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Az optikai hálózat helye és szerepe a 
távközlésben
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Optikai szálas kommunikáció 
megjelenése különböző hálózati 

szegmensekben
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Történelem

• A hálózatok fejlődésének kezdetén különféle 
célorientált hálózatok jöttek létre:
– távközlő hálózatok

– műsorelosztó hálózatok

– adathálózatok

Fejlődés → integrált hálózatok létrejötte

• Megvalósult: 
– eszközök szintjén

– hálózatok szintjén
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A jelátvitel fizikai közegei
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Az optika története

• 1960 félvezető lézer felfedezése

• 1966 fényvezető szálas átvitel elve

• 1970-es évek; első generációs rendszerek (MM)

• 1978-81 második generációs rendszerek (SM)

• 1987 koherens detektálás (103 Gbit/s·km)

• 1990-es évek eleje; optikai erősítők (EDFA)

• …
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Üvegszál alapú kábelek
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Optikai összeköttetés
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Üvegszál alapú kábelek előnyei

• Magas fokú zavarvédettség

• Óriási távolságok hidalhatók át

• Elérhető legmagasabb átviteli sebesség

• „Jövőálló” 

• Magas végpont sűrűségben telepíthető

• Csekély fizikai méret és súly
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Hátrányok

• Új technológia bevezetése

• Költséges új műszerek beszerzése

• Szakember-gárda képzése

• Sérülékenység és illesztési problémák
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Hajszál – Fényvezető szál
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Optikai kábel ötlete

• Az optikai szál egy olyan hengeres, szigetelt, 
könnyen hajlítható szál, amely fényt továbbít 
az üvegmag belsejében, a teljes 
fényvisszaverődés elve alapján. A mag 
germánium dioxiddal adalékolt kvarcüveg. A 
héj tiszta (adalékmentes) kvarcüveg.

• Ahhoz, hogy az optikai jel teljes 
fényvisszaverődéssel a magban terjedjen 
tovább, a mag törésmutatójának nagyobbnak 
kell lennie, mint a héjnak. Így valósul meg a 
teljes belső visszaverődés jelensége. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Light_reflection_in_an_optical_fiber.png
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Optikai kábel szerkezete

Multi-modusú (MM) és egyszeres modusú (SM)

fényvezető szálak közötti különbség:

Az alapvető különbség a magban zajló fénytovábbítás amódjából
fakad. Mivel az MM szál magjának átmérője viszonylag nagy,
ezért többféle módon képes a fény továbbítására. A legjobban az
alábbi ábra tudja szemléltetni:
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Optikai kábel szerkezete

Az MM szál magja 50-100um között szokott lenni, de

tipikus érték az 50um és 62,5um. A viszonylag nagy

magátmérő lehetővé teszi, hogy 850nm vagy 1310nm-es

nyalábok továbbítását is.

Az SM szál magátmérője 8,3 és 10um között található, de

a legelterjedtebb magátmérő a 9um. A szálak tervezésekor

általában az 1310 és 1550nm-es hullámhossz kerül

preferálásra. Az SM szállal áthidalható távolság (az MM

szálhoz képest) akár 50 szeres is lehet. Az SM szálak

diszperziós minimuma 1300 és 1320nm közé esik.



15

Optikai szál típusok
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Optikai kábel szerkezete

A távközlésben döntően az SM szálakat használjuk, ezért 

a továbbiakban ezt a típust részletezem.

Több szabványosítással foglalkozó testület is igyekezett a 

paramétereket egyfajta szabványba, ajánlásba foglalni 

(IEC-SMF, ITU és TIA), az ITU-T leírás legelterjedtebb és 

legnépszerűbb, azon belül is a G.652 és a G.657.
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Optikai kábel szerkezete

A G.652D jelű szál nem alkalmas a kis hajlítási sugarú 

szerelésekre, ezért kifejlesztésre kerültek G.657 jelű 

szálak, amelyeknek időközben négy alfaját is tartalmazza 

az ITU-T leírás. A minimális hajlítási sugár jellemzőt a 

legjobban az alábbi ábra mutatja:


