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Ομοαξονικό καλϊδιο

Διςφρματο καλϊδιο

Καλϊδιο πολλαπλϊν 
αγωγϊν



Στθν περίπτωςθ αυτι για τθ μετάδοςθ των πλθροφοριϊν 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κεραίεσ και δορυφόροι 









http://www.esa.int/SPECIALS/Launchers_Home/ASEHQOI4HNC_1.html






• Οι ςφγχρονεσ τροχιζσ είναι αυτζσ που το επίπεδο τθσ 
τροχιάσ  ςυμπίπτει με το επίπεδο του ιςθμερινοφ τθσ γθσ 
και θ περίοδοσ και φορά περιςτροφισ του δορυφόρου 
είναι θ ίδια με τθν περίοδο και φορά περιςτροφισ τθσ γθσ 
γφρω από τον άξονά τθσ. Προκφπτει ότι ο δορυφόροσ που 
βρίςκεται ςε φψοσ 36 000 km από τθν επιφάνεια τθσ γθσ 
ζχει περίοδο 24 ϊρεσ.

• Οι δορυφόροι με ςφγχρονθ τροχιά είναι γνωςτοί και ωσ 
γεωςτατικοί.

• Οι γεωςτατικοί δορυφόροι ζχουν λοιπόν το πλεονζκτθμα 
τθσ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ διότι μζνουν ςτθν ίδια κζςθ ςε 
ςχζςθ με τθ γθ. 



• Οι χαμθλοφ φψουσ τροχιζσ δορυφόρων είναι αυτζσ 
που το επίπεδο τθσ τροχιάσ ςχθματίηει γωνία με το 
επίπεδο του ιςθμερινοφ. Οι τροχιζσ αυτζσ είναι 
ελλειπτικζσ, μεγάλθσ εκκεντρότθτασ. 

• Οι δορυφόροι χαμθλοφ φψουσ τροχιάσ τοποκετοφνται 
ευκολότερα ςε τροχιά και μποροφν να ζχουν 
μεγαλφτερο βάροσ ςε ςφγκριςθ με τουσ ςφγχρονουσ 
δορυφόρουσ. 

• Ζχουν όμωσ το μειονζκτθμα ότι δεν είναι ορατοί από 
ζνα ςτακμό εδάφουσ όλο το 24ωρο. Για να υπάρχει 
ςυνεχισ επικοινωνία  με τουσ ςτακμοφσ εδάφουσ 
χρειάηεται επαρκισ αρικμόσ δορυφόρων.



 



• Κεραία κάτοπτρο (Dish antenna): Για τθν εκπομπι και λιψθ 
μικροκυμάτων.

• Κεραία ςθμάτων ελζγχου (Command antenna): Για τον 
τθλεχειριςμό του δορυφόρου. Ανταλλάηονται, δθλαδι, ςιματα 
με τα οποία διαπιςτϊνεται  θ λειτουργικι κατάςταςθ και 
ακριβισ κζςθ του δορυφόρου. Αν χρειαςτεί, μποροφν να γίνουν 
οι απαραίτθτεσ διορκϊςεισ από ςτακμοφσ ελζγχου ςτθ γθ.

• Πφραυλοι (Rockets): Για τθ διόρκωςθ τθσ κζςθσ του 
δορυφόρου.

• Ηλιακά ςτοιχεία (Solar cells): Για τθ μετατροπι τθσ θλιακισ 
ενζργειασ ςε θλεκτρικι, ζτςι ϊςτε να τροφοδοτοφνται τα 
θλεκτρικά/θλεκτρονικά κυκλϊματα του δορυφόρου. 

• Θερμικι κουβζρτα (Thermal blanket): Για τθ προςταςία των 
κυκλωμάτων από τισ μεγάλεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ.



