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Fiber Üzerinde Işık İletim İlkeleri
Bölüm 1

2

3

1.1 Optik İletişim
Optik iletişim sisteminin ilkesi, bir fiber kablo üzerinden uzaktaki
bir alıcıya bir sinyal göndermektir. Elektrik sinyali, vericide optik
sinyale dönüştürülür ve alıcıda orjinal elektrik sinyaline geri
dönüştürülür. Fiber optik iletişimin, bakır ve telsiz iletişim
sistemleri gibi diğer iletim yöntemlerine göre pek çok avantajı
vardır:
• Bir sinyal, ara yükseltici gereksinimi duyulmadan, uzun
mesafelere (200km) gönderilebilir.
• İletim, elektromanyetik düzensizliklere karşı hassas
değildir. Ayrıca fiber, elektriği iletmez ve RF
parazitlerinden neredeyse hiç etkilenmez.
• Fiber optik sistemler, bakır kablolardan daha yüksek bir
kapasite sağlar.
• Fiber optik kablo, bakır kablodan çok daha hafif ve incedir.
Dolayısıyla, fiber optik kablolar kablo çapında çok daha
fazla fiber ihtiva edebilmektedir. Örneğin, tek bir fiber
kablo 144 fiber kılından oluşabilir.
• Optik fiber kablo son derece güvenilir ve esnektir.
• Optik fiberin kablonun ömrü, (uydu iletişim sistemlerinin ömrü
10 yıl olarak hesaplanmaktadır ) 25 yıldan fazladır.
• Optik fiber kablonun çalışma ısıları değişiklik gösterir ama tipik
olarak bu değer -40˚C ila +80˚ C arasındadır.
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Optik iletişim sisteminde, ışık iletimini üç ana faktör etkileyebilir:
1. Zayıflama: Işık sinyali fiber üzerinde ilerlerken, emilme, dağılma
ve diğer radyasyon kayıpları nedeniyle optik gücünü kaybeder.
Bir noktada, güç seviyesi, alıcının optik sinyal ile artalan gürültüsü
arasında ayrım yapmasını engelleyecek kadar zayıflayabilir.
2. Bant genişliği: Işık sinyali farklı frekanslardan oluştuğundan, fiber
en yüksek ve en alçak frekansları sınırlandırır ve bilgi taşıma
kapasitesini azaltır.
3. Dağılma: Işık sinyali fiber üzerinde ilerlerken, ışık vurumları
(pulse) yayılır ya da genişler ve çok yüksek bit oranlarında ya da
çok uzun mesafeler üzerinden aktarımda bilgi taşıma kapasitesini
azaltır.
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1.2 Fiber Tasarım
Bir optik fiber, etrafına plastik koruyucu zarf sarılmış çok ince bir
cam borudan oluşur. Cam boruda iki parça vardır: borunun iç kısmı
(ya da çekirdeği) ve etrafındaki tabaka (ya da zarfı). Cam fiberin
çekirdeğine verilen ışık, çekirdek ile zarf arasındaki toplam iç ışık
yansıması nedeniyle fiberin fiziki hattını takip eder..

Çekirdek

Optik fiberin yapısı

Zarf

Plastik kaplama
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1.3 İletim İlkeleri
Bir ışık demeti, fibere küçük bir α açısıyla girer. Fiber kablonun,
çekirdeği aracılığıyla ışığı alma kabiliyeti (maksimum kabul edilir
değer), sayısal açıklığı ile belirlenir.
2

2

NA = sin α0 = n1 – n2
Burada α0 maksimum kabul açısıdır (yani, ışığın yansıması ile
kırılması arasındaki sınırdır), n1 çekirdek kırılma indisi ve n2 de
zarf kırılma indisidir.

