
 

 

 درفیبرنوری چیست؟ FBT( و Splitterاسپلیتر)

 نوری فیبر (Splitter)اسپلیتر 

 

 FTTH در کلیذی اجشای اس یکی ٍ شَد هی استفادُ هشخص تقسین ًسبتبِ  پزتَ چٌذ بِ ًَری فیبز تقسین یک پزتَ بزای ًَری فیبزاسپلیتز 

 ًوَری  فیبوز  کواًکتَر  ًوَ   ٍ کزدکار هَج طَل تقسین، ًسبت خزٍجی، ٍ ٍرٍدی کابل طَل شاهل ًَری فیبزاسپلیتز ّای عوَهی پاراهتز. است

 بیشوتز  هتز هیلی 9.0 خارجی قطز. ّستٌذ هیلیوتزی 3 یا هیلیوتز 2 هیلیوتز، 9.0 کابلْای هعوَالً فیبزّا ،ًَری فیبز کابل هاًٌذ درست. است

 اتصواال  . شوَد  هوی  اسوتفادُ  اسپلیتزّای باکسوی  در بیشتز هتزی هیلی 3 ٍ 2 ّای کابل کِ حالی در شَد، هی استفادُ اسپلیتزّای هیٌی در

 .ّستٌذ ًَ  SC یا FC اسپلتیتزّا ًَری فیبز رٍی بز هعوَلی

  

ًوَری   ّای کٌٌذُ تقسین. شَد گذاشتِ اشتزاک بِ هشتزکیي اس بسیاری هیاى در PON تکی رابط یک دّذ هی اجاسُ ًَری ّای کٌٌذُ تقسین

ِ  ّوز  در هعووَالً  آًْا ،ًذارًذکزدى  کار بزای ًیاسی بِ بزق  PON OLT (Optical Line Terminal )ٍ ONT (Optical بویي  ًوَری  شوبک

Network Terminals )اسپلیتز ّستٌذ، هزسَم ًَری فیبز اسپلیتز ًَ  دٍ کلی، طَر بِ. شًَذ هی ًصبFBT ٍ اسپلیتز PLC. 

 اس بوی  ًَعی قذیوی کِ  FBT. دارد ٍجَد FBT (fused Biconical Taper) ٍ PLC Fiber Splitter، استفادُ هَرد تکٌَلَصی بِ بستگی

 FBT ایي تقسین کٌٌذُ ّا بِ ًسوبت ارساى ّسوتٌذ.   بٌابزایي است ارساى هحصَالتی چٌیي ساخت بزای استفادُ هَرد هَاد .دارد سابقِ سال 29

 .است حساس هَج طَل بسیار بِ آى اتالف ٍ بَد خَاّذ بشرگ آى اًذاسُ ،1x32بزای یک تقسین کٌٌذُ  هثالً ،هی باشذ سیادی ّای ًقص دارای

  

PLC (Planar Light Wave Circuit) Splitters ابعواد  دربواال   اطویٌواى  یوت قابلٍ  دقت با سیلیکا شیشِ در هَج ّذایت یٌذآفز بزاساس 

 :هثالً دارد، فزاٍاًی هشایای دارای Splitter PLC. است شذُ طزاحی کَچک

  ُ1بزای یک تقسین کٌٌذx32، ُبَد ٍ هی تَاًذ ظزفیت باالتزی ًیش داشتِ باشذ، خَاّذ کَچک آى اًذاس 

 ًیست حساس هَج طَل بِ آى اتالف.  

 ًَری ّای شبکِ بزای Passive FTTx، CWDM، DWDM ٍ اًذ شذُ طزاحی ًَری کابلی تلَیشیَى سیستن. 

 

 



 

 

 

 

 : PLC Splitterو   FBTتفاوت 

 

 

 

 نرخ تقسیم: 

 ًسبت بااسپلیتز با تَسیع یکٌَاخت تَاى  ،PON سیستن یک در هستقز اسپلیتزّای تزیي شایع. دارد ٍجَد هَجَد تقسین ًزخ اس هختلفی تعذاد

1 :N 2 یا :N آى در کِ است N شوَد  هوی  تَسیوع  یکٌَاخوت  خزٍجوی  ّوای  پوَر   تواهی در ًَری ٍرٍدی قذر . است خزٍجی پَر  تعذاد .

 تقسین کلی، طَر بِ. هی شًَذ ساختِ سفارشی هعوَالً اسپلیتزّایی چٌیي اها است، دستزس در ًیش یکٌَاخت غیز قذر  تَسیع با اسپلیتزّایی

 کار بِ ای حلقِ ّای شبکِ در N: 2 ّای کٌٌذُ تقسین 2 کِ حالی در ،هَرد استفادُ قزار هی گیزًذ ای ستارُ ّای شبکِ در N: 1 ّای کٌٌذُ

 .کٌٌذ فزاّن فیشیکی شبکِ در اسای تحویل افشًٍگی بِ سیستن قابلیت اطویٌاى را در تا رًٍذ هی



 

 

 

 ٍاجوذ  ًوَری  فیبوز  سیگٌال. شَد هی تقسین خزٍجی 32 بِ ٍرٍدی فیبزیک  کِایٌ هعٌی ایي بِ است، 1:32 یک در هعوَل تقسین ًسبت یک

 اس اسوپلیتز  تَاًیوذ  هی شوا ،(کیلَهتز 5 کوتز اس) باشذ کَچک OLT ٍ ONT بیي فاصلِ اگز. شَد هٌتقل کیلَهتز 29 اس بی  تَاًذ هی شزایط

 ٍ ی را باعو  هوی شوَد   بیشوتز  پوذیزی  اًعطاف، باالتز تقسین ًسبت بااسپلیتز . دارد یهعایب ٍ هشایا باالتز، تقسین ًسبت با. استفادُ کٌیذ 1:64

 دّذ هی کاّ ( ًَری شبکِ ٍاحذ) ONU ّز در را باًذ پٌْای باالتز، تقسین ًسبتاسپلیتز با  حال، عیي در. را سادُ تز هی کٌذ فیبز هذیزیت

 .افشای  هی دّذ چَى ًیاس بِ اعوال تَاى باالتزی بِ سیستن ّستین دٍ ّز یا ONU یا OLT دررا  ّشیٌِ  ٍ

 


