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چرا  ،  فیبر نوری بخش مهمی از دنیای امروز را به خود اختصاص داده است 
که امروزه حجم پهنای باند رسانه های مختلف برای انتقال داده ها بسیار  

در نتیجه فیبر نوری در این عرصه حرف اول    مورد توجه قرار گرفته است و  
 .در این مقاله به تفصیل با این تکنولوژی آشنا خواهیم شد. را می زند

 (Optical Fiber) ؟  فیبر نوری چیست 

 
نو فیبر  یا  نوری  که  تار  هستند  شیشه  از  باریکی  و  بلند  های  رشته   ری، 

این رشته ها در کنار همدیگر داخل .  رسندگاهی به ضخامت یک تار مو می 
همانطور که گفته شد فیبر نوری پهنای باند بسیار  .  یک کابل قرار می گیرند

کابل به  نسبت  داردبیشتری  معمولی  می .  های  نوری  کابل  طریق  توان  از 
 1۰  این کار با سرعت زیاد تا.  مدیا را به راحتی انتقال داد  های مالتی فایل

 .و حتی بیشتر از آن صورت می گیرد گیگابیت بر ثانیه
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 فیبر نوری   اجزای کابل 

کابل خالف  بر  نوری  و  فیبرهای  هسته  بخش  دو  دارای  که  معمولی  های 
 :شوندبخش ایجاد می  5روکش هستند، معموال از 

 

  (Core) هسته 

 .که اطالعات از طریق آن انتقال داده می شود شیشه ای  بخش نازک

  (Cladding)روکش  

پیدا  انعکاس  که  هایی  نور  شود  می  باعث  که  نوری  فیبر  خارجی  بخش 
 .کنند به داخل هسته بازگردندمی 
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 Coatingروکش 

. در فیبر نوری نقش مهمی را در استحکام فیبر، فرسودگی و تضعیف آن دارد
این  .  برابر سایش و محیط خارجی محافظت می کندهمچنین فیبرها را در  

الزم به ذکر است که به دلیل .  روکش قبل از روکش اصلی قرار گرفته است
 .شودآسیب پذیری تارهای فیبر نوری، از چند روکش نیز در آن استفاده می 

 Strength membersروکش داخلی  

جنس آن .  شونداستفاده می این روکش به طور معمول در کابل فیبر نوری  
بوده و در کنار سیم فوالدی  (FGE) میله اپوکسی فایبرگالس و    نخ آرامید  از

از فوالد  .  ساخته شده است برابر قویتر  آرامید پنج  نخ  بدانید  جالب است 
خوبی   به  را  نوری  فیبر  از  محافظت  برای  نیاز  این شدت  نتیجه  در  است. 

 .کندنمایان می 

 Jacketپوشش بیرونی 

این روکش برای حفاظت فیبر نوری در برابر محیط اطراف در نظر گرفته شده  
 .است
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 جنس شیشه به کار رفته در فیبر نوری 

 
تشکیل شده و بسیار شفاف ساخته   شیشه فوق خالص تارهای فیبرنوری از  

در نتیجه این نوع شیشه ها، با شیشه های موجود در خانه ها  .  شده است
عنوان مثال زمانی که نور از پنجره اتاق شما به داخل به  .  بسیار متفاوت است 

این نور هنگام عبور به دلیل وجود ناخالصی در .  می تابد را در نظر بگیرید
 .دهدشیشه، در اصطالح شکسته شده و تغییر زاویه می 

فیبر نوری کامال متفاوت   این در صورتی که شیشه های مورد استفاده در 
زیرا  می  گهآنباشند  به  شدهونها  طراحی  در ای  تغییر  میزان  کمترین  که  اند 

 .های ارسال ایجاد شودسیگنال
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 علت استقبال از فیبر نوری 

این روزها بیشتر محاسبات دانشمندان، بر اساس سرعت نور و سال های 
بنابراین شاید همه ما به سرعت انتقال داده بر حسب  .  نوری انجام می شود
ثانیه فکر کنیم از خود پرسیده .  میلی  باره  این  بارها سوال هایی در  شاید 

مثال چه می شد اگر دانلود یک فایل ویدیویی ساده در کمتر از یک .  باشیم
 ثانیه انجام می شد؟ 

آرزوهای  به  تا  گذاشت  عرصه  به  پا  قبل  اختراعات  تمام  مانند  نوری  فیبر 
ز جامعه فیبر  به همین دلیل و بر اساس نیاز امرو.  کاربران جامع عمل بپوشاند

این محصول در حال حاضر، .  های زیاد وارد بازار شدنوری با صرف هزینه
البته چون این  .  مورد توجه بسیاری از سازمان ها و ادارات قرار گرفته است

های نوع رسانه ها، گران و آسیب پذیر هستند، هنوز نتوانسته جایگزین کابل
 .چندان دور این اتفاق رخ دهداما انتظار می رود در آینده نه . مسی گردد
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 تیکی و شیشه ای تفاوت فیبر نوری پالس 

 
 انتقال نور و داده   یبرا  یا  شهیهمانند مدل ش  ینور   ینوع از کابل ها  نیا

م ا  ی استفاده  با  که   نیشوند  قابل  به  تفاوت  پذ  تیعلت    ی ر یانعطاف 
 اما  دارند.  یا  شهی نسبت به نوع ش  ی شتر یتحمل فشار ب  یی توانا   ک،یپالست

