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Περίληψη 

          Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει  σκοπό να µελετήσουµε τις οπτικές ίνες ως 

µέσο πληροφορίας στο σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Αρχικά θα αναφερθούµε 

στις βασικές αρχές της οπτικής, την δοµή και τα χαρακτηριστικά των οπτικών ινών. 

Επίσης θα µιλήσουµε για οπτικές πηγές(Laser,Led) - οπτικούς δέκτες (φωτοδίοδοι). 

Θα αναλύσουµε την  εξασθένιση και την διασπορά. 

         Ειδική αναφορά γίνεται σε διάφορες πηγές απωλειών όπως απορρόφηση, 

σκέδαση. Παράλληλα από πλευράς διασποράς, αναλύονται η χρωµατική, η διασπορά 

των τρόπων διάδοσης και η διασπορά τρόπων πόλωσης. Και τέλος θα βγάλουµε 

συµπεράσµατα για τις απώλειες λόγω συγκολλήσεων µέσα από µετρήσεις οπτικών 

ινών από την χρήση µετρητή OTDR. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 

         Για να κατανοήσουµε τις επιπτώσεις των οπτικών δικτύων θα πρέπει να 

γνωρίζουµε κάποια θέµατα σχετικά µε τα υπάρχοντα ‘δηµόσια δίκτυα’ (public 

networks). Σήµερα σε όλο τον κόσµο εκατοντάδες και ίσως χιλιάδες εταιρείες 

χρησιµοποιούν αυτό που γενικά αναφέρεται σαν ‘δηµόσιο δίκτυο‘, ένα τεράστιο 

άµορφο σύµπλεγµα από καλώδια, διακόπτες που συνδέουν σπίτια και εταιρείες σε 

όλο τον κόσµο. Το τηλεφωνικό δίκτυο για παράδειγµα, είναι τόσο τεράστιο που για 

να το χειριστούµε είναι αρκετά δύσκολο. 

        Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισής του είναι να το παροµοιάσουµε µε ένα οδικό 

δίκτυο. Αυτό το δίκτυο περιλαµβάνει αυτοκινητοδρόµους που συνδέουν τις πόλεις 

µεταξύ τους, µεγάλες λεωφόρους µέσα σε αυτές και µικρότερες οδούς και 

εµπορικούς δρόµους. Το ίδιο ισχύει και στα ‘δηµόσια δίκτυα’ υπολογιστών. Μεταξύ 

των πόλεων διαχειριστές µεγάλων αποστάσεων “long distance operators” τρέχουν 

“run” δίκτυα µεγάλων αποστάσεων “long-haul networks” που έχουν σχεδιαστεί για 

να µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες δεδοµένων σε µεγάλες αποστάσεις. Μέσα σε αυτά 

τα δίκτυα υπάρχουν διακόπτες υψηλής ταχύτητας για την µεταβίβαση των δεδοµένων 

σε διαφορετικές πόλεις. 

         Στο άκρο αυτών των µεγάλων δικτύων τοπικοί διανοµείς διαχειρίζονται 

µητροπολιτικά δίκτυα (ΜΑΝs – Metropolitan Area Networks). Τα µητροπολιτικά 

δίκτυα περιλαµβάνουν δίκτυα πόλεων τα οποία ονοµάζονται ο “πυρήνας του 

µητροπολιτικού δικτύου” (metro core networks) και “γειτονικά δίκτυα” 

(neighborhood networks) τα οποία ονοµάζονται “µητροπολιτικά δίκτυα πρόσβασης” 

(metro access networks). 

          Οι πυρήνες µητροπολιτικών δικτύων είναι οι µεγαλύτεροι λεωφόροι δεδοµένων 

σε µία πόλη συνδέοντας τα γειτονικά δίκτυα µεταξύ τους. Τα µητροπολιτικά δίκτυα 
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πρόσβασης διασυνδέουν οικήµατα και εταιρείες µε το µητροπολιτικό πυρήνα.

 

Εικόνα 1. Το δηµόσιο δίκτυο αποτελείται από δίκτυα πρόσβασης µεγάλων 

αποστάσεων 

        Η διαφοροποίηση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών δηµιούργησε µια νέα 

δυναµική σχετικά µε το κόστος του εύρους ζώνης των δικτύων και στη ποσότητα των 

δεδοµένων που µεταφέρονται σε αυτά. Οι τιµές έπεσαν δραµατικά ενώ οι απαιτήσεις 

για µεγαλύτερη χωρητικότητα αυξήθηκε κυρίως λόγω της ανάπτυξης του Internet. 

Πριν το internet η “κυκλοφορία δεδοµένων” (traffic) ακολουθούσε τον κανόνα 80-20. 

 

Εικόνα 2. Το 80% της κυκλοφορίας των δεδοµένων παρέµενε στο τοπικό δίκτυο 

ενώ 20% στο δίκτυο µεγάλων αποστάσεων 
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Εικόνα 3.  Σήµερα αυτές οι αναλογίες έχουν αλλάξει µε το 80% της κυκλοφορίας 

δεδοµένων να διεκπεραιώνεται µεταξύ µεγάλων πόλεων. 

 

        Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στη δηµιουργία νέων δυναµικών δικτύων που 

µπορούν να διαµορφώνουν, διαχειρίζονται και να φιλοξενούν οποιοδήποτε τύπο 

κυκλοφορίας. Τέτοια δίκτυα είναι και τα οπτικά2. 

        Η αρχή της κλασικής πολυπλεξίας µε επιµερισµό χρόνου (TDM) είναι ευρέως 

γνωστή. Από µια οµάδα αναλογικών σηµάτων, λαµβάνονται δείγµατα σε χρονική 

διαδοχή και µε κοινό ρυθµό δειγµατοληψίας. Τα δείγµατα αυτά στη συνέχεια 

πολυπλέκονται για µετάδοση πάνω από κοινό κανάλι. Στις αρχές του 1960 όλα τα 

συστήµατα µετάδοσης και µεταγωγής ήταν αναλογικά. Την περίοδο αυτή άρχισε να 

αναπτύσσεται η τεχνολογία της «παλµοκωδικής διαµόρφωσης» (PCM Pulse Code 

Modulation), όπου το αναλογικό σήµα φωνής µετατρέπεται σε ρεύµα δυαδικών 

ψηφίων µέσα από διαδικασίες δειγµατοληψίας, κβάντισης, ψηφιοποίησης και τελικά 

κωδικοποίησης. 

        Στη συνέχεια, πολλά τέτοια δυαδικά σήµατα (κανάλια) πολυπλέκονται 

σχηµατίζοντας ένα σήµα µε υψηλότερο ρυθµό. Αρχικά δηµιουργήθηκε το λεγόµενο « 

ψηφιακό ρεύµα 1ου επιπέδου» (DS1- Digital Stream 1) το οποίο µετέφερε 24 (PCM 

24) ψηφιακά κανάλια φωνής των 64 Kbps συν 8 Kbps σηµατοδοσίας, µε συνολικό 

ρυθµό 1,544 Μbps. Το πρώτο επίπεδο πολυπλεξίας είναι πρακτικά γνωστό ως Τ1. 

Λίγο αργότερα (1968) αναπτύχθηκε η διαδικασία µετάδοσης ( PCM 30) 
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δηµιουργώντας το λεγόµενο Ε1 σήµα, το οποίο αποτελείται από ένα ρεύµα δυαδικών 

ψηφίων µε ρυθµό 2,048 Μbps. 

        Έχοντας ως βάση τα σήµατα Τ1 και Ε1 και χρησιµοποιώντας κατάλληλη 

πολυπλεξία, δηµιουργούνται ρεύµατα υψηλότερης ταχύτητας τα οποία επιτρέπουν 

την ταυτόχρονη µετάδοση πολλών καναλιών. Παρενθετικά υπενθυµίζεται ότι ένας 

τύπος πολυπλεξίας χαρακτηρίζεται ως σύγχρονός ή ασύγχρονός ανάλογα µε την 

ύπαρξη ή µη ενός κεντρικού ρολογιού, που ελέγχει και συντονίζει όλες τις πηγές των 

προς πολυπλεξία σηµάτων. Σε αυτό το δεδοµένο βασίζεται και η λεγόµενη 

«πλεισιόχρονη πολυπλεξία» (Pleisiochronous Multiplexing), συστήµατα ψηφιακής 

µετάδοσης που εφαρµόσθηκαν στα «δηµόσια δίκτυα» για την οικονοµική µεταφορά 

αρχικά φωνής και στη συνέχεια δεδοµένων. 

         Η « πλεισιόχρονη ψηφιακή ιεραρχία (PDH Pleisiochronous Digital Hierarchy) 

αναπτύχθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια στα εργαστήρια της BELL και 

χρησιµοποιήθηκε για την επιτυχή µεταφορά ψηφιοποιηµένης φωνής. Όµως 

παρουσιάζει τα ακόλουθα µειονεκτήµατα: 

        Μειωµένη απόδοση σε διαβίβαση ωφέλιµης πληροφορίας, λόγω ανάγκης για 

εισαγωγή δυαδικών ψηφίων συµπλήρωσης στις ανώτερες τάξεις πολυπλεξίας. 

∆εν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ένα σήµα χαµηλής τάξης, όταν αυτό έχει 

πολυπλεχθεί µε ένα σήµα υψηλότερης τάξης. 

        Έχοντας αυτά υπ' όψη, βλέπουµε µία λογική εξέλιξη του χώρου λειτουργίας των 

δικτύων. έχουµε κυριολεκτικά σήµερα µεταπηδήσει σε µία time division multiplexing 

(TDM)-βασιζόµενη στο SONET/SDH εποχή. Με την εισαγωγή των λύσεων της 

επόµενης γενιάς SONET/SDH, οδηγούµαστε κατευθείαν στη καρδία της 

επανάστασης της επόµενης γενιάς των µητροπολιτικών δικτύων ,στην οποία οι 

εταιρίες µπορούν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη των επενδύσεών τους πάνω στις 

υπάρχουσες υποδοµές, µειώνοντας το κόστος της ανάπτυξης νέων δικτύων και µε 

δραµατική αύξηση της παραγωγικότητας.  

        Το τί σηµαίνει η επόµενη γενιά του SONET/SDH, είναι για παράδειγµα, ότι το 

κόστος µπορεί να µειωθεί σηµαντικά, διότι έχει αποµείνει µόνο ένα σύστηµα 

µετάδοσης, αντί για διαφορετικούς τύπους πολυπλεξίας.  
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1.2 Οπτικές Ίνες 

 

        Οι οπτικές ίνες είναι σήµερα η καλύτερη λύση στην µετάδοση πληροφορίας 

γιατί παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα άλλα µέσα. ∆ιαθέτουν 

πολύ µεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνονται υψηλές 

ταχύτητες µετάδοσης (της τάξης των Gbps). Οι πιο συνηθισµένες ταχύτητες είναι στα 

2.5 και 10 Gbps, ενώ έχουν αναπτυχθεί και συστήµατα των 20, 40 και 50 Gbps. 

Χρησιµοποιώντας την τεχνική της πολυπλεξίας µήκους κύµατος, που θα περιγραφεί 

παρακάτω, οι ταχύτητες µπορούν να φτάσουν τα µερικά Tbps.  

        Η εξασθένηση του σήµατος είναι µικρότερη από ότι στα χάλκινα και 

οµοαξονικά καλώδια, µε αποτέλεσµα οι αποστάσεις µεταξύ ενισχυτών ή άλλων 

ενεργών στοιχείων του δικτύου να κυµαίνονται από µερικά µέχρι και µερικές 

εκατοντάδες χιλιόµετρα, ανάλογα µε τη τεχνική και το ρυθµό µετάδοσης. 

Παράλληλα, δεν επηρεάζονται από ηλεκτροµαγνητικά πεδία, µε αποτέλεσµα να 

συνιστάται η χρήση τους σε βιοµηχανικό περιβάλλον και σε χώρους µε υψηλό 

θόρυβο.  

        Επιπλέον, δεν είναι ευαίσθητες στο υγρό περιβάλλον, όπου τα χάλκινα καλώδια 

µπορεί να δηµιουργήσουν βραχυκυκλώµατα. Επειδή η οπτική ίνα δεν µεταφέρει 

ηλεκτρικό σήµα, προτιµάται σε περιοχές υψηλού κίνδυνου εκρήξεων από σπινθήρες 

(χώροι καυσίµων, εύφλεκτων αερίων κλπ.). Επίσης, το βάρος και ο όγκος τους είναι 

σηµαντικά µικρότερος από τα αντίστοιχα µεγέθη των άλλων αγωγών. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι ένα χάλκινο καλώδιο µε 1000 ζεύγη και µήκος 500 µέτρων ζυγίζει 

περίπου 4 τόνους, ενώ µία οπτική ίνα του ίδιου µήκους, που περιέχει τον ίδιο αριθµό 

καναλιών, ζυγίζει µόνο 45 κιλά. 

       Τέλος, η υποκλοπή ή η παρεµβολή πληροφορίας είναι πολύ δύσκολο να 

επιτευχθούν, µε αποτέλεσµα οι οπτικές ίνες να συνιστούν πολύ ασφαλές µέσο 

µετάδοσης. Συµπερασµατικά, πρέπει να αναφερθεί, ότι τα καλώδια οπτικών ινών 

παρουσιάζουν τις ίδιες µηχανικές ιδιότητες µε τα οµοαξονικά, αλλά είναι 

ελαφρότερα, µικρότερα σε διάµετρο και οι αποστάσεις µεταξύ των επαναληπτών 

είναι µεγαλύτερες. 
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        Ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα των οπτικών ινών είναι η δυσκολία 

υλοποίησης συνδέσεων, επειδή απαιτείται υψηλή προσαρµογή και ευθυγράµµιση της 

φωτεινής πηγής, για να µην υπάρχει διασπορά και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. 

Η πρόοδος της τεχνολογίας που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή των 

οπτικών ινών, αντιµετώπισε µε επιτυχία την παραπάνω δυσκολία, µε αποτέλεσµα να 

είναι δυνατή η χρήση τους και για συνδέσεις σηµείου προς πολλά σηµεία. Παρόλα 

αυτά, η χρήση τους σε τέτοιες συνδέσεις δεν έχει ακόµη ευρέως εξαπλωθεί, ιδιαίτερα 

λόγω του αυξηµένου κόστους, που παρουσιάζουν τέτοια συστήµατα. 

 

 1.3 Αρχές λειτουργίας 

 

         Η λειτουργία των οπτικών ινών βασίζεται στην ικανότητά τους να µεταδίδουν 

φως από ένα σηµείο σε ένα άλλο, λόγω της κατασκευής τους. Η δυσκολία την οποία 

συναντά το φως κατά την κίνησή του µέσα στην οπτική ίνα καθορίζεται από τον 

δείκτη διάθλασης του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η ίνα. ∆είκτης 

διάθλασης είναι ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο κενό, που είναι η µεγαλύτερη 

δυνατή ταχύτητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, προς την ταχύτητα στο µέσο 

διάδοσης. Η ταχύτητα του φωτός σε κάποιο υλικό είναι πάντα µικρότερη από αυτή 

στο κενό και αντίστοιχα ο συντελεστής διάθλασης των διαφόρων υλικών είναι 

µεγαλύτερος από αυτόν του κενού. 

         Η διάδοση του φωτός στα υλικά, γενικά, περιγράφεται από το νόµο του Snell 

που προσδιορίζει τις γωνίες ανάκλασης (angle of incidence) θ1 και διάθλασης (angle 

of refraction) θ2 κάνοντας χρήση του λόγου των δεικτών διάθλασης n. Η εξίσωση 

που περιγράφει τον νόµο του Snell είναι: 

n1*sinθ1 = n2*sinθ2 

        Ο νόµος του Snell λέει ότι όταν το φως κινείται προς ένα υλικό µε µικρότερο 

δείκτη διάθλασης, από αυτό στο οποίο βρίσκεται, και η γωνία πρόσπτωσης γίνει 

αρκετά µεγάλη δεν θα πραγµατοποιηθεί διάθλαση αλλά ολική ανάκλαση. Η 

χαρακτηριστική γωνία µε την οποία συµβαίνει αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται οριακή 

γωνία.  
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       Αυτό το φαινόµενο έχει σαν αποτέλεσµα τη συνεχόµενη διάδοση του φωτός στο 

ίδιο υλικό και αποτελεί την αρχή λειτουργίας των οπτικών ινών. Το φως διαδίδεται 

µέσα σε αυτές λόγω των συνεχόµενων ανακλάσεων που συµβαίνουν στο εσωτερικό 

τους. Η οριακή γωνία για την οποία συµβαίνει ολική ανάκλαση στη διαχωριστική 

επιφάνεια µεταξύ δύο υλικών καθορίζεται από το δείκτη διάθλασης των δύο αυτών 

υλικών. 

 

Εικόνα 4. Η οριακή γωνία 

         Για την περίπτωση των οπτικών ινών η οριακή γωνία αντιστοιχεί σε έναν κώνο 

ο οποίος καθορίζεται από το αριθµητικό άνοιγµα (numerical aperture (NA)) της ίνας. 

Το αριθµητικό άνοιγµα είναι το ηµίτονο της µέγιστης γωνίας εισόδου µιας ακτίνας 

φωτός ώστε αυτή να διαδοθεί µέσα στην οπτική ίνα µε ολική ανάκλαση και δίνεται 

από την σχέση ΝΑ = ni*sinθα, όπου ni είναι ο δείκτης διάθλασης του υλικού έξω από 

την οπτική ίνα (συνήθως αέρας) και θα είναι η γωνία αποδοχής µιας ίνας. Σαν γωνία 

αποδοχής ορίζεται η µισή γωνία του κώνου φωτός που µπορεί να πέσει πάνω στην 

οπτική ίνα και να ανακλαστεί ολικά.  

       Το αριθµητικό άνοιγµα µιας ίνας και οι γωνίες αποδοχής χρησιµοποιούνται για 

να χαρακτηρίζουν την ποιότητα των ποµπών και των ανιχνευτών. Όταν ο εξωτερικός 

χώρος είναι ο αέρας, τότε n=1, το άνοιγµα δεν µπορεί να υπερβεί την τιµή της 

µονάδας και λαµβάνει τυπικές τιµές, που κυµαίνονται µεταξύ 0.2 και 1.0. Στην εικόνα 

, θc είναι η οριακή γωνία για ολική ανάκλαση του σήµατος στο εσωτερικό της οπτική 

ίνας. 
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Εικόνα 5.Ανάκλαση του φωτός στην οπτική ίνα 

 

1.4 ∆οµή και χαρακτηριστικά οπτικών ινών 

 

        Η οπτική ίνα αποτελείται από τρία βασικά µέρη: τον πυρήνα (core), το 

περίβληµα (cladding) και το κάλυµµα (jacket). 

       Ο πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο της ίνας και είναι η περιοχή η οποία στην 

πραγµατικότητα µεταφέρει το φως. Είναι κατασκευασµένος από γυαλί και η 

διάµετρος του κυµαίνεται από 9µm έως 100µm, ανάλογα το είδος της ίνας που 

χρησιµοποιείται. 

 

Εικόνα 6. ∆οµή της οπτικής ίνας 

       Περίβληµα ονοµάζεται το υλικό όπου περιβάλλει τον πυρήνα και είναι το µέρος 

της ίνας που ανακλά το φως πίσω στον πυρήνα. Είναι κατασκευασµένο από γυαλί και 

έχει διάµετρο 125µm ή 140µm. Ένα σχεδιαστικό χαρακτηριστικό όλων των οπτικών 

ινών είναι ότι ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα είναι υψηλότερος από τον δείκτη 

διάθλασης του περιβλήµατος. Και τα δυο, ο πυρήνας και το περίβληµα, µπορεί να 

είναι κατασκευασµένα και από πλαστικό υψηλής καθαρότητας. 
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       Κάλυµµα ή ενίσχυση είναι η εξωτερική περιοχή της ίνας και είναι ένα πλαστικό 

υλικό, που παρέχει προστασία και διατηρεί την αντοχή του γυαλιού της ίνας. Τυπικοί 

διάµετροι για το κάλυµµα είναι 250, 500 και 900 µm, ανάλογα τον τύπο της ίνας. 

 

1.5 Τύποι οπτικών ινών 

 

      Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, η εκποµπή του οπτικού σήµατος στην οπτική ίνα 

γίνεται από πηγή LED ή laser, και τα µήκη κύµατος του φωτός, που η οπτική ίνα 

είναι σχεδιασµένη να µεταφέρει, ποικίλουν από 800nm µέχρι 1500nm. Οι οπτικές 

ίνες διαφοροποιούνται, κατ' αρχήν, από τον τρόπο µετάδοσης του σήµατος σε αυτές. 

Η πρώτη βασική διάκριση είναι µεταξύ των πολύτροπων (multimode) και 

µονότροπων (single mode) οπτικών ινών. 

       Στις πολύτροπες οπτικές ίνες αναφέρεται πρώτα η διάµετρος του πυρήνα και στη 

συνέχεια η διάµετρος τoυ περιβλήµατος. Οι πολύτροπες οπτικές ίνες έχουν τυπικά 

µεγέθη 50µm/125µm, 62,5/125, 85/125 ή 100/140, µε τον συνηθέστερο τύπο να είναι 

ο 62,5/125µm. Η ολική διάµετρος της οπτικής ίνας, συµπεριλαµβανοµένων των 

ενισχυτικών συνθετικών ινών και του εξωτερικού περιβλήµατος, φτάνει τα 900µm.  

       Η αρχή µετάδοσης σε πολύτροπη οπτική ίνα είναι ότι οι διάφορες ακτίνες φωτός 

ταξιδεύουν ανακλώµενες υπό διαφορετικές γωνίες, ανάλογα µε την γωνία εισόδου 

τους στην οπτική ίνα, όπως φαίνεται στο σχήµα παρακάτω. Ο τρόπος αυτός 

µετάδοσης ονοµάζεται πολύτροπος επειδή υπάρχουν πολλοί δρόµοι µετάδοσης που 

αντιστοιχούν στις διαφορετικές γωνίες ανάκλασης. Οι πολύτροπες οπτικές ίνες 

διακρίνονται σε δυο υποκατηγορίες: τις διακριτού δείκτη (step index) και τις 

βαθµιαίου δείκτη (graded index). 

       Στις ίνες διακριτού δείκτη γίνεται απότοµη µεταβολή του δείκτη διάθλασης 

µεταξύ της κεντρικής ίνας και του περιβλήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η πορεία των 

ακτινών φαίνεται στην εικόνα. 

       Οι ίνες βαθµιαίου δείκτη χαρακτηρίζονται από βαθµιαία µεταβολή του δείκτη 

διάθλασης του υλικού της κεντρικής ίνας. 
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       Έτσι γίνεται βαθµιαία µείωση όσο αποµακρυνόµαστε από το κέντρο προς την 

εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού. Η πορεία των ακτινών σε µια τέτοια ίνα είναι αυτή 

που φαίνεται. 

 

Εικόνα 7. Πολύτροπες οπτικές ίνες 

      Στις µονότροπες οπτικές ίνες η διάµετρος του πυρήνα είναι πολύ µικρή και 

πλησιάζει περίπου το επίπεδο του µήκους κύµατος του εκπεµπόµενου σήµατος. Στην 

περίπτωση αυτή, υπάρχει ένας µόνο δυνατός τρόπος µετάδοσης του οπτικού σήµατος, 

ο αξονικός. Η πορεία των ακτινών σε µια τέτοια οπτική ίνα είναι ευθεία, φαίνεται στο 

σχήµα παραπάνω. Η κεντρική ίνα στις µονότροπες οπτικές ίνες έχει διάµετρο από 

5µm έως 10µm µε συνηθέστερη τιµή τα 8,3µm. 

 

1.6 Καλώδια οπτικών ινών 

 

       Τα οπτικά καλώδια περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες οπτικές ίνες µέσα σε 

ειδική επικάλυψη που φροντίζει για τη προστασία και την αντοχή της γυάλινης 

οπτικής ίνας από τις περιβαλλοντικές αλλαγές, µηχανικές τάσεις και ρωγµές. 

        Η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά καλωδίου εξαρτάται από την εφαρµογή 

αφού κανένα καλώδιο δεν είναι κατασκευασµένο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
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όλων των χρήσεων. Τα κύρια τµήµατα της δοµής ενός οπτικού καλωδίου είναι: 

πρωτεύουσα επικάλυψη (buffer), ίνες Kevlar (Kevlar fibers), άκαµπτο τµήµα 

(strength member), δευτερεύουσα επικάλυψη (buffer), εξωτερικό περίβληµα (jacket). 

