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OPTĐK HABERLEŞME ĐLKELERĐ 

 
 
 
A. Haberleşmede Optik sistem kullanım gereksinimleri: 
 
Optik haberleşme sistemi kullanımına aşağıdaki gereksinimlerinden dolayı 
yönelinmiştir, 
 
- Bakırdan daha ucuz  malzemeden (camdan) üretilen iletkenlere gereksinim 
duyulması, 
- Hızla artan kanal ve bant gereksinimleri karşılayabilecek yüksek kapasiteli iletimin 
gerekmesi, 
- Geniş bantlı yüksek hızlı iletimin gerekmesi, 
- Nükleer patlama ve elektromanyetik iletkenlerden etkilenmeyecek bir iletken cinsine 
gerek duyulması, 
     Optik iletim sistemleri yukarıdaki 4 sorunun çözümü olarak görülmüş, Lazer’in 
bulunmasıyla da optik sistem oldukça kısa sürede iletişimde uygulanmaya 
başlanmıştır. 
     Optik iletim sistemlerinin bu kadar hızlı gelişmesinde endüstriyelleşme 
(sanayileşmiş)  ülkelerin artan istekleri kadar,  gelişmekte olan ülkelerin haberleşme 
isteklerindeki hızlı artışında etkili olduğu söylenebilir. Bu sistemler şu anda geleceğin 
haberleşme şebekesinin temelini oluşturacak seviyeye gelmiştir. 
 
B. Optik (ışıksal) iletimin diğer iletim sistemleri ile karşılaştırılması : 
 
Işıksal iletimi diğer iletim sistemlerinden farklı kılan özellikler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir. 
 
1.  Yüksek hızda iletim sağlanması; Optik iletim sistemlerinde taşıyıcı frekans çok 
yüksek olduğundan diğer sistemlerinkinden daha yüksek bant genişliklerine ve daha 
yüksek iletim hızlarına erişilmiştir. 



GYM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Pörtföyü 2010 

 

www.gym-tech.net | 0212 320 4030 
 

2 

 
Şekil - 1 

 
Şekil -1‘ den de görüleceği üzere iletim sistemlerinin karşılaştırılması için kullanılan 
(bant genişliği X  uzaklık) çarpanının: 
-Eşeksenli ( koaxıel ) kablolarda  --------------------------0.2    Ghz x Km. 
-Dereceli indisli ( GI ) fiberlerde   --------------------------1        Ghz x Km. 
-Tek modlu  ( SM ) fiberlerde       --------------------------100   Ghz x  Km. 
Olduğu göz önüne alınırsa optik fiberlerin çok geniş iletim olanağı sağladığı görülür. 
 

- 1 - 
2. Uzun yineleyici  (tekrarlayıcı) aralığı; Bugün kullanılan teknolojide optik 
fiberlerde yineleyici aralığı ;1310 nm. dalga boyu ışık kullanarak  40–50 KM. , 1550 
nm. dalga boyu ışıkta ise 100 km, ye ulaşılmış bulunmaktadır. 
1 Mhz’ lik işaret için gücün yarıya düştüğü uzaklık ; 
Bakır iletkenlerde 250 m 
Eşeksenli iletkenlerde 1000 m. 
Tek modlu fiberlerde 10000 m. 
 
3. Kanal başına bedelin ( maliyetin ) düşük olması;  Kabloların hafif ve ucuz 
olması, bant genişliği  x  uzaklık  çarpanının büyük, yineleyici aralıklarının uzun ve hat 
donanımı değiştirilerek   (aynı fiberden yararlanarak ) kanal sayısı artırılabildiğinden 
maliyet düşmektedir. 
Aynı kapasiteli bakır iletkene göre ;140 Mb /s. lik çoğullama sisteminde en az 50 ; 
565 Mb/s.de en az 200 kat ucuzdur. 
 
4. Bilgi çalınması güçlüğü; Optik fiber damadan bilgi çalabilmek için ya kabloyu  
(damarı)  kesip sisteme bağlayarak  veya  LID sistemli kaynak makinası çalışma 
ilkesinden yararlanılarak çalınabilir. Birinci yöntemde anında,  ikincisinde de maliyeti 
yüksek zaman isteyen ve aynı anda devreler üzerinde zayıflamanın arttığından tesbiti 
kolaydır. 
 
5. Elektromanyetik etkiden bozulmama; Bakır iletkenli (Bakır tel eşeksenli kablo 
v.b) ve diğer iletim sistemleri (elektromanyetik dalga vb) manyetik etkiden 
bozulurken optik iletimde bozulma yoktur. Yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber 
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damarlar yerleştirilerek iletkenlerin aynı anda enerji taşıması hem de haberleşmeyi 
gerçekleştirmesi sağlanır. Enerji iletim hatları çift amaçlı kullanılmış olur. 
 
6. Karışma (Diyofoni) olmaması; Optik iletimde sinyaller fiber damar dışına 
taşmaz. Kıvrımlardan dolayı sinyaller damar dışına taşsa bile diğer damarlara girip 
onları etkilemez. Bu nedenle  karışma ( diyofoni ) yoktur. 
 
7. Elektriksel  yalıtım; 0ptik fiberler elektriksel bakımdan yalıtkan maddelerden 
yapılmış olduğundan  uçlar arasında tam bir elektriksel yalıtım sağlar. Bu özellik dar 
bantlı sistemler ve kapalı devre televizyon sistemleri için çok uygundur. 
 
8. Değişik çevre koşullarına uyum sağlaması; Isıya dayanıklı fiber damarlar  
(+500  C ‘ ye kadar ) üretilmiştir. Ayrıca kırılma ve kopmalarda kıvılcım 
çıkarmamaktadır. Bu nedenle bakır iletkenli kabloların kullanılamadığı (alt ve üst ısı 
sınırı yüksek olan ve patlayıcı maddelerin bulunduğu) ortamlarda güvenlikle 
kullanılmaktadır. 
 
9. Değişik amaçlar için üretim yapıldığından standartlaşma yoktur; Her üretici 
firma kendisine göre ilkeleri temel alarak kablo tasarımında bulunduğundan şu anda 
kablolarda bir standartlaşma yoktur. Ayrıca her an değişen özellikte fiber kablo isteğe 
bağlı üretilmektedir. Türkiye’de şu an  4,6,10,12,20,24,36,48. Damarlı Japonya’da da 
100,200,600,damarlı fiber optik kablo üretilmektedir. 
 
