αριθμό 

σταθμών. 

Η χωρητικότητα (C) ενός καναλιού παρουσία λευκού θορύβου Ν (dB) και 

με εύρος της επιτρεπόμενης μπάντας Β, δίνεται από την σχέση: 

s 
C = Β log2 ( 1 + -) 

Ν 

όπου 5/Ν είναι ο λόγος σήματος προς θόρυ~ο, επομένως οι σχετικές 
στάθμες (ισχύος) σήματος και θορύ~ου καθορίζουν αποφασιστικά τον όγκο 
της μεταδιδόμενης πληροφορίας. 

56 



ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Τα οπτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα γενικό δουλεύουν σε χαμηλή ισχύ, 

επειδή και οι συνηθισμένες οπτικές πηγές είναι χαμηλής ισχύος, αλλά 

κυρίως γιατί είναι δύσκολο να συζευχθεί και να κυματοδηγηθεί στην ίνα 

οπτική ισχύς μεγαλύτερη από lmW. Αυτό δεν αποτελεί κατ' ανάγκη και 

μεγάλο μειονέκτημα, αν λάβουμε υπ' όψη την μικρή απόσβεση που 

παρουσιάζουν τα οπτικά καλώδια. Οι επιτρεπόμενες απώλειες ισχύος 

ανάμεσα σε πομπό και δέκτη -αναγεννητή είναι της τάξης των 40 dB, για 

να έχουμε αποδεκτές τιμές πιθανότητας λάθους ψηφίου ή λόγου σήματος 

προς θορύβου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τυπικές τιμές στάθμης πομπών LASER είναι 
Ο +-5 dB, ενώ τυπικές τιμές ευαισθησίας λήψης δεκτών είναι -25-:- -35 

dB. Επομένως η συνολική ενδιάμεση απόσβεση του φορέα μετάδοσης 

(οπτική ίνα) είναι από 20 dB έως 35 dB. Οι κατασκευαστές τερματικών 

διατάξεων προτείνουν η ενδιάμεση απόσβεση στην πράξη να είναι 2-3 dB 

μικρότερη της μεγίστης επιτρεπόμενης (περιθώριο ασφαλείας) . 

Σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων, που δεν είναι εύκολο να 

τοποθετηθούν αναγεννητές (κυρίως περιπτώσεις υποβρυχίων ζεύξεων), 

χρησιμοποιούνται πομποί ισχυρότεροι(Ηί Power) και ενισχυτές του 

σήματος εκπομπής (Booster). Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν σε 

λειτουργία ζεύξεις με στάθμη εκπομπής +20 dB και ευαισθησία λήψης -43 

dB. 

ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΕλΕΥΣΗΣ 

Το εύρος ζώνης διέλευσης (Band Width) μπορεί να χαρακτηριστεί 

και ως ο όγκος της μεταδιδόμενης πληροφορίας μέσω της οπτικής ίνας. 

Μεγάλος όγκος μεταδιδόμενης πληροφορίας επιτρέπει μεγάλη πυκνότητα 
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πληροφορίας να διατρέχει τον οπτικό αγωγό χωρίς αξιοσημείωτο 

υπο~φασμό της ποιότητας επικοινωνίας, γεγονός που δεν επιτρέπεται 

στους μεταλλικούς αγωγούς λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων τους 

στην μετάδοση υψηλών συχνοτήτων. 

Η χρησιμοποιούμενη μπάντα μετάδοσης στις ζεύξεις των οπτικών ινών 

προσδιορίζεται και περιορίζεται από τις εξής παραμέτρους : 

1. Το εύρος ζώνης διαμόρφωσης (Moduilation Bandwidth) του οπτικού 

πομπού. 

2 . Ταφαινόμεναδιασποράςστιςοπτικέςίνες(Μu/tίmοdeDίspersίοn,ΜaterίαΙD 

ispersionκαιWaνeguide Dispersion). 

3. Το εύρος ζώνης διαμόρφωσης του οπτικού δέκτη. 

Το εύρος ζώνης διαμόρφωσης για τους πομπούς LASER είναι της τάξης 

του GHz , για τους πομπούς LED της τάξης μερικών δεκάδων ΜΗzκαι για 

τους οπτικούς δέκτες (Photodiodes) μπορεί να φτάσει στο 1 GHz . 

Η ανάγκη του περιορισμού της διασποράς στους οπτικούς κυματοδηγούς 

υπαγορεύει τον περιορισμό των τρόπων διάδοσης (Propagation Modes) 

μέσα στον αγωγό με στόχο την διάδοση ενός μόνο τρόπου ή τουλάχιστον 

ενός κύριου τρόπου. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιώντας και κατά το 

δυνατό μονοχρωματική ακτινο~ολία (για να περιοριστεί η Material 

Dispersion), μπορούμε να έχουμε εύρος ζώνης αρκετών δεκάδων GHz. 

Σήμερα οι μονότροπες οπτικές ίνες ~ρίσκονται ακόμη στο στάδιο της 

ανάπτυξης και τελειοποίησης τους. 
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Οι κατασκευαστικές προσπάθειες στοχεύουν στην παραγωγή ενός αγωγού 

με πολύ λεπτό πυρήνα του θα φτάνει τα 2μm.Παρ' όλα αυτά 

χρησιμοποιούνται ήδη καλώδια μονότροπων οπτικών ινών με πυρήνα 

διαμέτρου 10μmκαι με εξαιρετικά μικρή διαφορά μεταξύ των δεικτών 

διάθλασης πυρήνα και περφλήματος . 
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Τεχνολογικά Πεδία Εφαρμογών των Οπτικών Ινών 

ΙατρικέςΕφαρμογές 

·Υιοθέτηση ταυτόχρονα με τη χρήσητω νλέιζερ . 

·Εφαρμογές λέιζερ στις εγχειρήσεις, καυτηριασμούς φυσιοθεραπείες κ .ά . 

·Οι οπτικέςίνες δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς της φωτεινής δέσμης 

λέιζερ από τη νπηγή μέχρι τη λα~ή, που πρέπει να χειρίζεται ογιατρός 

δίπλαστον ασθενή. 

·Στην Ιατρική, οι οπτικές ίνες ονομάζονται και φωταγωγοί, όπου 

χρησιμοποιούνται ευρύτατα και ειδικότερα σε ενδοσκοπήσεις δίνοντας 

οπτική εικόνα από τον περιορισμένο χώρο των εσωτερικών οργάνων του 

ανθρώπου σώματος . 

·Οι γιατροί μπορούν να δουν την εσωτερική επιφάνεια μέρους του 

στομάχους ή άλλου οργάνου χρησιμοποιώντας ζεύγοςοπτικών ινών. ·Η 

μικρή διάσταση του πυρήνα παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας 

ακόμα και χωρίς τη χρήση άλλων οπτικών συστημάτων(π.χ . φακών). 

Τηλεπικοινωνίες 

·Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων τόσο σε δίκτυα 

υπολογιστών όσο και σε τηλεφωνικά δίκτυα(μικρή εξασθένησητης δέσμης) 

• Χωρί ςενδιάμεσους ενισχυτές και αναμεταδότες με~εληνεκές(20-30 

χιλιομέτρων,maχ 200Km) 

·Αποφυγή ενδιάμεσων σταθμών με νέου τύπου οπτικές ίνες προσμίξεων 
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Ερ~ίου(Εr+ ). 

·Οι οπτικές ίνες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε μικρότερη κλίμακα, 

όπως για την επικοινωνία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή ή τη μεταφορά δεδομένων από αισθητήρες στη κεντρική 

μονάδα. 

Συστήματα Αρχιτεκτονικού tωτισμού 

•Χρήση δεσμίδων οπτικών ινών για μεταφορά φωτός σε μη προσπελάσιμα 

σημεία κτηρίων. 

·Φωτισμός στην οριοθέτηση των διαδρόμων ·Δημιουργία σύγχρονων 

διακοσμητικώνκατασκευώνκαιδιαφημιστικώνπινακίδων. 

ΠροστατευτικόςtωτισμόςκαιΣυστήματα Πληροφόρησης 

·Εικαστικόςφωτισμός(μέθοδοςγιαευαίσθητουςπίνακεςκαιάλλαμουσειακάεκθ 

έματα).·Φωτισμόπινάκωνοργάνωνστοπιλοτήριοτωναεροπλάνωνμεμιαμόνοφ 

ωτεινήπηγή. 

• Σχηματισμόφωτεινώνχαρακτήρωνήκαισχημάτωνσεπινακίδεςφωτεινήςοδικ 

ήςσηματοδότησης. 

Βιομηχανικός Έλεγχος 

• Συνδυασμόςοπτικώνινώνκαικατάλληλωνοπτικόηλεκτρονικώνδιατάξεωνγια 

τονέλεγχοτηςγραμμήπαραγωγήςενόςπροϊόντος. 
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Συστημα οπτικwν τηλεπικοινwνιwν 

Η εισαγωγή των οπτικών συστημάτων έχει ήδη προκαλέσει 

επανάσταση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η χαμηλή απώλεια κατά τη 

διαr>ίr>αση σημάτων και η χωρητικότητα του μεγάλου εύρους ζώνης των 

συστημάτων οπτικών ινών επιτρέπουν την κάλυψη πολύ μεγάλων 

αποστάσεων με πολύ λιγότερους αναγεννητές σε σύγκριση με τα χάλκινα 

καλώδια. Η αρχή ενός συστήματος επικοινωνίας εικονίζεται στο 

παρακάτω σχέδιο: 

~, 
~ 

)1)11 mN<DΣ' ιιΛ~ΟΡ · 

,11.rl·:TlΌll-AJ ΦΟΤΗ f 

ΟΠΠΚΗ 
ΓΙΙ-fΉ 

ΦΟΤΟ· 
Φ()ΡΑίΉΣ 

OffilKJ·l lNA 

ΑΝΙ<fΈΝΝΚΤΉΣ 

πruιπη 

Το ηλεκτρικό σήμα οδηγείται σε έναν αναλογικό-ψηφιακό 

μετατροπέα ο οποίος μετατρέπει το ψηφιακό σήμα σε παλμούς . Αυτοί 

στη συνεχεία περνούν από έναν διαμορφωτή ο οποίος αναγκάζει τη 

φωτοπηγή να ακτινοr>ολεί στην σωστή κατεύθυνση. Εάν η απόσταση 
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μετάδοσης είναι πολύ μεγάλη τότε παρεμ~άλλονται στη γραμμή ένας οι 

περισσότεροι αναγεννητές . 

Ο αναγεννητής είναι ένας συνδυασμός δέκτη ενισχυτή και πομπού 

που αναδημιουργεί και ενισχύει του παλμούς στην αρχική τους μορφή. 

Στο άκρο του δέκτη οι παλμοί οδηγούνται σε ένα φωτοανιχνευτή ο οποίος 

μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικούς παλμούς. Μετά την ενίσχυση και 

αναγέννηση, οι παλμοί οδηγούνται σε ένα ψηφιακό -αναλογικό 

μετατροπέα, στην έξοδο του οποίου εμφανίζεται το αρχικό αναλογικό 

σήμα. 

Στοιχεία που απαρτίζουν ένα δίκτυο οπτικών ινών 

Για ένα σύστημα τέτοιας μορφής επικοινωνίας απαιτούνται πέραν 

των οπτικών ινών και άλλα απαραίτητα εξαρτήματα όπως οι πομποί, οι 

δέκτες, οι σύνδεσμοι (connectors), οι μόνιμοι σύνδεσμοι (splices), οι 

διακλαδωτές (couplers), οι επαναλήπτες (repeaters) κλπ. Μια σύντομη 

περιγραφή του καθενός θα μας εξοικειώσει με τα εξαρτήματα αυτά. 

Πομποί 

Ο πομπός διαμορφώνει το εκπεμπόμενο φως με το σήμα που εμείς του 

δίνουμε για μετάδοση. Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες πομπών, αυτή που 

για πηγή φωτός χρησιμοποιεί LED και αυτή που χρησιμοποιεί Laser. Τα 

LED και τα Laserείναι ημιαγωγοί που εκπέμπουν φως όταν εφαρμοσθεί 

κατάλληλη τάση στα άκρα τους. Τα Laser που χρησιμοποιούνται στις 

οπτικές ίνες είναι ημιαγωγοί γνωστοί και με τον όρο ILD(Injection Laser 

Diode). Εκπέμπουν μονοχρωματικό φως αλλά η λειτουργία τους διαφέρει 

από αυτή των κλασσικών συστημάτων εκπομπής ακτινών Laser. Με τις 

πηγές φωτός LED εκπέμπεται φως στην αόρατη περιοχή δίπλα στις 

υπέρυθρες. Το μήκος κύματος που χρησιμοποιείται εδώ κυμαίνεται από 

700 - 900 nm με πιο συνήθη τα 820 ή 850 nm. Σημειώστε ότι η οπτική 
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περιοχή είναι από τα 400 (ιώδες) έως τα 750 nm (ερυθρό). 

Με ειδικές μίξεις ινδίου, γαλλίου, αρσενικού και φωσφόρου 

κατασκευάζουμε ημιαγωγούς ικανούς να εκπέμψουν στα 1300 και 1550 nm. 

Οι ημιαγωγοί που παράγουν τα Laser μοιάζουν με αυτούς των LED, 

παράγουν όμως μονοχρωματική ακτινοβολία, πιο κατευθυντική δέσμη και 

μεγαλύτερη ισχύ σήματος. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω θα λέγαμε ότι για κοντινές αποστάσεις 

χρησιμοποιούμε συνήθως πηγές LED 850 nm, με ρυθμούς μετάδοσης μέχρι 

100 Mbps. Για μεγαλύτερες αποστάσεις και ταχύτητες χρειάζονται πηγές 

Laser ή LED 1300 nm. Για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις χρησιμοποιούνται 

πηγές Laser 1550 nm. Οι πηγές LED προτιμώνται για τα αναλογικά σήματα 

καθώς έχουν καλή συμπεριφορά σε γραμμική απόκριση. Laser και 

LΕDχρησιμοποιούνται για ψηφιακές μεταδόσεις, με τα Laserπροτιμώμενα 

σε υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης (ταχύτητες). 

Δέκτες 

Οι δέκτες είναι τα εξαρτήματα εκείνα που αφού λάβουν το οπτικό σήμα 

από την οπτική ίνα το μετατρέπουν σε ηλεκτρικό, το καθαρίζουν, το 

ενισχύουν και το προωθούν στο καλώδιο πίσω από τον δέκτη. Ο 

ανιχνευτής που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του οπτικού σήματος σε 

ηλεκτρικό είναι η φωτοδίοδος. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται δυο τύποι 

φωτοδιόδων. οι ΡΙΝ και οι δίοδοι χιονοστφάδας (AD Aνalance Photo 

Diode). Οι δίοδοι ΡΙΝ είναι λιγότερο ευαίσθητες στο φως και φθηνότερες 

των AD. Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες στην αναγνώριση του σήματος είναι η 

ένταση (signal strength) και ο λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N). 
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Σύνδεσμοι (connector) 

Με τον όρο connector εννοούμε τους συνδέσμους που επιτυγχάνουν 

προσωρινή σύνδεση μεταξύ δύο οπτικών καλωδίων ή μεταξύ του καλωδίου 

και του πομπού ή του δέκτη . Ο connector σημειωτέον συνδέει όλο το 

καλώδιο και όχι μόνο την ίνα . Οι οπτικές ίνες είναι πολύ ευαίσθητες στις 

συνδέσεις τους καθώς η παραμικρή μετατόπιση της μιας έναντι της άλλης 

προξενεί σημαντική εξασθένηση του σήματος, ίσως και διακοπή της 

μετάδοσης . Για αυτό πρέπει οι κεντρικές ίνες να εφάπτονται ακρφώς η μία 

με την άλλη στο σημείο σύνδεσης . 

Με τη λέξη 11προσωρινή11 που αναφέραμε στον ορισμό του connector, 

εννοούμε συνδέσεις που μπορούν κατά τη ~ούλησή μας να διακόπτονται και 

να αποκαθίστανται . Τα σημεία συνδέσεων των φορητών συσκευών και των 

οργάνων γίνονται με την χρήση connector. Με λίγα λόγια ο connectorστις 

οπτικές ίνες παίζει το ρόλο της πρίζας ή του φις στο ηλεκτρικό ρεύμα. 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των connectorείναι η εξασθένηση. 

Κάθε φορά που ένα σήμα περνάει μέσα από ένα σύνδεσμο χάνει ένα μέρος 

της ισχύος του. Σήμερα η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει connector με 

εξασθένηση της τάξης του 1 db. 

Ένα άλλο σο~αρό θέμα είναι η συμ~ατότητα connector, καλωδίου, 

πομπού και δέκτη . Η έλλειψη σήμερα αποδεκτής διεθνούς τυποποίησης 

δημιουργεί σημαντικά προ~λήματα συμ~ατότητας. 
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Μόνιμοι σύνδεσμοι 

Οι μόνιμοι σύνδεσμοι (splices) στην ουσία κάνουν την ίδια δουλειά με 

τους connector, μόνο που χρησιμοποιούνται για μόνιμες συνδέσεις μεταξύ 

οπτικών ινών. Είναι κάτι σαν τις μούφες των υδραυλικών. Εκεί που 

θέλουμε να επεκτείνουμε ένα καλώδιο, εκεί που θέλουμε να συνδέσουμε 

ένα κομμένο καλώδιο, χρησιμοποιούμε splices. Επειδή προορίζεται για 

μόνιμες συνδέσεις, είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να εισάγουν πολύ μικρή 

εξασθένηση, της τάξης του Ο ,1 db. 

Δια κλαδωτές 

Οι διακλαδωτές (couplers) είναι η συσκευή εκείνη με την οποία 

διασυνδέεται μία οπτική ίνα με περισσότερες. Σε αντίθεση με τους 

connector και τα splices που συνδέουν δύο οπτικά καλώδια, οι coupler 

συνδέουν τουλάχιστον τρία. Στην περίπτωση αυτή το οπτικό σήμα 

διερχόμενο από έναν coupler χάνει αρκετή από την ισχύ του . Αυτό έχει 

σαν επίπτωση τον περιορισμένο πρακτικά αριθμό των εξόδων ενός 

coupler. 

Μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί δύο τεχνολογίες διακλαδωτών. Οι 

πaθητικοί και οι εvεργητικοί. Παθητικοί είναι αυτοί που απλώς 

δια~φάζουν το οπτικό σήμα από μία είσοδο σε πολλές εξόδους. Οι 

ενεργητικοί ~άζουν ένα δέκτη στη κεντρική είσοδο και μετά οδηγούν την 

ηλεκτρική πλέον έξοδο του δέκτη σε πολλούς πομπούς. Έτσι δεν έχουμε 

το μειονέκτημα της εξασθένησης του σήματος. Επιπλέον και στην 

κατασκευή, οι ενεργητικοί είναι ευκολότεροι από ότι οι παθητικοί. 
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Διακρίνουμε τους διακλαδωτές σε ακτινωτούς και T-coupler ανάλογα 

με τη γεωμετρία της σύνδεσης. Επίσης διακρίνονται σε κατευθυντικούς 

όπου το σήμα ταξιδεύει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και σε 

αμφικατενθυντικούς, όπου οποιαδήποτε από τις εισόδους - εξόδους του 

coupler μπορεί να εκπέμπει σήμα προς όλες τις άλλες . Τέλος έχουμε 

διακλαδωτές που διαχωρίζουν τα διαφορετικά μήκη κύματος των σημάτων 

εισόδου και τα δρομολογούν σε διαφορετικές εξόδους. 
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ΟΠΠΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Η αρχή λειτουργίας της τεχνολογίας WDM 

Μια στρατηγική για τη δημιουργία δικτύων που θα μπορούν να υπ 

οστηρίξουν τις νέες πολύ ενδιαφέροντες, και απαιτητικές για εύρος ζώνης 

εφαρμογές είναι η τεχνολογία πολυπλεξίας μήκους κύματος (Waνelength 

Diνision Multiplexing).H ~ασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχτηκε η νέα 

τεχνολογία ήταν η εξής: σε κάθε οπτική ίνα το οπτικό σήμα που διαδίδεται 

έχει μια συγκεκριμένη συχνότητα, είναι δυνατόν από την ίδια ίνα να 

περάσουν περισσότερα του ενός διαφορετικά σήματα διαφορετικής 

συχνότητας (λ) ή αλλιώς διαφορετικού χρώματος μιας και μιλάμε για 

οπτικά σήματα, τα οποία το καθένα να αντιπροσωπεύει και μία ροή 

δεδομένων. Αυτή η ιδέα δεν ήταν καινούρια, άλλωστε η πολυπλεξία στο 

ίδιο μέσο παραπάνω του ενός σήματος με διαφορετικές συχνότητες, 

συνεπώς και διαφορετικά μήκη κύματος χρησιμοποιείται από πολύ παλιά 

στις εκπομπές ραδιοφώνου αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές, αλλά 

έγινε τελευταία εφικτή η υλοποίηση της και στα οπτικά δίκτυα. 

