การสฟ่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออฟตผก
(Optical Fiber Parameters)
การเชม่ ธมสัญญาณฌใรนข่าฬหลัก ฌทรถัอท์มมธถมธ ธพนเตธร์เนฎต หรมธข้ธมร ลข่าทสารต่านๆ ญนฝั ปปย ผันปะถรกแฝลนเฝ็นแสน เอม่ธ
ส่นฯ่านสาฬโฮเผธร์ธธฮตพก เอราะมฟเสถฟฬรภาอสรน มฟใ่าการสรญต่ า ใทามฝลธดภัฬขธนข้ธมร ล และมฟธาฬย การญช้ฬาทนาน
นั้นใมธเหตยฯล ทฟ่เราใทรปะ รร ้ปักการสม่ธสารข้ธมร ลด้ทฬโฮเผธร์ธธฮตพก ฌดฬญนผทใทามนฟ้ปะกล่าทถภน ใทามฬาทเใลม่ธนทฟ่ญช้ญน
เใรม่ธนส่นสัญญาณแสน, ช่ ทนใทามฬาทเใลม่ธนแสนทฟ่ดฟท่สฟ ยดญนการส่นสัญญาณแสนทฟ่เรฟฬกท่า ทพนฌดท์, ใทามถฟ่ท่ฟญช้ญนการสม่ธสาร, การ
ลดทธนสัญญาณ, การลดทธนสัญญาณแผผ Intrisic Attenuation
เใรม่ธนส่นสัญญาณแสนญนระผผมฟหลาฬแผผด้ทฬกัน Parameter มฟฯลต่ธระผผการทานานเอราะฉะนั้นเราปภนต้ธนทาใทาม
เข้ากัผ ใ่า Parameter ต่านๆ ขธน Fiber Optic ญห้เข้าญปก่ธน ปภนปะสามารถธธกแผผ และตพดตั้นโด้ธฬ่านสมผร รณ์โร้ข้ธฯพดอลาด
1. ความยาวเคลฟ่อน (Wavelength)
แสนทฟ่สามารถมธนเหฎนโด้ด้ทฬตาเฝล่า เรฟฬกท่า Visible Spectrum
ซภ่ นแสนญนฬ่านนฟ้สามารถมธนเหฎนเฝ็นสฟต่านๆ โด้
ฌดฬแสนทฟ่สามารถมธนเหฎนโด้ปะเฝ็นแสนสฟรย้น มฟสฟ แดน ส้ม เหลมธน เขฟฬท น้าเนพน ม่ทน ตามรร ฝภาอทฟ่ 1

รู ปภาพทฝ่ 1 Optical Spectrum

เใรม่ธนส่น Fiber Optic ทานด้านการสม่ธสาร ปะญช้ Wavelength สรนกท่าช่ ทน Visible Spectrum และโม่สามารถมธนเหฎนโด้
ด้ทฬตาเฝล่า ฌดฬฝกตพ Wavelength ทฟ่นพฬมญช้กันฝระกธผโฝด้ทฬ 850 nm , 1310 nm และ 1550 nm
การส่นแผผ LASERS (Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation) และ LEDs (light-emitting diodes) ญช้
เฝ็นตัทกาเนพดสัญญาณแสนทั้นใร่
- ฌดฬ LASERS นพฬมญช้ Wavelength 1310 nm และ 1550 nm ญช้ญนระผผ Single Mode
- ส่ทน LEDs ญช้ญน Wavelength 850 nm และ 1310 nm แผผ Multi Mode
ข้อควรระวัง : โม่ใทรมธนฝลาฬสาฬโฮเผธร์ด้ทฬตาเฝล่าเอราะเราโม่สามารถมธนเหฎนแสนญนฬ่าน 1310 nm และ 1550 nm โด้ และ
แสนดันกล่าทสามารถสร้านธันตราฬต่ธดทนตาโด้
2. Window
นฟ่ใมธ ช่ ทนการทานานขธน Wavelength ทฟ่ดฟท่สฟ ยด แต่ละช่ ทนการทานานขธน Windows ตามภาอทฟ่ 2 ฌดฬ Windows ทฟ่
ญช้หลักๆ ปะมฟธฬร ่ด้ทฬกัน 3 Windows โด้ แก่ 850 nm 1310 nm และ 1550 nm

รู ปภาพทฝ่ 2 Windows การญช้นานขธน Optical Fiber

3. ความถฝ่ (Frequency)
ใทามถฟ่ญนระผผใมธ ใทามเรฎทขธนการ มธดรเลชั่ น ขธนแหล่นกาเนพดแสนต้นทาน ตัทเลขขธน อัลซ์/ทพนาทฟ ขภ้นธฬร ่กัผแหล่นกาเนพดแสน
ใทามถฟ่มฟหน่ทฬเฝ็น Hertz (Hz) 1 Hz เท่ากัผ 1 อัลซ์ หรมธ 1 โซเใพล/ทพนาทฟ ตามรร ฝภาอทฟ่ 3