10. Tesis kolaylığı; Optik fiber kablolar küçük çaplı  (10 damarlı kablonun çapı 1,7 
mm ) ve hafif oluşları nedeniyle tesisleri kolaydır. Örneğin bakır iletken (0.6 mm.2  Q) 
3 kg / km, fiber damar  30-50 gr 7km. Makara boylarının uzun (1.5 +- 0.05 veya 2+-
0.05 ) olması ek sayısını azaltmakta kablo kesiti (çapı) küçük olduğundan aynı gözden 
birden çok kablonun çekilmesi sağlanmaktadır. Kablo tesisinin kolaylığına karşın ek ve 
bakım için kullanılan malzemeler oldukça pahalı olduğundan tesis ve ek yapımının 
uzman kişilerce özenle yapılması gerekir. 
 
11. Yerel (abone) dağıtım şebekesinde kullanılması; ISDN uygulamalarının 
gündeme gelmesi ile birlikte fiber optik kablolar artık abonenin evine kadar tesis 
edilebilir hale gelmiştir.  
 

 
 - 2 - 

     Bu amaca yönelik arazi tipi donatım ve kablo dağıtımının yaygın olarak kullanıldığı 
Đsveç, Almanya,Fransa ve Amerika gibi ülkelerde Yerel Đletişim Ağı şebekeleri  ( LAN 
Local Area Network ) pilot uygulamalarına başlanmış olup eve kadar fiber 
uygulamaları yapılmaktadır. 
     Şu anda bedelleri çok yüksektir. Yakın gelecekte kaynak paylaşımı yöntemi ile 
maliyetler düşecektir, böylece abone çevrimlerinde kolaylıkla uygulanabilecektir. 
 
12.  EMI ( elektro manyetik girişim ) ve RFI ( Radyo frekans girişim ) 
üretmez. 
13.  Topraklama problemi yok; çünkü metalik değildir. 
14.  Hammaddesi sınırsız ( kum ). 
 
C. Optik fiberlerin kullanım alanları: 
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      Optik iletim sistemleri ; Büyük olanaklar sağlaması nedeniyle kısa sürede çok 
geniş kullanma alanları bulmuştur. Bu sistemlerin kullanıldığı çeşitli alanlar aşağıda 
sıralanmıştır.      
1.  Zayıflamanın az, bant genişliğinin büyük,  kanal başına düşen maliyetlerin düşük 
olması nedeni ile uzun mesafeli büyük kapasiteli haberleşme sistemlerinde ve orta 
mesafeli düşük kapasiteli sistemlerde. 
2. Hem örneksel hem sayısal iletime olanak sağlaması ve geniş bandlı servis             
verebildiğinden özellikle santrallar arası ( jonksiyon ) bağlantıda . 
3.   Düşük kayıp, yüksek hız nedeniyle bina içlerindeki iletim sistemlerinde (plastik 
fiberlerde) 
4.   Kapalı devre televizyon sistemlerinde . 
5.   Veri ( data ) iletiminde. 
6.    Elektronik aygıtların birbiri ile bağlantısında . 
7. Havacılık alanında, (Radarlar) yüksek hız gerektiren aygıtlar arası ve uçak iç      

donanımlarında  
8.   Demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon uygulamalarında  
9.    Yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber damarlar yerleştirilerek iletkenlerin, enerji 
taşırken 
      aynı anda haberleşmeyi de sağlamasında 
10. Trafik denetim ( kontrol ) sistemlerinde. 
11. Askeri haberleşme sistemlerinde. 
12. Reklam panolarında. 
13. Tıp alanında uygulanan aygıtlarda. 
14. Nükleer enerji santralleri ve radyoaktif ışımaların iletişimi bozduğu yerlerde 
Optik fiberlerin kullanım alanları, iletim uzaklığı ve data (veri) arasındaki bağıntı 
aşağıda görülmektedir. 

 
Şekil -2 

 
 
 

- 3 - 
IŞIKSAL (OPTĐK) ĐLETĐMĐ 

 
     Işıksal (optik) iletimin yapılabilmesi için, bilgi işaretini iletim ortamına ve alıcıya 
uygunlaştıracak bir takım dönüşümler gerekmektedir.                        
     Bilgi sinyali kesinlikle elektriksel olmalı, elektriksel gelen bilgi işareti  örneksel 
(Analog) veya sayısal (Dijital) olabilir. Bu işaret örneksel veya sayısal arabirim ile 
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sisteme gelir. Bu işaret gerilimden akıma dönüştürücü (çevirici) ile bilgi, ışık 
kaynağına (LD,LED’e) iletilmektedir. E/O  dönüştürücünün (ışık kaynağının) çıktısı 
(ışık sinyali) fiber damara arabirim aracılığı ile iletilmektedir. 
     Fiber damar, ışık kaynağından gelen bilgiyi (ışıksal ) alış noktasına kadar 
iletmektedir. Alış kolundan fiber damar ile ışık sezici (APD-PIN) arasındaki arabirim 
aracılığı ile ışık geçişi sağlanır. 
     Işıksal olarak gelen bilgi işareti O/E dönüştürücünün çıktısı elektriksel sinyalidir. 
Akımdan gerilime dönüştürücü, bilgi işaretini gerilim bazlı (tabanlı) bilgi işaretine 
dönüştürmektedir. Alıcımızın çalışma ilkesine veya girdisine göre bilgi işareti sayısal 
(dijital) veya örneksel (analog) işarete çevrilir. Böylelikle (şekil-3’da görüldüğü gibi ) 
ışıksal iletim sağlanmış olur. 
 
 
 

 
Şekil - 3 

 
 

 
 
 

- 4 – 
 
A. Optik fiberlerde uygun iletim dalga boyları: 
 

       Haberleşme kabloları için en önemli kriterlerden birisi işaret zayıflamasıdır. Fiber-
optik sistemlerde uygun iletim için ; zayıflamanın bazı minumum değerlerde bulunduğu 
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fiziksel dalga boyları  (PENCERELER)  tasarımlanmıştır. Dalgaboyu –zayıflama ilişkisinde 
şekil-4 de görüldüğü gibi üç ayrı bölge meydana getirirler .    

 

         
Şekil – 4 

 
Birinci pencere : Kızılötesi dalga boylarına yakın bir bölgede olup, 800 nm ve 900 
nm arasını kaplar. Fiber liflerinin, ilk olarak kullanıldığı yıllarda bu pencere tercih 
edilmişti. Çünkü o zamanki yarı iletken yarı iletken ışık üreteçleri ve alıcıları  800-900 
nm dalga boylarına uygundur. 
 
Đkinci pencere   : 1150 nm -1330 nm arasını kaplar, bu aralıkta maddenin kendisinin 
sebep olduğu madde dispersiyonu en düşük değerini alır. 
 