      Οι εσωτερικές επικαλύψεις χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν την κάθε ίνα 

και το σύνολο τους από σπάσιµο. Το άκαµπτο τµήµα για να αποτρέψει το λύγισµα 

του καλωδίου και για να αυξήσει την αντοχή του καλωδίου κατά την τοποθέτηση του. 

Το εξωτερικό περίβληµα παρέχει προστασία από το νερό, τα οξέα και την υγρασία 

και µπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός στρώµατα. Η ικανότητα 

επιµήκυνσης της οπτικής ίνας είναι πάρα πολύ µικρή καθώς δε και η εξωτερική της 

διάµετρος είναι µικρή. Αν εφαρµοσθεί µια τάση (τράβηγµα) για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ακόµα και για φορτία κάτω του φορτίου θραύσης της ίνας, η ίνα παθαίνει 

µία µόνιµη παραµόρφωση µε συνέπεια την αύξηση των απωλειών του σήµατος. 

       Όταν σχεδιάζεται και κατασκευάζουµε ένα καλώδιο πρέπει να λαµβάνονται όλες 

οι προφυλάξεις που απαιτούνται για να προφυλάξουν την ίνα από µόνιµες 

παραµορφώσεις που σαν αποτέλεσµα έχουν το σπάσιµο της ίνας και από 

µικροκάµψεις που σαν αποτέλεσµα έχουν την αύξηση των απωλειών. 

       Τα καλώδια οπτικών ινών συνήθως περιέχουν από 1 έως 36 οπτικές ίνες. Τα πιο 

συνηθισµένα είναι τα καλώδια µε ζυγό αριθµό οπτικών ινών που χρησιµοποιούνται 

για την επικοινωνία των πλήρως αµφίδροµων (full duplex) κυκλωµάτων. Οι δυο 

βασικοί τύποι τέτοιων οπτικών ινών περιγράφονται παρακάτω. 

� Ο πρώτος τύπος είναι γνωστός σαν Tight Buffer καλώδιο, σχήµα 8α, όπου 

σε κάθε οπτική ίνα και εξωτερικά από την επίστρωση υπάρχουν 

συνθετικές ίνες και εξωτερικό µονωτικό περίβληµα. Μέσα στο καλώδιο 

υπάρχουν πολλές ίνες, όπου η κάθε ίνα αποτελεί και ένα ξεχωριστό 

καλώδιο, και καλώδια τα οποία χρησιµεύουν για ενίσχυση και 

στρογγυλοποίηση του όλου σχήµατος. Όλα αυτά τα καλώδια, τέλος, 

περικλείονται από εξωτερικό περίβληµα. Παρόµοιας κατασκευής είναι τα 

εύκαµπτα καλώδια, που χρησιµοποιούµε για τη σύνδεση µε τον ενεργό 

εξοπλισµό (optical patch cords),. Αποτελούνται από δυο καλώδια ενωµένα 

στο εξωτερικό τους, το κάθε ένα από τα οποία περιέχει οπτική ίνα από 

πλαστικό. 
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� Ο δεύτερός τύπος είναι γνωστός σας Loose Buffer, όπου οι οπτικές ίνες µε 

την επίστρωση τους είναι τοποθετηµένες ελεύθερα µέσα στο καλώδιο και 

περικλείονται από εξωτερικό περίβληµα. 

      Εδώ υπάρχει επίσης επίστρωση από συνθετικές ίνες µέσα από το εξωτερικό 

περίβληµα, για την ανθεκτικότητα του καλωδίου. 

 

Εικόνα 8. α) Tigher Buffer, β) optical patch cord, γ) Loose Buffer καλώδια 

οπτικών ινών 

 

1.7  Κυµατοδήγηση – Θεώρηση κυµατικής οπτικής  
 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο περιγράψαµε τη κυµατοδήγηση του φωτός µέσα στην 

οπτική ίνα στα πλαίσια της γεωµετρικής οπτικής των φωτεινών ακτινών. Για οπτικές ίνες µε 

διάµετρο πυρήνα της τάξης των 10 µm η γεωµετρική προσέγγιση δεν είναι ποσοτικά 

αξιόπιστη για τα µήκη κύµατος της τάξης των λ=1.5µm που χρησιµοποιούνται στις οπτικές 

τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, µια σειρά σηµαντικών φαινοµένων στις οπτικές ίνες δεν µπορούν 

να αντιµετωπισθούν στα πλαίσια της γεωµετρικής οπτικής. Για το σκοπό αυτό είναι 

απαραίτητο να καταφύγουµε στο πλαίσιο της θεωρίας του Maxwell, όπου το φως θεωρείται 

ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται στο χώρο. Η Ηλεκτροδυναµική ενός απεριόριστου, 

οµοιογενούς, ισότροπου και µη αγώγιµου µέσου, όπως ο αέρας, περιγράφεται από τις 

τέσσερις εξισώσεις του Maxwell. 
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Στην Ηλεκτροµαγνητική θεώρηση δεν έχουµε ακτίνες, αλλά ηλεκτροµαγνητικό κύµα, 

µε διαφορετικές κατανοµές ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Η µελέτη γίνεται µε τις εξισώσεις 

του Maxwell και τη θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής. 
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Όπου Ε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Ανάλογη έκφραση 

ισχύει και για το µαγνητικό πεδίο Β. 

Αν και δε θα επεκταθούµε στη µελέτη της διάδοσης του φωτός στις οπτικές ίνες µε 

βάση τα κυµατικά χαρακτηριστικά του µπορούµε εν συντοµία να πούµε ότι κάθε τρόπος 

διάδοσης ή αλλιώς ρυθµός κυµατοδήγησης (ΤΕΜ) αντιστοιχεί, όπως έχουµε πει, σε 

συγκεκριµένη κατανοµή του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και συνεπώς και της έντασης του 

φωτεινού σήµατος στην εγκάρσια διατοµή της ίνας. Οι κατανοµές αυτές προκύπτουν από την 

επίλυση των εξισώσεων Maxwell µε τις οριακές συνθήκες που επιβάλει η δοµή και η 

συµµετρία της ίνας. Η µαθηµατική περιγραφή τους γίνεται µε τον συνδυασµό µιας gaussian 

κατανοµής της έντασης του πεδίου µε τα πολυώνυµα Laguerre. Το αποτέλεσµα αυτού του 

συνδυασµού (mode patterns) φαίνεται (στην εικόνα 9) όπου κάθε ρυθµός χαρακτηρίζεται από 

ένα ζεύγος ακεραίων αριθµών που υποδηλώνει την γωνιακή και την ακτινική τάξη του 

ρυθµού. 

 

Εικόνα 9. Οι κατανοµές του ηλεκτρικού πεδίου για διάφορους ρυθµούς-τρόπους 

διάδοσης σε µια πολύτροπη ίνα. Πάνω αριστερά ο βασικός ρυθµός ΤΕΜ00 από τον 

οποίο προκύπτουν και οι υπόλοιποι 
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   Κάθε τρόπος διάδοσης χαρακτηρίζεται από τη σταθερά διάδοσής του β µε την 

βοήθεια του οποίου ορίζεται και ο ενεργός δείκτη διάθλασης του τρόπου διάδοσης (effective 

refractive index). Η σταθερά διάδοσης (propagetion constant) β καθορίζει το πώς αλλάζει το 

πλάτος αλλά και η φάση του κύµατος καθώς αυτό διαδίδεται µέσα στην ίνα. Είναι εν γένει 

ένας µιγαδικός αριθµός το πραγµατικό µέρος του οποίου δηλώνει την καθυστέρηση φάσης 

ανά µονάδα µήκους που προκαλεί η διάδοση, ενώ το φανταστικό µέρος την απώλεια (ή 

ενίσχυση αν είναι θετικό) του κύµατος. Ο ενεργός δείκτης διάθλασης που δίνεται από τη 

σχέση: 

2
n
β λ
π
⋅

=
⋅

 

καθορίζει αν ο αντίστοιχος ρυθµός διάδοσης µπορεί να κυµατοδηγηθεί ή όχι. Συγκεκριµένα, 

κάθε οπτική ίνα επιτρέπει τη διάδοση ενός τρόπου µόνο εάν γι’ αυτόν ισχύει ότι 1 2n n n> >  

όπου φυσικά n1 και n2 οι δείκτες διάθλασης πυρήνα και µανδύα αντίστοιχα. Όταν 2n n>  ο 

τρόπος διάδοσης παύει να κυµατοδηγείται από την οπτική ίνα και λέµε ότι φθάνει σε επίπεδο 

αποκοπής. 

Τέλος για τον συσχετισµό των χαρακτηριστικών της οπτικής ίνας, µε τον επιτρεπόµενο 

αριθµό ρυθµών διάδοσης, αλλά και µε τα µήκη κύµατος που µπορούν να διαδοθούν σε αυτήν, 

έχει οριστεί το µέγεθος παράγοντας V, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 

2 2

1 2

2 a
V n n

π
λ
⋅ ⋅

= ⋅ −  

όπου α είναι η ακτίνα του πυρήνα της ίνας, n1 ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα, n2 ο δείκτης 

διάθλασης του µανδύα και λ το µήκος κύµατος. 

Αποδεικνύεται ότι για πολύτροπες ίνες βηµατικού δείκτη διάθλασης το πλήθος των 

υποστηριζόµενων ρυθµών διάδοσης είναι V
2
/2, στις ίνες διαβαθµισµένου δείκτη διάθλασης 

V
2
/4, ενώ στις µονότροπες πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 0<V<2,4. Ο αριθµός V ονοµάζεται 

και κανονικοποιηµένη συχνότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
  

Οπτικές πηγές- Οπτικοί ∆έκτες 

 

2.1 Οπτικές πηγές 

2.1.1.1 Το LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) – Γενικά 
 

Η ιστορία των laser ξεκίνησε στις αρχές του προηγούµενου αιώνα όταν, το 1917, ο 

Albert Einstein διατύπωσε την υπόθεση της ύπαρξης διαδικασίας της εξαναγκασµένης 

εκποµπής. Αυτός ήταν που έδειξε πως η διαδικασία της επαγοµένης ή εξαναγκασµένης 

εκποµπής θα πρέπει να υπάρχει ώστε να εξισορροπεί σε θερµοδυναµική ισορροπία τις 

διαδικασίες της απορρόφησης και της αυτογενούς εκποµπής. Αυτή άλλωστε, είναι η βάση για 

ένα laser. Η λέξη laser είναι ακρωνύµιο για τις λέξεις : Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, δηλαδή ενισχυµένο φως µέσω εξαναγκασµένης εκποµπής 

ακτινοβολίας. Έτσι, η λέξη laser αναφέρεται τόσο στο φαινόµενο της ενίσχυσης της 

επαγοµένης ακτινοβολίας όσο και στις αντίστοιχες διατάξεις. 

Η πρώτη διάταξη laser µε ορατό µήκος κύµατος, ερυθρό για την ακρίβεια, ήρθε στο 

φως το 1960 όταν ο T.H. Maiman πραγµατοποίησε ένα στερεάς κατάστασης laser ρουβιδίου. 

Αργότερα, µετά από µισό περίπου χρόνο, εµφανίστηκε και διάταξη laser He-Ne (ήλιο-νέο) 

από τον A.Javan. Το He-Ne laser µε µήκος κύµατος 1,15 µm ξεκίνησε έναν καινούριο κλάδο 

στην επιστήµη και στην τεχνολογία, τα laser αερίου ενεργού µέσου. Στις µέρες µας πολλοί 

τύποι laser είναι γνωστοί. Σύµφωνα µε το ενεργό µέσο που ενισχύει την επαγόµενη 

ακτινοβολία κατηγοριοποιούνται σε laser αερίου, στερεάς κατάστασης (κρυστάλλων), 

ηµιαγωγών, ρευστής χρωστικής ουσίας και ελευθέρων ηλεκτρονίων. Τα µήκη κύµατος αυτών 

τω laser καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα από µικρά µήκη κύµατος ~100 nm στο µακρυνό 

υπεριώδες έως ~1 mm στο µικροκυµατικό εύρος. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να προστεθεί πως 

και η ισχύς τους καλύπτει ένα πλατύ εύρος, από τα µwatt σε µικρά laser ηµιαγωγών έως τα 

terawatt σε µεγάλες διατάξεις laser που χρησιµοποιούνται σε πειράµατα πυρηνικής σύντηξης. 

Αξίζει να σηµειώσουµε πως το ακρωνύµιο laser υποδηλώνει ότι αναφέρεται σε µία 

διάταξη ενισχυτή. Μία τέτοια παρατήρηση όµως δεν θα ήταν τόσο ακριβής όσο ο 



 

 
20 

χαρακτηρισµός της ως ταλαντωτής που είναι πιο επεξηγηµατικός ως προς τον τρόπο 

ενίσχυσης. Ωστόσο, µία πιο πλήρης περιγραφή θα ήταν δυνατή σε συνδυασµό µε τα κύρια 

συστατικά στοιχεία ενός laser που είναι το ενεργό µέσο, η πηγή και ο τρόπος διέγερσης 

καθώς και το οπτικό αντηχείο και η σύνδεση του τελευταίου µε την ενίσχυση και τις 

ιδιότητες της ακτινοβολίας. Αυτές όµως οι βασικές έννοιες για ένα laser θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Μία αυστηρή και ακριβής ανάλυση της 

φυσικής των laser είναι σχετικά δύσκολη, γι αυτό και η παρουσίασή της στο παρόν κεφάλαιο 

είναι απλοποιηµένη. 

Καταλήγοντας, παρόλο που οι εφαρµογές των laser είχαν ένα ¨αργό ξεκίνηµα¨, µία 

µεγάλη ποικιλία εφαρµογών είναι πλέον ευρέως γνωστή στις µέρες µας. Από την µαζική 

επέλαση των laser εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου έως τις εφαρµογές του στην βιοµηχανία 

και την ιατρική (π.χ. νυστέρι YAG ή επέµβαση διόρθωσης της µυωπίας). Στις διάφορες αυτές 

εφαρµογές καθοριστικό ρόλο ορθής εφαρµογής έχουν διάφορες παράµετροι όπως είναι το 

µήκος κύµατος λειτουργίας ενός laser, ο τρόπος λειτουργίας (συνεχής ή παλµικός) και 

κυριότερα η ισχύς που συνδέεται µε τα ανωτέρω. Θα µπορούσε, λοιπόν, εύκολα να 

παρατηρηθεί ότι τα laser κατέχουν σήµερα ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την τεχνολογία, την 

επιστήµη και σε πολλές άλλες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 

2.1.1.2 ∆ιέγερση και αποδιέγερση ατόµων 
 

Στις συνηθισµένες θερµοκρασίες τα ηλεκτρόνια ενός ατόµου βρίσκονται κυρίως στη 

χαµηλότερη δυνατή ενεργειακή στάθµη, δηλαδή το άτοµο βρίσκεται στη θεµελιώδη του 

κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή το άτοµο µπορεί να διεγερθεί, δηλ. κάποιο από τα 

ηλεκτρόνιά του να µεταβεί σε υψηλότερη ενεργειακή στάθµη απορροφώντας ένα φωτόνιο 

ενέργειας ίσης µε τη διαφορά ενέργειας των σταθµών µεταξύ των οποίων γίνεται η 

µετάβαση. Η διεργασία αυτή λέγεται εξαναγκασµένη απορρόφηση. Αν µε κάποιο τρόπο ένα 

άτοµο βρεθεί σε µια διεγερµένη ενεργειακή κατάσταση, το άτοµο αυτό έχει κάποια 

πιθανότητα να εκπέµψει ένα φωτόνιο και να µεταβεί σε ενεργειακά χαµηλότερη κατάσταση. 

Η διεργασία αυτή λέγεται αυθόρµητη αποδιέγερση. Τα φωτόνια που εκπέµπονται µε 

αυθόρµητη αποδιέγερση έχουν τυχαίες διευθύνσεις. Συνήθως ένα άτοµο παραµένει σε 

διεγερµένη κατάσταση περίπου 10
-8

 sec. Αν κατά τη διάρκεια παραµονής του ηλεκτρονίου 

στη διεγερµένη κατάσταση προσκρούσει µε αυτό ένα φωτόνιο ενέργειας ίσης µε την 

ενεργειακή διαφορά διεγερµένης-θεµελιώδους στάθµης, το φωτόνιο αυτό αναγκάζει το άτοµο 

να αποδιεγερθεί, εκπέµποντας ένα δεύτερο φωτόνιο, το οποίο έχει ίδια κατεύθυνση και φάση 
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µε το φωτόνιο που υποκίνησε την αποδιέγερση. Η διαδικασία αυτή λέγεται εξαναγκασµένη 

εκποµπή (stimulated emission) και αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του Laser. 

 

2.1.1.3 Βασικές αρχές 
 

Αρχικά θα παρατεθούν οι βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία των laser. Η 

βασική ιδέα, λοιπόν, ενός laser είναι η ενίσχυση φωτός µέσω της αλληλεπίδρασής του µε το 

µέσο µέσα στο οποίο ταξιδεύει. Ακολουθώντας την ανάλυση κατά Einstein που ασχολείται 

µε την ακτινοβολία του µέλανος σώµατος, διαχωρίζονται τρεις βασικοί κβαντικοί µηχανισµοί 

της ακτινοβολίας σε ένα απλό υποθετικό µοντέλο ατόµου δύο ενεργειακών σταθµών: 

Απορρόφηση, Αυτογενής Εκποµπή και Εξαναγκασµένη Εκποµπή. Ένα µέσο αποτελείται από 

σωµατίδια, π.χ. άτοµα ή µόρια, καθένα από τα οποία κατέχει ένα µεγάλο αριθµό διακριτών 

ενεργειακών σταθµών. Ωστόσο, για λόγους απλότητας, θα θεωρήσουµε ένα σύστηµα µε µόνο 

δύο ενεργειακά επίπεδα. Έστω (E1) η θεµελιώδης κατάσταση µε ενέργεια Ε1 και (E2) η 

διεγερµένη ανώτερη στάθµη µε ενέργεια E2 , όπου φυσικά E2>E1. Η ενεργειακή διαφορά 

µεταξύ των δύο αυτών επιπέδων είναι ανάλογη της συχνότητας, v, ενός ηλεκτροµαγνητικού 

κύµατος: 

2 1 hv∆Ε = Ε −Ε =
,
 

όπου h είναι η σταθερά του Planck. Στο υποθετικό αυτό σύστηµα θεωρούµε ότι ο πληθυσµός 

των καταστάσεων είναι κατανεµηµένος στα δύο επίπεδα, όπου στο χρόνο t υπάρχουν Ν1 

άτοµα ανά µονάδα όγκου στη θεµελιώδη κατάσταση (E1) και Ν2 αντίστοιχα στη διεγερµένη 

κατάσταση (E2). Γενικά όταν ένα σωµατίδιο (άτοµο ή µόριο) βρίσκεται στη θεµελιώδη 

κατάσταση (E1) µπορεί να διεγερθεί αν κάποιο εξωτερικό ερέθισµα εφαρµοστεί πάνω του 

στην ανώτερη στάθµη (E2) προσλαµβάνοντας ενέργεια E2−E1. Αλλιώς όταν βρίσκεται στη 

διεγερµένη κατάσταση (E2) τείνει να επιστρέψει στη θεµελιώδη σύµφωνα µε τον νόµο του 

Boltzmann ελευθερώνοντας την ίδια ενέργεια.
 

 

2.1.1.3.1 Απορρόφηση 

 

Ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα (φωτόνιο) µε ενέργεια Eph = hv µπορεί να απορροφηθεί 

από ένα άτοµο του πληθυσµού Ν1 επάγοντας σε αυτό µετάβαση στη διεγερµένη κατάσταση. 

Θεωρώντας πως η ενεργειακή διάφορα E2−E1 που απαιτείται για την µετάβαση παρέχεται 
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από την ενέργεια του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, τότε υπάρχει µία πεπερασµένη 

πιθανότητα το άτοµο να διεγερθεί στην ανώτερη στάθµη. 

 

Εικόνα 10. Απορρόφηση φωτός 

 

Ο αριθµός των απορροφηµένων φωτονίων εξαρτάται από τον αριθµό της πυκνότητας ατόµων 

(ή µορίων) στη θεµελιώδη κατάσταση και από την πυκνότητα των φωτονίων στη συχνότητα 

της µετάβασης. Ως αποτέλεσµα ο ρυθµός µεταβολής των ατόµων (ή µορίων) που 

µεταβάλλουν τον πληθυσµό της θεµελιώδης κατάστασης περιγράφεται από την διαφορική 

εξίσωση :
 

( )1 1 12 12dN N B u v dt= −
 

όπου ο παράγοντας B12 καλείται συντελεστής απορρόφησης του Einstein. Εναλλακτικά 

έχουµε :
 

1
1 12

dN
N W

dt
= −

 

όπου Ν1 είναι ο πληθυσµός στο επίπεδο µε ενέργεια Ε1 και W12 = σ12F είναι η πιθανότητα 

µετάβασης από τη κατάσταση 1 στην κατάσταση 2. Ως σ12 συµβολίζεται η ενεργός διατοµή 

απορρόφησης, µια ποσότητα µε διαστάσεις επιφανείας που εξαρτάται µόνο από τα 

χαρακτηριστικά της δεδοµένης µετάβασης και ως F η ροή φωτονίων του προσπίπτοντος 

κύµατος.
 

 

2.1.1.3.2 Αυτογενής Εκποµπή 

 

Το φαινόµενο κατά το οποίο ένα σωµατίδιο (άτοµο ή µόριο) σε διεγερµένη κατάσταση 

επιστρέφει στη θεµελιώδη αποβάλλοντας την αντίστοιχη ενεργειακή διαφορά υπό µορφή 

ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, δηλαδή εκπέµποντας φως, περιγράφεται ως αυτογενής 

εκποµπή. Τα σωµατίδια του πληθυσµού Ν2 διαµένουν διεγερµένα για ορισµένο χρονικό 
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διάστηµα (διάρκεια ζωής) και στη συνέχεια αποδιεγείρονται αυτογενώς εκπέµποντας φως µε 

συγκεκριµένη πιθανότητα εκποµπής.
 

 

Εικόνα 11. Αυθόρµιτη εκποµπή φωτός 

Η εκποµπή του φωτός γίνεται σε τυχαίο χρόνο, µε τυχαία κατεύθυνση και πόλωση. Η 

συχνότητα του ακτινοβολούµενου κύµατος δίνεται από την σχέση του Planck : 

2 1E E
v

h

−
=  

Η µείωση του πληθυσµού Ν2 λόγω αποδιέγερσης θα είναι ανάλογη του πληθυσµού Ν2, του 

χρόνου dt και της πιθανότητας αυτογενούς εκποµπής ανά sec. Οπότε έχουµε τη σχέση : 

2 2 21dN N A dt= −  

όπου Α21(sec
-1

) ονοµάζεται η πιθανότητα αυτογενούς εκποµπής, ή ο συντελεστής αυτογενούς 

εκποµπής του Einstein (A) και έχει διαστάσεις αντιστρόφου χρόνου. Η ποσότητα τsp=1/A 

ονοµάζεται χρόνος ζωής της αυτογενούς εκποµπής. Εναλλακτικά ο αριθµός των µεταβάσεων 

προς την θεµελιώδη κατάσταση εξαρτάται από τον πληθυσµό Ν2 και µπορεί να εκφραστεί ως 

εξής:
 

2
21 2

dN
A N

dt
= −  

 

2.1.1.3.3 Εξαναγκασµένη ή Επαγοµένη Εκποµπή 

 

Έστω ότι ένα Ηλεκτροµαγνητικό κύµα συχνότητας v προσπίπτει στο υποθετικό µας 

σύστηµα. Αφού αυτό το κύµα έχει την ίδια συχνότητα µε την ατοµική συχνότητα, υπάρχει 

µία πεπερασµένη πιθανότητα ότι αυτό το κύµα θα εξαναγκάσει άτοµο του πληθυσµού Ν2 να 

αποδιεγερθεί µέσω της µετάβασης 2→1. Η ενεργειακή διαφορά E2−E1 που ελευθερώνεται 

αποδίδεται µε την µορφή ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος που προστίθεται στο προσπίπτον 

µε καλά καθορισµένες ιδιότητες. Η διαδικασία αυτή καλείται εξαναγκασµένη ή επαγοµένη 
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εκποµπή επειδή εξαρτάται από την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας µέσω του όρου 

u(v12). 

