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اهلي ال يطيب الليل اال بشكرك وال يطيب النهار اال بطاعتك .. وال تطيب اللحظات اال بذكرك  .. وال 

 برؤيتكتطيب االخرة اال بعفوك وال تطيب اجلنة اال 

 اهلل جل جالله

 اىل من بلغ الرسالة وادى االمانة .. ونصح االمة .. اىل نيب الرمحة ونور العاملني

 نبينا حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم

 اىل مالكي يف احلياة

اىل معنى احلب .. واىل معنى احلنان والتفاني .. اىل بسمة احلياة والوجود 

 هنا بلسم جراحيواىل من كان دعائها سر جناحي وحنا

 اىل والدتي رمحها اهلل

 اىل احلبيبة االستاذة املرحومة   محدية عمار  ياسر

 

 

 

 



دراسية حن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الالبد لنا ون

جامعة  من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعية

الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك القادسية مع اساتذتنا الكرام 

 وقبل أن جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من جديد

التقدير والمحبة أسمى آيات الشكر واالمتنان وبقدم نتنمضي 

إلى الذين مهدوا لنا   إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

 طريق العلم والمعرفة

 واخص بالذكر االستاذة )وئام سامي مالك ( 

 

 

 االلياف البصرية ( نظرة تاريخية حول 1 – 1)

 
أول المحاوالت لنقل األشارات الضووية  ماوا   يوة و  تخاوم اال األلةواو الضووية  ان             
األلةوووواو أرة ةوووو  ال اموووو  والممث قوووو  تل. وةمكوووون أن ن  ووووح تثوووو  االحوووواا  الم6611كانووووت  ووووال 
 ة ي: الضوية  كما



 
اوون  اوومك  موون ال لووام ا لمثقوول  0333لفرا نوو  عوونثوا منوو  ةوورب تثوو  الث مووا  أن ا         

وحراشو تةضا  و  انو عفرا ، وقا حع وا   ى ه ه األلوان  ن يرةوق ضضوا    ترأس أ رق
 ضلى ال لام المعنوع من الاة ةكا )مل ضضا   الكالوتالوت لثمول ال وون األتوة ، أكااةا مثانة 

 موون عوونا  لووام شووفاو ألن الموواا  األولةوو ولوول ةووممكن الفرا نوو  · واالنمةمووون ل ووون األعووفر 

  ·المامثم   كانت مشوت  تتقاةا األكااةا

 

ال لوام ممكون   موا  و ورون مون عونا ال لوام  وما مقال   ل الكةمةا  وميوور عونا         
 لو  ضن شوفا ة  أ ضول الثااوات الموي عونثت  الشوفاو، وكوان المقوال  وي هو ه العونا   اورةثا

موور  موون شووفا ة  ال لووام المعوونوع تمثر وو   كانووت أ  ووى تثشوور  والو ووي تااةوو  القوورن الثشوورةن 
  ·الفرا ن 

 
الشووفا ة  تثشوور  والو موور  أ وورب تفضوول مقنةوو  ضنمووام  وواني  و ووي الاوومةنةات ارمفثووت م وو        

  ·مموووووووووا مكووووووووون مووووووووون عووووووووونا األلةووووووووواو التعووووووووورة  اكاوووووووووةا الاووووووووو ةكون  وووووووووالي النقوووووووووا ،

 

الترةيواني  بيرر  تااوم اال األلةواو التعورة  اومو كر المرالوا أن أول مون كموا ميالتو         
، وكانوووت ميالتم موووا تااوووم اال األلةووواو التعووورة  لنقووول 1927 األمةركوووي و لووو   وووال وهانسرررل

  ·لوووووووووووووول ةقومووووووووووووووا تأةوووووووووووووو  ملرتوووووووووووووو    مةوووووووووووووو  العووووووووووووووور الم فا ةوووووووووووووو ، تةووووووووووووووا أن مووووووووووووووا

 

ل يوووال  قوووا مموالةوو ، ضال أنوو  لوول ةووم وظوول الث مووا  ةولووون األلةوواو التعوورة  اهممووام ل      
تااةووو  ال ماوووةنةات، حةووو  ااوووم امت  وووي  ااوووم اال األلةووواو التعووورة  تعوووور   م ةووو  ضال  وووي
غةوور أن · العوونا   لفحووح مكوواين اليووايرات المنوواظةر اليتةوو  لفحووح المثووا  واألمثووا ، و ووي
وكووان حلم ووا كتةوورا ناووتةا، والفاقووا من ووا مرمفووا  أيوووال هوو ه األلةوواو وقميوو  لوول ممثووا  ووا  أقوواال،

  ·ل غاة 

توواأ المفكةوور اللوواا  ووي ااووم اال األلةوواو  6613ال ةوو ر  ووال  و نوواما موول اكمشوواو أشووث       
· واحووا  موون أشووث  ال ةوو ر ةمكن ووا نقوول والو العووور الم فا ةوو  التعورة ،  لوو  ضن ح موو  ضوووية 

األتحوا  مأ و  شوكد لاةواا نظورا لامكانوات ال اي و  الموي مقوام ا أشوث   ومنو   لو  الوقوت تواأت
  ·ال ة ر

من ال لام  شثاع لة ر  ي  ّةن  لاةا    ونال  كيك  أي ق الثالل 6693و ي اغايس         
ماووار  وتوااوي  المل ور توواأ كةو  ةحواول ضووتي· مموور 033ماوحوت  تشوكل  ووةي ر ةوا يولو  

 لأ  لفت  ·انيدق شثاع لة ر )ةفوق ال ة ةول  ما لا ال ةي ال لالي الدممناهي  ي الضو 
ال لوالي،  الم لرة   ي  ةنو ، كوان الضوو  قوا اني وق  تور ال وةي انمتاه  ضرت  نقي  الضو 



  ·واراا وارموووووووووووووووووووووووووووووووا مووووووووووووووووووووووووووووووون اليووووووووووووووووووووووووووووووورو ا  ووووووووووووووووووووووووووووووور ضلةووووووووووووووووووووووووووووووو 

 

العووومي الوو م ةحموول المث ومووات ةعوول ضلووى ن اةوو   كشووفت الملووارا الاوواتق  أن النووت      
 قووا كانووت لحظوو  االنمعووار الموو هل، ض  توواا أن  ال ووةي  وول ةمح وول وة مفووي، أمووا م وو  ال حظوو 

وتقي تثا  ل  ماأل  الموعل ضلى مثاال  كةفة   ·تر األلةاو التعرة  أعتح ممكنااالمعال  
 م ةفوون بيرل مختبررا  ررركةكانوت  6693أوا ر أكمووتر  مولةا ضو  تارل  حرار  الغر  ، و ي

  ·المثاال  المي وت  األمةركة  موع ت ضلى

 

نموا             واني أكاوةا الاو ةكون النقوي،  مونمةلو  ل مقوال ال ايول  وي مقنةو  عونا   ال لوام، وا 
األقعوى مون الشوفا ة  والنقوا ،  مون ضنموام ألةواو  لالةو  ت وا حواها 6696ممكون الث موا   وال 

وت ل  امضوح · كة وممرا  ة ا 03ماا    وأن اإلشار  ال مفقا أك ر من نعو ياقم ا تثا قيث ا
  ·قنووووووووات االمعوووووووال األ ووووووورب أن األلةووووووواو التعووووووورة  ةمكووووووون أن ممفووووووووق   وووووووى لمةوووووووا