รู ปภาพทฝ่ 3 อัลส์ ต่ธทพนาทฟ (1 อัลซ์/ทพนาทฟเรฟฬกท่า 1 เบพร์ต)
4. การลดทอน (Attenuation)
Attenuation ใมธใ่า Loss ขธนกาลันแสนทฟ่เดพนทานฯ่านสาฬโฮเผธร์ หน่ทฬขธนใ่า Attenuation ใมธ (dB/km) เทฟฬผกัผ
ระฬะทาน สาฬโฮเผธร์ธธฮตพก เฝ็นระผผทฟ่มฟใ่า Loss ต่ ามาก ส่ทนมากใ่า Loss ปะเกพดปาก การต่ธสาฬโฮเผธร์ Connector ต่านๆ
หรมธเกพดปาก สาฬขาด สาฬมฟฝัญหา ใ่า Loss กฎปะมากปน ฯพดฝกตพ ตัทธฬ่านใ่า Attenuation สามารถสันเกตยเผม้ธนต้นโด้ปาก
รร ฝภาอทฟ่ 4

รู ปภาพทฝ่ 4 ตารานตัทธฬ่านใ่า Attenuation

5. Intrisic Attenuation (การลดทอนภายใน)
Intrisic Attenuation เฝ็นการลดทธน ทฟ่เกพดปากภาฬญนขธนสาฬโฮเผธร์ธธฮตพก ผานกรณฟเกพดปากสพ่นสกฝรกทฟ่ฯสมธฬร ่ญน
เนม้ธแก้ท ญนขั้น ตธนการฯลพตสาฬโฮเผธร์ปากฌรนนานฯร ้ฯลพต ญนธดฟต ฌรนนานฯร ้ฯลพตโม่มฟทานนาสพ่นสกฝรกแฬกธธกโฝโด้ทั้นหมด
เทใฌนฌลฬฟการฯลพตทฟ่ทันสมัฬญนฝฟ 1970 สามารถลดใ่า การลดทธน ทฟ่เกพดปากการฝนเฝม้ ธนสพ่นสกฝรกลนโด้มากขภ้น
เมม่ธสัญญาณแสนเดพนทานโฝเปธกัผสพ่นสกฝรกญนโฮเผธร์ ปะเกพดฯลกระทผ 1 ญน 2 ธฬ่านนฟ้ ใมธ ปะเกพดแสนกระปัดกระปาฬ
(Scatter) หรมธ เกพดการดรดซภ มขธนแสน (Absorbed)
5.1 กระเจผง (Scattering)
การเกพด Scattering ส่ทนมากปะทาญห้เกพด Attenuation ญนสาฬโฮเผธร์มากถภน 96% แสนเดพนทานญน ใธร์โฮเผธร์ และฌต้ตธผกัผ
ธะตธมญนแก้ ท ใลม่ น แสนมฟ ใ ทามฬม ด หฬย ่ น เมม่ ธ ชนกั ผ ธะตธม และ ส่ น ฯลกระทผญห้ เ กพ ด การกระปั ด กระปาฬขธนแสน (Scattering)
Scattering เกพดปากการกระทผกันระหท่านใลม่นแสน และ ธะตธมขธนโฮเผธร์ ถ้าเราสามารถใทผใยมการเกพด Scatter ญนใธร์โฮเผธร์
โด้ กฎปะโม่เกพด Attenuation ญนใธร์โฮเผธร์ ถ้าเกพด Scatter ญนใธร์โฮเผธร์แสดนท่า มย มขธนใลม่นแสนทฟ่ตกกระทผเฝลฟ่ฬนโฝ ทาญห้โม่
สามารถเดพนทานโฝข้านหน้าต่ธโด้ หรมธ เดพนทานโด้ระฬะสั้นลน หรมธ แสนธาปเฝลฟ่ฬนเส้นทานเดพนทานธธกโฝนธกใธร์โฮเผธร์

รู ปภาพทฝ่ 5 แสดนการเกพด Light Lost
ผานใรั้นการ Scatter ขธนแสนกฎสามารถกลัผหลันโฝฬันปย ดกาเนพดแสนโด้ นฟ่เฝ็นใยณสมผัตพท่ฟนามาญช้ญน Optical Time Domain
Reflectometer (OTDR) ญช้สาหรัผทดสธผสาฬโฮเผธร์ สามารถญช้หาปย ดทฟ่เกพด Loss ญนสาฬโฮเผธร์โด้ เช่ นปย ดทฟ่สาฬขาด หรมธปย ดทฟ่มฟ
การ Splice สาฬ เฝ็นต้น
5.2 การดูดซพ ม (Absorption)
แผผทฟ่ 2 ขธนการเกพด Intrinsic Attenuation ญนสาฬโฮเผธร์ใมธ Absorption (การดรดซั ผแสน) ญนสาฬโฮเผธร์ปะเกพดการ
Absorption Attenuation ฝระมาณ 3-5% เฝ็นฝรากฎการณ์ท่ฟเกพดขภ้นตามธรรมชาตพ ซภ่ นเกพดปากสพ่นสกฝรกทฟ่ฯสมธฬร ่ญนแก้ท และ
เฝลฟ่ฬนโฝเฝ็น อลันนานสั่นสะเทมธน หรมธ อลันนานผานธฬ่านตามรร ฝภาอทฟ่ 6

รู ปภาพทฝ่ 6 แสดนการเกพด Light Absorbed
สพ่นทฟ่แตกต่านปาก Scattering ใมธ Absorption สามารถปากัดใ่าโด้ ปากปานทนสพ่นสกฝรกทฟ่ธฬร ่ญนขั้นตธนการทาสาฬโฮเผธร์
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