 

Εικόνα 12.Επαγόµενη ή εξαναγκασµένη εκποµπή φωτός 

Η εκποµπή του φωτός είναι σε φάση µε το προσπίπτον ηλεκτροµαγνητικό κύµα, ταξιδεύει 

προς την κατεύθυνση και κατέχει την ίδια πόλωση µε αυτό. Η ποσοτική αναπαράσταση της 

επαγόµενης εκποµπής συντελείται περιγράφοντας την µεταβολή του πληθυσµού Ν2. Η 

µεταβολή αυτή θα είναι ανάλογη του πληθυσµού Ν2, της φασµατικής πυκνότητας ενέργειας 

u(v12) και του χρόνου dt. Έτσι διαµορφώνεται η σχέση 

( )2 2 21 12dN N B u v dt= −  

όπου ο συντελεστής B21 καλείται συντελεστής εξαναγκασµένης ή επαγόµενης εκποµπής του 

Einstein. Εναλλακτικά έχουµε : 

2
2 21

dN
N W

dt
= −  

όπου η ποσότητα W21= σ21F ονοµάζεται πιθανότητα εξαναγκασµένης εκποµπής η οποία και 

σε αυτή την περίπτωση έχει διαστάσεις αντιστρόφου χρόνου. Αντίστοιχα ως σ21 συµβολίζεται 

η ενεργός διατοµή της εξαναγκασµένης εκποµπής και ως F η ροή φωτονίων του 

προσπίπτοντος κύµατος. Κάτω από κατάλληλες συνθήκες η εξαναγκασµένη εκποµπή µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί στην ενίσχυση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (σχήµα 3.1). 

 

Εικόνα 13.. Σχηµατική αναπαράσταση διάταξης Laser. 
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2.1.1.4 Φαινόµενο laser 

 

Ας θεωρήσουµε δύο αυθαίρετα ενεργειακά επίπεδα 1 και 2 δεδοµένου υλικού και Ν1, 

Ν2 οι αντίστοιχοι πληθυσµοί τους. Εάν ένα επίπεδο κύµα έντασης I που αντιστοιχεί σε ροή 

φωτονίων F διαδίδεται κατά µήκος της διεύθυνσης z στο υλικό η στοιχειώδης µεταβολή 

αυτής της ροής, που οφείλεται στην εξαναγκασµένη εκποµπή και απορρόφηση δίνεται από τη 

σχέση: 

( )2 1dF F N N dzσ= −  

Η παραπάνω σχέση δείχνει πως το υλικό συµπεριφέρεται σαν ένας ενισχυτής όταν Ν2 > Ν1 

,και ως απορροφητής όταν αντίστοιχα Ν2 < Ν1. 

Σε αυτό το σηµείο, αφού η σύγκριση των πληθυσµών των δύο επιπέδων κατέχει 

σηµαντικό ρόλο, αξίζει να προσθέσουµε πως στην περίπτωση της θερµοδυναµικής 

ισορροπίας οι πληθυσµοί των ενεργειακών επιπέδων περιγράφονται από την στατιστική 

Boltzmann. 

Έτσι αν Νi και Νj είναι οι πληθυσµοί των δύο επιπέδων (i < j), σε θερµική ισορροπία, ο 

νόµος του Boltzmann υπαγορεύει:  

( )2 12

1

exp
e

e

B

E EN

N k T

− 
= − 

 
 

όπου kB είναι η σταθερά του Boltzmann και T είναι η απόλυτη θερµοκρασία του υλικού. Μια 

γραφική απεικόνιση παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 14.. Πληθυσµοί των ενεργειακών επιπέδων.
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Παρατηρείται, λοιπόν, ότι στην περίπτωση της θερµικής ισορροπίας έχουµε Ν2 < Ν1 µε 

αποτέλεσµα το υλικό να δρα σαν απορροφητής συχνότητας v, έχοντας θετικό συντελεστή 

απορρόφησης. Εάν όµως επιτευχθεί µια συνθήκη µη ισορροπίας για την οποία Ν2 > Ν1 , τότε 

το µέσο θα ακτινοβολήσει κατά τη διάρκεια της διαταραχής της θερµοδυναµικής ισορροπίας 

και θα συµπεριφερθεί σαν ένας επιλεκτικός ενισχυτής στην συχνότητα v. Τότε θα έχει έναν 

αρνητικό συντελεστή απορρόφησης και θα παρουσιάζει ένα κέρδος. Κάθε µέσο το οποίο έχει 

τις ανωτέρω ιδιότητες καλείται ενεργό. Η αντιστροφή πληθυσµού που περιγράφηκε πιο πάνω 

οφείλει να πραγµατοποιείται έτσι ώστε ο χρόνος διέγερσης να είναι µικρότερος από τον 

χρόνο χαλάρωσης του ατοµικού συστήµατος προς την ισορροπία. Στην αντίθετη περίπτωση η 

αντιστροφή πληθυσµού δεν θα ήταν δυνατή. Η διαταραχή της θερµοδυναµικής ισορροπίας 

πραγµατοποιείται µε την βοήθεια µιας εξωτερικής πηγής ενέργειας που καλείται άντληση. 

Άντληση µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους οι οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

 

2.1.1.5 Τα συστατικά στοιχεία ενός laser 
 

Ένα σύστηµα laser αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

• Το ενεργό µέσο 

• Το οπτικό αντηχείο 

• Το µηχανισµό εξόδου 

• Τρόποι άντλησης του ενεργού υλικού 

 

Το ενεργό µέσο 

Το ενεργό µέσο µπορεί να είναι στερεό, υγρό ή αέριο. Αποτελείται από ένα πλήθος 

ατόµων ή µορίων, τα οποία διεγείρονται σε µια ανώτερη ενεργειακά κατάσταση. Μέσω του 

µηχανισµού εξαναγκασµένης εκποµπής µπορούν να εκπέµψουν ακτινοβολία. 

 

Το οπτικό αντηχείο 

Το οπτικό αντηχείο, το οποία αποτελείται από δυο κάτοπτρα, εξασφαλίζει και τον 

κλάδο ανάδρασης, µια απαραίτητη παράµετρο για την ύπαρξη δράσης laser. Το ένα από τα 
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δυο κάτοπτρα έχει ανακλαστικότητα 100% και το άλλο <100% ώστε να επιτρέπει την έξοδο 

της ακτινοβολίας. Το µέρος της ακτινοβολίας που διαφεύγει από το δεύτερο καθρέπτη 

αποτελεί την ακτινοβολία laser. Τα δυο κάτοπτρα αναγκάζουν τα φωτόνια να εκτελούν 

πολλαπλές διαδροµές µέσα στην κοιλότητα και να εξαναγκάζουν τα άτοµα που βρίσκονται σε 

διεγερµένες καταστάσεις να αποδιεγερθούν. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η ακτινοβολία 

που κυκλοφορεί µέσα στη κοιλότητα και βγαίνει τελικά από αυτήν ενισχυµένη. 

 

Μηχανισµός εξόδου 

Το σύστηµα εξόδου αποτελεί το ένα από τα δυο κάτοπτρα της κοιλότητας και 

συγκεκριµένα αυτό µε τη µικρότερη ανακλαστικότητα <100%. Το µέρος της ακτινοβολίας 

που δεν ανακλάται εξέρχεται από τη κοιλότητα και αποτελεί την ακτινοβολία laser. Στα 

συνεχούς λειτουργίας laser το µεγαλύτερο µέρος της ακτινοβολίας παραµένει µέσα στη 

κοιλότητα και ελευθερώνεται µόνο ένα µικρό ποσοστό, ενώ στα παλµικά laser το µεγαλύτερο 

µέρος εξέρχεται από τη κοιλότητα σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή µε τη µορφή ενός 

παλµού. 

 

Τρόποι άντλησης του ενεργού µέσου 

Η διέγερση του ενεργού µέσου συχνά αναφέρεται και ως άντληση. Η διαδικασία της 

άντλησης είναι καθοριστικής σηµασίας για την δηµιουργία του φαινοµένου laser αφού µέσω 

αυτής παρέχεται η απαιτούµενη ενέργεια ώστε τα άτοµα του ενεργού µέσου να διεγερθούν 

και να προκληθεί η επιθυµητή αντιστροφή πληθυσµού. Αυτό επιτυγχάνεται µε διάφορους 

τρόπους, οι οποίοι παρουσιάζονται στο σηµείο αυτό. 

• Οπτική άντληση: Η προσφερόµενη ενέργεια είναι υπό µορφή φωτονίων, τα οποία 

µπορεί να προέρχονται από λυχνίες ή από άλλο laser. 

• Ηλεκτρική διέγερση αεριού: Η ηλεκτρική διέγερση χρησιµοποιείται συνήθως στις 

περιπτώσεις που το ενεργό µέσο είναι αέριο. Σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων είναι µείζονος σηµασίας. Αρχικά εφαρµόζεται υψηλή τάση στα άκρα του 

ενεργού µέσου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα ηλεκτρόνια να επιταχύνονται λόγω του υψηλού 

δυναµικού. Κατά την κίνηση τους αυτή συγκρούονται µε άτοµα του αεριού και τα διεγείρουν, 

µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται η αναστροφή πληθυσµών. 

• ∆ιέγερση µέσω κρούσεων: διεγείρεται το ένα είδος ατόµων και µετά αποδίδει την 

ενέργεια του στο άλλο µέσω κρούσεων. 
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• Χηµική διέγερση: Κατά τη διέγερση αυτή η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από 

χηµική αντίδραση µεταξύ των ατόµων του µορίου. 

• ∆ιέγερση µε ηλεκτρικό ρεύµα: Είναι µια µέθοδος που εφαρµόζεται στα laser 

ηµιαγωγών. Το ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει το ενεργό µέσο προκαλεί την επιθυµητή 

αντιστροφή πληθυσµών. 

 

2.1.1.6 Ιδιότητες της δέσµης laser 
 

Μετά την σύντοµη περιγραφή των βασικών φυσικών µηχανισµών που σχετίζονται µε 

το φαινόµενο laser, θα εξεταστούν οι ιδιότητες της δέσµης. Η ακτινοβολία laser 

χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθµό: 

-µονοχρωµατικότητας 

-συµφωνίας 

-κατευθυντικότητας 

-λαµπρότητας 

 

Μονοχρωµατικότητα: Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στις ακόλουθες δύο περιστάσεις: α. 

στο ότι µόνο ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα συχνότητας f µπορεί να ενισχυθεί και β. αφού το 

σύστηµα των δύο κατόπτρων σχηµατίζει µία κοιλότητα συντονισµού, ταλάντωση µπορεί να 

συµβεί µόνο στις συχνότητες συντονισµού αυτής της κοιλότητας. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 

ένα εύρος γραµµής του laser που είναι συχνά πολύ στενότερο από το συνηθισµένο εύρος 

γραµµής της µετατόπισης 2 1→  όπως αυτό παρατηρείται στην αυθόρµητη εκποµπή. 

Συµφωνία: Εάν θεωρήσουµε µία ακτινοβολία που διαδίδεται υπό τύπο µίας δέσµης 

τότε µπορούµε να διακρίνουµε δύο τύπους συµφωνίας, τη χρονική και τη χωρική συµφωνία. 

Αναφερόµαστε σε χρονική συµφωνία όταν παίρνουµε σηµεία µε σταθερή διαφορά φάσης 

κατά µήκος της διάδοσης της φωτεινής δέσµης, ενώ µιλάµε για χωρική συµφωνία όταν 

παίρνουµε σηµεία µε σταθερή διαφορά φάσης επάνω στο µέτωπο κύµατος της ακτινοβολίας 

και κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης της φωτεινής δέσµης. Σε σύγκριση µε τις 

συµβατικές πηγές φωτός, η δέσµη laser χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συµφωνίας τόσο 

χωρικής όσο και χρονικής (εικόνα 15). 
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Εικόνα 15. Βαθµός συµφωνίας χωρικής και χρονικής. 

 

Κατευθυντικότητα: Αυτή η ιδιότητα είναι άµεσο επακόλουθο του γεγονότος ότι 

ενεργό υλικό τίθεται σε µια κοιλότητα συντονισµού. Στην ουσία µόνο ένα κύµα διαδιδόµενο 

κατά µήκος της διεύθυνσης της κοιλότητας ( ή σε µία διεύθυνση πολύ κοντά σε αυτή) µπορεί 

να διατηρείται στην κοιλότητα. 

Λαµπρότητα: ορίζουµε την λαµπρότητα µια δεδοµένης πηγής ηλεκτροµαγνητικών 

κυµάτων ως την ισχύ που εκπέµπει ανά µονάδα επιφάνειας και στερεάς γωνίας. Γενικά τα 

laser συγκρινόµενα µε τις συµβατικές πηγές φωτός σχηµατίζουν εικόνες πολύ µεγαλύτερης 

λαµπρότητας λόγω της πολύ υψηλής πυκνότητας ενέργειας που µεταφέρεται από την πολύ 

υψηλής κατευθυντικότητας δέσµη τους. Αντίθετα, επειδή η ενέργεια µιας συµβατικής πηγής 

έχει ισότροπο χαρακτήρα, η ποσότητα που µπορούµε να συλλέξουµε σε καθορισµένη 

διεύθυνση είναι ανάλογη της στερεάς γωνίας που σχηµατίζεται από την πηγή και την 

επιφάνεια πρόσπτωσης. Ο φωτισµός τους θα είναι πάντα µικρότερος ή το πολύ ίσος µε την 

ισχύ εκποµπής της πηγής. 

Καταλήγοντας, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά της λαµπρότητας, της 

κατευθυντικότητας και της µονοχρωµατικότητας των πηγών laser είναι άρρηκτα συνδεδεµένα 

µε την υψηλή συµφωνία που παρουσιάζει η ακτινοβολία τους. 

 

2.1.1.7 Εφαρµογές των Laser 
 

Οι τέσσερις ιδιότητες της ακτινοβολίας Laser την καθιστούν µοναδική σε µια πληθώρα 

εφαρµογών, καθώς δίνουν τη δυνατότητα ελεγχόµενης συµβολής (λόγω της καθορισµένης 

φάσης) και µεγάλης συγκέντρωσης ενέργειας σε µικρό χώρο. Ορισµένοι από τους τοµείς 

όπου τα Laser χρησιµοποιούνται σήµερα είναι: 
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• Ιατρική (µε εκµετάλλευση του γεγονότος ότι τα διαφορετικά µήκη κύµατος 

απορροφώνται διαφορετικά από τους διάφορους ιστούς), για θεραπεία γλαυκώµατος, 

κοπή και καυτηρίαση ιστών κοκ. 

• Βιοµηχανία, για µεγάλης ακρίβειας κατεργασία επιφανειών κλπ. 

• Ευθυγράµµιση. 

• Τηλεµετρία (επίγεια και µη). 

• Τηλεπικοινωνίες. 

• Μετεωρολογία και προστασία περιβάλλοντος (ανίχνευση ατµοσφαιρικών ρύπων). 

• Ολογραφία (τρισδιάστατη απεικόνιση). 

• Πολεµική βιοµηχανία. 

 

2.1.2.1 Το LED (Light Emitting Diode) – Γενικά 
 

Η δίοδος εκποµπής φωτός είναι µία ηµιαγώγιµος δίοδος που εκπέµπει φως όταν 

ηλεκτρικό ρεύµα εφαρµόζεται µε εµπρόσθια ορθή πόλωση (forward-biased) προς τη 

συσκευή, όπως ακριβώς και σε ένα απλό κύκλωµα. Το αποτέλεσµα είναι µια µορφή 

ηλεκτροφωταύγειας, όπου ασυνεχές και στενού φάσµατος φως εκπέµπεται από το πέρασµα 

p-n σε ένα συµπαγές υλικό. Τα LED χρησιµοποιούνται ευρέως ως φωτεινές ενδείξεις για 

ηλεκτρονικές συσκευές και όλο και περισσότερο σε εφαρµογές µε απαιτήσεις όπως σε 

φακούς και φωτισµούς χώρων.
 

Η πρώτη γνωστή αναφορά συµπαγούς διόδου εκποµπής φωτός έγινε το 1970 από τον 

Βρετανό πειραµατιστή H. J. Round του Marconi Labs, όταν παρατήρησε φωταύγεια 

παραγόµενη από ένα κρύσταλλο πυριτίου, ενώ χρησιµοποιούσε έναν ανιχνευτή µαγνητικού 

πεδίου (cats' whiskers sensor). Ο Ρώσος Oleg Vladimirovich Losev δηµιούργησε το πρώτο 

LED στα µέσα της δεκαετίας του 1920. Η ερευνά του αν και διανεµήθηκε σε Ρωσικά, 

Γερµανικά και Βρετανικά επιστηµονικά περιοδικά αγνοήθηκε και δεν βρήκε πρακτική 

εφαρµογή για αρκετές δεκαετίες. Ο Rubin Braunstein του Radio Corporation of America 

ανέφερε υπεριώδεις εκποµπές από αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) και από άλλα κραµάτα 

ηµιαγώγιµων υλικών το 1955. Ο Braunstein παρατήρησε υπεριώδεις εκποµπές παραγόµενες 

από απλές σε δοµή διόδους χρησιµοποιώντας κράµατα GaSb, GaAs, InP και Ge-Si σε 

θερµοκρασία δωµατίου στους 77 βαθµούς Kelvin. Το πρώτο πρακτικά ορατού φάσµατος 

(κόκκινο) LED δηµιουργήθηκε το 1962 από τον Nick Holonyak Jr., ενώ δούλευε στην 

General Electrics Company. Ο Holonyak θεωρείται ο πατέρας της διόδου εκποµπής φωτός. Ο 

M. George Craford, ένας πρώην απόφοιτος φοιτητής του Holonyak, εφήυρε το πρώτο κίτρινο 
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LED και το 10 φορές πιο δυνατό κόκκινο και το κόκκινο-πορτοκαλί LED το 1972. Η 

τεχνολογία αυτή αποδείχτηκε να έχει σηµαντικές εφαρµογές σε αλφαριθµητικές οθόνες και 

εντάχθηκε η εφαρµογή της στα πρώιµα φορητά κοµπιουτεράκια. 

Ένα LED είναι συνήθως µια µικρή περιοχή (µικρότερη από 1 mm
2
) φωτεινής πηγής, 

συχνά µε φακό τοποθετηµένο στην κορυφή του chip για να διαµορφώσει την ακτινοβολία του 

και να συµβάλει στην αντανάκλαση. Το χρώµα του εκπεµπόµενου φωτός εξαρτάται από την 

σύνθεση και την κατάσταση του ηµιαγώγιµου υλικού που χρησιµοποιείται και µπορεί να 

είναι υπέρυθρο, ορατό ή υπεριώδες. 

Το χρώµα του φωτός που εκπέµπεται εξαρτάται από την χηµική σύσταση του 

ηµιαγώγιµου υλικού που χρησιµοποιείται, και µπορεί να είναι υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο. 

Η βασική αρχή των LED είναι µια επαφή p-n η οποία πολώνεται ορθά για να εγχέει 

ηλεκτρόνια και οπές µέσα στις p- και n- πλευρές αντίστοιχα. Το εγχεόµενο φορτίο 

µειονότητας επανασυνδέεται µε το φορτίο πλειονότητας στην περιοχή απογύµνωσης ή στην 

ουδέτερη περιοχή. Σε ηµιαγωγούς αµέσου διάκενου η επανασύνδεση οδηγεί σε εκποµπή 

φωτός αφού η ακτινοβόλα επανασύνδεσης κυριαρχεί σε υλικά υψηλής ποιότητας. 

 

Εικόνα 16. Εκποµπή φωτός 

Σε υλικά έµµεσου χάσµατος, η απόδοση εκποµπής φωτός είναι αρκετά φτωχή και οι 

περισσότερες από τις διαδροµές επανασύνδεσης είναι µη ακτινοβόλες µε παραγωγή 

θερµότητας µάλλον παρά φωτός. Το µήκος κύµατος του φωτός που εκπέµπεται, και, κατά 

συνέπεια, το χρώµα του, εξαρτάται από το χάσµα ενέργειας των υλικών, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία του περάσµατος p-n, όπου: 

p = Υλικό νοθευµένο µε αποδέκτες. 

n = Υλικό νοθευµένο µε δότες. 

Η ενέργεια των εκπεµπόµενων φωτονίων, hv , ισούται κατά προσέγγιση µε το 

ενεργειακό χάσµα Eg 

Eg = Eφωτονίου = h·v 
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Η δοµή ενός LED πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα εκπεµπόµενα φωτόνια να µπορούν να 

αποµακρύνονται από την διάταξη χωρίς να επαναπορροφώνται από το ηµιαγώγιµο υλικό. 

Αυτό σηµαίνει ότι η p-περιοχή πρέπει να είναι επαρκώς ρηχή, ή διαφορετικά πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε διατάξεις ετεροδοµών. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε πολλά 

ηµιαγώγιµα υλικά άµεσου ενεργειακού διακένου, τα οποία µπορούν εύκολα να νοθευτούν και 

να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή εµπορικών LED που εκπέµπουν ακτινοβολία στην 

ερυθρή και την υπέρυθρη περιοχή µηκών κύµατος του φάσµατος. 

Η εξωτερική απόδοση ηεξ ενός LED είναι ένα µέτρο της απόδοσης της µετατροπής της 

ηλεκτρικής ενέργειας σε εκπεµπόµενη εξωτερικά φωτεινή ενέργεια. Στο µέγεθος αυτό 

συνυπολογίζεται η εσωτερική απόδοση της ακτινοβολούσας διαδικασίας επανασύνδεσης και 

η επακόλουθη απόδοση της εξόδου των φωτονίων από την διάταξη. Η ηλεκτρική ενέργεια 

στην είσοδο ενός LED ισούται απλά µε το γινόµενο του ρεύµατος επί την τάση της διόδου (

I V⋅ ). Αν η φωτεινή ισχύς που εκπέµπεται από την διάταξη είναι Pεξ, τότε 

( ) 100%P ή I Vεξ εξη οπτικ= ⋅ ⋅ ⋅  

Για τους ηµιαγωγούς εµµέσου ενεργειακού διακένου, η τιµή της απόδοσης είναι µικρότερη 

από 1%, ενώ για τους ηµιαγωγούς αµέσου ενεργειακού διακένου µε την ορθή δοµή διάταξης, 

η ηεξ µπορεί να είναι αρκετά µεγάλη. 

Όπως και σε άλλες διόδους, το ρεύµα ρέει εύκολα από την p πλευρά, ή άνοδο, προς την 

n πλευρά, ή κάθοδο, αλλά όχι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι φορείς φορτίου - τα 

ηλεκτρόνια και οι οπές ροής – περνούν από την επαφή κινούµενα από ηλεκτρόδια µε 

διαφορετικό δυναµικό. Όταν ένα ηλεκτρόνιο συναντά µια τρύπα, πέφτει σε ένα χαµηλότερο 

ενεργειακό επίπεδο και απελευθερώνει ενέργεια µε τη µορφή ενός φωτονίου. Το µήκος 

κύµατος του φωτός που εκπέµπεται και εποµένως και το χρώµα του, εξαρτάται από την 

ενέργεια χάσµατος των υλικών που αποτελούν την επαφή p-n. 

 

Εικόνα 17. Η επαφή p-n 
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Στις διόδους πυριτίου ή γερµανίου, τα ηλεκτρόνια και οι οπές επανασυνδέονται από µια 

χωρίς ακτινοβολία µετάβαση, η οποία δεν παράγει οπτική εκποµπή, γιατί αυτά είναι έµµεσα 

υλικά χάσµατος. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για το LED είναι άµεσης ζώνης χάσµατος 

µε ενέργεια που αντιστοιχεί στο εγγύς υπέρυθρο φως, στο ορατό φως ή κοντά στην υπεριώδη 

ακτινοβολία. 

 

2.1.2.2 LED Ετεροεπαφής Υψηλής Εντάσεως 
 

Μια ένωση p-n ανάµεσα σε δύο ηµιαγωγούς µε διαφορετική νόθευση, οι οποίοι όµως 

αποτελούνται από το ίδιο υλικό, έχουν δηλαδή το ίδιο ενεργειακό διάκενο, ονοµάζεται 

οµοεπαφή. Μια ένωση ανάµεσα σε δύο ηµιαγωγούς µε το ίδιο ενεργειακό διάκενο 

ονοµάζεται ετεροεπαφή. Μια ηµιαγώγιµη δοµή διάταξης η οποία περιλαµβάνει ενώσεις 

ανάµεσα σε υλικά µε διαφορετικό ενεργειακό διάκενο ονοµάζεται διάταξη ετεροδοµής. 

