
1

A hatvanas években az analóg távközlés csúcspontját érte el. A kis  koaxiális kábeleken(1,6/5,6mm 

Magyarországon ezt választották) 2700  csatornás analóg rendszereket  helyeztek üzembe, nagy koaxon

10.000 analóg csatornát lehetett átvinni.. Ezekkel a rendszerekkel földrészeket jó minőségben át lehetett 

hidalni. Ugyanakkor teljes mértékben kielégítette a távközlés igényeit amely főleg távbeszélő 

szolgáltatásból ált. A sávszélesség növelésének a gazdaságosság szabott határt mert a 2700 csatornás 

rendszereknél  az erősítő távolság 2km-re adódott. Ezek számát  korlátozta a stabilitás biztosítása.

A kutatás elkezdődött a jövőbeli távközlés igényeit kielégítő alaphálózat iránt. A kutatók sok 

lehetőséget kipróbáltak, ezek közül egyik volt a Standard Tlecommunications Laboratories cikke, mely 

az üveget jelölte meg a jövő távközlés átviteli közegeként. 

A cikket a szakma kétkedve fogadta mert az ablaküveg tisztaságú üvegen 1-2 m-re lehetett átvinni a 

jelet.   1968-ban sikerült laboratóriumi körülmények között néhány méter 4dB/km-es szálcsillapítású 

multi módusú optikai szálat előállítani. Sokak figyelme ekkor fordult az üvegszálas átvitel felé.  A 

digitális áramkörök fejlődése lehetővé tette a magasabb szintű PCM rendszerek létrehozását. Ezekhez 

szélessávú digitális átviteli közegre volt szükség.

Jelentős eredménynek számított amikor 1550nm-en sikerült laboratóriumi körülmények között 

0,2dB/km-es szálcsillapítást elérni.

1982-ban elkészült egy 400Mbit-es PCM összeköttetés optikai szálon. 

1988-ban lefektették az atlanti óceánon át az első optikai kábelt.

1984-86 között megjelent a kísérleti optikai kábel a budapesti átkérő hálózatban.

1991-ben a Matáv monomódusú szálon elkezdte kiépíteni az országos  optikai gerinchálózatot 140 

Mbit/s-os sebességgel..



Fizikából tanultuk, hogy ha a fény különböző törésmutatójú közegek között lép át 

akkor megtörik és a törésmutatók aránya megegyezik a fénysugarak beesési 

merőlegessel bezárt szögek szimuszának arányával  ( első ábra 1-es fénysugár).

Ha a fény sűrűbb közegből ritkább törésmutatójú közegbe lép át akkor a ritkább 

közegbe nagyobb lesz   a törési szög  mint a beeső fénysugárnál volt.

Ha a fénysugár beesési szögét növeljük akkor elérünk egy olyan határértéket amikor a 

fénysugár bent marad a ritkább közegbe . Ezt a szöget határszögnek nevezzük ( 2-es 

fénysugár )

Ha a beesési szöget tovább növeljük akkor a fény a sűrűbb közegbe visszaverődik  a 

határfelületről és  bent marad a sűrűbb közegbe. ( 1. ábra 3-as fénysugár)

Tehát ha az üveg levegő határán a határszögnél nagyobb szögbe bocsájtunk fényt 

akkor az az üvegbe tovább terjed anélkül , hogy kilépne a levegőbe.

Ez tapasztaljuk akkor is amikor egy üvegkádba fényforrást helyezünk ami különböző 

irányba bocsájt ki fényt. Lesznek olyan fénysugarak amelyek kilépnek a vízből és 

láthatók lesznek . Egy bizonyos szög után  a fénysugarak nem lesznek láthatók mert 

bent maradnak a vízben .

Ha veszünk egy vékony üvegszálat és a szállal párhuzamosan bocsátunk fényt akkor 

az a hajlított szálban ide- oda verődve   tovaterjed és  a szál végén lép ki.

Ha veszünk egy olyan üvegszálat amelynek a magja optikailag sűrűbb  mint a külső 
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héj akkor  a fénysugarat még inkább bent tarthatjuk a magban. 

Az optikai jelátvitel alapja a teljes visszaverődés. Sinα/sinβ=n2/n1 A mag 

törésmutatója optikailag sűrűbb mint a héjé. A fény a két különböző törésmutató 

határán  teljes visszaverődést szenved és a magban marad. 
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Ha egy fénysugarat egy egyszerű üvegszálba bebocsátunk akkor egy része 

visszaverődik. Lesz olyan nyaláb amelyik ide–oda verődve végig halad a szálban. 

Ilyen pl. a üvegszálas lámpa, vagy az üvegbeton. Ha a szál hajlítva van akkor a 

fénysugár a szálban ide-oda verődve halad követve a szál görbületét.

Abban az esetben ha olyan szálat készítünk amelynek a magjában az üveg 

törésmutatója nagyobb, a héj törésmutatója pedig kisebb akkor előáll a teljes 

visszaverődés. Ennek az az eredménye, hogy a fény a szálban minimális veszteséggel 

tovaterjed.
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Üvegszál előállítás lépései:

1.

A szilícium oxidot (üveget) felhevítik olyan mértékűre, hogy gázfázisú legyen. Ebből 

kiválasztják a tiszta üveget (SiO). Ez az üveg vegyileg már teljesen tiszta.

2.

Szilícium tetrakloridot és klórgázt használnak katalizátorként a törésmutató pontos 

beállításához.  Bórtrioxid adalékolás csökkenti az üveg törésmutatóját, germánium 

oxid vagy foszfor pentoxid növeli az üveg törésmutatóját.

3.

Az adalékolás rontja az üveg mechanikai tulajdonságait, törékenyebbé válik. Az 

üvegszál felületén hajszálrepedések keletkeznek amin víz molekulák idővel  

bedifundálhatnak az üvegbe és ez csillapítás növekedéshez, diszperzióhoz vezet.

4.

A diffúziónak nagy tisztaságúnak kell lenni. A dián lévő értékből látható, hogy nagyon 

kis mértékű szennyeződés is (pl. Cu. )

lehetetlenné teszi az optikai szál gyártást.
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A fény terjedési formájától függően megkülönböztetünk egy és több módusú szálakat. 

Az egy módusú szálban a mag   átmérője olyan kicsi, hogy a fény csak egy útvonalon 

terjedhet. A többmódusú szálban a magátmérő 50 mikron körüli és ebben a fény ide 

oda verődve több útvonalon terjedhet. Csillapítása nagyobb mint az egy módusú szálé, 

sávszélessége sokkal kisebb mint a monomódusú szálé csak 1-2THz. Előnye, hogy 

olcsó. A rövid távolságú adatátvitelben és a járműiparban  használják.

Ha egy utas a terjedés akkor monomódusú szálról beszélünk. Ha mag átmérője 

nagyobb akkor a fény több útvonalon terjed a magban és ekkor multimódusú szálról 

beszélünk. 