Üçüncü pencere: Yaklaşık olarak orta noktası 1600 nm olan bölgede olup 150-200 
nm genişliktedir. Bu bölgede fiber zayıflaması en düşük değerindedir. Bundan dolayı 
uygun laser kaynakları kullanıldığında uzun mesafe için kullanılan dalga boyu  üçüncü 
pencerededir. 
 
B. Çoğullama.( Multubleks ): 
 
     Modülasyon; Bir bilgi işaretini uzaklara gönderebilmek için yapılan işlemdir. 
Bilgi;elektriksel işaret biçiminde olsa bile, iletim için uygun olmayabilir. Zamanla 
değişen elektriksel işaretlerin tümü belirli bir iletim ortamında verimli olarak 
iletilmeyebilir. Bu nedenle gönderilecek bilgi işaretinin elimizdeki iletim kanalına, 
verimli şekilde iletime uygun duruma getirilmesi gerekir. Bu işleme modülasyon denir. 
Değişik şekillerde modülasyon yapılabilmektedir. 
     Diğer bir anlamda uziletişimde bir öz kaynağın birçok kullanıcı arasında 
kullanımına modülasyon denir. 
     Modülasyon işlemine uğramış bir bilgi işareti bir taşıyıcı frekans civarındaki bir 
bandı kapsayan işaretler grubuna dönüşmektedir. Böylelikle bilgi kanalı da bir frekans 
bandına dönüş olmaktadır. 
     Bir iletim ortamında birçok frekans bandını bir arada,  biribirine karışmasını 
önleyecek şekilde taşıma işlemine çoğullama (multiplex) denir. Bunlarda kendi 
arasında aşama,aşama çoğullanabilmektedir. 
 
 

- 5 - 
 

 850 1550 1300 
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(dB) 
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     Avrupa’da kullanılan sayısal düzen ve çoğullama aşamaları Darbe (vurum) Kod 
modülasyonu ile (PCM yada DKM) yapılan çoğullama kanal kapasiteleri aşağıdaki 
gibidir. 
 
 
 

Şekil – 5 
 
 
 
     Ülkemizde şu an (5.aşama çoğullama) 622Mb/s sistemi kullanılmaktadır. 622 Mb/s 
ile çoğullama sisteminde bilgi işaretinden optik fiber damara kadar olan iletim 
sisteminin (K/P ve Hat Teçhizatı’nın öbek yapısı Şekil-6’ daki gibidir. 
 
 
 
 

Şekil 
– 6 

 
 
 
 
 
 
- 6 – 
C.Dö
nüşt
ürüc

üler : 
 

     
Elektr

ik 
sinyal

ini 
optik 
(ışıks

al) sinyale, optik (ışıksal) sinyali elektrik sinyaline çevirme görevini yapan yarı 
iletkenlerden yapılmış elemanlara  kısaca dönüştürücüler diyoruz 
 
 

 1                                 30                       120                   480                   1920                    STM-1             STM-N Kanal 
sayısı 

  64 Kb/s                 2 Mb/s                 8 Mb/s                 34 Mb/s           140 Mb/s                155 Mb/s       622 Mb/s 

 1       .Aşama               2.Aşama            3.Aşama          4.Aşama              5.Aşama   

 
 
      2Mb/s          8Mb/s     34Mb/s     140Mb/s 
      MUX            MUX        MUX        MUX            STM-1     STM-N                       
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Şekil – 7 

 
 
1.Elektrik  sinyalini ışıksal  (optik ) sinyale dönüştürücüler  ( E / O) : 
 
     Hat teçhizatı’nın verici ucunda bulunan bu dönüştürücüler elektriksel olarak gelen 
sinyali ışıksal (optik) sinyale çevirirler. Temel olarak iki tip dönüştürücü 
kullanılmaktadır. Bunlar LED ve LD tir.  
 
LED        : Işık yayan diyot.(Light Emiting 8iyote) 
LD          : Uyarılmış ışınım salınım ile ışık çoğultan diyot (Light Amplification by 
Simulated Emission of Radiation diyode).  
 
 
 
 

  
 
şekil – 8 

 
 

 
Şekil-8’deki grafiklerden de anlaşılacağı üzere LED’le örneksel ve sayısal sinyale 
çevrilebilmekte iken, LD ile yalnızca sayısal sinyaller ışıksal sinyallere 
çevrilebilmektedir. 
 
 
 
 
 

- 7 - 
     Bunlardan InGasP elementelerinden yapılmış olan LED, LD özellikleri aşağıda 
karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.    
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Şekil - 9 

 
LED’ ler :                                 LD’ler: 
 
Az güç harcarlar                      Miliwatlar boyutundan 10 w’ kadar yüksek çıkış güçleri 
vardır. 
Uzun ömürlüdürler                   Yüksek tepki hızları (yükselme zamanı) ile bilinirler. 
Ucuzdurlar                                Pahalıdırlar. 
Tesisi kolaydır.                         Yönlü yayınım (emisyon ) vardır. 
Düşük güçlüdürler                    Isıya karşı duyarlıdırlar. 
Düşük tepki hızları vardır         Kısa ömürlüdürler. 
 
     Sistemde LED veya LD’lerden hangisinin kullanılacağı sistemin özelliğine ve 
gereksinimlerine göre belirlenir. 
     Genel olarak ; LED’ler sürücü ve denetim (kontrol) devrelerinin basitliği dolayısıyla 
dar bantlı kısa erişimli haberleşme sistemlerinde ve aygıt içi bağlantılarda, LD’ler ise 
yüksek güçlü olduklarından geniş bantlı uzak erimli (mesafe) haberleşme 
sistemlerinde kullanılmaktadır. 
 
 
2. Işıksal (optik) sinyalleri elektriksel sinyallere dönüştürücüler (O / E ) : 
 
     Hat donanımının (techizatının) alış ucunda bulunan bu dönüştürücüler optik 
(ışıksal) olarak gelen sinyali sezerek (algılayarak) elektrik sinyaline çevirirler. 
     Temel olarak iki tip O/E dönüştürücü kullanılmaktadır. Bunlar APD ve PĐN - FET’ 
dir. 
 
APD        : Çığ etkili foto diyod (Avalanche Photo diode) dur. APD’lerin gürültü 
düzeyleri yüksektir. Özellikle yavaş çalışan sistemlerde kullanılır. 
 
PĐN-FET : Pozitif–Katkısız–Negatif Alan Etkili Transistör (Pozitive-Đntrinsiç-Negative 
Field Effect Transistör) dür. Pin-fet’lerin ışık duyarlılıkları ve tepki hızları yüksektir. Bu 
nedenle optik sinyallerin alınmasında yaygın olarak kullanılır. 
 