Αν η LED κατασκευάζεται από ένα απλό ηµιαγωγό, υπάρχει ένας αριθµός 

προβληµάτων που µειώνει την απόδοση της συσκευής. Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι σε 

µία LED οµοιδοµής (µια συσκευή βασισµένη σε ένα απλό ηµιαγωγό), ο όγκος εκποµπής 

φωτονίων πρέπει να είναι κοντά στην επιφάνεια ώστε τα εκπεµπόµενα φωτόνια να µην 

απορροφώνται ξανά. Αφού κοντά στην επιφάνεια η ποιότητα του ηµιαγωγού δεν είναι 

συνήθως πολύ καλή λόγω της παρουσίας καταστάσεων ατελειών, αυτό προκαλεί µεγάλο 

αριθµό µη ακτινοβόλων επανασυνδέσεων µε την βοήθεια επιφανειακών καταστάσεων. Ένα 

ακόµα πρόβληµα είναι το ότι τα ηλεκτρόνια που εγχέονται από την πλευρά στην p-περιοχή 

µπορούν να διαχυθούν σε µεγάλες αποστάσεις πριν επανασυνδεθούν µε οπές. Έτσι ο ενεργός 

όγκος από τον οποίο εξέρχονται τα φωτόνια είναι πολύ µεγάλος. Η ετεροδοµή LED λύνει 

αυτά τα προβλήµατα εγχέοντας φορτίο από ένα υλικό µεγαλύτερου ενεργειακού διάκενου σε 

µια περιοχή στενού διάκενου. 

 

2.1.2.3 Συνεχής εξέλιξη 
 

Το πρώτο υψηλής φωτεινότητας µπλε LED παρουσιάστηκε από τον Shuji Nakamura 

και βασίστηκε σε InGaN, δανειζόµενο στοιχεία εξέλιξης από την GaN πυρήνωση σε 

υποστρώµατα ζαφείριου και την επίδειξη µε p-type ενίσχυµένο GaN που αναπτύχθηκe από 

τους Isamu Akasaki και H. Amano στη Nagoya. Το 1995, ο Alberto Barbieri στο Εργαστήριο 
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του Cardiff University ερεύνησε την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία της υψηλής 

φωτεινότητας διόδου LED και επέδειξε ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας 

µια διάφανη επαφή που κατασκευάστηκε από οξείδιο του ινδίου και του κασσιτέρου (ITO), 

στα (AlGaInP/GaAs) LED. Η ύπαρξη των µπλε LED και LED υψηλής απόδοσης γρήγορα 

οδήγησε στην ανάπτυξη του πρώτου. Οι εξελίξεις αποδίδονται σε παράλληλη ανάπτυξη 

άλλων τεχνολογιών ηµιαγωγών καθώς και στις εξελίξεις στην οπτική και στην επιστήµη των 

υλικών. 

2.1.2.4 Εκχύλιση Φωτός 
 

Ο δείκτης διάθλασης των περισσοτέρων ηµιαγώγιµων υλικών είναι αρκετά υψηλός, 

έτσι ώστε σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το φως από τα LED είναι συνδεδεµένο µε ένα µέσο 

µε πολύ χαµηλότερο δείκτη. Η µεγάλη διαφορά δείκτη κάνει την αντανάκλαση αρκετά 

ουσιαστική (ανά συντελεστές Fresnel). Το παραγόµενο φως εν µέρει αντανακλάται πίσω στον 

ηµιαγωγό, όπου µπορεί να απορροφηθεί και να µετατραπεί σε επιπλέον θερµότητα. Αυτό 

είναι συνήθως ένα από τα κυρίαρχα αίτια της αναποτελεσµατικότητας των LED. Συχνά πάνω 

από το ήµισυ του εκπεµπόµενου φωτός αντανακλάται πίσω στο LED. Η αντανάκλαση είναι 

σύνηθες να µειώνεται µε τη χρήση σε σχήµα θόλου (µισή σφαίρα) καλύµµατος µε τη δίοδο 

στο κέντρο, έτσι ώστε οι απερχόµενες ακτίνες φωτός να χτυπάνε την επιφάνεια κάθετα, κατά 

την οποία γωνία η ανάκλαση γίνεται η ελάχιστη δυνατή. Τα υποστρώµατα που είναι διαφανή 

στο εκπεµπόµενο µήκος κύµατος, και υποστηρίζονται από µια αντανακλαστική επίστρωση, 

αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των LED. Ο δείκτης διάθλασης του υλικού συσκευασίας 

πρέπει να ταιριάζει µε το δείκτη του ηµιαγωγού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αντανάκλαση. 

Μια επίστρωση ενάντια στην αντανάκλαση µπορεί επίσης να προστεθεί Το περίβληµα µπορεί 

να είναι έγχρωµο, αλλά αυτό είναι µόνο για αισθητικούς λόγους ή για να βελτιωθεί ο βαθµός 

αντίθεσης. Το χρώµα του περιβλήµατος δεν επηρεάζει σηµαντικά το χρώµα του 

εκπεµπόµενου φωτός. Άλλες στρατηγικές για τη µείωση των επιπτώσεων της αντανάκλασης 

διεπαφής περιλαµβάνουν το σχεδιασµό των LED ώστε να απορροφούν και να 

επανεκπέµπουν το ανακλώµενο φως (η διαδικασία ονοµάζεται ανακύκλωση φωτονίων) και 

την µετατροπή της µικροσκοπική δοµής της επιφάνειας για τη µείωση της ανάκλασης, µε το 

να της προκαλέσουµε τυχαία τραχύτητα, δηµιουργώντας προγραµµατισµένα µοτίβα. 
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2.1.2.5 Λευκά LED 
 

Υπάρχουν δύο τρόποι για την παραγωγή υψηλής έντασης λευκού φωτός 

χρησιµοποιώντας LED. Ο ένας είναι να χρησιµοποιηθούν µεµονωµένα LED που εκπέµπουν 

τα τρία βασικά χρώµατα - κόκκινο, πράσινο και µπλε και στη συνέχεια να αναµιχθούν όλα τα 

χρώµατα για να παράγουν λευκό φως. Ο άλλος είναι η χρήση φωσφόρου για να µετατρέψει 

το µονοχρωµατικό φως από ένα µπλε ή UV LED σε ευρέως φάσµατος λευκό φως, κατά τον 

ίδιο τρόπο που δουλεύει ένας λαµπτήρας φθορισµού. 

2.1.2.6 Συστήµατα RGB 
 

Το λευκό φως µπορεί να παραχθεί µε ανάµειξη διαφορετικών χρωµάτων. Η πιο κοινή 

µέθοδος είναι η χρήση κόκκινου, πράσινου και µπλε (RGB), εξ ου και η µέθοδος ονοµάζεται 

πολύχρωµα λευκά LED (µερικές φορές αναφέρεται ως RGB LED). Επειδή ο µηχανισµός του 

σχετίζεται µε εξελιγµένο ηλεκτροπτικό σχεδιασµό για τον έλεγχο της ανάµιξης και της 

διάδοσης των διαφόρων χρωµάτων, η προσέγγιση αυτή έχει σπάνια χρησιµοποιηθεί για τη 

µαζική παραγωγή λευκών LED στην βιοµηχανία. Παρ’ όλα αυτά η µέθοδος αυτή είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για πολλούς ερευνητές και τους επιστήµονες λόγω της ευελιξίας της 

ανάµειξης διαφόρων χρωµάτων. Επίσης, ο µηχανισµός αυτός έχει υψηλότερη κβαντική 

απόδοση στην παραγωγή λευκού φωτός. Υπάρχουν διάφοροι τύποι πολύχρωµων λευκών 

LED: δι-, τρι- και τετραχρωµατικά λευκά LED. Αρκετά σηµαντικοί παράγοντες που 

εµπλέκονται σε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις περιλαµβάνουν την σταθεροποίηση του 

χρώµατος, την ικανότητα απόδοσης του χρώµατος, και την απόδοση φωτεινότητας. Συχνά 

υψηλότερη αποδοτικότητα σηµαίνει χαµηλότερη απόδοση των χρωµάτων, παρουσιάζοντας 

ένα συµβιβασµό µεταξύ της φωτεινής απόδοσης και της χρωµατικής απόδοσης. Για 

παράδειγµα, τα διχρωµατικά λευκά LED έχουν την καλύτερη αποδοτικότητα φωτεινότητας 

(120 lm/W), αλλά τη χαµηλότερη ικανότητα χρωµατικής απόδοσης. Αντιθέτως, τα 

τετραχρωµατικά λευκά LED αν και έχουν εξαιρετική ικανότητα χρωµατικής απόδοσης, έχουν 

συχνά χαµηλή αποδοτικότητα φωτεινότητας. Τα τριχρωµατικά λευκά LED είναι µια 

ενδιάµεση κατάσταση και έχουν και καλή αποδοτικότητα φωτεινότητας (>70lm/W) αλλά και 

επαρκείς ικανότητες απόδοσης χρωµάτων. Το τι προσφέρουν τα πολύχρωµα LED δεν είναι 

απλώς άλλη µια λύση για την παραγωγή λευκού φωτός, αλλά είναι µια ολόκληρη νέα τεχνική 

παραγωγής λευκού φωτός από διαφορετικά χρώµατα. Κατ' αρχήν, όλα τα ικανά να 

αντιληφθούµε χρώµατα µπορούν να παραχθούν µε ανάµειξη διαφορετικών ποσοτήτων των 

τριών βασικών χρωµάτων, και αυτό καθιστά δυνατή την επίτευξη ακριβή έλεγχου των 

χρωµάτων. 
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2.2 Οπτικοί δέκτες 

2.2.1 Βασικές έννοιες 
 

       Βασικό εξάρτηµα του οπτικού δέκτη είναι ο φωτοανιχνευτής. Γενικά οι 

φωτοανιχνευτές (photodetectors) είναι µετατροπείς σήµατος (transducers) που 

µεταβάλλουν κάποια χαρακτηριστική τους ιδιότητα, όταν φως προσπέσει πάνω τους. 

Στην κατηγορία των διατάξεων αυτών θα µπορούσαµε γενικά να συµπεριλάβουµε τις 

φωτοαντιστάσεις, που µεταβάλλουν την ωµική τους αντίσταση, το ανθρώπινο µάτι, 

που αντιδρά ηλεκτροχηµικά στο φως, κλπ. Για εφαρµογές όµως στις τηλεπικοινωνίες 

οπτικών ινών χρειαζόµαστε φωτοανιχνευτές οι οποίοι να έχουν: 

•  Μεγάλη ευαισθησία στο φως 

•  Γρήγορη απόκριση 

•  Χαµηλό θόρυβο 

•  Μεγάλη αξιοπιστία 

•  Σταθερότητα στα χαρακτηριστικά λειτουργίας 

•  Χαµηλή τάση πόλωσης 

•  Χαµηλό κόστος 

        Οι παραπάνω προδιαγραφές καλύπτονται πλήρως, όταν ο φωτοανιχνευτής είναι 

κατασκευασµένος από υλικά ηµιαγωγών και ουσιαστικά µετατρέπει το οπτικό σήµα 

σε αντίστοιχο ηλεκτρικό. Στα παρακάτω θα περιγράψουµε τα βασικά χαρακτηριστικά 

της λειτουργίας των φωτοανιχνευτών, τους βασικούς µηχανισµούς φωτοανίχνευσης 

στις ηµιαγωγικές διατάξεις και συγκεκριµένα θα αναφερθούµε στις φωτοδιόδους p-n, 

p-i-n και φωτοδίοδο χιονοστιβάδας (APD). Τέλος θα αναφερθούµε σύντοµα στις 

βασικές αρχές της άµεσης και σύµφωνης φωτοανίχνευσης ή φώρασης. 
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2.2.2 Χαρακτηριστικά φωτοανιχνευτών 
 

 Οι φωτοανιχνευτές χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες παραµέτρους σπουδαιότερες 

από τις οποίες είναι οι: 

  Φασµατική απόκριση: εκφράζει την ένταση του ρεύµατος που παράγεται σε 

συνάρτηση µε µήκος κύµατος, υποθέτοντας ότι όλα τα προσπίπτοντα µήκη κύµατος 

έχουν την ίδια φωτεινή ένταση. 

  Ανιχνευτική ικανότητα D: είναι η πιο σηµαντική παράµετρος που πρέπει να 

αξιολογείται για την επιλογή ενός φωρατή. Η ανιχνευτική ικανότητα καθορίζεται από 

τον τύπο,  , oπου A η ενεργός επιφάνεια του ανιχνευτή, ∆f το εύρος σήµατος σε Hz, 

PN ισοδύναµη ισχύς θορύβου. 

  Κβαντική απόδοση: είναι ο αριθµός των παραγόµενων ζευγών ηλεκτρονίων-

οπών (δηλ. ρεύµατος) δια του  αριθµού των φωτονίων που προσπίπτουν στον 

φωτοανιχνευτή. Εκφράζεται από τη σχέση  , όπου   είναι ο ρυθµός των 

προσπιπτόντων φωτονίων και   ο ρυθµός των παραγόµενων ηλεκτρονίων. H κβαντική 

απόδοση είναι συνάρτηση του µήκους κύµατος λ και πρέπει να αναφέρεται για 

συγκεκριµένο λ. 

  Αποκρισιµότητα: Εκφράζει την ένταση του παραγόµενου φωτορεύµατος (σε 

Αmpere) ανά µονάδα προσπίπτουσας φωτεινής ισχύος (σε Watt). ∆ίνεται από τη 

σχέση   (µε µονάδα µέτρησης το  ) όπου   είναι το φωτορεύµα εξόδου σε Ampere και   

η προσπίπτουσα οπτική ισχύς σε Watt. Όσο µεγαλύτερη είναι η αποκρισιµότητα του 

ανιχνευτή, τόσο καλύτερη είναι η ευαισθησία του δέκτη. Αφού η αποκρισιµότητα 

ποικίλει σε σχέση µε το µήκος κύµατος, καθορίζεται είτε στο µήκος κύµατος της 

µέγιστης αποκρισιµότητας είτε στο µήκος κύµατος που µας ενδιαφέρει. Για τις 

περισσότερες εφαρµογές, η αποκρισιµότητα είναι το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό 

ενός ανιχνευτή επειδή καθορίζει τη σχέση µεταξύ της οπτικής εισόδου και τις 

ηλεκτρικής εξόδου. H αποκρισιµότητα R συνδέεται άµεσα µε την κβαντική απόδοση 

η της φωτοδιόδου µέσω της σχέσης   όπου   το φορτίο του ηλεκτρονίου, λ το µήκος 

κύµατος, h η σταθερά του Planck και c η ταχύτητα του φωτός. 
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  Ρεύµα σκότους: η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει την φωτοδίοδο κατά 

την πλήρη απουσία φωτός (πλήρες σκότος) όταν η φωτοδίοδος είναι ανάστροφα 

πολωµένη. Ουσιαστικά είναι πηγή θορύβου. 

  Χρονική απόκριση του φωτοανιχνευτή: ο χρόνος που απαιτείται ώστε το 

σήµα εξόδου να ανέλθει από το 10% στο 90% του µέγιστου πλάτους του (χρόνος 

ανόδου) και να πέσει από το 90% στο 10% του πλάτους (χρόνος καθόδου). Η 

ταχύτητα απόκρισης εκφράζει την ταχύτητα µε την οποία ο φωτοανιχνευτής 

αποκρίνεται στις µεταβολές της έντασης του φωτός. Αν µία πηγή φωτός σταθερής 

έντασης φωτίσει τον φωτοανιχνευτή, θα χρειαστεί ένας πεπερασµένος χρόνος µέχρι 

να εµφανιστεί φωτόρευµα στο εξωτερικό κύκλωµα και µέχρι αυτό να αποκτήσει 

σταθερή τιµή. Αν η πηγή σταµατήσει να εκπέµπει, θα µεσολαβήσει πάλι κάποιος 

χρόνος µέχρι να φτάσει το φωτόρευµα στην αρχική µηδενική του τιµή. Πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι το κόστος του φωρατή είναι ανάλογο της ταχύτητας απόκρισης του. 

          Φασµατική περιοχή λειτουργίας στην οποία η φωτοδίοδος είναι ευαίσθητη. 

Είναι µια παράµετρος που αποσκοπεί στην κατάλληλη επιλογή της περιοχής 

φάσµατος λειτουργίας του φωρατή. Έτσι διακρίνουµε τους φωρατές σε: 

1. Υπεριώδους φάσµατος (UV) µε µήκος κύµατος 0.1-0.4µm. 

2. Ορατού φάσµατος µε µήκος κύµατος 0.4-0.8µm. 

3. Υπερύθρου (IR) φάσµατος µε µήκος κύµατος 0.8-20µm. 

4. Μακρό-υπερύθρου (FIR) φάσµατος µε µήκος κύµατος 20-400µm. 

            Συχνότητα (µήκος κύµατος) αποκοπής: είναι η χαµηλότερη συχνότητα ήτοι το 

υψηλότερο µήκος κύµατος, στην οποία η φωτοδίοδος είναι ευαίσθητη. 

  Ενεργός επιφάνεια: Είναι η επιφάνεια του φωρατή, όπου γίνεται η ανίχνευση 

και η λήψη του φωτεινού σήµατος ώστε να γίνει η µετατροπή του σε ηλεκτρικό. 

           Όλοι οι φωτοανιχνευτές στηρίζονται στην αρχή ότι φωτόνια προσπίπτοντα σε 

ένα φωτοευαίσθητο υλικό απορροφούνται µε την δηµιουργία ελεύθερων φορέων 

ηλεκτρικού ρεύµατος τα οποία και ανιχνεύονται ως ηλεκτρικό ρεύµα. Τεχνολογικά 

συναντάµε δύο ειδών φωτοεκποµπής φορέων ηλεκτρικού φορτίου: εξωτερική και 

εσωτερική. Με εξωτερική φωτοεκποµπή ηλεκτρονίων λειτουργούν διατάξεις όπως οι 
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λυχνίες φωτοπολλαπλασιαστών η οι φωτοδίοδοι κενού. Οι διατάξεις αυτές είναι πολύ 

ογκώδεις και απαιτούν υψηλές τάσεις λειτουργίας. 

          Στην περίπτωση που τα φωτόνια απορροφούνται από ηλεκτρόνια της ζώνης 

σθένους τα οποία αποκτούν έτσι υψηλότερη ενέργεια και διεγείρονται στη ζώνη 

αγωγιµότητας αφήνοντας πίσω στη ζώνη σθένους µια οπή. Όταν εφαρµοσθεί 

κατάλληλη εξωτερική τάση στον ηµιαγωγό, αυτά τα ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών δίνουν 

ηλεκτρικό ρεύµα που ονοµάζεται φωτορεύµα. Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική κάθε 

ηλεκτρόνιο µπορεί να απορροφήσει ένα µόνο φωτόνιο για να υποστεί µετάπτωση 

ανάµεσα στις δύο ζώνες ενέργειας που αναφέραµε. Επίσης η ενέργεια του 

προσπίπτοντος φωτονίου πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσµα 

του ηµιαγωγού για να παραχθεί το φωτορεύµα. Αυτό εισάγει έναν περιορισµό ως 

προς τη συχνότητα fc η το µήκος κύµατος λc για το οποίο ηµιαγωγός µε ενεργειακό 

χάσµα Eg µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φωτοανιχνευτής  . Η συχνότητα   ονοµάζεται 

συχνότητα αποκοπής και είναι η ελάχιστη συχνότητα για να έχουµε απορρόφηση του 

φωτονίου. Το µήκος κύµατος   ονοµάζεται µήκος κύµατος αποκοπής και είναι το 

µέγιστο αντίστοιχα µήκος κύµατος για να έχουµε απορρόφηση του φωτονίου, όπου c 

η ταχύτητα του φωτός. Η µεγαλύτερη τιµή του λ που ικανοποιεί την παραπάνω σχέση 

ονοµάζεται µήκος κύµατος αποκοπής. Μελετώντας το ενεργειακό χάσµα διαφόρων 

ηµιαγωγικών υλικών και το αντίστοιχο µήκος κύµατος αποκοπής, διαπιστώνουµε ότι 

το Si και το GaAs δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για φωτοανίχνευση στα µήκη 

κύµατος 1.3 και 1.55 µm. Οι νέες συνθετικές δοµές ηµιαγωγών που βασίζονται στο 

InGaAsP (Indium Gallium Arsenide Phosphide) χρησιµοποιούνται συνήθως για την 

κατασκευή φωτοανιχνευτών στα 1.3 και 1.55µm. Φωτοανιχνευτές από Si 

χρησιµοποιούνται κυρίως στη ζώνη των 0.8µm. 
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Εικόνα 18.Βασική αρχή φωτοανίχνευσης χρησιµοποιώντας ηµιαγωγό. 

 

2.2.3 P-N Φωτοδίοδος 
 

          Η πιο απλή φωτοδίοδος είναι εκείνη που αποτελείται από µια επαφή p-n. Αυτός 

ο τύπος διόδου χρησιµοποιείται σπάνια στα οπτικά συστήµατα αλλά κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίασή του, για να κατανοήσουµε τις βασικές αρχές λειτουργίας 

µιας φωτοδιόδου. 

         Θεωρούµε µια επαφή p-n όπως φαίνεται στην εικόνα 19 ανάστροφα όµως 

πολωµένη. Λόγω της ανάστροφης πόλωσης η περιοχή απογύµνωσης (depletion 

region) είναι τώρα διευρυµένη. Κάθε προσπίπτον φωτόνιο µε µήκος κύµατος 

µικρότερο από το αντίστοιχο µήκος κύµατος αποκοπής µπορεί να απορροφηθεί από 

ηλεκτρόνιο της ζώνης σθένους παράγοντας ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής, σύµφωνα 

µε το µηχανισµό που είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο. Υπό την επίδραση της 

εφαρµοζόµενης τάσης (ανάστροφη πόλωση) τα ηλεκτρόνια ολισθαίνουν προς την 

περιοχή n και οι οπές ολισθαίνουν αντίστοιχα στην περιοχή p, πριν προλάβουν να 

επανασυνδεθούν, παράγοντας έτσι στο εξωτερικό κύκλωµα σήµα φωτορεύµατος. Η 

ένταση του παραγόµενου φωτορεύµατος είναι ανάλογη µε τον αριθµό των 

παραγόµενων ζευγών ηλεκτρονίων –οπών και συνεπώς ανάλογο του πλήθους των 

προσπιπτόµενων φωτονίων (ένταση φωτεινού σήµατος). Σηµειώνουµε ότι µετά την 
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απορρόφηση του προσπίπτοντος φωτονίου και την παραγωγή του ζεύγους 

ηλεκτρονίου-οπής, υπάρχει πιθανότητα αυτά να επανασυνδεθούν επανεκπέµποντας 

φωτόνιο ίσης µε το αρχικό ενέργειας, οπότε δεν παράγεται φωτορεύµα. 

 

Εικόνα 19.Φωτοδίοδος p-n. Επαφή ανοικτού κυκλώµατος (Α) µε αντίστοιχο 

ενεργειακό διάγραµµα (Β). Ενεργειακή κατάσταση της επαφής p-n όταν 

εφαρµοσθεί ανάστροφη πόλωση (C). 

 

          Η ανεπιθύµητη αυτή πιθανότητα επανασύνδεσης όµως ελαττώνεται δραστικά 

όσο µεγαλύτερη γίνεται η εφαρµοζόµενη εξωτερική ανάστροφη τάση: τα µέλη του 

ζεύγους ηλεκτρονίου- οπής ωθούνται να κινηθούν γρήγορα προς αντίθετες 

κατευθύνσεις µακριά το ένα από το άλλο πριν προλάβουν να επανασυνδεθούν. Ζεύγη 

ηλεκτρονίων-οπών όµως, που παράγονται µακριά από την περιοχή απογύµνωσης 

κινούνται κυρίως µε το µηχανισµό της διάχυσης, που είναι αργή διαδικασία, οπότε η 

πιθανότητα να επανασυνδεθούν χωρίς να δώσουν φωτορεύµα είναι πολύ µεγαλύτερη. 