A legfelső multimódusú szálban a fénysugarak ide- oda verődve több útvonalin jutnak 

el a szál végére. A fényimpulzus ellaposodik, mert a komponensek különböző utat 

tesznek meg.

A második ábrán gradiens indexű multi módusú szálban a fénysugarak visszahajlanak 

a magba azért mert a törésmutató folytonosan változik. Csomópontok és maximális 

fénykeresztmetszet alakul ki. A fényimpulzus kevésbé laposodik el mint az előző 

esetben.

A harmadik ábrán a monomódusú ábrán a mag keresztmetszete olyan kicsi , hogy a 

fény csak egy útvonalon  haladhat . Minimális a szóródás. A fényimpulzus legkevésbé 

torzul.
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Két különböző szálgyártási technológia terjed el. Az egyik a preformból történő 

szálgyártás, a másik az olvasztótégyelyes. Az első változatnál preformot (előformát ) 

állítanak elő. Ez 1 mm átmérőjű üveg cső. A csőre rácsapatják a kisebb törésmutatójú 

üveget majd a csövet megolvasztják és meghúzzák a kívánt méretre. Az így húzott 

szálat ellátják primer és szekunder védelemmel, amely szintén üveg. Ezekből a  

szálakból kábelt készítenek.  Ez a technológia terjedt el az optikai szál gyártásának az 

első időszakában.

A második  technológia a tégelyes szálhúzás. Ezen technológiát a második generációs 

szálak készítésénél használják.

A  multi módusú szálnál a preform egy üveg szál amire gőz fázisból kicsapatják a héj 

anyagát. Amikor a héj anyaga kellő méretet elérte akkor a szálat felhevítik, 

megnyújtják  és a kívánt méretűre húzzák. 

A mono módusú szálnál fordított a technológia mivel a mag  mérete igen vékony. Egy 

üveg csövet állítanak elő . A cső belsejébe csapatják ki szintén gőz fázisból a mag 

sűrűbb törésmutatójú anyagát  A csövet felhevítik és meghúzzák úgy hogy a mag 

összeérjen.
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Ezen szálgyártási technológia azon alapszik, hogy a vegyileg tiszta üvegből  vékony 

üveg csövet készítenek. 

• A nagytisztaságú kvarcüvegből készült hordozó cső belső falára 

csapatják le a nagyobb törésmutatójú kvarcüveget állandó forgatás, 

állandó és  nagyon pontos  hőmérséklet tartása mellett.

• A kvarcüveg alapanyagát, fémvegyületeket, katalizátor anyagokat 

valamint oxigént áramoltatnak át

• hő hatására a cső belső felületén kiválik az üveg. 

• ha a fémionok koncentrációja nő akkor  a kivált anyag törésmutatója is 

nő. (Így a különböző törésmutató  eloszlású preform előállítható).

• Amikor a hordozócsőre lecsapatott réteg vastagsága megfelelő, akkor 

2000°C -on összezsugorítják, (tömör  szálhoz hasonló szerkezetű 

preform adódik

• Ezt a preformot szálhúzó géppel a megfelelő méretűre nyújtják.
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A preform végét egy grafitkemencével hevítve elkezd az üveg folyós 

állapotúvá válni. 

A levegőn megdermedve a súlyánál fogva elkezd nyúlni,

a végét megfogva elkezdik húzni egy adott erővel a szálat (feszítődob 

segítségével). Ügyelve arra, hogy a szál ne szakadjon el. Ezt  a hőmérséklet 

gradiens beállításával érik el.

Egy detektorral vizsgálják az átmérőt. A feszítődob húzóerejével 

szabályozható a szál átmérője.

Az átmérő beállítása nagyon pontosan kell, hogy történjék (átviteli 

paraméterek ill.az illesztések miatt)

Ezután a primer védelmet adó üveget növesztik rá a szálra. Egy átmérő 

detektor segítségével, a központi vezérlő egység a kiömlő nyílás 

szabályozásával állítja be a kívánt értéket (d= 250mikro méter). A szálak 

primer védelmét a megkülönböztethetőség végett különböző színnel látják el . 

A primer védelem szerepe: vegyi és mechanikai védelem a beindukálódó

szennyező ionokkal szemben.

A primer védelemmel ellátott kész szálakat kis dobokra tekercselik fel. 
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Az optikai szál gyártáshoz nagyon tiszta ( mindenféle szennyezősétől mentes 10-4 %) üvegre van 
szükség. A megolvadt üvegből vegyileg eltávolítanak mindenféle szennyeződést. A vegytiszta üvegből 
5-10 cm átmérőjű, 1-1-5m hosszú üveg hengereket öntenek.

A további tisztítás  a félvezető gyártásnál használt egykristály  tisztítási módszerrel  érik el. Az üveg 
rudat  nagyfrekvenciás olvasztó kemencébe helyezik. Gyűrű alakban megolvad az üveg  és a 
szennyezés a megolvadt rész  tetejére kerül.  Ezt a műveletet lassan alulról felfelé haladva elvégzik 
akkor egy olyan üveg hengert kapnak amelynek az alján tisztább üveg lesz, a teteje felé egyre 
szennyezettebb.  Ezt a műveletet addig ismétlik amíg elég nagy darabon kellő tisztaságú üveg hengert 
érnek el. A kellő tisztaság  alatt azt is kell érteni, hogy a rácsszerkezete is hibátlan kell, hogy legyen. 
Egyrészt ne legyenek benne szennyező atomok, másrészt ne legyenek benne rácshibák.  A kellően 
tiszta részt levágják a szennyezett részről . A tiszta részből optikai szálat állítanak elő, a szennyezett 
részt pedig szálvédelemre használják fel.( primer védelem)

A kellően tiszta üvegből optikai szálat húznak. A szál külső átmérője primer  védelemmel együtt  150-
200 mikron   A  primer védelemre azért van szükség, hogy a mikro repedéseken  keresztül a szennyező 
ionok (főleg OH) ne jussanak a szál fényt továbbító részébe (magba) még hosszú éveken keresztül sem. 
A primer védelembe a szál színezve van azért, hogy az egyes szálakat meg lehessen különböztetni 
egymástól.. 

A szekunder védelem a szálakra húzott zselés anyag (pl vazelin). Ez a nedvesség bejutását gátolja meg, 
ugyan akkor lehetővé teszi az egyes szálak elcsúszását egymáson akkor amikor a kábel fektetés során a 
kábelt a dobról kifektetik, vagy behúzzák az alépítménybe.

Az üveg szál hátránya, hogy ha jobban meghajítjuk mint a megengedett érték akkor a felületén mikro 
repedések keletkeznek, amelyen a szennyező anyagok bejutnak a fényvezető rétegbe. Az üvegszál 
rideg, egy bizonyos határon túli hajlítás esetén elpattan.