 

ال ةو ر الواقةق واأللةواو ال لالةو  إللورا  أول  ل وا  م ةفوون بيرل  رركة ااومثم ت 6699و ي 
  6)امعال الكمروني ضويي

 
 
 
 
 
 
 
 what is fiber optical ما هي األلياف البصرية(  2 – 1)

 
ال ةمثواب اوومك ا    ووى ارلو   الةو  موون النقوا هوي ألةوواو ااويوانة   لالةو  األلةواو الضووية   �

 ووواا  مووون موووواا  ات مثامووول انكاوووار كتةووور ومكوووون ر ةثووو  معووونا ،   رأس االناوووان ثر شووو اوووم 
لارلوو  أنوو  ال ةمكوون ل ضووو  أن ةاووقي   ووى لوواران ا ت اوةوو  أقوول موون ال اوةوو  الحرلوو  ،  ماووقي 
األشوووث  الضووووية  ت اوةووو  اوووقوي أكتووور مووون ال اوةووو  الحرلووو   مووونثكس انثكووواس ك وووي اا  وووي  وووي 

ةلمووا ميووات أو رتمووا ا الو موون هوو ه األلةوواو  ووي حوو ل   وور األنتوووا حمووى منفوو  موون اليوورو ا
تغيوا   وارلي  الو م ةحموى  optical cable)الضويي الكةتدت التعرة  لمكون الحتل اا ل

  .0ةتةن نركةا ال ةو التعرم)  6-6الشكل )و .ةامى لاكةت
 



 

 
 

 صورة فوتغرافية لحزمة من االلياف البصرية  (1 – 1ركل )
 

 Fiber optical componentsالليف البصريمكونا   (3 –1) 

 

ةم وول ر ةووا )أاوويواني الشووكل  وهووو  تووار   وون  لووام   ةشووغل مركوو  ال ةوووالق ووا :   - 6   
              الميثمووووو   Silica وةعووووونا مووووون الاووووو ةكاالماوووووار الووووو م ةنمقووووول مووووون  دلووووو  الضوووووو ، 

 .  Ge-Silica  )تاللرمانةول م د
اقول مثامول انكاواره   معنو   من  لامل ا ال لالي ماا  محةي تاالثاكس : و هو   - 0

وهوو الشوري المي ووا لحعوول  ال لام الو م ةعونا منو  الق وا  مثامل انكاار تق ةل من
، ال م هو أااس مولة  Total Internal Reflection م ة  االنثكاس الاا  ي الك ي 

كس الووى اا ووول توااووي  هوو ا الثووا الضووو   ووي األلةوواو الضوووية ، ض  ةوونثكس الضوووو  ك ةووا
وتمكوورار االنثكوواس ةنمشوور الضووو  اا وول ق ووا ال ةووو ال ةووو لةتقووى اا وول الق ووا ال لووالي 

 الضويي وةعل ضلى الن اة  األ رب ل ةو.

 
. كما هو موضح  0)تدامةكي ةحمي الق ا من الضرر والكار الغيا  الواقي: و هو غدو

   0-6 ي الشكل )



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 بصري( مكونا  الليف ال2 – 1ركل ) 

 

 

 ( المب ا الفيزيائي لعمل االلياف البصرية 4 – 1)

 

هي األااس  total internal reflectionمثمترظاهر  اإلنثكاس الاا  ي الك ي            
الفة ةايي لمكنولولةا نقل الضو   تر ا لةاو ال حالة  حة  مثامل االنكاار م م و.  ثناما 

)أكتر مثامل انكاار  ضلى واي أقل ك ا   ضوية  )  ةنمقل الضو  من واي أكتر ك ا   ضوية 
أقل مثامل انكاار    خن الشثاع المنكار ةتمثا  ن الثموا أب مكون  اوة  االنكاار أكتر من 

وك ما  اات  اوة  الاقوي ك ما ق ت  اوة  الاقوي . وك ما  اات  اوة  الاقوي  اات  اوة  االنكاار 
ارل   مامى ال اوة   48.6ثاع المنثكس، و نا  اوة  )مقرةتًا شا  الشثاع النا   وا ااات شا  الش

ة رم موا ةًا لايح الق ا اما ا ا  أب أن الشثاع المنكار °63معتح  اوة  االنكاار  الحرل 
 اات  اوة  الاقوي  ى الواي األكتر  ى مثامل االنكاار  ن ال اوة  الحرل   خن الضو  الااقي 

ا ةنثكس وت ل   خن الضو  ال ب ةا ل من أحا ير ى ال ةف  ال ةنمقل ضلى الواي ا  ر ضنم
الضوية  تحة  ةاقي   ى الايح الفاعل تةن ق ا ال ةف  والغدو ت اوة  أكتر من ال اوة  

 ى نقي    الحرل  ةنثكس انثكااا ك ةا وةرما ضلى الق ا مر  أ رب و ةاقي   ى الايح الفاعل



وهك ا  خن الضو  ةثانى انثكااات ك ة  ممثاقت  حمى أ رب ت اوة  أكتر من ال اوة  الحرل  . 
  0 – 6كما متةن  ي شكل ) ة رم من اليرو ا  ر من ال ةف  الضوية 

 

 

 

 

 االنعكاس ال اخلي الكلي ظاهرة (3 – 1ركل ) 

 

مثمما قةم   اوة  اقوي الشثاع  ى الواي األكتر ك ا   ضوية  ) األكتر  ى مثامل  و      
االنكاار  مقات  ا  اوة  انكاار  ى الواي األقل ك ا   ضوية  ) األقل  ى مثامل االنكاار   

 لواي ما   ى مثامل انكاار كل من وايى الاقوي و االنكاار و هى مااوب

 

 

 

 



و هو الواي األقل  ى مثامل االنكاار هو ال وا   خن  n2و ناما ةكون واي االنكاار      
 ال اوة  الحرل  مااوب

     

  4)ل واي األكتر ك ا   ضوية .  هو مثامل االنكاار n6 حة 

 

 مول  أن هو   ة  ما كل مامقةل يوةل ماار  دل ضوية  ومض  موعل أن مرةا ان  لنفمر 
 تد ا  ر ل يرو اةعل  ان  مامقةم   يوي  ي ةنمقل الضو  والن الماار ه ا  دل الضو 
   نا مرو  توضا  ل    ى ممغ ا أن ةمكن تا ول  انحنا ؟ ت  الماار نكا لو ما ا لكن .مشاكل
 لوكان المشك   محل اليرةق  وتنفس . أ رب مر  الماار اا ل ضلى الضو  لمثكس االنحنا 
 لانتا من تااممرار الضو  لمثكس الماار يول   ى مراةا معو حة  االنحنا ات ك ةر الماار
 الضو  ةنمقل حة  .الضوية  األلةاو  مل  كر  هي يتالضت ه ه .مااره  ي لةتقى أل ر

 انثكااا اا  ةا cladding ال لالي ل قالا المحا م اللاار  ن الماممر االنثكاس توااي 
 أن  ةمكن الضوية  اإلشار   ان   ة  الااقي الضو  من أم ةممح ال اللاار ه ا والن .ك ةا

 الشوايا مممع  حة  الضو  من ل   ةفقا أن أحةان ةحا   ولكن .يوة   ماا ات ماا ر
 .  5) 4-6وكما موضح  ي شكل ) .ال لالي الق ا  ي المولوا 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (  مسار الضوء  اخل الليف البصري وفقا لمب ا االنعكاس الكلي 4 – 1ركل )

