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 االلٌاف الضوئٌة فً االرسال واالستمبالعنوان المحاضرة : 

    :   اآلفاق المستمبلٌة الستخدام األلٌاف الضوئٌة

تمر التمنٌات الفوتونٌة اآلن فً المرحلة التً كانت علٌها اإللكترونٌات لبل ثالثٌن عاما من حٌث تطور 

الكفاءة تواكب المتطلبات المتزاٌدة التً  األجزاء المكونة لها وتسارعها نحو الوصول إلى أنظمة عالٌة

 ٌفرضها التطور الكبٌر فً أنظمة االتصاالت

إن متوسط الحركة على الشبكات الرئٌسٌة لإلنترنت ٌمدر بحوالً ترٌلٌون بت/ثانٌة, ,وبما أن خطوط النمل 

األلمار  الضوئٌة ٌمكنها تمرٌر مئات آالف أضعاف ما ٌمكن أن تمرره أجهزة اإلرسال المٌكروٌة أو

عٌة ) وهما الرب منافسٌن للٌف الضوئً بالنسبة التصاالت المسافات البعٌدة ( من حٌث عرض االصن

متطلبات  هو وسط النمل الوحٌد الذي ٌمكنه االلتراب من المجال وسرعة نمل لذلن كان اللٌف الضوئً

فع بشدة تكالٌف استخدام السرعة على الشبكات الحدٌثة. لكن عندما تصبح الشبكة أسرع من المعالج ترت

اإللكترونٌات التملٌدٌة مع النمل الضوئً, فسٌل المعلومات المنمول على موجة ضوئٌة ضمن اللٌف ٌنبغً أن 

ء إلى تٌارات بٌانات أبطأ بحٌث ٌمكن تحوٌلها إلى تٌارات إلكترونٌة من اجل معالجتها ومن ثم ٌعاد  ٌجزَّ

تمانات التً تحول الفوتونات إلى إلكترونات ثم تعٌدها إلى فوتونات تجمٌعها فً تٌار بٌانات سرٌع التدفك, وال

بل تجعل أسعار أجهزتها ترتفع بشدة أٌضا, لذلن نسعى اآلن إلى إٌجاد ب ال تبطئ الحركة على الشبكة فحس

 .شبكة ضوئٌة صرفة ال تحتوي أي عناصر الكترونٌة تضطر اإلشارات للتباطؤ عندها

ى الطرٌك نحو شبكة ضوئٌة صرفه فً بداٌات تسعٌنات المرن العشرٌن هً ولد كانت الخطوة المهمة عل

االستعاضة عن اإللكترونٌات المستخدمة فً تضخٌم اإلشارة بمطع من اللٌف المحمون بأٌونات عنصر 

وبعد أن تمكنا من تضخٌم  ,Optical Amplifiers االربٌوم النادر, وسمٌت هذه المطع بالمضخمات الضوئٌة



 

 

ن الشًء التالً الذي نرغب فً فعله هو حشر اكبر عدد ممكن من أطوال الموجات فً اللٌف مع الموجات فإ

تحمٌل كل طول موجة أكبر لدر ممكن من البٌانات, وتدعى التمنٌة التً تحمك ذلن التجمٌع الكثٌف بتمسٌم 

ٌع إلى ولد أدى هذا التجم ,Dense Wavelength Division Multiplexing ( DWDM (الطول الموجً

طول موجة مختلف فً لٌف واحد بنفس الولت,  061انفجار فً عرض المجال ومن الممكن الٌوم إرسال 

 فحسب, فهنان حاجة إلى مبدالت B بنمطة A إال أن شبكات االتصاالت ال تتألف من خطوط نمل تربط نمطة

switches  سابمة الذكر ستكون عدٌمة الفائدة إذا تسٌر تٌار البٌانات الرلمٌة إلى وجهته النهائٌة, والتطورات

جرى تسٌٌر التٌارات الضوئٌة باستخدام المبدالت االلكترونٌة المعهودة, فعند إرسال البٌانات الرلمٌة ٌجب 