Hosszabb szálak előállítását kettős olvasztótégelyű szálhúzó készülékkel 
végzik. (elvileg tetszőleges hossz előállítható a gyakorlatban 2-5 km) 

Két koncentrikusan elhelyezett platina olvasztótégely biztosítja a két
különböző törésmutatójú üveg megolvasztását és állandó hőmérsékleten való 
tartását. A két tégelynek egymásba ágyazott közös kifolyó nyílása van. 

A kifolyónyílásoknál valósul meg a mag és a köpeny üveganyaga közötti 
diffúzió 

Miközben a kiömlőnyílásnál a szálhúzási eljárás folyik, közben felülről a mag 
és a köpeny anyaga fokozatosan pótolható. 

A fenti ábra egy szálhúzó eljárást mutat. A magba van a sűrűbb törésmutatójú üveg, a 

héjban van a ritkább törésmutatójú üveg. Nagyfrekvenciás kemencében felmelegítik 

mindkét üveget és a belső magot ( monomódusú szálnál 3- 5mikronos, multimódusú

szálnál 50mikronos ) kaliberen keresztül engedik lefelé. A külső héjat 120-150 

mikronos kaliberen keresztül engedik ügyelve a mag és a héj központosságára és a 

hőmérsékletgradiens tartására. Az így összeolvad a mag és a héj. A szálat lassan 

hűtik le, hogy belső feszültség ne keletkezzen az üvegben. A két különböző 

törésmutatójú rész között nem lehet szennyezés ( víz, kén, széndioxid  és egyéb 

szennyező inon) és buborék. Fontos, hogy az összeolvadás szabályos kör 

keresztmetszetű  és kristályrács szempontjából is hibamentes legyen. Az így előállított 

szálra különböző színű   primer védelmet  (üveget) olvasztanak.
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Az optikai szál magjában halad a fény. Ezt körül veszi a köpeny, majd rákerül a 

primer védelem a színezett üveg. A színezés a szálak kábelbeni megkülönböztetést 

szolgálja
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A távközlő hálózatokban a monomódusú optikai szálat használjuk átviteli közegként. 

A magátmérő olyan kicsi (3-5mikron), hogy nem alakulhat ki több utas  terjedés.

A rácsszerkezetnek a magban  hibátlannak kell lenni, hogy diszperzió ne alakuljon ki. 

A  diszperzió  a több hullámhosszúságú átvitel esetén okoz problémát.

A  szál csillapítás menetét a hullámhossz függvényében szoktuk ábrázolni. Három 

átvitelre alkalmas szakaszt szoktunk megkülönböztetni. A 850, 1300, és 1550 

nanométeres tartomány környezetét. Mindhárom tartományra az a jellemző, hogy a 

görbe meredeksége minimális. 

Az optikai szál sávszélessége a minimális hullámosságtól eltekintve kb60THz. Ezt a 

hallatlan nagy sávszélességet ma még nem használjuk ki. De megállapítható, hogy a 

kutatóknak sikerült olyan eszközt létrehozni a koax kábel után ami a digitalizálásból 

eredő megnövekedett sávszélesség igényt hosszú távon ki tudja elégíteni.

2014 tavaszán új, nagy sebességű adatkábeleket mutat be az Intel, a Corning és a US 

Conec. Az optikai vezetékek a három cég szerint másodpercenként 800 gigabites 

adatátvitelre is képesek lesznek mindkét irányba, vagyis összesen 1,6 terabitet tudnak 

átvinni 300m hosszúságban.
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A 850 nanométeres  tartományban a csillapítást döntően az ultra viola abszorpció és 

Rayleigh szórás határozza meg. Raylaigh felfedezte, hogy a szál csillapítása nagyobb 

mint az elméletileg várható érték és ráadásul hullámhossz függő. Ha a hullámhossz 

csökken akkor az abszorpció növekszik. Ennek oka a rácsszerkezet egyenetlensége. A 

gyártás finomításával kisebb abszorpciójú szálakat sikerült előállítani. A Rayleigh

szórás a felfedezőjéről kapta a nevét.  Jelenség mindhárom átviteli sávban  jelen van 

alacsonyabb hullámhosszon hatása jelentősebb.

Magasabb hullámhosszon a csillapítás növekedést az infravörös abszorpció okozza.

1300 és 1550 nanométer között van egy kellemetlen csillapítás növekedés amelyet a 

rácsszerkezetben bennmaradó hidroxil gyökök okozzák. Ezeket a gyököket csak 

nagyon költséges eljárással lehet eltávolítani az üveg olvadékból. A korszerű 

szálgyártási eljárásokkal már jelentősen  csökkenthető a hidroxil gyökök száma  és az  

általuk okozott csillapítás növekedés. Gyártanak OH pad mentes szálakat is.
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A multimódusú szál keresztmetszete az ábrán látható. A fény a magban terjed. Mivel a 

magátmérő elég nagy a fény hullámhosszához képest, ezért többutas terjedés alakul

ki. Ha a magban változik a törésmutató (pl kör alakú) akkor a több utas terjedés 

csökkenthető. A törésmutató eloszlás és a hozzá tartozó átmérő az ábra alsó felében 

látható. Függőleges irányba felfelé a törésmutató növekszik. Van olyan multimódusú

szál ahol a törésmutató a mag és a héj között   lépcsőzetesen változik de van olyan is 

ahol a törésmutató változás radiális, negyed kör alakú. Ezen utóbbival  a módus

diszperziót csökkentik. A törésmutató lépcső azért van, hogy minél kevesebb fény 

lépjen ki a magból. A változó törésmutatót preform technológiával lehet előállítani. A  

multimódusú szál előállítása olcsóbb mint a monomódusú szálé a nagyobb

magátmérőből adódóan. Ezt a száltipust előszeretettel a rövid szakaszokból álló (0-5 

km) adatátvitelre és  a járműiparban használják
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A távközlésben a  monomódusú szálat használják. Méretei az ábrán láthatók. A 

gyártástechnológia felé az egyik nagy kihívás, hogy a méreteket (magátmérő, 

koncentrikusság ) pontosan be kell tartani, a másik nagy kihívás ,hogy a gyártás 

tisztaságát molekuláris méretekben kell biztosítani.

A  törésmutató a mag és a héj között lépcsőzetesen változik.  A változás mértéke 

nagyobb mint  a multimódusú szálé. A szálban a kis magméret miatt a fény egyenesen 

terjed. Minimális  az oda vissza verődés Az egymódusú szálban a módusdiszperzió

kisebb és kevésbé zavaró optikai jelátvitelnél  mint  a  multimódusú szálnál. Azonban 

a  módusdiszperzió csökkentési igény itt is jelentkezik, ugyanis  a hullámhossz 

multiplexált átviteli rendszereknél fontos követelmény, hogy  a módus diszperzió az 

átviteli sávban minimális legyen. A magátmérő 3 mikron, a köpeny 40 mikron körüli 

érték. A szál átmérője primer védelemmel együtt 100 mikron körüli.
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A csatlakozókat precízen  kell elkészíteni  (órás finommechanikai technológia ) a 

mechanikai méretek ( mikron pontossággal ) szigorú tartása végett. A szálvégeket 

csiszolják, hogy pontosan illeszkedjenek a magok egymáshoz. A magban terjed a fény. 