Είναι εφκαμπτα νιματα, καταςκευαςμζνα από γυαλί ι πλαςτικό μζςα από τα 
οποία  διαδίδονται οι πλθροφορίεσ 

Το θλεκτρικό ςιμα που εκπζμπεται ςτθν αρχι τθσ γραμμισ, μετατρζπεται ςε φωσ,
ζτςι θ μετάδοςθ τθσ πλθροφορίασ γίνεται με παλμοφσ φωτόσ. Το φωσ μεταδίδεται
μζςα ςτον πυρινα τθσ οπτικισ ίνασ, ο οποίοσ είναι από γυαλί, και οδθγείται με
ςυνεχείσ ολικζσ ανακλάςεισ. Στο τζλοσ τθσ γραμμισ οι παλμοί φωτόσ μετατρζπονται
πίςω ςε θλεκτρικό ςιμα.



Μονότροπεσ
οπτικζσ ίνεσ

Πολφτροπεσ
οπτικζσ ίνεσ



• Στισ μονότροπεσ οπτικζσ ίνεσ θ διάμετροσ τθσ κεντρικισ 
ίνασ είναι πολφ μικρι (διάμετροσ 5μm μζχρι 10μm) με 
αποτζλεςμα το φωτεινό ςιμα να μεταδίδεται ςχεδόν 
ευκφγραμμα, κατά μικοσ του άξονα του πυρινα. Τα 
ςιματα μετάδοςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ μονότροπεσ 
οπτικζσ ίνεσ, ζχουν μικθ κφματοσ μεταξφ των 1310nm και 
των 1550nm και για τθν εκπομπι του οπτικοφ ςιματοσ 
χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ πθγζσ LASER.



• Στισ πολφτροπεσ οπτικζσ ίνεσ οι διάφορεσ φωτεινζσ  ακτίνεσ του 
οπτικοφ ςιματοσ ακολουκοφν πολλζσ διαδρομζσ . Ανάλογα με τθν 
είςοδο τουσ ςτο πυρινα τθσ οπτικισ ίνασ ταξιδεφουν ανακλϊμενεσ 
υπό διαφορετικζσ γωνίεσ. Αυτόσ ο τρόποσ ονομάηεται πολφτροποσ, 
επειδι ζχουμε πολλζσ διαδρομζσ μετάδοςθσ, που αντιςτοιχοφν ςτισ 
διαφορετικζσ γωνίεσ ανάκλαςθσ. Οι πολφτροπεσ οπτικζσ ίνεσ ζχουν 
τυπικά μεγζκθ 50μm /125μm , 62,5μm /125μm , 85μm /125μm και 
100μm /140μm ( Ο πρϊτοσ αρικμόσ δείχνει τθ διάμετρο του πυρινα 
και ο δεφτεροσ τθ διάμετρο τθσ επζνδυςθσ).  Στισ πολφτροπεσ 
οπτικζσ ίνεσ χρθςιμοποιοφνται χαμθλοφ κόςτουσ πθγζσ, LED, και τα 
μικθ κφματοσ κυμαίνονται μεταξφ 850nm και1300nm 



Διακζτουν πολφ μεγάλο εφροσ ηϊνθσ ςυχνοτιτων
 Επιτυγχάνονται υψθλζσ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ. 
Δεν επθρεάηονται από θλεκτρικά και μαγνθτικά 

πεδία του περιβάλλοντοσ, ζτςι μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε βιομθχανικό περιβάλλον και 
ςε χϊρουσ με υψθλό κόρυβο.

 Επειδι δεν ακτινοβολοφν θλεκτρομαγνθτικά 
κφματα θ παρεμβολι (ι υποκλοπι) πλθροφορίασ 
είναι πολφ δφςκολο να επιτευχκεί, με αποτζλεςμα 
οι οπτικζσ ίνεσ να ςυνιςτοφν πολφ αςφαλζσ μζςο 
μετάδοςθσ.

 Το βάροσ και ο όγκοσ τουσ είναι ςθμαντικά 
μικρότερα από αντίςτοιχα μεγζκθ άλλων 
καλωδίων. 



Η εξαςκζνθςθ των ςθμάτων είναι μικρότερθ από 
ότι ςτα χάλκινα και ομοαξονικά καλϊδια, με 
αποτζλεςμα οι αποςτάςεισ μεταξφ ενιςχυτϊν να 
είναι ςχετικά μεγάλεσ.