 

كميتةق   ى ظاهر  االنثكاس الك ي الاا  ي قل تما ةي شثاع لة ر   ى ما  منا ا من  مح  و  
، واملا ان ماار ال ة ر ةنحرو ما اناةاا الما ، والاتا  ي  5 – 6) ما  ي الشكلعغةر  ك

 ل  ان ال ة ر ةنثكس   ى الايح الاا ل ل ما  حة  ةفعل ه ا الايح تةن وايةن م م فةن 
  4) ي مثامل االنكاار.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( تجربة توضح ظاهرة االنعكاس الكلي في الضوء5 – 1ركل )

 

اهر  محا   ي ال ة ر  تر االلةاو الضوية  حة  أن الضو  تملرا  توره ضلى اا ل نفس الظ
اةنثكس   ى الايح الاا  ي ل قشر  ال لالة  الن مثامل انكاارها اكتر  coreالقالا ال لالي 

من القالا وةاممر ال ة ر تاالنثكاس   ى لانتي القالا تغ  النظر ا ا كانت االلةاو الضوية  
  منحنة مامقةم  أو 

تاالممعوواح  ووى   و ووى األنووواع اللةووا  موون األلةوواو الضوووية  مكووون كمةوو  الضووووو  المفقوووا    
ق ا ال ةف  الضوية  ق ة   لاا و ت ل  ةمكن نقل الضو  لماا   قا مت ا تضث  كة وممرات اون 

تكمةوو  كتةوور  و وواا  ةوضووا  وواا كتةوور موون األلةوواو الضوووية  مووا تثضوو ا لمكووون  أن مقوول شووام 
   . 4)   كاتل   مرن  )ح م

 

  

 ( مكونا  نظام االلياف البصرية5 – 1) 
            

 ةمكون نظال األلةاو الضوية  من  د  أل ا  أاااة  هي:         
 
 transmitterالمرسل  

وهوال م ةنمج و ةشفر اإلشار  الضوية  حة  ةكون الل   األاااي ت  هو المعار       
ة ر أو الااةوا الضويي،  خ ا أرانا م د نقل ضشار  م ف ةونة  أو أم الضويي ال م قا ةكون ل

مث وم   ان  من الضرورم محوةر الشار  الضوية  يتقا ل مث وم  المراا نق  ا. محوةر اإلشار  
أو ضشثال ا و  analogue modulationالضوية  قا ةمل تمغةةر شام ا ارمفا ا و ان فاضا 

 digital modulationثرو تو ضيفاي ا  ي مماتا و هو ما ة
  
 fiber-opticالبصرية  ليفال



 و هو ال م ةقول تموعةل اإلشار  الضوية   تر الماا ات و هو الل   ال م مل شرح  ماتقًا.
  

 receiverالمستقبل 
ةامقتل اإلشار  الضوية  و ةف  شفرم ا لةحول ا ضلى ضشار  ك رتة  مرال ضلى المام ال ال م قا 

  1)ون أو الم فونةكون الم ف ة
 

 

 ( كيف يتم تصنيع الليف البصري 6 – 1)

 ممل عنا   األلةاو الضوية    ى النحو المالي:
  :عمل اسطوانة زجاجية غير مركلة-1

ال لوووام الماووووم ال  وووي  موووول االاووويوان  الغةوووور مشوووك   ةعوووونا مووون  وووودل  م ةووو  ماوووومى        
modified chemical vapour deposition كاولةن   وى مح وول مون حةو  ةمورر األ

ك ورةا الا ةكون و ك ورةا اللرموانةول كةماوةوات أ ورب  ول ممورر األت ور  الممعوا ا  اا ول أنتووا 
 نواما مواار ةمحور  ملمور حوول أنتووا   1 – 6شوكل )من الكوارم  موضوع  ي م ري   اعو  

 الكوارم  حة  مماتا الحرار  الثالة   ي حاو  شةيةن
  اللرمانةول رمانةول ما األكالةن لمكوةن أكاةا الا ةكون و أكاةا  ةمفا ل الا ةكون و الل6)
مثوا    ةمراا أكاةا الا ةكون و أكاةا اللرمانةول   ى لاار األنتوا من الواا ل و ةنواملان0)

موون  لمكوووةن ال لووام ال ووال المي وووا حةوو  ةمكوون الوومحكل تارلوو  نقووا  و عووفات ال لووام الممكووون
 . دل المحكل تال  ةي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ( منظومة عزل الغاز6 – 1ركل )
 
 :سحب األلياف الضوئية من االسطوانة الزجاجية-2

ةوومل اووحا األلةوواو موون هوو ه ااوويوان  ال ووال الغةوور مشووك   توضووث ا  ووي أاا  الاووحا حةوو         
ارلوو  اوو ة ة   متوواأ المقاموو   0،033-6،633ةنوو ل ال لووام ال ووال  ووي  وورن كرتوووني ارلوو  حرارموو  

تان حمى ةن ل ال ايا تمأ ةر اللا تة  و تملرا اقوي  ةتورا مكونوا اللاة و  الضووية . هو ه  ي ال و 
اللاة وووو  مثووووالج تمغ ةووووو ممموووواتا أ نووووا  اووووحت ا توااووووي  لوووورار مووووا قةوووواس ماووووممر لنعووووو القيوووور 

 .03m/s. ماحا األلةاو من القالا ال ال تمثال  9 – 6الشكل ) تاام اال مةكروممر لة رم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اال اة المستخ مة في سحب الج ائل الليفية (7 – 1ركل )
 
  
 :اختبار األلياف الضوئية-3

ا متووار األلةوواو موون ناحةوو : مثاموول االنكاووار، الشووكل ال نااووي و  عوعووا  ةوومل تثووا  لوو        
نعووو القيوور، محم  ووا ل شووا، مشوومت اإلشووارات الضوووية   دل ووا، اووث  حموول المث ومووات، محم  ووا 

  5)لات الحرار  و ضمكانة  موعةل الضو  محت الما  لار 
  

 ( انواع االلياف البصرية1 – 2)

 معنو األلةاو التعرة  الى  د   أنواع متثًا ألنماي ا ومركةت ا وهي كما ة ي :   
 

 multi -mode fibers االلياف المت  ة النمط (2-1-1)

هوو ا النوووع موون األلةوواو ةممةوو  ت ووا ةوومل نقوول الثاةووا موون األنموواي لاشووارات الضوووية  موون        
ضوية  الواحا  مما ةلثل ااوم اام ا أ ضول لشوتكات الحااووا. هو ا النووع مون  دل ال ةف  ال

ومنمقول مون  دلو  األشوث   micron 1025األلةاو ةكون نعو قيره أكتر حةو  ةعول ضلوى 
  وةمكن ان ةعنو ه ا النوع الى المالي: محت الحمرا .