Ennek ellenére mégis van veszteség a csatlakozókon. 0,5-1,5 dB. A fény kilép  a 

levegőbe, törést, szóródást szenved, majd belép az üvegbe ahol szintén , visszaverődi, 

törik és szóródik. A mechanikai  illesztetlenség, és a szálvégek nem merőlegessége  

miatt reflexió lép fel a csatlakozó felületen . A fénynek egy kis része visszaverődik. 

Ha véletlenül porszem kerül a szálvégek közé akkor a csatlakozási veszteség a fenti 

érték többszöröse is lehet. Ezért  a szálvégeket minden újabb  dugaszolás előtt 

portalanítani illetve tisztítani kell.

A reflexió csökkentésére a szálvégeket nem merőlegesre hanem 87 fokban csiszolják. 

A két ferde csiszolású szál jobban illeszkedik és a szennyezés is jobban eltávolítódik a 

szálvégek összeillesztésekor.

A fény egyenes vonalban terjed még az üvegben is .Ha az üvegszálat meghajlítjuk a 

fény még monomódusú szál esetén is ide –oda verődik a magban. Ennek 

következtében a fény egy kis része kilép a magból. Ha kicsi a hajlítási sugár (erősen 

meghajlítjuk az üveget ) akkor a hajlítási veszteség jelentős lehet.

A szálakat a kötéseknél ívvel összehegesztik. A szálakat mechanikus pozicionálás után 

számítógép pozicionálja. A hegesztés során megolvad az üveg. Ennek hatására a 

törésmutatója kismértékben változik ami veszteséget okoz. A jó minőségű kötés 

0,05dB csillapítás körül van
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Az optikai szálak törékenyek. A szálakból úgy kell kábelt készíteni, hogy a szálak ne sérüljenek meg 

sem a fektetésnél sem  a szerelésnél.

A nagymértékű hajlítás elkerülésére, -ami a szálak töréséhez vezetne- a kábel közepére egy 

üvegszálakból álló műanyag rudat helyeznek el. Ez a műanyag mag a húzásnak is ellenáll de 

elsődlegesen a nagymértékű hajlítás megakadályozása a feladata.

A szálak védelmére két módszert használnak.  

Egyik a laza szerkezetű pászma. Ennek az a lényege, hogy egy 3-4mm átmérőjű műanyag csőbe lazán 

helyezkednek el a szálak . Közöttük zselés kiöntőanyag többnyire vazelin van . Hajlításkor  a szálak 

könnyedén elmozdulnak egymás mellett.

A tömör szerkezetű kábelnél  a szálak szintén pászmákban vannak elhelyezve de pászmákon belül  

szivacs szerű  műanyaggal vannak körülvéve. Ez a kitöltési mód jobban pozicionálja a szálakat, de a 

hajlítási sugár nagyobbra adódik.

A húzóerő felvételre a kevlár szolgál. Ennek az a tulajdonsága, hogy a húzó szilárdsága azonos az 

acéléval, sárga műanyag szálakból áll, és nem tartalmaz fémet.

A kábel köpenye legtöbbször polietilén, vagy lágy PVC.

Az optikai kábeleket Magyarországon csőbe húzzák be. Erre két módszer terjedt el. Az egyik sűrített 

levegőt fúj a csőbe és a levegő áramlat segíti a kábel haladását a csőbe. A másik módszer a 

beúsztatásos módszer. Ekkor vizet nyomnak a kábellel a csőbe és a víz áramlása viszi a kábelt előre. A 

kábel úszik a vízben. A súrlódási tényezőtöl függ a húzóerő. Ha ez kevés akkor a kábel lejére húzó  

dugattyút tesznek.

Folyamkábelnél és tenger alatti kábelnél a kábel köpenyre különböző szekunder védelmet , 

megerősítést raknak, hogy a nagy klímatikus és  húzási igénybevételnek ellenálljanak. 



A szálakat tehermentesíteni kell erősítő elemekkel a behúzásnál, hajlításoknál 
szál károsodásának illetve csillapítás növekedésének elkerülése céljából. 

Erre szolgál a másodlagos védelem, amely lehet szoros, vagy laza 
illeszkedésű. 

A szoros illesztésű esetben meggátolja az optikai szálnak az előírt mértéknél 
nagyobb nyúlását, deformációját. 

A laza szerkezetű kábelek esetében a szálnak több mozgástere van, (a szál 
hossza valamelyest nagyobb a védőcső hosszánál). 
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A laza szerkezet kialakítása során a szálakat sodorják. A sodratot úgy készítik 

el, hogy kb 70-90 cm-enként ellentétesre változtatják a sodrás irányát. Ha a 

szálakat meghúzzák a hajlítás vagy az egyenes húzás miatt akkor a szálak 

úgy viselkednek mint a rugók, kicsavarodnak és nem nyúlnak meg nem 

rongálódnak. Az ellentétes sodrás miatt a csavarodás kiegyenlítődik.  A szálak 

nehezebben szakadnak el. A szálak hossza a sodrás miatt nagyobb a 

kábelhossznál, ez hossznövekedés kb. 2-5% (méréseknél probléma).

Az összesodrott szálakra egy kemény műanyag védőcsövet  húznak -

extrudálnak (  Ezt nevezzük pászmának)

A pászmákat szintén színezik, hogy kábelszerelésnél könnyebben 

megkülönböztethetők legyenek.
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Több (különböző színű optikai szálat tartalmazó) dobot elhelyezve, a szálakat 

az előző dián bemutatott sodrással sodorják. A szálakra védőcsövet 

extrudálnak úgy, hogy a belsejét víztaszító  anyaggal leggyakrabban 

vazelinnel töltik ki. A különböző védőcsövet más-más színűre színezik.

Egy-egy ilyen védőcső több szálat is tartalmazhat (pászma). A jelenlegi 

gyártástechnológiáknál maximum 12 optikai szálat helyeznek el egy

pászmába. 

A kábelgyártásnál az első lépés ennek a pászmának a kialakítása.

A pászma átmérőjének beszabályozása a kiömlő nyílás átmérőjénél történhet.
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A központi elem egy üvegszál erősítésű rúd (vastag szál)

Körülötte helyezkednek el a pászmák a szálakkal. (több száz szál) is 

kialakítható

A kábelek kialakításánál a szálak száma mindig osztható 2-vel. Ennek oka, 

hogy az átviteli rendszerek többsége duplex jellegű, és hogy az egyes 

irányokat egy-egy szálon mennek .  

