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 چکیده

سیو بل هلی نوری پشبکهبلشد. هلی طو نی میمسلف  فیبرنوری بهترین بستتر ننتال  انا  بل ررت  بل  ار 

نوری بین چندین مشتر ، بل صرف هزینه نند ، پهنلی بلند بل  ار نختیلر کلربرنن فیبربه نشتترن  ذانشتتن   

هلی نوری پستیو پرانخته شتد  نر . ر     شتبکه اهند. ار مطللعه حلضتر به برررتی ننون    نینترن  قرنر می

هلی جرئی نرنئه شتد  نر . ار نانمه،  ار شتهررتتلن جننلن بل لیلیت لملمی قستم     شتد  شتبکه نوری پیلا  

هلی فعلی، مورا بررری قرنر هل جه  بهبوا فعللی  شبکهشتد  برنی نین شبکه هلی مطرحآوریجدیدلرین فن

 نند.انا  شد 
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 فصل اول

 فیبرنوری

به فیبرنوری شتلمت للریخچه، مونا مورا نیلج برنی رلخ  و   نبتدن به لوضتییلت کلملی رنجع ار نین فصتت      

چنین مزنیلی نین لکنولوژی نستتب  به مونرا مورا نرتتتفلا  قدیمی و هم نرتت   نیو  رتتلخ  پرانخته شتتد 

 پرانخته شد هلی فیبرنوری نیز به لوضییللی رنجع به ننون  کلبت بیلن شتد  نر . ار نانمه هلی آن میدوای 

 نر .

 مقدمه 4.4

 جن یکی فیبرنوری مخلبرنت و ننتال  هلیرتتیستتتم طریق نج نطالتلت ننتال  رنحتی و نرلبلطلت ذستتترش

 مخلبرنت هلیویژذی لرینمهم نج رهول  و اق ، ررت . نر  نمروج جهلن ار بیث مورا مونرا لرینپرنهمی 

 . بلشدمیفیبرنوری 

 آونج  و شهرت ننتال ، به ونبسته هلیلکنیک همرن  به نوری نمونج وریله به هلریگنل  ننتال  نمروج 

 نور که مطلب نین که ر ن جملنی ایر. نر انا  قرنر لهدید مورا شدت به رن نیملهونر  ننتال  هلیریستم

 نج که نر  لوننسته نمروج  بشر و نر  ررید  نثبلت به ذیرا قرنر نرتفلا  مورا نطالتلت ننتال  برنی لونندمی

 ار ذیریچشم هلیفعللی  نخیر، اهه او طی ار .کند نرتفلا ممکن  وجه ترینبه به آن نلعلا فوق ررت 

 ملنند فمختل هلیجمینه ار فیبرنوری فنلوری ونر   پایرفته نننلم جهلن رطح ار فیبرنوری لورعه و لیایالت

     .نر  کرا  پیدن شملریبی کلربراهلی، پزشکی و نظلمی اقیق نبزنر و حسگر هلیریستم مخلبرنت،
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 تاریخچه فیبرنوری 4.1

نولین کستلنی که ار قرون نخیر به فکر نرتتفلا  نج نور نفتلاند، ننتشلر نور رن ار جو جمین لنربه کراند. نمل   

وری ار جو رن بل مشتتکت مونجه ننتشتتلر نطالتلت ن ،هرا و خل ، اوا، برف، بلرنن، مِوجوا موننع مختلف نظیر ذ

هل وریله آینهه هل ب. نور ار انخت نین کلنل کلنل  برنی هدنی  نور مطرح ذراید. بعدهل نرتفلا  نج لوله و رلخ 

 نین کلر نیز، کلر بستیلر مشتتکلی بوا هل هل و تدرتتیشتد، نمل نج آننل که لنظیم نین آینه هل هدنی  میو تدرتی 

 .ملندی لشخیص انا  شد و مطروا غیرتمل

که ار  بت صورت ذرف ط نوری به وریله نلکسلندر ذرنهلمشتلید نولین لالش ار رتیر لکلملی ریستم نرلبل  

رل  پ  نج نخترن  للفن، نخترن  للفن نوری )فولوفون( یل ریستمی که صدن رن لل فونصت  1، ارر  0111رل  

شد  و  ورشید بلجللبید ان نور خکر مدوله مبنلی بر نوری للفن. دررلن ثب  به کرا،چندین صد متر منتات می

 نتشرم هون ار نور روش نین ار. بوا فتورت یکنین ریستم،  ذیرند . کرامی کلر نیآوران آینهبل به نرلعلش ار