 



     Multimode  Step Index Fibersألياف متع  ة النمط وبمعامل انكسار عتبي ( 1- 1 -1 – 2)

ةعنا  ه ا النوع من األلةاو التعرة  من  ناعر م م ف  من ال لام ومركتامو  أو مون          
الا ةكا الميثم  . مممة  ه ه األلةاو تكتر قير ال ا وكتر  مح  النفوو  الثااةو  والموي ممكون مون 

  وى نووع ال ةوو والموواا  ا ول كمة  كتةر  من الضو  ل ةو التعرم ومثمموا  وواح هو ه األلةواو
المعوونث  من ووا ويرةقوو  المعوونةا ومثمتوور األلةوواو المعوونث  موون الاوو ةكا الميثموو  أ ضوول األلةوواو 
 التعرة  ومام ال لنقل المث ومات لماا   قعةر  و ر  نياق محاوا ، غةر أن مك فم ا ق ة   .

  

  Multimode graded Index Fibers( ألياف  متع  ة النمط وبمعامل إنكسار مت رج 2-1-1-2)

مثاموول انكاووار هوو ه األلةوواو ممووارم ض  مت ووا أ  ووى قةموو  لوو   ووي مركوو  ال ةووو ومقوول قةموو           
مثامل اإلنكاار تعف  مارةلة  ك ما امل نا نحو الكاا  حة  مكوون قةمو  مثامول االنكاوار  اتمو  

لميثم  .          ضن وةعنا ه ا النوع من األلةاو من  اا من الثناعر ال لالة  أو الا ةكا ا
أاا  األلةاو ممثاا  النمي وممارل  مثامل االنكاار ةمفوق   ى أاا  األلةاو ممثاا  الونمي  ات 
مثاموول االنكاووار الثمتووي نظوورًا لمووارم مثاموول االنكاووار وق وو  الموووهةن  ة ووا غةوور أن قيوور ال ووا  ووي 

 وي األلةواو ممثواا  الونمي  األلةاو ممثاا  النمي وممارلو  مثامول االنكااوار أقول مون قيور ال وا
  ات مثامل االنكاار الثمتي . ومام ال ل ماا ات الممواي  و ر  نياق ممواي  الي . 

 
 
 
 
    Single Mode Fibers  ألياف أحا ية النمط (2-1-2)

قووا ةكووون مثاموول ضنكاووار ال ةووو ممثوواا الوونمي ممووارم أو  متووي ولكوون مثظوول األلةوواو         
  حالةًا   ات مثامل نكاار  متي . ومعونا مون مواا  الاو ةكا الميثمو  أحااة  النمي المولوا

ماوومثمل ل ماووا ات اليوة وو  لوو ا تنو ةم ووا المممووا   كمووا أن  وور  النيوواق  ة ووا كتةوور  مممةوو  . 
ومموور موون  micron 9حةوو  ةعوول ضلووى حوووالي  عووغةر نعووو قيوور الق ووا ال لووالي ولكوون

قيور الكاوا    ولكون.nm 6255-620ولي  دل  أشث  ال ة ر محت الحمرا   ات اليوول المو



  evanescntو ل  ل ق ةل مون ناوت  الفقوا مون المولوات المضومح    الق اةت ا أضثاو قير 
المووي مممووا اا وول الكاووا  ومووا ااووم اال الغوودو الووواقي ةعووتح القيوور االلمووالي ل ةووو أحوواام 

 النمي مااو الى قير ال ةو ممثاا النمي . 

ناووق ونمووي موحووا  ووي كوول لةفوو  ضوووية  موون ت دل هوو ه االلةوواو وو ضوووية الشووارات اإل منمقوول  
 .  9)ألةاو الح م  وهي مام ال  ي شتكات الم فون وكواتل الم ف ةون

 
 
 ( مميزا  االلياف البصرية2 – 2)
 
ضن  وور  النيوواق المرمفووا لوواًا ةثنووي ضمكانةوو  نقوول مث ومووات  الةوو   وور  النيوواق المرمفووا : – 6

ا  وقا مكون ه ه المث ومات عوور م ةف ةونةو  أو مكالموات هامفةو  أو لاًا توااي  لةف  تعرة  واح
 مموووووووووووووووووا ة ةوووووووووووووووووا  ووووووووووووووووواا  يووووووووووووووووووي ال وووووووووووووووووامو أو  ووووووووووووووووواا قنووووووووووووووووووات التووووووووووووووووو مووووووووووووووووو ةج من وووووووووووووووووا 

 الم ف ةوووووني  ووووي حتوووول واحووووا. ةكفووووي أن مثوووورو ضن  وووور  النيوووواق ل لةوووواو الضوووووية  ةعوووول ضلووووى
53THZ  1 وووووووي حوووووووةن ضن اكتووووووور  ووووووور  نيووووووواق ةحمالووووووو  التووووووو  الم ف ةووووووووني ال ةملووووووواوMhz 

لةلاتوت لكول  انةو  واألتحوا  ماوممر   وي أنحوا   63وقا مل مشغةل  يوي نقول مث وموات تمثوال 
 .الثالل ل حعول   ى أنظم  مثمل تمثال مث ومات أ  ى ولماا   أيول

 
 
ةت ا ام  ال ةفو  التعورة  اوم  الشوثر  و  وى الورغل مون أن هنوا  يتقوات واقةو  اقل حلل :  – 0

أقل حلمًا وو نًا من األاد  ال امفة  أو المحورةو  وم وااًل   وى  لو   موضا  وق ا ضال أن ا ال م ال
م ل ةمكن ل  أن ةحل محل  1ماةكروممر ضمن كاتل ةت ا قيره  605أن لةو تعرم تقير ةت ا 

 وم موون ال يوووي الاو كة  النحااووة  وهوو ا ةثنووي أن  633اوول وةحمووم   ووى  9كاتول هووامفي قيووره 
ونظورًا ل و ه المةو    قوا مول ااومتاال الكواتدت النحااوة   63:  6الحلل قا ان ف  تنات  م ةوا  ون 

 وووي ك ةووور مووون اليوووايرات والتووووا ر تبلةووواو تعووورة  وتاوووتا عوووغر الحلووول وق ووو  الوووو ن  وووخن نق  وووا 
 نووا مووا   ةم وول أهمةوو   اعوو و هوو ا .ومركةت ووا ةوومل تعووور  أاوو ل وأاوورع موون الكوواتدت النحااووة 

 (8)األاد  محت األر 

كلول توأ رب مون األلةواو الضووية  6425مكن ااومتاال أاود  نحااوة  و ن وا  وة: ا و و نا - 0 
 كلل.021م ن  قي



 المرا    قا اقل لاشارات-4

مووواا ل اإلشوووارات المراووو   مووون  ووودل األلةووواو المملووواور   وووي الحتووول الواحوووا مموووا   وووال ضمكانةووو -5
 كمووووا ضن ووووا ال وضوووووش اإلشووووار  المراوووو   اوووووا  أكانووووت محاا وووو  م فونةوووو  أو توووو  م ف ةوووووني. ةضوووومن

 ممثوووور  ل موووواا دت الك رومغنايةاووووة  ممووووا ةلثوووول اإلشووووار  منمقوووول تاوووورة  ماموووو  ممووووا لوووو  أهمةوووو 
  اع   ي األغرا  الثاكرة .