A pászmákat kevlár veszi körbe. A kevlár az acél szilárdságával vetekszik de 

műanyag szál. Elektromágneses zavarra nem érzékeny. Ez veszi fel a 

húzóerőt ami a kábelre hat.

Erre kerül egy külső polietilén köpeny ami a védi a kábel magot  (szálakat ) az 

erős  küldő hatásoktól.  (mechanikai hatások , rágcsálók )
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A fenti ábra egy nagy fizikai igénybevételnek kitett optikai kábelt mutat.

A kis szálszámú kábel esetében nem képeznek pászmákat hanem a fenti ábra szerint 

helyezik el a szálakat. Nagy hajlítási igénybevétel, nagy húzóerő lehetséges.
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Az ábrán különböző kialakítású kábeleket láthatunk Az „a” ábra szoros 

illesztésű szálakat tartalmazó kábelt mutat. A szál a legvédettebb helyen a  

magba van elhelyezve. A „b” ábra a laza illesztés három  változatát  mutatja 

be. Az első változat egy beltéri kábel keresztmetszete. Minimális külső 

védelemre van szükség. A hajlítás miatt a szálaknak nagy mozgásterük van. A 

második ábrán a kábel dupla védőcsővel rendelkezik azért , hogy a küldő 

hatásokat kiegyenlítse. Pl a második köpeny lehet egy lángálló védelem. A 

harmadik változat egy viszonylag merev kábel. Olyan helyen alkalmazzák ahol 

a húzó és nyomóerő nagyobb az átlagosnál. Pl bányában, hidakon stb

Egy újfajta kialakítás ebben a témakörben a szalagkábelek csoportja. 

Előnye, hogy a csupaszítás és a szálhegesztés egyszerre történik, gyors 

hálózatkialakítást tesz lehetővé. 

megkönnyíti a szálak azonosítását. A szerelése speciális szerszámokat 

igényel.
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Az a, b, c, és f ábrán kis egységű optikai kábelek felépítési változatai láthatók. Ezeket 

a kábelek jól bírják a külső igénybevételt.  Légkábelként, erősáramú vezetékre 

szerelve, gáz , víz és szennyvíz  csatornákban használatosak. Gyakran technológiai 

rendszerek alapáramköreként használják az optikai szálakat.

A d, és f ábrán lévő kábelek pászmás kábelek. Jellemzőjük, hogy viszonylag sok 

szálat tartalmaznak.  Távközlési célra használják ezeket a kábeleket. Az e ábrán olyan 

kábelt láthatunk ahol az optikai kábel réz érpárakat tartalmaz. Ezeket analóg 

rendszerek céljára, vagy távtáplálás céljára használják.  Technológiai rendszereknél 

lehet szükség az ilyen kábelekre.
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Az ábrákon különböző speciális  kábelkonstrukciókat láthatunk. Közös tulajdonságuk, 

hogy a külső védelem nagy. A húzó erő elleni fokozott  védelem miatt kevlárt ( az 

erőfelvevőt) a pászmák közvetlen közelében helyezték el. Az optikai szálakat 

tartalmazó pászmák  a legvédettebb helyen vannak.
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Az optikai kábelek lehetnek:

kültéri kábelek:

földalatti-, (behúzó-és közvetlenül földbe helyezhető) kábelek

földfeletti kábelek: (önhordó- és nem önhordó kábelek )

vízbe fektethető (folyami és tenger alatti) kábelek

beltéri kábelek

switch kábelek ( szalag-és védőcsöves)

patch kábelek

A kültéri kábelek szerkezeti felépítését meghatározza:

a környezeti hatásoktól való védelem, 

a kábel elhelyezkedése és nyomvonal  vezetése, 

optikai szálak száma.

A földalatti kábeleket 

alépítménybe, illetve csőbe be kell-e húzni, vagy

már eleve tartalmaz külső védőköpenyt, (például a páncélos kábel)

A víz alatti kábeleknél a vízbetörések elleni védettség, nagy mélységben a nyomásállóság és 
nagy húzószilárdság szükséges (vízsodrás). 

A beltéri kábeleknél

csekélyebb védelem 

kisebb hajlítási sugár (a jó vezethetőség érdekében).

Kisebb átmérő, kevesebb szál (10-12 szál)

A switch kábelek másik csoportja a szalagkábelek, melynek elterjedését jelenleg csak a
speciális szerelő eszközök beszerzése gátolja.
a mérésre használt "patch" kábelek (berendezések összekötésére használt kábelek) és "pigtail"-ek (berendezések belsejében nyomtatott áramkörökben használják ) egy szálat tartalmazó 
szekunder védelemmel ellátott pár méter hosszú kábelek, (legalább egy csatlakozó).
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Plusz védelem a behúzó kábelekhez képest (a földmozgásokból 
származó nyírófeszültség, valamint a rágcsálók és egyéb kártevők 
ellen). 

Az ábrán egy 4x10-es páncélos kábelnél két további réteg található:

az első réteg polietilén köpenyt egy acél szalag veszi körül, 
(keresztirányú terhelést veszi fel), 

ezt követi a külső polietilén köpeny, mely a korrózió ellen védi az 
acélt.

Mivel ezekben a kábelekben fém is található, ezeket a kábeleket 
fektetés során földelni kell!

Építése előre kiásott munkaárokba történik kézzel vagy vakond-ekés módszerrel egy lánctalpas gép végzi.  (Egy eke a kívánt 
mélységig (1-1.2 m) felszántja a talajt és a kábelleeresztő szerkezet behelyezi a kábelt. 

Előnye: nem kell alépítmény, a gép 10 km/nap teljesítményű. 

Hátránya: köves és sziklás talajban nem alkalmazható, tartalmaz fémet, és nehezebben javítható (nem lehet tartalékból után húzni

A páncélos kábelek hátránya, hogy tartalmaz fémet. Bár fémdetektorral könnyen követhető a nyomvonal, a földelés miatt a szerelése 
körülményesebb.

Acélszalag helyett polietilén köpennyel ellátott földkábeleket is fektetnek, de a rágcsálók ellen speciális anyaggal vonják be őket. 
Emiatt a nyomvonal nehezen követhető, fémdetektorral a kábelt nem lehet megtalálni, Ennek elkerülésére bizonyos szakaszokon ,és a 
töréspontokon rezgőköröket helyeznek el el a jobb nyomvonal pontos meghatározása érdekében.

Városokban, ahol alépítmény van kiépítve, nem használják a földkábelt, mivel a hajlítási sugara jóval nagyobb a behúzó kábelénél.

Kábelvezetés céljára más természetes vagy mesterséges alépítmény is felhasználható (pl. közműalagút, metró járatai, vagy egyéb 
alagút). 

Kábelvezetés céljára más természetes vagy mesterséges alépítmény is felhasználható. Ilyen lehet például a közműalagút, metró 
alagút, vagy járható, hajózható szennyvíz csatorna.