Αυτό ελαττώνει την απόκριση του φωτοανιχνευτή. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του 

προβλήµατος είναι να ελαττώσουµε το εύρος των περιοχών p και n και να αυξήσουµε 
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το εύρος της περιοχής απογύµνωσης. Τεχνολογικά αυτό επιτυγχάνεται, όπως θα 

δούµε αµέσως παρακάτω, στις φωτοδιόδους p-i-n. Οι φωτοδίοδοι p-n µπορούν να 

λειτουργήσουν µε ρυθµό µετάδοσης µέχρι 1Gb/s περίπου. 

 

2.2.4 P-i-N Φωτοδίοδος 
 

         Η δίοδος p-n µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση του ορατού φωτός. 

Για την ανίχνευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας (µεγαλύτερα µήκη κύµατος) έχει 

αναπτυχθεί ένας άλλος τύπος διόδου. Το φως µεγάλου µήκους κύµατος διαπερνά 

περισσότερο το p-στρώµα απ’ ότι το φως µικρού µήκους κύµατος. Μια λύση θα ήταν 

να κάνουµε το p-στρώµα πιο λεπτό. Στην περίπτωση αυτή όµως πολλά ζεύγη e-h θα 

συνδυάζονταν µεταξύ τους εντός του στρώµατος p χωρίς να δηµιουργούν ηλεκτρική 

ένταση. 

          Για να βελτιώσουµε την απόκριση του φωτοανιχνευτή αυξάνοντας το εύρος της 

περιοχής απογύµνωσης παρεµβάλλουµε ένα στρώµα ανόθευτου ή και ελαφρά 

νοθευµένου ηµιαγωγού ανάµεσα στα αρχικά στρώµατα p και n του ηµιαγωγικού 

υλικού. Τέτοια φωτοδίοδος ονοµάζεται pin φωτοδίοδος (εικόνα 20) και το γράµµα i 

αντιπροσωπεύει το ανόθευτο (intrinsic -i) τµήµα. Στην pin φωτοδίοδο η περιοχή 

απογύµνωσης εκτείνεται σ’ όλο το ανόθευτο τµήµα, ενώ το εύρος των περιοχών p και 

n είναι µικρότερο σχετικά µε αυτό της i, ώστε το µεγαλύτερο µέρος της απορρόφησης 

του φωτός να λαµβάνει χώρα στην περιοχή i. Το εύρος της περιοχής απογύµνωσης 

για ηµιαγωγικές διατάξεις InGaAs είναι περίπου 3-5µm και το εύρος ζώνης του 

ανιχνευτή κυµαίνεται γύρω στα 3-5GHz. Η απόδοση µιας pin φωτοδιόδου µπορεί να 

βελτιωθεί σηµαντικά αν χρησιµοποιήσουµε σχεδίαση διπλής ετεροδοµής. Το µεσαίο 

στρώµα τύπου i είναι διαφορετικού ηµιαγωγού από τα p και n και επιλέγεται µε 

ενεργειακό χάσµα τέτοιο ώστε το φως να απορροφάται µόνο στο στρώµα i, ενώ τα p 

και n επιλέγονται να είναι διαφανή στην περιοχή των µηκών κύµατος που ενδιαφέρει. 

Για την pin φωτοδίοδο ετεροεπαφής της εικόνας 20, για παράδειγµα το µήκος 

κύµατος αποκοπής για το InP είναι τα 0.92 µm. Έτσι τα τµήµατα p και n είναι 

διαφανή στην περιοχή 1.3-1.6 µm που µας ενδιαφέρει στις οπτικές τηλεπικοινωνίες. 
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Εικόνα 20. P-i-N φωτοδίοδος βασισµένη σε ετεροδοµή. 

 

       Το µήκος κύµατος αποκοπής όµως του i στρώµατος InGaAs είναι 1.65µm και 

συνεπώς µπορεί να απορροφήσει φως µε µήκος κύµατος στην περιοχή 1.3-1.6 µm. Η 

γεωµετρία µιας τυπικής pin φωτοδιόδου φαίνεται στην εικονα 21, όπου το στρώµα p 

στο οποίο προσπίπτει το φως καλύπτεται για ευνόητους λόγους µε αντιανακλαστική 

επίστρωση, ενώ µεταλλικές επαφές προστίθενται για τη διασύνδεση της φωτοδιόδου 

µε το εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωµα. 

 

Εικόνα 21.Τυπική γεωµετρική διάταξη φωτοδιόδου. 

 

        Τελευταία έχουν αρχίσει και χρησιµοποιούνται συνδυασµοί υλικών που δεν 

περιέχουν σιλικόνη και γερµάνιο. Για ακόµα µεγαλύτερα µήκη κύµατος οι 

κατασκευαστές χρησιµοποιούν συνδυασµούς InGaAsP µε InP ή GaAlAsSb µε GaSb. 

2.2.5  Φωτοδίοδος χιονοστιβάδα (APD) 

         Σε µια ιδανική PIN φωτοδίοδο, κάθε προσπίπτον φωτόνιο δηµιουργεί ένα 

ζεύγος e-h, γεγονός που σηµαίνει ότι το ηλεκτρόνιο θα κινηθεί από το θετικό προς 

τον αρνητικό πόλο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η PIN δίοδος είναι το αντίστροφο 

του LED (σχεδόν κάθε ηλεκτρόνιο αντιδρά σε προσπίπτον φωτόνιο). 
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         Η αποκρισιµότητα µιας φωτοδιόδου ορίσθηκε στην αρχή του κεφαλαίου ως η 

ένταση του παραγόµενου φωτορεύµατος για κάθε µονάδα προσπίπτουσας φωτεινής 

ισχύος. Η αποκρισιµότητα όµως περιορίζεται από το γεγονός ότι στις φωτοδιόδους 

που έχουµε εξετάσει µέχρι τώρα κάθε προσπίπτον φωτόνιο όταν απορροφάται 

παράγει ένα µόνο ηλεκτρόνιο και την αντίστοιχη οπή. Θα ήταν λοιπόν επιθυµητή η 

παραγωγή περισσότερων του ενός ηλεκτρονίων για κάθε προσπίπτων φωτόνιο, 

γεγονός που θα οδηγούσε σε µια «εσωτερική απολαβή», ήτοι οπτική ενίσχυση του 

σήµατος, όπως ακριβώς συµβαίνει και στις λυχνίες µε φωτοπολλαπλασιαστή. Κάτι 

τέτοιο επιχειρείται στην φωτοδίοδο χιονοστιβάδας, όπου αξιοποιείται το φυσικό 

φαινόµενο του ιονισµού µε κρούση για την παραγωγή περισσοτέρων του ενός 

ηλεκτρονίων ως εξής: το προσπίπτων φωτόνιο απορροφάται από ένα ηλεκτρόνιο της 

ζώνης σθένους το οποίο µεταπίπτει στη ζώνη αγωγιµότητα και κινείται ελεύθερα. 

Όταν το ηλεκτρόνιο αυτό βρεθεί σε υψηλό ηλεκτρικό πεδίο επιταχύνεται και αποκτά 

αρκετή κινητική ενέργεια ώστε σε κάθε του σύγκρουση µε ένα ή περισσότερα 

ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους να τα ωθεί στη ζώνη αγωγιµότητας παρέχοντας τους 

µέρος της κινητικής του ενέργειας και δηµιουργώντας έτσι ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών. 

Τα δευτερογενή αυτά ηλεκτρόνια επιταχύνονται επίσης από το ισχυρό ηλεκτρικό 

πεδίο, συγκρούονται µε άλλα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους δηµιουργώντας µε τη 

σειρά τους και άλλα ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µε τη 

µορφή χιονοστιβάδας, όταν το πεδίο είναι αρκετά ισχυρό, µέχρι την έξοδο των 

ηλεκτρονίων από την περιοχή απογύµνωσης (σχήµα 6.5.1). Τέτοια φωτοδίοδος 

καλείται φωτοδίοδος χιονοστοιβάδας (Avalence photodiode – APD). 

  

Εικόνα 22.Χρονοδιάγραµµα που δείχνει σχηµατικά το φαινόµενο του ιονισµού µε 

κρούση. 
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          Με τον παραπάνω τρόπο πετυχαίνουµε τον πολλαπλασιασµό της έντασης, που 

δηµιουργείται από τα κινούµενα ηλεκτρόνια. Λόγω αυτού του φαινοµένου 

«χιονοστιβάδας» η δίοδος ονοµάστηκε avalanche. Ο συντελεστής πολλαπλασιασµού 

εξαρτάται κατά µεγάλο βαθµό από την ανάστροφη πόλωση. Συνηθίζεται ο 

συντελεστής πολλαπλασιασµού να έχει τιµές µέσα στο διάστηµα (70-100). Αυτό 

σηµαίνει ότι ένα φωτόνιο δηµιουργεί ροή 70 µε 100 ηλεκτρονίων στο εξωτερικό 

κύκλωµα. Μέτρο της εσωτερικής απολαβής της φωτοδιόδου χιονοστιβάδας αποτελεί 

ο παράγοντας πολλαπλασιασµού M που ορίζεται από τη σχέση   όπου Ι είναι το 

συνολικό ρεύµα εξόδου για τη συγκεκριµένη τάση πόλωσης και Ιp το αρχικό 

φωτορεύµα πριν την έναρξη της διαδικασίας του πολλαπλασιασµού των φορέων µε 

το µηχανισµό του ιονισµού µε κρούση. Ο SNR βελτιώνεται αρκετά λόγω του φωτο-

πολλαπλασιασµού. Η ανάστροφη πόλωση καθορίζει το συντελεστή 

πολλαπλασιασµού, διότι πρέπει να δηµιουργηθεί αρκετά ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο 

ώστε να εµφανιστεί το φαινόµενο «χιονοστιβάδας». Για µια τιµή αρκετών 

εκατοντάδων Volts (threshold) τα ζεύγη e-h θα δηµιουργούνται χωρίς να είναι 

απαραίτητη η πρόσπτωση φωτός. 

         Η φωτοδίοδος χιονοστιβάδας είναι πιο περίπλοκη διάταξη από την p-i-n 

φωτοδίοδο µια και ένα επιπλέον στρώµα p προστίθεται (σχήµα 6.5.2) για τη 

διευκόλυνση της δηµιουργίας δευτερευόντων ζευγών ηλεκτρονίου-οπής µέσω 

ιονισµού µε κρούση. Κάτω από ανάστροφη πόλωση των 100 V περίπου που 

εφαρµόζονται εξωτερικά στην APD αναπτύσσεται ένα υψηλό ηλεκτρικό πεδίο στο 

στρώµα p (που βρίσκεται ανάµεσα στα i και n+ ) το οποίο µπορεί να φθάσει τα 2-

4x105 V/cm. Το στρώµα p ονοµάζεται στρώµα πολλαπλασιασµού, αφού σ’ αυτό 

δηµιουργούνται τα δευτερογενή ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής µε ιονισµό µε κρούση, ενώ 

το στρώµα i προσφέρεται για την απορρόφηση των φωτονίων και τη δηµιουργία του 

αρχικού ζεύγους ηλεκτρονίου—οπής. 

 

Εικόνα 23.Σχηµατική διάταξη της δοµής µιας τυπικής APD 
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          Πιο αναλυτικά η δοµή µιας APD παρουσιάζεται στο παρακάτω (στην εικόνα 

24). Στην είσοδο υπάρχουν δύο ηλεκτρική δακτύλιοι (metal contacts) οι οποίοι 

περιέχουν χαµηλές αντιστάσεις και επιτρέπουν έτσι στο φως να περάσει στο επόµενο 

επίπεδο. Το αντιανακλαστικό σώµα (antireflecting coating) αποτρέπει τις 

αντανακλάσεις των φωτονίων ώστε να µην υπάρχουν απώλειες φωτός από την οπτική 

ίνα µέχρι την περιοχή πολλαπλασιασµού της φωτοδιόδου. Στη ζώνη 

πολλαπλασιασµού (multiplication zone) έχουµε τον πολλαπλασιασµό των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων και στο ίδιο επίπεδο συναντάµε και τους δύο προστατευτικούς 

δακτυλίους  (guard rings) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εξάλειψη υψηλής 

συγκέντρωσης ηλεκτρικού πεδίου στην περιφέρεια της επαφής. Τέλος, στην περιοχή 

απορρόφησης εισχωρεί το η συνολική τιµή του φωτορεύµατος το οποίο θα 

µετατραπεί σε ηλεκτρικό σήµα για να µπορέσει να γίνει λήψη από τον δέκτη. 

  

Εικόνα 24.∆οµή µιας τυπικής APD. 

 

         Οι φωτοδίοδοι χιονοστιβάδας, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολώνονται 

ανάστροφα µε τον ίδιο τρόπο που προαναφέρθηκε γενικά για την πόλωση 

φωτοδιόδων µε την διαφορά ότι οι APD’s διαθέτουν µηχανισµό ενίσχυσης του φωτός 

που οφείλεται στο φαινόµενο της χιονοστιβάδας (avalanche effect). Η ανάστροφη 

πόλωση πραγµατοποιείται λίγο πριν την τάση διάσπασης (καταστροφή του στοιχείου 

από την απότοµη αύξηση ρεύµατος) της φωτοδιόδου όπως παρουσιάζεται (στην 

εικόνα 25). Καθώς αυξάνεται η ανάστροφη πόλωση VB στο εσωτερικό της 

φωτοδιόδου το ρεύµα I0 παραµένει σχεδόν σταθερό. Παρατηρείται ισχυρό ηλεκτρικό 

πεδίο το οποίο είναι υπεύθυνο για την µετάβαση ηλεκτρονίων σε υψηλότερες 
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ενεργειακές στάθµες (αυξηµένη κινητική ενέργεια). Προκαλείται έτσι ιονισµός στα 

άτοµα του ηµιαγωγού. 

  

Εικόνα 25.Χαρακτηριστική I-V για µια τυπική APD. 

 

         Τα e- που παράγουν τα φωτόνια που εισέρχονται στην ενεργή περιοχή της 

φωτοδιόδου συγκρούονται µε τα ζεύγη e- και e+ που δηµιουργήθηκαν λόγω 

ανάστροφης πόλωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον συνεχή πολλαπλασιασµό των 

ελεύθερων e και συνεπώς την ενίσχυση του φωτορεύµατος έως ότου τα ηλεκτρόνια 

να πάψουν να κινούνται στην περιοχή της φωτοδιόδου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως 

το φαινόµενο Avalanche δεν προκαλεί καταστροφή της APD φωτοδιόδου, αλλά η 

θερµοκρασία που αυξάνεται συνεχώς λόγω της µεγάλης ισχύς του ηλεκτρικού πεδίου 

µπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του αγωγού. 

         Στα πλεονεκτήµατα της φωτοδιόδου χιονοστιβάδας, σε σχέση µε την PIN 

φωτοδίοδο, συγκαταλέγεται και η µεγαλύτερη ευαισθησία της, αφού η εσωτερική 

απολαβή που προσφέρει της επιτρέπει καλύτερη αντιµετώπιση του ηλεκτρικού 

θερµικού θορύβου του ανιχνευτή. Με APD µπορούν να επιτευχθούν απολαβές 15-20 

dB, ενώ ο παράγοντας θορύβου είναι γύρω στα 3 dB. Το µειονέκτηµα βέβαια είναι η 

πολυπλοκότητα της κατασκευής και το αντίστοιχα αυξηµένο κόστος που αυτό 

συνεπάγεται. Θα µπορούσαµε τέλος στα µειονεκτήµατα των APD να προσθέσουµε 

και το γεγονός ότι η τυχαία φύση του µηχανισµού εσωτερικής απολαβής προσδίδει 

επί πλέον θόρυβο, ενώ η υψηλή τάση πόλωσης που απαιτείται εξαρτάται από το 

µήκος κύµατος λειτουργίας της φωτοδιόδου. 

          Μια δίοδος PIN χρειάζεται µόνο µια πόλωση µερικών Volt για να λειτουργήσει 

κατάλληλα, ενώ µια APD είναι πολωµένη µε ηλεκτρική τάση µέχρι 150volt. Όταν το 

φως πέφτει στη φωτοδίοδο APD το ρεύµα διαρρέει  µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο, όπως 



 

 
48 

µια χαρακτηριστική δίοδο PIN, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα ρεύµατος. Μια δίοδο 

PIN που µπορεί να παράγει µόνο 1µA ρεύµατος για 2µW  φωτός, ενώ µια APD 

µπορεί να παράγει τουλάχιστον 100µA για κάθε 1µW (x100 κέρδος). 

         Όταν σε ένα οπτικό σύστηµα χρησιµοποιούνται φωτοδίοδοι APD και στενής 

ζώνης οπτικά φίλτρα τότε το σύστηµα έχει πολύ υψηλότερες φωτεινές ευαισθησίες 

ακόµη κα για µεγαλύτερες αποστάσεις από ότι πιθανώς θα είχε µε µια πρότυπη 

φωτοδίοδο PIN. Σε σχέση µε τις PIN,  στα συστήµατα µε χρήση φωτοδιόδου 

χιονοστιβάδας που χρησιµοποιούν ποµπό LEDs, ο πρόσθετος θόρυβος που παράγεται 

από το περιβάλλον φως, που εστιάζεται επάνω στη φωτοδίοδο, µειώνει πολύ το 

πλεονέκτηµα του κέρδους των APDs. Μια καλή φωτοδίοδο PIN είναι 20 φορές 

φθηνότερη από των APDs. Η υψηλή τιµή ανάστροφης πόλωσης που απαιτείται και η 

ευαισθησία θερµοκρασίας των APD, είναι αιτία τα κυκλώµατα ανιχνευτών να είναι 

πιο περίπλοκα από εκείνα που χρειάστηκαν µε µια PIN. Όσον αφορά εύρος ζώνης, οι 

φωτοδίοδοι τύποι PIN προφανώς χειρίζονται µικρότερα εύρη ζώνης από ότι τα  APD 

(που χειρίζονται µεγαλύτερα του GB/s), γιατί ο χρόνος που χρειάζεται η διαδικασία 

χιονοστιβάδας είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από το χρόνο που διαρκεί η µετατροπή 

φωτονίων σε φορείς (ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής) στις PIN. 

Οι φωτοδίοδοι pin έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

•Αυξάνεται ο διαθέσιµος όγκος για την “αιχµαλώτιση”  φωτονίων, αυξάνοντας κατά 

συνέπεια το πλάτος του στρώµατος εκκένωσης προκειµένου να πετύχουν µεγαλύτερη 

απόδοση. 

•Ένα ευρύτερο στρώµα εκκένωσης µειώνει την χωρητικότητα επαφής ώστε να 

υπάρξει γρηγορότερη απόκριση. Ωστόσο, ταυτόχρονα αυξάνεται ο χρόνος µετάδοσης 

και έτσι είναι απαραίτητο να γίνει µια αντιστάθµιση. 

•Η µείωση της αναλογίας ανάµεσα στον αριθµό των φορτίων που παράγονται στα 

γύρω από την περιοχή και στον αριθµό των φορτίων που παράγονται µέσα στη 

περιοχή εκκένωσης, αυξάνει την ταχύτητα της. 

•Παρατηρείται αύξηση της ταχύτητας της συσκευής καθώς υπάρχει µείωση της 

αναλογίας ανάµεσα στον αριθµό των φορτίων που παράγονται στα γύρω από την 

περιοχή και στον αριθµό των φορτίων που παράγονται στα µέσα της  περιοχής 

εκκένωσης. 



 

 
49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
  

 

3.1 Εξασθένιση 
 

Η εξασθένιση σήµατος (ή απώλεια σήµατος) σε µια οπτική ίνα ορίζεται ως ο λόγος της 

οπτικής ισχύος στην έξοδο της σε σχέση µε τη ισχύ εισόδου και εκφράζεται σε dB/km. 

Καθορίζει, κατά µεγάλο µέρος, τη µέγιστη απόσταση στην οποία απαιτείται 

αναγέννηση και ενίσχυση του σήµατος. Η εξασθένιση της ισχύος του σήµατος στο εσωτερικό 

της ίνας δίνεται από τη σχέση: 

Όπου α είναι ο συντελεστής εξασθένισης και P η οπτική ισχύς του σήµατος. Η λύση 

της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης πρώτης τάξης είναι: 

0

aL

iP P e
−= ⋅  

Όπου Pi η οπτική ισχύς εισόδου στην ίνα και P0 η ισχύς εξόδου και L το µήκος της. 

Συνήθως στις τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών οι απώλειες εκφράζονται σε dB/Km και ο 

συντελεστής εξασθένισης γράφεται εναλλακτικά: 

( ) 0
10

10
log

i

P
a dB

L P
= −  

∆ιάφοροι µηχανισµοί είναι υπεύθυνοι για την εξασθένιση του σήµατος στην οπτική ίνα και 

οφείλονται στην απορρόφηση του υλικού της ίνας, σε σκεδάσεις στο εσωτερικό της ίνας, στα 

σηµεία συνενώσεων δύο οπτικών ινών (splices) και στους συνδετήρες (connectors). 

Ι. Απορρόφηση (absorption). Τα ηλεκτρόνια ξένων προσµείξεων που υπάρχουν στο 

γυαλί της ίνας απορροφούν µέρος της µεταδιδόµενης οπτικής ισχύος. Ιδιαίτερα τα ιόντα ΟΗ
-
, 

ευθύνονταν για τις µεγάλες απώλειες των οπτικών ινών. Απώλειες απορρόφησης έχουµε 

ακόµα στην περιοχή του υπεριώδους λόγω του ίδιου του υλικού της ίνας και στο υπέρυθρο 

λόγω αλληλεπίδρασης των φωτονίων µε τα ταλαντούµενα µόρια του πλέγµατος του γυαλιού. 

Επίσης άλλοι εξωγενείς παράγοντες όπως ξένες προσµίξεις, ανοµοιογένειες στη κατασκευή 

της ίνας συµβάλλουν στις απώλειες λόγω απορρόφησης. 

II. Σκέδαση (Scattering). Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουµε τη διάχυση (σκόρπισµα) 

που υφίσταται η φωτεινή ακτινοβολία στο µανδύα καθώς διαδίδεται στον πυρήνα της ίνας. 
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Οφείλεται σε ανωµαλίες στη σύνθεση του υλικού της ίνας που µπορεί να είναι είτε ξένες 

προσµείξεις (impurities) είτε κάποια σηµειακή ανοµοιογένεια του δείκτη διάθλασης. Όταν 

αυτές οι ανωµαλίες έχουν µέγεθος r αρκετά µικρότερο από το χρησιµοποιούµενο µήκος 

κύµατος λ (r<0.1λ), η σκέδαση ονοµάζεται Rayleigh και έχει ισχυρή εξάρτηση από το µήκος 

κύµατος. Συγκεκριµένα η σκέδαση-εξασθένηση είναι πολύ µεγαλύτερη στα µικρά µήκη 

κύµατος γιατί είναι ανάλογη του 1/λ
4
. Αυτός ο τύπος σκέδασης είναι υπεύθυνος για τις 

απώλειες στις ίνες αλλά και για το µπλε χρώµα του ουρανού. Εκτός από τη σκέδαση Rayleigh 

άλλοι τύποι σκέδασης που όµως δεν παρατηρούνται στις οπτικές ίνες, είναι η σκέδαση Mie 

(0.1λ<r<10λ) οι οποία έχει ασθενή εξάρτηση από το λ, αλλά και η σκέδαση Tyndall (r>10λ) 

που δεν εξαρτάται από το λ και στην οποία οφείλεται το άσπρο χρώµα στα σύννεφα. Στις ίνες 

παρατηρούνται επίσης η σκέδαση Raman και η σκέδαση Brillouin που όµως ανήκουν στα µη 

γραµµικά φαινόµενα. 

Η σκέδαση Rayleigh αποτελεί ένα βασικό µηχανισµό απώλειας ο οποίος προκαλείται 

από σηµειακές µικροσκοπικές διακυµάνσεις της πυκνότητας. Οι διακυµάνσεις αυτές οδηγούν 

σε τυχαία διακύµανση του δείκτη διάθλασης, σε κλίµακα µικρότερη του οπτικού µήκους 

κύµατος λ. Η σκέδαση του φωτός σε ένα τέτοιο µέσο είναι γνωστή ως σκέδαση Rayleigh. Η 

ενεργός διατοµή της σκέδασης µεταβάλλεται συναρτήσει του λ
-4

. Η συνεισφορά της 

σκέδασης Rayleigh µπορεί να µειωθεί σε επίπεδο κάτω από 0.01 dB/km για µήκος κύµατος 

µεγαλύτερο από 3 µm. 

