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 تمهيد

إن توظيف الضوء يف جمال االتصاالت ليس باجلديدد ييتربدا الميندان  يل    

نن  سربخدم الصفائح املتدنية الصقيلة لتكس  شتة الشمس بفواصل زننية نتينة 

يبأت دا  نفددس   ،ياالسدربفاة  ننادا يف إاسددال نتلوندات جمفسددم  ملوداةات بويلدة نودد يا      

ربمد باقربادا نددن  شدتة الشددمس    نتدددتات تود  0011األسدلو   سدربخدم األنميكددان  دام    

إلاسال نتلونات بمقية بني قمم اجل ال يهي نشاباة لطميقة إاسال ملتلوندات بدني   

 بربكدم رماهدام بيددل ندا يوددمت       0000يف  ددام  ،الودفن باسدربخدام الونضددات الضدوئية   

بالفوتوةون الذي يتكس  شتة الشدمس بوسدابة ندمه  هدةتاز  ينقلداا إن نكدان ه دم        

لقد نشطت ال حدو  يالرباداا  التمليدة  دالل      ،م  لية ضوئيةياسربالناا باسربخدا

احلمبني التامليربني األين يالثانية ألرل توظيف االتصاالت الضوئية لنقل املتلونات 

ت يف قد التوكمية الودمية لكنادا ت تودربطا جمدااا  الربطدواات الد  داندت قدد  ق        

هذا النحو حرب   دام    راة  الماةاا ال  توظف املورات الماةيوية يبقي احلال  ل 

 لدد  ضددوء هدددذ     ،ينددا ندديالة ننتونددات الليددةا ينددن اددم األليددا  الضددوئية         0691

املوربادات تةايد االهربمام يف نوضو  اسربخدام االتصاالت الضوئية ألس ا  دثري  

دان نن  همتاا ستة املتلونات التالية ال  توربطيا ننتونات االتصاالت الضوئية 

  الليةا بدال نن الشمس يدذلك االسربفاة  نن يسط إاساهلا  ند اسربخدام  راة

الضوضدداء يهددو األليددا    نقددل املتلونددات الضددانن لوددمية املتلونددات ي دددم تأامهددا ب    

 .الضوئية

تد ل االتصاالت الضوئية يف الوقت احلاضم يف التديد نن اجملاالت يأتي يف 

ا  ل  إجيداة  نقدنرباا  راة  الربلفون ياحلواسيب االلكرتينية يتنصب األنتاا حالي

ننتونة اتصاالت ضوئية توربطيا نقل املتلونات ملواةات بتيد  ن اشم   ا اهلواء 

بتد  ن نالت ننتونات االتصاالت الضوئية  ا األليا  الضوئية نن االهربمام الذي 

رتلاا قاةا   ل  تل ية احلارات اآلنية لتديد نن االسدربخدانات يبالفتدل يدربم اآلن    

ةا   لد  نقددل املتلوندات ندا  قمدداا يططدات بتيدد   ددا       تطدويم ططدات  اضددية قدا   
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ينندذ توظيددف املوردات الماةيويددة يف ننتوندات االتصدداالت بدد ت نودداحة        ،الفضداء 

االسربخدانات تربوا لربشمل  بوال نورية رديد  ضمن احلةنة الكامنغنابيوية 

يبود ب تندو  ي تودا  حادم النشدابات الد         ،لألغماض املدنية يالتوكمية املخربلفة

 ربدداإ إن ننتونددات االتصدداالت  صددد حت احلارددة نلحددة ندددن ق ددل التديددد ندددن         

الشدمدات لربطدويم ننتوندات اتصداالت رديدد  بتدد  ن  صد حت نوداحة الدرتةةات          

هلذا الو ب  ،الماةيوية املوربخدنة نكربتسة يغري قابلة السربيتا  املربطل ات اجلديد 

يف جمال ( متلة باملتلوناتاحمل)يربطلسا الناس إن توظيف املورات الضوئية املضمتنة 

االتصاالت بدال نن املورات الماةيوية يهذا يتين إضاةة نواحة تمةةية د ري  ردا 

يف هذ  احلالة سيمكسن اسربخدام  ،السربيتا  النشابات اجلديد  احلالية ياملوربق لية

ديكداهريتة يف ننتوندة اتصداالت ندن      01شتا  ليةا  ش ا  املوصالت نضدمتن بدرتةة   

لتدل املودربفيد المئيودي     ،صفحة نصية يف الثانية الواحدد   901111ال نا يقاا  إاس

نددن تطددوا االتصدداالت الضددوئية هددم شددمدات الربلفددون إس سدديمكنام نددن اسددرب دال         

الق لوات النحاسية باألليا  الضوئية حيث يوربطيا ليف ضدوئي نفدمة ال يربادايز    

ت األلدو  ندن األسدال     نايكمين نن نقل نتلونات تتاةل نا تنقله  شما 001قطم  

 ضف إن سلك إنكانية نقل املتلونات بوسابة الليف الضوئي ملوداةات   ،النحاسية

 . بتد يبأنان تام يبكلفة  قل نقاانة باألسال  النحاسية

سدربخدام  اساسيات االتصاالت ينقل املتلونات ب يف هذا الكربا  سيربم تقديم 

 ألرلاحلانل للمتلونات يال يانات  الليةا ال  سربمثل  شتةاملصاةا الضوئية ينناا 

ن اشم   ا  األينبوسابة ننتونة االسربالم يبطميقربني  اآل مالطم   إننقلاا 

يوربتمض الكربا   يال  هم  ،الضوئية دوسط ناقل األليا  باسربخداماهلواء يالثانية 

نفاهيم الليةا يديفية اشربغاله ياملتلمات المئيوية املطلو  نتمةربادا ليربودن  لندا    

 األةكدداانددن ادم سددنقدم    ،لالسدربخدام  املناسدد ةاات ةانربخدا  القدديم الصدحيحة يالليدد   

ملوضو  االتصاالت الضوئية نا الرتدية  ل  نكونات املنتونة يديفية  األساسية

الربتددمت   ليادا  نددد توظيددف نثدل هددذ  الربقنيددات يف      ب ملداا ي هددم املتلمدات الواردد   

تصاالت الضوئية بشكل نوسا يلي سلك  مض نوضو  اال ،االسربخدانات املخربلفة
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اخلاصدة   ياألساسديات نا الرتدية  ل  اجلوانب التملية يشدم  نفصدل للمفداهيم    

ياملدثامات الودل ية  لد  نقددل     اإلشداا  يتدوهني   اإلاسدال باملوضدو  ننادا سدتة يسدم ة     

نربطمق بتد سلك  ،يالربحليل الطيفي هلا يهكذا اإلشااات ياسربالماملتلونات يدشف 

ت اننتوندددات االتصدداالت الضددوئية يف الربط يقددد    ربلفددة السددربخدام  الطمائددا املخ  إن

يلي هذا الفصل نوضو  نتاجلة اإلشاا  املوربلمة ألرل  دمض املتلوندات    ،املخربلفة

يف اخلربام سنربطمق إن راندب األندان    ،املمسلة بطميقة ياضحة  الية نن األ طاء

صمم هذا  ،لليةاياألساليب املتربمد  لضمان رانب األنان  ند اسربخدام ننتونات ا

الكربا  ليكون املوربوى األيل يف نوضو  االتصداالت للكليدات اهلندسدية يالتلميدة يال     

 .يربطلب نتمةة نو تقة باملوضو 

 املثلفون
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