Σχήμα 4: Η τεχνολογία WDM 

Με ~άση αυτό το χαρακτηριστικό έγινε δυνατή η παράλληλη μετάδοση 

σήματος και στις οπτικές ίνες. Η πολυπλεξία μήκους κύματος είναι η 

τεχνική μετάδοσης πληροφορίας μέσα από οπτική ίνα η οποία επιτρέπει 
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την παράλληλη μετάδοση bits ή αλλιώς τη σειριακή μετάδοση 

χαρακτήρων.Το μέρος του φάσματος που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία 

WDM είναι δυο παράθυρα στις περιοχές γύρω από τα 1300nm, στο οποίο 

παράθυρο έχουμε την ελάχιστη διασπορά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 

μέρος του φάσματος και το άλλο είναι στην περιοχή των 1550 nm στο 

οποίο αντίστοιχα έχουμε την ελάχιστη εξασθένιση. Σε καθένα από τα δύο 

παράθυρα μπορεί να χρησιμοποι ηθεί ένα εύρος ζώνης γύρω στα 15.000 

Ghz, με άλλα λόγια το εύρος των παραθύρων είναι γύρω στα 100nm. 

Θεωρητικά σ' αυτό το εύρος είναι δυνατόν να οριστούν γύρω στα 3000 

διαφορετικά κανάλια με διαφορά μεταξύ τους 0.03 nm. 

Η τεχνολογία DWDM 

Τα συστήματα WDM μπορούν να μεταδώσουν μέχρι 24 κανάλια αλλά στο 

μέλλον όλα δείχνουν ότι η χωρητικότητα θα αυξηθεί στα 128 και 

παραπάνω μέσα από μια ίνα. Σήμερα η τεχνική DWDM (Dense Waνe 

Diνision Multiplexing = Πυκνή Πολυπλεξία στο πεδίο του Μήκους 
Κύματος) έχει ενταχθεί στην τεχνική WDM. Τεχνικά είναι η ίδια 

μεθοδολογία αλλά όπως φαίνεται και από το όνομα η DWDM εμπεριέχει 

περισσότερα κανάλια και μεγαλύτερη χωρητικότητα σε εύρος ζώνης.Συχνά 

οι δύο αυτές τεχνικές αναφέρονται σαν μια, WDM, χωρίς να διακρίνεται η 

ειδοποιός διαφορά. Η τεχνολογία DWDM είναι η περισσότερα υποσχόμενη 

τεχνολογία για μεταφορά δεδομένων μέσα από οπτικές ίνες και αποτελεί 

σίγουρα μονόδρομο για την υλοποίηση σχεδίων όπως το Gigabit Internet. 

Η τεχνολογία αυτή συνίσταται στην πολυπλεξία (multiplex ing) σημάτων 

διαφορετικού μήκους κύματος (waνelength) και στην μετάδοσή τους μέσω 

μιας μόνο οπτικής ίνας.Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η 

αύξηση του συνολικού ρυθμού μεταφοράς δεδομένων ανά οπτική ίνα, που 

προκύπτει από την άθροιση των ρυθμών μεταφοράς κάθε σήματος 
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διαφορετικού μήκους κύματος. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι με τα σημερινά 

δεδομένα είναι δυνατή η πολυπλεξία σαράντα τέτοιων σημάτων σε μια και 

μόνο οπτική ίνα, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με 

ρυθμό 10 Gb/s, κάτι που οδηγεί σε συνολικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 

ίσο με 400 Gb/s. Σε πειραματικό, μάλιστα, επίπεδο έχουν επιτευχθεί 

ρυθμοί μεταφοράς δεδομένων της τάξης των Tb/s. 

Στα αρχικά στάδια η τεχνολογία αυτή είχε την ονομασία WDM 

(waνelength diνision multiplexing) και ήταν δυνατόν να πολυπλεχθούν 

λιγότερα από σαράντα σήματα διαφορετικού μήκους κύματος . Αργότερα 

έγινε εφικτή η πολύπλεξη περισσότερων τέτοιων σημάτων. Η παραπάνω 

διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως μεταφορά πληροφορίας μέσω οπτικών 

καναλιών (optica/ channels ), τα οποία έχουν ένα κοινό μέσο μεταφοράς, 

την οπτική ίνα . Έτσι είναι δυνατή η αύξηση και η καλύτερη διαχείριση της 

χωρητικότητας των ήδη υπαρχόντων οπτικών ινών, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση νέων (που έχει μεγαλο κόστος).Στα DWDM 

συστήματα τα μήκη κύματος του φωτός βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ 

τους, συνήθως 100GHz ή περίπου 0,75nm χωριστά. Τα DWDM 

συστήματα, μέσω διεθνών καθορισμένων κριτηρίων, χρησιμοποιούν DFB 

laser επικεντρωμένα σε συγκεκριμένα μήκη κύματος και διαχωρισμένα 

μεταξύ τους σε 1 00, 200 ή 50GHz σχετισμένα στα 1,5nm, 0,75nm ή 

0,38nm αντίστοιχα. Το κεντρικό μήκος κύματος μιας τυπικής DFB /aser 

εφαρμογής κατευθύνεται με 0,08nm/oC. Σε διάταξη 100GHz μια αλλαγή 

της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος λειτουργίας κατά 10oC θα 

τοποθετούσε το μήκος κύματος του laser σε μια γειτονική μπάντα. Σε ένα 

DWDM laser ,το chip είναι τοποθετημένο σε ένα θερμοηλεκτρικό ψύκτη 

ώστε να ελέγχεται η θερμοκρασία και έτσι να ελέγχεται το μήκος του 

κύματος. Η τεχνολογία WDM αναφέρεται στο physical layer των δικτύω ν 

και εδραιώθηκε λόγω τις βελτίωσης των φυσικών μέσων που 
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χρησιμοποιούνται στις καλωδιώσεις . Έτσι αρχικά με την βελτίωση της 

τεχνολογίας των lasers και στη συνέχεια με την μφάνιση των οπτικών 

ενισχυτών έγινε δυνατή η παράλληλη μετάδοση σημάτων μέσα από τις ήδη 

υπάρχουσες οπτικές ίνες. Επομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί εύκολη η 

μετάβαση σε αυτή την τεχνολογία . Ωστόσο, υπάρχουν παράγοντες που 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν γίνει μια τέτοια αναβάθμιση όπως 

το κόστος και η ανταγωνιστικότητα απέναντι σε άλες τεχνολογίες. 

Η τεχνολογία CWDM 

Η τραχύς μήκους κύματος διαίρεση πολυπλεξία (CWDM - Coarse 

Weνelength Diνision Multiplexing) είναι μια τεχνολογία μεταφοράς 

πολυπρωτοκόλλων, που παρουσίαζει σημαντική ανάπτυξη στην αγορά λόγω 

των ιδιοτήτων χαμηλότερου κόστους και της απλότητας στον σχεδιασμό 

της . Η CWDM τεχνολογία αντιπροσωπεύει μια τέλεια οικονομική 

τεχνολογία τόσο σε πρόσβαση όσο και στην αγορά δικτύων κορμού και 

ειδικά σε σχετικά μικρές αποστάσεις (έως 31 μίλια).Παραδίδει τα 

πολλαπλάσια μήκη κύματος μέσω μιας οπτικής ίνας σε ένα μέρος του 

κόστους και πολυπλοκότητας των συστημάτων DWDM. Ένας 

ακριβέστερος ορισμός ου CWDM είναι «μια μορφή διαίρεσης και 

πολυπλεξίας μήκους κύματος που έχειευρύτερα διαστήματα μεταξύ των 

μηκών κύματος από αυτά που χρησιμοποιούνται στoDWDM. Επίσης, 

αντίθετα από άλλες μορφές WDM, χρησιμοποιεί ένα πολύ 

ευρύτεροφωτονιακό φάσμα ζωνών από άλλα τέτοια συστήματα, τα οποία 

συχνά είναι 

περιορισμένα σε μια ή δύο ζώνες». (Μέχρι 18 μήκη κύματος μπορούν να 

σταλούν χρησιμοποιώντας μερικά σχέδια CWDM). Η CWDM μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί πάνω από πολύτροπες και μονότροπες ίνες αν και οι 
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αποστάσεις του σήματος είναι γενικά πιο σύντομες από το DWDM. 

Τεχνολογία SONET /SDH 

Η τεχνολογία αυτή παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αφ 

ορούσε μια μεγάλη ομάδα προτύπων που άπτονται των οπτικών 

επικοινωνιών . Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία, οι 

τυποποιήσεις αυτές είναι γνωστές ως SONET 

(Synchronous Optical Network). Αντίθετα, στη Ευρώπη ονομάζονται 

SDH (Synchronous Digital Hierarch y). Το πρότυπο SONET 

δημιουργήθηκε από τη Bellcore ενώ το SDH αρχικά τυποποιήθηκε από τον 

ETSI και στη συνέχεια έγινε διεθνές πρότυπο με κάποιες τροποποιήσεις 

από την ITU - Τ. Το πρότυπο SONET (και στη συνέχεια το SDH), 

προσπάθησε να αποτελέσει πρότυπο οπτικής διασύνδεσης με στόχο τη 

διαλειτουργικότητα συστημάτων διαφορετικών κατασκευαστών. Χωρίς το 

SONET, η διασύνδεση γίνεται μόνο με αποπολυπλεξία στο ηλεκτρικό 

επίπεδο, κάτι που επφαρύνει πολύ τη μεταφορά δεδομένων μιας και η 

μετατροπή του σήματος από οπτικ ό σε ηλεκτρικό και το αντίστροφο είναι 

μια χρονο~όρα διαδικασία . Τα πρότυπα SONET /SDH ορίζουν μια νέα 

ψηφιακή ιεραρχία πολυπλεξίας που είναι κατάλληλη για τον χειρισμό 

σημάτων που ~ασίζουν τη μεταφορά τους σε οπτικές ίνες, ενώ ταυτόχρονα 

επιτρέπουν την εύκ ολη εξαγωγή από ένα πολυπλεγμένο σήμα των 

διαφόρων σημάτων χαμηλότερων ρυθμών .Το ~ασικό δομικό στοιχείο του 

SONET είναι ένα πλαίσιο 810 bytes, διάρκειας 125 μsec. Αποτελείται από 

μια περιοχή με μέγεθος 774 bytes στην οποία μεταφέρεται το payload 

(ωφέλιμο φορτίο) και μια περιοχή oνerhead (επφάρυνσης μετάδοσης). Η 

περιοχή ωφέλιμου φορτίου ορίζεται και σαν «Φάκελος Σύγχρονου 

Φορτίου» (SPE - Synchronous Payload Enνelope) και περιλαμ~άνει και την 

επφάρυνση μονοπατιού/διαδρομής (path oνerhead - ΡΟΗ) . Το oνerhead 
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έχει μέγεθος 36 bytes και χωρίζεται σε δύο τμήματα, την επφάρυνση 

τμήματος και την επφάρυνση γραμμής που αναφέρονται σαν SOH (Section 

Oνerhead) και LOH (Line Oνerhead) αντίστοιχα.Το πλαίσιο του SONET 

μεταδίδεται σχηματίζοντας ένα σήμα 51,840 Mbps, γνωστό ως «Σήμα 

Σύγχρονης Μεταφοράς -lου επιπέδου» (STS-1 Synchronous Transport 

Signal-leνel 1). Η λειτουργικότητα του SONET επιτυγχάνεται ορίζοντας 

το ~ασικό STS-1 σήμα και δημιουργώντας στη συνέχεια μια πολλαπλάσια 

δομή η οποία προκύπτει από την πολυπλεξία σημάτων STS-1 με τη μέθοδο 

της παρεμ~ολής οκτάδων. Έτσι ανάλογα με το ~αθμό πολυπλεξίας 

δημιουργούνται σήματα με ρυθμούς Ν φορές μεγαλύτερους από το ~ασικό 

ρυθμό του STS -1 που είναι 51,840 Mbps. Επί του παρόντος οι τιμές του 

Ν είναι 1,3,9,12,18,24,36,48. 

SONET (ANSI) 
Οπτικός 

SDH Ρuθμός δεδοrιένων 
φορέας (OC) (Mbps) 

STS-1 OC-1 51 ,84 

STS-3 OC-3 SΊΜ- 1 155,52 

STS-9 OC-9 ST'lv1-3 466,56 

STS-12 OC-12 STM-4 622,08 

STS-18 OC-18 STM-6 933,12 

STS-24 OC-24 STM-8 1244,16 

STS-36 OC-36 STM-12 1866,24 

STS-48 OC-48 STM-16 2488,32 

STS-96 OC-96 STM-32 4976,64 

STS-192 OC-1 92 STM-64 9953,28 

STS-768 OC-768 STM-256 39813, 12 
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Σχήμα 5: πρότυπα ρυθμών μεταφοράς 

Όταν η μετάδοση γίνεται χρησιμοποιώντας οπτική ίνα, ορίζεται ένα οπτικό 

αντίστοιχο του σήματος STS-1 που ονομάζεται «Οπτικός Φορέας - lου 

επιπέδου» (OC-1 Optical Carrier- leνel 1). Το OC-1 είναι το σήμα που 

λαμ~άνεται στη ν έξοδο ενός ηλεκτρικό-οπτικού μετατροπέα, όταν στην 

είσοδό του εισάγεται το σήμα STS -1.Το OC-1 αποτελεί το ~ασικό δομικό 

στοιχείο μετάδοσης στο SONET και από αυτό μπορούν να παραχθούν 

σήματα υψηλότερης ιεραρχίας. Για παράδειγμα το OC -3 μεταφέρει 

πληροφορία με ρυθμό 3χ51,84 δηλαδή 155,42 Mbps. Ο αριθμός που 

συνοδεύει το πρόθεμα OC δείχνει το πλήθος των σημάτων ψηφιακού 

ρεύματος(DS3), που το τοπικό σήμα μπορεί να μεταφέρει. Έτσι έχουν 

δημιουργηθεί διάφορα πρότυπα ρυθμών μεταφοράς δεδομένων πάνω από 

οπτικές ίνες τα οποία αντιστοιχίζονται με τους ρυθμούς μεταφοράς 

δεδομένων από ηλεκτρικά σήματα. Για την μεταφορά μικρότερων ρυθμών 

δεδομένων από το ~ασικό STS -1 ο Φάκελος Σύγχρονου Φορτίου (SPE) 

ενός πλαισίου STS -1 μπορεί να διαιρεθεί σε συνιστώσες χαμηλότερων 

ρυθμών. Αυτές οι συνιστώσες είναι ειδικές δομές που ονομάζονται 

«νοητές μερικές ροές» (VT-Virtual Tributary) και επιτρέπουν τη 

μεταφορά ωφέλιμων φορτίων, που είναι μικρότερα από το ωφέλιμο φορτίο 

του STS -1. Για παράδειγμα η νοητή ροή VT1.5 μπορεί να μεταφέρει σήμα 

1,544 Mbps (Tl). Το πρότυπο SDH ~ασίζεται σε μεγάλο ~αθμό στο 

SONET και μάλιστα επεκτείνει κάποια στοιχεία του έτσι ώστε να μπορέσει 

να γίνει διεθνές standard. Παρά τη μεγάλη ομοιότητα υπάρχουν κάποιες 

διαφορές μεταξύ τους. Η πιο ~ασική ε ίναι η διαφορά στον ~ασικό ρυθμό . 

Στο SDH ο ρυθμός αυτός είναι περίπου 150Mbps, ενώ στο SONET είναι 

50Mbps. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η συνένωση (concatenation) τριών 

~ασικών σημάτων STS-1 του SONET για να προκύψει το STM-1 του 

SDΗ.Επίσης τα SONET και SDH διαφέρουν στο πλήθος και την 
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πυκνότητα των ρυθμών μετάδοσης που υποστηρίζουν. Επειδή η τιμή του 

βασικού πλαισίου του SDH είναι 155,520 Mbps, με την πολυπλεξία π.χ. 

τεσσάρων καναλιών θα προκύψει ροή πληροφορίας με ρυθμό 

622,080Mbps (STM-4) και αν πολυπλεχθούν 16, ο ρυθμός που θα 

προκύψει ισούται με 2488,320 (STM-16). Επιπλέον, όσον αφορά το 

πλαίσιο μετάδοσης, το πλαίσιο του SONET μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

το ένα τρίτο του SDH. Το πλαίσιο του SDH αποτελείται από 9 γραμμές 

των 270 bytes, ενώ του SONET από 9 γραμμές των 90 bytes. 

Τέλος, επειδή στο SDH ορίζεται πολύ υψηλός βασικός ρυθμός, υπάρχει 

μια μεγαλύτερη δυσκολία για τη μεταφορά των σημάτων μικρότερου 

ρυθμού. Έτσι ορίζονται επιπλέον ρεύματα μικρότερου ρυθμού από τα VT 

όπως π.χ. τα C (container) και TU (tributary unit). 

WDM ΔΙΚΤΥΩΣΗ 

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την τεχνική με την οποία συνδυάζεται η 

τεχνολογία WDM με αρχιτεκτονικές δικτύου υψηλότερων επιπέδων ώστε 

να καταστεί δυνατή η χρήση των μεγάλων ρυθμών μετάδοσης . Αυτή η 

«συνεργασία» του WDM με τις αρχιτεκτονικές υψηλότερων επιπέδων 

δημιουργεί προβλήματα λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας που 

χαρακτηρίζει τα οπτικά δίκτυα . Τα προβλήματα αυτά συνίστανται κυρίως 

στο μεγάλο κόστος υλοποίησης και στην δυσκολία επέκτασης ενός οπτικού 

δικτύου.Η χρήση της οπτικής μετάδοσης σε backbone δίκτυα στα οποία 

συνδέονται πελάτες με διαφορετικές ανάγκες σε ταχύτητες πρόσβασης και 

διαφορετικού τύπου εξοπλισμό ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν 

στην δημιουργία προτύπων περιγραφής του τρόπου μεταφοράς δεδομένων 

πάνω από ένα οπτικό δίκτυο και κυρίως του τρόπου διασύνδεσης πάνω σε 

ένα οπτικό δίκτυο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι αρχιτεκτονικές SONET και 

SDH που καθορίζουν πρότυπα για τους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων 
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πάνω από οπτικά δίκτυα καθώς και τους τρόπους ομαδοποίησης και 

μετάδοσης των δεδομένων σε πλαίσια.Πριν την εφαρμογή του WDM, οι 

αρχιτεκτονικές SONET /SDH υπέθεταν ότι ημετάδοση των δεδομένων 

γίνεται με χρήση ενός μόνο μήκους κύματος πάνω από μια οπτική ίνα. Τα 

πρότυπά τους όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς αλλαγές και για 

μετάδοση πάνω από ένα σύστημα WDM. Ουσιαστικά οι αρχιτεκτονικές 

SONET /SDH αποτελούν ένα επίπεδο που ~ρίσκεται πάνω από το επίπεδο 

των οπτικών ινών και του ακρφούς τρόπου μετάδοσης του οπτικού 

σήματος μέσα από αυτές . Παρόλα αυτά όμως τον τελευταίο καιρό αρχίζει 

μια έντονη αμφισ~ήτηση της χρησιμότητας ύπαρξης του επιπέδου 

SONET /SDH η οποία έχει οδηγήσει στην υλοποίηση συστημάτων WDM 

που δεν απαιτούν την ύπαρξη συστήματος SONET/SDH για την παροχή 

υπηρεσιών σε αρχιτεκτονικές υψηλότερων επιπ έδων. 