Ωστόσο, ένας θεµελιώδης εσωτερικός µηχανισµός απωλειών είναι οι απώλειες 

σκέδασης Raman, οι οποίες προκύπτουν από µικροσκοπικές διακυµάνσεις του δείκτη 

διάθλασης στον πυρήνα της οπτικής ίνας κατά τη διάρκεια της κατασκευής της. Οι 

διακυµάνσεις της πυκνότητας οδηγούν σε διακυµάνσεις στην τιµή του δείκτη διάθλασης του 

πυρήνα σε κλίµακα µικρότερη του οπτικού µήκους κύµατος. Με την προσθήκη διαφόρων 

προσµίξεων στον πυρήνα αυξάνεται το ποσοστό των απωλειών σκέδασης Rayleigh µιας και 

το  υλικό γίνεται όλο και πιο ανοµοιογενές. Μια καλή προσέγγιση του συντελεστή σκέδασης 

Rayleigh δίνεται από τον τύπο : 

( ) ( )
4

0.75 66
Ge

s

n
a dB Km

λ
+ ∆

=  

όπου το λ µετριέται σε µm και το 
Ge

n∆  είναι η διαφορά στην τιµή του δείκτη διάθλασης 

λόγω του γερµανίου στην ίνα. Τυπικές τιµές του as είναι 0.12-0.16 dB/km για λ = 1.55 µm. 

Αυτές οι απώλειες περιορίζουν τελικά την απόσταση στην οποία µπορούν να µεταδοθούν 

σήµατα και απαιτούν την ύπαρξη οπτικής ενίσχυσης. 
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Στην εικόνα βλέπουµε την εξάρτηση των απωλειών µιας τυπικής οπτικής ίνας σε σχέση 

µε το χρησιµοποιούµενο µήκος κύµατος και µε τους µηχανισµούς που τις προκαλούν. 

Φαίνονται οι περιοχές γύρω από τα µήκη κύµατος 1.3 µm και 1.5 µm, όπου η οπτική ίνα 

παρουσιάζει µικρή εξασθένιση. Οι περιοχές αυτές, γνωστές και σαν «φασµατικά παράθυρα» 

των οπτικών επικοινωνιών χρησιµοποιούνται για την οπτική µετάδοση. 

 

Εικόνα 26. Η ολική εξασθένιση σε µία τυπική οπτική ίνα 

 

∆εν διακρίνεται βέβαια το παράθυρο των 0.8 µm που χρησιµοποιήθηκε αρχικά είναι 

φανερή όµως η ισχυρή εξάρτηση της σκέδασης από το λ. Τα παράθυρα των 1.3 µm µε εύρος 

περίπου 12 THz και των 1.55 µm µε εύρος περίπου 15 THz, χρησιµοποιούνται πλέον στα 

σηµερινά συστήµατα, αφού η τεχνολογία επέτρεψε την κατασκευή κατάλληλων φωτοπηγών 

και φωτοφωρατών. Οι µακροσκοπικές (macro bending) και οι µικροσκοπικές (micro 

bending) κάµψεις της οπτικής ίνας αποτελούν εξωγενή αίτια απωλειών. 

 

3.2 ∆ιασπορά και διεύρυνση οπτικών παλµών 

 

Οι διάφοροι µηχανισµοί διασποράς στην οπτική ίνα έχουν σαν τελικό αποτέλεσµα τη 

διεύρυνση του πλάτους των φωτεινών παλµών καθώς αυτοί ταξιδεύουν στην ίνα. Το 

φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται (στην εικόνα 27) όπου παρατηρούµε ότι καθώς διευρύνεται 

το πλάτος ενός παλµού, κάποια στιγµή αλληλεπικαλύπτεται µε γειτονικούς παλµούς και 

γίνεται δυσδιάκριτος στο δέκτη (Intersymbol Interference). Το αποτέλεσµα είναι η αύξηση 

του ρυθµού των λαθών. Έτσι λοιπόν η διασπορά των παλµών του σήµατος περιορίζει το 
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ρυθµό διακίνησης πληροφορίας (Bit Rate) στην οπτική ίνα, δηλαδή το εύρος ζώνης της ίνας 

που µπορεί να αξιοποιηθεί. Το µέγεθος τη διασποράς ενός παλµού εξαρτάται επίσης και από 

την απόσταση που ο παλµός διένυσε στην ίνα. 

 

Εικόνα 27. Το φαινόµενο της διασποράς στις οπτικές ίνες 

 

 Στη συνέχεια θα εξετάσουµε αναλυτικά τους διάφορους µηχανισµούς που οδηγούν σε 

διασπορά των παλµών στις οπτικές ίνες. Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι οι κυριότεροι 

µηχανισµοί είναι η χρωµατική διασπορά, η διασπορά των τρόπων διάδοσης και η διασπορά 

των τρόπων πόλωσης. 

 

Ι. Χρωµατική διασπορά 

 Συναντάται σε όλους τους τύπους των οπτικών ινών και οφείλεται στο πεπερασµένο 

εύρος ζώνης της οπτικής πηγής που τροφοδοτεί την ίνα. Η οπτική πηγή µπορεί να είναι laser 

συνεχούς εκποµπής και φωτοδίοδοι (Light Emitting Diodes – LED). Οι φωτοδίοδοι (LED), 

λόγω των φτωχών αποτελεσµάτων της λειτουργίας τους (ευρύ φάσµα εκποµπής ασύµφωνου 

φωτός, χαµηλή οπτική ισχύς εξόδου), χρησιµοποιούνται κυρίως σε τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις 

µικρών σχετικά αποστάσεων όπως τα τοπικά δίκτυα LAN. Η µεγάλη ώθηση στις οπτικές 

τηλεπικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων οφείλεται κυρίως στις ιδιότητες της διόδου laser. Οι 

προδιαγραφές των Laser είναι πιο αυστηρές σε σχέση µε αυτές των LEDs, µια και το laser 

είναι µια διάταξη που ενισχύει το φως. Αυτό άλλωστε δηλώνει και το όνοµά του που είναι το 

ακρωνύµιο της φράσης Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – LASER. 

Πρακτικά, το laser είναι ένας οπτικός ταλαντωτής στο εσωτερικό του οποίου σχηµατίζονται 

στάσιµα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε άµεσο αποτέλεσµα, την έξοδο υψηλά σύµφωνης 

µονοχρωµατικής ακτινοβολίας. Από την άλλη µεριά τα LED παρέχουν οπτική εκποµπή χωρίς 

µηχανισµούς ενίσχυσης (άρα µικρότερη ισχύ) και ασύµφωνη οπτική έξοδο. 

Επειδή λοιπόν η φωτεινή πηγή (laser ή LED) δεν εκπέµπει µόνο µια συχνότητα αλλά 

οµάδα συχνοτήτων πεπερασµένου εύρους, (π.χ. LED µε ονοµαστικό λ στα 850nm στην 

πραγµατικότητα εκπέµπει µήκη κύµατος από 825-875nm) υπάρχουν διαφορετικές 
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καθυστερήσεις στη διάδοση κάθε µιας συχνότητας (ή κάθε µήκος κύµατος) αφού όπως θα 

δούµε στη συνέχεια αυτές ταξιδεύουν στην οπτική ίνα µε διαφορετική ταχύτητα. Αυτές οι 

χρονικές καθυστερήσεις των διαφόρων συχνοτήτων στο άλλο άκρο του δέκτη έχουν σαν 

αποτέλεσµα τη χρονική διεύρυνση (διασπορά) του παλµού. Οι χρονικές αυτές καθυστερήσεις 

µπορεί να οφείλονται σε δύο διαφορετικούς παράγοντες: κατά πρώτον στις συγκεκριµένες 

ιδιότητες του υλικού του κυµατοδηγού, και, κατά δεύτερον, στην επιλεκτική µε τη συχνότητα 

κυµατοδήγηση της ίνας. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε τη διασπορά υλικού ∆τ και στην 

δεύτερη τη διασπορά κυµατοδηγού δW. Η συνολική διασπορά δ είναι το άθροισµα δ= ∆τ + 

δW. 

∆ιασπορά κυµατοδηγού 

Στην περίπτωση µονότροπης ίνας ο µοναδικός τρόπος διάδοσης συµπεριφέρεται ως 

εξής: Στα µικρά µήκη κύµατος περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσα στον πυρήνα, στα µεσαία 

µήκη κύµατος διαχέεται ελαφρά µέσα στο περίβληµα ενώ στα µεγάλα µήκη κύµατος 

διαχέεται σε µεγάλο βαθµό στο περίβληµα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου 

διάδοσης καθώς το µήκος κύµατος αυξάνεται και αυτό γιατί ο δείκτης διάθλασης n του 

µανδύα είναι µικρότερος από του πυρήνα άρα η ταχύτητα των κυµάτων που διαδίδονται εκεί 

µεγαλύτερη. ∆εν πρέπει να συγχέεται όµως αυτός ο µηχανισµός διασποράς µε τον µηχανισµό 

διασποράς τρόπων διάδοσης που θα δούµε παρακάτω. 

Ο µηχανισµός αυτός είναι γνωστός ως διασπορά κυµατοδηγού. Η διασπορά 

κυµατοδηγού εξαρτάται από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας, και το µήκος 

κύµατος και έχει ως αποτέλεσµα την διαπλάτυνση του διαδιδόµενου σήµατος λόγω της 

διαφορικής χρονικής καθυστέρησης ∆τwg των µηκών κύµατος. Ένα µέτρο λοιπόν αυτής της 

διαπλάτυνσης που οφείλεται στη διασπορά κυµατοδηγού, δίνεται από τη σχέση: 

2wg D

L
n V

c

λ
τ

λ
∆

∆ = − ⋅∆ ⋅ ⋅  

όπου VD είναι η χαρακτηριστική παράµετρος διασποράς κυµατοδηγού. 

H διασπορά κυµατοδηγού συµβάλλει στη χρωµατική διασπορά. Καθώς όµως εξαρτάται 

από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της οπτικής ίνας µπορεί να πάρει ελεγχόµενες τιµές µε 

την κατάλληλη σχεδίαση και µπορεί να αντισταθµίσει την χρωµατική διασπορά. 

Το πρόβληµα της διασποράς εξαλείφεται πλήρως αν χρησιµοποιηθεί οπτική πηγή που 

να εκπέµπει σε ένα µόνο µήκος κύµατος. Αυστηρά µονοχρωµατικές πηγές βέβαια δεν 

υπάρχουν. Οι ευρέως χρησιµοποιούµενες φωτεινές πηγές Laser εκπέµπουν σε ένα φασµατικό 
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εύρος ∆λ από 1 έως 10 nm ενώ οι πηγές LEDs έχουν µεγαλύτερο φασµατικό εύρος 50 – 

100nm. 

Σήµερα κατασκευάζονται πηγές µε ακόµη µικρότερο εύρος και µε αµελητέα χρωµατική 

διασπορά, ωστόσο είναι πολύ ακριβές και χρησιµοποιούνται µόνο σε ζεύξεις µεγάλων 

αποστάσεων. Επιπλέον, ακόµη και µονοχρωµατική πηγή να υπήρχε, µία διεύρυνση του 

φασµατικού εύρους της είναι αναπόφευκτη λόγω της διαµόρφωσης που πρέπει να 

εφαρµοστεί για την µεταφορά του σήµατος πληροφορίας. 

Το ποσοστό διεύρυνσης των οπτικών παλµών εξαρτάται από την αρχική τους χρονική 

διάρκεια. Παλµοί µε µικρή διάρκεια, έχουν µεγάλο εύρος ζώνης και εποµένως η διασπορά θα 

κάνει πιο έντονη την παρουσία της. Εποµένως, η σηµασία του φαινόµενου γίνεται 

εντονότερη όσο αυξάνει ο ρυθµός του οπτικού σήµατος. Η διασπορά κυµατοδηγού είναι 

παρούσα τόσο σε µονότροπη, όσο και σε πολύτροπη ίνα. 

 

 

 

∆ιασπορά υλικού 

Η διασπορά υλικού οφείλεται στο γεγονός ότι οι διάφορες φασµατικές συνιστώσες του 

σήµατος ταξιδεύουν στην ίνα µε διαφορετικές ταχύτητες οµάδας vg, όποτε, όταν διανύσουν L 

Km που είναι το µήκος της ίνας, φθάνουν στον δέκτη χρονικά καθυστερηµένα. 

Μια φασµατική συνιστώσα συχνότητας f φθάνει στο άκρο της ίνας µετά από χρόνο 

t=L/vg. Αν ∆λ είναι το εύρος ζώνης του παλµού, τότε η διεύρυνση του παλµού θα είναι 

1

g

d
vdt

t L t L D
d d

λ λ λ
λ λ

∆ = ⋅∆ = ⋅ ⋅∆ ⇒ ∆ = ⋅ ⋅∆  

 

Η παράµετρος D δίνει τη διασπορά της ίνας ανά µονάδα µήκους ίνας και ανά µονάδα µήκους 

κύµατος και εκφράζεται σε µονάδες 
ps

Km nm⋅
. Χρησιµοποιώντας τη σχέση g

c
v

N
= , οπού 
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dn
N n

d
λ
λ

= − ⋅ , ο δείκτης διάθλασης οµάδας, έχουµε για τον συντελεστή διασποράς υλικού 

D, 

2

2

1

1g

d
v dN d n

D D
d c d c d

λ
λ λ λ

= = ⋅ ⇒ = − ⋅  

 

 

Εικόνα 28. Σχηµατική µεταβολή του δείκτη διάθλασης n, του δείκτη διάθλασης 

οµάδας Ν και του συντελεστή διασποράς D (δ στο σχήµα) συναρτήσει του µήκους 

κύµατος λ για µονότροπη οπτική ίνα. 

 

 

Με άλλα λόγια η διασπορά υλικού ∆t , οφείλεται στην εξάρτηση του δείκτη διάθλασης 

n=n(λ) από το µήκος κύµατος (εικόνα 28). Το γεγονός αυτό µας δίνει και ταχύτητα οµάδας 

vg= vg(λ), για κάθε χρωµατική συνιστώσα που εξαρτάται από το µήκος κύµατος λ. 
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Εικόνα 29: ∆ιασπορά υλικού. Για θετικές τιµές του D τα µεγαλύτερα µήκη 

κύµατος (κόκκινο στο σχήµα) είναι ταχύτερα από τα µικρότερα (ιώδες) ενώ για 

αρνητικές τιµές τα µικρότερα µήκη κύµατος είναι ταχύτερα. 

 

Για την αντιµετώπιση του συνολικού φαινόµενου της χρωµατικής (υλικού και κυµατοδηγού) 

διασποράς έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι τύποι µονότροπων οπτικών ινών. Οι ίνες αυτές 

έχουν ιδιαίτερο προφίλ δείκτη διάθλασης (Εικόνα 29) µε το οποίο επιτυγχάνουν τη ρύθµιση 

της διασποράς κυµατοδηγού και κατ’ επέκταση της συνολικής διασποράς. 

 

Εικόνα 30.Χαρακτηριστικά προφίλ δεικτών διάθλασης για Standard SMF, DSF 

και DFFµονότροπες ίνες. 

 

Οι κυριότεροι τύποι οπτικών ινών που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της 

διασποράς είναι: 

1. Η ίνα επίπεδης διασποράς (Dispersion Flattened Fiber - DFF) 
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2. Η ίνα µετατοπισµένης διασποράς (Dispersion Shifted Fiber - DSF) 

3. Η ίνα επανόρθωσης της διασποράς (Dispertion Compensation Fiber-DCF) 

Οι ίνες επίπεδης διασποράς DFF, είναι µονότροπες ίνες µε πολύ µικρό συντελεστή 

διασποράς, περίπου 3 psec/nm/km, σε ένα ευρύ φάσµα µηκών κύµατος από τα 1300-1700nm 

περίπου. Συνήθως, για τις standard µονότροπες ίνες η διασπορά είναι µηδενική στα 1310nm. 

Σε αυτό το µήκος κύµατος η διασπορά κυµατοδηγού αντισταθµίζει την διασπορά υλικού και 

έτσι η συνολική χρωµατική διασπορά είναι µηδενική. Σε µικρότερα η µεγαλύτερα µήκη 

κύµατος όµως (850nm ή 1550nm)ο συντελεστής διασποράς παίρνει τιµές από -50 

psec/km/nm εώς και +20 psec/km/nm όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.16. 

Οι ίνες µετατοπισµένης διασποράς DSF, έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρουσιάζουν 

µηδενική διασπορά στα 1550nm και όχι στα 1310nm. H περιοχή των 1550 nm είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική στις οπτικές επικοινωνίες µια και προσφέρει το πλεονέκτηµα της χαµηλότερης 

εξασθένησης σε σχέση µε την περιοχή των 1310nm. Επιπλέον, σ’ αυτό το µήκος κύµατος 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και οπτικούς ενισχυτές (EDFA) κάτι που είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό για WDM ζεύξεις µεγάλων αποστάσεων. 

Τέλος οι DCF είναι ίνες µε µεγάλη τιµή του συντελεστή διασποράς D αλλά µε αντίθετο 

πρόσηµο σε σχέση µε τις standard SMF ώστε να αντισταθµίζουν τη διασπορά που 

δηµιουργείτε από πολλά km standard SMF. Σε ζεύξεις µακρινών αποστάσεων ανάµεσα σε 

µεγάλα τµήµατα SMF παρεµβάλλονται µικρά τµήµατα DCF τα οποία «µαζεύουν» ξανά τον 

παλµό που είχε απλώσει εξαιτίας της διάδοσης του στην ίνα. 

II. ∆ιασπορά των τρόπων διάδοσης 

Όπως συνάγεται και από την ονοµασία της, συναντάται µόνο σε πολύτροπες ίνες. H 

ισχύς ενός παλµού, καθώς αυτός κυµατοδηγείται σε οπτική ίνα µε σταθερούς δείκτες 

διάθλασης, διαµοιράζεται ανάλογα µε τις διαστάσεις του πυρήνα της σε περισσότερους από 

έναν τρόπους. Η διεύρυνση ενός παλµού λόγω της διασποράς των τρόπων διάδοσης 

οφείλεται ουσιαστικά στις διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις που υφίστανται οι διάφοροι 

τρόποι στην πολύτροπη οπτική ίνα. Για µια ίνα µήκους L µε σταθερό δείκτη διάθλασης 

πυρήνα (βηµατικού δείκτη διάθλασης – Step Index), η διαπλάτυνση ∆τm(SI) αποδεικνύεται ότι 

δίνεται από τη σχέση: 

( )
0

2
cm si

L
n

c
τ∆ = ⋅ ⋅∆

⋅
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Όπου 
c

n , ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα, 0c , η ταχύτητα του φωτός στο κενό και ∆, η 

σχετική διαφορά 1 2

1

n n

n

−
∆ =  των δεικτών διάθλασης πυρήνα-µανδύα. 

Το πρόβληµα µετριάζεται µε τη χρήση οπτικής ίνας, στην οποία ο δείκτης διάθλασης 

του πυρήνα δεν είναι σταθερός, αλλά µειώνεται ακτινικά µέχρι το περίβληµα (ίνα 

διαβαθµισµένου δείκτη διάθλασης - Graded Index). Με αυτό τον τρόπο σχεδόν εξισώνεται ο 

χρόνος διάδοσης των διαφόρων τρόπων. Για µια τέτοια ίνα η διαπλάτυνση ∆τm(gi) δίνεται από 

τη σχέση: 

( )
2

0
4

cm gi

L
n

c
τ∆ = ⋅ ⋅∆

⋅
 

Όπως αναφέραµε η διασπορά των τρόπων διάδοσης παρατηρείται στις πολύτροπες ίνες. 

Η κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί υιοθετώντας κατάλληλο προφίλ του δείκτη διάθλασης, 

κατασκευάζοντας δηλαδή ίνες διαβαθµισµένου δείκτη διάθλασης. 

ΙΙΙ. ∆ιασπορά των τρόπων πόλωσης 

Η διασπορά τρόπου πόλωσης (Polarization Mode Dispersion - PMD) οφείλεται στο 

γεγονός ότι κάθε τρόπος διάδοσης αποτελείται από δύο καταστάσεις πόλωσης (State Of 

Polarizations - SOPs) κάθετες µεταξύ τους. Υπό ιδανικές συνθήκες ο πυρήνας της ίνας είναι 

κυκλικός και οι δύο αυτές καταστάσεις πόλωσης διαδίδονται µε την ίδια ταχύτητα. Στην 

πραγµατικότητα όµως λόγω κατασκευής ή λόγω µηχανικών ή ακόµα και θερµικών φορτίων 

που δέχεται η ίνα, το σχήµα του πυρήνα δεν είναι τέλεια κυκλικό αλλά ελαφρά ελλειπτικό 

όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.19. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ίνα να έχει ελάχιστα 

διαφορετικό δείκτη διάθλασης για κάθε κατάσταση πόλωσης. Η ιδιότητα αυτή λέγεται 

διπλοθλαστικότητα (birefringence) και εµφανίζεται και σε κάποιους κρυστάλλους εκ φύσεως. 

Φυσικά αυτό σηµαίνει ότι οι δύο καταστάσεις πόλωσης που διαδίδονται στους δύο 

κάθετους µεταξύ τους άξονες θα έχουν και διαφορετικές ταχύτητες πράγµα που οδηγεί στην 

καθυστέρηση του αργού τρόπου πόλωσης σε σχέση µε τον ταχύ. Η καθυστέρηση αυτή είναι 

γνωστή και ως διαφορική καθυστέρηση οµάδας (Differential Group Delay-DGD) και έχει 

αποτέλεσµα τη διασπορά του παλµού όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.20. Τυπικές διαφορές 

στον δείκτη διάθλασης των δύο αξόνων είναι της τάξης του 10
-5

 πράγµα που σηµαίνει ότι για 

µικρές αποστάσεις η καθυστέρηση είναι αµελητέα. Για δίκτυα πολλών χιλιοµέτρων όµως 

ακόµα και αυτή η πολύ µικρή διαφορά µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλες σχετικά τιµές DGD. 
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Εικόνα 31. Η ίνα λόγω µη συµµετρικών µηχανικών φορτίων αποκτά ένα ελαφρώς 

ελλειπτικό σχήµα. 

 

Η σχέση που δίνει τη χρονική καθυστέρηση λόγω PMD είναι: 

DPMD Lτ∆ = ⋅  

όπου L το µήκος της ίνας σε km και DPMD ο συντελεστής διασποράς πόλωσης τυπικές τιµές 

του οποίου είναι της τάξης των 0,02psec/km
1/2

. Όπως προκύπτει για ίνα µήκους 25km επάγει 

DGD περίπου 0,1psec. Η τιµή αυτή είναι πολύ µικρή συγκρινόµενη µε τη διασπορά που 

προκαλείται από τους υπόλοιπους µηχανισµούς. Όµως σε ζεύξεις µακρινών αποστάσεων και 

υψηλών ρυθµών µετάδοσης, µεγαλύτερους από 2.5 Gbps, δεν µπορεί να αγνοηθεί. 

Πολύ σηµαντικός είναι επίσης και ο θόρυβος που προκαλεί η διπλοθλαστικότητα στις 

ίνες. Στις συνηθισµένες ίνες, καθώς το Η/Μ κύµα διαδίδεται, δε διατηρεί την πόλωση του. 

Αυτό συµβαίνει εξ αιτίας ατελειών στη σύνθεση και τη γεωµετρία της ίνας. Χωρίς να υπάρχει 

συνολικά απώλεια ενέργειας, ενέργεια µεταφέρεται από τον ένα άξονα πόλωσης στον άλλο. 

 

Εικόνα 32.διασπορά παλµού σε ίνα λόγω της PMD. 
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  Για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο αυτό έχουν κατασκευαστεί ίνες µε ειδική 

γεωµετρία (π.χ. ελλειπτικούς πυρήνες) και σύνθεση οι οποίες διατηρούν την πόλωση σταθερή 

χωρίς να υπάρχει µεταφορά ενέργειας από τη µια κατάσταση πόλωσης στην άλλη. Οι ίνες 

αυτές είναι γνωστές ως Polarization Maintaining Fibers – PMF. Η διατήρηση της SOP 

επιτυγχάνεται συνήθως κάνοντας τις ίνες έντονα διπλοθλαστικές ώστε οι δύο καταστάσεις 

πόλωσης να έχουν πολύ διαφορετικές ταχύτητες και άρα να απέχουν ικανή απόσταση ώστε 

να µην µπορεί να γίνει σύζευξη (µεταφορά ενέργειας) µεταξύ τους. 

