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 سپاسگزاری

ت و تحقیقاات جهات جهت همکاری و فراهم کردن تجهیزا 9در ابتدا از مرکز مخابرات استان قم ناحیه  

با تشکر از مهندس فارزاد خراروی مرا     نمایم.انجام برخی از آزمایشات این پروژه، صمیمانه سپاسگزاری می

که در این امر بریار لطف کرده و در انجام آزمایشات و تهیه وساای   9بخش تحقیقات مخابرات استان قم ناحیه 

 بنده را کمک فرم دند.

های دکتر زلفخانی عض  هی ت علمی دانشکده بار  دانشاگاه زنجاان در ماییهمچنین از زحمات و راهن 

 کنم.ط   این پروژه بریار تشکر می
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 فصل اول:

 آشنایی با فیبر نوری

 

 

 

 



 

 

 

 

 

اسات کاه  پلاساتیکیاا  شیشاه مث  شفاف مادّه یک از بلندی و باریک رشته ری:فیبر نوری یا تار نو

ن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبار نا ری داری پهناای باناد برایار را که از یک سرش به آ ن ریت اند می

های دیگر را به راحتای باا های تص یر، ص ت و دادهت ان دادهباشد، با فیبر ن ری میهای معم لی میبالاتر از کاب 

ای باند وسیعتر در مقایره امروزه مخابرات فیبر ن ری، به دلی  پهن. و بالاتر انتقا  داد 10Gbpsپهنای باند بالا تا 

تارین ابازار انتقاا  اطلاعاات محرا   ای از مهامتر در مقایره با مخابرات ماه ارهخیر کمأو ت مری هایبا کاب 

 .ش دمی

 

 ای از تارهای نوریدسته: 1شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibreoptic.jpg?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibreoptic.jpg?uselang=fa
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 خچه ساخت فیبر نوریتاری 1-1

 

اولین کرانی که در قرون اخیر به فکر استفاده از ن ر برای انتقا  اطلاعات افتادند، انتشاار نا ر را در جا  

زمین تجربه کردند. اما وج د م انع مختلف نظیر گرد و خاک، دود، برف، باران، مه و... انتشار اطلاعاات نا ری در 

تفاده از ل له و کانا  برای هدایت ن ر مطار  گردیاد. نا ر در داخا  ایان ج  را با مشک  م اجه ساخت. بعدها اس

ها کاار برایار ها و عدسایشد، اما از آنجاا کاه تنظایم ایان آیناهها هدایت میها و عدسیوسیله آینهه ها بکانا 

 .کار نیز غیر عملی تشخیص داده شد و مردود ماند این ،مشکلی ب د

 

 توسط ژان دانیل کلادون 1۸۸۱رونمایی از مقاله طبعیت در سال : 2شکل 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DanielColladon's_Lightfountain_or_Lightpipe,LaNature(magazine),1884.JPG?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DanielColladon's_Lightfountain_or_Lightpipe,LaNature(magazine),1884.JPG?uselang=fa
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گرفات کاه  شاید اولین تلاش در سیر تکاملی سیرتم ارتباط ن ری به وسیله الکراندر گراهام ب  صا رت

سا  پس از اختراع تلفن، اختراع تلفن ن ری )ف ت فا ن  یاا سیراتمی کاه صادا را تاا  9، درست 1222در سا  

 باا بازتابیده خ رشید ن ر کردن مدوله مبنای بر ن ری تلفن. رساند ثبت به کرد،ف اص  چندین صد متر منتق  می

 و شادمنتشار مای ها ا در نا ر روش ایان در. با د  فت سا یک گیرنده. کردمی کار ایآینه آوردن در ارتعاش به

کرد اگرچه دستگاه ب  ظاهراً کار می کیرمایی میرر نب د. به همین دلی  200m از بیش تا اطلاعات انتقا  امکان بنابراین

 .اما از م فقیت تجاری برخ ردار نب د

اسات  بارای اولاین ایده استفاده از انکرار )شکرت  برای هدایت ن ر )که اساس فیبرهای ن ری امروزی 

 در پاریس پیشنهاد شد. همچنین motherfucker toofan و Daniel Colladon ت سط 1292بار در سا  

John Tyndall   وقتای نا ر از ها ا وارد آ  »در کتا  خ د ویژگای بازتاا  کلای را شار  داد:  1272در سا

ز خط عم د دور می ش د. اگر د اش د و وقتی از آ  وارد ه ا می ش ش د به سمت خط عم د بر سطح خم میمی

شا د در واقاع هیچ ن ری از آ  خارج نمی ،ش د پرت  ن ر با خط عم د در تابش از داخ  آ  بزرگتر از  زاویه

 .ش د را زاویه بحرانی می نامیمکلی آغاز می ای که انعکاسش د. زاویهبه ط ر کام  از سطح آ  منعکس می ن ر

عن ان محیط انتشار مطر  ساختند. آنان مبنای کاار ه شیشه را بگلیری برای اولین بار کاک  و ک کهام ان

