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 الفصل األول
 االلياف البصرية واملعامالت التقنية

 األلياف البصرية التقليدية والمعامالت التقنية  .1.1

يمكن تعريف الليف البصري التقليدي : بأنه ليف مصنوع من الزجاج على درجة عالية من النقاوة ما 

( أو يكون مصنوعاً من البوليمير ، يصل سمكه الى Sio2يعرف بــ الكوارتز المذاب ) ثنائي أوكسيد السيليكون 

يعرف بـ ) الكيبل الضوئي  ماحد أن يماثل سمك شعرة األنسان وتكون مجموعة األلياف المرتبة بشكل حزم 

Optical cable: ويتكون الليف الواحد من ثالث طبقات ، ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو المنطقة الفعالة الرئيسية من أجزاء الليف وتكون مصنوعة من  : Coreالطبقة األولى : القلب 

ويمثل  n1كبير  ( ويكون بمعامل انكسارSio2يعرف بالسيليكا  أو ما الفائق النقاء ) الكوارتز الذائب الزجاج

 المسار الذي ينتقل من خالله الضوء .

وهو المنطقة الفعالة الثانوية من أجزاء الليف وتكون مصنوعة من  : Claddingالطبقة الثانية : الغالف 

) يكون اقل ( نتيجة الزجاج الذي يصنع منه القلب  انكساريختلف عن معامل  n2 انكسارالزجاج لكن بمعامل 

سوف  االنكسارمثالً ، وهذا التغيير التقني في معامالت  Geالشوائب كالجرمانيوم  إضافةتشويبه عن طريق 

 (: مقطع عرضي لليف البصري :1الشكل )

 Buffer coatingغطاء الحماية -Claddingالغالف -coreالقلب -أ

 توزيع معامالت االنكسار. -ب

 



( مما يعكس Total Internet Reflection – TIR) الكلي الداخلي االنعكاسن لنا حدوث ظاهرة يضم

 ليبقى في داخل القلب الزجاجي . باستمرارالضوء 

و الـ  Coreوهو غالف بالستيكي يحمي الـ  :Buffer Coating الطبقة الثالثة : غطاء الحماية 

Cladding  . 

 عرضي ليفي بصري .: أ و ب ( مقطع 1ويمثل الشكل )

البصرية ( كناقل للمعلومات  االتصاالتيستعمل الضوء داخل الليف البصري ) مثالً في مجال نظم 

Carrier  آللية عمل الضوء وفهمه:  اعتبارات، وفيزياوياً يمكن أن نرى ثالث 

 .(  Wave Theoryالنظرية الموجية )  باستعمالاعتبار إن الضوء موجة كهرومغناطيسية وذلك  -

 ( .Geometric Opticsعلم البصريات )  باستعمالاعتبار أن الضوء خط أو شعاع وذلك  -

 (  Quantum  Theory) نظرية الكم  باستعمالاعتبار ان الضوء حزمة من الفوتونات وذلك  -

الثاني ونقوم بدراسة الضوء  االعتباروحتى نفهم سلوك الضوء وعمله في الليف البصري سنستعمل 

في علم البصريات الضوئية : ) وزاوية معينة وتطبق عليه القوانين األساسية  باتجاهبوصفه شعاع يتحرك 

 قوانين سنل واالنعكاس واالنكسار ،....( 

ن االنكسار ، ففي حالة كوويحسب قانون سنل : فأنه كلما تغيرت زاوية السقوط رافقها تغير في زاوية 

) الزاوية الحرجة هي الحالة الخاصة  c  ᶿة سقوط الشعاع على مدخل الليف أكبر من الزاوية الحرجة زاوي

( ، فأن الضوء ينعكس بالكامل ) ال يحدث  09 °له  االنكسارلقيمة زاوية سقوط الشعاع عندما تكون زاوية 

( ، 2الشكل )  TIRالكلي الداخلي  باالنعكاسداخل قلب الليف البصري ، اذ تسمى هذه الظاهرة انكسار ( 

فإن c  ᶿبزاوية اقل من الزاوية الحرجة  ءسقط الضو وإذا،  Waveguideالموجي  وتعرف أيضا بـ التوجيه

( ، وجزء آخر سوف ينكسر عبر محيط PIRجزئي داخلي  انعكاسجزًء من الضوء ينعكس داخل قلب الليف ) 