 

Εικόνα 33.Τρεις βασικοί τύποι ινών που διατηρούν την κατάσταση πόλωσης του 

φωτός ίδια µε αυτή που είχε κατά την είσοδο του στην ίνα. Οι σκιασµένες περιοχές 

έχουν διαφορετικό συντελεστή διαστολής και κατά την ψύξη της ίνας προκαλούν πιέσεις 

στον πυρήνα κάνοντας τον έντονα διπλοθλαστικό. 

 

Το διάγραµµα µατιού δείχνει την παραµόρφωση του σήµατος καθώς αυτό διέρχεται 

από το οπτικό σύστηµα. Παρουσιάζει την υπέρθεση των bits που λαµβάνει ο δέκτης, σε 

τριάδες. Το άνοιγµα του µατιού και η σαφήνεια των γραµµών που το αποτελούν δίνουν µια 

ποιοτική εκτίµηση του ρυθµού σφαλµάτων. Όσο πιο πολύ ανοιχτό είναι το µάτι και όσο πιο 

ξεκάθαρες είναι οι γραµµές του, τόσο πιο καθαρό φτάνει το σήµα στον δέκτη και τόσο πιο 

µικρό είναι το BER. Έχει επιλογές που επιτρέπουν στο χρήστη να µετατοπίσει το κέντρο του 

διαγράµµατος µατιών στο παράθυρο διαγράµµατος, να θέσει τον τίτλο του διαγράµµατος και 

το όνοµα αρχείου που πρόκειται να γραφτεί και να αποφασίσει εάν θα επιδείξει το ASE του 

οπτικού σήµατος ή τον ηλεκτρικό θόρυβο του σήµατος στο σχεδιασµένο διάγραµµα µατιών ή 

όχι.  
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3.3 Υπολογισµός BER από το διάγραµµα µατιού  
 

Ο παράγοντας Q είναι ένα µέτρο της ποιότητας του µεταδιδόµενου σήµατος σε σχέση 

µε την αναλογία σήµατος-θορύβου (SNR). Για να εκτιµήσουµε τον παράγοντα Q πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι παράγοντες υποβάθµισης του σήµατος που µπορούν να οδηγήσουν τελικά 

σε λάθη στα δυφία (θόρυβος, χρωµατική διασπορά, και µη γραµµικά φαινόµενα ή φαινόµενα 

πόλωσης). Όσο υψηλότερος είναι ο παράγοντας Q τόσο καλύτερο είναι το SNR και κατ’ 

επέκταση και η πιθανότητα σφαλµάτων. 

Ο παράγοντας Q αναπαριστά την ποιότητα του SNR στο διάγραµµα µατιού ενός 

ψηφιακού σήµατος. Το καλύτερο σηµείο απόφασης για την τιµή ενός δυφίου αντιστοιχεί στη 

δειγµατοληψία µε το όσο το δυνατόν µεγαλύτερο άνοιγµα του µατιού. Καθώς το άνοιγµα του 

µατιού γίνεται πιο µεγάλο, η διαφορά στην τιµή µεταξύ του λογικού ‘0’ και του λογικού ‘1’ 

µεγαλώνει και σαν αποτέλεσµα ο παράγοντας Q και το BER επίσης µεγαλώνουν. Ο 

παράγοντας προσεγγίζεται µαθηµατικά λύνοντας την παρακάτω σχέση: 

1 0

1 0

Q
I I

σ σ
−

=
+

 

όπου Ι
1 
και Ι

0 
είναι οι αριθµητικές τιµές του λογικού ‘0’ και του λογικού ‘1’ αντίστοιχα, ενώ 

σ
1 
και σ

0
είναι οι τιµές των αντίστοιχων αποκλίσεων, όπως παρουσιάζονται στο σχήµα 2.5. 

 

Εικόνα 34.Παράµετροι του διαγράµµατος µατιού. 

 

Η παραπάνω ισότητα επεξηγεί τη σχέση µεταξύ του παράγοντα Q και του ανοίγµατος του 

µατιού όπως επίσης και του SNR. Γι’ αυτούς τους ορισµούς υποθέσαµε µια Γκαουσσιανή 

κατανοµή για το θόρυβο, όπως επίσης και ίση πιθανότητα για µετάδοση του λογικού ‘1’ και 

του λογικού ‘0’ [P (1) =P (0) =1/2]. 
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BER και Παράγοντας Q  

Στον δέκτη το πλάτος του σήµατος συγκρίνεται µε ένα συγκεκριµένο κατώφλι για να 

καθοριστεί αν το δυφίο είναι ‘1’ ή ‘0’. Σαν αποτέλεσµα το BER είναι ίδιο µε την πιθανότητα 

ενός λάθους και δίνεται απ’ την παρακάτω σχέση: 

0 1BER (0|1) (1|0)n p n p= +  

όπου n
1 
και n

0 
είναι ο αριθµός των ‘1’ και ‘0’ αντίστοιχα στην συχνότητα ψηφίου µε n

1 
= 1–n

0 

όπου p(0|1) είναι η υποθετική πιθανότητα να παρουσιαστεί ένας ‘1’ (ενώ στην 

πραγµατικότητα είναι ‘0’) και p(1|0) είναι η πιθανότητα να παρουσιαστεί ένα ‘0’ αντί για ‘1’. 

Για PRBS’s αυτό είναι n
1
=n

0
=½. Η συνάρτηση πιθανότητας πυκνότητας σφαλµάτων στα 

επίπεδα ‘1’ και ‘0’ φαίνεται στο σχήµα 2.6. Το πλάτος των καµπύλων αναπαριστά θόρυβο 

που έχει προστεθεί στο σήµα. Λιγότερος θόρυβος έχει σαν αποτέλεσµα πιο στενό γράφο µε 

µικρότερη επικάλυψη. Η επικαλυπτόµενη περιοχή δείχνει το BER. 

 

Εικόνα 35. Η συνάρτηση πιθανότητας πυκνότητας σφαλµάτων στα επίπεδα ‘1’ και 

‘0’. 

 

Σαν επακόλουθο, το BER δηµιουργείται απ’ τις ουρές των PDF θορύβου στα επίπεδα ‘1’ και 

‘0’.  

Στο ιδανικό κατώφλι τάσης έχουµε το ελάχιστο BER το οποίο είναι µια πολύ καλή 

στρογγυλοποίηση ίση µε erfc(Q): 

2

2

BER
2

Q

e

Q π

 
− 
 

=  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° 

 

 

4.1 Εισαγωγή στο Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) 
(Όργανο Μέτρησης Ανακλάσεων Οπτικής Ισχύος στο πεδίο του χρόνου) 

 

Το OTDR είναι ένα όργανο που χρησιµοποιείται ευρέως για τον έλεγχο ποιότητας 

εγκατεστηµένων ή προς εγκατάσταση καλωδίων και τον ευρύτερο χαρακτηρισµό τους όσον 

αφορά τις απώλειες που εµφανίζουν κατά το µήκος τους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην 

διαδικασία εύρεσης σηµείων που προκαλούν τη διακοπή µίας ζεύξης ή την υπερβολική 

υποβάθµισή της από πλευράς ισχύος. Ένα τυπικό OTDR απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

Εικόνα 36.  Φορητή Συσκευή OTDR 

Συγκεκριµένα η χρησιµότητά τους αναδεικνύεται σε µια σειρά από µετρήσεις όπως: 

1. Μέτρηση αποστάσεων 

2. Μέτρηση εξασθένησης οπτικών ινών, οπτικών ζεύξεων, συγκολλήσεων και 

συνδέσεων 

3. Ανίχνευση τοπικών διαταραχών εξασθένησης 

4. Μέτρηση ανακλάσεων σε συνδέσεις ή στο τέλος µίας οπτικής ζεύξης. 
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4.2 Αρχή Λειτουργίας του OTDR 
 

Το OTDR λειτουργεί µε βάση τη διάδοση φωτός σε οπτική ίνα κατά τη διάρκεια 

συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Μία γεννήτρια σχετικά στενών ηλεκτρικών παλµών 

(π.χ. 0.01µs έως 0.1µs) παράγει τους παλµούς αυτούς ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. 

Οι παλµοί αυτοί οδηγούν µία διοδική πηγή laser, η οποία παράγει µία διαµορφωµένη δέσµη 

φωτός που στέλνεται µέσω ενός κατευθυντικού συζεύκτη στην οπτική ίνα. Λόγω των 

εγγενών ανωµαλιών που χαρακτηρίζουν την οπτική ίνα αλλά και λόγω ασυνεχειών 

(συνδετήρες, συγκολλήσεις, τέλος µίας ζεύξης) κατά τη διάδοση συγκεκριµένη ποσότητα 

φωτός θα επιστρέψει στο όργανο µέσω σκέδασης Rayleigh ή ανακλάσεων. Η επιστρεφόµενη 

δέσµη θα ανιχνευθεί από µία φωτοδίοδο χιονοστιβάδας (Avalanche Photodiode, APD) και το 

ηλεκτρικό σήµα που θα παραχθεί από αυτή ενισχύεται από ενισχυτική βαθµίδα και γίνεται 

αντικείµενο επεξεργασίας από εσωτερικό µικροϋπολογιστή. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 

πολλές φορές και έτσι τα αποτελέσµατα που προβάλλονται στην οθόνη του οργάνου 

προκύπτουν από στατιστική επεξεργασία. Η ισχύς του σήµατος απεικονίζεται στον κάθετο 

άξονα του οργάνου και η απόσταση, που έχει υπολογισθεί από το χρόνο διάδοσης στον 

οριζόντιο. 

 

Εικόνα 37. Σχηµατική αναπαράσταση των βασικών δοµικών στοιχείων της 

διάταξης OTDR 

 

Το σύστηµα συντεταγµένων απεικονίζεται µαζί µε άλλα χρήσιµα στοιχεία στην οθόνη 

του οργάνου. Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται ένα πρότυπο της µέτρησης που διενεργεί το 

OTDR. 
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Εικόνα 38.Απλοποιηµένο διάγραµµα από OTDR. 

 

4.3 Μέτρηση Απόστασης Ίνας 
 

Με τη χρήση ενός OTDR είναι δυνατό να προσδιοριστεί το µήκος µίας οπτικής ζεύξης 

µε ιδιαίτερα υψηλή ακρίβεια. Η µέτρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική επίσης για να 

προσδιορισθεί σηµείο διακοπής µίας ζεύξης, ή εισαγωγής υψηλής εξασθένησης. Η µέτρηση 

επιτυγχάνεται έµµεσα µέσω της παρακάτω σχέσης: 

2 2

v t c t
L

n

⋅ ⋅
= =

⋅
 

όπου v η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στην οπτική ίνα, t ο χρόνος που απαιτείται να 

διαδοθεί και να ανακλαστεί το φως πίσω στο όργανο, L το µήκος της οπτικής ίνας, c η 

ταχύτητα του φωτός στο κενό και n ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα της οπτικής ίνας . Στην 

ουσία το όργανο µετράει το χρόνο διάδοσης και επιστροφής της φωτεινής δέσµης και έχοντας 

µία τιµή του δείκτη διάθλασης n υπολογίζει το µήκος µε βάση τη παραπάνω σχέση. Είναι 

λοιπόν προφανές ότι η σωστή επιλογή δείκτη διάθλασης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

ακρίβεια της µέτρησης. 
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Εικόνα 39.OTDR καµπύλη και η χρήση της για τον υπολογισµό µήκους ζεύξης. 

 

4.4 Ρυθµίσεις ενός OTDR 
 

Οι σωστές ρυθµίσεις ενός OTDR παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξαγωγή αξιόπιστων 

µετρήσεων. Χαρακτηριστικά κρίσιµης σηµασίας είναι τα παρακάτω: 

1. Νεκρή Ζώνη 

Κάθε συγκόλληση ή συνδετήρας προκαλούν µία παρενόχληση στο διαδιδόµενο και 

ανακλώµενο οπτικό σήµα. Αυτού του είδους η επίδραση επιβάλλει µία ζώνη συγκεκριµένου 

µήκους µετά την ένωση για την οποία δεν είναι δυνατό να µελετήσουµε το οτιδήποτε. Για 

παράδειγµα η συγκόλληση που βρίσκεται στο εσωτερικό ενός κατανεµητή (Optical 

Distribution Frame) δεν είναι δυνατό να ανιχνευθεί από ένα OTDR, αφού πριν από αυτή 

υπάρχει ο συνδετήρας που ενώνει την οπτική ίνα µε τον κατανεµητή. Σε αυτή τη περίπτωση 

αν η συγκόλληση δεν είχε γίνει σωστά θα βλέπαµε στο διάγραµµα του OTDR ότι η 

εξασθένιση είναι µεγαλύτερη από τη προβλεπόµενη τιµή που αναµένεται. Θα πρέπει τότε 

πρώτα να ελέγξουµε το συνδετήρα αν είναι καθαρισµένος και µετά αν η µέτρηση µας 

εµφανίζει τις ίδιες τιµές θα πρέπει να ξαναγίνει η συγκόλληση. Επίσης για µία οπτική ίνα που 

έχει συγκολληθεί δύο φορές σε απόσταση µερικών µέτρων (έως 3m) δεν είναι δυνατή η 

διάκριση των δύο συγκολλήσεων από το όργανο. Αντί αυτών θα φανεί µία συγκόλληση της 

οποίας οι συνολικές απώλειες είναι το άθροισµα των επιµέρους απωλειών. Πρέπει να 

τονίσουµε όµως ότι στην πράξη πότε δεν θα κάναµε δύο συγκολλήσεις σε απόσταση έως 3m 

διότι δεν είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο από οποιαδήποτε εταιρεία που κάνει συγκολλήσεις. Αντί 

για δύο συγκολλήσεις θα αποκόπταµε το ελαττωµατικό σηµείο της οπτικής ίνας και θα 

κάναµε µία συγκόλληση. Για τις συγκολλήσεις θα µιλήσουµε παρακάτω. 

2. Εύρος παλµών 
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Η «νεκρή ζώνη» µπορεί να περιοριστεί σε µέγεθος αν οι παλµοί που εκπέµπονται από 

το OTDR είναι όσο το δυνατό στενότερου εύρους. ∆υστυχώς µία τέτοια ρύθµιση δεν είναι 

άµοιρη µειονεκτηµάτων, µιας και οι στενοί παλµοί δεν είναι δυνατό να διαδίδονται για 

µεγάλες αποστάσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένας στενός παλµός λόγω των 

απωλειών και των εξασθενίσεων που συµβαίνουν κατά τη µετάδοση στην οπτική ίνα αν 

χρησιµοποιηθεί σε µεγάλες αποστάσεις θα “χαθεί” ο παλµός µετά από συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα και το OTDR θα εµφανίζει ότι η σύνδεση “κόβεται”(σπάσιµο ή τέλος ίνας) και τα 

αποτελέσµατα θα είναι ανακριβής για το δίκτυο που ελέγχουµε. Σ’ αυτή την περίπτωση 

λοιπόν περιορίζεται η ικανότητα του οργάνου για τον καθορισµό χαρακτηριστικών στις 

µεγάλες αποστάσεις. Συµπερασµατικά, οι µεγάλου εύρους παλµοί είναι κατάλληλοι για το 

χαρακτηρισµό µίας οπτικής ζεύξης µεγάλης σχετικά απόστασης, µε τίµηµα την µεγέθυνση 

της νεκρής ζώνης. Για παράδειγµα αν θέλουµε να µετρήσουµε δίκτυο 2 έως 4 χιλιόµετρα θα 

χρησιµοποιούσαµε παλµό των 100ns. Για µεγαλύτερη απόσταση όπως 40 χιλιόµετρα θα 

χρησιµοποιούνταν παλµός 1µs. Αντίθετα οι στενοί παλµοί αυξάνουν τη διακριτική ικανότητα 

του οργάνου, µειώνοντας το µήκος της νεκρής ζώνης, αλλά ταυτόχρονα λόγω της 

ευαισθησίας τους, µειώνουν την απόκριση του οργάνου στις µεγάλες αποστάσεις και 

αποφεύγονται να χρησιµοποιούνται διότι όταν κάνουµε µετρήσεις µε OTDR µας ενδιαφέρει 

οι συνολικές απώλειες του δικτύου που κάνουµε µετρήσεις να τηρούν τις τα όρια µε βάση τις 

προδιαγραφές που έχει δώσει ο κατασκευαστής. Συνήθως η σωστή ρύθµιση επιτυγχάνεται 

από την αυτόµατη λειτουργία που διαθέτουν σαν επιλογή σχεδόν όλα τα εµπορικώς 

διαθέσιµα όργανα. Η αυτόµατη λειτουργία επιλέγει το σωστό εύρος παλµών µε κριτήριο την 

όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοσή του για τον ικανοποιητικό καθορισµό όλων των 

χαρακτηριστικών της ζεύξης. 

 

Εικόνα 40.∆ιαγράµµατα µεταβάλλοντας το εύρος του παλµού. 
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3. ∆υναµική περιοχή 

Η δυναµική περιοχή του OTDR καθορίζεται από το πόσο ισχυρή είναι η οπτική πηγή 

του οργάνου και ταυτόχρονα από το πόσο ευαίσθητη είναι η φωτοδίοδος χιονοστιβάδας 

(APD) που λαµβάνει το ανακλώµενο οπτικό σήµα. Όσο αυξάνεται η ισχύς και η ευαισθησία 

του ποµπού και του δέκτη αντίστοιχα, τόσο το όργανο θεωρείται πληρέστερο, αφού αποδίδει 

τα χαρακτηριστικά της ζεύξης µε µεγάλη ακρίβεια για µεγαλύτερες αποστάσεις. Η δυναµική 

περιοχή ενός τυπικού OTDR επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για 

αποστάσεις µέχρι 100Km, σε µία τυπική ίνα η οποία θεωρείται επαρκής για το χαρακτηρισµό 

των σηµερινών οπτικών ζεύξεων. Η δυναµική περιοχή σε αυτή την περίπτωση µπορεί να 

προσδιορισθεί ποσοτικά σκεπτόµενοι ότι 100Km εισάγουν 35dB απωλειών στο µήκος 

κύµατος των 1310nm. Αν συµπεριληφθούν άλλα 5dB απωλειών λόγω συγκολλήσεων και 

συνδέσεων στον κατανεµητή, συµπεραίνουµε ότι η δυναµική περιοχή πρέπει να είναι ίση µε 

40dB. Επίσης αν αναλογιστούµε ότι το σήµα που στέλνουµε θα υποστεί τη διαδικασία δύο 

φορές από το ένα άκρο της ζεύξης στο άλλο (αρχικά διαδιδόµενο και κατόπιν ανακλώµενο), 

τότε συµπεραίνουµε ότι η δυναµική περιοχή πρέπει να είναι 80dB, αριθµός ιδιαίτερα υψηλός 

και είναι δυνατό να επιτευχθεί για µικρό εύρος παλµών. 

 

4.5 CMA5000 
 

Το CMA5000 είναι µία ισχυρή συσκευή βασισµένη στο λειτουργικό σύστηµα των 

windows (XP), µε οθόνη µε υψηλής ανάλυσης χρωµάτων που είναι εύκολο να διαβαστεί και 

σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς. Επίσης η οθόνη είναι αφής, έχει ειδικά interfaces 

για τον χρήστη και διάφορες οπτικές επιλογές για να καλύψουν ανάγκες ελέγχου είτε σε 

µονότροπες είτε σε πολύτροπες ίνες σε αποστάσεις που ξεκινούν από 10 µέτρα και φτάνουν 

τα 250 χιλιόµετρα. Περιλαµβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως USB θύρες, interface 

10/100 Ethernet και αφιερωµένοι µέθοδοι ελέγχου για µεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και 

ευελιξία. 

 

Εικόνα 41. Χαρακτηριστικά CMA5000 
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1. Μηχανισµός CD-R/W ή εσωτερική δισκέτα 

2. Μπαταρία Λιθίου 

3. Φορτιστής/Adapter Εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ένδειξη σε τι επίπεδο 

βρίσκεται η φόρτιση 

4. Σύνδεσµος γενικής χρήσεως ο οποίος δέχεται όλων των ειδών adapters. 

5. Επιλογές για το συνολικό έλεγχο απωλειών για ολοκληρωµένο έλεγχο(all-

in-one) 

6. 20 GB σκληρός δίσκος 

7. Θύρα Ethernet 10(Ethernet)/100(Γρήγορο Ethernet) για σύνδεση δικτύου. 

8. Θύρα USB 

9. Θύρες PS/2 για να συνδέσουµε εξωτερικό πληκτρολόγιο και ποντίκι. 

 

Λειτουργία Module 

Wizard Εγκατάστασης Ίνας και Χρήση OTDR 

Mέσω του συγκεκριµένου λογισµικού εξοικονοµούµε χρόνο που θα χρειαζόταν για 

επαναλαµβανόµενες διεργασίες όσον αφορά την επιλογή παραµέτρων, ανάλυση και 

αποθήκευση αρχείου. Ένας wizard καθοδηγεί τον χρήστη µέσω µερικών γρήγορων βηµάτων 

εγκατάστασης, µετά διαχειρίζεται ολόκληρη τη λειτουργία του ελέγχου, δίνοντας ακόµα και 

οδηγίες για το ποια ίνα θα συνδέσει. Έτσι ο χρήστης συγκεντρώνεται στον έλεγχο και όχι στο 

να βρει ποιο πλήκτρο θα χρησιµοποιήσει, µειώνοντας τη πιθανότητα ο χρήστης να κάνει 

λάθη στην ονοµασία αρχείου και στην ιχνηλάτηση δεδοµένου ότι στην κατασκευή OTDR 

γίνεται αυτόµατα. Έτσι αυτοµατοποιούνται κάποιες διεργασίες και απλοποιεί τον έλεγχο σε 

περίπτωση που έχουµε µεγάλο αριθµό ινών. Έχοντας ανοικτό το µενού του OTDR θα 

εµφανιστεί το εξής: 
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Το αριστερό IDLE είναι το module και αφορά τις µονότροπες ίνες και µήκος κύµατος 1330 

και 1550 µέτρα. Το δεξί IDLE είναι το module που αφορά τις πολύτροπες ίνες και µήκος 

κύµατος 800 και 1550 µέτρα. Πιέζουµε στην οθόνη αφής ένα από τα δύο IDLE και θα 

εµφανιστεί το εξής µενού: 

 

Επιλέγουµε αριστερά το Construction(Κατασκευή OTDR) πιέζοντας την οθόνη αφής. Μόλις 

το επιλέξουµε ακολουθούν 4 βήµατα όπου ρυθµίζουµε κάποιες παραµέτρους πριν ξεκινήσει ο 

έλεγχος OTDR. Τα 4 αυτά βήµατα φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

 



 

 
71 

 

 

 

Μόλις γίνει η ρύθµιση των παραµέτρων στο επόµενο µενού εµφανίζει αν η σύνδεση των 

συνδέσµων (connectors) έχει γίνει σωστά. Αν έχει γίνει σωστά µετά από λίγα δευτερόλεπτα 

ξεκινάει ο έλεγχος. 
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Εικόνα 42. Οπτικός Ανιχνευτής Λάθους 

Με τη µέθοδο αυτή επιτρέπεται στο χρήστη να εντοπίσει οπτικά αν υπάρχει κάποιο 

σπάσιµο ή απότοµη καµπύλη της ίνας. Το µόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθεί η ίνα που 

θέλουµε να ελέγξουµε µε το µηχάνηµα και µετά επιλέγουµε Fault Locate, ώστε η συσκευή 

µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να µας παρέχει λεπτοµέρειες της βλάβης, όπως σε ποιο 

χιλιόµετρο υπάρχει βλάβη και συνολικές απώλειες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βλάβη  

µας εµφανίζει τις συνολικές απώλειες και το µέγεθος του δικτύου που µετράµε (σε χλµ). 