Ητεχνολογία «ΙΡ over SONET / SDH» και «ΙΡ over SONET / SDH 

overWDM» 

Ο όρος «ΙΡ oνer SONET /SDH», ή αλλιώς «Packet oνer SONET /SDH», 

αναφέρεται ουσιαστικά στην προσθήκη SONET /SDH διασυνδέσεων με 

κάποιον δρομολογητή που αποτελεί τερματικό στοιχείο για τη διακίνηση 

δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου από-σημείο-σε-σημείο (Point-to-Point 

Protocol-PPP). Το πρωτόκολλο ΡΡΡ αποτελεί το ευρύτερα αποδεκτό 

πρωτόκολλο μορφοποίησης για την κυκλοφορία δεδομένων στο διαδίκτυο 

(Internet Protocol -ΙΡ traff ic). Στην πραγματικότητα, η ΙΡ κυκλοφορία 

μέσω ενός SONET/SDH δρομολογητή προσομοιάζεται ως μια σειριακή ροή 

δεδομένων (datastream) που μετακινείται κατά μήκος του δικτύου, 

χρησιμοποιώντας το ΡΡΡ πρωτόκολλο για τις λειτουργίες μορφοποίησης και 

συμπύκνωσής της. Αυτές οι ροές δεδομένων χαρτογραφούνται σε 

καθορισμένα STS πλαίσια, όπως προ~λέπεται από το RFC 1619. Τα 
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πλαίσια μπορούν να έχουν τυπικό ρυθμό μετάδοσης OC-3/STM-1, OC-

12/STM-4 και OC-48/STM-16. Σε κάθε κόμ~ο του δικτύου το ΙΡ πακέτο 

δεδομένων απομονώνεται από το Ρ ΡΡ πλαίσιό του, εξετάζεται η διεύθυνση 

προορισμού του και τελικά αυτό εντάσσεται σε ένα νέο ΡΡΡ πλαίσιο για να 

συνεχιστεί η μεταφορά του. Τα ~ασικά πλεονεκτήματα που προσέφερε η 

τεχνολογία "ΙΡ oνer SONET/SDH" συνοψίζονται στα εξής 

• Η αποτελεσματική από-σημείο-σε-σημείο μεταφορά της ΙΡ κυκλοφορίας . 

• Η πρό~λεψη σχετικά υψηλών ευρών ζώνης για την παροχή μη 

διαφοροποιημένων υπηρεσιών (nondifferentiated serνices). Ωστόσο, 

κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων στο 

διαδίκτυο είναι εκρηκτ ική . Κάθε χρόνο ο όγκος της διακινουμένης 

πληροφορίας υπερδιπλασιάζεται και αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και 

κατά τα επόμενα έτη. 

τερματικόΑ 

τransponder 

rnterfaces 

)ο. 

Απιυθείας 

σuνδiσεις, 

Ενισχυτές 

γραμ μής 

Σχήμα 6: Η αρχή λειτουργίας του transponder 

Τερματικό Β 

Transpe>nder 
interfaces 

... 
Απι.υθι:ίας 
συνδέσεις 

Για την αντιμετώπιση του προ~λήματος της έλλειψης εύρους ζώνης, 

κρίθηκε αναγκαία η ενσωμάτωση της τεχνολογίας πολυπλεξίας στο πεδίο 

του μήκους κύματος (WDM) στην υπάρχουσα «ΙΡ oνer SONET / SDH» 
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τεχνολογία. Έτσι, προέκυψε μια νέα βελτιωμένη μέθοδος μετάδοσης ΙΡ 

δεδομένων η οποία αναφέρεται ως «ΙΡ oνer SONET /SDH oνer WDM». 

Σε ένα τέτοιο σύστημα, καθοριστικό ρόλο έχει μια εξειδικευμένη διάταξη 

εκπομπής (transponder - Σχήμα 6), η οποία αναλαμβάνει τη μετατροπή 

του συμβατού με το πρότυπο SONET /SDH οπτικού σήματος, που περιέχει 

τις πληροφορίες του ΙΡ πακέτου, σε ηλεκτρικό σήμα. 

Rοιιteι· SONET/ 
SDH 

\.\'DM WDM 
ιnultiplexeι- nnιltiplexeι· 

Routeι· SONET/ 
SDH 

. . . . .. ................... .. ........... ~ ............................. ~ ........................................................... . . . . . . . :·········· ···· ···· ···············: : :· ·· ··········· ·· ········· .. ······: : 

. · ~. ~ SONET/ i ;. ! ΙΡ πακέτο i · . 
' 1 : SDH fι·aωe i 1 . . 
: ............. .. .... ... ... ... ... ... : ·· ······················ ·· ····· ·· : 

ί .. ...... ~~~~~- ..... Ί 

σiπια i 
.. .......... ..................... : . . 

Σχήμα 7: ΙΡ oνer SONET / SDH oνer WDM 

Αυτό το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται ως οδηγός μιας «WDM Ιaser 

διάταξης», η οποία είναι εξαιρετικής ακρίβειας και λειτουργεί σε περιοχή 

μήκους κύματος γύρω από τα 1550nm. Ένα σύστημα «ΙΡ oνer 

SONET /SDH oνer WDM» (Σχήμα 7) περιλαμβάνει πολλές διατάξεις 

τύπου transponder, καθεμιά από τις οποίες μετατρέπει τις πληροφορίες 
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του πακέτου που δέχεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό μήκος κύματος. Στη 

συνέχεια, τα μήκη κύματος όλων των transponders του συστήματος 

πολυπλέκονται οπτικά και μεταφέρονται διαμέσου της οπτικής ίνας. Στο 

άκρο λήψης,λαμ~άνει χώρα η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή τα μήκη 

κύματος διαχωρίζονται (διαδικασία οπτικής αποπολύπλεξης) και καθένα 

από αυτά τροφοδοτείται σε έναν transponder. Έτσι, το σήμα μετατρέπεται 

σε ηλεκτρικό και μέσω μιας 

προτυποποιημένης SONET /SDH διασύνδεσης, τα ΙΡ πακέτα 

αποκαλύπτονται . Η προσθήκη της WDM τεχνολογίας στα τυπικά «ΙΡ oνer 

SONET» συστήματα προσφέρει μια σειρά από σημαντικότατα 

πλεονεκτήματα όπως: 

• Η αύξηση της χωρητικότητας της υπάρχουσας οπτικής ίνας, δίχως να 

απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον οπτικών ινών. 

• Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών αναγεννητών (electrical 

regenerators), που αποτελούν διατάξεις υψηλού κόστους και είναι 

πολύπλοκες, με αυτές των οπτικών ενισχυτών (optical amplifiers). Έτσι, 

δεν απαιτείται η πρότερη μετατροπή του σήματος σε ηλεκτρικό 

προκειμένου να ενισχυθεί ενώ όλα τα κανάλια ενισχύονται ταυτόχρονα. 

Επιπλέον, οι οπτικοί ενισχυτές τοποθετούνται κάθε περίπου 1000 km, 

σεαντίθεση με τους ηλεκτρικούς αναγεννητές του «ΙΡ oνer SONET» 

συστήματος που τοποθετούνται κάθε 60-lOOkm. 

• Η διαδικασία προσθήκης νέων καναλιών στο δίκτυο απλοποιείται 

σημαντικά. Η μοναδική απαίτηση είναι η εγκατάσταση του κατάλληλου 

αριθμού transponders στο σύστημα, στα δύο άκρα του WDM 

υποσυστήματος. Οι οπτικοί ενισχυτές αναλαμ~άνουν την ενίσχυση των 

επιπλέον καναλιών, ταυτόχρονα με τα προϋπάρχοντα, δίχως την απαίτηση 
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επιπλέον αναγεννητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προαναφερθέντα οφέλη 

για τα WAN δίκτυα υποσκελίζουν, σχεδόν πάντοτε, σε μεγάλο ~αθμό το 

κόστος εγκατάστασης του WDM υποσυστήματος στο υπάρχον «ΙΡ oνer 

SONET» σύστημα και για αυτό το λόγο η συντριπτική πλειοψηφία των 

δικτύων αυτής της κατηγορίας έχει ενσωματώσει την τεχνολογία της 

πολύπλεξης στο πεδίο του μήκους κύματος . 

Η τεχνολογία ΙΡ oνer WDM 

Η τεχνολογία μεταφοράς ΙΡ πακέτων απευθείας μέσω του WDM οπτικού 

επιπέδου (ΙΡ oνer WDM), δίχως τη μεσολά~ηση κάποιου ενδιάμεσου 

επιπέδου, αποτελεί τημελλοντική δικτυακή υλοποίηση που θα εξασφαλίσει 

την ύπαρξη ενός ουσιαστικ απεριόριστου εύρους ζώνης. Η τεχνολογία 

αυτή, προχωρώντας ένα ~ήμα παραπέρασε σχέση με την ΙΡ oνer 

SONET /SDH oνer WDM υλοποίηση και προ~λέπει τηνεξολοκλήρου 

απαλοιφή του παραδοσιακού SONET / SDH στρώματος. Έτσι, τα ΙΡπακέτα 

δεδομένων μετατρέπονται απευθείας σε οπτικό σήμα και ακο λουθεί 

ηδιαδικασία της πολύπλεξης στο πεδίο του μήκους κύματος . Όπως γίνεται 

αντιληπτό,η απουσία της ενδιάμεσης μετατροπής των πακέτων σε 

προτυποποιημέναSΟΝΕΤ /SDH πλαίσια απλοποιεί σημαντικά τη 

διαδικασία. Σημαντικό ρόλο για τηνεπίτευξη μιας τέτοιας υλοποίησης, με 

τον απλούστερο δυνατό τρόπο, αποτελεί ηύπαρξη ενός καινοτόμου 

δρομολογητή που θα ενσωματώνει ορισμένες ~ασικές WDM Λειτουργίες. 
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Routeι· με 

ενσωματωμένη 
ΙΡ ovei· \VDM 
λειτουργία 

WDM 
__ ,..__,.....ι multiplexeι· 

Rοιιteι· με 

ενσωματωμένη 

ΙΡ ovei· \VDM 
λειτουργία 

WDM 
multiplexei· ~--+---

...................... ...;. ....................................................................... ~ .................... ....... . 
Γ--~-~ -~~~-~-- - ·Ί ~ 
: =. 

ί ~ ~ .. .... .... ...... ........ ... ...... .. : 

Γ .. ... ~~-~~~ ···· ····: 

σήμα i 
: ..... ... ............ ... .. ..... ... : 

Το ΙΡ πακέτο μετατρέπεται 

σε οπτικό σiπια και 

πολυπλέκεται 

Σχήμα 8: ΙΡ oνer WDM σύστημα 

..... .. .... .. ... ..... ........... 

1 ΙΡ πακέτο 

Το σημείο-κλειδί που θα επιτρέψει την αποτελεσματική λειτουργία και την 

πλήρηεκμετάλλευση των σημαντικών δυνατοτήτων ενός ΙΡ oνer WDM 

δικτύου είναι οξεκάθαρος ορισμός των υπηρεσιών και της 

λειτουργικότητας που καθένα από τα ΙΡκαι WDM στρώματα θα 

προσφέρουν. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει σύγκροuσηαλλά 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων. Ως 

παράδειγμααναφέρονται τα θέματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

αναδιαμόρφωσης τωνοπτικών μονοπατιών και της ΙΡ δρομολόγησης ή της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της ΙΡαποκατάστασης (ΙΡ restoration) και της 

προστασίας στο οπτικό επίπεδο . Επιπλέον, ηδιαμόρφωση του ΙΡ 

στρώματος θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναιδuνατή η 

μέγιστη εκμετάλλευση των προσφερόμενων από το WDM 
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στρώμαυπηρεσιών. Για παράδειγμα, εφόσον το ΙΡ στρώμα θα μπορούσε να 

παρέχειυπηρεσίες σε ότι αφορά στον τύπο της κυκλοφορίας και τις 

απαιτήσεις των πακέτωνσε ποιότητα υπηρεσιών (QoS), τότε και το WDM 

στρώμα θα μπορούσε να δίνει τηδυνατότητα για κατά απαίτηση οπτικά 

μονοπάτια (on -demand Ιίghtpaths)συγκεκριμένης υψηλού όγκου ΙΡ 

κυκλοφορίας. Η υλοποίηση ενός ε ξολοκλήρουοπτικού (all-optical) και 

από-άκρο-σε-άκρο WDM δικτύου έχει προσελκύσεισημαντικότατες 

ερευνητικές προσπάθειες καθώς πλέον έχουν αντιληφθεί τασημαντικά 

πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης μιας τέτοιας υλοποίησης. 

Σύγκριση ΙΡ over WDM κaι ΙΡ over SONET ISDH over WDM 

ΤεχvοΛογίaς 

ΙΡ δ ίκτυο 

(routerι) 

: _l.- ΣυvήΟwς OS-3, 
: : OC-3112, Ε3 , 

; j STM-14 

SONETISDH ί ΛDΜ i.-...t="11--ί-----t.i:Mil "---t.ίΟΜίl-ι 
δίκτυο · 

WDM 
δίκτυο 

~ ~ 
:: 

~ ~ ~ --;υvιjθwς tl κ 10Gl40G jj 
: wavc l u 119 1Ι1s σl1 μιρο, : : 
~ , . χ 100G ato ιι tλλον . • 

ά ~ i 9 ~ 
/~ 9 9 ά 

Σχήμα9: Σύγκριση ΙΡ oνer SONET/SDH oνer WDM - ΙΡ oνer WDM 

Η ενδεχόμενη απαλοιφή του SONET/SDH στρώματος από την όλη 

διαμόρφωση ενόςοπτικού δικτύου θα μπορούσε να προσφέρει μια σειρά από 

σημαντικόταταπλεονεκτήματα όπως: 

• Ευνοείται η ταχύτερη κλιμάκωση μεγέθους και ταυτόχρονα υπάρχει 

μεγάλη μείωσητου κόστους υλοποίησης και λειτουργίας 

82 



• Περιορισμός σε υψηλό βαθμό του πλεονασμού που εισάγει η ύπαρξη του 

επιπλέονSΟΝΕΤ/SDΗ στρώματος. Έτσι, παύει πλέον η αναγκαιότητα 

χρήσης ενός σοβαρούποσοστού των πόρων του δικτύου που απορρέουν 

από τις μη βελτιστοποιημένεςλειτουργίες διαχείρισης που διεξάγονται από 

το SONET/SDH στρώμα. 

• Ο χαμηλός βαθμός πολυπλοκότητας της ΙΡ oνer WDM υλοποίησης. 

Μετά πλέον καιτις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, πολλοί θεωρούν ότι 

το SONET/SDH επίπεδοπαύει να προσφέρει λειτουργικότητα στο δίκτυο, 

γεγονός που έως τώρα αποτελούσετο βασικό πλεονέκτημά του. 

• Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας που προσφέρει η απλή υλοποίηση δύο 

στρωμάτων, γιατην υλοποίηση και διαχείριση δικτύων υψηλής 

χωρητικότητας. 

• Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες 

-πελάτεςτου δικτύου, μέσα σε ένα περφάλλον αυξανομένης κυκλοφορίας 

ΙΡ δεδομένων(bαndwίdth on demand με χρήση lightpaths). Ωστόσο, στα 

παραπάνω θα πρέπει νασυνυπολογιστεί ότι η SONET/SDH τεχνολογία 

διαθέτει υψηλό επίπεδο ωριμότηταςκαι όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με την WDM λύση στο χαμηλότερο στρώμα,μέσω μιας ΙΡ oνer 

SONET /SDH oνer WDM υλοποίησης, μπορεί να προσφέρει επιπλέον 

αξιοπιστία στο δίκτυο. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ FΠΧ 

Αυτή η ενότητα ασχολείται με τα θέματα εγκατάστασης οπτικών ινών μέχρι 

τούς τελικούς συνδρομητές .Γίνονται κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με το 

~αθμό συμμετοχής της οπτικής ίνας στη διαμόρφωση του τοπικού 

~ρόχου(π.χ . , FTTH. FTTC, FTTN, FTTB, των διαφορετικών τοπολογιών 

στα οπτικά δίκτυα πρόσ~ασης (π.χ., Ρ2Ρ, Ρ2ΜΡ) αλλά και της τεχνολογίας 

που θα χρησιμοποιηθεί (π. χ., ΡΟΝ, ΑΟΝ). 

Κατηγοριοποίηση ως προς τη συμμετοχή του οπτικού σκέλους 

Με το γενικό όρο «Fiber to the χ (FTTX)», αναφερόμαστε σε 

οποιαδήποτε αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί οπτική ίνα για την αντικατάσταση 

μέρους ή όλου του χαλκού ή άλλων τεχνολογιών στον τοπικό ~ρόχο . 

Ανάλογα με το ~αθμό συμμετοχής της οπτικής ίνας στη διαμόρφωση του 

τοπικού ~ρόχου ι διακρίνουμε τέσσερις υποπεριπτώσεις όπως αυτές 

απεικονίζονται στο σχήμα 6: 
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............ ~ 

............ : 
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Σχήμα 6: Αρχιτεκτονικές FTTXFTTH 

Σύμφωνα με τον ορισμό του FTTH Counci/, ως «Fiber to the Home 

(FΤΤΗ)»ορίζεται η τηλεπικοινωνιακή αρχιτεκτονική σύμφωνα με την οποία 

μ ία επικοινωνιακή οδός εκτείνεται με χρήση αποκλειστικά οπτικού μέσου 

από τον εξοπλισμό μεταγωγής ενός δικτυακού παρόχου έως το χώρο 

διαμονής ή εργασίας κάθε χρήστη. Η οπτική ίνα τερματίζεται εντός του 

καθαυτού χώρου διαμονής ή εργασίας του καθενός από τους παραπάνω 

χρήστες . Η προαναφερθείσα επικοινωνιακή οδός παρέχεται με σκοπό την 

εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης από και προς ένα η 

περισσότερους χρήστες, για μία ή περισσότερες υπηρεσίες και από ή προς 

έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών. Ο παραπάνω ορισμός δεν 

συμπεριλαμ~άνει αρχιτεκτονικές σύμφωνα με τις οποίες τοοπτικό μέσο 

τερματίζεται εκτός του χώρου διαμονής ή εργασίας του χρήστη. 
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FΠΒ 

Σύμφωνα με τον ορισμό του FTTH Council, ως «Fiber to the Building 

(FTTB)» ορίζεται η τηλεπικοινωνιακή αρχιτεκτονική σύμφωνα με την 

οποία επικοινωνιακή οδός εκτείνεται με χρήση αποκλειστικά οπτικού 

καλωδίου από τον εξοπλισμό μεταγωγής ενός δικτυακού παρόχου έως 

τουλάχιστον το όριο της ιδιοκτησίας που περφάλλει το χώρο διαμονής ή 

εργασίας ενός ή περισσοτέρων χρηστών και τερματίζεται πριν από τον 

καθαυτό χώρο διαμονής ή εργασίας του καθενός από τους παραπάνω 

χρήστες. Το επικοινωνιακό μονοπάτι προς τον ή τους χρήστες 

ολοκληρώνεται με χρήση άλλου μέσου, όπως ομοαξονικό καλώδιο, 

συνεστραμμένα ζεύγη χαλκού ή ασύρματη ζεύξη.Η προαναφερθείσα 

επικοινωνιακή οδός παρέχεται με σκοπό την εξυπηρέτηση 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης από και προς ένα η περισσότερους χρήστες, 

για μία ή περισσότερες υπηρεσίες και από ή προς έναν ή περισσότερους 

παρόχους υπηρεσιών. Ο παραπάνω ορισμός δεν συμπεριλαμβάνει 

αρχιτεκτονικές σύμφωνα με τις οποίες το οπτικό μέσο τερματίζεται σε 

δημόσιο χώρο όπως καμπίνα εξωτερικού χώρου.Είναι προφανές ότι η 

FFTB αποτελεί μια μεταβατική αρχιτεκτονική για την παροχή υπηρεσιών 

σε υπάρχοντα κτίρια και μπορεί να είναι συμπληρωματική ως πρός την 

FFTH η οποία αναπτύσσεται κυρίως σε νέα κτίρια. Βέβαια, με εισαγωγή, σε 

δεύτερη φάση, οπτικών καλωδίων εντός του κτιρίου, η αρχιτεκτονική 

FFTB μπορεί να μετεξελιχθεί σε πλήρη αρχιτεκτονική FFTH. 