أن تخرج اإلشارات من الطرٌك الضوئً السرٌع وتدخل إلى تحوٌلة بطٌئة كلما انتملت من مسار إلى آخر, 

ً اللٌف إلى تٌار كهربائً لكً ٌمر عبر المبدل, ثم تحوٌله مجددا إلى حٌث ٌجب تحوٌل الضوء الوارد ف

 ضوء لكً ٌواصل طرٌمه على امتداد لٌف آخر, هذا التحوٌل اإللكترونً الضوئً ٌخلك نماط اختناق

Choke من شأنه أن ٌزٌد مدة التأخٌر والكلفة فً آن واحد ,لذلن تم تطوٌر مبدالت فوتونٌة  فً الشبكة وهذا

 .فٌهابطرٌمة ضوئٌةSwitching من مراٌا مجهرٌة تتم عملٌة التبدٌل مصنوعة

 Micro Electro-Mechanical واعتمدت حالٌا عدد من الشركات تمنٌة النظم الكهرومٌكانٌكٌة المٌكروٌة

Systems ( MEMS لبناء مبدالت فوتونٌة نظرا إلى إن هذه الطرٌمة تؤدي الى انتاج مبدالت على شكل 

 .التكلفة ٌمكن دمجها فً الدارات المتكاملة رلالات للٌلة

 من لبل شركة 9111فً الخدمة ألول مرة فً الشهر السابع  MEMS ولد وضع أول مبدل فوتونً من نوع

LUCENT 

لكن التبدٌل الضوئً فً الدارات لٌس إال خطوة مؤلتة, فمع تزاٌد سرعة الشبكات ٌمكن لشركات االتصاالت 

بمثابة لمسة تتوٌج للشبكة الضوئٌة الصرفة, حٌث تكون عملٌة التحكم بوضع أن تطلب ما ٌمكن أن ٌكون 

 .المبدل باستخدام المعالجات الضوئٌة

ٌواجه المهندسون مجموعة من المشكالت التمنٌة المزعجة التً ٌنبغً حلها لبل أن تصبح الشبكة الضوئٌة 

جزاء الحساسة من الشبكة ٌستلزم التحوٌل مكتملة وشائعة, فحتى بوجود التبدٌل الضوئً للموجة فان أحد األ

كٌلومتر ٌجب تحوٌل طول الموجة إلى إشارة  061إلى إلكترونٌات, هذه األجزاء هً المكررات فبعد كل 

إلكترونٌة من اجل استعادة شكل كل نبضة و توالتها بشكل فردي ضمن لطار البتات الهائل المحمول على 

 .كل طول موجة

نٌة متكاملة من أجل الحصول على المعالجة الضوئٌة هو أمر صعب، فالفوتونات ال كما أن بناء دارات فوتو

تمتلن شحنة كالجسٌمات ذات الشحنات السالبة التً تسمى إلكترونات, لذلن لٌس هنان ما ٌشبه أداة تخزٌن 

غٌر  الشحنة ) أي مكثف فوتونً ( باستطاعته تخزٌن الفوتونات التً تمثل الواحدات و األصفار إلى أجل

 .محدد

حتى لو استطاع مهندسو الشبكات حل جمٌع المشاكل التً تثمل حالٌا كاهل هذه الشبكات, فإنه ال ٌزال علٌهم 

أن ٌواجهوا الحاجة إلى معالجة مشكلة " المٌل األخٌر " أي مد اللٌف من علبة التوزٌع الخارجٌة إلى غرفة 



 

 

بتزوٌد المشروعات السكنٌة باأللٌاف مستشعرٌن سلفاً  المكتب للمستخدم, وٌموم عدد من مهندسً البناء حالٌا

ذلن الٌوم الذي ٌحصل فٌه أصحاب المنازل على وصالت ضوئٌة بشكل تلمائً, لكن التكالٌف العالٌة 

   Opticalمازالت تعٌك إٌصال األلٌاف إلى البٌوت فحتى ولت متأخر كان تكالٌف إٌصال الشبكات الضوئٌة

Networking عة وهً مكلفة أكثر مما ٌستعد الكثٌرون لدفعهالمتطورة مرتف . 