IŞIĞIN YANSIMASI VE KIRILMASI 
 
     Işık ; kırılma indisleri farklı, bir ortamdan diğerine geçerken gelen ışığın dikey 
eksenle yaptığı açıya bağlı olarak kırılma veya yansıma diye tanımladığımız bir takım 
değişikliklere uğrar. Işığın kırılma indisi  (n) harfi ile gösterilir. 
     Işık yayıcı veya alıcılarıyla fiber kablonun bağlantısı değişik ek tipleriyle 
gerçekleştirilir. Optik fiber içinde ışık demetinin iletimi ile ilgili iletim mekanizması 
fizikteki yansıma ve kırılma kurallarıyla açıklanır. 
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A. Işığın özellikleri: 
 
Işık kelimesi kızılötesi ve morötesi bölgeler ve görülebilen elektromanyetik 
radyasyonu açıklamak için kullanılır. 
 
 
   Dalgaboyu (m)   10-8       10-7      10-6      10-5      10-4      10-3      10-2      10-1      

100      101      102 

    Frekans (Hz)           1016      1015         1014      1013      1012     1011      1010     109    
108   107   
                                             Phz                                  Thz                              
Ghz 

                        X Işınları      Görünen Işık                     Mikro Dalga                 
Radyo Dalgaları 
 
 
Işık genellikle dalga boyu cinsinden ifade edilir.  ג Dalga boyu ve ƒ  frekans arasındaki 
ilişki aşağıdaki formülle verilir: 
 
C :ışığın boşluktaki hızı : ג=c / f 
 
Örnek olarak  1 = ג nm dalga boyundaki ışığın boşluktaki hızı  300.000  km / sn  ise  f  
frekansı  
 
         C        3 . 108                 
F= ------  = -----------  =  3 . 1014     Hz   = 300.000  Ghz dir.            
 10-6          ג         

 
     Kenar ve orta kızılötesi bölgelerde yani 800 ile 1800 nm dalga boyları arası fiber 
optik haberleşme için kullanılmaktadır. 
 
 
B. Temel prensipler : 
 
     Işık iletimi; Optik fiberlerin kullanımında en önemli faktörlerden birisi ışık kaynağı 
ve alıcı arasında ışığın yol aldığı ortamın saflığı ve mükemmelliğidir. 
     Işığı fiber içine sokmak ve oradan çıkmamasını sağlamak için kullanılacak en basit 
yol eş eksenli ve kırılma katsayısı farklı katmanları optik dalga kılavuzu olarak 
kullanmaktır. Bu katmanlar  ÖZ  ve KAPLAMA olarak isimlendirilir. 
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Öz bölgesi kaplamaya göre daha yüksek kırılma katsayılı maddeden yapılır. 
Kırılma katsayısı: Bir maddenin kırılma katsayısı ışığın boşluktaki hızının o 
maddedeki hızına oranı olarak tanımlanır. 
 
             C                                                                          Öz           : Core 
Ni = -----------                                                                      Kaplama: Claddinğ 
             Ci   
    
 
C =  ışığın boşluktaki hızı  
Ci = ışığın madde içindeki hızı  
 
Işık eğer, kırılma katsayısı  “n” olan ışık geçiren bir maddeden geçiyorsa   ilerleme hızı 
“n” kere azalır. Böylece örneğin  n=1,5 kırılma katsayılı bir cisim içinden geçerken 
ışığın hızı  
 
 
 
         C             300.000 km / s 
Ci = ------   =   -----------------------    =   200 m/ms dir.              Havanın kırılma 
katsayısı = 1  dir 
          n                    1,5 
 
     
Snell kanunu 
 
 

ÖÖZZ  //  CCoorree  

KKAAPPLLAAMMAA  
CCllaaddddiinngg  BBuuffffeerr//CCooaattiinngg  

1100
 225500 
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Eğer ışık  n1 kırılma katsayılı ortamdan gelip  n
geçiyorsa, ışık hüzmesi yansıyacak ( veya bükülecek ) tir.
  
 
Sin α          n2           C1 
--------  =  ------  =  --------- 
sin  β         n1           C2 
 
c2 = 2.ortamda ışığın hızı  
n2 = 2.ortamda kırılma katsayısı 
n1=  1.ortamda kırılma katsayısı 
c1 = 1. ortamda ışığın hızı 
Bu kanunu optik fiberlere uyguladığımızda şu 3 durumla karşılaşırız.
 
 
 
 

Durum  1. 
Gelen ışık büyük kırılma katsayılı ortamdan küçük kırılma katsayılı ortama geçerse 
kırılarak geçer. 
 

 

Bu durumda      α < α         kritik dir ( 
 
Durum 2. 
Geliş açısı kritik açıya eşitse  β =90 ve Sin  β =1 olaca
iki ortamın çakıştığı düzlemde kalır ve orada ilerler.
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kırılma katsayılı ortamdan gelip  n2  kırılma katsayılı diğer bir ortama 
k hüzmesi yansıyacak ( veya bükülecek ) tir. 

 

= 2.ortamda kırılma katsayısı  
=  1.ortamda kırılma katsayısı  

Bu kanunu optik fiberlere uyguladığımızda şu 3 durumla karşılaşırız.

- 10 – 

Gelen ışık büyük kırılma katsayılı ortamdan küçük kırılma katsayılı ortama geçerse 

şekil – 12 

kritik dir (  α    kritik = kritik açı ) 

β =90 ve Sin  β =1 olacağından snell kanununa göre ışık 
iki ortamın çakıştığı düzlemde kalır ve orada ilerler. 
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kırılma katsayılı diğer bir ortama 

Bu kanunu optik fiberlere uyguladığımızda şu 3 durumla karşılaşırız. 

Gelen ışık büyük kırılma katsayılı ortamdan küçük kırılma katsayılı ortama geçerse 

 

ğından snell kanununa göre ışık 
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Bu durumda görüldüğü gibi, kritik açı 
 
Durum 3. 
Eğer geliş açısı kritik açıdan büyükse ışık öz ve kaplama sınırından yansıyacaktır. 
Buna TAM YANSIMA  denir. 
 

 

Nümerik açıklık. 
 
Kırılma katsayısı  n1 olan öz tabakasıyla n
lifi düşünelim. 
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Bu durumda görüldüğü gibi, kritik açı her iki ortamın kırılma katsayılarına bağlıdır.

Eğer geliş açısı kritik açıdan büyükse ışık öz ve kaplama sınırından yansıyacaktır. 