FΠΡ 

Με τον όρο «Fiber to the Premises (FTTP)» είθισται να γίνεται γενική 

αναφορά στις δύο προαναφερθείσες αρχιτεκτονικές, σε αντιπαραβολή 

συνήθως με αυτές που αναφέρονται στη συνέχεια, λόγω των ουσιωδών 
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διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων. 

FTTN/FTTCab- FTTC/FTTK 

Ως «Fiber to the Node» ή αλλιώς «Fiber to the Neighborhood (FTTN)» 

και με σύνηθες συνώνυμο το «Fiber to the Cabinet (FTTC ab )» ορίζεται η 

τηλεπικοινωνιακή αρχιτεκτονική σύμφωνα με την οποία η επικοινωνιακή 

οδός εκτείνεται με χρήση αποκλειστικά οπτικού καλωδίου από τον 

κεντρικό εξοπλισμό του δικτυακού παρόχου μέχρι τουλάχιστον μία καμπίνα 

εξωτερικού χώρου η οποία υποστηρίζει ολόκληρη περιοχή (γειτονιά). Η 

ολοκλήρωση της επικοινωνιακής οδού έως τους χρήστες υλοποιείται με 

άλλα μέσα πλην του οπτικού καλωδίου, με πι ο συνηθισμένη τεχνολογία, 

κάποια μορφή DSL. Η προαναφερθείσα επικοινωνιακή οδός παρέχεται με 

σκοπό την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης από και προς πολλούς 

χρήστες, συνήθως για μία έως δύο υπηρεσίες (fast internet ή/και 

νoice/VoiP), συνήθως από ένα π άροχο υπηρεσιών(αυτόν που κατέχει το 

οπτικό τμήμα της επικοινωνιακής οδού).Η τυπική ακτίνα της 

εξυπηρετούμενης περιοχή ς είναι μικρότερη από 1500m και καλύπτει 

αρκετές εκατοντάδες χρήστες. Εάν η καμπίνα εξυπηρετεί περιοχή 

μικρότερη απο 300m τότε η αρχιτε κτονική αυτή αποκαλείται στην 

Αμερικάνικη ορολογία «Fiber to the Curb (FFTC)» και στην Αγγλική 

ορολογία «Fiber to the Kurb (FFΤΚ)».Είναι προφανές ότι η αρχιτεκτονική 

FFTN παρουσιάζει θεωρητικά μικρότερο δυναμικό εύρους ζώνης από την 

FFTC και ουσιωδώς μικρότερο δυναμικό από τις αρχιτεκτονικές FFTP 

(δηλαδή FFTB και FFTH). 

Κατηγοριοποίηση ως προς την τοπολογία της υποδομής πρόσ~ασης 

Η υποδομή συμπεριλαμ~ανομένων των εκσκαφών, σωληνώσεων και 
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οπτικών καλωδίων μπορεί να αναπτυχθεί είτε ως γενική υποδομή δικ 

τυώματος (mesh) είτε ως δακτύλιος (ring) είτε ως αστέρας/δένδρο 

(star/tree): 

\ι1 esl 1 Πιι</ Rί ng 

Σχήμα 1: Τοπολογία υποδομών πρόσ~ασης 

Είναι προφανές ότι η πρώτη περίπτωση είναι υπερσύνολο των άλλων 

καθώς η τοπολογία των ενεργών ινών στην πρώτη περίπτωση μπορεί να 

πάρει τη μορφή αστέρα, δένδρου ή δακτυλίου. Είναι όμως συγχρόνως 

κατανοητό, ότι το κόστος γενίκευσης μιας τέτοιας υποδομής σε ήδη 

δομημένους αστικούς χώρους είναι ιδιαίτερα υψηλό γι' αυτό αναμένεται η 

συνολική υποδομή (εκσκαφές, σωληνώσεις,καλώδια) να αναπτύσσεται έτσι 

ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα ή φθηνότερα την (τις) επιδιωκόμενη( ες) 

τοπολογία( ες) των οπτικών ινών. Γενικώς η υποδομή μεταξύ του CO 

(Central Office) και των CP (Customer Premises) μπορεί και πρέπει να 

επιτρέπει να αναπτυχθούν οι πλέον συνήθ εις τοπολογίες αστέρα, δένδρου 

και δακτυλίου. Η γενική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τα παραπάνω 

περιγράφεται στις επόμενες υπο ενότητες. 
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"Point-to - Point" (Ρ2Ρ) 

Με την προσέγγιση "Ρ2Ρ" η υποδομή παρέχει στο φυσικό επίπεδο, 

αστεροειδώς, διακριτές οπτικές οδούς από το απομακρυσμένο σημείο 

παρουσίας του παρόχου προς κάθε υποστηριζόμενο από το σημείο αυτό , 

χρήστη. Είναι σαφές ότι η «διακριτότητα» της κάθε σύνδεσης όσο 

απομακρυνόμαστε από τον παραπάνω κόμ~ο προς το εσωτερικό του 

δικτύου, μπορεί να εξασφαλίζεται όχι στο φυσικό επίπεδο αλλά σεανώτερα 

επίπεδα (λ, L2, L3). 

AGNj ιΡ 
Ε - : 

1 
~ --· 

co 
1 

Ρ2Ρ 

Σχήμα 2: Συνδέσεις σημείου προς σημείο (Ρ2Ρ) 

Πρακτικά, με τον όρο Ρ2Ρ αναφερόμαστε στον αστέρα πρόσ~ασης Ενεργών 

Οπτικώ ν Δικτύων (ΑΟΝ) από το ενεργό στοιχείο (L2 ή L3) του ακραίου 

κόμ~ου πρόσ~ασης έως το ενεργό στοιχείο (L2 ή L3) του κτιρίου (FFTB) ή 

του χρήστη (FFTH). 
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"Point-to-Multipoint" (ΡΜΡ) 

Με την προσέγγιση "ΡΜΡ" η οπτική υποδομή αναπτύσσεται με τρόπο ώστε 

να δίνει τη δυνατότητα δενδροειδούς διακλάδωσης οπτικών μονοπατιών, 

χωρίς ενδιάμεσους κόμβους, μέσω διακλαδωτήρων από το σημείο 

παρουσίας του παρόχου, προς διαδοχικές ομάδες γειτνιαζόντων χρηστών. 

Οι οπτικές οδοί από τον πάροχο προς τον διακλαδωτή, εξυπηρετούν την 

κίνηση από και προς πολλούς χρήστες, η οποία μεταφέρεται αυτούσια σε 

όλες τις ακτίνες του αστέρα. Ουσιαστικά οι χρήστες στα άκρα του αστέρα 

μοιράζονται το εύρος ζώνης μιας οπτικής οδού με επιπλέον απώλειες και 

αυξημένη πολυπλοκότητα για την απομόνωση των κινήσεων των χρηστών. 

' ρl i tι ~ ι · 

Γ" - 1 

1 1 
~ - _ .. 

ΡΟΝ rTD.HJ ΑΟΝ 

Σχήμα 3: Συνδέσεις σημείου προς πολλαπλά σημεία (ΡΜΡ) 

Αν και τοπολογίες ΡΜΡ μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε Ενεργά (ΑΟΝ) 

όσο και σε Παθητικά Οπτικά Δίκτυα (ΡΟΝ), πρακτικά ο όρος ΡΜΡ τείνει 

να αναφέρεται περισσότερο στον τρόπο ανάπτυξης των παθητικών 

δικτύων (ΡΟΝ), από το Κεντρικό Σημείο του Παρόχου (Central Office -

CO) έως το χρήστη. Το ισοδύναμο για την περίπτωση των ενεργών 

δικτύων είναι η σύνδεση του ακραίου μεταγωγού πρόσβασης (Switch) με το 

χρήστη το οποίο είναι τοπολογίας Ρ2Ρ και όχι ΡΜΡ. 
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"Ring" 

Η τοπολογία δακτυλίου επιτρέπει την κοινή χρήση οπτικού μέσου το οποίο, 

υπό τη μορφή δακτυλίου, συνδέει χρήστες ή/και παρόχους ή/και 

εσωτερικούς κόμ~ους του δικτύου . Ο διαχωρισμός των κινήσεων μπορεί να 

γίνει είτε με παθητικές διατάξεις πολυπλεξίας στο φυσικό επίπεδο 

όπωςWDΜ , είτε με ενεργά στοιχεία (L2 ή L3). 

___r:Γ -\ 

-ττ_ _ _) 
Α ι-ri1 ·e Rίιιg 

Σχήμα 4: Τοπολογία δακτυλίου 

Passi1·c Rίιιg ( H'DM) 

Παράδειγμα χρήσης τοπολογίας δακτυλίου και υποδακτυλίων με πλήρη 

αξιοποίηση της τεχνολογίας CWDM απεικονίζεται στο 

παρακάτωδιάγραμμα: 

Fi!i!d i!r Α~.1 (FA) Distribution Arl!a (ΟΑ) 

Σχήμα 5: Τοπολογία δακτυλίου με αξιοποίηση CWDM 

·"!"" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

τει ΠΕΙ Ρ ΑI Α 
'---- ----·--·--···-·--
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Κατηγοριοποίηση ως προς τις τεχνολογίες πρόσ~ασης (ΡΟΝ νs ΑΟΝ} 

Η ~ασικότερη διάκριση των δικτύων FΤΤχ ~ασίζεται στη χρήση ή μη 

ενεργών στοιχείων Ethernet/IP. Αν και η διάκριση αυτή φαίνεται καθαρά 

τεχνολογική, στην ουσία αντικατοπτρίζει δύο σχολές σκέψης και 

διαφορετικές πολιτικές ανάπτυξης των δικτύων, η εκτενής ανάλυση των 

οποίων εκφεύγει του παρόντος. Οι δύο κατηγορίες είναι: 

α.Τα παθητικά οπτικά δίκτυα πρόσ~ασης (Passiνe optical Networks -

ΡΟΝ) 

~ .Τα Ενεργά Οπτικά Δίκτυα (Actiνe Optical Networks - ΑΟΝ) ή κοινώς 

P2PEthernet όπως αναφέρθηκε προηγουμένως . 

ΡΟΝ 

tιJ 
~ 

1 . 
. 

Σχήμα 6: Τεχνολογίες δικτύων πρόσ~ασης 

• • Ι' 1 
Ρ2Ρ Ethernet .. . 

Η τεχνολογία ΡΟΝ απαρτίζεται από το κεντρικό σημείο (Central Office) 

όπου~ρίσκεται ο κεντρικός τερματισμός των οπτικών ινών (Optical Line 

Termination), τηνοπτική υποδομή ανεπτυγμένη στη μορφή δένδρων (ΡΜΡ) 

με παθητικούςδιαχωριστήρες (splitters) η οποία καλείται Optical 

Distribution Network (ODN) καιτις τερματικές πύλες (Optical Network 

Terminal - ΟΝΤ κατά ITU ή εναλλακτικά τοσυνδυασμό Optical Network 

Unit - ONU και Network Termination Equipment - ΝΤκατά ΙΕΕΕ) . Στίς 

περιπτώσεις όπου μία σύνδεση υπο στηρίζει πολλαπλούς χρήστες(Μultίple 
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Tennant Units - MTU) (r>λ . FFTB ή και FFTN), οι τερματικές 

μονάδεςγεφυρώνουν το οπτικό δίκτυο με τεχνολογίες Ethernet ή DSL 

στην πλευρά 

τωνχρηστών. 

ΡΟΝ Architecture wilh Opticaι Spιi«ers at the ΑΝ (remote node) 

The passive portion of 
a ΡΟΝ is the Spι~ter 

Σχήμα 7: Αρχιτεκτονική ΡΟΝ 

- - - - - - - _ ι OLT = Optical Lίne 
Termina ι 

ONU = Optical Ne1work 
Unit 

ΡΟΝ Access 
for other ΟΝΤ = Optical Network 

Termlnal 

ΝΤ = Network Terminaι 
r--~ 

Το ΡΟΝ είναι δίκτυο μοιραζόμενου μέσου, δεδομένου οτι η οι Τ 

αποστέλλει το ίδιοσυρμό κίνησης σε όλα τα ΟΝΤ με τρόπο παρόμοιο ενός 

ασύρματου σταθμού r>άσης.Κάθε ΟΝΤ διαr>άζει μόνο τα πακέτα που 

αναφέρονται σε αυτό . Για την αποφυγήλαθρανάγνωσης χρησιμοποιείται 

κρυπτογρ άφηση.Η τεχνολογία ΡΟΝ παρουσιάζεται λεπτομερέστερα στις 

επόμενες ενότητες .Αντίθετα η τεχνολογία ΑΟΝ, κοινώς Ρ2Ρ Ethernet , 

χρησιμοποιεί ενεργούςμεταγωγείς επιπέδου L2 ή και L3 αντί για 

διαχωριστές/συνδυαστές στο χρήστη καιστον κόμr>ο πρόσr>ασης με δυνατό 

τητα μεταγωγέων - συγκεντρωτών (aggregators)πρός το εσωτερικό του 
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δικτύου .Ενώ οι τεχνολογίες ΡΟΝ ευδοκιμούν στην Αμερική και ιδιαίτερα 

στην Ασία όπουυπάρχει προιστορία και μεγάλη εγκατεστημένη ~άση, στην 

Ευρώπη η τεχνολογίαΡΟΝ έχει ουσιαστικά υποστηρικτές μόνο στο χώρο 

μερικών κάθετα οργανωμένωντηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Αντίθετα , 

στην Ευρώπη η τεχνολογία Εthernetκερδίζει συνεχώς έδαφος δεδομένης 

της Ευρωπαϊκής κατεύθυνσης για δίκτυαανοικτής πρόσ~ασης, αλλά και της 

εμπλοκής ανταγωνιστικών τηλεπικο ινωνιακώνπαρόχων, αλλά και φορέων 

πέραν των τηλεπικοινωνιακών όπως των ΔημοτικωνΕπιχειρήσεων και των 

οργανισμων κοινής ωφελείας στην ανάπτυξη υποδομών πουεπιτρέπουν την 

αποδοτική υλοποίηση ενεργών τεχνολογιών.Αποφεύγοντας την εμπλοκή 

στην έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτώντης μίας ή της άλλης 

τεχνολογίας, ιδίως όταν αυτές γίνονται με επιχειρήματακόστους, να 

τονιστεί οτι για περιοχές χωρίς κατάλληλες 

επαναχρησιμοποιήσιμεςυποδομές, όπως η Ελλάδα, το κόστος δημιουργίας 

νέων κατάλληλων υποδομών( εκσκαφές, σωληνώσεις, φρεάτια) -

ανεξαρτήτως της επιδιωκόμενης τεχνολογίας - επισκιάζει κατά πολύ το 

κόστος του τελικού οπτικού δικτύου πρόσ~ασης.Αρκούμαστε να 

επισημάνουμε οτι η σχετική απόφαση επιλογής είναι περισσότεροθέμα 

πολιτικής σχετικά με τον «κλειστό» (συνήθως σε ΡΟΝ) ή «ανοικτό» 

(συνήθωςσε ΑΟΝ) χαρακτήρα της πρόσ~ασης χρηστών και παρόχων 

υπηρεσιών στιςυποδομές, παρά θέμα κόστους. 
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Τεχνολογίες ΡΟΝ 

Η βασική προετοιμασία για την ανάπτυξη παθητικών αρχιτεκτονικών έγινε 

τηδεκαετία του 1990 από την ομάδα εργασίας Full Serνice Access 

Network (FSΑΝ)απαρτιζόμενη από εκπροσώπους τηλεπικοινωνιακών 

φορέων και κατασκευαστικώνοίκων και συνεχίστηκε με προτυποποίηση δύο 

διαδοχικών γενεών ΡΟΝ από τηνinternational Telecommunications Union 

(ΙΤU).Οι πρώτες εκδοχές των ΡΟΝ βασίστηκαν αποκλειστικά στην 

τεχνολο γία ΑΤΜ ενώ ηεξέλιξη οδήγησε σταδιακά στην προτυποποίηση του 

ΒΡΟΝ (broadband ΡΟΝ), καιστη συνέχεια του (Gigabit ΡΟΝ) GPON από 

την ΙΤU.Τα σχετικά πλεονεκτήματα της γενικευμένης χρήσης και 

σύγκλισης των εφαρμογώνσε Ethernet και ΙΡ και η σταδιακή απομάκρυνση 

από το ΑΤΜ ως αποκλειστικόπρωτόκολλο ή ως πρωτόκολλο προτίμησης, 

οδήγησαν στην υλοποίηση του ΕΡΟΝ τοοποίο έγινε η τεχνολογία επιλογής 

στις πλέον προωθημένες από άποψη τεχνολογίαςΡΟΝ Ασιατικές χώρες .Η 

τεχνολογία ΡΟΝ χρησιμοποιεί Nonzero Dispersion Shifted Fiber (ITU-T 

G.652)και κάνει χρήση της WDM για διαχωρισμό της upstream και 

downstream κίνησης.ΒΡΟΝ, GPON και ΕΡΟΝ χρησιμοποιούν το ίδιο πλάνο 

συχνοτήτων για τοδιαχωρισμό αυτό: (1490 nanometer για κίνηση 

downstream και 1310nm για κίνησηupstream. Τα 1550nm διατηρούνται για 

άλλες υπηρεσίες με χαρακτηριστικότεροπαράδειγμα το αναλογικό RF 

νίdeο.Τα πρωτόκολλα πρόσβασης τα οποία χρησιμοπο ιούνται για την 

υλοποίηση FFTx μεχρήση παθητικών δικτύων ΡΟΝ είναι : 

ITU-T G.983 ΑΡΟΝ (ΑΤΜ Passiνe Optical Network). Το αρχικό 

πρωτόκολλο γιαΡΟΝ. Αναπτύχτηκε κυρίως για εφαρμογές επιχειρήσεων, 

όχι για γενική χρήση καφασίζεται σε ΑΤΜ. 

ITU-T G.983 ΒΡΟΝ (Broadband ΡΟΝ) είναι η μετεξέλιξη του 

ΑΡΟΝ.Προσθέτει υποστήριξη για WDM, υψηλότερη ρυθμαπόδοση, 
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δυναμική απόδοσηχωρητικότητας και επφιωσιμότητα. Συνοδεύεται από το 

πρότυπο OMCI γιαδιαχείριση των στοιχείων μεταξύ OL Τ και ONU/ONT, 

επιτρέποντας την ανάμιξησυσκευών από διαφορετικούς κατασκευαστές . 