 يؤدي الى زيادة الفقد .الليف مما يؤدي الى خروجه من الليف ومن ثم 

 

 

 

 

 

   Acceptance Angleزاوية القبول  .1.1

 .(: ظاهرة االنعكاس الداخلي الكلي داخل الليف البصري2الشكل )



الليف البصري من القيم العددية التي يتوجب معرفتها عن  Acceptance Angle   a  ᶿتعد زاوية القبول 

بأنها الزاوية التي يجب على الشعاع الداخل أن يدخل بزاوية تساويها أو أقل منها حتى ، ومفهومها يتلخص : 

فقد ممكن ، في حين في حالة  شر عبر الليف بشكل صحيح وبأقلالداخلي الكلي ومن ثم ينت االنعكاسيحقق 

وف يفقد وما تبقى منه ينكسر عبر محيط الليف ومن ثم س زاوية الشعاع الداخل اكبر من زاوية القبول فإن جزءً 

الضوء  إرسالجزئي وليس كلي . لذلك حتى يتم  انعكاسمنه سوف ينعكس داخل الليف وهنا نحصل على 

. فراغياً وحسب قيمة زاوية القبول  a  ᶿبزاوية ال تتجاوز قيمة  األطول مسافة ممكنة يجب مراعاة أدخال ضوء

a  ᶿ يشبه المخروط  فانه يتشكل ماCone  مخروط القبول  عند مقدمة الليف والذي يسمى بـAcceptance 

Cone   3، الشكل . 

 

 

  

 .(: مراحل انتشار الضوء عبر الليف البصري وزاوية القبول3الشكل )



 Numerical Aperture   (NA )فتحة النفوذ العددية  .1.1

 NA)  –فتحة النفوذ العددية  بـذه القيمة تسمى ه a  ᶿوهناك قيمة عددية أكثر شموالً من زاوية القبول 

Numerical Aperture هذه القيمة تعبر عن العالقة مابين إمكانية إدخال الضوء لليف بشكل صحيح ، )

 . ويعبر عن هذه القيمة بالعالقة اآلتية :   n2ومحيطه  n1لكل من لب الليف  االنكسارومعامل 

 

المصدر الضوئي ومقدمة الليف للمساعدة في تجميع في الواقع العملي عادة ما تستعمل العدسات بين 

الضوء وتركيزه بحيث يسهل إدخاله الى الليف ، وبالطريقة نفسها تستعمل العدسات إليصال الضوء من مخرج 

 الليف الى الكاشف الضوئي .

 

   Propagation modesفي الليف البصري  االنتشارأنماط  .1.1

أو إشعاعات   Beamينتشر الضوء عبر الليف البصري على شكل عدد محدود من الحزم الضوئية 

Rays   االنتشارأنماط المختلفة بـ  اإلشعاعاتوبزوايا معينة ذات قيم محددة ، تسمى هذه الحزم أو 

Propagation modes ، إذ يرتبط كل شعاع بنمط انتشار معين لذلك تستعمل األرقام الجانبية بجانب أسم

لتمييزها بعضها عن بعض ، حتى نتمكن من الحصول على هذه األنماط المنتشرة في  Mode indexالنمط 

 ادوإيجالنظرية الكهرومغناطيسية وتطبيق معادالت ماكسويل على حالة الليف  استعمالاأللياف البصرية يجب 

 لألنماط المنتشرة عبر الليف البصري هي : الحلول لها ، وأهم األنواع األساسية 

 .TEMويرمز لها بـ  Transverse Electric Modesانماط كهربائية عرضية  -

 .TMMويرمز لها بـ  Transverse Magnetic Modesأنماط مغناطيسية عرضية  -

 .HEتحتوي المجالين الكهربائي والمغناطيسي من نوع  Hybridأنماط هجينة  -



 .EHتحتوي المجالين الكهربائي والمغناطيسي من نوع  Hybridأنماط هجينة  -

 .……,HE11,EH12, TE01 , TM02:  االنتشاركمثال على طريقة تسمية أنماط 

 لالستقطابغير منتج  Fundamental modeهو النمط األساسي   HE11وفي األلياف البصرية النمط 

Degenerate Polarization   والذي يعني بأن هناك أستقطابان مختلفان للنمطينHE
x
11 HE

y
وبنفس    , 11

 . ᵝ االنتشارثابت 

واألنماط  Fundamental modesاألساسية  االنتشارأنماط  التجاهات( يوضح مخططاً 4والشكل )