Şekil – 14 
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olan öz tabakasıyla n2 olan kaplama tabakasından oluşan bir fiber 

Şekil – 15 
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her iki ortamın kırılma katsayılarına bağlıdır. 

Eğer geliş açısı kritik açıdan büyükse ışık öz ve kaplama sınırından yansıyacaktır. 

 

olan kaplama tabakasından oluşan bir fiber 
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      Yansıma kanununa göre ışığı  n = 1 olan dış ortamdan (havadan) fiberin öz 
tabakasına yönlendirmek ve yansımadan içeri girmesini sağlamak için mümkün olan 
en büyük açıya  (Qmax) fiberin kabul açısı denir. Bu açının sinüsü fiberin NÜMERĐK 
AÇIKLIĞI (NA) diye adlandırılır. NA fiberin en önemli değişkenlerinden biridir. 
 
 

 
 
 

Şekil - 16 
 
 
 
     Fiber ÖZ’ü (core), ışık kaynağından gelen bütün ışıkları kabul etmez. Fiberin kabul 
edebileceği ışın miktarı öz (core) capına ve ışının geliş açasına bağlıdır. 
Kısaca NA, fiber damar içinde ilerleyebilecek ışınların ışık kaynağından en çok kaç 
derecelik açıyla geldiğini belirleyen bir değerdir. 
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C. Mod nedir ? 
 
 

 
 

Tek bir ışının fiber içinde izlediği yola (path) mod denir. Fibere 
değişik açılarla giren ışınlar, farklı açılarla yansıyarak 
gideceğinden farklı yollar izler. Diğer uca farklı sürelerde 
ulaşırlar. 
 

n2 

n1 

Ø “Kabul Açısı” 

NA=sinØ=√n1
2-n2

2 
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     Optik fiberler öz tabakasının çapı,ö
ve kaç ayrı ışık ışınını aynı anda geçirdiğine bakılarak değişik guruplara ayrılırlar.
 
A. Fiberlerin içerlerinde yayılan ışığın izlediği yola göre sınıflandırılması :
 
1-Basamaklı indisli Çok modlu fiber.    
2-Dereceli indisli çok modlu fiber.        (Graded ındex multi  mod fiber) 
3-Basamaklı indisli tek modlu fiberler.  (Step index single mod fiber) 
 
Bu üç değişik yapıdaki fiberlerin değerleri aşağıda verilmiştir.
 
 

 

 
 
 
 

Bunların optik iletimi,kırılma indisi dağılımı ve darbe iletimindeki etkileri aşağıdadır.
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OPTĐK FĐBER ÇEŞĐTLERĐ 

Optik fiberler öz tabakasının çapı,öz ve kaplama tabakalarının kırılma katsayıları 
ve kaç ayrı ışık ışınını aynı anda geçirdiğine bakılarak değişik guruplara ayrılırlar.

A. Fiberlerin içerlerinde yayılan ışığın izlediği yola göre sınıflandırılması :

Basamaklı indisli Çok modlu fiber.    (Step index multi mod fiber)
Dereceli indisli çok modlu fiber.        (Graded ındex multi  mod fiber) 
Basamaklı indisli tek modlu fiberler.  (Step index single mod fiber) 

Bu üç değişik yapıdaki fiberlerin değerleri aşağıda verilmiştir. 
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Bunların optik iletimi,kırılma indisi dağılımı ve darbe iletimindeki etkileri aşağıdadır.
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z ve kaplama tabakalarının kırılma katsayıları 
ve kaç ayrı ışık ışınını aynı anda geçirdiğine bakılarak değişik guruplara ayrılırlar. 

A. Fiberlerin içerlerinde yayılan ışığın izlediği yola göre sınıflandırılması : 

(Step index multi mod fiber) 
Dereceli indisli çok modlu fiber.        (Graded ındex multi  mod fiber)  
Basamaklı indisli tek modlu fiberler.  (Step index single mod fiber)  

Bunların optik iletimi,kırılma indisi dağılımı ve darbe iletimindeki etkileri aşağıdadır. 



GYM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Pörtföyü 2010 

 

www.gym-tech.net | 0212 320 4030 
 

1

6 

 
Şekil – 20 

 
 
     Fiber damarlara değişik açılarla giren ışınlar karşı uca (varışa) ayrı, ayrı yolları 
izleyip farklı sürelerde ulaşırlar. Süre farkı’da evre (faz) farkları oluşturur.  Süre 
farkından doğan faz (evre) farkları da alış ucunda ışınların birbirini söndürdüğü 
(kırınımdan) ve güçlendiği (girişimden) kesit bölgeleri oluşur,  bu olay çok modlu 
fiberlerde oluşur. 
 
 
1.  Basamaklı indisli çok modlu fiber. ( step index multi mod fiber) : 
 
     Đsmini çekirdeğin basamağa benzeyen kırılma indisi profilinden alır, tranasmisyon 
kapasitesi modal saçılım ile sınırlıdır. Özün çapı kullanılan ışığın dalga boyuna göre 
çok büyük olduğundan mod sayısı artmakta ve zayıflamalara neden olmaktadır. Modal 
saçılım nedeni ile fiber içindeki ışık modlarının izlediği farklı yollar ve bu sebeple 
meydana gelen gecikmelerin meydana getirdiği sinyal bozulmalarıdır.    
 
-850 nm ve/veya 1300 nm dalga boylarında çalışır. 
-Telefon dağıtımı, lan omurgaları, ses ve video servisi ve kısa mesafeli dahili 
kablolarda kullanılır. 
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Fiber  tipi Kesit

Basamaklı
İndisli
Çok
Modlu
fiber

Dereceli
İndisli 
Çok 
Modlu
fiber

Kırılma indisinin
Kesit dağılımı

Işık propagasyonu İletim 
karekteristiği

Verilen      alınan 
darbe       darbe

Basamaklı
İndisli
Tek
Modlu
fiber
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2. Dereceli indisli çok modlu fiber (graded ındex multi mod fiber): 
 
     Basamaklı indisli çok modlu fiberlerde zaman farkından meydana gelen mod 
bozulması dereceli kırılma katsayılı fiber kullanarak büyük ölçüde azaltılır. Farklı 
modların farklı zamanlarda diğer uca ulaşmasından kaynaklanan gecikme süresi 
mümkün olan en az süreye indirilir. Parabolik kırılma indisi profili nedeniyle değişik 
modlardaki ışık aynı gecikme ile yayılır. Bu sebeple modal sacınım minumuma 
indirgenmiştir. 
-step index fibere göre gecikme ve sinyal bozulması daha azdır. 
-kablolu tv (ca tv) ve orta uzaklıkta (100 Mb/s – 15-20 km) haberleşme 
bağlantılarında kullanılmaktadır. 
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3. Basamaklı indisli tek modlu fiber ( sterp index single mod fiber ): 
 