Çekirdek

Zarf

Tam kabul konisi

0

n
1
n
2

Işığın bir fibere girişi

Tam kabul konisi 2α0.olarak belirtilmiştir.
1.3.1 Işığın Yayılımı
Bir ışık demetinin optik fiberdeki yayılımı, Snell-Descartes kanununa
göre gerçekleşir. Fiberin tam kabul konisine verildiğinde ışığın bir
kısmı, optik fiber üzerinden ilerler.
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1.3.1.1 Kırılma
Kırılma, birbirine benzemeyen iki iletim ortamı arasındaki bir
arayüzde ışık demetinin kıvrılması demektir. Eğer α > α0 ise, ışık
demeti tamamen kırılır ve çekirdek tarafından yakalanamaz.
n1 sin αi = n2 sin αr





n2
0

i

n



1

r

Işığın kırılması

1.3.1.2 Yansıma
Yansıma, birbirine benzemeyen iki iletim ortamı arasındaki
arayüzde ışık demeti yönünde ani bir değişim olmasıdır. Bu
durumda, ışık demeti ilk çıktığı ortama geri döner.
Eğer α < α0 ise, ışık demeti yansıtılarak çekirdekte tutulmaya devam
eder.
αi = αr



0

Işığın yansıması



i



n2
r

n

1
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1.3.1.3 Yayılım İlkesi
Işık demeti, fibere farklı açılardan girer ve aynı yolu izlemez. Fiber
damarının merkezine düşük bir açıdan giren ışık demetleri, fiberin
merkezinde kısmen daha dolaysız bir yol seçecektir. Fiber
çekirdeğine yüksek bir açıyla ya da fiber çekirdeğinin dış kenarına
daha yakın bir noktadan giren ışık demetleri ise fiber üzerinde
daha dolaylı ve uzun bir yol seçecek ve fiberi çok daha yavaş
geçecektir. Belirli bir giriş açısı ve giriş noktası nedeniyle oluşan her
yol, bir mod yaratacaktır. Fiber üzerinde ilerledikçe bu modlardan
her biri bir parça zayıflayacaktır.
1.3.2 Hız
Işığın bir iletim ortamındaki hareket hızı, o iletim ortamının kırılma
indisi tarafından belirlenir. Kırılma indisi (n), boşluktaki ışık hızının
bir iletim ortamındaki ışık hızına oranını temsil eden ve birimlerden
oluşmayan (unitless) bir sayıdır.
n = c/ v
Burada n, iletim ortamının kırılma indisidir, c boşluktaki ışık
hızıdır (2.99792458 × 108 m/s), ve v iletim ortamındaki ışık hızıdır.
Cam için, mesela fiber optik için, tipik n değerleri 1.45 i l e 1.55
arasındadır. Kural olarak, kırılma indisi ne kadar yüksekse, iletim
ortamındaki hız da o kadar azdır.

Cam
Boşluk
km/s
100,000

200,000

Işığın farklı iletim ortamlarındaki hızının karşılaştırılması

300,000
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Kırılma İndisi için tipik üretici firma değerleri şöyledir:
• Corning® LEAF®
n = 1.468 at 1550 nm
n = 1.469 at 1625 nm
• OFS TrueWave® REACH
n = 1.471 at 1310 nm
n = 1.470 at 1550 nm
1.3.3 Bant Genişliği
Bant genişliği, bir fiber optiğin iletebileceği frekans aralığı olarak
tanımlanmaktadır. Bant genişliği, bir kanalın, belirli bir mesafe
boyunca fiber optik üzerinde taşınabilecek maksimum iletilen bilgi
kapasitesini belirler. Bant genişliği MHz•km olarak ifade edilir. Çok
modlu fiberlerde, bant genişliği esas olarak moda ait dağılma ile
sınırlıyken tek modlu fiberlerde neredeyse hiç bir sınırlama
yoktur.

dB/k
m

Basamak
indisli çok
modlu fiber

Derece indisli
çok modlu
fiber

Tek modlu fiber

100
10
1
0.1
1

10

100

1000

Farklı fiber türleri için tipik bant genişlikleri

10,000

100,000

1x10

6

MHz
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1.4 Fiber Türleri
Fiber, ışığın üzerindeki hareketine (geçişine) bağlı olarak ya çok modlu
ya da tek modlu olarak sınıflandırılır. Fiberin hangi tür olduğu çekirdek
ve zarfın çapıyla ve ışığın bunlardan geçiş tarzıyla yakından alakalıdır.
Fiber Optik