Δεν παρουςιάηουν τουσ γνωςτοφσ κινδφνουσ του 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Επειδι το καλϊδιο οπτικισ 
ίνασ δε μεταφζρει θλεκτρικό ςιμα, προτιμάται ςε 
περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου εκριξεων που μπορεί 
να προκλθκοφν από ςπινκιρεσ

Διακρίνονται για τθ μθχανικι και χθμικι αντοχι 
τουσ. Το καλϊδιο οπτικισ ίνασ δεν είναι ευαίςκθτο 
ςε υγρό περιβάλλον, όπου τα χάλκινα καλϊδια 
μπορεί να προκαλζςουν βραχυκφκλωμα.



 Είναι δφςκολθ θ υλοποίθςθ ςυνδζςεων μεταξφ 
καλωδίων οπτικισ ίνασ. Απαιτείται υψθλι 
προςαρμογι και ευκυγράμμιςθ τθσ φωτεινισ πθγισ 
για να μθν υπάρχει διαςπορά , ζτςι ϊςτε να 
ελαχιςτοποιθκοφν οι απϊλειεσ. Όμωσ  θ πρόοδοσ 
τθσ τεχνολογίασ, που ζχει ςθμειωκεί τα τελευταία 
χρόνια ςτο τομζα των οπτικϊν ινϊν, αντιμετϊπιςε 
με επιτυχία το πιο πάνω πρόβλθμα.

 Τα δίκτυα οπτικϊν ινϊν είναι μονόδρομα και οι 
διαςυνδζςεισ τουσ είναι ακριβότερεσ από τισ 
αντίςτοιχεσ θλεκτρικζσ.



 Τθ πθγι φωτόσ: Είναι μια δίοδοσ φωτοεκπομπισ ( LED) ι δίοδοσ Λζιηερ. Αυτζσ οι 
δίοδοι εκπζμπουν παλμοφσ φωτόσ, όταν βζβαια τροφοδοτοφνται με αντίςτοιχο 
θλεκτρικό ρεφμα. Η παρουςία παλμοφ φωτόσ αντιςτοιχεί ςτο λογικό 1 και θ 
απουςία παλμοφ αντιςτοιχεί ςτο λογικό 0.

 Το μζςο μετάδοςθσ: Είναι θ οπτικι ίνα.
 Τον ανιχνευτι φωτόσ:  Είναι μια φωτοδίοδοσ θ οποία παράγει θλεκτρικό παλμό, 

όταν φωτίηεται.



Κωδικοποιθτισ
Διαμορφωτισ

Ενιςχυτισ

Οπτικι πθγι Οπτικι ίνα Φωτοφωρατισ
ι Φωτοανιχνευτισ

Ενιςχυτισ

Αποκωδικοποιθτισ
Αποδιαμορφωτισ

Πομπόσ Δζκτθσ
Μζςο μετάδοςθσ

Είςοδοσ πλθροφορίασ Ζξοδοσ πλθροφορίασ

Ηλεκτρονικά
κυκλϊματα

Οπτικά
ςτοιχεία

Για τθν εκπομπι του οπτικοφ ςιματοσ ςτθν οπτικι ίνα χρθςιμοποιείται μια 
από τισ δφο πιο κάτω πθγζσ:
LED (Light Emitting Diode) – Δίοδοσ φωτοεκπομπισ.
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)



Κατά τθ διάρκεια μετάδοςθσ του οπτικοφ κφματοσ διαμζςου τθσ ίνασ,
ςθμειϊνεται απϊλεια ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ τθσ ιςχφοσ τθσ
φωτεινισ ακτίνασ. Η απϊλεια αυτι είναι γνωςτι ωσ απόςβεςθ και θ
μονάδα μζτρθςθσ τθσ είναι τα dB/km

Μείωςθ τθσ απόςβεςθσ των οπτικϊν ινϊν τα τελευταία χρόνια



Καλή σταδιοδρομία