ت متر میستتر نبوا. به همین الیت، نذرچه ارتتتگل  ب 111 نج بیش لل نطالتلت تال نن نمکلن بنلبرنین و شتتدمی

 ر نبوا.برخورانخوبی  لنلری موفای  نج نمل کراظلهرنً کلر می

 برنی نولین بلرنید  نرتتفلا  نج ننکستلر )شکس ( برنی هدنی  نور )که نرلس فیبرهلی نوری نمروجی نر (   

 و شوامی خم رطح بر تموا خط رم  به شواینج هون ونرا آب م وقتی نور» [0]پیشنهلا شد. 4781ار رل  

 انخت نج للبش ار تموا خط بل نور یپرلو یجنویه نذر. شوامی اور تموا خط نج شتوا می هون ونرا بآ نج وقتی

 منعک  آب رطح نج کلمت طور به نور ونقع ار .شواارجه شوا هیچ نوری نج آب خلرج نمی 11 نج لربزرگ آب

 [1]. «نلمیممی بیرننی جنویه رن شوامی آغلج کلی ننعکلس که نی. جنویهشوامی

تنونن مییط ننتشلر مطرح رلختند. آنلن هکلکو و کوکهلم ننگلیستی برنی نولین بلر نرتتفلا  نج شتیشته رن ب    

هلی بیشتر بر روی مییط حتی مگلبی  بر ثلنیه و 011مبنلی کلر خوا رن بر آن ذانشتند که به ررتتی حدوا 

 نین او میاق ننگلیسی، کلهش .ن  بوا  بل لضعیف جیلا ننرژی همرننتشتلر شتیشه ار  یلبند. نین ررت  ننتال  

لم ملندند، . نذر چه آنلن ار رریدن به هدف خوا نلکبت نبلشدریا 11ه کمتر نج پایرفتند کننرژی رن لل آننل می
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میالای بل نخترن   0111ار نونیت رتتل   [1]به نین هدف ارتت  یلف . (ورنینگ ذل کنمل شتترک  آمریکلئی )

   [1].دممکن ذرایر نرلبلطلت فیبرنوری نشعه لیز

پیشرف   ،شتتوانی هدنی  میمیالای، اننشتمندنن ار نین نظریه که نور ار نلیلف شتیشته    0111ار رتل   

لر و . چرن که فیبرنوری بسیلر ربکهلی معمولی بسیلر روامندلر بوانج کلبت هلنتینه نین پیشرف که  .کراند

عه لوربلشتتد. میلل چندین هزنر برنبر کلبت مستی   لر نج کلبت مستی نرت  و ار تین حل  ظرفی  ننتاللی  نرجنن

تنونن یک ننتخلب همیالای به بعد بلتث شتتتد که همونر  مخلبرنت نوری ب 0111فنلوری فیبرنوری نج رتتتل  

ر کلبت نوری نصب شد  و مورا میلیون کیلومت 1میالای ار انیل نزایک به  0111منلرب مطرح بلشد. لل رل  

 [1].برانری قرنر ذرف بهر 

 در ایران تاریخچه فیبرنوری 4.1.4

منتمع لولید  ار پژوهشتتگل ، برپلیی فیبرنوریهلی پژوهشتتی ار جمینه ، فعللی 11ار نونیت اهه نیرنن ار

برانری لولید فیبرنوری ار یزا به بهر  ، کلرخلنه0111رن ارپی انشتت  و ار رتتل    لهرنن پونک ار فیبرنوری

ار رتل  ار نیرنن آغلج شتتد. فعللی    کیلومتر 11٫111بل ظرفی   فیبرنوریلولید  0111ررتید. تمالً ار رتل    

هلی نوری ار ایگر شهرهلی بزرگ نیرنن آغلج شد لل ار آیند  نزایک نج طریق یک شبکه ملی نرتتفلا  نج کلبت 

 به هم ب یوندند. مخلبرنت نوری 

 آن نانمه ار و ذراید نجرن 4937 رل  ار کرج و لهرنن بین کیلومتر 41 طو ه ب شهریبین فیبرنوری نولین

 و قزوین-لهرنن، ذرمسلر–لهرنن رلو ، -لهرنن  مسیرهلی ار کیلومتر  443 طو  بل مسیر چهلر فیبرنوری ،طرح

 جن بخشی. شد ذانشتته  نجرن به نرتالمی  نناالب برنلیمخل منتمع و خمینی نملم میدنن رتلختملن  بین نرلبلط

 و نصب بل که نر  TAE نلمللی بین فیبرنوری پروژ  به مربوط کیلومتر 1491 بر بللغ فیبرنوری نصتلی  شتبکه 