Μία τυπική αρχιτεκτονική ΒΡΟΝπαρέχει 622 Mbps (OC-12) downstream 

και 155 Mbps (OC-3) of upstream traff ίc,αν και το πρότυπο υποστηρίζει 

θεωρητικά και μεγαλύτερες ταχύτητες. 

ITU-T G.984 GPON (Gigabit ΡΟΝ) είναι η μετεξέλιξη του προτύπου 

ΒΡΟΝ .Επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες, αυξημένη ασφάλεια, και επιλογή 

τουπρωτοκόλλου επιπέδου 2 (L2) (ΑΤΜ, GEM, Ethernet). Η τυπική 

ταχύτητα είναι2.488 Gbps downstream και 1.244 Gbps upstream. Η 

μέθοδος ενθυλάκωσηςGΡΟΝ (GPON Encapsulation Method - GEM) 

επιτρέπει αποδοτική πακετοποίησημε κατακερματισμό πλαισίου, δίνοντας 

περισσότερες δυνατότητες για παροχήποιότητας υπηρεσίας (Quality of 

Serνice - QoS) σε φωνή και νideo. Σήμερα είναι το πρότυπο επιλογής 

μεγάλων τηλεπικοινωνιακών φορέων κυρίως τηςΑμερικής. 

~--

AdcM>rop 
\1ul~ιρlc x r 

...... 

[ιlιt" r n " 1 Al ._, : 

, 
...... .,r, • , 

',r ' i) OLl' 2 
ΤιιΜ 

οιι · 

Α~ t. Ι 

1 111 ~ 

CNU 

, ,,,. 
.,. ____ ~-.----.--._ .. 

οtιυ ONU 

Vιdtto 

Α GrON· c:onι ce ο• mιι.1 1 11ρ ιο L11y c• Ί f} ιwo r ks ινν f Ηιιο m pt1yt1col Ι~ y ι ε 1\1Ch no1 4,.. l1 rι-s n 
d l11~rόι 111,..,.,oc<> 

Σχήμα 8: Αρχιτεκτονική GPON 
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ΙΕΕΕ 802.3ahEPONorGEPON (EthernetPON). Είναι ένα πρότυπο 

τηςΙΕΕΕ με χρήση αποκλειστικά Ethernet για την ενθυλάκωση των 

πακέτωνδεδομένων. Το 802.3ah είναι πλέον μέρος του πρωτύπου ΙΕΕΕ 

802 .3.Ολοκληρώθηκε το ώς μέρος του Ethernet First Mile (EFM) 

prοject .Χρησιμοποιεί απλοποιημένα πλαίσια κατά 802.3 Ethernet με 

συμμετρικέςταχύτητες 1 Gbps και στις δύο κατευθύνσεις.Σχήμα 9: 

Αρχιτεκτονική ΕΡΟΝΡ Έχει απεριόριστο θεωρητικό splitting rate και 

πρακτικά μπορεί να υποστηρίξει1:64 (με FEC) με φθηνότερο εξοπλισμό απ' 

ότι η GPON. Το ΕΡΟΝ είναικατάλληλο τόσο για εφαρμογές data αλλά και 

για πλήρεις υπηρεσίες φωνής καινίdeο. Σήμερα είναι εγκατεστημένες π 

ερίπου 15 εκατομμύρια θύρες ΕΡΟΝ. Μετην εμπλοκή της Κίνας στην 

εντατική ανάπτυξη δικτύων ΕΡΟΝ, ηεγκατεστημένη ~άση αναμένεται να 

ανέ~ει στα 20 εκατομμύρια θύρες έως τοτέλος του 2008. 

ΙΕΕΕ 802.3aν lOG-EPON (10 Gigabit Ethernet ΡΟΝ). Είναι ένα 

πρότυποτης ΙΕΕΕ Task Force για υποστήριξη αυξημένων απαιτήσεων έως 

10 Gbps καιείναι συμ~ατό με το 802.3ah ΕΡΟΝ. Το lOGigEPON 

χρησιμοποιεί διακριτάμήκη κύματος για lOG και lG downstream, ενώ 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείκοινό μήκος κύματος και για lOG και lG 

upstream με διαχωρισμό ATDMA .Προδιαγράφεται τόσο η άμεση χρήση 

του από τις ασιατικές χώρες όσο και ομελλοντικός συνδυασμός του με 

κάποια μορφή WDM -ΡΟΝ στα άκρα,δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα 

χρήσης πολλαπλών μηκών κύματος και στιςδύο κατευθύνσεις. 

"WDM-PON" Waνelength Diνision Multiplexing ΡΟΝ.Είναι ένας 

τύποςΡΟΝ ο οποίος προωθείται τελευταία από διάφορους κατασκευαστές 

με τοεπιχείρημα της εκτεταμένης χρήσης διακριτών μηκών κύματος ώστε 

να μπορείνα ικανοποιηθεί η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για upstream 

και downstreambandwidth αλλά και για την προστασία κάθε ιδιαίτερης 
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ζεύξης. Η τεχνολογίααυτή ποντάρει στη μελλοντική αύξηση της ζήτησης, 

μείωση του σχετικούκόστους και ευκολία μαζικής παραγωγής . Η WDM -

ΡΟΝ υπόσχεταιπολλαπλάσιο εύρος ζώνης σε μεγαλύτερες αποστάσεις 

αυξάνοντας το περιθώριοαπωλειών ισχύος, με αποφυγή των ευαίσθητων 

σε απώλειες διαχωριστών. Ταπολλαπλά μήκη κύματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε για τη δημιουργίαεικονικών (νirtual) ΡΟΝ 

εγκατεστημένων στην ίδια συσκευή, είτε για τηνεκμετάλλευση με 

στατιστική πολυπλεξία χαμηλότερων καθυστερήσεων καιμεγαλύτερης 

ρυθμαπόδοσης. Δεν υπάρχει πρότυπο για την WDM -ΡΟΝ ούτεσυμφωνία 

για τον ορισμό της. 
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Σχήμα 10: Αρχιτεκτονική WDM-PON 

Σύμφωνα με κάποιες προσεγγίσεις η WDM-PON δεν είναι παρά 

ένααφιερωμένο μήκος κύματος για κάθε ONU. Άλλες προσεγγίσεις 

προτείνουντη χρήση του όρου για οποιαδήποτε χρήση WDM ακόμη και στη 
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μίαδιεύθυνση ενός συστήματος ΡΟΝ. Μία προτεινόμενη 

αρχιτεκτονικήαπεικονίζεται στο παραπάνω διάγραμμα . 

Τεχνολογίες Ethernet ΑΟΝ (L2 και L3) 

Το πρωτόκολλο πρόσ~ασης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση FFTP 

με χρήσηενεργών δικτύων (ΑΟΝ) είναι: 

'ΈΡ2Ρ" οριζόμενο ως Ethernet oνer Ρ2Ρ lOObaseFX, lOObaseLX, 

100baseBX,1000baseLX και lOOObaseBX κατά ΙΕΕΕ 802.3ahH ιεραρχική 

ονοματολογία (Central Node ή Head End, Optical Distribution 

Network,ONT κλπ) που συνεπάγεται από την κεντρο~αρή δενδροειδή 

τοπολογία ενός δικτύουΡΟΝ, χάνει ουσιαστικά τη σημασία της σε ένα 

ενεργό δίκτυο Ethernet. Στηνπραγματικότητα δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή 

ορολογία για να περιγράψει τουςπιθανούς τρόπους ανάπτυξης ενός 

ενεργού δικτύου.Σχηματικά, οι κεντρικοί κόμ~οι (ισχυροί μεταγωγείς ή 

δρομολογητές) συνδέονται μετο δίκτυο κορμού. Έως το χρήστη μεσολα~ούν 

κόμ~οι -συγκεντρωτές (aggregationnodes) ή αλλιώς κόμ~οι διανομής ( 

distribution nodes). Με τη σειρά τους οι κόμ~οιδιανομής εξυπηρετούν 

κόμ~ους πρόσ~ασης ( access nodes) απ' όπου εξυπηρετούνταιτα τοπικά 

δίκτυα των χρηστών. 
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Σχήμα 11: Διασύνδεση κόμ~ων σε Τεχνολογίες Ethernet ΑΟΝ 

Υπηρεσίες ~ασισμένες στο πρωτόκολλο ΙΡ μεταφέρονται 

ενθυλακωμένεςαποκλειστικά σε πλαίσια Ethernet. Για σύγκριση, στο 

παραδοσιακό DSL η κίνηση ΙΡμεταφέρεται πάνω από ΑΤΜ, και ο 

αντίστοιχος κόμ~ος πρόσ~ασης είναι έναDSLΑΜ. Αναλόγως με την 

περίπτωση, στα ενεργά δίκτυα απαντώνται διαφορετικέςλύσεις ως προς τη 

χρήση συσκευών επιπέδου L2 ή/και L3. Συνήθως οι κεντρικοίκόμ~οι είναι 

δρομολογητές ΙΡ συνδεδεμένοι σε δίκτυο κορμού η μεταγωγείς ικανοίνα 

παρέχουν multipoint-to-multipoint Transparent LAN serνices (TLS). 

Στουςενδιάμεσους κόμ~ους ~ρίσκουμε ισχυρούς μεταγωγείς (1-10 Gbps 

ανά θύρα) καιστους κόμ~ους πρόσ~ασης μεταγωγείς ή δρομολογητές (100 

Mbps - 1Gbps ανάθύρα). Τυπικά οι χρήστες συνδέονται με ταχύτητες 10 -

100 Mbps μέσω των μονάδωνCΡΕ, χωρίς να αποκλείεται τεχνολογικά η 

σύνδεση με υψηλότερε ς ταχύτητες(1Gbps).Με αυξανόμενες απαιτήσεις για 

πλεονάζουσες συνδέσεις, και μεγαλύτερο εύροςζώνης, τίποτε δεν 

εμποδίζει, αντίθετα πολλά συνηγορούν, στην πολλαπλή σύνδεσηκόμ~ων (ή 

ακόμη και χρηστών) μεταξύ τους και η πιθανότερη εξέλιξη των 

ενεργώνδικτύων για υποστήριξη πλειάδας εφαρμογών συγκλινουσών ως 

προς τη χρήση ΙΡ,είναι αυτή του δικτυώματος (mesh) όπως αυτή του 
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Σχήμα 12: Διασύνδεση δικτυώματος (mesh) 

Η επιλογή μεταξύ ενός δικτύου πρόσ~ασης ~ασισμ ένου σε μεταγωγή (L2) 

ήδρομολόγηση (L3) καθορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως το πόσο 

ασφαλές σεμελλοντικές μετα~ολές (future proof) επιδιώκεται να είναι το 
δίκτυο, την επιδίωξητυποποίησης των διεπαφών του, τον προϋπολογισμό 

του, το είδος των υπηρεσιών πουθα αναπτυχθούν στο δίκτυο και την 

πολιτική νομής, χρήσης και πρόσ~ασης σε αυτό.Επίσης οι απαιτήσεις 

διαχείρισης, πολυπλοκότητας και αυτοματοποίησης επεκτάσεωνκαι 

επικαιροποίησης παίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική 

επιλογή.Αποφεύγοντας να εισέλθουμε σε τεχνική συζήτηση, και δεδομένου 

ότι το θέμα είναιεν μέρει τεχνικό, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι παρά τις 

όποιες διαφορές, για τιςπεριπτώσεις ενεργών δικτύων που αναπτύσσονται 

, τα παρακάτω σημεία φαίνεται ναείναι κοινά στην ανάπτυξή τους: 
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Η χρήση Ρ2Ρ Ethernet 

Οι υπηρεσίες είναι ~ασισμένες σε ΙΡ και ως τεχνολογία μεταφοράς από 

τονχρήστη (CPE), εντός του δικτύου και έως και τους κεντρικούς 

κόμ~ουςχρησιμοποιείται αποκλειστικά Ethernet.Στoυς κεντρικούς 

κόμ~ους, ή σε χώρους συνεγκατάστασης τοποθετούν ταιδρομολογητές ΙΡ 

.Στους ενδιάμεσους κόμ~ους πρόσ~ασης τοποθετούνται είτε δρομολογητές 

είτεμεταγωγείς με λειτουργικότητα L3. 

Ο εξοπλισμός τερματισμού ινών, τοποθετείται εντός κτιρίων ( FFTB) 

ήδιαμερισμάτων (FFTH). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥλΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΠΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η παρουσίαση που γίνεται αφορά στην κατασκευή, σε τοπικό επίπεδο, 

βασικούολοκληρωμένου και ενιαίου μέρους φυσικής δικτυακής υποδομής 

μητροπολιτικώνοπτικών ινών σε Δήμους της χώρας, με πρόβλεψη της 

ενσωμάτωσης, τηςσυμπληρωματικότητας και της διαλειτουργικότητας του 

με ευρύτερες οπτικέςδικτυακές υποδομές στο τοπικό, περιφερειακό, και 

εθνικό επίπεδο. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό από τα έργα αυτά να προκύψουν ουδέτερες 

φυσικέςυποδομές επί των οποίων θα μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη λ 

ειτουργικών δικτύωντων οποίων η χωρητικότητα θα μπορεί να αυξάνει για 

ιδιαίτερα μεγάλο χρονικόδιάστημα με την εισαγωγή των κατάλληλων 

οπτικών καλωδίων στους κενούςσωλήνες, με αναβάθμιση των ενεργών 

δικτυακών συσκευών επικοινωνίας στα άκρατου δικτύου, χωρίς αλλαγή της 

φυσικής υποδομής αυτής, και με το ελάχιστο δυνατόλειτουργικό κόστος. Οι 

υποδομές δεν θα πρέπει να δομηθούν στη βάση κάποιαςσυγκεκριμένης 

σημερινής εφαρμογής ή υπηρεσίας, αλλά θα πρέπει να επιτρέπουνπληθώρα 

εναλλακτικών εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών. 

Επειδή το αρχικό κόστος του έργου για κάθε Δήμο είναι αρκετά 

υπολογίσιμο, είναιιδιαίτερα σημαντική η πρόβλεψη της βαθμιαίας 

επέκτασης των υποδομών αυτών γιατην υποστήριξη περισσότερων 

χρηστών με το ελάχιστο δυνατό κ όστος . 

Ορισμοί 

Κατ' αρχάς αποσαφηνίζονται ορισμοί οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τον 

προσδιορισμότου εύρους των έργων στα οποία αναφέρεται ο παρών οδηγός 

και των σχέσεωνμεταξύ υποδομών διαφορετικού εύρους: WAN (Wide 
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Area Νetwοrk_Δίκτυα ευρείας περιοχής): Όσον αφορά τον παρόνταοδηγό 

ως δίκτυο ευρείας περιοχής εννοούμε τα υπάρχοντα η μελλοντικά 

δίκτυαεθνικού ή και υπερεθνικού επιπέδου που συνήθως έχουν τη μορφή 

αραιού πλέγματοςμε κόμ~ους σε μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Τα έργα 

στα οποία αναφέρεται οπαρών οδηγός δεν αφορούν τα δίκτυα ευρείας 

περιοχής αλλά πρέπει να λαμ~άνουνυπ' όψη τους υπάρχοντες και 

μελλοντικούς κόμ~ους τους . 

RAN (Regional Area Networks_ Περιφερειακά δίκτυα): Ο όρος είναι 

αδόκιμος,αλλά χρησιμοποιείται ευρέως τελευταία λόγω του μεγά λου 

ενδιαφέροντος που έχουνοι δικτυακές υποδομές στο περιφερειακό επίπεδο 

και της σημασίας για τηνοικονομική ανάπτυξη ολόκληρων περιοχών από τα 

δίκτυα αυτά. Όσον αφορά τονπαρόντα οδηγό ως περιφερειακά δίκτυα 

εννοούμε υπάρχοντα η μελλοντικά δίκτυαστο επίπεδο π.χ μιας διοικητικής 

περιφέρειας, που συνήθως έχουν τη μορφήπυκνότερου πλέγματος ή 

διασυνδεδεμένων δακτυλίων με κόμ~ους τοποθετημένουςσε μεγάλους 

δήμους της περιφέρειας . Κατά μία έννοια τα RAN ανήκουν στηνκατηγορία 

των δικτύων ευρείας περιοχής, αλλά οι εξελίξεις της τεχνολογίας 

τωνοπτικών ινών, έχουν καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη δικτύων 

«διαμέτρου» πολλώνδεκάδων χιλιομέτρων με πρότυπα που προσιδιάζουν 

σε μικρότερης έκτασης δίκτυα.Τα έργα στα οποία αναφέρεται ο παρών 

οδηγός δεν αφορούν τα πε ριφερειακά δίκτυααλλά πρέπει να λαμ~άνουν υπ' 

όψη τους υπάρχοντες και μελλοντικούς κόμ~ους τουςοι οποίοι μπορεί και 

πρέπει να ταυτίζονται με τους κύριους κόμ~ους του υπόκατασκευή 

δικτύου . 

ΜΑΝ (Metropolitan Area Networks_ Μητροπολιτικά δίκτυα): Ο 

όροςπαρουσιάζει μια ελαστικότητα όσον αφορά το εύρος της περιοχής 

πουκαταλαμ~άνουν τα δίκτυα αυτά . Για την Ελλάδα, ένα τυπικό (από άποψη 
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μεγέθουςγια ευρωπαϊκή χώρα) μητροπολιτικό δίκτυο (100 -300 km) θα 

μπορούσε να καλύψειένα ολόκληρο νομό ή ακόμη και μία περ ιφέρεια. Παρ' 

όλα αυτά, όσον αφορά τονπαρόντα οδηγό ως Μητροπολιτικά δίκτυα 

εννοούμε εφ' εξής υπάρχοντα ημελλοντικά δίκτυα στο επίπεδο ενός 

μεγάλου αστικού κέντρου, ή ενός συνόλουμικρότερων δήμων που συνήθως 

έχουν τη μορφή ενός ή πολλαπλών δακτυλίων κα ισυμπληρωματικών 

υποδομών πρόσ~ασης. Τα έργα στα οποία αναφέρεται ο παρώνοδηγός 

αφορούν μέρος ή όλο ενός μητροπολιτικού δικτύου στο επίπεδο ενός 

δήμου ,με έμφαση στην πρόσ~αση στους κύριους κόμ~ους του δικτύου 

αυτού. 

Κύριος κόμ~ος: Κύριο σημείο διασύνδεσης οπτικών αγωγών και καλωδίων 

τουπεριφερειακού ιστού για κάλυψη των συναθροισμένων επικοινωνιακών 

αναγκών ενόςμεγάλου δήμου ή μιας ευρύτερης αλλά πλέον 

αραιοκατοικημένης περιοχής η μέρουςενός μεγάλου αστικού κέντρου. Για 

λόγους διαθεσιμότητας της υποδομής,επιδιώκεται κάθε κύριος κόμ~ος να 

είναι άμεσα συνδεδεμένος με παραπάνω του ενόςομότιμους κύριους 

κόμ~ους. Στους κύριους κόμ~ους εγκαθίσταται ενεργόςεξοπλισμός, πέραν 

των παθητικών διατάξεων μικτονόμησης οπτικών ινών καιπρο~λέπεται 

συν-εγκατάσταση ή πρόσ~αση διαχειριστών και παρόχων υπηρ εσιών 

και εφαρμογών. 