     Fiber çekirdeğinin ve kaplama (cladding) tabakası ile çekirdek arası kırılma indisi 
farkının çok küçük olması sebebi ile bu tip fiberlerde sadece ışığın tamel modu 
yayılabilir. Bu nedenle modal saçınım ortadan kaldırılmıştır ve bant genişliği sadece 
dalga kılavuzu (yapısal) saçınımı ile sınırlıdır. 
-  Multimode fibere göre daha yüksek transmisyon kapasitesi vardır. 
-  Basamak şeklinde kırılma indisi profili vardır. 
-  1300 nm ‘de çalıştırılmak üzere optimize edilmiştir.1550 nm deki performansıda 
geliştirilmiştir. 
-  1310 nm’ de yapısal saçınım minumumdur. 
-  Yüksek bant genişliği ve düşük zayıflama elde etmek amacı ile geliştirilmiştir. 
-  Kırılma indisi profili  1550 nm de minumum yapısal saçınım elde edilecek şekilde 
   tasarlanmıştır. 
-  Uzak mesafe telefon kabloların ve denizaltı kablolarında kullanılır . 
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B.Optik fiberlerin kılıflanması : 
 
     Fiber damarları dış etkenlerden (kırılma ve mekanik etmenlerden) korumak için 
fiber damarın dışına bir tüp (kılıf-buffer) geçirilir. Tüp; plastikten ince bir silindir 
şeklindedir. Uzun ömürlü olup yapısı kolayca bozulmaz. Tüpün içinin sürtünme 
katsayısı düşük, dışı mekanik etkilere dayanıklı plastikten yapılır.  
 
Tüpler : 
1- Tek fiberli gevşek  tüp  
2- Çok fiberli gevşek tüp  
3- Sıkı tüp 
4- Kompozit  tüp 
5- Şerit                        Şeklinde olmak üzere 5 temel grup altında toplanmaktadır. 
 
1- Tek fiberli gevşek tüp: 
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Normal konumda tüp içindeki fiber damar 
serbest durumunda olup hareket edebilir. 
Bu özellik fiber damarların bakım ve ek 
yapımında kolaylık sağlar. Tüp (buffer) içi -
30oC ile + 70oC arasında özelliği 
bozulmayan kimyasal bakımdan nötr bir 
dolgu maddesi (jel) ile doldurulmuştur. 
     Bu şekilde tüp içine alınan fiber damar 
zarar görmeden kablo yapımı için 
hazırlanmış olur. Tüp; kablonun döşenmesi 
ve işletmesi sırasında oluşacak mekanik 
(dış) etkenlerden fiber damarı korur. 

  

 
    Şekil -25’de kablonun uzaması (çekilme v.b. etmenlerle ) veya büzülmesi (boyuna 
sıkıştırılması) durumunda fiber damarların tüp içindeki konumu görülmektedir. 
Kabloya çekme kuvveti uygulandığında kablo boyu uzar, uzama katsayısı çok küçük 
olan fiber damar ise tüp içinde kablonun eksenine doğru hareket ederek uzama  farkı 
ortadan kalkar. Düşük sıcaklıklarda kablo büzüleceğinden kablo boyu kısalır. 
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Sıcaklık uzama katsayısı çok düşük olan fiber damar tüp içinde kablonun dışına doğru 
hareket ederek bu kısalmanın etkisini kırılmaksızın (mikro bending) ortadan kaldırır. 
 
2-Çok fiberli gevşek tüp: 
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Fiber damar sayısını artırmak üretimi 
zorlaştırmakta ve maliyeti 
yükseltmektedir. Bu nedenle çok fiber 
damarlı tüplere gereksinim duyulmuştur. 
Çok fiber damarlı tüpler (içine) 2-12 
arasında fiber damarlı olarak 
üretilmektedir. Bu fiber damarların 
karışmaması için değişik renklerdeki fiber 
damarlar bir tüp içine yerleştirilerek üretilir 
Tüp içinde dolgu maddesi (Jel) kullanılır. 

 
3-Sıkı tüp:   
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Bu tip kılıf fiber damar üzerindeki koruyucu 
tabakanın  üzerine doğrudan,doğruya 
uygulanır. Bina içi optik bağlantı yapılması 
gerekli olan yerlerde optik iletimi 
sağlayabilmek için  sıkı tüplü fiber damarlar 
üretilirler. Böylelikle çok yer kaplamayarak 
optik iletimi sağlarlar. 
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4-Kompozit tüp (buffer) 
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Kompozit tüp sıkı tüp sakıncalarından 
kurtulmak için geliştirilmiştir. Bu tüplerde 
fiber damar ile tüp arasında ince bir 
kaygan tabaka vardır. Böylece tüpün 
esnek olması sağlanarak fiber damarların 
kırılması önlenir. 
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5-Şerit (ribbon)  
     Bu yöntemde fiber damarlar tüp içine alınmayıp şerit şeklinde yan yana getirilir, 
paralel olarak yan yana getirilen fiber damarlar yapışkan iki plastik tabaka arasına 
konularak elde edilir. 
. 
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     Yan yana getirilen damarların sayısı 12 ye kadar çıkarılabilir. Bu şeritler üst üste 
dizilerek üretim amacına ve sayısına göre daha çok fiber damarlar bir araya 
getirilebilir. Şerit tomarı olarak üretilen fiberler hafif burularak kablo çekirdeğini 
oluştururlar (şekil 29 daki gibi ) 
     Şerit yöntemiyle elde edilen fiberlerin ağırlığı (km x fiber / kg.) diğer yöntemle 
elde edilen fiber ağırlığından daha azdır. 
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C- Fiber optik kablonun dizaynına göre sınıflandırılması: 
 
a- zırhlı - zırhsız F/O kablo 
b- harici - dahili  F/O kablo  
c- Havai (askı telli) F/O kablo 
d- Yer altı  F/O kablo 
e- Denizaltı  F/O kablo  
 
     Fiber optik kablolar kullanım yerlerine uygun olarak hangi fiziki ortamda 
kullanılacaklarsa o ortama uygun seçilir ve döşenirler. 
     Örnek olarak Şehir içinde çekilen kablo menhollerinin sık,sık kullanılması, 
menhollere her türlü madde karışımı ve fare gibi kemirgenlerin yaşama olasılığı fazla 
olmasından dolayı  DUCT tipi fiber optik kablolar. Şehir dışında ise  F/O  kablo PVC 
yerine sürtünme ve kemirgenlere karşı koruma sağlayan (HDPE içinden geçirilerek 
döşenen ) HDPE tipi fiber optik kablolar kullanılmaktadır. Her iki tip kabloda çekme 
direncini artırmak için aramid lifler kullanılmıştır. 
     DUCK  Tipi kablonun HDPE tipi kablodan farklı özelliği ; DUCK tipi kabloda aramid 
liflerin üzerinde aliminyum bant sarılmış olmasıdır. 
     Bu kablolara örnek olarak kullanılan kablolar ve özellikleri aşağıdaki şemalarla 
birlikte verilmiştir. 
 