 نج یکی مسیر نین ار نیرنن و نندشد  متصتت  یکدیگر به نوری کلبت یقرط نج نروپل و آرتیل  پروژ ، نین نندنجیرن 

 انخت TAE فیبرنوری پروژ  نندنجیرن  و نصتتب به لوننمی نیننل ار. نرتت  مخلبرنلی لرننزی  نکزمر لرینمهم

 ار فیبرنوری پشتیبلن رتیستتم   و TAE رنایوئی پروژ  نندنجیرن  و نصتب  و جرذلنلب مرج لل بلجگیرنن نج کشتور 

  .کرا نشلر  لرکمنستلن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
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 کلبت لولید ،صنعتی یخواکفلی رنرتلی ار 4937 رل  نج قندی شهید رلجیکلبت شرک  ذکرنرت   شتلیلن 

  [1].کرا آغلج رل  ار کیلومتر هزنر 11 ظرفی  بل رن فیبرنوری

 ایران فیبرنوری هایهپروژ ترینمهم 4.1.4.4

 :نر  ذیت شرحه ب یانخل و ینلمللبین نرلبلطلتشلمت  کشور ار فیبرنوری هلیپروژ  لرینمهم

 TAE پروژ  - 4

 نجرن و طرنحی که نرتت  یآرتتیلی و ینروپلی کشتتورهلی میلن فیبرنوری مخلبرنلی شتتبکه یک ماکور پروژ 

 بر تالو  پروژ  نینار  .یلبدمی خللمه آلملن فرننکفورت ار و شتترو  چین شتتلنگهلی نج . نین مستتیرنرتت شتتد 

ی ریمس .ذراامی برقرنر نیز تضو کشورهلی نلمللیبین نرلبلط تضتو،  کشتورهلی  انخت مخلبرنت نرلبلط مینلل

 ار بلجرذلن مرج نج آن وروای که نرتتت  کیلومتر 491 و هزنر 1 نرتتت  کرا  طی نیرنن ار پروژ  نین که

 لهرنن، قزوین، جننلن، لبریز، شهرهلی نج و نرت   خرنرتلن  نرتتلن  ار بلجگیرنن آن خروجی و غربیآذربلینلن

 .ذارامی قوچلن و ربزونر شلهروا، رمنلن،

 فنیر  - جلرک پروژ  - 1

 مورا نملرنت کشتتور ار فنیر  و جلرتتک بین فیبرنوری کیلومتر 431 طو  به 4981 رتتل  ار وژ پر نین

 .دش فلرس خلیج حوج  کشورهلی و نیرنن بین نلمللیبین نرلبلطلت ار رهول  بلتث و قرنرذرف  برانریبهر 

 روم و اوم نو ، رلله پنج برنلمه فیبرنوری پروژ  - 9

 هلیروژ پ برنلمه کشور، ننتال  شبکه نصلی جیررلخ  تنوننه ب رنوریفیب شبکه جدی پیگیری رنرتتلی  ار

 زونروجنف نیلج مینلأ منظوره ب شتهری  مرنکز بین و فرتی خطوط نلملت،بین نصتلی،  خطوط قللب ار فیبرنوری

 هلیقدم نهدنف لیاق جه  ار و ذراید  نرتت  لنظیم...(  و ایتل - همرن  - ثلب  للفن) مخلبرنلی نرلبلطلت

 کیلومتر 488 و هزنر یک حدوا نو  رلله پنج برنلمه هلیرل  طی که طوریه ب .نر شد  برانشتهنیز  ثریمو
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 944 و هزنر 8 حدوا اوم رلله پنج برنلمه ار و( شهری مرنکز بین و نلملتبین خطوط نصلی، خطوط)فیبرنوری 

 مرو رلله پنج برنلمه ار چنینهم .نر  شد  نندنجیرن  و نصب( شتهری  مرنکز بین و نصتلی  خطوط) کیلومتر

 روجیشتتبلنه لالش بل که بوا شتتد  بینیپیش فیبرنوری کیلومتر 491 و هزنر 48 نندنجی رن  و نصتتب (79-83)

 .شد برانریبهر  آملا  کیلومتر 13 و هزنر 43 برنلمه، نین پلیلن لل نیرنن مخلبرنت شرک  متخصص پررنت

 چیست؟ فیبرنوری 4.9

 که بوا  نیشیشه للرهلی نج نیرشته فیبرنوری .نر  بل  ررت  بل انا  ننتال  هلییطمی نج یکی فیبرنوری