Felépítésük és a vele szemben támasztott fő követelmények, néhány biztonságtechnikai előírás kivételével, általában a 
földkábelekével megegyező. (zárt térben terjedő tűz különösen veszélyes). A kábel köpenyét magasabb gyulladáshőmérsékletű 
anyagból készítik.

egy mikro kábel építés-szerelési technológiát. Itt az optikai kábeleket az aszfaltban helyezik el. (Az úttestbe vagy a járda aszfaltjába 
egy pár cm széles kb. 8-10 cm mély hornyot vágnak és ebbe fektetik le a kábelt, majd újraaszfaltozzák).
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Már kiépített csatornahálózatban is telepíthető optikai kábel.  Ezzel a 

módszerrel megspórolható a drága járdabontás,  aszfaltbontás, földmunka .

A csatornák felújításakor a belső felületére egy műgyanta alapú harisnyát 

vonnak, mely a repedésekbe belekötve vízzáró réteget képez. Ebbe a 

műgyantába ragasztják bele az optikai kábeleket a csatornák felső részére. 

Ezek a kábelek lehetnek behúzó, vagy maxi-csöves kábelekhez hasonlóak, de 

mindenképpen fémmentesek.
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A légkábelek esetében nagy keresztirányú erők is fellépnek amikor a szél 
rezonanciába hozza a kábelt. Viszont nagyon nagy feszítőerő is fellép, hiszen 
50 m kábel és a télen rárakódó zúzmara súlyát kell elbírnia két oszlop között. 

Az első nagy csoport esetében már meglévő kábelre, vagy kifeszített 
acélsodronyra építik ki az optikai kábeleket. 

Ezeket vagy valamilyen függesztő elemmel megadott távolságonként hozzá 
rögzítik  a feszítőszálhoz, vagy rátekerik a már meglévőre. Mivel ezeknek 
plusz erőhatásokat nem kell elviselni, ezért felépítésében nagyon hasonlóak a 
behúzó-kábelekéhez.

A másik nagy csoport az önhordó légkábelek. Itt a nagy teherbírást biztosító 
elem be van építve a kábelbe (ezért elbírja saját magát).Ezen kívül a központi 
tartó elemet megerősítik (kevlárral, üvegszálas anyagokkal stb.). 

Másik fajtája, mikor a külső PE köpeny nem csak a kábellélek körül 
helyezkedik el, hanem magában foglalja a feszítő acélsodronyt is. 

A további felépítésében nincs változás, az ábrán egy 2x10-es önhordó 
légkábel látható. Természetesen a vakpászmák helyett lehetnek optikai 
szálakat tartalmazó pászmák is.

A légkábelek élettartama 15 év, (a földalatti 25-50 év) mivel külső környezeti 
hatásoknak van kitéve. 

Előnye: gyorsabban kiépíthető és független a talajviszonyoktól. 

Telepítése előnyös sziklás hegyeknél, szakadékok felett.

Hátránya: Időjárás hatásainak, rongálásnak nagyon ki van téve.
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Kifejlesztettek önhordó optikai légkábeleket is, amelyek nagyfeszültségű 

erősáramú  oszlopsorra függeszthetők. Mivel egy rézvezetőben az áram a 

vezető szélén halad, ezért nem befolyásolja az átvitelt, ha a vezeték közepére 

egy pászmát helyezünk el , és ebben 10-20 szál fényvezető szál van. Az 

erősáramú vezérlés és szabályozástechnikának is szüksége van távközlő 

hálózatra. Ebben az esetben a távközlés egy  nyomvonalon halad az 

energiával. A gond akkor jelentkezik ha a nyomvonalnak a közepén akarunk 

optikai szálat kivezetni . A távvezeték belsejében lévő optikai szálat nehéz 

kivezetni. Jobb megoldás az amikor a távvezetékek földelő (u,n. nullvezető) 

vezetékébe helyezik el az optikai szálakat.  Ezekben a szálakban nincs 

energia továbbítás, nincs nagy feszültség. Könnyebben elágaztatható az 

optikai kábe.
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Erősáramú oszlopsorra kifejlesztettek egy robotot  amely a nagyfeszültségű 

távvezeték  földvezetékére folyamatosan rátekeri az optikai  kábelt és oszlopról 

oszlopra halad. A földről  távirányítható. A kötések elkészítéséhez a kábelt az 

oszlopokon helyezik el pár méter magasságban. Az elektromos hálózat vezérléséhez 

szükséges informatika, ennek alapját adja a távvezetékre szerelt optikai kábel.
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Az optikai kábeleket gyártástechnológia adottságok miatt általában 2-4 km-es 

darabokban gyártják. A kábel végeket megtisztítják. Az erő felvevő részt a kevlárt

különválasztják és rögzítik, a pászmákat sorba rendezik a színsorrend szerint úgy 

hogy a szálak hozzáférhetőek legyenek. Ezek elkészítéséhez speciális szerszámok 

állnak rendelkezésre. A szálakat színsorrend szerint a helyszínen hegesztik össze. 

A hegesztés első művelete,hogy a szálakat megtisztítják a vazelintől és merőlegesen 

eltörik. Egy ilyen száltörő látható az ábrának a felső részén a száltörő gép fedelén. 

Utána a két kábel azonos színű szálát behelyezik a szálkötő gépbe és pozicionálják. Ez 

a szerkezet a szálkötő gép  felső középső részén látható. Ezután elindítják a 

mikroprocesszoros pozicionálást.
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Ez az ábra egy olyan szálkötő gépet mutat mi elektronikus szálmikroszkóppal is 

rendelkezik . Ennek segítségével a kötés külső formáját azonnal  le lehet ellenőrizni. 

Ha nem megfelelőnek találják a kötést azonnal újra lehet kötni.
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Ezen az ábrán a mikroprocesszoros pozicionálás elve látható. 

Amikor a szálakat befűzik a szálkötő gépbe akkor szélein kissé meghajlítják, ez 

egyben a mechanikai rögzítést is szolgálja. A hajlításnál a bal oldalon érintő irányban 

egy ledből fényt bocsátanak a szálba.  Az ábra jobb oldalán a szintén meghajlított 

szálból kicsatolják a fényt. Azután a számítógép elindítja az automatikus 

pozicionálást. Vízszintesen addig mozgatja a két szálvéget mígnem az illesztés a 

legjobb vagyis  a jelátvitel a legnagyobb  lesz. Utána ezt elvégzi függőleges irányba 

is. Ezáltal a szálvégek illetve a magok  pontosan illeszkednek. Meg lehet mérni a 

csatlakozási csillapítást. Ha ez nagy  (0,1-0,2 dB ) akkor újra eltörik a szálvégeket és 

kezdődik a pozicionálás elölről.
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A megfelelően pozícionált szálvégeket sűrített levegővel kifújják, hogy por 

szennyeződés ne legyen a szálvégek között. Az elektródákra nagy feszültséget 

kapcsolnak, azok ívet húznak. Az elektromos ív hatására  az üveg megolvad. A 

szálvégek összehegednek.  A szálvégeket a gép megolvasztás után  egy kissé 

összenyomja egymás felé azért, hogy ha mégis lenne bennük szennyeződés akkor az a 

magból eltávolodjék. Ezáltal a szál külsején egy dudor keletkezik, nagyobb lesz az 