 لدشمثال مما ةق ل من  ير الحرايق غةر قات   -1

  0)ياق  اقل  ي المولاات الن الفقا  دل  م ة  الموعةل ق ةل محمام ضلى-9

نظرًا ألن الضو  هو الواي الناقل ل مث ومات  ي األلةاو التعرة  وال ةولا : أكثر أماناً وسالمة - 8
ه ا الضو  أم ملال مغنايةاي  ارم الكاتل  خن من العثوت  مثر   المث ومات المي ةحوة ا 

الكاتل التعرم كما أن  من العثوت  مثرغ  ولوا الكاتل التعرم تاتا الماا  المعنا من ا وال 
ال  ي تث  الحاالت حة  ممل ضضا   كاتل  وال م لمقوة  الكاتل التعرم أو ةولا ل   مثاني ض

ر  واألحمال ال ارلة  أما المة   األ رب   ي ادم  ما ةح مثاني لحماة  الكاتل من القوا
األلةاو التعرة  ألن الضو  الناقل ال ةمكن  أن ةحا  شرارًا أو ااير  قعر لثال ولوا مةار 

ك رتايي  ة  ول  ا الاتا ةمكن اام اال األلةاو التعرة   ي المحدت الحاوة    ى مواا قات   
ا أن احممال ك رت  الثام ةن  ي األلةاو التعرة  غةر لدحمراق وماموا ات المواا ال ير  كم

 وارا

 

 

 

 امًا مقارن  ت مس  05ةموقا أن ةكون  مر األلةاو التعرة   ي حاوا  :حياتها طويلة - 9
 شر  امًا ل نظل األ رب حة  أن المكونات األاااة  ل لةاو هي ال لام وال م ال ةعاأ   ى 

ثاان ممثر  ل عاأ كس النظل األ رب والمي محوم   ى م . 

ةمكن ل  لام أن ةمثر  لارلات حرار  ممفاوم  من حة   - 63     ال تتأثر بالموا  الكيميائية
االن فا  واالرمفاع كما ةمكن اام اام   ي ألوا  محموم   ى مواا كةمةاية  م م ف  اون أن 

 .ةمثر  ل م و



ن مكرر وو ر وه ا ةق ل كل تة 633وضا المكررات   ى ماا   :   سهولة الصيانة -11  
من  اا المكررات وتالمالي من عةان  النظل كما ة ةا من اال مماا   ى النظال لق   األل    

 1ضلى  4المام ام  تةنما الماا   تةن المكررات  ي النظال ال امفي المام ال حالةًا ممراوش تةن 
 . 9)كل

 ي الك ةر من العنا ات و  عوعا  ان األلةاو الضوية  ا  ت  تاتا ه ه الممة ات         
نوا   و  ي كملاات  الة  االمعاالت و شتكات الكمتةومر.كما مام ال  ي المعوةر اليتي تأ

كما الحرار  و الضغي تما ل  من ميتةقات  ي المنقةا  ي تاين األر . اللوا  ل مغةر  ي ارل 
  0)اندحظ  ل   ي الفعل القاال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Properties of Optcal Fibersاف البصرية خواص األلي( 3 – 2)

  Attenuationالتوهين   2-3-1

ةثمتر الموهةن أحا الثناعر األاااة   ي مقوةل أنظم  االمعاالت حة  ممثر  المولات      
الحام   ل وهن  نا انمشارها  ي قنا  االمعال نمةل   وامل  اةا  كاالممعاح 

Absorption والمنا رScattering اام اال قنوات امعال تأقل موهةن ممكن حمى منمشر وةلا
المولات الحام   األيول ماا   ممكن  . و ي قنوات االمعال المعنث  من األلةاو التعرة  ، 
ة ثا الموهةن اورًا أاااةًا  ي ا مةار ال ةو ، و قا الضو   ي ال ةو التعرم ةثمما الى حا كتةر 

ةقل  نا تث  األيوال المولة  وة ةا  نا ايوال   ى اليول المولي ل ضو  المام ال حة  



   ل ضو  ة ااا  نا OHالمولة  وة ةا  نا ايوال مولة  أ رب ، حة  أن اممعاح ل ةيات ) 
    OHتث  األيوال المولة  وةقل  نا أيوال مولة  أ رب ، حة  أن اممعاح ل ةيات    ) 

اس قةم  الموهةن ل ةو التعرم نانوممر ومق 6063ل ضو  ة ااا م د  نا يول مولي قار  
توحا  الاةاةتل لمثتر  ن النات  تةن الياق  الضوية  المامقت   والياق  الضوية  المرا    ي 

 .  6)ال ةو

  Dispersionالترتي    2-3-2

المشمةت هو انتااي أو امااع النتض   نا مرورها  ي قنا  االمعال و ي نظل األلةاو      
وال م ةمل  Intermodal dispersionالى نو ةن وهما المشمةت النميي  التعرة  ةنقال المشمةت

نمةل  ا و  االشارات المرا   مااوات م م ف   نا انمشارها اا ل ال ةو مما ةؤام الى  ال 
وعول ا  ي وقت واحا . أما النوع األ ر   و المشمةت التايني وةنقال ه ا المشمةت الى نو ةن ) 

 waveguide) ا  مشمةت الالةل المولي   material dispersionأ   مشمةت الماا  
dispersion  ةحعل ه ا النوع من المشمةت  ي لمةا أنواع األلةاو التعرة  وةنمج من  ر

 ي المنتا التعرم حة  أن المناتا التعرة  ال مت  الضو  تيول مولي واحا تل تح م  من 
مام ال  ي األلةاو ةمغةر ما اليول األيوال المولة  وحة  أن مثامل انكاار ال لام ال

المولي  خن  ل  اةؤام الى ا مدو  ي ار   االشارات أو النتضات مما ةؤام الى انتااي ا 
 .   63)وةؤ ر  ل    ى كمة  المث ومات المراا نق  ا

 

 

 Numerical Aperturفتحة النفوذ التع  ية   2-3-3

ع شثاع ضمن  اوة  مثةن  ما ى  اوة  القتول  ةمي ا اقمران الضو   ي ال ا التعرم وقو       
 اوة  القتول وال م ةي ق   ة   مح  النفو  الثااة     Sineوةثتر  ن قار  ملمةا الضو  ةلةا 

 وةثتر  ن ا رةاضةا  تالمالي : 

NA=      n12  -  n22 =  no sin Ф 



مثاموول انكاووار n1مم وول مثاموول انكاووار الواووي الفاعوول تووةن منتووا الضووو  وال ةووو وnoحةوو  أن 
 مثامل  انكاار الكاا  . محاا  مح  النفو  الثااة  مقاار القار  المفمرن  تال ةو  n2ال ا و 

   كةفة  معمةل نظال االلةاو التعرة 4 – 0) 

 موول موا نوو  ممثاالوو   متووار اإل اال وو  تنظوور  نووا معوومةل وعوو   لةفةوو  تعوورة  التووا موون         
 :وهي ممااا   ى  واح م   الوع   ال ةفة ال مةار المكونات الم م ف  ا 

 أ.الموهةن    

 ا.  المشمةت   

 م .  مح  النفو  الثااة . 