 بر یاز ف شتر یب گنالیس فی تضع  کیپالست  یصد در صد تیبخاطر عدم شفاف
ندارد    ی ثر چندان ا  یکوتاه و کاربرد  یمسافت ها  در  است که  یا  شهیش  ینور 
 شهینوع ش  یبرا  یفوق العاده ا  نیگزیکوتاه جا  یرهایمس  یتواند برا  ی و م 

 باشد. یا
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 شهیبا هسته ش  یکابل ها در برابر کابل ها  نیا  نهیموضوع، هز  نیبر ا  عالوه
 . کند ی آسان م عیاز صنا یار یبس یاز آن را برا استفاده کمتر است و ی لیخ

 مخابراتی   نواع فیبر نوری ا 

 :فیبرهای نوری دو نوع را شامل می شوند

 

 (Single-Mode) ه  فیبرهای تک حالت 

این نوع از فیبرهای نوری برای ارسال یک سیگنال در هر فیبر استفاده می 
که در هر لحظه تنها یک داده    خطوط تلفنهای  مثال برای انتقال داده.  شوند

-Single ی  فیبرها.  شوند، مورد استفاده استو از یک جهت انتقال داده می 
Mode  میکرون هستند 9ای با قطر تقریبا ارای هستهد. 

 (Multi-Mode) ه  فیبرهای چندحالت 

این نوع از فیبر برای ارسال چندین سیگنال همزمان در یک فیبر استفاده  
شوند کامپیوتریشب مانند  .  می  های  به   که  سیگنال  چندین  ها  آن  در    که 

 62.5تا    50قطر این نوع بین  .  صورت همزمان ارسال و دریافت می شود
 .میکرون است
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شوند و در البته باید گفت که برخی از فیبرهای نوری از پالستیک ساخته می 
 .ها را نوع دیگری از فیبرها دانستتوان آننتیجه می 

 ی فیبر نور   کاربرد 

در حال حاضر کابل های نوری تنها در اختیار ارگان ها و سازمان های خاص 
یعنی تنها مواردی که نیاز به انتقال داده با سرعت و پهنای باند  .  قرار دارند

استفاده از آن به صورت عمومی،    کنند، زیرا  باال دارند از فیبرنوری استفاده می 
آسیب و  تجهیزات  باالی  قیمت  دلیل  مقرونبه  همگان  برای  باال   پذیری 

 .صرفه نیستبه

 
 :موارد زیر استبیشتر موارد کاربرد فیبر نوری در شامل  

 مخابرات •
 حسگرها  •
 پزشکی •
 نظامی •
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 و موارد مشابه  •

 مزایای فیبر نوری 

فیبرهای نوری نیز همانند تمام تکنولوژی های ساخت دست بشر دارای مزایا 
بنابراین بسته به نوع پروژه می توان در مورد بهره بردن .  و معایبی هستند

 .از آن ها تصمیم گیری کرد

ه فیبرهای نوری تمام متخصصین را جهت استفاده البته مزایای فوق العاد
باشد که به این مزایا در مقابل معایبی می   کند، زیرا  آن دچار وسوسه می 

تحمیل  نیاز  مورد  تجهیزات  ساخت  برای  تکنولوژی  پیشرفت  عدم  دلیل 
 :این مزایا عبارتند از. استشده

 قیمت ارزانتر نسبت به سیم های مسی در ابعاد و مقیاس باال •
 قدرت انتقال بیشتر به ازای قطر کمتر نسبت به کابل های مسی •
 پهنای باند بسیار باال •
 امنیت بیشتر نسبت به کابل های مسی به دلیل شنود دشوار •
 تضعیف سیگنال بسیار پایین نسبت به کابل های مسی •
 استفاده از نور به جای الکتریسیته و عدم تاثیر روی رشته های نوری •
 پایین به دلیل تضعیف کمتر سیگنال ها در فیبر های نوریمصرف برق   •
 مناسب جهت انتقال سیگنال های دیجیتال •
خط؛  • شنود  از  پس  سیگنال  افت  دلیل  به  آسان   مانیتورینگ 

یعنی برای شنود یک شبکه از کابل نوری سبب مختل شدن شبکه می 
نمایان  شبکه  مدیران  برای  سرعت  به  اختالل  این  نتیجه  در  و  شود 

 .اهد شدخو
 عدم ایجاد آتش سوزی به دلیل عدم وجود الکتریسیته  •
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 وزن کم نسبت به کابل مسی •
 انعطاف پذیری در انتقال داده های مختلف •

 معایب فیبر نوری 

اگر این موارد را .  در این قسمت، به بیان معایب فیبر نوری نیز پرداخته ایم
ده از فیبرنوری با مزایای آن مقایسه کنید، علت تمایل متخصصان به استفا

 :این معایب عبارتند از. را درک خواهید کرد

 .برای شبکه های در ابعاد کوچک بسیار پر هزینه است •
نصب و راه اندازی آن نیاز به افراد متخصص دارد در حالی که کابل  •

 .مسی به راحتی قابل نصب و راه اندازی است
محاسبات بسیار دارد. زیرا بررسی راه اندازی با هزینه مناسب نیاز به   •

ها باال است و اگر با فاصله زیاد نصب شوند شبکه قیمت تقویت کننده
 .دچار افت سیگنال خواهد شد