الذي ينتشر  ألموجيد لكل نمط ، والمتجه يتميز بـ متجه موجي واحمنها إذ إن كل واحد  High modesالعالية 

 . ᵝ  االنتشاريدعي بـ ثابت  Zالمحور   باتجاه

 

 

هي قريبة الى العدد الموجي  االنتشار، تكون قيمة ثابت  Fundamental modeإذ إن النمط األساسي 

ي يكون قيمته ذ، وعند النمط العالي الذي ينتشر بزاوية اكبر من ثابت أنتشاره ال K0n2عند مركز قلب الليف 

 يقع في حدود المجال اآلتي :  ᵝ انتشاره ثابت هولكل نمط موج K0n2قريبة الى 

  

 .(: مقطع عرضي يوضح أنماط االنتشار عبر الليف4الشكل )



  Normalized frequency التردد المقيــَّس  .1.1

هو قيمة عددية لها أهمية كبيرة في تحديد عدد األنماط المنتشرة في الليف البصري ويعرف أيضا بالقيمة 

 ( لليف البصري والتي يمكننا حسابها بحسب العالقة اآلتية : V-number)  Vالعددية 

  

 

 

 .الى الطول الموجي λ، وترمز  Core Radius: تمثل نصف قطر الليف البصري  aإذ إن 

والتي تتواجد وتنتشر عبر الليف  االنتشاريمكننا تحديد عدد وأنواع وأنماط  Vعلى قيمة  باالعتماد

، فأن  V≤Vc= 2,407) أي إذا تحقق الشرط  Vcة جهو أقل من القيمة الحر Vالبصري . وعندما المعامل 

 Vcوهنا قيمة ( Single mode regimeالليفة تنتشر فقط بنمط واحد أساسي ويقال إن النظام أحادي النمط ) 

ولطول موجة مناسب تدعى بـ طول موجة  Normalized Frequency cut-offتدعى بتردد القطع المقيَّس 

 وتحسب تلك القيم بالعالقة التالية :   cut-off  λ ويرمز له بـ   Length wave cut-offالقطع 

 

( إذا تحقق الشرط Bimodal or two mode regime  ( )LP01 , LP11ط ) ويقال إن النظام ثنائي النم

 (3,83 ≥V  >2,407. ) 

 .V>>1( إذا تحقق الشرط  Multimode regimeويعرف النظام بأنه متعدد األنماط ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Types fiber opticsأنواع األلياف البصرية   .1.1

على المعيار المستخدم لعملية التقسيم  باالعتمادياف البصرية عموماً الى أكثر من نوع وذلك تنقسم األل

 وحسب اآلتي :

 ياف الى :ل لب الليف البصري حيث تنقسم األلخال االنكسارحسب تغير معامل  -

  ألياف عتبيةStep-Index Fibers ذا قيمة ثابتة خالل لب الليف . االنكسار: حيث يكون معامل 

  ألياف تدريجيةGraded- Index Fibers  ي ضمن منطقة جبشكل تدري االنكسار: حيث يتغير معامل

 اللب .

 حسب عدد األنماط المنتشرة خالل الليف البصري حيث تنقسم الى : -

  ألياف متعددة األنماطMultimode Fibers . حيث ينتشر أكثر من نمط : 

  ألياف أحادية النمطSingle Mode Fibers حيث ينتشر نمط واحد فقط :HE11 . 

 حسب المادة المصنوع منها الليف وتنقسم الى :  -

  األلياف الزجاجيةGlass Optical Fibers . وتصنع من الزجاج النقي : 

  األلياف البالستيكيةPlastic Optical Fibers  :. وتصنع بالكامل من البالستيك 

 يكون فيها اللب من الزجاج والمحيط من البالستيك. أيضا يمكن أن تصنع ألياف

 

  Step – Index Fibersالليف العتبي   .1.1

 (:العالقة بين ثابت االنتشار المقيس والتردد المقيس 5الشكل )

 مع التردد المقيس  (: أنماط االنتشار 6الشكل )



، حيث  Step-Index Fiber ألعتبيلصنع األلياف البصرية من خالل تصميم الليف لقد بدأ أول ظهور 

بينما يصنع المحيط من الزجاج ايضاً بمعامل  n1انكسار ثابت يتم تصنيع لب الليف من الزجاج النقي له معامل 