 

 وتوواأنا موون ل وو  االراووال  ث ةنووا ا مةووار منتووا ضووويي ةتثوو  الضووو  تيووول مووولي          
ق ةووول وقوووار  تعووورة  كا ةووو  ل ووو ا الغووور  ،  ووول   Spectral Widthمنااوووا و ووور  يةفوووي 

 من المناتا وهما :  اام اال نو ةن

 ال نايةات التا    ل ضو   و   -أ  

 .  Laser Diodes نايةات ال ة ر  –ا 

ةمي وا أقموران الضوو  مون المنتوا الوى ال ةووو ولووا موا مو  لةوا  تةن موا كوي منقول أكتوور       
قووار موون القووار  التعوورة  الووى ال ةووو لوو ا التووا موون الثناةوو   ووي ا مةووار المقوورن المنااووا الوو م 

ي اقل  قا ممكن . نظرًا ألن االلةاو منمج توأيوال محواا   دتوا مون رتوي تثضو ا توتث  ةثي
ل حعول   ى اليول المي وا وقا ةؤام  ل  الى حعول   ى اليوول المي ووا وقوا ةوؤام 

الن ةواش  – ل  الوى حعوول تثو  الفقوا  وي القوار  المنقولو  وال و ا الفقوا ارتثو  ااوتاا وهوي أ 
نثوموو  االاوويح وموا ة ووا .  -متا ووا االيووراو  ا –و الوو اوم  م  ووال المراعوو -اللووانتي  ا

 وقا ةحعل الفقا أةضا  نا رتي الةاو م م و  ي اقيارها و محات نفو ها الثااة  . 
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مكانات النظال ال ةفي التعرم ، امثرضنا  ي األقاال الااتق  الى  وايا األلةاو التعرة  و         
مما ال ش   ة  أن ك ةرا من الحقول  ي الملاالت المانة  والثاكرة  تاأت مامفةا من ه ه الفوايوا 

كن اام اال األلةاو التعرة   ة وا واونقول  وي مثرو   ى كل الملاالت المماًا الومن العثا ل
 . مثرو   ى تث  االام اامات الثام ه ا القال تال

  التصاال  الهاتفيةافي تطبيقا  االلياف البصرية ( 1 – 3)

 لثتووت األاوود  الملاولوو  والكوواتدت المحورةوو  اورًا كتةوورًا  ووي الاوونوات الماضووة   ووي ملووال       
االمعووواالت ال امفةووو  وتعوووف   اعووو  توووةن التوووااالت ، وحةووو  أن أحوووا العوووفات ال امووو  هوووي اوووث  
حودل  األلةاو التعرة  ،  قوا تواأت ك ةور مون الشوركات توالمفكةر  وي تنوا   يووي هامفةو  لاةوا  وا 
تث  ال يوي القاةم  اوا  كانت ااد  ملاولو  أو كواتدت محورةو  وأول  وي ملوارم ةاوم ال 

وقوا ااوم ال االراوال  م1977ابريرل  22رة   وي الوالةوات الممحوا  تواأ مشوغ ة    وي األلةاو التع
كة ووممر وااوم امت ال نايةووات  021الرقموي  وي هو ا ال وي ، كموا أن المكووررات كانوت   وى ماوا   

 وووي أل ووو   االراوووال و نايةوووات الضوووو  اللر ةووو   Light Emitting Diodesالتا  ووو  ل ضوووو  
avalanche photodiodes    مكالم  ونةو  وقوا  04ي أل    االامقتال وكانت اث  ه ا ال ي
 ي هو ا ال وي وقوا شواع ااوم اام ا  Pulse code modulationاام ال مشكةل الرم  النتضي 

ل  ا الغرو من قتل شركات المعاالت  ي انحوا  الثوالل و  وى اوتةل الم وال ال حعور  قوا مول  وي 
ة ووووووممر مووووون الكووووواتدت التعووووورة  لعوووووالح شووووورك  ك 632333المم كووووو  الثرتةووووو  الاوووووثواة  مركةوووووا 

االمعوووووواالت الاووووووثواة  وكم ووووووال و وووووور نلووووووا أن أيوووووووال الكوووووواتدت التعوووووورة   ووووووي العووووووةن مت ووووووا 
ك ةوممر ويول األلةاو التعرة  ةمثوام م ةوون كة ووممر  اعو  ض ا موا   منوا أن مثوال 690333

لةعوول الملموووع  0303م ةووون  ووي حمووى  ووال  43ال ةوواا  الاوونوة   ووي  وواا ال وامووو معوول الووى 
مكانة  مواةث ا مامقتد 6333الك ي ل  وامو الى  م ةون  ي والوال ولوا الاث  الكا ة  ل لةاو وا 

  60)لما أمكن ضنلا   ل  . 

مووون  موووس ألووو ا   626ةمكوووون نظوووال اإلمعووواالت الضووووية  كموووا هوووو موضوووح  وووي الشوووكل و        
 شرح ا   ى النحو المالي: أاااة  والمي منقل المث ومات من نقي  ضلى أ رب، وةمكن

 

 



 : Electrical Transmitterل ا  اإلراال الك رتايي   6

ةقول معار المث ومات تم وةا ضشار  ك رتاية  ضلى ل ا  اإلراال الممكون من اواير ك رتايةو  
 مثمل   ى ح  المعار الضويي لمولةا المضمةن المنااا لحامل المول  الضوية .

 : Optical Sourceالمعار الضويي   0

ةام ل المعار الضويي اإلشار  الك رتاية  من ل ا  اإلراال وةقول تمحوة  ا ضلى ضشوار        
 ضوية .

 : Optical Fiberال ةو الضويي   0

ةووورتي المعوووار الضوووويي متاشووور  موووا ال ةوووو الضوووويي ومووون  ووول منمقووول اإلشوووار  الضووووية        
 الكاشو الضويي.مول     ى يول ال ةو الضويي حمى ةمل ضةعال الضو  ضلى 

 : Optical Detectorالكاشو الضويي    4

ةاقي الضو  المامقتل من ال ةو الضويي   ى ايح الكاشو الضويي لةقول تمحوة   ضلى    
 اإلشار  الك رتاية  المناات .

 : Electrical Receiverل ا  اإلامقتال الك رتايي   5

موول   ووى مكتةوور ومثاللوو  اإلشووار  ةمكووون ل ووا  اإلاوومقتال الك رتووايي موون اوايوور مث          
الماوووم م .النياق الموووراام لنظوووال امعووواالت األلةووواو الضووووية  والووو م ةحووواا القةمووو  الثظموووى 
لمثال نقل التةانات؛ ةثمما   ى  عايح المكونات الريةاة   ي النظال. ل ا ةلوا أن ةكوون 

مقتل كوود مووون المعوووار الضووويي  نوووا اليووورو المراوول والكاشوووو الضوووويي  نووا اليووورو الماووو
مموا قووو  موووا مثوووال نقووول التةانوووات لنظوووال االمعووواالت. كموووا ةلوووا أن مكوووون لكووول مووون الووواواير 
الك رتاية  المي م وا الكاشو الضويي، والاواير الك رتاية  المي مقول تمكتةور ومثاللو  اإلشوار  
المام م  ضاملات  مناات  ل مورااات الثالةو . وكو ل  ةلوا أن ةكوون ال ةوو الضوويي الماوم ال 

  60)نقل التةانات محا ظا   ى شكل النتضات الضوية   ات المراا الثالي ي 

 



 

 االتصاال  التلفزيونية    3-2

توواأ اول ااووم اال األلةوواو التعوورة  توورتي الكووامةرات الم ف ةونةوو  تاووةارات النقوول الم ف ةوووني         
وقا اام امت لنقل قنا   و ي الاواير المغ ق   ل اام امت  ي اةعال ال امات الم ف ةونة  ل منا ل

واحوووا   قوووي وماووووم ال األن لنقووول  شووورات القنوووووات الم ف ةونةووو  والفةووواةو ضوووومن الكاتووول الم ف ةوووووني 
(Cable television CATV  ت ةوووون  661   وموووراهن ضحوواب الشوووركات االمرةكةوو    وووى انفوواق

ااثًا ل ميتةقوات اوالرلمركةا  يوي كاتدت م ف ةونة  معل ل منا ل مما ةثيي المشمركةن نياقا و 
الم م ف   والةقمعر اام اام ا   ى النقل الم ف ةوني  حاا تل ةام ال ل اواير المغ ق  واالنظمو  

 األمنة  والنقل الم ف ةوني  الي الوضوش . 

