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INTRODUCCIÓ

La història de la comunicació a distància per fibra òptica és 
recent. 
A mitjans del segle XX es comença a parlar dels raigs làser en 
les telecomunicacions.
Els raigs làser necessitaven un conducte per propagar les ones i 
això en limitava el seu ús. Aquest conducte es coneix com a 
fibra òptica.

El 22 d'abril de 1977, General Telephone and Electronics va enviar la primera 
transmissió telefònica a través de fibra òptica, a 6 Mbit/s, a Long Beach, California.

Raig làser

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RGB_laser.jpg


 M.Valls

QUÈ ÉS LA FIBRA ÒPTICA?

Els circuits de fibra òptica són filaments molt fins de material 
transparent, vidre o plàstic, pels que s'envien polsos de llum que 
representen les dades a transmetre.
La font de llum pot ser un làser o un led.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibreoptic.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Laser_in_fibre.jpg
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QUÈ ÉS LA FIBRA ÒPTICA?

La fibra òptica s'utilitza en telecomunicació perquè permet 
enviar gran quantitat de dades a grans distàncies a  
velocitat semblant a les de ràdio i/o cable.
Aquest mitjà de transmissió és immune a les interferències 
electromagnètiques i molt fiable en xarxes locals.

http://es.123rf.com/photo_10442138_estilo-de-tecnologia-de-mapa-mundial-contra-fondo-de-fibra-optica.html
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COM FUNCIONA LA FIBRA ÒPTICA?

La fibra òptica es basa en el principi de reflexió. La llum canvia 
de trajectòria al passar d'un medi (aire) a un altre (vidre).
Els blocs d'enllaç de comunicació són: un transmissor, un 
receptor i el cable.
  

 Transmissor òptic             Cable fibra òptica              Receptor òptic 
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ELEMENTS DE LA FIBRA ÒPTICA

Nucli: és la fibra òptica de 
vidre o plàstic per on viatge 
la llum.

Revestiment: capes que 
envolten la fibra òptica i 
eviten la pèrdua de llum. 

Folre: capa plàstica 
exterior que protegeix la 
fibra
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CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA FIBRA ÒPTICA

●Cobertura més resistent: 25% més que en les convencionals.
●Ús dual: interior i exterior amb fiabilitat
●Fiabilitat en llocs humits: allarga la vida de la fibra.
●Empaquetat d'alta densitat : permet reduir el diàmetre del 
cable un 50%.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fiber_optic_illuminated.jpg
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AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LA FIBRA ÒPTICA

AVANTATGES

●Diàmetre de cable més petit
●Poc pes 
●Gran flexibilitat
●Més velocitat
●Millor aïllament
●Immune a les interferències
●Baixa pèrdua de transmissió
●Baix cost de fabricació
●Gran ample de banda

http://es.123rf.com/photo_8310330_estilo-de-tecnologia-de-mapa-de-mundo-trasfondo-de-optica-de-fibra.html
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AVANTATGES I DESAVANTATGES DE LA FIBRA ÒPTICA

DESAVANTATGES
●Major dificultat tècnica
●Cost d'instal·lació més elevat
●Dificultat de reparació
●Disponibilitat de connectors limitada
●Fragilitat de les fibres
●No arriba a totes les zones 
geogràfiques
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APLICACIONS DE LA FIBRA ÒPTICA

INTERNET

TELEFONIA

XARXES

http://es.123rf.com/photo_9582431_globo-y-teclado-de-computadora-para-fondo.html
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VÍDEOS RELACIONATS

http://www.youtube.com/watch?v=B5zppA-EikE

http://www.youtube.com/watch?v=sQftRuFNNCM

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=MCECjsJpEHI&feature=endscreen

http://www.youtube.com/watch?v=oOKCqnv4-mo

http://www.youtube.com/watch?v=AsC4a_yk0Bc

INFOGRAFIA

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2008/05/18/176991.php
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Les imatges provenen d'aquests webs i estan enllaçades al seu lloc d'origen.
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