لليف البصري  االنكسار( والذي يمثل كيفية تغير معامل 7كما مبين بالشكل) n2انكسار ثابت ولكن بقيمة أقل 

(r )n باالعتماد ( على المسافة القطرية من مركز الليفr حيث أن )d  قطر الليف وa  نصف قطر اللب بوحدة

 . mµالـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوط مستقيمة كما في وتكون مساراتها على شكل  ألعتبيتنتشر الحزم الضوئية ضمن منطقة لب الليف 

ثابت ( وهذه الحالة في األلياف العتبية . بالتالي  االنكسارمتجانس ) معامل ( ويعود ذلك لكون الوسط 8الشكل )

          بالعالقة :                                ثابتة ويعبر عنها  األنماطتكون سرعة انتشار جميع 

     
 

 
 تتغير هندسياً. والتي ال 

∞نستطيع أن نحسب عدد األنماط لليف عتبي حيث نأخذ قيمة    من العالقة:    
 

 
    

ترمز الى عدد األنماط التي يمكن أن تنتشر عبر الليف  Nانتشار األنماط ، و هنا الى سرعة  vحيث ترمز 

. 

 

 .(: تغير معامل االنكسار في الليف ألعتبي7الشكل )

 (: مسارات الحزم الضوئية خالل الليف ألعتبي 8الشكل )



هي متواضعة الخصائص والميزات وتكمن مشكلتها الرئيسية في التشتيت   step indexاأللياف العتبية 

اإلرسال وسرعات العالي نسبياً مما يؤدي الى التأثير سلباً على مسافة   Intermodal Dispersion الباطني 

أما السبب في حصول التشتيت العالي فيعود الى ان الحزم الضوئية المختلفة تسلك مسارات  البث المسموح بها.

الى وصولها في أزمان مختلفة ( ولكنها تنتشر بسرعات ثابتة مما يؤدي 8) أنظر الشكل مختلفة في الطول 

 وبالتالي تأخير زمني فيما بينها والذي يتسبب في مشكلة التشتيت الباطني أو الداخلي .

 

 التدريجي االنكساراأللياف البصرية ذات معامل   .1.1

  Graded Index Fiber  

للب الليف تتغير قيمته وبشكل  االنكساريميز األلياف البصرية ذات المعامل التدريجي هو أن معامل  ان ما

، ( n=n2( ولغاية الحد الفاصل بين اللب والمحيط ) أدنى قيمة n= n1تدريجي من مركز اللب ) أقصى قيمة 

أو أي  Parabolicوالقطع المكافئ    Triangularحيث يأخذ هذا التغير التدريجي أشكال مختلفة  : المثلثي 

 . n2ثابتاً لمحيط الليف  االنكسارأشكال أخرى تقع فيما بينهما ، بينما يبقى معامل 

تنتشر الحزم الضوئية أو األشعة ضمن منطقة لب الليف البصري وتكون مساراتها على شكل  هندسياً 

)  تشاراالنلمنطقة  االنكسار(  ، والسبب في ذلك أن معامل 0خطوط منحنية وليست مستقيمة كما في الشكل )

     العالقة  ( و قيمة متغيرة ، ومنCoreمنطقة القلب 
 

 
فأن حاصل القسمة والذي يمثل السرعة          

يمكن ) في منطقة أطراف اللب (  اصغر ما nيمكن عندما يكون  تكون السرعة أعلى ماليس ثابتاً  حيث 

في السرعة هو  االختالفا يمكن ) منطقة مركز اللب ( ، ان هذ اكبر ما nوالسرعة اقل ما يمكن عندما يكون 

الهامة مقارنة مع  االيجابيةالتدريجي الميزة  االنكسارات معامل ذي يعطي األلياف البصرية ذالسبب الرئيس ال

 األلياف العتبية .