Çok Modlu

Basamak Indisli

Tek Modlu

Derece Indisli

Cam fiber türleri

1.4.1 Çok Modlu Fiber
Geniş çekirdeği, ışığın hat boyunca farklı yollar (birden fazla mod)
kullanarak iletilmesine imkan sağlar, bu yüzden çok modlu fiber moda
ait dağılıma karşı çok hassastır.
Işık kaynaklarına kolay bağlanabiliyor olması, daha düşük ışık
kaynağı (verici) maliyeti olması ve başlangıç fiber ucu hazırlama
(connectorisation) ve uç birleştirme süreçlerinin basit olması çok
modlu fiberin ana avantajlarındandır. Ancak, nispeten yüksek güç
zayıflaması ve düşük bant genişliği, ışığın çok modlu fiber
üzerinden uzun mesafelere taşınmasını kısıtlamaktadır.
Çekirdek Çapı
50 ila 100 µm

Zarf Çapı
125 ila140 µm
Kaplama Çapı
250 µm
Çok modlu fiber yapısı
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1.4.1.1

Basmak İndisli Çok Modlu Fiber

Basamak İndisli (SI) çok modlu fiber, ışık demetlerini tam yansıma
ile çekirdek ile zarf arasındaki sınıra yönlendirir. Kırılma indisi,
çekirdekte tek tiptir. SI çok modlu fiberin minimum çekirdek çapı
50 ya da 62.5 µm iken, zarf çapı 100 ile 140 µm ve sayısal açıklığı da
0.2 ile 0.5 arasındadır.
Moda ait dağılma nedeniyle, SI çok modlu fiberin dezavantajı,
MHz•km ile bant genişliği- uzunluk ürünü olarak ifade edilen ve
çok düşük olan, bant genişliğidir. 20 MHz•km bant genişliği, fiberin
20 MHz değerindeki bir sinyali 1 km’lik bir mesafe boyunca, 10
MHz sinyali 2 km boyunca, 40 MHz sinyali 0,5 km boyunca, vs,
taşımaya uygun olduğunu göstermektedir.
SI çok modlu fiber, çoğunlukla yüksek güç düşüşlerini kaldırabilen
kısa mesafe bağlantılar için kullanılan plastik bir zarfla kaplanmıştır.
Yayılım
modları

Kırılma
Indisi Profili

Girdi
Sinyali

Çıktı
Sinyali

SI çok modlu fiber boyunca ışık yayılımı

1.4.1.2

Derece İndisli Çok Modlu Fiber

Derece indisli (GI) çok modlu fiber, tek tip olmayan ve dereceli
olarak merkez eksenden zarfa doğru azalan bir kırılma indisine
sahiptir. Çekirdeğin bu indis değişimi, ışık demetlerini fiber
üzerinde sinüzoidal bir eğriyle hareket etmeye zorlar.
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En üst basamak modlarının daha uzun bir yol katetmesi
gerekecektir ama düşük indis alanlarında merkez eksenin
dışarısında bu modların hızı artacaktır. Ayrıca, en üst basamak
modları ile en düşük basamak modları arasındaki hız farkı, GI çok
modlu fiberlerde SI çok modlu fiberlere oranla daha az olacaktır.
Yayılım
modları

Kırılma
İndisi
Profili

Girdi
Sinyali

Çıktı
Sinyali

GI çok modlu fiber boyunca ışık yayılımı

GI çok modlu fiberler için tipik güç zayıflama değerleri:
• 850 nm’de 3 dB/km
• 1300 nm’de 1 dB/km
GI çok modlu fiberin tipik sayısal açıklığı: 0.2’dir.
Derece indisli çok modlu fiber için tipik bant genişliği – uzunluk ürünü
değeri:
• 850 nm’de 160 MHz•km
• 1300 nm’de 500 MHz•km
Kırılma indisi için tipik değerler:
• 850 nm’de 1.49 for 62.5 µm
• 850 nm’de 50 µm için 1.475 ve 1300 nm’de 50 µm için 1.465
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1.4.1.3