Κύριο δίκτυο: Το δίκτυο υποδομών και οπτικών καλωδίων για τη 

διασύνδεσημεταξύ των κυρίων κόμ~ων με την έννοια που ορίστηκαν 

παραπάνω ( regionalnetwork, trunk network κλπ). Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι διαδρομές μεταξύτων κύριων κόμ~ων γειτνιάζουν ή 

ταυτίζονται με εθνικά ή περιφερειακά δίκτυαυποδομών άλλου τύπου (όπως 

οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυαμεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, δίκτυαάρδευσης ή ύδρευσης). 
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Κόμ~ος διανομής: Το σημείο διασύνδεσης οπτικών αγωγών και καλωδίων 

του κατ'εξοχήν μητροπολιτικού δικτύου (δικτύου διανομής) για 

συγκέντρωση τωνσυναθροισμένων επικοινωνιακών αναγκών μιας 

γεωγραφικής περιοχής ιδίως στιςπεριπτώσεις όπου α) δεν συντρέχουν 

λόγοι για τοποθέτηση κόμ~ο υ κορμού όπωςστην περίπτωση ενός μικρού 

Δήμου, η~) για την εξυπηρέτηση ενός τμήματοςμεγάλου αστικού κέντρου 

και την διευκόλυνση της σύνδεσης των κόμ~ωνχαμηλότερου επιπέδου προς 

το κύριο δίκτυο. Ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης τωνλειτουργικών 

δικτύων, στους κόμ~ους διανομής μπορεί να μην εγκατασταθεί 

ενεργόςεξοπλισμός, αλλά μόνο διατάξεις μικτονόμησης οπτικών ινών. Για 

διάφορους λόγουςόμως, όπως η μεγάλη απόσταση από τον πλησιέστερο 

κύριο κόμ~ο ή η έλλειψηκύριου κόμ~ου ή η στενότητα στον αριθμό οπτικ 

ών ινών ή η επιθυμίαπολλαπλασιασμού του εύρους ζώνης ή άλλες 

εξωγενείς αιτίες, στον κόμ~ο διανομήςμπορεί να τοποθετηθεί παθητικός 

ή/και ενεργός εξοπλισμός για πολυπλεξία. 

Δίκτυο διανομής: Το πυκνότερο δίκτυο για τη διασύνδεση μεταξύ των 

κόμ~ωνδιανομής ή/και μεταξύ κόμ~ων διανομής και κύριων κόμ~ων. Στις 

περισσότερεςπεριπτώσεις οι διαδρομές (χάνδακες) μεταξύ κόμ~ων 

διανομής ταυτίζονται μεδιαδρομές του δικτύου κορμού, του δικτύου 

πρόσ~ασης και «τρέχουν» παράλληλα μεδίκτυα άλλων υποδομών (οδικό 

δίκτυο, δίκτυο αποχέτευσης, κλπ). Για λόγουςδιαθεσιμότητας της 

υποδομής, επιδιώκεται η έμμεση σύνδεση κάθε κόμ~ου διανομήςμε 

περισσότερους του ενός κύριους κόμ~ους είτε απ' ευθείας είτε εμμέσως 

ή/καιμέσω ενδιάμεσων συνδέσεων με άλλους κόμ~ους διανομής (π .χ με τη 

μορφή φυσικώνδακτυλίων). 

Κόμ~ος πρόσ~ασης: Το σημείο διασύνδεσης μεμονωμένων 

κτιριακώνεγκαταστάσεων ή συγκροτημάτων προς το δίκτυο πρόσ~ασης. 
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Αποτελεί και σημείοτοποθέτησης ενεργού εξοπλισμού για παροχή 

δικτυακών υπηρεσιών προς τουςτελικούς χρήστες . 

Δίκτυο πρόσβασης: Το πυκνό δίκτυο σύνδεσης των κόμβων πρόσβασης με 

τοδίκτυο διανομής. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδρομές μεταξύ 

κόμβωνπρόσβασης γειτνιάζουν ή ταυτίζονται και με δίκτυα άλλων 

υποδομών σε τοπικόεπίπεδο π.χ . μιας γειτονιάς . Για λόγους 

διαθεσιμότητας και ασφάλειας της υποδομής,αποτελεί λογική επιδίωξη ή 

έμμεση σύνδεση κάθε κόμβου πρόσβασης μεπερισσότερους του ενός 

κόμβους διανομής (π.χ με την τοποθέτησή τους σε φυσικόδακτύλιο), αν και 

αυτό λόγω της πυκνότητας της υποδομής, του συνεπαγόμενουμεγάλου 

κόστους εναλλακτικών οδεύσεων, της μικρής σχετικά σημασίας των 

βλαβώνστο επίπεδο μεμονωμένων χρηστών, και της παραδοσιακής 

πρακτικής ακτινοειδούςανάπτυξης του τοπικού βρόχου, μπορεί να μην 

είναι καθολικά υλοποιήσιμο. Η δομήτου δικτύου πρόσβασης 

διαφοροποιείται ως προς την πυκνότητα και την τοπολογίαανάλογα με την 

περίπτωση της εξυπηρετούμενης περιοχής (αστική, βιομηχανική,αγροτική). 

Ειδικές απαιτήσεις οπτικής υποδομής 

Απαιτήσεις για το κύριο δίκτυο 

Μεταξύ των κυρίων κόμβων του δικτύου, πρέπει να γίνει κάθε προσπάθ 

εια ώστε τοκαλώδιο να είναι διακριτό και ενιαίο χωρίς ενδιάμεσες 

μικτονομήσεις ή, αν αυτό δενείναι δυνατόν, το κύριο δίκτυο θα μπορεί να 

μοιράζεται καλώδιο από το δίκτυοδιανομής. Σε κάθε περίπτωση, θα 

πρέπει να έχει τον ελάχιστο αριθμό συγκολλήσεων,οι οποίες στη δεύτερη 

αναφερόμενη παραπάνω περίπτωση θα γίνουν κατά προτίμησηεντός των 

κόμβων διανομής, χωρίς όμως δυνατότητα τερματισμού και 
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μικτονόμησης,δηλαδή λειτουργικά/λογικά ένας συγκεκριμένος αριθμός ινών 

θα πρέπει να ενώνεικύριο κόμβο με κύριο κόμβο . Τα ενιαία τμήματα μεταξύ 

συγκολλήσεων σε καμίαπερίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερα των 2 

χιλιομέτρων (εκτός προφανώς τωντερματικών τμημάτων που απομένουν 

μετά την τελευταία συγκόλληση στηνκατεύθυνση εγκατάστασης της ίνας 

προς τον επόμενο κεντρικό κόμβο). Συνήθωςμόνο ένα οπτικό καλώδιο 

εντός ιδιαίτερης υπο -σωλήνωσης απαιτείται για τη σύνδεσηδύο κυρίων 

κόμβων προς τη μία κατεύθυνση ενός κεντρικού δακτυλίου με 

τηνπροϋπόθεση οτι αυτό είναι επαρκώς διαστασιολογημένο. Η αντίστροφη 

κατεύθυνσηπροφανώς θα έχει άλλη διαδρομή. Προβλέποντας την 

επέκταση του κυρίου δικτύουσε περιφερειακό επίπεδο, και τις συνδέσεις 

π.χ μεταξύ δήμων ή κοινοτήτων ήδημοτικών διαμερισμάτων, θα χρειαστεί 

χώρος για ίνες και συνεπώς για καλώδιο καισωληνώσεις στο μέλλον . Για το 

κύριο δίκτυο, η απόλυτη ελάχιστη προτεινόμενηποσότητα είναι τρεις (3) 

εγκατεστημένες υπο -σωληνώσεις κατά μήκος της διαδρομήςτου κυρίου 

δικτύου, ασχέτως αν θα χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φάση. Γενικότερα, 

θαπρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον Κ+1 υποσωληνώσεις όπου Κ είναι ο 

αριθμός τωνπροβλεπόμενων κυρίων κόμβων στους οποίους θα συνδεθούν 

οι κόμβοι διανομής τωνσυγκεκριμένων έργων. Επιπλέον σωληνώσεις/υπο -

σωληνώσεις θα απαιτηθούν εάνληφθούν υπ' όψη τα όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Προφανώς πρέπει να γίνειπροσπάθεια για την εκμετάλλευση 

της εκσκαφής της συγκεκριμένης διόδευσης γιατις σωληνώσεις και 

καλώδια διανομής και της πρόσβασης. 

Σημειώνεται οτι στους κύριους κόμβους προ~λέπεται να τοποθετηθούν 

ενεργά καιπαθητικά στοιχεία πολυπλεξίας και απο -πολυπλεξίας. Έτσι 

ακόμη και η ανάγκηπλεονασματικής υποστήριξης όλων των χρηστών από 

περισσότερους του ενόςκύριους κόμ~ους, θα μπορεί να ικανοποιηθεί με 

μειωμένο αριθμό ινών στο κύριοδίκτυο έως και μία τάξη μεγέθους 
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μικρότερο από αυτόν που καταλήγει τελικά στουςκόμ~ους πρόσ~ασης μέσω 

των δικτύων διανομής και πρόσ~ασης (~λ. παρακάτω). 

Απαιτήσεις για το δίκτυο διανομής 

Δεδομένου ότι κάθε κόμ~ος διανομής συνδέεται τυπικά με δύο κεντρικούς 

κόμ~ους ήμε ένα κεντρικό κόμ~ο μέσω δύο διαδρομών, μία (1) υπο -

σωλήνωση προς κάθεκατεύθυνση ή δύο (2) υπο-σωληνώσεις προς τη μία 

κατεύθυνση απαιτούνται για τοσκοπό αυτό (ανάλογα με το εάν ο κόμ~ος 

διανομής είναι ανάμεσα από τους κυρίουςκόμ~ους ή από την ίδια πλευρά 

αντιστοίχως), για κάθε κόμ~ο διανομής. Για το δίκτυοδιανομής, η απόλυτη 

ελάχιστη προτεινόμενη ποσότητα είναι πέντε (5)εγκατεστημένες υπο

σωληνώσεις ή μικροσωληνώσεις. Συνήθως, σωληνώσεις γιαπερισσότερους 

του ενός κόμ~ους διανομής, καθώς και σωληνώσεις του δικτύουπρόσ~ασης 

θα συνυπάρχουν στην ίδια διόδευση. Συνεπώς πρ έπει να 

υπάρχειπρό~λεψη για περισσότερες υπο -σωληνώσεις.Το καλώδιο από 

κύριο κόμ~ο προς κάθε κόμ~ο διανομής στη ~έλτιστη περίπτωσηπρέπει 

είναι διακριτό και ενιαίο . 

Σημειώνεται οτι οι κόμ~οι διανομής μπορεί αρχικά (για λόγους απλότητας 

και μικρούκόστους διαχείρισης) να μην είναι τίποτε παραπάνω απο 

διατάξεις μικτονόμησης(crοss-cοnnect) οι οποίες υλοποιούν κατά 

περίπτωση μία ή παραπάνω φυσικέςσυνδέσεις (χωρίς πλεονασμό ή με 

πλεονασμό αντίστοιχα) μεταξύ ενός κόμ~ουπρόσ~ασης και ενός κυρίου 

κόμ~ου. Αυτό όμως σημαίνει οτι σε πλήρη ανάπτυξη,και με ανάγκη 

πλεονασματικής σύνδεσης κάθε σημείου πρόσ~ασης προς δύοκεντρικούς 

κόμ~ους, ο αριθμός των ινών που πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει 

οκόμ~ος διανομής είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Η πρό~λεψη ενεργών ή 

παθητικώνστοιχείων πολυπλεξίας και απο-πολυπλεξίας στους κόμ~ους 

διανομής, καθώς και τηςσύνδεσης εν σειρά κόμ~ων για υλοποίηση τοπικών 
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δακτυλίων ή αρτηριών με ένα ήπερισσότερα σημεία εξόδου, μπορεί να 

μειώσει κατά πολύ τις παραπάνω απαιτήσειςσε αριθμό εγκατεστημένων 

ινών. 

Στα παρόντα έργα, θα υπάρχει πρόβλεψη για απ' ευθείας σύνδεση μεταξύ 

κόμβωνδιανομής εν σειρά, για αντιμετώπιση μελλοντικής ζήτησης σε ίνες 

κυρίου δικτύου,για την περίπτωση ανυπαρξίας κυρίου δικτύου, και για την 

ικανοποίηση λειτουργικώνδακτυλίων χωρίς τη διαμεσολάβηση κυρίου 

κόμβου . 

Απαιτήσεις για το δίκτυο πρόσβασης 

Το δίκτυο πρόσβασης ενώνει τους κόμβους πρόσβασης με τους κόμβους 

διανομήςμέσω του καλωδίου πρόσβασης το οποίο με τη μορφή βρόχου 

διατρέχει φρεάτιαδιακλάδωσης και συγκόλλησης. Σημειώνεται ότι στον 

κόμβο πρόσβασης, θαυπάρχουν ενεργά στοιχεία μεταγωγής ή/και ενεργά ή 

παθητικά στοιχεία πολυπλεξίαςγια την υποστήριξη των χρηστών, οπότε ο 

αριθμός των ινών που αντιστοιχούν σεσυνδέσεις με χρήστες μπορεί τελικά 

να ικανοποιηθε ί από πολύ μικρότερο αριθμόινών μεταξύ κόμβου 

πρόσβασης και κύριου κόμβου. Από τον κόμβο πρόσβασηςαναχωρούν 

ζεύξεις για διακριτούς χρήστες της περιοχής. Ο αριθμός των 

σωλήνων,Ρage 50 of 123υπο-σωλήνων, κλπ. που θα τοποθετηθεί στο 

χάνδακα που ενώνει τα φρεάτιαπρόσβασης θα εξαρτηθεί από το εάν κοινοί 

χάνδακες και σωληνώσεις εξυπηρετούνκατά μήκος της διαδρομής τους και 

άλλους χρήστες . 

Απαιτήσεις για το δίκτυο συγκέντρωσης (τελικών χρηστών} 

Τυπικά κάθε χρήστης (κτίριο) εξυπηρετείται από έναν κόμβο πρόσβασης, 

μέσωφρεατίων και διαδρομών οι οποίες στο φυσικό επίπεδο μπορούν να 

έχουν μικτήτοπολογία απαρτιζόμενη από αστέρα, αρτηρία ή και δακτύλιο. 
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Κάθε χρήστης θαπρέπει να έχει τη δυνατότητα πλεονασματικών 

συνδέσεων (εντός της ίδιας όδευσης)προς τον οικείο κόμβο πρόσβασης και 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεταιεκμετάλλευση κοινών διοδεύσεων 

όπου αυτό είναι δυνατόν. Δεδομένου του ότι, όπωςαναφέρθηκε παραπάνω, 

για το συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει και πρόβλεψη για απ' ευθείας φυσική 

εν σειρά ζεύξη των κόμβων πρόσβασης που ανήκουν στον ίδιο βρόχο,θα 

υπάρχει δυνατότητα πολλών τρόπων διασύνδεσης μεταξύ ομοειδών 

χρηστών.Αυτό μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των αφιερωμένων 

απαιτούμενων ινών καισυνδέσεων στους ενδιάμεσους κόμβους όλων των 

επιπέδω 

Υλικά 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα οπτικά δίκτυα συμπεριλαμβάνουν 

φρεάτια,σωληνώσεις, καλώδια, μούφες συγκόλλησης, κιβώτια 

συγκολλήσεων, υπαίθριακιβώτια ή κιβώτια εσωτερικού χώρου με ερμάρια 

συγκόλλησης η/και διατάξειςμικτονόμησης (cross-connect) τερματισμού 

και σύνδεσης με ενεργό εξοπλισμό, χώροοργάνωσης πλεονάζοντος 

καλωδίου, τα ικριώματα παθητικού και ενεργούεξοπλισμού και όλες τις 

βοηθητικές διατάξεις και εξαρτήματα για ένωση καιδιακλάδωση 

σωληνώσεων και υπό -σωληνώσεων, για τη στήριξη, τη δρομολόγησηκαι 

την οργάνωση μεγάλου αριθμού καλωδίων. Δεδομένου οτι υπάρχει 

μεγάλοςαριθμός από επιλογές και διαδικασίες για την τοποθέτηση των 

παραπάνω υλικών, ηεπιλογή υλικών και διαδικασιών πρέπει να παίρνει υπ' 

όψη, τους τοπικούςπεριορισμούς και ιδιομορφίες, την συγκεκριμένη 

διαβάθμιση τεχνογνωσίας μεταξύτων διαφόρων μεθόδων, τους 

συγκεκριμένους τεχνοοικονομικούς στόχους κλπ. Σεκάθε περίπτωση όμως 

είναι προφανής η ανάγκη ανάπτυξης των δικτύων με συνεπήκαι δομημένο 

τρόπο λαμβάνοντας υπ' όψη το κόστος της συντήρησης και τηςεπέκτασης 
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μετά την αρχική λειτουργία του.Το δίκτυο αγωγών (ducting) περιλαμJ)άνει 

φρεάτια (ή εναλλακτικά υπαίθρια κφώτια)και σωληνώσεις . 

~ρεάτια 

Τα φρεάτια χρησιμοποιούνται για τρεις κυρίως σκοπούς : α) για τοπ 

οθέτησηπλεονασματικού καλωδίου ( looping cable), J)) για 

συγκόλληση/διακλάδωσηκαλωδίων και φιλοξενία των διατάξεων 

συγκόλλησης (cable splicing) ήδιακλαδωτήρων μικροσωληνώσεων 

(microtube branching) και γ) ως σημεία για τηνυποJ)οήθηση της έλξης ή 

της εμφύσησης καλωδίου . Για ομοιομορφία, μπορεί ναχρησιμοποιηθεί ένας 

τύπος φρεατίου (με μεταJ)λητές διαστάσεις ανάλογα με τηλειτουργία του 

και τους εκάστοτε περιορισμούς). Σε περιπτώσεις που ο υπόγειοςχώρος 

είναι περιορισμένος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπαίθρια 

κφώτιακαλωδίων. 

Στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, τα φρεάτια συγκόλλησης ή 

διακλάδωσηςσυστήνεται να τοποθετούνται σε αποστάσεις από 200 έως 

300m ενώ για διαδρομέςκαλωδίων σε αραιοκατοικημένες περιοχές οι 

αντίστοιχες αποστάσεις μπορούν ναφτάνουν τα 500 μέτρα. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίωνπου θα 

χρησιμοποιηθούν για την υποJ)οήθηση του περάσματος ίνας με έλξη 

ήεμφύσηση, πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να υποστηρίζονται απρόσκοπτα 

όλες οιπροJ)λεπόμενες τεχνικές περάσματος τ ου καλωδίου για τον 

προJ)λεπόμενο τύπο καιαριθμό καλωδίων και τον υπάρχοντα ή 

προJ)λεπόμενο τύπο σωληνώσεων ι υπο -σωληνώσεων ή μικρο

σωληνώσεων. 

Φρεάτια για τοποθέτηση πλεονασματικού καλωδίου συστήνεται να 

τοποθετούνται σετακτά διαστήματα ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 
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προβλέπονται μελλοντικές μικρο -μετατοπίσεις της διόδευσης. Πρέπει να 

δοθεί προσοχή στον προσδιορισμό της θέσηςτων φρεατίων ώστε να 

μπορούν να προστεθούν εύκολα χρήστες στο μέλλον 

Σωληνώσεις 

Αναφερόμαστε στο σύστημα σωλήνων και υπο -σωλήνων HDPE (High

densitypolyethylene) ή και συστοιχιών μικρο -σωληνώσεων που θα 

εγκατασταθούν για τηνυποδοχή των οπτικών καλωδίων. Ένα σημαντικό 

κόστος της υποδομής αποτελούν οιεκσκαφές και η τοποθέτηση των 

σωληνώσεων αυτών. Αυτό αυξάνει τις απαιτήσειςγια καλό σχεδιασμό και 

πρόβλεψη.Σχετικά με τον προσδιορισμό των μελλοντικών αναγκών, η 

εμπειρία δείχνει ,ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ανάλογες υποδομές 

αναπτύχθηκαν απότηλεπικοινωνιακούς φορείς με σκοπούς την κάλυψη 

άμεσων αναγκών και τηνελαχιστοποίηση του κόστους, ότι αυτά ήταν υπο -

διαστασιολογημένα όσον αφοράσωληνώσεις, καλώδια, μέγεθος και 

πυκνότητα φρεατίων. 