 

 

، فأن الحزم القريبة من مركز اللب تكون بطيئة السرعة ولكنها تقطع مسافات قصيرة ،  0كما في الشكل 

ات سرعة عالية ولكنها تقطع مسافة أطول ذالليف  مع محيطبينما الحزم األبعد عن مركز القلب واألقرب للحد 

ا هو السبب ذاً مما يقلل من التأخير فيما بينها وه، وبالتالي فأن جميع الحزم تصل في أوقات زمنية متقاربة جد

 األلياف العتبية ( . مرة أقل منه في حالة 199) حوالي  ه األلياف قليل جداً ذفي أن التشتيت في ه

 المكافئ(: انتشار الحزمة الضوئية عبر الليف البصري التدريجي ذي شكل القطع 9الشكل )



 

 Single mode fiberالليف أحادي النمط  . 1.1

( وهو single mode)  االنتشارفأن هناك نمط واحد من  فنا ، في حالة الليف أحادي النمطمثل ما أسل

HE11 ط األساسي معبر الليف البصري يسمى بـ) الن واالنتشارهور ظيبدأ بال ، وهو أول نمطFundamental 

modeالحالة األفقية ويرمز لها  االستقطابا النمط ينتشر عبر الليف بحالتين من ذ( ، ه :X  وأخرى عمودية

 Vيمة إال اذا كانت قيمكن الحصول على حالة انتشار نمط واحد فقط  كرنا سابقاً انه الذ، وكما  Yويرمز لها 

تسمى القيمة الحدية والتي تضمن ظهور نمط واحد فقط بقيمة القطع  ، عادة ما(2,407صغيرة للغاية ) اقل من 

 (Cut-off V-Number والمرموز لها )Vc. 

طني وذلك لوجود نمط واحد فقط وبالتالي أن الميزة الرئيسية لليف أحادي النمط هو عدم وجود التشتيت البا

،  Dispersionبين األنماط والتي هي السبب المباشر لظهور التشتيت يوجد أي تأخير أو فروقات زمنية  ال

من حيث الخصائص والمواصفات العملية على  أإلطالقلذلك فأن األلياف أحادية النمط هي األفضل على 

 الرغم من صعوبة تصنيعها وارتفاع تكاليفها . 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة حول االلياف البصرية

من نوع متعدد الصميم (   Microstrure fibersقام الباحث أنيس الحمزاويبدراسة األلياف البلورية ) .1

(Multi-cores  حيث وجد ان أحسن إشارة األلياف البلورية من هذا النوع تحدث عندما يكون الضوء.)

 لألليف .مسلط على القلب المركزي 

المجال المغناطيسي على الليف البصري ذو  تأثيربدراسة  1071( عام  H.HARMS  pt alقام كل من ) .2

على حالة االستقطاب للضوء داخل الليف البصري  وتأثيره(  graded : indexمعامل االنكسار المتدرج )

 He : Ne) حيث سلطو مجال مغناطيسي موازي لليف البصري واستخدموا ضوء الليزر )

بتطوير جهاز القياس االنكسار الثنائي النمطي واستخدم ليف ذو  1070( في عام A.M.smithقام العالم ) .3

م جهاز القياس التيار الكهربائي باالعتماد على ظاهرة انكسار ثنائي نمطي واطي وفي نفس العام قام بتصمي

 فارداي 

بتطوير طريقة لقياس طول الضربة  1082( عام T.okosihi( و )K.Kiuchiفي اليابان قام الباحثون ) .4

(beat Lehgth  باستخدام تقنية مسح الطول )ألموجي (waue Length sweeping  لأللياف ذات )

 ( (1m( الى   0.4mmث يتراوح طول الضربة فيها من  )االنكسار الثنائي العادي حي



على األلياف  (uv)بدراسة تأثير االشعة فوق البنفسجية  1001عان  (D.C.pasaiha)قام الباحث  .1

 البصرية أحادية النمط  وأيضا على االنكسار الثنائي النمطي 

على الحفاظ مستوى ط يعمل مالن أحادي( بصناعة ليف بصري (R.B.Dyott etaL قام الباحثون  .6

يف البصري وذلك بان يكون المقطع العرضي للب ذو شكل بيضوي حيث يكون لاالستقطاب ثابتا داخل ال

 كسار ثنائي نمطي عالي .نالليف ذو ا

بتصميم طريقة لجعل الليف البصري ذو  1089عام  (R.uLrich)و  s.c.rash Ligh)  قام الباحثون ) .7

على قطر  ةيجعله ذو انكسار ثنائي عالي وذلك يستند الليف على اسطوان االنكسار الثنائي النمطي الواطي

 صغير .