DI� POLİETİLEN KILIF 

FİBER LİFLER 

MERKEZ GÜÇLENDİRME MADDESİ 

POLİETİLEN KAPLAMA  

DOLDURMA MADDESİ 
BUFFER TÜP 

İÇ POLİETİLEN KILIF 

ALİMİNYUM BAND (**) 

SIZDIRMAZLIK MADDESİ 

ARAMİD LİFLER (1) SIRA) 

 (**)  SADECE DUCT TİPİ KABLODA VARDIR 

ARAMİD LİFLER (2) SIRA) 
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 D- F/O  kablo lif sayısına göre: 
 
a- 4’lü     b- 6’lı     c- 10’lu     d- 12’li     e- 20’li     f-24’lü     g- 36’lı     h- 48’li  F/O 
kablolardır. 
 

Tüplerin ve fiberlerin renk sıralaması 

Sıra no 
 

Tüp 
(Buffer) 
Renkleri 
 

Sıra no 
 

Fiber 
Damar 
Renkleri 
 

1 Kırmızı 1 Kırmızı 
  2 Gri 
2 Sarı 3 Sarı 
  4 Gri 
3 Yeşil 5 Yeşil 
  6 Gri 
4 Mavi 7 Mavi 
  8 Gri 
5 Beyaz 9 Beyaz 
  10 Gri 

Şekil – 35 
 

 
 

- 20 - 
 

20 Damarlı  F/O kablonun renk sıralaması. 

Sıra no 
 

Tüp 
(Buffer) 
Renkleri 
 

Sıra no 
 

Fiber 
Damar 
Renkleri 
 

1 Kırmızı 1 Kırmızı 
  2 Sarı 
  3 Yeşil 



GYM Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ürün Pörtföyü 2010 

 

www.gym-tech.net | 0212 320 4030 
 

2

4 

  4 Mavi 
2 Sarı 5 Kırmızı 
  6 Sarı 
  7 Yeşil 
  8 Mavi 
3 Yeşil 9 Kırmızı 
  10 Sarı 
  11 Yeşil 
  12 Mavi 
4 Mavi 13 Kırmızı 
  14 Sarı 
  15 Yeşil 
  16 Mavi 
5 Beyaz 17 Kırmızı 
  18 Sarı 
  19 Yeşil 

  20 Mavi 
Şekil – 36 

 
 
Yukarıda 10 ve 20 fiber damarlı bir kablonun renk dağılımı verilmiş olup ; 30,50 ve 
100 fiberli kablolardan renk dağılımı üretici firmaların önerilerine göre üretilecektir. 
 
 

OPTĐK FĐBERDE ZAYIFLAMA 
 
     Tüm iletim sistemlerinde olduğu gibi bu iletim sisteminde’de zayıflama olmaktadır. 
Bu sistemde değişlik etmenlerin etkisi sonunda optik sinyal; varış noktasına gücü 
azalmış olarak ulaşır. Çıkış ile giriş arasındaki bu azalmaya (yitim) zayıflama denir.  
 

Şekil – 37 
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Genel olarak fiber optik damarlarda zayıflama; fiziksel, kimyasal ve mekanik 
etmenlere bağlıdır. 
 
Bu kayıplar, 
1- Rayleigh dağılması , 

  

GİRİ� 
Heterojen Yapılar 

 Emilme  
Kayıpları   

Difüzyon  
Kayıpları 

 Bükülme 
 Kayıpları 
  

Bağlantı 
 Kayıpları  

Kapling 
Kayıpları 
 

Giriş 
kayıpları 
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2- Keskin ve küçük kıvrımlar, 
3- Yabancı maddeler, 
4- Üretim hataları, 
5- Çekme,büzülme,basınç ve sıcaklık etkisi, 
6  IR (ınfra-red kızıl ötesi) ve UV (ultra viole mor berisi) yutması, 
7 OH ( nem) yutması , 
8- Metal jonların yutması, 
 
     F/O kabloları tesis ve eki sırasında önemli kayıpları önlemek için; yukarıdaki b,e ve 
g maddelerine özen gösterilmesi gerekir. Geri kalan maddeler; üretim,malzeme,hat 
donanımı             ( techizatı) ve benzeri etmenleri ilgilendirdiğinden ( bizim 
denetimimiz dışında olduğundan ) 
bunların üzerinde durulmayacaktır. 
 
- Keskin ve küçük kıvrımlar: 
 
     Keskin kıvrımlar;  Damarlar keskin dönüş yaptığından dönüş noktasında  ışık 
geniş açı yaparak zayıflaması artar. Işığın büyük bir kısmı buradan dışarı çıkar. ( LID 
sistemi kaynak 25akineları bu ilkeye göre çalışır). 
  
         

  
Şekil – 38 

R yarıçapı küçültülerek kayıp artırılabilir. 
 
     Küçük kıvrımlar; Fiber damarın uzama (sıcaklık) katsayısı koruyucu tüpün 
(buffer) uzama katsayısından büyük olduğundan fiber damar koruyucu tüpten daha 
çok uzamaktadır. Bu nedenle fiber damar koruyucu tüpün içinde kıvrımlar oluşturur. 
Bu kıvrımlardan dolayı oluşan (geometrik dalga boyları  1 > גmm ise ) zayıflama 
açıkça görülür. 
 
 

   
Şekil – 39 
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- 22 - 
- Çekme, büzülme, basınç ve sıcaklık etkisi : 
 
Çekme, büzülme, basınç ve sıcaklıktan dolayı fiber damarlar içerisinde küçük ve 
keskin  (şekil 40 ‘de görüldüğü gibi ) kıvrımlar oluşur. Bu kıvrımlar sonucu kıvrım 
noktalarında kayıplar çok artar.  
 