 طو نی هلیمستتلف  ار نطالتلت ننتال  برنی هلآن نج و نرتت  ننستتلن موی للر برنبر للرهل نج یک هر ضتتخلم 

 نج .آورندمی وجواه ب رن نوری هلیکلبت شوند واهی میرلجملن هلییکالف ار فوق للرهلی. شتوا می نرتتفلا  

 مونرا ار فیبرنوری .شوامی نرتتفلا   طو نی هلیمستلف   ار نوری هلیرتیگنل   نررتل   منظور به فیبرنوری

  .واشمی نرتفلا  کلم یولری هلیشبکه و نینترن  شهری، بین و شهری للفن هلیشبکه ملنند مختلفی

 

 

 فیبرنوری 0-0شکت 
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 فیبرنوریهای اصلی قسمت 4.9.4

 کهبلشد می نر ( فیبر مرکز ار خللص )معمو ً شیشه نج کنند  بلجللب کلمال للر یک شلمت هستته  هسته:

 رتتلخته بلجللبند  کلمال پالرتتتیک نج هلتکلب نج بعضتتی ار هستتتهد. کننمی حرک  آن ار هلی نوریرتتیگنل 

 و ندنرا رن شیشه کیفی  عمو م پالرتیکی هسته یک حل ، نین آورا. بلمی پلیین رن رلخ  که هزینه شوا،یم

 لل  4 بین مادنری فیبر نو  به بسته بخش، نین قطر. رواکلر می به کولل  فونصتت  ار هل انا حمت بیشتتر برنی 

 .نر  میکرون 411

کلر به آن بل جن  شکنندذی نمل ضریب بلشد می پالرتیک یل و شیشه جن  نج نیز بخش نینروکش:  الیه

 خلرج  یه روکش نج هسته ار موجوا پرلوهلی که تل  نین لفلوت آن نر  لوت نر .شد  ار هسته متفذرفته

 بلجللب ،رن هسته مرکز به نور بلجللب تمت نین شوند. رتم  هستته هدنی    به اوبلر  آنبه  برخورا بل و نشتوند 

یک للر موی )حدوا قطر  میکرون 414 حدوا هم بل پورته و هسته قطربه طور میلنگین،  .نلمندمی کلی انخلی

تدا  و هسته قطر نو ، تدا شتوا،  می معرفی میکرون 414/41صتورت   به فیبر یک نبعلا وقتی. نرت   ننستلن( 

 .کندمی مشخص رن روکش به همرن  خلرجی قطر ایگر

 ایدن بآری و رطوب  برنبر ار فیبرنورینج  کهبلشد نی میپالرتیکی روکشینین قسم ،  محافظ: روکش

ذراند که میلفظ  می 0ژنک هلیی بل نلم لورتتتط روکش فیبرنوریهلی ک نج کالفهر ی .کندمی میتلفظت   

 بلشد.می 1کلرنید وینیت جن  آن نج لفلون یل پلی

 آن به که شوندمی انا  قرنر هم کنلر ار نیبسته صورته ب فیبرنوری هلیرشته نین نج تدا هزنرنن یل صدهل

 .شواذفته می نوری کلبت

                                                           

jacket -1  

)Poly Vinyl ChloridePVC ( -2  
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 یت اهند  فیبرنورینجزنی لشک 0-1شکت 

 کند؟می هدایت را نور چگونه فیبرنوری یک 4.1

  رنرتت خطوط ار نحتیبه ر نور للبلند  شتتوا، کریدور یک نمتدنا ار و مستتتایم طوره ب نور بلریکه یک نذر

 نرتفلا  آینه یک نج ، بلیدبلشد انشته خمیدذی خوا طو  ار و نبلشد مستایم کریدور نذر حل  .کندمی رتیر 

 ارپیچپیچ خیلی رنهرو نذر. کند منیرف منلرب جه  ار رن نور و ذیرا قرنر رنهرو خمیدذی میت ار هک شوا

 کهریطوه ب بیندنجند انم به رن نور وپوشلند  شوند  آینه بل ایونرهل، بلید لملم بلشد انشته جیلای هلیخم و بلشد

 فلقنل فیبرنوری یک ار که نر  چیزی ملنه اقیال نین  ب را ایگر ذوشه به ذوشته  یک نج رنهرو طو  ارنور 

انخلی  ایونر  وریلهه ب مرلبل انخلی، بلجللبش به موروم نیقلتد  نرلس بر ،فیبرنوری کلبت یک ار نور .نفتدمی