بدراسة العالقة بين االنكسار الثنائي النمطي  1081( عام  (W.Eicknoffetal etaLقام الباحثون  .8

 حيث قام بدراسة نظرية وتجريبية . ألموجيوالطول 

الداخلي في الليف البصري نتيجة الالتنافر  اداإلجهبدراسة  1082( عام ( W.Eicknoffetalقام الباحث  .0

على االنكسار الثنائي النمطي حيث  تأثيرهونتيجة اختالف معامل التمدد الحراري بين اللب والغالف و 

 اي تحافظ على مستوى االستقطاب . أحاديةذات استقطابية  األليافطور 

 ................................................................ تطبيقات في األلياف الضوئية لثالثالفصل ا

 

 

 الفصل الثالث

 تطبيقات في األلياف الضوئية

Phonic crystal fiber application 

 

لعشر سنوات االخيرة انتشر في مطلع الثمانينات ولكم خالل ا  PCFلقد بدأ تطبيق واستعمال االلياف الضوئية 

 ومترات من خطوط تلك االلياف .واسع وفي جميع دول العالم اذ تم تركيب ماليين الكيلاستعمالها بشكل 

 في الوقت الحالي :  PCFلن اهم مجاالت تطبيق 

            Long Distance Telecommunicationخطوط االتصاالت البعيدة المدى  -

                                     Local Telephone Networksشبكات الهاتف المحلية  -

                                                Cable Televisionالبث التلفزيوني عبر الكيبل  -

                         Internet and data communicationsاالنترنيت ونقل البيانات  -



                                       Military Communications االتصاالت العسكرية   -

                                                                                    Sensorsالمجسات  -

                                                                                      Medicineالطب  -

 االتصاالت والمجسات . أنظمةالبصرية في  األليافوسنكتفي في هذا الفصل ذكر تطبيق 

  Optical Fiber communicationاالتصاالت البصرية  أنظمة.  4,4

االتصاالت البصرية التي تستعمل الليف البصري على ترددات عالية جدا في مجال التردد  أنظمةتعمل 

 mµقيم الميكرومتر موجات قصيرة جدا )في مجال  أطوالعلى  األنظمةه تعمل هذ بعبارة اخرى الضوئية . 

 ( , وحتى نقوم بتحويل التردد الى الطول الموجي او بالعكس , يمكننا استعمال العالقة البسيطة االتية : 

(93 )                                                                                     λ   /oc f= 

(. يمكننا ايجاد سرعة انتشار الضوء في أي m/s×co=3 10تمثل انتشار الضوء في الفراغ الحر )   coاذ ان 

 ( باستعمال العالقة اآلتية :n( ذي معامل انكسار )coوسط اخر )

(94 )         /noc =nc 

                                

 

43 

 ......................................... تطبيقات في األلياف الضوئيةالفصل الثالث .......................

 

 

   Electromagnetic Spectrum. الطيف الكهرومغناطيسي  4,4,4

 

في انظمة االتصاالت البصرية بدءا ناطيسي لجميع الترددات المستخدمة ( الطيف الكهرومغ11يظهر الشكل )

 ( . Hz 10قريبا من الصفر وحتى الترددات البصرية )ت

 تعمل أنظمة االتصاالت البصرية باستعمال االلياف البصرية الزجاجية في المجاالت االتية : 

 

=1310 nm  , λ=1550 nm                   λ  = 850 nm  , λ  



 ( .650nmبينما تعمل االلياف البصرية البالستيكية على الطول الموجي )

 وينقسم الى :  10Hzولغاية  10Hzتقريبا  يبدأ نطاق الترددات البصرية عند

 Hz 10( ويقع تقريبا   Visible Lightالضوء المرئي ) -

 ( وتردداتها اقل من تردد الضوء المرئي . Infraredتحت الحمراء )االشعة  -
 ( وتردداتها اعلى من تردد الضوء المرئي . Ultravioletفوق البنفسجية )االشعة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وهنالك ايضا 

 .  Hz 10( بتردد تقريبا Rays   X -)مجال الترددات السينية -

 . Hz 10( بتردد تقريبا Gamma – Raysمجال ترددات اشعة َكاما )  -

 . Hz 10( بتردد يصل الى  Cosmic Raysمجال ترددات االشعة الكونية ) -

 

 قابل لكل منها .االلوان الرئيسية للضوء والتردد والطول الموجي الم األتينقدم في جدول 
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الثالث  الفصل 

 ................................................................ تطبيقات في األلياف الضوئية

  

 

 

 جدول : االلوان الرئيسية للضوء والتردد والطول الموجي المقابل لكل منها 

 الطول الموجي  اللون 

      (nm ) 