Στην επιλογή της διόδευσης, πρέπει να δοθεί προσοχή στη μελλοντική 

δομή τουπλήρως ανεπτυγμένου δικτύου. Οι σωληνώσεις για το κύριο 

δίκτυο, το δίκτυοδιανομής και το δίκτυο πρόσβασης διαστασιολογούνται 

χωριστά, αλλά είναιεπιθυμητό να εμπερικλείονται στην ίδια διόδευση 

(χάνδακα και φρεάτια) όπου αυτόείναι εφικτό. Ο αριθμός των σωλήνων (ή 

υπο -σωλήνων ή συστοιχιών μικροσωλήνωνεντός ενός κοινού σωλήνα) 

εξαρτάται από τον αριθμό των απαιτούμενων οπτικώνκαλωδίων. Η 

τοποθέτηση ενός (και μόνο) καλωδίου ανά υπο -σωλήνωση ήμικροσωλήνα 

πρέπει να θεωρείται γενικός κανόνας και να αποφεύγονται οιπαρεκκλίσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός κύριου δικτύου, δικτύου διανομής,και 

δικτύου πρόσβασης, πρέπει να προβλέπει την άμεση τοποθέτηση κενών 

σωλήνωνή συστοιχιών μικροσωληνώσεων και τη μελλοντική εισαγωγή υπο 
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-σωλήνων καιοπτικών καλωδίων για την ικανοποίηση της μελλοντικής 

ζήτησης. Η θεώρηση τωναναπτυξιακών και ρυμοτομικών σχεδίων της 

περιοχής είναι απαραίτητη ώστε ηπιθανότητα να προκύψει ανάγκη 

αχρήστευσης ή μετακίνησης μεγάλου μέρους τηςυποδομής να 

ελαχιστοποιηθεί 

Γενικά διακρίνουμε 2 προσεγγίσεις όσον αφορά τις σωληνώσεις: 

• Χρήση συμ~ατικών σωληνώσεων για τις κύριες αρτηρίες ή/και τις 

αρτηρίεςδιανομής εάν μεσολα~ούν μεγάλες αποστάσεις και υπάρχει η 

ανάγκη για μεγάλοαριθμό ινών ανά καλώδιο και συγκολλήσεις σε φρεάτια 

συγκόλλησης . 

• Χρήση συστοιχιών μικροσωληνώσεων οι οποίες και προτείνονται 

ναχρησιμοποιηθούν τουλάχιστον για τις συνδέσεις των χρηστών, το δίκτυο 

πρόσ~ασηςή/και τις αρτηρίες διανομής (ακόμη και του κυρίου δικτύου εάν 

αυτό είναι εφικτό). 

Σ υμβaτική προσέγγιση με χρήση συγκοlιlιήσεωv και Σ ωlιηvώσεωv 

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να ακολο υθηθεί για το κύριο δίκτυο στην 

περίπτωσημεγάλων αποστάσεων και επίσης πρέπει να εξετασθεί η 

καταλληλότητα της χρήσηςτης για το δίκτυο διανομής και πρόσ~ασης 

καθώς και για τις συνδέσεις προς τουςχρήστες, ανάλογα με την 

περίπτωση, και σύμφωνα με όσα αναφ έρθηκαν παραπάνω. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή την οποία εφ' εξής αποκαλούμε 

«συμ~ατική»ισχύουν τα παρακάτω : 

Κάθε καλώδιο του κυρίου δικτύου τοποθετείται εντός ιδιαίτερης υπο -

σωλήνωσης καιοδεύει χωρίς διακοπές από κύριο κόμ~ο σε κύριο κόμ~ο με 

προσπάθε ια γιαμεγιστοποίηση των τμημάτων τα οποία μεσολα~ούν μεταξύ 

114 



συγκολλήσεων. Οισυγκολλήσεις όλων των ινών του καλωδίου ασφαλίζονται 

και προστατεύονται απότην υγρασία εντός ειδικής διάταξης (μούφας), Το 

δίκτυο διανομής, δηλαδή οισυνδέσεις από τους κύριους κόμβους προς τους 

κόμβους διανομής αναπτύσσεται μετον ίδιο τρόπο εφ' όσον αυτό είναι 

δυνατόν. Η πρόβλεψη πλεονασματικής απ'ευθείας σύνδεσης ενός κόμβου 

διανομής προς δεύτερο κύριο κόμβο, απαιτεί τηνύπαρξη κενής υπο

σωλήνωσης καθ' όλο το μήκος της σχετικής διαδρομής. Έτσι γιαένα τμήμα 

με Ν κόμβους διανομής μεταξύ δύο κυρίων κόμβων απαιτούνται Ν υπο -

σωλήνες. 

Για τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού καλωδίων και υπο -σωληνώσεων, 

μπορούννα χρησιμοποιηθούν καλώδια μεγαλύτερου αριθμού ινών και στο 

πέρασμά τους απότους κόμβους διανομής να εξέρχονται μέσω διάταξης 

συγκόλλησης μόνο οιαπαιτούμενες για το συγκεκριμένο κόμβο ίνες από τον 

κατάντη της διαδρομής κύριοκόμβο και να εισέρχονται οι ίνες που 

προορίζονται για τον ανάντη της διαδρομήςκύριο κόμβο.Το δίκτυο 

πρόσβασης αναπτύσσεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρθηκε 

στηνπαραπάνω παράγραφο για το δίκτυο διανομής. 

Οι χρήστες γενικά υποστηρίζονται με διακριτά καλώδια από τον κόμβο 

πρόσβασηςχωρίς να αποκλείεται η προαναφερθείσα τεχνική με καλώδιο 

που εκκινεί από κόμβοπρόσβασης και «ξεφλουδίζεται» τμηματικά 

παρέχοντας συγκεκριμένο αριθμό ινώνανά χρήστη. Η διαμεσολάβηση 

χρήστη στο δίκτυο πρόσβασης δεν αποκλείεται σεπεριπτώσεις μεγάλου 

χρήστη ισοδύναμου από άποψη απαίτησης ινών με κόμβοπρόσβασης. 

Η μέθοδος παρουσιάζει μερικά μειονεκτήματα: 

• Μεγάλος αριθμός και μέγεθος καλωδίων συνεπάγονται αυξημένες 

διαστάσειςσωλήνων οι οποίοι απαιτούν μεγάλες εκσκαφές, και 
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παρουσιάζουν προβλήματατοποθέτησης λόγω της αυξημένης ακαμψίας 

τους και του μικρότερου διαθέσιμουμήκους σε στροφεία. 

• Ο αριθμός ινών που αναχωρεί και εισέρχεται στο καλώδιο μέσω 

διάταξηςσυγκόλλησης είναι ίσος με τον αριθμό των ινών που αντιστοιχούν 

στο χαμηλότεροεπίπεδο οργάνωσης των καλωδίων (θάλαμος -tube ή 

ταινία-rίbbοn), καθιστώνταςπροβληματική την εξυπηρέτηση κόμβων 

διαφορετικής δυναμικότητας μεμεταβαλλόμενο αριθμό ινών. 

• Για την εισαγωγή νέου κόμβου σε υπάρχον φρεάτιο απαιτείται α) να 

υπάρχειδιαθέσιμο καλώδιο, β) να έχει πλεόνασμα μήκους γ) να υπάρχουν 

διαθέσιμες ίνες στοκαλώδιο, δ) να γίνει προσεκτική τομή του εξωτερικού 

φλοιού του καλωδίου, ε) νααπομονωθεί ο ελεύθερος θάλαμος, στ) να 

γίνουν προσεκτικά οι συγκολλήσεις και ναδιευθετηθούν οι υπόλοιποι 

θάλαμοι στον προσδιορισμένο για το σκοπό αυτό χώροεντός της διάταξης 

συγκόλλησης. 

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται καλώδια μεγάλου αριθμού ινών, για 

τηνεξυπηρέτηση ενδιάμεσων υπαρχόντων ή μελλοντικών κόμβων ή 

χρηστών, πέραν τωνπροβλημάτων που επιφέρει η αύξηση ~άρους, 

ακαμψίας, απαιτήσεων χώρου καικόστους, πιθανή ~λά~η σε ολόκληρο το 

καλώδιο επιφέρει προ~λήματα στηλειτουργία πολλών χρηστών συγχρόνως. 

• Η υλοποίηση εν σειρά συνδέσεων μεταξύ επιλεγμένων κόμ~ων α) είναι 

δύσκολη καιαπαιτεί προγραμματισμό (αριθμό ινών, ποιος με ποιόν κλπ.). 

• Ο αριθμός των συγκολλήσεων μεταξύ δύο απομακρυσμένων σημείων 

είναιιδιαίτερα αυξημένος με αποτέλεσμα την εξασθένιση του οπτικού 

σήματος. 
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Χρήση συστοιχιώv μιιφοσω.Αηvώσεwv 

Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, προτείνεται να χρησιμοποιηθούν 

συστοιχίεςμικροσωληνώσεων για τις συνδέσεις των χρηστών, το δίκτυο 

πρόσ~ασης ή/και τιςαρτηρίες διανομής.Οι μικροσωληνώσεις είτε έχουν τη 

μορφή μίας ολοκληρωμένηςσυστοιχίας σωληνίσκων με εξωτερικό 

περφάλλοντα προστατευτικό μανδύα(κατάλληλο για άμεσο ενταφιασμό πχ. 

από HDPE), είτε μπορούν να τοποθετηθούντμηματικά κατά δέσμες, εφόσον 

προκύπτει ανάγκη, εντός υπάρχοντοςπροστατευτικού σωλήνα με ειδικές 

διατάξεις προώθησης. 

Αν και εκ πρώτης όψεως το σύστημα φαίνεται παρόμοιο με αυτό των 

συμ~ατικώνυπο-σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται στη συμ~ατική 

προσέγγιση, η διαφοράέγκειται στο εξής: Αντί της δρομολόγησης οπτικών 

ινών μέσω συγκόλλησης μεταξύδιαφορετικών καλωδίων και χρήσης 

διατάξεων συγκόλλησης, αυτά πουδρομολογούνται είναι οι 

μικροσωληνώσεις μέσω κατάλληλων διακλαδωτήρων καισυνδέσμων (~λ. 

τεχνικές προδιαγραφές). Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ένα 

λείοφυσικό κανάλι από επιλεγμένο σημείο προς επιλεγμένο σημείο, με τη 

δυνατότητα τοκανάλι αυτό να ενώνει κόμ~ους διαφορετικών επιπέδων, 

κόμ~ους ίδιου επιπέδου ήχρήστες με κόμ~ους πρόσ~ασης . Τα άκρα των 

κενών μικροσωλή νων σφραγίζονται μευδατοστεγή πώματα στα σημεία που 

αυτές καταλήγουν (κατά τεκμήριο σεκόμ~ους).Το μικρο-καλώδιο εμφυσάται 

με κατάλληλες συσκευές σε ύστερο χρόνο ,όταν απαιτείται, και με τον 

απαιτούμενο αριθμό ινών ο οποίος με την τρέχουσατεχνολογία μπορεί να 

κυμαίνεται από 2 έως 96 ίνες με την μέγιστη εξωτερικήδιάμετρο του 

μικρο-καλωδίου να παραμένει στο επίπεδο των 4 -6mm, ανάλογα με 

τοναριθμό των ινών. 

Η διάμετρος και το ~όρος του μικρο -καλωδίου είναι δυνατό να παραμένει 
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σε χαμηλάεπίπεδα επειδή λόγω της μεθόδου τοποθέτησης και λόγω της 

προστασίας από τημικροσωλήνωση και το εξωτερικό περφλημα της 

συστοιχίας, δεν αναπτύσσονταιδυνάμεις ελκυσμού ή θλίψης οπότε εκλείπει 

η ανάγκη για ενισχυτικούς μανδύες στοίδιο το καλώδιο. Βε~αίως η 

απαιτούμενη αντοχή του μικροκαλωδίου πρέπει να είναιτέτοια ώστε να 

αντέχει τα συνήθη φορτία κρούσης και θλίψης τα οποία μπορούν 

νααναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του καλωδίου καθ' όσο 

διάστημααυτό ~ρίσκεται εκτεθειμένο εκτός των μικροσωληνώσεων. 

Η μέθοδος παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία 

αναφέρονταιπαρακάτω : 

1. Ο αριθμός των συγκολλήσεων μεταξύ δύο απομακρυσμένων σημείων 

είναιμειωμένος με αποτέλεσμα την μείωση της απόσ~εσης του οπτικού 

σήματοςαλλά και τη μείωση του κόστους εγκατάστασης 

2. Η εξυπηρέτηση κόμ~ων διαφορετικής δυναμικότητας με 

μετα~αλλόμενοαριθμό ινών είναι εφικτή. 

3. Για την εισαγωγή νέου κόμ~ου σε υπάρχον φρεάτιο απαιτείται να 

υπάρχειμόνο διαθέσιμη μικροσωλήνωση 

4. Με τη χρήση διακριτών καλωδίων μικρού αριθμού ινών, η ~λά~η 

ενόςκαλωδίου δεν επηρεάζει τη λειτουργία πολλών χρηστών. 

5. Η υλοποίηση εν σειρά συνδέσεων μεταξύ επιλεγμένων κόμ~ων είναι 

πολύεύκολη χωρίς να απαιτεί προγραμματισμό και υπερ -διαστασιολόγηση 

κοινούκαλωδίου. 

6. Το αρχικό κόστος μειώνεται κατά πολύ 

7. Οι υποχρεώσεις του δήμου μπορούν να περιοριστούν ουσιαστικά 
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στηνυποστήριξη μιας υποδομής σωληνώσεων παρά ενός 

τηλεπικοινωνιακούδικτύου. 

Επιπλέον των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων θα πρέπει να τονισθεί 

ότι η χρήσημικροσωληνώσεων ευνοεί το δομικό διαχωρισμό μεταξύ αυτών 

οι οποίοι τελικάμπορούν να συμ~άλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σε ένα Δήμο. Ορόλος των Δήμων, μέσω του Επιχειρ ηματικού 

Σχήματος, περιορίζεται στο να παρέχειμόνο τις απαραίτητες υποδομές οι 

οποίες ευνοούν τον υγιή ανταγωνισμό. Η τοποθέτηση μικροσωληνώσεων 

ειδικά για τις συνδέσεις χρηστών αποτελεί τουψηλότερο επίπεδο ανοιχτής 

πρόσ~ασης, και ανάλογα με το Επιχειρημ ατικό Σχήμαπου θα υιοθετηθεί 

μπορεί να δώσει την ευκαιρία και την ελευθερία σε χρήστες ναεπιλέξουν 

τον πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αυτή η προσέγγιση απομακρύνεικάθε 

πιθανότητα οι τελευταίες εκατοντάδες μέτρων της υποδομής 

ναχρησιμοποιηθούν ως στενωπός μη ελεγχόμενος από το χρήστη, όπως 

συνήθως είναι ηπερίπτωση με την έως τώρα παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών .Η χρήση μικροσωληνώσεων επιτρέπει το μερισμό και την 

ανοιχτή πρόσ~αση στοεπίπεδο της μικροσωλήνωσης. Καθώς αναπτύσσεται 

η υποδομή, δημόσιοι κόμ~οιπρόσ~ασης μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με 

ακόμη πιο πυκνές διατάξειςμικτονόμησης και παθητικής ή ενεργούς 

πολυπλεξίας και να δίνουν τη δυνατότητασύνδεσης πολύ περισσότερων 

χρηστών απ' ότι προ~λέπεται στο παρόν έργο μεπληθώρα ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σε κεντρικούς κόμ~ους του μητροπολιτικούδακτυλίου. 

Κύριος κομβος 

Ο απαιτούμενος χώρος για τον κύριο κόμ~ο (όπου θα υπάρχει σημείο 

παρουσίας ΡοΡενός ή πολλών παρόχων) πρέπει να εξασφαλίζει την 

ικανοποίηση ιδιαίτερωνλειτουργικών απαιτήσεων. 
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Το μέγεθος του χώρου πρέπει να είναι ικανό να φιλοξενήσει όλες τις 

διατάξεις γιασυγκόλληση ινών, διασύνδεση ινών (interconnection) 

μικτονόμηση ινών (cross -connection), και σύνδεση ενεργού εξοπλισμού 

μετάδοσης από διαφορετικούς(ανταγωνιστικούς ή μη) παρόχου ς . Επιπλέον 

πρέπει να υπάρχει χώρος για μελλοντικήεπέκταση. 

Ο χώρος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις κλιματισμού, 

μηχανικήπροστασία από κλοπή, κοινή διάταξη αδιάλειπτης ηλεκτρικής 

παροχής με χρόνοαυτόνομης κάλυψης τουλάχιστον 30 λεπτά.Παράλληλα, 

εάν δεν υπάρχει, πρέπει ναμπει στο σχεδιασμό και να υλοποιηθεί 

δευτερεύουσα πηγή ηλεκτρικής ενέργειας(ηλεκτρο-παραγωγό 

ζεύγος).Επιπλέον, είναι επιθυμητό ο χώρος να είναι εφοδιασμένος με 

ηλεκτρονικό σύστηματαυτοποίησης με ιδιαίτερα επιθυμητή τη δυνατότητα 

καταγραφής (logging).Tα ~ασικά παθητικά στοιχεία απαρτίζονται από 

μονάδες συγκόλλησης, τερματισμούκαι μικτονόμησης οι οποίες μπορούν να 

φιλοξενούνται σε κοινά ικριώματα ( OpticalDistribution Frames - ODF). 

Τα ενεργά στοιχεία, καθώς και παθητικές διατάξεις πολυπλεξίας, απο

πολυπλεξίαςαφορούσες συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένων 

παρόχων, τοποθετούνται σεικριώματα παράπλευρου χώρου ο οποίος, σε 

πλήρη ανάπτυξη, μπορεί να έχειδιαφορετική πολιτική πρόσ~ασης και 

διαφορετικό μηχανισμό ταυτοποίησης. 

Κόμ~ος διανομής 

Ο κόμ~ος διανομής απαρτίζεται απλά από παθητικές διατάξεις cross

connect, καιείναι προετοιμασμένος να δεχθεί παθητικά στοιχεία 

πολυπλεξίας/απο -πολυπλεξίαςή/και ενεργό εξοπλισμό.Έτσι 0 κόμ~ος 

διανομής μπορεί να υλοποιηθεί με ένα κφώτιο εξωτερικού ήεσωτερικού 

χώρου εφοδιασμένου με ερμάρια συγκόλλησης, τερματισμού,αποθήκευσης 
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καλωδίου και μικτονόμησης από την εμπρόσθια πλευρά. Για τηνπερίπτωση 

μελλοντικής επέκτασης και εγκατάστασης και υποστήριξης παθητικών 

ήενεργών στοιχείων πολυπλεξίας (π.χ. CWDM OADM, ΡΟΝ Splitters και 

Couplersκλπ) απαιτείται επαρκής επιπλέον χώρος. Για τις περιπτώσεις 

προγραμματισμού παθητικο εξοπλισμού δεν απαιτείται ηλεκτρική παροχή. 