 طو  ار و کندمی پرش رتتو آن و رتتو نین به فرنذرفته، رن هستتته کند وآینه پوش تمت می نی یهکه ملنند 

 .روامی پیش هسته

 

 حرک  نور ار هسته فیبرنوری 0-1ت شک



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 گیری پروژهنتیجه

بلشتد کته ار حتل  حلضتر منتلبع      نلمه نج نیتن لیتلظ متورا نهمیت  متی     للب نگلرش شد  ار نین پلیلنمط

ش شتد  نلمته لتال  بلشتد. ار نیتن پلیتلن   هتلی نتوری پستیو ار ارتترس نمتی     فلرری کتلملی رنجتع بته شتبکه    

کستلنی کته قصتد     هتلی نتوری بترنی نرتتفلا     رنجتع بته شتبکه    مفیتدی  و کتلربرای  نطالتتلت  ن مکلنحتی

  شوا. هلی نوری پسیو رن انرند، بیلنبرا نهدنف شبکهعه و پیشمطلل

 بندی میتونن به مونرا جیر نشلر  نموا:برنی جمع

 بلشد. فیبرنوری بهترین بستر برنی ننتال  کلبلی نطالتلت می -0

 APON،BPON  ،EPON ،GPONهتتتلی نتتتوری پستتتیو ار چهتتتلر نرتتتتلندنرا مختلتتتف شتتتبکه -1

لتتر هستتتند، بتته الیتتت میتتدوای  هتتلی قتتدیمیه شتتبکهکتت BOPNو  APONشتتوند. لعریتتف متتی

هتتل و تتتدم  لفتتلوت پرولکتتت  EPONختتدملت نج میتتزنن نتتبلرشتتلن کلرتتته شتتد. مشتتکت نصتتلی    

بتته الیتتت انرن بتتوان  GPONبلشتتد. ار مالبتتت هتتلی جدیتتد متتیرتتلجذلری نیتتن شتتبکه بتته شتتبکه 

کتلربرالرین شتبکه   بل لرین نرخ بیت  و نرنئته بیشتترین رتروی  پشتتیبلنی ختدملت، بته تنتونن پر        

 شوا.شنلخته می

بلشتتتد کتتته لورتتتط شتتترک  متتتی GPONشتتتد  ار شهررتتتتلن جننتتتلن نج نتتتو  شتتتبکه پیتتتلا  -1

Fiberhome . ار کوی پونک و ذلشهر شهررتلن جننلن، پیلا  شد  نر 

بلشتتد  کتته بتته الیتتت بتته نشتتترن  ذانشتتتن نیتتن پهنتتلی متتی GPON ،1/1 Gb/sرتترت  ننتاتتل   -1

منتد شتتوند  لونننتد نج آن بهتر   ن رترتتی کته ار تمتت کتلربرنن متی     بلنتد بتین چنتدین کتلربر، میتزن     

کته قتلار بته     PONبعتدی   هتلی نستت  بلشد. برنی رفع نیتن مشتکت، شتبکه   می 011Mb/sحدنکثر 

 بلشند، نرنئه شدند.)و یل حتی بیشتر نج نین مادنر( به طور متالرن می 11Gb/sنرنئه 

هتتلی بلشتتند کتته رتتیگنل متتی نرتتتونر TWDMبرمبنتتلی لکنیتتک جدیتتد  NGPONهتتلی شتتبکه -1

کننتد.  پلکت  متی  متوج بته طتور همزمتلن متللتی     نوری رن بر روی یک فیبر بر حستب جمتلن و طتو    

هتتلی نتتوری موجتتب نفتتزنیش ظرفیتت  متاتتلرن ننتاتتل  انا   رتتلجی نیتتن لکنیتتک ار شتتبکه یتتلا پ

 شوا.می
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 ارائه پیشنهادات تکمیلی جهت ادامه روند پروژه

 رتلجی پیتلا    هتلی پتلنستیت  و نمکلنتلت  برررتی  بترنی  نرتتلن  ار شتد  پیتلا   هتلی شبکه رلجیشبیه -0

 بتترنی OPTISYSTEMو  OPNET نفزنرهتتلی نتترم نج نرتتتفلا  بتتل نتتوری هتتلیشتتبکه آینتتد  نستتت

 .هلشبکه نین یلبیتیب و رلجیشبیه

و  جننتلن نرتتلن   ار پستیو  نتوری  شتبکه  بته  مستی  بستتر  لغییتر  برنی نیلج مورا لنهیزنت بینیپیش -1

 هلی تملیللی کران نین پروژ .هزینه برآورا
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