Başlatma Koşulları ve Çevreleme Akısı

Başlatma Koşulları

Başlatma koşulları, fiber zayıflaması ölçülürken optik gücün fiber
çekirdeğine nasıl verildiğine karşılık gelmektedir.
İdeal başlatma koşulları, ışığın tüm fiber çekirdeği boyunca
dağıtıldığı durumlarda oluşur. Aslında, çok modlu optik fiber
başlatma koşulları, tipik olarak yetersiz doldurulmuş veya fazla
doldurulmuş olmalarıyla nitelendirilebilmektedir.

Yetersiz doldurulmuş çok modlu fiberde ışık iletimi

Optik gücün büyük kısmı, başlatma noktası boyutu ve açısal
dağılımın fiber çekirdeğinden küçük olması nedeniyle (örneğin
kaynak bir lazer ya da dikey kaviteli yüzey ışıması yapan bir lazer
[VCSEL] ise) fiberin çekirdeğinde toplandığında, yetersiz
doldurulmuş olarak nitelendirilirler.

Aşırı doldurulmuş çok modlu fiberde ışık iletimi
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Başlatma noktası boyutu ve açısal dağılım, fiber çekirdeğinden daha
büyük olduğunda (örneğin kaynak ışık yayan bir diyot [LED] ise)
aşırı doldurulmuş koşul meydana gelir. Fiber çekirdeğinin dışına
çıkan gelen ışık da fiber çekirdeğinin kabul açısından daha büyük
açılarla gelen ışık da kaybolur.
Işık kaynakları, zayıflama ölçümlerini etkiler; öyle ki fiberi yetersiz
dolduran ışık kaynağı, asıl zayıflama değerinden daha düşük bir
değer gösterirken, fiberi aşırı dolduran bir ışık kaynağı asıl
zayıflama değerinden daha yüksek bir değer gösterir.
Yetersiz Doldurulmuş / Aşırı Doldurulmuş – Hangisi Daha İyi?

Ne yetersiz doldurulmuş ne de aşırı doldurulmuş olma durumu daha
iyidir çünkü her iki koşul da ölçümlerde sapmalara neden olur.
İzin verilen kayıp bütçesi beklenen bant genişliğine göre daha
fazla olduğunda, ölçüm sapmaları kritik bir önem taşımaz. Ama,
kayıp bütçesi izin verilen sınırlarına yaklaştığı zaman ölçüm
sapmaları da önemi olmaya başlar. Bu gibi bir durumda, yüzde 50
oranında bir sapma, şebekeyi onaylayamayacak kadar önemli
olabilir ve hassas ölçümler yapılması gerekebilir.
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 61280-4-1 standardının
amacı, zayıflamadaki sapmanın artı/eksi yüzde 10 aralığında kalmasını
garanti edebilmek için tavsiyelerde bulunmaktır.
Sahada, çeşitli test ekipmanının yanı sıra IEC 6128-4-1 uyumlu
test ekipmanının da kullanılması zayıflama ölçümlerinin >1 dB
kayıp için yüzde ±10 ve <1 dB kayıp içinse yüzde ±0.07 aralığında
kalmasını sağlayacaktır.
Çevrili Akı

Haziran 2009’da yayınlanan IEC 62180-4-1 standardının ikinci
baskısında belirtilen parametre, Çevrili Akı (EF) olarak
adlandırılmıştır. EF, gücün fiber çekirdeğinde dağıtımıyla, başlatma
noktası boyutuyla (yarı çap) ve açısal dağılımla alakalıdır.
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EF, belirli bir fiber çekirdek yarı çapında taşınan güç ile verilen
toplam güç arasındaki orana eşittir. Örneğin, aşağıdaki resimde,
15mm yarıçapta taşınan güç (açık mavi renk) gösterilmektedir.
15mm’deki EF değeri, o orta kısımda taşınan ışık miktarı ile tüm
çekirdeğe (sarı renkli daire) yayılan toplam ışık miktarı arasındaki
orana eşittir:

50 µm-fiber çekirdeğinin 5 µm yarıçapındaki EF değerini gösteren resim.