 
 

 
 

 
 

 
Şekil - 40 

 
 
 
 
- OH ( nem-hidrosil ) yutması : 
 
     Kablonun su alması nedeni ile plastiklerin nemden bozulması sonucu ve ayrıca 
iletkenlerin elektrolizinde ortaya çıkan hidrojen,oksijen ile birleşerek  OH olarak 
gösterilen hidrosil ( OH ) nem oluşturur. Bunun yanı sıra OH yutmasının optik iletimde 
zayıflamaya etkisi en iyi belirtisi  1400  nm ışık dalga boyu kullanıldığında açıkça 
görülür. OH’ fiber damar ömrünü azaltır.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil - 41 
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IŞIKSAL (OPTĐK ) ĐLETĐMDE KULLANILAN MALZEMELER 

 
     Optik fiber damarlar: Optik iletim kuram’ı  (bu kitabın )  4 ncü ünütesinde ayrıntılı 
olarak anlatıldığından bu bölümde ayrıca değinilmeyecektir. 
 
A- Optik fiber ara bağlantı kablosu ve konnektörü : 
 
1- Optik fiber ara bağlantı kabloları  ( pigtail – patchhord ) 
 
     Fiber damardaki optik sinyalin sisteme veya sistemden fiber damara geçiş 
yapabilmesi için kullanılan ve bir ucunda birleştirici (konnektör) bulunan sıkı tüplü 
olarak üretilmiş içinde yalnız tek fiber damar bulunan özel kablolardır. 3 -10m. 
Uzunluğunda üretilmetedir. 
 

 
Pigtail 

  
Patchchod 

 
Pigtail: Bir tarafı konnektörlü diğer tarafı açık olan  ve F/O kablonun ODF‘de 
sonlandırılmasında kullanılan kablodur. 
Patchchord : Çift tarafı konnektörlü olup  ODF ile  O/I kartlarının irtibatlanmasında 
kullanılmaktadır. Test ve kontrol amaçlı olarak optik ölçü aletlerinin kart veya  ODF 
irtibatı içinde kullanılır. 
2- Konnektör: 
     Sistemden alınan optik sinyalin en az kayıpla fiber damara geçmesini (vida veya 
geçme yöntemiyle tutturularak)  sağlayan malzemelerdir. Optik fiber ara bağlantı 
kalolarının bir ucunda bulunur. 
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 Şekil - 43 
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3- Çıplak fiber adaptörü: 
 
     Optik fiber ara bağlantı kablosu bağlantısı yapılmadığı durumlarda (geçici olarak) 
optik sinyalin geçişini sağlamak için kullanılır. Çıplak fiber adaptörünün vidalı veya 
ğeçme kısmı sistem veya U’linke bağlanırken diğer kısmı düzgün kesilmiş çıplak fiber 
damarı gerip sıkıştırarak ileri-geri hareketini engelleyecek şekilde yapılmıştır. 
Birleştiriciden (konnektörden ) farkı kaynak yapma ve sınırlı esneklik gibi olumsuz 
yönü olmayıp istenildiği an fiber damardan ayrılabilir. 
 
 

 
 Şekil - 44 

 
 
 
4- U’link: 
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                  Şekil - 45 
 

Konnektörleri (birleştiricileri) veya çıplak 
fiber adaptörlerini (fiziksel olarak) karşı 
karşıya getirerek ışıksal sinyalin bir 
noktadan diğer bir noktaya geçişini sağlayan 
malzemelerdir. 
Bu geçiş ; bir damardan diğer bir damara, 
damar ile sistem arasına veya sistemler 
olabilir. 
Sabit (yüzeye tutturulan) ve esnek (şekil - 
45) olarak kullanılabilen değişik yapıda 
olanları bulunmaktadır. 

 
 

F/O KABLOLARININ SONLANDIRMASI 
 
A- Optik dağıtım çatısı (ODF –Distribution Fame) 
 
     Sistemden gelen veya sistemlere giden optik sinyaller ile kablolar arasında 
arasında dağıtım yapar. Fiber damarlarla ara bağlantı kablolarının (pigtail’lerin) bir 
arada bulunmasını sağlayan bir birimdir. 
     Büyük sistemlerde ayrı küçük sistemlerde hat techizatı (donanımı ) çatısı üzerinde 
bulunur.Bazı değişik dağıtım  çatılarının üzerinde yalnızca U’link bulunup gelen ve 
giden optik sinyaller bu U’linklere bağlanarak dağıtım yapılmaktadır. 
 
 
 

- 25 – 
        – Optik dağıtım kukutusu (ODK distiribution box): 
     Optik dağıtım çatısı gerektirmeyecek kadar az optik dağıtımın yapıdığı yerlerde 
kullanılır. Çok değişik amaçlar için üretilmiştir. 
     Optik dağıtım kutusunda Optik aktarım, Optik dağım çatısı’ndaki kadar esnek 
değildir. Özellikle bina içi veya yakın binalar arası optik bağlantıda kullanılır. Bunların 
da içinde optik dağıtım çatısının içinde olduğu gibi U’link optik ara bağlantı kablosu 
v.b. bulunmaktadır.  
   
       – F/O kablonun  sistem ODF’ de sonlandırılması. 

                                   
    DSS Dolabı                                F/O Lif kaseti                                F/O Buffer 
tüpler 
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SMA Çekmecelerinde üzerinde lazer işareti olan 
kartlar  O/E ve E/O (elektriksel optik) dönüşümünü 
sağlayan kartlardır. Konfigürayon çekmecede olduğu 
gibi kart korumalı yapılmış ise  ODF sonlardırma 
levhasının sağ tarafına bağlantısı yapılan 
PATCHHORD PROTECTION durumunda olan karta 
değil , WORKING durumunda olan karta takılır. 
Konfigürasyon kart korumalı değilde hat korumalı 
şekilde yapılmış ise her iki kartında  ODF bağlantısı 
per dağılım şemasına uygun olarak yapılır. 
 

DSS dolabının ODF çekmecesine kadar getirilen 
F/O kablo;ek yapabilmek ve sabitleyebilmek İçin F/O 
buffer tüp ve lif seviyesine kadar ayrı,ayrı soyulur. 
her lif standart olarak numaralanır ve PIGTAIL ek 
yapılır. F/O buffer tüp’lerden giriş noktasına 
sabitlemek ve lif ile PİGTAİL’in ek yeri tutucuya 
yerleştirilerek lifin tamamı kasete sarılarak kaset 
çıkışında PİGTAİL ‘de sabitlenerek kaset yerleştirilir. 
PİGTAİL’in diğer ucu adaptörlerin bulunduğu ODF 
terminasyon levhasının sol (kaset tarafı) tarafına 
vidalanarak sabitlenir. Bu işlemler sonucu  F/O 
kablo ODF’de sonlandırılmış olur. 
     
  