 التردد  

(Hz ) 

 7.5× 10   400 فوق البنفسجي

 6.59× 10    455 بنفسجي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.12× 10 490 ازرق

 5.45× 10 550 اخضر

 5.17× 10 580 اصفر

 4.8× 10 620 برتقالي

 4× 10 750 احمر

 3.75× 10 800 تحت الحمراء
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 Basic Components of Optical النظمة االتصاالت البصرية االمكونات االساسية  . 2,4,4

Fiber Systems                                                                        

ثل انظمة االتصاالت البصرية من حيث المكونات االساسية مع انظمة االتصاالت االعتيادية ولكن هنالكك تتما 

في جهة االرسال والتحويل العكسي في جهكة االسكتقبال مكع ضرورة لتحويل االشارات الكهربائية الى ضوئية 

 وجود الليف البصري كخط اتصال ناقل للمعلومات . 

 ت االساسية لنظام االتصال البصري . ( للمكونا43يمثل الشكل )

 

 

 

Information 

source       

 مصدر المعلومات

Electrical 

transmitter 

 جهاز االرسال

Optical source 

 المصدر البصري
Fiber 



 

 استخدام االلياف البصرية في مجال المجسات او المتحسسات :  2,4

يمكن استعمال االلياف البصرية في مجال المجسات في قياس االجهاد ودرجة الحرارة والضغط وعوامل    

 يبعث ويستلم ويحول طاقة الضوء الى اشارة كهربائية .  اخرى . اذ انه ان المجس البصري

والسبب في استخدام االلياف في مجال المجسات هو انها وسط ناقل نموجي للمعلومة من ناحية دقة وصول 

 المعلومة وسرعة االرسال وخفة الوزن 

 وهذا مايميزها عن بقية المجسات التقليدية 

 ( Hydrophone)هايدروفون كلك تستخدم االلياف البصرية في تقنية 

 ( Seosmicوهي تستخدم في معرفة الزالزل ) .4

 وفي تطبيقات السونار . .2
 تستعمل في صناعة النفط وفي البارجات الحربيه )مجال المعدات البحرية العسكرية(  .3
الجايروسكوب البصري واشهر استخدام االستعمال االخر لمجسات االلياف البصرية هو مجال  

( وفي بعض السيارات الحديثه وفي اغراض المالحة 767صري في الطائرات )البونيكللجايرسكوب الب

 البحرية . 
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 االستنتاجات والتوصيات................................................................  الفصل الرابع

 

 الفصل الرابع      

Electrical 

Receiver 

 جهاز االستقبال

Destination 

 جهة الوصول

Optical  

Detector 

 مصدر المعلومات



 

 

 االستنتاجات

 

 عدة نقاط : من خالل الدراسة الحالية نستنتج 

 

على دراسة الجانب الفيزيائي في مجال تقنية االلياف وخاصة في مجال فيزياء المواد  التأكيداهمية  .4
 والبصريات . 

ان االلياف البلورية الضوئية تمتلك ميزة مهمة وهي وسعة النطاق العالية جدا مما جعلها ان تكون  .2
من خالل استخدامها في الربط بين المقاسم البديل الفائق التطور والناجح عن االسالك النحاسية 

الهاتفية والخطوط بعيدة المدى وعبر البحار ونظم االتصاالت االخرى والمعلوماتية في مجال 
االنترنيت وتقنية االقمار االصطناعية كذلك تطبيقاتها االخرى في مجاالت الطب والمجسمات 

 وغيرها . 
ث تعني بدراسة االلياف البصرية في العراق كونها ضرورة الحاجة الماسة الى انشاء مراكز ابحا .3

 المتقدمة .  لتقنيات التي تعول عليها البلداناصبحت من ا
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 االستنتاجات والتوصيات................................................................  الفصل الرابع 

 

 

 

 

 

 التوصيات 

 

جراء دراسة تجريبية على االلياف البلورية حالية هي دراسة وصفية للك نوصي بأسة الان الدرا .4
تها النوع من االلياف وميزاتها وكفاء الضوئية والمهم لنا في دراستنا االولية هو معرفة خصائص هذا
 في مختلف التطبيقات ومنها االتصاالت البصرية والمجسات .

 

 

لياف البصرية وفي مختلف المجاالت كالطب والمجسات نوصي بدراسة التطبيقات االخرى لأل .2
 وغيرها .
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