IEC 61280-4-1 Standardı

IEC 61280-4-1 standardındaki öneriler, fiber çekirdeğinin önceden
tanımlanmış dört yarı çapında (10, 15, 20, and 22 m) ve herbir
dalga boyu (850 ve 1300 nm) için alınan EF değerlerinin tanımlı alt
ve üst sınırlarına dayanmaktadır.

50 µm-çekirdeğin aydınlatılmış merkezi
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1.4.1.4 Çok Modlu Fiber Türleri
Uluslararası Telekomunikasyon Birliği (ITU-T) G.651 ve Elektrik ve
Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 802.3 standartları, GI çok
modlu fiber optik kablonun özelliklerini tanımlamaktadır. Gigabit
Eternet (GigE) ve 10 GigE de dahil çok modlu uygulamalarda artan
bant genişliği talebi sonucunda, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü
(ISO) on farklı sınıf belirlemiştir:
ITU-T G.651 standardının ISO sınıflarının karşılaştırılması
Standartlar

Özellikler

Dalga boyları

Uygulamalar

G.651.1
ISO/IEC 11801:2002 (OM1) amd 2008
G.651.1
ISO/IEC 11801:2002 (OM2) amd 2008
G.651.1
ISO/IEC 11801:2002 (OM3) amd 2008

Mevcut GI çok modlu
fiber
Mevcut GI çok modlu
fiber
Lazer ile iyileştirilmiş:
GI çok modlu fiber;
50/125 µm maksimum
VCSEL ile iyileştirilmiş

850 ve 1300 nm

Erişim ağlarında veri iletişimi

850 ve 1300 nm

Erişim ağlarında video ve veri
iletişimi
Yerel Alan Şebekelerinde (LAN)
GigE ve 10 GigE iletimleri (300 m’ye
kadar)
Veri merkezlerinde 40 ve 100
Gbps iletimler

G.651.1
ISO/IEC 11801:2002 (OM4) amd 2008

850 nm için iyileştirilmiş

850 nm için iyileştirilmiş

50 μm ile 62.5 μm Çok Modlu Fiber
Karşılaştırması
Optik iletim, 1970’lerde ilk sahada kullanılmaya başlandığında, optik
hatlar, hem kısa hem de uzun aralıklar için 50 µm çok modlu frekans
yönlendiricilere göre yapılmıştı. 1980’lerde, lazerli tek modlu fiberler piyasaya
sürüldü ve hemen uzun mesafeler için tercih edilen seçenek haline geldi. Bu
arada, çok modlu frekans yönlendiriciler, yerel ağları ve 300 ila 2000 m
mesafelerde bina ve kampüs ana omurga kablolarını birbirine bağlamak için
en maliyet etkin çözüm oldu. Bir kaç yıl sonra, yerel ağlarda kullanılmaya
başlanan yeni uygulamalar, LED’lerden daha fazla ışık gücü tutabilme
kabiliyeti yüzünden 2000 m mesafede 10 Mbps taşıyabilen 62,5 µm çok
modlu fiberlerin piyasaya girmesine neden olan 10 Mbps de dahil daha
yüksek veri oranlarını zorunlu kıldı. Aynı zamanda, daha yüksek olan sayısal
açıklığı, kablolama işlemini kolaylaştırmakta ve kablo gerginliğinden
kaynaklanan sinyal zayıflamasını sınırlandırmakta idi. Bu iyileştirmeler, 62.5
µm çok modlu fiberi kısa mesafe LAN’lar, veri merkezleri ve 10 Mbps
ile çalışan kampüsler için ilk tercih haline getirdi.
1.4.1.5
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Günümüzde, Gigabit Eternet (1 Gbps) standart olarak
kullanılmaktadır ve 10 Gbps de yerel ağlarda daha sık kullanılmaya
başlanmıştır. Artık 26 m (maksimum) üzerinden 10 Gbps’yi
destekleyen 62.5 µm çok modlu fiber, performans sınırlarına ulaşmış
durumda. Bu sınırlar, VCSEL adı verilen yeni ve ekonomik lazer
tasarımlarının ve 850 nm lazer ile iyileştirilmiş, küçük 50 µm fiber
çekirdeğinin piyasaya sürülmesini hızlandırdı.
Arttırılmış veri oranlarına ve daha büyük bant genişliklerine
duyulan talep, 50 µm lazer ile iyileştirilmiş, 2000-MHz•km bant
genişliği ve uzun mesafelerde yüksek hızlı veri oranı sunan
fiberlerin daha yaygın bir şekilde kullanılmasına neden olmustur.
Yerel ağ tasarımlarındaki akımlar, gelecekte olabilecek
değişimlerden daha az etkilenecek altyapılar oluşturabilmek için
omurga segmanlarını bu tür fiberlerle kablolama eğilimindeler.
1.4.1.6