Κόμβος Πρόσβαση 

Ο κόμβος πρόσβασης, είναι το σημείο απ' όπο υ υλοποιούνται οι ζεύξεις 

προς κάθειδιαίτερο χρήστη και συμπεριλαμβάνει παθητικές διατάξεις 

(συγκόλλησης,τερματισμού) οι οποίες μπορεί να απαρτίζονται από 

διακριτές μονάδες ή νασυστεγάζονται σε κοινά ικριώματα ( FDFs), Η 

διαμόρφωση του χώρου εξαρτάται απ ότον αριθμό των υποστηριζόμενων 

χρηστών. Οι διαστάσεις του απαιτούμενου χώρουεξαρτώνται από των 

αριθμό των υποστηριζόμενων χρηστών, το είδος των χρηστών(εάν 

ανήκουν π.χ. σε ομογενές κλειστό group ή όχι) κλπ. Για μικρό αριθμό 

χρηστών ,ο κόμβος πρόσβασης μπορεί να περιορίζεται σε ένα κλειστό 

ικρίωμα εντόςστεγασμένου χώρου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει παθητικά 

και ενεργά στοιχεία, μεπιθανά απομακρυσμένο το κφώτιο εισόδου του 

καλωδίου και συγκόλλησης τωνεισερχόμενων (OSP) προς τις 

ενδοκτιριακές ίνες (IFC ) ή θα περιορίζεται σε ένακφώτιο εξωτερικού 

χώρου εφοδιασμένου με ερμάρια συγκόλλησης, τερματισμού,αποθήκευσης 

καλωδίου και μικτονόμησης από την εμπρόσθια πλευρά, μπαταρίες,UΡS, 

και ικρίωμα ανάρτησης ενεργών στοιχείων κατάλληλων για χρήση 

σεεξωτερικό περφάλλον. Για μεγάλο αριθμό χρηστών, το μέγεθος και ο 

τύπος τουκόμβου πρόσβασης μπορεί να είναι συγκρίσιμος με αυτά του 

κεντρικού κόμβου.Σημειώνεται οτι κόμβοι διανομής και πρόσβασης 

μπορούν να συστεγασθούν στονίδιο χώρο, ιδιαίτερα στο έργο αυτό, πλην 

όμως, οι διατάξεις του κόμ~ου διανομής θαείναι διακριτές από αυτές του 
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κόμ~ου πρόσ~ασης.0 κόμ~ος πρόσ~ασης πρέπει να προ~λέπει και τη 

δυνατότητα για μελλοντικήεγκατάσταση ενεργού εξοπλισμού για την 

παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούςχρήστες. 

Τελικός Χρήστης 

Κατά τεκμήριο, οι τελικοί χρήστες εξυπηρετούνται από επιτοίχιο οπτικό 

κφώτιοσυγκόλλησης όπου καταλήγει το καλώδιο εξωτερικού χώρου (ή η 

μικροσωλήνωση).Ο τερματισμός μπορεί να γίνει στο κφώτιο αυτό, ή 

εναλλακτικά να χρησιμοποιηθείκαλώδιο εσωτερικού χώρου του οποίου οι 

ίνες, μετά τη συγκόλληση στο ένα άκρο μετις αντίστοιχες ίνες του 

εξωτερικού καλωδίου θα τερματισθούν σε δεύτερο οπτικόκατανεμητή, 

πλησίον των ενεργών στοιχείων του χρήστη (π.χ. στο ίδιο ικρίωμα 

19").Άξιες ιδιαίτερης προσοχής είναι λύσεις οι οποίες συνδυάζουν σε ένα 

επιτοίχιοκφώτιο εξωτερικού χώρου, τη φιλοξενία ενός μεταγωγέα, 

διάταξης εισόδου καιστεγανοποίησης των καλωδίων οπτικών ινών και 

χαλκού για τον πάροχο και τοχρήστη αντίστοιχα, UPS, μπαταρίας και 

μηχανισμού ασφαλείας για περιορισμό τηςπρόσ~ασης . Η λύση αυτή 

συμ~άλει στον περιορισμό διαδικαστικών προ~λημάτωνπου θα προκαλούσε 

η ανάγκη συντήρησης και επιδιόρθωσης ~λα~ών σε μη εργάσιμεςώρες. 

ΕΑaχιστες Απαιτήσεις Παθητικού ΕξοπΑισμού Κόμβwv 

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται οι προτεινόμενες ελάχιστες 

ενδεικτικέςαπαιτήσεις σε καλώδια, ίνες, συγκολλήσεις ( splices), προ

τερματισμένα pig-tails,oπτrκά patch-panels των 12 τερματικών συνδέσμων 

τύπου <LC/UPC ή LC/ APC> καισυνδετικών χορδών με συνδέσμους <LC/UPC 

ή LC/ APC αντίστοιχα> και στα δύοάκρα για μικτονόμηση στα ODFs, καθώς 

και συνδετικών χορδών με συνδέσμους<LC/UΡC ή LC/ APC αντίστοιχα> στο 

ένα άκρο τους, για σύνδεση προς την πλευράτων ενεργών ή παθητικών 
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στοιχείων πολυπλεξίας (με κατάλληλους συνδέσμους στοάλλο άκρο τους οι 

οποίες θα αντιστοιχούν στις διεπαφές των συσκευών). Σεπεριπτώσεις 

όπου η αναμενόμενη ζήτηση είναι μεγάλη, οι προτεινόμενες ελάχιστεςτιμές 

πρέπει να αυξηθούν κατάλληλα. 

Άλλες γενικές απαιτήσεις 

Ασφάλεια: Ένα οπτικό δίκτυο πρέπει να κατασκευάζεται εξ αρχής με 

τρόπο τέτοιοώστε να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό λε ιτουργικής 

διαθεσιμότητας, ώστεοποιεσδήποτε διακοπές εξ' αιτίας βλαβών να είναι 

όσο το δυνατόν λιγότεροαντιληπτές από το χρήστη. Οι βλάβες πρ έπει να 

είναι αναγνωρίσιμες καιεπιδιορθώσιμες σε μικρό σχετικά χρόνο. 

Για να επιτευχθεί αυτό, το δίκτυο πρέπει να έχει:ενιαία δομή.Προστασία 

από φθορές, φωτιά και κλοπή .Πλεονασματικότητα σε ίνες.Δυνατότητα 

άμεσης ανα-δρομολόγησης στο φυσικό ή λειτουργικό επίπεδο. 

Πρέπει να προδιαγραφούν και να συμφωνηθούν:Ελάχιστες απαιτήσεις 

ασφαλείας.Απαιτήσεις διαθεσιμότητας.Ειδικές απαιτήσεις αφορούσες 

πλεονάζουσες και εναλλακτικές συνδέσεις γιαειδικές περιπτώσεις. 

Ομοιόμορφη Δομή: Η ομοιόμορφη δομή καθιστά εύκολη την επέκταση, 

τησυντήρηση και την αποκατάσταση. Οι επιδιορθώσεις βλαβών μπορεί να 

εκτελεστούνγρήγορα επειδή όλα τα μέρη έχουν κατασκευαστεί με 

ομοιόμορφο τρόπο. 

Προστασία απέναντι σε φθορές, απόπειρες κλοπής και φωτιές : Το 

επίπεδο τωνπροστατευτικών μέτρων που πρέπει να παρθούν για την 

αντιμετώπιση φθοράς,κλοπής και φωτιάς θα πρέπει να καθορίζεται πιθανά 

σε συνεργασία με μιαασφαλιστική εταιρία που θα καλύπτει τον 

εξοπλισμό.Τα διαφορετικά μέρη του δικτύου θα πρέπει να προστατεύονται 
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απέναντι σε φθορέ ςκαι εισ~ολές. Στα κομ~ικά σημεία υπάρχει ένα 

προκαθορισμένο επίπεδο ασφαλείαςαπέναντι σε απόπειρες κλοπής, αλλά 

θα πρέπει και τα φρεάτια, τα καλώδια τακφώτια, και οι σωλήνες όδευσης 

να είναι επίσης προστατευμένα. Τα κφώτια θαπρέπει να ασφαλίζονται από 

πόρτες με κλειδαριές. Οι σωλήνες θα πρέπει ναεπιλεγούν ώστε να έχουν 

τη μέγιστη δυνατή προστασία . 

Μετρήσεις και δοκιμασίες : Μετρήσεις και δοκιμασίες γίνονται για να 

επιτευχθεί τοσωστό επίπεδο ποιότητας, και για να επφε~αιωθεί ότι οι 

απαιτήσεις μετάδοσης πουορίζονται για ένα δίκτυο, ικανοποιούνται από το 

οπτικό καλώδιο, τις συγκολλήσειςκαι τις επαφές. 

Οι μετρήσεις και οι δοκιμές ~ασίζονται κυρίως σε δύο διαδικασίες, την 

ονομαζόμενηΟΤDR και την μέτρηση εξασθένισης σήματος (μέτρηση dB). Η 

μέτρηση OTDR μαςπρομηθεύει με γνώση σχετικά με το αν κάθε κομμάτι 

της οπτικής επαφής είναι χωρίςπρο~λήματα. Η μέτρηση εξασθένισης 

σήματος δίνει την πιο ακρφή τιμή για τηνσυνολική εξασθένιση της οπτικής 

επαφής από άκρο σε άκρο.Για κάθε διαδικασία μέτρησης, υπάρχουν 

διαφορετικές μέθοδοι . Για τη συμ~ατότητακαι συγκρισιμότητα μεταξύ των 

μετρήσεων που λαμ~άνονται σε διαφορετικέςπεριστάσεις, είναι σημαντικό η 

μέθοδος μέτρησης να περιγράφεται επακρφώς και ναυπάρχει σχετική 

τεκμηρίωση.Οι προδιαγραφές και οι συμ~ατές προς αυτές τεχνική 

προσφορά του αναδόχου θαπρέπει να αναφέρει αναμενόμενες τιμές από τις 

μετρήσεις στο συγκεκριμένο δίκτυο.Με τον τρόπο αυτό ταυτόσημες 

απαιτήσεις εφαρμόζονται σε διαφορετικά σημεία τουδικτύου ανεξάρτητα 

από το πότε αυτά σχεδιάστη καν ή δημιουργήθηκαν.Η σύμ~αση θα πρέπει 

να ορίζει : Τα όρια των τιμών εξασθένισης και ανάκλασης στα καλώδια, 

στιςσυγκολλήσεις και στους συνδέσμους .Τους τύπους των οργάνων που θα 

χρησιμοποιηθούν στις μετρήσεις.Τις μεθόδους μέτρησης που θα 
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χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικές μετρήσεις.Την διαδικασία τεκμηρίωσης 

και παρουσίασης των αποτελεσμάτων τωνμετρήσεων. 

Αρχιτεκτονική ενός δικτύου οπτικών ινών 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική ενός δικτύου οπτικών ινών, σημειώνεται 

ότι αποτελείται από τρεις βασικές λογικές μονάδες: το δίκτυο κορμού, το 

δίκτυο διανομής και το δίκτυο πρόσβασης. Η λογική αυτή παρουσιάζεται 

καλύτερα στα σχήματα που ακολουθούν: 

κύριος κόμβος κύριο δίκτυο 

χρήστες 

Το δίκτυο κορμού αποτελείται από έναν αριθμό κόμβων οι οποίοι 

συνδέονται μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των 

κύριων κόμβων οι οποίοι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. 

Επιπλέον, το δίκτυο διανομής αποτελείται από τους κόμβους διανομής, οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους και υπάρχει πρόβλεψη και για επιπλέον 

συνδέσεις μεταξύ τους στο μέλλον. Τέλος, στο δίκτυο πρόσβασης το οποίο 

αποτελείται από τους κόμ~ους πρόσ~ασης συνδέονται τα διάφορα κτίρια 

όπου αναλόγως των απαιτήσεων των τελικών χρηστών καθορίζονται και 

τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συνδέσεων. 
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Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο εύρος ζώνης, το οποίο σήμερα φθάνει 

στις ευρέως χρησιμοποιούμενες υλοποιήσεις όπως το Gigabit Ethernet 

μέχρι και τα 10 Gbps. Η απόσταση κυμαίνεται μεταξύ 70-100 Km ανάλογα 

με τον τύπο της οπτικής ίνας και το σήμα που μεταφέρεται. Συνεπώς, 

περιορίζουν τον αριθμό των ενδιάμεσων ενισχύσεων που απαιτούνται για 

να διασχίσει το σήμα μια μεγάλη απόσταση, και έχει σημαντική ανοχή στον 

θόρυ~ο. 

Όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας οπτικών ινών στην παροχή 

τέτοιου είδους ευρυζωνικής πρόσ~ασης, η αρχιτεκτονική αναφέρεται ως 

Fiber Το The Home (FTTH) και συνίσταται στην κατάληξη (ζευγών 

συνήθως) οπτικών ινών στο χώρο των συνδρομητών και τον τερματισμό 

τους με κατάλληλο εξοπλισμό. Η τεχνολογία FTTH διαχωρίζεται ανάλογα 

με το αν στα σημεία διακλάδωσης χρησιμοποιείται παθητικός ή ενεργός 

εξοπλισμός. Πρόκειται για τις τεχνολογίες Actiνe Optical Network 

(ΑΟΝ) και Passiνe Optical Network (ΡΟΝ). 

Ανάμεσα στα πολλαπλά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των οπτικών ινών 

διακρίνουμε το χαμηλό κόστος, το υψηλό bandwidth το οποίο ξεπερνά 

κατά εκατοντάδες φορές αυτό ενός κοινού καλωδίου, την μικρή 

εξασθένηση του σήματος καθώς και τις μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια. 

Επιπλέον, οι οπτικές ίνες διαθέτουν μικρές διαστάσεις και ~άρος και 
παρατηρείται υψηλή διαθεσιμότητα που οφείλεται κυρίως στην ανθεκτική 

κατασκευή των σύγχρονων οπτικών καλωδίων, που μειώνει στο ελάχιστο 

το ενδεχόμενο εξωτερικής ζημιάς . 

Ένας άλλος σχετικός όρος με το συγκεκριμένο θέμα είναι οι σκοτεινές 
οπτικές ίνες (Dark Fibers). Πρόκειται για κλασσικές οπτικές ίνες οι 
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οποίες είναι τοποθετημένες κανονικά αλλά παραμένουν αχρησιμοποίητες . 

Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου οι αντίστοιχες εταιρείες 

επιλέγουν να εγκαταστήσουν μεγαλύτερο πλήθος οπτικών ινών από τις 

υπάρχουσες ανάγκες για μελλοντική χρήση. Έτσι λοιπόν, οι επιπλέον 

οπτικές ίνες μπορούν να εκμισθωθούν σε άλλες εταιρείες ή ιδιώτες για 

προσωπική χρήση. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία των παραπάνω δικτύων θα ανήκουν και τα 

μητροπολιτικά ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών που πρόκειται να 

δημιουργηθούν στη χώρα μας στα πλαίσια της Πρόσκλησης 93 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

ΠλΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΠΚΩΝ ΙΝΩΝ 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των οπτικών ινών σε σχέση με τα άλλα 

μέσα μετάδοσης είναι: 

1. Αφθονία πρώτης ύλης. Το γυαλί είναι ανεξάντλητο και βρίσκεται 

παντού σε αντίθεση με τις πρώτες ύλες των μεταλλικών καλωδίων. 

2. Το βάρος και ο όγκος των οπτικών ινών είναι σημαντικά μικρότερα 

από άλλους αντίστοιχους αγωγούς . Για παράδειγμα χάλκινο καλώδιο των 

1.000 ζευγών σε μήκος 500m ζυγίζει 4.000 κιλά, ενώ κσλώδιο οπτικών 

ινών με των ίδιο αριθμό καναλιών ζυγίζει 45 κιλά . 

3. Δεν είναι ευαίσθητες σε υγρό περιβάλλον, όπου στα χάλκινα 

καλώδια μπορεί να δημιουργηθούν βραχυκυκλώματα και πα ραδιοφωνίες. 

Επιπλέον δεν μεταφέρουν ηλεκτρικό σήμα προτιμούνται σε περιοχές 

υψηλού κινδύνου εκρήξεων από σπινθήρες (χώροι αποθήκευσης καυσίμων, 
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εύφλεκτων αερίων κ.α . ) . 

4. Δεν απαιτείται γείωση, επειδή οι οπτικές ίνες είναι 

κατασκευασμένες από διηλεκτρικό υλικό. 

5. Το φαινόμενο της διαφωνίας (Crosstalk Interference), που είναι 

τόσο συνηθισμένο σε καλώδια που περιέχουν περισσότερα του ενός 

μεταλλικά ζευγάρια, στους οπτικούς αγωγούς είναι άγνωστο, αφού οι 

οπτικοί αγωγοί ούτε εκπέμπουν ούτε απορροφούν ενέργεια. Έτσι πολλές 

οπτικές ίνες μπορούν να παραλληλιστούν μέσα στο ίδιο κάλυμμα του 

καλωδίου χωρίς καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους . 

6. Δεν επηρεάζονταιαπό ηλεκτρομαγνητικά πεδία και γι' αυτόν τον λόγο 

συνίσταται η χρήση τους σε βιομηχανικούς χώρους με υψηλό περφάλλον 

θορύβου . 

7. Διαθέτουν πολύ μεγάλο εύρος φάσματος συχνοτήτων, από μερικές 

δεκάδες ΜΗΖ έως εκατοντάδες GHZ, που επιτρέπει πολύ υψηλούς ρυθμούς 

μετάδοσης. Σήμερα υπάρχουν εγκατεστημένες οπτικές ίνες με ρυθμούς 

μετάδοσης 2,5Gbits/sec .Η τεχνολογία βελτιώνει συνεχώς τα 

χαρακτηριστικά των οπτικών ινών , με αποτέλεσμα να αυξάνεται το πλήθος 

των καναλιών που μπορεί να μεταδώσει μία ίνα. Σήμερα η χωρητικότητα 

μίας οπτικής ίνας ξεπερνά τα 30.000 κανάλια φωνής. 

8. Είναι αρκετά ασφαλές μέσο μεταφοράς, καθώς είναι πολύ δύσκολο 

να παρέμβει κάποιος για να υποκλέψει ή να παρεμβάλει data. 

9. Οι οπτικές ίνες προκαλούν μικρότερη εξασθένηση στα σήματα που 
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μεταφέρουν απ· ότι τα χάλκινα και ομοαξονικά καλώδια . Επιτυγχάνουμε 

σήμερα μετάδοση σήματος μέσω οπτικών ινών χωρίς αναγεννητή σε 

αποστάσεις που ξεπερνούν τα 300Km. 

10. Ο ρυθμός εμφάνισης σφαλμάτων (error data) είναι σε χαμηλά 
επίπεδα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι καλύτερες από τα 

ενσύρματα μέσα μετάδοσης κατά 3 τάξεις μεγέθους . 

11. Είναι κατά πολύ φθηνότερες από αλλά τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

μετάδοσης. 

Στα μειονεκτήματα των οπτικών ινών καταλογίζονται : 

1. Οι δύσκολοι τρόποι σύνδεσης και ~υσμάτωσης των οπτικών ινών 

σε εκπομπό και δέκτη. Οι δυσκολίες εμφανίζονται στην προσαρμογή και 

ευθυγράμμιση της ίνας με την φωτεινή πηγή του πομπού. Μικρές 

αποκλίσεις των ~υσμάτων σύνδεσης προξενούν διασπορά και αυξάνουν την 

εξασθένηση του εκπεμπόμενου σήματος. 

2. Δύσκολη είναι η σύνδεση πολλών χρηστών πάνω σε μία ίνα, καθώς δεν 

είναι εύκολο ο τρόπος απομάστευσης. Οι οπτικές ίνες ικανοποιούν κυρίως 

point-point συνδέσεις . 

Σήμερα με την μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας, τα παραπάνω 

προ~λήματα έχουν περιοριστεί σημαντικά; 

Κατασκευάζονται προσαρμογείς και συνδετήρες με μεγάλη ακρίβεια, 

που παρεμ~άλλουν απόσ~εση ακόμη και μικρότερη από Ο ,5dB. 

Όσον αφορά την κατασκευή διακλαδώσεων σε μία οπτική ίνα, σήμερα 
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κατασκευάζονται διακλαδωτές (Splitters) και πολυπλέκτες μηκών 

κύματος (WDM) με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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