    Power Stationsمحطا  القوى    3-3

الك رتايةووو  أو  نظووورًا لثوووال موووأ ر األلةووواو التعووورة  تالووواا ل أو الحوووا  النوووامج  ووون الموالووواات     
 يووووي الضوووغي الثوووالي  قوووا مووول مركةوووا األلةووواو التعووورة   وووي محيوووات القووووب الك رتايةووو  لنقوووول 
المكالمات ال امفة  ونقل المث ومات ، كما مل مركةت ا لنتا الى لنوا موا ال يووي الضوغي الثوالي 

 .  controlوالاةير    Data transmissionلنقل المثيةات 

    Local Area Networksالربكا  المحلية  3-4

ةي ق ه ا االال   ى شتكات االمعاالت المام ام  لمتاال المث ومات تةن الحااتات            
كمكاموا الشوركات أو اللامثوات أو  والمام امةن وه ه الشوتكات مكوون  وي نيواق لغرا وي محواوا

الم ةوون وحوا   كول واوث  نياق وا  ووق63ممور الوى  633المامشفةات أو غةرها وملاالم ا موا توةن 
 نايةووو  ا  انةووو  وهنوووا   وووا  مكوةنوووات ل ووو ه الشوووتكات مووو كر من وووا الشوووتك  الحقةووو  والنلمةووو  وغةرهوووا 

(64 . 

  استخدام األلياف البصرية في شبكات الحواسيب:(  5 – 3)

مثمتر كاتدت األلةاو الضوية  ا ن الواة   الريةاة  لحمل المث ومات  تر ماا ات يوة        
  ن الكاتدت النحااة   ات اليرا  القاةل تو: الممةا ها

  قاان ضشار  أقل -



  ال ماا ل اإلشارات المرا   )الماا ل الك رومغنايةاي   ي األلةاو المملاور  -

  ر  نياق مراام أ  ى -

أنت مقرأ ه ه الك مات ا ن تفضل شتك  اإلنمرنت.  ي الواقا، ض ا كنت مام ال األلةاو   
 رةض  النياق،  خن كاتدت األلةاو الضوية  مقول تكل الثمل مقرةتًا  ي كل  الضوية  الارةث 

 مر  ممعل تاإلنمرنت.

  

 ي مثظل االمعاالت  رةض  النياق  الة  الار  ، ةنيوم  قي الل   األ ةر من رح   
المث ومات ) ي ما ةامى "المةل األ ةر" وهو من الكاتةن  الموعول  تاأللةاو  ي الشارع ضلى 

 ل     ى أاد  قاةم . ضن ا كاتدت األلةاو الضوية ، ولةات األاد  النحااة ، المي من
محمل ا ن "اإل لاا" و "المغرةا" ممما  محت شوار نا، و ي أ ماق المحةيات المي مرتي تةن 
القارات. ض ا معورت اإلنمرنت )الشتك  الثالمة   كما لو أن ا شتك  الثنكتوت الثالمة ،  خن 

المي مرتي ا مثًا هي كاتدت األلةاو الضوية . و قًا لتث  المقاةرات،  خن كاتدت  الحتال
 ي المي  من ضلمالي  اا الكة وممرات المي ةغية ا  99األلةاو الضوية  مغيي أك ر من

 االمعاالت الاولة .   ي المي  من ململ حرك  99 اإلنمرنت، ومحمل أك ر من

  

حة  - cloud computing اق ظاهر  الحوات  الاحاتة لث ت شتك  االنمرنت  رةض  الني
تةانام ل ال اع   ن تثا، و ل  تاام اال  امات اإلنمرنت تااًل تمثالل    ة  ن الناس وةقومون

أمرًا ممكنًا. وتنفس اليرةق ، لثل  -من كمتةومر المن ل أو الثمل  ي أماكن  م  ل أو ضقامم ل
مرات من النياق 11-5 الميتةق الماممر ل نياق الثرة  من األلةاو )أارع تحوالي

ي ال امو الثااة   أمورًا م ل مشاها  األ دل المق ةام، وال م ةام ال  يو  DSL الثرة 
اإلنمرنت تااًل من مشاها  الت  الم ف ةوني أو مألةر أقراح الفةاةو الرقمة  أك ر شةو ًا.    تر

وما ا اةاا اث  وار   األلةاو، اةكون تمقاورنا ممتا ومراقت  الثاةا من لوانا حةامنا تاام اال 
  .Internet of things  اإلنمرنت  ةما ةامى ضنمرنت األشةا

  

مل معمةل اإلنمرنت ت كا  لنقل أم نوع من المث ومات،   و ال ةقمعر   ى حمل تةانات 
الكمتةومر،  في حةن حم ت  يوي ال امو ااتقًا اإلنمرنت، ةحمل ضنمرنت األلةاو الضوية  

  65،61)مات ال امو )اكاةا  تااًل من  ل مكال

 



 

   االستخ اما  العسكرية (3-5) 

تووواأ أول االاووووم اامات الثاووووكرة  ل لةوووواو التعوووورة   وووي الاووووفن واليووووايرات الحرتةوووو  نظوووورًا        
ل مة ات المي  كرناها وتعف   اع  ق   الو ن والحلل  ل مد لو  ااوم اام ا  وي مةوااةن المثوار  
حةوو  أن  فوو  الووو ن وعووغر الحلوول واوو ول  النقوول ، أمووور هاموو   ووي م وول هوو ا الوضووا ، كمووا موول 

 م اام ا  ي ال يوي األمامة   ي لت ات القمال . اا
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ااب الي ووووا المم اةووووا   ووووى  يوووووي نقوووول  ات اووووثات  الةوووو  وتعووووف   اعوووو  مووووا ةمث ووووق        
تميتةقات االنمرنت الى مااع األتحا   ي ملال األلةاو التعرة  المواكت  هو ا الي وا . ض اةو ااا 

ملال المثيةات ضثفةن انوةا  ما هوو   ةو  النموو الةوول واوةمثاب الي وا   وى نقول الي ا  ي 
  .  ووي لوالةووات 9  تالناووت  ل ةاتووان )0العوووت  ووي تااةوو  القوورن القوواال كمووا هووو موضووح تالشووكل ) 

الممحوا  االمرةكةوو    ووى اللانووا ا  وور نوورب أن الي ووا   ووى اإلنمرنووت ةمضووا و كوول اووم  شوو ور 
  . وم ووواو ك ةووور مووون 9مةراتوووت لكووول  انةووو  ) 093ل الوووى 0335 مووو   وووال لمعووول اوووث  النقووول الد

مةراهرم  . 53األتحا  الحالة  الى الوعول الى  ر  النياق النظرم ل ةو أحاام النمي التالا 
كة ووووممر 603مةراتوووت كووول  انةووو  لماوووا    0214وقوووا مووول تالفثووول الحعوووول   وووى اوووث  نقووول قوووارها 