Veri İletişim Oranı ve İletim Uzunlukları
Fiber kabloları döşerken, montajın boyutlarının iyi ayarlanmış ve
gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olmasını
sağlamak için mesafe boyunca bant genişliği açısından
kapasitelerinin bilinmesi önemlidir.
İlk adım olarak, iletim mesafesinin ISO/IEC 11801 standardındaki
Ethernet ağ bağlantıları için önerilen mesafeler tablosuna göre
ayarlanması düşünülebilir. Bu tablo, herhangi bir cihaz, lif kaynak,
konnektör ya da sinyal iletimini etkileyebilecek başka herhangi bir kayıp
olmadan kablonun kesintisiz olarak uzayıp gittiğini varsayar.
Ağ Uygulaması
(IEEE 802.3)

Nominal İletim Dalga
boyu

Maksimum Kanal Uzunluğuı (ISO/IEC 11801)
50 μm fiber

62.5 μm fiber

10BASE-SR/SW

850 nm

300 m

33 m

10BASE-LX4

1300 nm

300 m

300 m

İkinci adım olarak, mevcut uzaklıkta sinyalin güvenilir bir şekilde
iletilebilmesi için kablo altyapısının maksimum kanal zayıflama değerini
dikkate alması gerekmektedir. Bu zayıflama değeri, aşağıdakiler de
dahil olmak üzere uçtan uca kanal kayıplarını da hesaba katmalıdır:
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• Çok modlu fiberler için 850 nm’de 3.5 dB/km ye ve 1300 nm’de
1.5 dB/km’ye denk gelecek şekilde fiber zayıflama profili
(ANSI/TIA-568-B.3 ve ISO/IEC 11801 standartlarına göre).
• Lif kaynaklar (tipik olarak en çok 0.1 dB kayba kadar),
konnektörler (tipik olarak en çok 0.5 dB kayba kadar), sık
karşılaşılan diğer kayıplardır.
Maksimum kanal zayıflaması, ANSI/TIA-568-B.1 standardında
aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:
10 Gigabit

Dalga boyu

Maksimum Kanal Zayıflaması (dB) ANSI/TIA-568-B.1’e göre
62.5 μm(1) MM

10GBASE-SX
10GBASE-LX4

850
1300

2.5(2)
2.5

50 μm(3) MM

2.3(4)
2.0(5)

850 nm
Lazeroptimize 50
μm MM
2.6
2.0

9 μm SM

–
6.6

(1) Uygulama, 850nm’de 200/500 MHz•km bant genişliği ile 62.5 µm fiber tanımlıyor
(2) 160/500 MHz•km moda ait bant genişliği olan fiber için 2.6 dB
(3) Uygulama, 850nm’de 500/500 MHz•km bant genişliği olan 50 µm fiber tanımlıyor.
(4) 400/400 MHz•km moda ait bant genişliği olan fiber için 2.2 dB
(5) 400/400 MHz•km moda ait bant genişliği olan fiber için 2.0 dB