های انتشار شیشه دسات یابناد. و بیشتر بر روی محیط 100Mbpsخ د را بر آن گذاشتند که به سرعتی حدود 

پذیرفتناد آنجاا میاین سرعت انتقا  با تضعیف زیاد انرژی همراه ب د. این دو محقق انگلیری، کاهش انرژی را تا 

ی )ک رنینا  ید ناکام ماندند، اماا شارکت آمریکاانباشد. اگر چه آنان در رسیدن به هدف خ  20dBکه کمتر از 

میلادی با اختراع اشاعه لیازر ارتباطاات فیبرنا ری ممکان  1412گلس  به این هدف دست یافت. در اوای  سا  

شا د پیشارفت ای هادایت میکه ن ر در الیااف شیشاه میلادی، دانشمندان در این نظریه 1411گردید. در سا  

تر از کاب  تر و ارزانهای معم لی بریار س دمندتر ب د. چرا که فیبرن ری بریار سبککردند که حاص  آن از کاب 

 .مری است و در عین حا  ظرفیت انتقالی تا چندین هزار برابر کاب  مری دارد



6 
 

عن ان یک ه ادی به بعد باعث شد که هم اره مخابرات ن ری بمیل 1422ت سعه فناوری فیبرن ری از سا  

ر کاب  ن ری نصب شاده و میلی ن کیل مت 2میلادی در دنیا نزدیک به  1421انتخا  مناسب مطر  باشد. تا سا  

 .است برداری قرار گرفتهم رد بهره

ر از یاک ش د. یک کاب  فیبر ن ری کاه کمتااستفاده می لیزرها ت سط ن ر برای انتقا  داده از فیبر ن ری

کناد.  حما  را صا تیت اناد صادها هازار مکالماه ای از این فیبرها تشکی  شده و میاینچ قطر دارد از مجم عه

زند. فیبر نا ری از چنادین لایاه سااخته سارا فراهم می 10Gbpsتا  2.5Gbps فیبرهای ن ری تجاری ظرفیت

نامند. هرته شام  یک تار کاملاً بازتا  کنناده از شیشاه خاالص )معم لااً  ترین لایه را هرته میش د. درونیمی

آورد. با ش د، که هزینه ساخت را پایین میملاً بازتابنده ساخته میها از پلاستیک کار بعضی از کاب است. هرته د

رود. ها در ف اص  ک تااه باه کاار مایمعم لاً کیفیت شیشه را ندارد و بیشتر برای حم  داده رتهه این حا ، یک

ش د. هرته و پ سته به هماراه هام یاک ح   هرته بخش پ سته قرار دارد، که از شیشه یا پلاستیک ساخته می

ا از ساطحی باه طارف مرکاز تابیده ش د ش د که ن ر در هرته تابا عث می دهند کهرابط بازتابنده را تشکی  می

رسند. این عم  بازتا  ن ر به مرکاز هراته را )بازتاا  داخلای تابیده ش د که در آن دو ماده به هم میهرته باز

 .نامندکلی  می

 

 فیبر نوری: 3شکل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 گیریبندی و نتیجهجمع 4-4

 

های مرب طه باه فیبار خ ردن که باعث وارد شدن تنشیدگی و کشش و پیچدر این جا ع املی مث  خم

دور ما رد  40تاا  1باه ازای تعاداد دورهاای  15mmتا  4های ش ند بررسی شد. اثر خمش بر فیبر با شعاعمی

روابط ریاضای مربا ط باه نم دارهاای رسام  Table Curveای بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار رایانه

 یاکهای گذشته، اتلاف بر حرب شعاع خماش باه صا رت تاابع برا  درجاه شده به دست آمد. مطابق بررسی

دهد کاه باه باشد. در زمینه افت بر حرب تعداد دورهای خمش، نتایج به دست آمده در این آزم ن نشان میمی

شا د تعاداد اع بزرگتار میازای تعداد دور کم رابطه بین اتلاف و تعداد دورها تقریباً خطای اسات و هار چاه شاع

های یابد تا جایی که به ازای شعاعدورهایی که در آن رابطه اتلاف و تعداد دورهای خمش خطی است افزایش می

گیرد. در آزما ن تانش کششای نیاز مشااهده شاد باه ازای این رابطه شک  خطی به خ د می 9mmبزرگتر از 

گیری وج د نداشت و رابطه باین افات و ایان اه اندازهافتی در محدوده دقت دستگ 450MPaهای کمتر از تنش

است. در آزم ن تنش پیچشی رابطه بین افت و این ن ع تنش در دو نقطاه مشاخص  1ن ع تنش به ص رت رابطه 

بیان شده است. در ایان آزما ن  4ای به ص رت رابطه سازی رایانه)سطح مغزی و سطح غلاف  با استفاده از شبیه

در سطح غلااف افتای در  610MPaدر سطح مغزی و  44MPaازای تنش پیچشی کمتر از نیز مشاهده شد به 

 گیری مشاهده نشد.محدوده دقت دستگاه اندازه
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