összehegesztett felület,  a kötés is  erősebb lesz. A szál összehegesztése után ráhúzzák 

a védelmet és szálat kötőtálcára teszik és ott rögzítik.
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Az alépítmény hálózat  sok esetben réz hálózatra készült és  nagy keresztmetszetű 
(100-110 mm-es ) PVC csövek alkotják. Az optikai kábelek átmérője  10-25mm. A 
gazdaságos hely kihasználás érdekében a PVC csöveket az optikai kábelek 
elhelyezése előtt béléscsövezik, vagy osztócsővel sok részre osztják. A kábelek mellé 
célszerű tartalék csöveket is biztosítani a könnyebb javítás céljából.  A tartalék csőbe a 
kiváltó kábel könnyen elhelyezhető.

Ezekbe a csövekbe helyezik el az optikai kábelt. Az elhelyezésnek három változata 
ismert.

1. változat:Az optikai kábelt szakaszonként behúzzák csörlővel a csőbe. A kisebb 
súrlódás érdekében a kábelt kenőanyaggal vonják be. Fontos az, hogy a maximális 
húzóerőt ne lépjék túl mert az későbbi meghibásodást okozhat.

2. változat:Sűrített levegőt nyomnak be a csőbe a kábellel együtt. A súrlódás magával 
viszi a kábelt.  Probléma a behúzás kezdetén van amikor még kicsi a súrlódási 
felület. Ezen úgy lehet javítani,hogy a kábel elejére dugattyút helyeznek el és az 
maga után húzza a kábelt. Ebben az esetben húzó erő nehezen ellenőrizhető.  Ez 
csak akkor alkalmazható ha  üres csőbe kell a kábelt behúzni.

A  harmadik módszer a kábel beúsztatása a csőbe.   A kábellel együtt vizet nyomnak a 
csőbe. A víz hatására felhajtó erő könnyebbé teszi a kábelt és sodrás 
következtében a kábel egyenletes és viszonylag kis erőhatásnak van kitéve. 
Gyakorlatilag a kábel beúszik a csőbe. A víz áramlása viszi előre. Ennél a 
módszernél van a legkevésbé igénybe véve a kábel.
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Az optikai kábelek mérését két csoportra oszthatjuk. 

Egyik csoportba tartoznak azok a mérések amelyeket üzembehelyezéskor, vagy az 

üzemeltetés során szoktak mérni. Ezek rutinszerű mérések. A műszerek olcsóak.

A másik csoportba tartoznak azok a mérések amelyeket új kábelek vizsgálatakor, új 

átviteli rendszerek  telepítésekor végeznek el. Ezek bonyolultabb , drágább 

műszereket igényelnek. Sokszor laboratóriumi körülmények között végzik el ezeket a 

méréseket.  Ha a mérést a hullámhossz függvényében elvégezzük akkor a szál 

csillapítás karakterisztikáját vesszük fel. A karakterisztika kezdeti és vég értékénél 

meghatározhatjuk a levágási hullámhosszat.
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A szálat a csatlakozóban sok külső behatás éri. A leggyakoribb a porszennyeződés 

amikor a szálvégekre a porszemcsék rátapadnak. 

Ha az üzemeltető nem kellő gondossággal járnak el akkor a szál vége elzsírosodik, 

elkoszolódik az emberi érintések következtében.

Ha finom homokszemcsék kerülnek a levegőből a szál végére akkor a szálon 

karcolódás, bemaródás keletkezik.

Ezek mind rontják a csatlakozást,  fény visszaverődést reflexiót okoznak.
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A csillapítás méréshez egy optikai adó és egy vevő szükséges, melyet mérés 

megkezdése előtt hitelesítenek. Az inteligensebb teljesítmény mérők a mérendő 

optikai szálon információt közölnek egymással. A mérés során akár többször is 

hitelesítik egymást. Az adó által adott fényteljesítményből kivonva a vevő által mért 

fényteljesíményt megkapjuk a szál csillapítását. Ezt a mérést különböző 

hullámhosszakon el lehet végezni és meg lehet állapítani, hogy a szál jó e, vagy a 

csatlakozók hibái nem okoztak csillapítás növekedést, reflexiót.
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Az ábrán néhány OTDR  műszer előlapja látható. A műszerek ütésálló hordozható 

kivitelben készülnek. A csatlakozó modulok cserélhetők hullámhossztól és 

teljesítménytől függően. A méréseket a műszerben processzor tárolja és a mérési 

adatok elmenthetők és visszatölthetők laptopról.
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Az optikai kábeleket üzembe helyezéskor és későbbiekben az üzemeltetés során is 

optikai reflektométerrel mérik. Az optikai reflektométer mérés elve az, hogy a egy 

fény impulzust kapcsol  műszer az optikai szálra és az impulzus a kötéseknél, és a 

csatlakozóknál ahol reflexió van ott egy része visszaverődik. A visszavert jel 

nagyságából a hiba mértékére  lehet következtetni. A fény által megtett útból pedig a 

távolságot meg lehet határozni.

Az ábra egy ilyen OTDR  képernyőt mutat. A vízszintes tengelyen a távolság a 

függőleges tengelyen a beadott  jel nagysága van feltüntetve. A vízszintes tengelyen 

marker vonal mozgatható. Ennek segítségével a görbén a  távolság és a  csillapítás 

érték numerikusan is leolvasható. A görbe bármely pontja kinagyítható ha pontosabb 

mérést és leolvasást kívánunk elvégezni. Az üzembe helyezéskor az adtok 

elmenthetők. A hossz adatok alapján a nyomvonal ismeretében pontosan bemérhető ha 

a szál valahol meghibásodik. Az ábra jobb szélén látható a szál vége. Ilyen ábra 

látható akkor is a csillapítás görbe bármely szakaszán,  ha a szál  elszakadt. 
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Az optikai kábelen általában digitális jelet viszünk át. A hibamentes jel átvitel

szempontjából fontos az, hogy a jel a lehető legtávolabb legyen a zajtól. Az optikai 

szálnak a dinamika tartománya  az analóg technikában a  jel-zaj távolsághoz 

hasonlítható. A jel szint alatt a vételi oldalon lévő jel szintje értendő.

A zaj stochasztikus jel, amlitudója és frekvenciája bármilyen értéket felvehet és 

véletlenszerűen változik. A szabványok három féle dinamika tartományt deffiniálnak. 