  . 6مام امةن لةو أحاام النمي )
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مثاونووت ك ةوور موون الوواول والشووركات   ووى ضتوورال امفاقةووات موول تمولت ووا رتووي  ووا  اول مووا         
ال م ةرتي الوالةات الممحا  االمرةكة    TAT8تثض ا توااي  الكاتدت التعرة  ولثل أول ا كان 

 5كة وممر وتاوث  قوارها  5660تيول ةت ا  TAT-12/13تأوروتا مده  يوي أ رب كان و رها 
لةلاتوت لكول  انةو  أو أك ور و لو  لمقات و  الي وا حموى  03لةلاتت لكل  انة  ةمكن  ةاام ا الوى 

 ل . 0331 ال 

كما أن هنا   يوي مغمور  أ رب مرتي الوالةات االمرةكةو  الممحوا  تالةاتوان وأ ورب مورتي        
كة وممر و ي أ ور  09333ال م ةت ا يول   FLAGاي م ل اوروتا تأاةا  ن يرةق الشرق االو 



لةلاتووووت لكوووول  انةوووو  وموووورتي الوووواول االاووووةوة  ت ووووي يولوووو   63تاووووث   SEA-ME-WE3ةووووا ى 
ةاووم ال احووا     ARFICA ONEكوول  وأحووا   ووي ة مووو حووول القووار  اال رةقةوو  ةووا ى 66533

 لةلاتت لكل  انة    :  43المقنةات المماح  وتاث  معل الى 

 تطبيقا  عملية على استخ اما  االلياف الضوئية(  8– 3)

تثةوواا  وون ملووال االمعوواالت ظ وورت هنووا  ااووم اامات أ وورب  اةووا  و م موو  ل وو ه األلةووواو    
 مووو د نمةلووو  لمرونم وووا و اقم وووا ا  وووت  وووي عووونا   الكوووامةرات الرقمةووو  الممثووواا  الماوووم ام   وووي 

ا  ت  وي معونةا الكوامةرات الماوم ام  المعوةر اليتي م ل المعوةر الشثتي و المناظةر. كما 
 ي المعوةر المةكانةكي لفحوح ال حوال و الوعودت  وي األناتةوا و المولواات. و لفحوح أناتةوا 

 الملارم اليوة   من الاا ل.
  

 strainاام امت األلةاو الضوية  أةضا كملاات لمحاةا المغةر  ي ارلات الحورار  و الضوغي 
لعغر حلم ا و حاااوةم ا ل مغةورات العوغةر  و اقو  أااي وا. حة  مفضل   ى الملاات الثااة  

ةكووون تخا ال وووا  ووي عوونا   لوواار تثووو   strainاحووا الميتةقووات الم موو  ل وووا كملاووات لقةوواس 
اليووايرات ممووا ةموونح اليوواير  لوواار ممةوو  ةحوو ر اليةووار موون الضووغي الواقووا   ووى ألنحوو  أو لاوول 

 الياير  
المث ومووات  توور الماووا ات اليوة وو  ااوومحو    ووى مثظوول رغوول ضن ااووم اال األلةوواو الضوووية  لنقوول 

االهممال ضال أن ا مام ال لنقل المث ومات  تر الماا ات القعةر  أةضا حة  معل تةن الكمتةومر 
 الريةاي و الكمتةومرات اللانتة  أو الياتث . 

   
ل ولقووا القووت ميتةقووات األلةوواو الضوووية   ووى ملوووال اليووا نلاحووا منقيووا النظةوور و  ووى اوووتة

الم ال  ى ملال المناظةر المى مام ال  ى المش ةح ألمرا  الري  والمثا  واألمثا  وغةرهوا 
و ك ل   ى ملال اللراح  لمثظل أ ضا  اللال و الموى أعوتحت مومل تفمحوات عوغةر  ل غاةو  

 . وهنا  ملاالت ك ةر  أ رب مام ال  ة ا األلةاو الضوية    مة  كانت أو ميتةقة  .

 

  ى قةاس الحرار  والضوغي تشوكل اايول   ي المثرومقنة  األلةاو التعرة  اام امت وقا  
 تور المقواي اال ومدو  وي ال وون توةن كول مواا    ي حقول النفي، والمثرو   وى المنملوات النفيةو 

 ممر  ي األناتةا

 



اليةووران أ تمووت الارااووات أن ااووم اال األلةوواو التعوورة  ةووؤام ضلووى مق ةوول و ن  و ووي ملووال      
  ي المي ، وأن  ةمكن وضا ه ه األلةاو تا ول   ي 43- 03المراقت   ي اليايرات تنات    أنظم

 · المحركات وأل    ال توي وأل    المحكل  ي اليةران

 

تك ا    ي االمعاالت تةن أاو ح  القووات الماو ح ، و وي  كما اام امت األلةاو الضوية         
وال ش  أن الميورات الحالة   ي اامثمال األلةاو · ا مناحي الحة الغواعات، وغةر  ل  ك ةر من

 ·ااووووووووووووووومثماالم ا  وووووووووووووووي شوووووووووووووووتك  االمعووووووووووووووواالت الثالمةووووووووووووووو  التعووووووووووووووورة  اووووووووووووووووو م ةوووووووووووووووا مووووووووووووووون

 

 تقنيا  مستقبلية واع ة(  9 – 3) 

 نوواما ةوومل نقوول اإلشووارات الضوووية  ضلووى ماووا ات تثةووا  لوواا  ووخن نتضووات اإلشووار  الضوووية       
ا تاأت الثاةا من الشركات المم عع  تحو  لمحقةق يرةق  ممواا نمةل  مشمت الضو  ل ل   ق

. ضن مفاووةر  لوو  Solitonsمحفووظ شووكل النتضووات الضوووية  وهووو مووا أي ووق   ةوو  ااوول اووولةمون 
مثقووا تثووو  الشوووي  لكننوووا ةمكووون أن نثيوووي مفاووةر متاوووي ل وووا وهوووو أن معارالضوووو  ةتثووو   وووا  

لتعورم وهوو موا ةاوتا هو ه الظواهر  أيوال مولة  مون الضوو  منمقول تاور   م م فو   تور الكاتول ا
وكوول موواهو مي وووا هووو الحعووول   ووى  ووواح  ووي موواا  الكاتوول ومضوو مام  م غووي  لوو  الاوو و . 
ولمحقةق  ل  هنا  حال  للثل قم   ي النتض  المرا   وشكل ل نتض  وةكون ه ا النظال  وامد 
 لنتضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات  ات ياقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواتمةن.

توااي  كاتل من ه ا النوع ةمكن ملمةث وا  تور مقنةو  المقاوةل وتما أن ه ه اإلشارات  نا ضراال ا 
 وخن  لو  اوةؤام ضلوى  ةواا  اوث  » ال مني ممثاا الوعول ؛مشمر  ما أ ورب تونفس يوول المولو 

ل  ووامو ملوارا   ووى كوواتدت اإلمعوال تاأللةوواو ك وو ه » اإلراوال وقووا ألورب توواح و م متوورات ؛تول
كة وو ممورا 63لةلاتوت لكاتول يوول 00ةلاتوت ول025كة و ممور وتمثوال مث وموات  6333تيول 

وتنووا    ووى موواةلرم  تنلواش لكوون  م ةوو  ميتةووق هوو ه المقنةووات محمووام م ةواا موون التحووو  والملووارا
 من اتحا   ي ه ا الملال  خن ه ه الميورات امشمل الملاالت المالة  : 
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