 

Έτσι µόλις επιλέξουµε module στο µενού που εµφανίζεται επιλέγουµε One Button 

Automated Testing. Αµέσως µετά ελέγχει αν συνδέθηκε σωστά οι σύνδεσµοι (connectors) και 

ξεκινάει ο έλεγχος. 
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Εικόνα 43. Συνολικός Έλεγχος Απωλειών (Loss Test Set) 

Στον συνολικό έλεγχο απωλειών προσφέρεται µια ‘προαιρετική’ πηγή φωτός και ένας 

µετρητής ισχύος για να έχουµε πιο ακριβείς µετρήσεις απωλειών λόγω ανοίγµατος. Παρέχει 

ένα GUI που είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί, µε χρήσιµα χαρακτηριστικά όπως ενδείξεις 

PASS/FAIL (επιτυχίας/αποτυχίας) που βασίζονται στις ρυθµίσεις του κατωφλίου που έχει 

ορίσει ο χρήστης και ένα πλήρως ρυθµιζόµενο πίνακα δεδοµένων που υποστηρίζει πολλαπλά 

µήκη κύµατος και αµφίδροµο averaging (τεχνική κατά την οποία, το ίδιο σήµα µεταδίδεται 

πολλές φορές και καταγράφεται η µέση τιµή του). 
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Εικόνα 44. Standard OTDR 

 

Επιλέγουµε το επιθυµητό module και µεταβαίνουµε στο παρακάτω µενού όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

Στο µενού που εµφανίζεται επιλέγουµε Classic OTDR Testing και πιέζουµε την οθόνη αφής. 

Μέσω του standard OTDR µπορούµε να κάνουµε, ανάλογα µε τις ανάγκες µερικές ή όλες τις 

ρυθµίσεις χειροκίνητα παρέχοντας τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των παραµέτρων. 

Προϋποθέτει να υπάρχει εµπειρία από το χρήστη ώστε να µπορεί να έχει µεγαλύτερο έλεγχο 

στις λειτουργίες του OTDR. Έτσι κάποιες παράµετροι όπως µήκος κύµατος, µέγεθος παλµού, 

εµβέλεια/ανάλυση και κατάσταση averaging µπορούν εύκολα να ρυθµιστούν µέσω της 

οθόνης αφής και το ειδικό interface µε πλήκτρα του CMA5000. Επίσης η αποθήκευση 

δεδοµένων µπορεί να ρυθµιστεί µε µεγάλη ευκολία µε τον σκληρό δίσκο 20 Gb που 

περιλαµβάνει χωρίς να υπάρχουν περιορισµοί στα ονόµατα των αρχείων ή τη χωρητικότητα. 

Ακόµα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το format του αρχείου που επιθυµεί. Επιπλέον 
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χαρακτηριστικά που παρέχονται όπως η ταυτόχρονη *επικάλυψη(overlay) 8 ιχνών(traces), 4 

επιλογές εµφάνισης στην οθόνη και η δυνατότητα από το χρήστη να επιλέξει την κατάσταση 

απωλειών που χρειάζεται διασφαλίζει στο χρήστη όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να 

ελέγξει ένα δίκτυο. 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το µενού επιλογής για το µήκος κύµατος. 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το µενού επιλογής για την εµβέλεια που θα µετρήσει το 

OTDR. 
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Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται το µενού επιλογής για το παλµό που θα στέλνει το 

µηχάνηµα. 

 

 

Εικόνα 45. Τηλεοπτικός καθετήρας επιθεώρησης connector 

Έρευνες έδειξαν ότι το 75% της αποτυχίας για όλα τα οπτικά δίκτυα οφείλεται στο 

γεγονός της µη επαρκούς ποιότητας του συνδέσµου. Η εφαρµογή του τηλεοπτικού καθετήρα 

επιθεώρησης δίνουν τη δυνατότητα στο χειριστή να αναλύσει και να καταγράψει την 

κατάσταση του συνδέσµου (connector) µε ασφάλεια και µεγάλη ευκολία. Ο τηλεοπτικός 

καθετήρας επιθεώρησης χρησιµοποιεί µία κάµερα 1/3” ίντσες για να µετατρέψει τις εικόνες 

του συνδέσµου σ’ ένα ψηφιακό σήµα το οποίο εµφανίζεται µετά στην οθόνη. Τις εικόνες του 

συνδέσµου µπορούµε να τις δούµε ή να τις αποθηκεύσουµε σε ποικίλους τύπους γραφικών 

αρχείων για να τις ξαναδούµε αργότερα ή να καταγράψουµε την ποιότητα του συνδέσµου. Ο 

τηλεοπτικός καθετήρας επιθεώρησης connector έχει διάφορους adapter διαθέσιµους ,ώστε να 

υπάρχει δυνατότητα να δούµε απευθείας το άκρο ενός καλωδίου patch καθώς και τα καλώδια 

που είναι ήδη συνδεµένα σ’ ένα patch panel. Με την εφαρµογή αυτή µπορούµε να 
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αποφύγουµε πιθανούς τραυµατισµούς των µατιών καθώς δεν χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσουµε ειδικά µικροσκόπια για τους συνδέσµους και έτσι δεν έρχεται σε επαφή το 

ανθρώπινο µάτι µε το σύνδεσµο. 

 

 

Εικόνα 46. ∆ιαγράµµατα από Μετρήσεις OTDR 

 

4.6 Συγκόλληση Οπτικών Ινών 
 

Οι συγκολλήσεις είναι µία διαδικασία σηµαντική διότι κρίνεται κατά µεγάλο µέρος η 

ποιότητα του δικτύου στο οποίο κάνουµε συγκολλήσεις. Οι συγκολλήσεις γίνονται σε 

κόµβους στους οποίους υπάρχουν κουλούρες µε 72 ίνες (σωλήνας τυλιγµένος κυκλικά στον 

οποίο εµπεριέχονται 72 ίνες). Ο τύπος της ίνας που χρησιµοποιείται στους κόµβους και κατά 

τη διάρκεια της συγκόλλησης είναι single-mode (µονότροπη). Στην παρακάτω εικόνα 

βλέπουµε µια ενδεικτική συσκευή συγκόλλησης. Ο συγκολλητής χρησιµοποιείται για τη 

δηµιουργία χαµηλών απωλειών συνδέσεων οπτικών ινών µέσω τήξης ώστε να επιτυγχάνεται 

η όσο το δυνατόν καλύτερη συνέχεια µίας ζεύξης. Η σωστή λειτουργία ενός fusion splicer 

προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων συνθηκών. Οι συνθήκες αυτές αφορούν τον τύπο των 

οπτικών ινών που θα τοποθετηθούν (single mode, multi mode, κτλ), τα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά αυτών, την απόσταση µεταξύ τους, την καθαρότητά τους κτλ. Η διάταξη 

λειτουργίας ενός συγκολλητή απεικονίζεται στη παρακάτω εικόνα. Η διαδικασία της 

συγκόλλησης σε ένα fusion splicer επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή υψηλής τάσης σε δύο 

ακίδες και ως εκ τούτου τη δηµιουργία τόξου που λιώνει τις δύο ίνες τοπικά. Σε µία οπτική 

ίνα λόγω της διαφορετικότητας του υλικού του πυρήνα σε σχέση µε αυτό του µανδύα 

ισχύουν διαφορετικές θερµοκρασίες τήξης για το κάθε υλικό και εν προκειµένω η 
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θερµοκρασία τήξης του πυρήνα είναι χαµηλότερη αυτής του µανδύα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα ο πυρήνας της ίνας να είναι αρκετά πιο µαλακός από το µανδύα κατά τη 

διάρκεια της τήξης και έτσι να επιτυγχάνεται η συγκόλληση µεταξύ δύο ινών ενώ παράλληλα 

ο µανδύας τους να παραµένει ανεπηρέαστος. 

 

 

Εικόνα 47. Fujicura FSM-60s 

 

Οι ίνες είναι πολύ εύθραυστες. Υπάρχει ο κίνδυνος να “σπάσουν” ή να 

“τραυµατιστούν” και το αποτέλεσµα θα είναι να µην µεταφέρουν δεδοµένα. Γι’αυτό το λόγο 

πάντα υπάρχει προστασία γύρω από τις ίνες, οι λεγόµενοι αποµονωτές. Οι αποµονωτές 

χωρίζονται σε 6 οµάδες χρωµάτων: µπλε-πορτοκαλί-πράσινο-καφέ-γκρι-άσπρο και ο καθένας 

περιέχει 12 ίνες. Οι ίνες για να τις ξεχωρίζουµε έχουν ένα λεπτό χρωµατιστό περίβληµα που 

προστατεύει το µανδύα. Τα χρώµατα που διακρίνονται στις ίνες είναι τα εξής:µπλε-

πορτοκαλί-πράσινο-καφέ-γκρι-άσπρο-µαύρο-κόκκινο-κίτρινο-ροζ-βιολετί-θαλασσι. Στην 

παρακάτω εικόνα βλέπουµε τους 6 αποµονωτές και στην άκρη τους διακρίνονται ελάχιστα οι 

ίνες.(Ενδεικτικά στους 2 αποµονωτές είναι κυκλωµένο το σηµείο όπου είναι οι ίνες). 
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Εικόνα 48. Χρωµατική οµάδα 6 αποµονωτών 

 

Σαν επιπλέον προστασία οι αποµονωτές περικλείονται από ένα εξωτερικό κάλυµµα 

(jacket) το οποίο είναι ένα σκληρό και καθόλου εύκαµπτο υλικό για λόγους προστασίας των 

οπτικών ινών από τυχόν φθορές. Μια 72άρα ίνα δηλαδή είναι το σύνολο 6 αποµονωτών που 

εµπεριέχει ο καθένας τους 12 ίνες και όπως προαναφέρθηκε νωρίτερα η 72άρα 

χρησιµοποιείται στη διαδικασία της συγκόλλησης. Η συγκόλληση είναι µια διαδικασία κατά 

την οποία γίνεται κόλληση οπτικών ινών µε pigtail όπου το τελευταία καταλήγουν σε 

συνδετήρες (connectors). 

 

Εικόνα 49. Κασετίνα µε 24 pigtails που καταλήγουν σε συνδέσµους 

 

Υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να είµαστε σε θέση 

να υλοποιήσουµε µία καλή συγκόλληση. 
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α) Ποιότητα της ίνας: Ο τερµατισµός της ίνας πρέπει να είναι κάθετος στον διαµήκη 

άξονα της ίνας. Ο τερµατισµός της ίνας πρέπει να είναι επίπεδος χωρίς ανοµοιοµορφίες. Εάν 

οι παραπάνω συνθήκες δεν ικανοποιούνται ο πυρήνας θα παραµορφωθεί κατά τη διάρκεια 

της συγκόλλησης. 

β) Οι πυρήνες των ινών προς συγκόλληση δεν πρέπει να είναι έκκεντροι. 

γ) Κατά τη διάρκεια της σύντηξης οι ίνες πρέπει να οδηγούνται η µία προς την άλλη. 

Το πλησίασµα της µία ίνας προς την άλλη πρέπει να είναι περίπου 2-3 µm µεγαλύτερο από το 

κενό που είχαν οι δύο ίνες πριν ξεκινήσει η τήξη τους. Αν το πλησίασµα είναι µεγαλύτερο ή 

µικρότερο από την παραπάνω απόσταση τότε οι πυρήνες θα παραµορφωθούν. 

δ) Ο τερµατισµός της κάθε ίνας πρέπει να είναι απόλυτα καθαρός. Οποιαδήποτε σκόνη 

µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα. 

ε) Πρέπει να γίνει πολύ καλή ευθυγράµµιση µεταξύ των ινών. 

Για να γίνει επιτυχηµένα µια συγκόλληση πρέπει να ακολουθηθούν πιστά τα παρακάτω 

βήµατα: 

� ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να υπάρχει καλός φωτισµός και στερεή επιφάνεια, καθώς 

και επαρκής χώρος! 

Πρώτο βήµα είναι η απογύµνωση της 72άρας από το εξωτερικό κάλυµµα µε ειδικό 

κοφτάκι. Μετά αφαιρούµε προσεκτικά το σχοινί που συγκρατεί τους αποµονωτές καθώς και 

το ενισχυτικό καλώδιο. Έχοντας στα χέρια µας τους 6 αποµονωτές υπολογίζουµε σε ποιο 

µήκος θα κοπούν και αυτό µετριέται έχοντας µπροστά µας την κασετίνα µε τους συνδετήρες 

(connectors). Αφού κοπούν στο κατάλληλο µήκος χωρίζουµε τους αποµονωτές σε τρία ζεύγη: 

µπλε-πορτοκαλί, πράσινο-καφέ και γκρι-άσπρο. 

Μία κασετίνα αποτελείται από 24 συνδετήρες των οποίων όπως προαναφέρθηκε τα 

άκρα είναι συνδεδεµένα µε pigtail µε την εξής χρωµατολογία ανά ζευγάρι: µπλε-πορτοκαλί-

πράσινο-καφέ-γκρι-άσπρο- κόκκινο-µαύρο-κίτρινο-βιολετί-ροζ-θαλασσί. Για να γίνει η 

συγκόλληση µιας 72αρας θα χρειαστούµε 3 κασετίνες (3Χ24=72). Ο µπλε, πράσινος και γκρι 

αποµονωτής συνδέονται στα πρώτη 6 ζευγάρια συνδετήρων της κασετίνας και ο πορτοκαλί, 

καφέ, και άσπρος αποµονωτής στα απόµενα 6 ζευγάρια. Στις παρακάτω εικόνες βλέπουµε τα 

ζεύγη συνδετήρων µε τα pigtail τους των οποίων η άκρη τους θα συνδεθεί µε τις οπτικές ίνες 

που εµπεριέχονται στους αποµονωτές. 
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Εικόνα 50. Πρώτη 12άδα(µπλε, πράσινος και γκρι αποµονωτής) 

 

 

Εικόνα 51. ∆εύτερη 12άδα(πορτοκαλί, καφέ, και άσπρος αποµονωτής) 

 

 

Με βάση το πρότυπο TIA/EIA-598 “Χρωµατικός κώδικας οπτικών ινών”  ο χρωµατικός 

κώδικας που θα ακολουθηθεί είναι ο εξής: 

� Για τα παρακάτω πινακάκια θεωρούµε ότι 1
ο
 pigtail είναι η πάνω οριζόντια 

σειρά συνδετήρων και 2
ο
 pigtail η κάτω οριζόντια σειρά συνδετήρων. 
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           Εφόσον κοπούν τα pigtails στο κατάλληλο µήκος για να τοποθετηθούν αργότερα σε 

συγκεκριµένη υποδοχή στη κασετίνα και έχουν περαστεί τα θερµοσυστελόµενα αρχίζει η 

διαδικασία της απογύµνωσης των pigtail και των ινών µε ειδικούς απογυµνωτές. Επίσης 

πρέπει τα απογυµνωµένα σηµεία της ίνας και pigtail να καθαριστούν µε καθαρό οινόπνευµα 

από το ειδικό τζελ που τα προφυλάσσει. Εφόσον γίνει η απογύµνωση και ο καθαρισµός το 

επόµενο βήµα είναι µε ειδικό κοφτάκι κόβονται οι ίνες στα 12mm και τα pigtail στα 18mm 

(απογυµνωµένο µέρος). Παρακάτω βλέπουµε στις εικόνες το ειδικό κοφτάκι. 

ΜΠΛΕ 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ 

ΓΚΡΙ 

ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ 

Pigtail Ίνα 

1
ο
 µπλε µπλε 

2
ο
 µπλε πορτοκαλί 

1
ο
 πορτοκαλί πράσινο 

2
ο
 πορτοκαλί καφέ 

1
ο
 πράσινο γκρι 

2
ο
 πράσινο άσπρο 

1
ο
 καφέ κόκκινο 

2
ο
 καφέ µαύρο 

1
ο
 γκρι κίτρινο 

2
ο
 γκρι βιολετί 

1
ο
 άσπρο Ροζ 

2
ο
 άσπρο θαλασσί 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

ΚΑΦΕ 

ΑΣΠΡΟΣ 

ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ 

Pigtail Ίνα 

1
ο
 κόκκινο µπλε 

2
ο
 κόκκινο πορτοκαλί 

1
ο
 µαύρο πράσινο 

2
ο
 µαύρο καφέ 

1
ο
 κίτρινο γκρι 

2
ο
 κίτρινο άσπρο 

1
ο
 βιολετί κόκκινο 

2
ο
 βιολετί µαύρο 

1
ο
 ροζ κίτρινο 

2
ο
 ροζ βιολετί 

1
ο
 θαλασσί ροζ 

2
ο
 θαλασσί θαλασσί 
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Εικόνα 52. Ειδικοί απογυµνωτές pigtail και ίνας 

 

            Μόλις γίνει η κοπή τοποθετούµε το pigtail και την ίνα στην ειδική υποδοχή του 

µηχανήµατος. Μόλις τα τοποθετήσουµε κλείνουµε τα ειδικά “κλιπς” που κρατάνε σταθερά το 

pigtail και την ίνα την ώρα της συγκόλλησης. Εφόσον έχει γίνει η τοποθέτηση κλείνουµε το 

καπάκι και πατάµε το πλήκτρο set στο συγκολλητή. 

 

 

Εικόνα 53. Ο συγκολλητής 
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               Ο συγκολλητής αρχικά ευθυγραµµίζει το pigtail  και την ίνα που είναι στις ειδικές 

υποδοχές. Αν δεν έχει γίνει σωστή τοποθέτηση θα εµφανιστεί στην οθόνη µήνυµα 

σφάλµατος. Σε περίπτωσή σφάλµατος ανοίγουµε τα καπάκι και τοποθετούµε ξανά το pigtail 

και την ίνα στην ειδική υποδοχή. Εφόσον γίνει σωστή τοποθέτηση ξαναπατάµε το πλήκτρο 

set και µόλις ευθυγραµµιστούν η ίνα και το pigtail γίνεται η συγκόλληση και µας εµφανίζει 

τα εξής στην οθόνη του συγκολλητή: 

 

 

 

Στις παραπάνω εικόνες παρατηρούµε ότι η συγκόλληση έγινε µε επιτυχία και µας 

εµφανίζει τις απώλειες. Πρέπει να τονιστεί ότι για ευρυζωνικά δίκτυα το µέγιστο επιτρεπτό 
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όριο απωλειών των συγκολλήσεων πρέπει να είναι της τάξεως των 0,08 dB. Αν ξεπεραστεί το 

συγκεκριµένο όριο θα πρέπει να ξαναγίνει η συγκόλληση, εφόσον πρώτα απογυµνώσουµε 

ξανά την ίνα και το pigtail τα καθαρίσουµε και τα κόψουµε µε το ειδικό κοφτάκι. Παρακάτω 

φαίνεται στις εικόνες το µήνυµα λάθους κατά την διαδικασία της συγκόλλησης. 

 

Εικόνα 54. Μήνυµα λάθους λόγω φθοράς στο µανδύα του pigtail(µεγάλη γωνία 

κοπής) 

 

4.7 Μέτρηση Συγκολλήσεων µε OTDR 
 

Όταν θέλουµε να κάνουµε µέτρηση των συγκολλήσεων µε βάση το πρότυπο 

ANSI/TIA/EIA-455-8-2000 οι µετρήσεις πρέπει να γίνονται και προς τις δυο κατευθύνσεις 

(Α-Β & Β-Α) για να έχουµε πιο ακριβείς µετρήσεις συγκολλήσεων. Παρακάτω βλέπουµε τα 

διαγράµµατα των “gainers” και των “exaggerated απωλειών”. 
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Εικόνα 55. Το διαγράµµατα  “gainers” και το “exaggerated απωλειών”. 

Όπου dB(±R) αναπαριστά τις πραγµατικές ή αληθινές απώλειες, L(±R) αναπαριστά τις 

απώλειες όπως φαίνονται στο OTDR, Β(±R) αναπαριστά την απώλεια (backscatter) λόγω του 

κακού συνδυασµού της διαµέτρου του οπτικού πεδίου (M.F.D.) όπως φαίνεται στο OTDR, 

και τα ω1 και ω2 αναπαριστούν τις διαµέτρους οπτικού πεδίου των αντίστοιχων ινών. Αυτές οι 

διαφορές των διαµέτρων (Μ.F.D.) έχουν ως αποτέλεσµα τις “Gainers” και “Exaggerated 

απώλειες” σε ένα OTDR µονής διεύθυνσης. Όταν µετράµε από την ίνα µε το µεγαλύτερο 

M.F.D προς την ίνα µε το µικρότερο M.F.D. η διαφορά θα φανεί ως µια αύξηση στην οπτική 

ισχύ (“Gainer”), ενώ ακολουθώντας την αντίθετη φορά θα πάρουµε ένα διάγραµµα 

διογκωµένων απωλειών (“Exaggerated απώλειες”). Ο τύπος µέτρησης των συγκολλήσεων 

που προκύπτει  είναι ο εξής: 

Απώλεια Συγκόλλησης(dB):  

2

ώ ό ώ όσε σεπ λεια υγγ λλησης π λεια υγγ λλησηςΑ  Β Β  ΑΑ  Σ + Α  Σ
 

Υπάρχουν κάποιες παράµετροι που επηρεάζουν τις απώλειες συγκόλλησης. Αυτοί οι 

παράµετροι χωρίζονται σε ενδογενείς και εξωγενείς. 

Η απώλεια οπτικής ισχύος σε ένα διάστηµα µπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας τα 

επίπεδα ισχύος των δύο σηµείων που ορίζουν το διάστηµα µε βάση την απλή σχέση. 

( )A P P dB= −  

Η εξασθένηση αντίστοιχα υπολογίζεται διαιρώντας µε το αντίστοιχο διάστηµα 

1 2P PdB

Km L
α

−  = 
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Ενδογενείς Παράµετροι 

           Οι ενδογενείς παράµετροι καθορίζονται όταν οι ίνα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο. 

Η διάµετρος οπτικού πεδίου (Mode Field Diameter) είναι η πιο σηµαντική παράµετρος. Όταν 

η διάµετρος του οπτικού πεδίου (M.F.D.) διαφοροποιείται σε υψηλότερες τιµές παρατηρείται 

αύξηση στις απώλειες των συγκολλήσεων. Η διάµετρος του οπτικού πεδίου είναι ένα 

χαρακτηριστικό, το οποίο µας περιγράφει το µέγεθος του πεδίου που διασχίζει το φως µέσα 

σε µία ίνα σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Η διάµετρος οπτικού πεδίου των ινών µπορεί 

να είναι από 8,8 µέχρι 9,6 µm.Σύµφωνα µε τη παραπάνω εξίσωση οι απώλειες συγκόλλησης 

µεταξύ 2 ακραίων τιµών της διαµέτρου οπτικού πεδίου είναι 0.035dB. 

 

 

Εικόνα 56. Υπολογισµένες τιµές απωλειών λόγω συγκόλλησης µε διάφορους 

συνδυασµούς M.F.D. της τάξεως των 8,8-9,8 µm.  

 

Εικόνα 57. Η µέγιστη απώλεια λόγω συγκολλήσεων σε µία ίνα µε συγκεκριµένη 

διάµετρο οπτικού πεδίου και οποιαδήποτε ίνα µε διάµετρο οπτικού πεδίου της τάξεως 

8,8-9,8µm.  

           Η απώλεια συγκόλλησης αυξάνεται σε καθεµία πλευρά της ζώνης και φθάνει τη τιµή 

0,05 στα δύο ακραία σηµεία. Παρατηρούµε λοιπόν ότι είναι καλύτερο να διατηρούµε τη τιµή 
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της διαµέτρου του οπτικού πεδίου κοντά στο 9,3µm για να ελαχιστοποιήσουµε τις απώλειες 

συγκόλλησης. 

 

Εξωγενείς Παράµετροι 

Οι εξωγενείς παράγοντες ή παράγοντες που σχετίζονται µε τη διαδικασία της 

συγκόλλησης είναι αυτοί που αυτοί που περιλαµβάνονται στις µεθόδους και τις διαδικασίες 

συγκόλλησης. Οι παράµετροι της διαδικασίας της συγκόλλησης περιλαµβάνουν τις εγκάρσιες 

και γωνιακές ευθυγραµµίσεις, σκόνη η βροµιά στο τέλος της ίνας και παραµόρφωση του 

πυρήνα λόγω της µη βέλτιστης θέρµανσης και πίεσης. Αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες 

µπορούν να ελεγχθούν/ελαχιστοποιηθούν βελτιώνοντας την ικανότητα στη συγκόλληση και 

την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας της ευθυγράµµισης και της σύντηξης.  

 

Εικόνα58. διάφορες περιπτώσεις όπου οι άκρες της ίνας δεν συγκολλήθηκαν µε σωστό 

τρόπο λόγω διάφορων παραµέτρων. 
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