Egyik a jelszint  és a  0,1zajszint közötti távolság

A másik a jelszint és 98%-os zajszint közötti távolság

A harmadik ugyancsak a jelszint és a zaj hosszú idejű átlagteljesítménye közötti 

távolság.   
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A spektrumanalizátoros mérést akkor szokták az optikai szálon elvégezni amikor a 

szálra  hullámhossz multiplexált berendezést kívánnak telepíteni. Megmérhető, hogy 

az adott hullámhossz tartományban a különböző hullámhosszúságú jelek mennyiben 

térnek el egymástól. Ugyanis egy-egy hullámhosszon külön-külön digitális berendezés 

üzemel. Az egyes berendezések jelszintje csak minimális mértékben térhet el 

egymástól. Az szál nemlinearitására ad mérhető eredményt. Ha a spektrum nem 

egyenletes, vagy az egyik hullámhossz a másikba belelóg akkor az arra a 

hullámhosszra eső csatorna jelét torzítja.
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Újabban  a réz vezetékekkel szemben -az optikai szál előnyös tulajdonságai miatt- a 

jármű és repülőgép iparban automatizálásban egyre intenzívebben használják az 

optikai szálakat. Az üveg viszont sérülékeny, könnyen törik. Ezért műanyag alapú 

optikai szálakat fejlesztettek ki. A távközlésben belső hálózatokban (adat, kép, műsor )  

illetve a berendezésekben használják a műanyag alapú szálakat. Gondoljunk csak arra, 

hogy a korszerű TV, videó eszközök már  optikai kimenettel rendelkeznek. A 

kommersz elektronikában is egyre terjed az optikai szálon való jel átvitel.
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A műanyag szál csillapítás menete lényegesen nagyobb mint az üvegszálé. Ezért rövid 

távolságokra  (max néhány km) használják. A csillapítás menet egyenetlensége miatt 

hullámhossz multiplexált berendezések alapáramköreként nem használatos.
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Rövid távú (100 m) alkalmazásokra műanyag alapú szálak. 

Előnyük: olcsók, a=140dB/km, a nagyobb magátmérő megkönnyíti az 
illesztést, olcsóbbá válik a szerelés.

nagyobb magátmérővel rendelkezik, a héj (köpeny) vastagsága a magátmérő 
10%-a. A szál átmérője tipikusan 1 mm, amit egy polietilén védőburkolattal 
látnak el. 

Hátránya: nagy csillapításon, nagy diszperzió, és korlátos a sávszélesség. 

Az amin= 140 dB/km, 650 nm-en érhető el (szemmel is látható 

fénytartomány). Ha a távközlésben műanyag alapú szálakat használnak akkor 

hullámhossz-konverzióra van szükség, az üvegszálon érkező hullámhosszt 

(1550 nm) át kell alakítani 650 nm- essé. 

A diszperzió rövid szakaszokon nem jelentős, az áthidalható sávszélesség 

LED-el 50 Mbit/s, míg lézerek alkalmazásával 155 Mbit/s. Ez megfelelő érték a 

mai elosztóhálózatokban ( de a kábeltévé optikai jele nem vihető át rajta). 
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SM szál keresztmetszetét mutatja az ábra.
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Az optikai szálak tulajdonságait tovább javították és létrehozták az SM 

szálakat. Kisebb csillapítású kábelek hozhatók például létre fluorid alapú 

üvegszálakkal (0,15-0,18 dB/km-es érték érhető el 1550 nm-en) A 

hagyományos optikai szálaknál a szakaszcsillapítás  0.2dB/km körüli érték.

Ugyanakkor a módus diszperzió jelentős mértékben csökkenthető. A 

kromatikus diszperzió egyenletes a kábel mentén, és állandó érték.

A hajlítási sugár a szál átmérő kb. 15 -szörösére csökkenjen le.

A kutatás  és a fejlesztés eredményeként eltüntethetővé vált a csillapítás 

menetben a 850-1300 nm közötti OH gyökök okozta csillapítás növekedés.

A hullámhossz multiplexálás (WDM,DWDM ) elvén működő berendezések 

számára csökkent a módus diszperzió. Elérték azt, hogy mechanikailag is 

ellenállóbbá vált a szál. A hajlításra kevésbé érzékeny ugyanakkor a hajlítási 

sugár lecsökkent 15mm-re. 
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A fotonikus kristály felfedezése új távlatokat nyitott az optikai távközlés számára. 

Elérhetővé válik fény tartományba realizálni a logikai áramköröket. Ekkor nem lesz 

szükség optikai elektromos átalakítókra  és az eszközök sebessége is jelentősen 

megnövekedhet.
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Az ábrán egy, két és háromdimenziós szemléltetés látható a fotonikus kristály adta 

lehetőségek kihasználására.

A fotonikában új távlatokat nyit a fotonikus kristály felfedezése. Lehetővé válik 

fénytartományba olyan eszközöket megvalósítani mint a félvezetőtechnikában.
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A fény a magba terjed. A héjban különböző hullámhosszúságú fotonikus kristályok 

gyűrű szerűen helyezkedek el. Ezek a gyűrűk az adott hullámhosszra tükörként 

viselkednek. A fényt visszaverik, és bent tartják a magban. A többi hullámhosszat nem 

engedik át. Úgy viselkednek mint egy optikai szűrő.
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A mag és a köztes anyag az egyik törésmutatójú üveg a másik rács szerkezet pedig  a 

másik törésmutató. Ha elindul egy fényhullám akkor az a rácson visszaverődik. De 

nem sosem lehet  teljes a visszaverődés. Ha a geometriát megfelelően választjuk meg 

akkor a köpeny optikai rácsként viselkedik és fény visszaverődik a magban.  Sokkal 

kisebb lesz a szál csillapítása mint a multimódusú vagy  monomódusú szál esetében. 

Mindez hullámhossz függő. Más hullámhosszú fény viszont elnyelődik és a szálba 

nem halad tovább. 
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A különböző elrendezésű fotonikus szálakkal más-más tulajdonságú átviteli utat lehet 

készíteni .

Az ábrán különböző elrendezésű fotonikus szálak láthatók.
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A fotonikus szálak fejlesztésének nagy erőpróbája, hogy optikai méretekben mennyire 

lehet tartani a pontos geometriát. A szál külső átmérője 1-2 mikrométer. Ezen 

tartományba kell a fenti geometiai elrendezést megvalósítani.  Erre mutat példát a 

fenti ábra.
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A fenti ábra a fotonikus szálak előállításának a módját mutatja. Először pár centiméter 

átmérőjű preformot állítanak elő ahol a geometriai méreteket még pontosan tudják 

tartani. Majd a preformot 1900 C. fokra hevítik és egyenletesen húzzák pár száz 

mikron átmérjűre. 
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A tanszatlanti kábeleken STM-64-es de főleg  STM-256-OS  vagy STM 256-os 

rendszerek üzemelnek. Vannak a szabványtól eltérő rendszerek is, de ezek illesztésére 

speciális berendezések szükségesek.

A dia Afrika partjainál lévő szolgáltatókat és rendszerük sebességét mutatja.
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