1.4.2 Tek Modlu Fiber
Tek modlu fiberlerin avantajı, bant genişliği ve zayıflama açısından
daha yüksek performansa sahip olmalarıdır. Tek modlu fiberin
küçültülmüş çekirdek çapı, ışığı tek bir yayılma moduyla sınırlayarak
moda ait dağılmayı tamamen ortadan kaldırır.
Uygun dağılma dengeleyici bileşenlerle, tek modlu fiber 10 ila 40 Gbps
veya üzerindeki sinyalleri uzun mesafelerde taşıyabilmektedir. Sistem
taşıma kapasitesi, fibere, hafif farklılıklar gösteren dalga boylarına
sahip çoklu sinyaller verilmesiyle (dalga boyu bölmeli çoğullama)
daha da arttırılabilir.
Tek modlu fiberin küçük çekirdek ebatı nedeniyle, etkin bir bağlantı
yapabilmek için genellikle daha pahalı ışık kaynakları ve ayar
sistemleri gerekmektedir. Ayrıca, lif kaynak ve başlangıç fiber uç
hazırlığı da hassas işlemlerdir. Gene de, yüksek performanslı sistemler
ya da bir kaç kilometreden uzun olan sistemler için, tek modlu fiber en
iyi çözümdür.
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8 ila 12 µm çekirdek ve 125 µm zarf aralığında tipik tek modlu
fiber boyutları. Tek modlu fiberin kırılma indisi tipik olarak
1.465’tir.
Çekirdek Çapı
8 ila 12 µm

Zarf Çapı 125 µm
Kaplama Çapı 250
µm

Tek modlu fiber yapısı

Tek modlu fiberin küçük çekirdek çapı, yayılma modu sayısını
azaltmaktadır. Dolayısıyla çekirdekten her seferinde sadece bir ışık
demeti yayılmaktadır..
1.4.2.1 Mod Alan Çapı
Tek modlu bir fiberin Mod Alan Çapı (MFD), fiberin ışık enerjisinin
büyük kısmının geçtiği kısmı olarak açıklanabinilir.
MFD fiziki çekirdek çapından daha büyüktür. Yani, fiziki çekirdeği 8
µm çapında olan bir fiber 9.5 µm ebatında bir MFD verebilir. Bunun
nedeni, ışık enerjisinin bir kısmının zarftan da geçiyor olmasıdır.
Işık Enerjisi

Işığın bir kısmı zarftan da
geçmektedir
MFD

Zarf
Tek Modlu Fiberin Mod Alan Çapı (MFD)

Çekirdek

Zarf

20

Daha büyük mod alan çapları, kaynak sırasında yanal kaymaya karşı
daha az hassasiyet göstermektedir ama montaj ya da kablolama
sırasında meydana gelen kıvrılmadan kaynaklanan kayıplara karşı da
daha hassastırlar.
Etkin Alan

Etkin alan, mod alan çapını tanımlamak için kullanılan başka bir
terimdir. Etkin alan, fiberin mod alan çapına karşılık gelen kısmını
ifade eder.
Etkin Alan

Çekirdek

Zarf

Tek modlu fiberin etkin alanı

Etkin alan (ya da mod alan çapı), direk fibere enjekte edilen ışık gücü
yoğunluğuna bağlı doğrusal olmayan etkileri direk etkiler. Güç
yoğunluğu ne kadar yüksekse, doğrusal olmayan etkilerin oranı da o
kadar yüksektir.
Fiberin etkin alanı, ışık gücünün yoğunluğunu belirler. Belirli bir güç
seviyesinde, küçük bir etkin alan yüksek bir güç yoğunluğu
sağlayacaktır. Akabinde, daha büyük bir etkin alan için güç daha iyi
dağıtılır ve güç yoğunluğu da daha az önemlidir. Başka bir deyişle,
etkin alan ne kadar küçük olursa, doğrusal olmayan etkilerin oranı
da o kadar yüksek olacaktır.
Standart tek modlu bir fiberin etkin alanı yaklaşık 80 µm’dir ve
dengeleme fiberlerde 30 µm’ye kadar düşebilir. Bir fiberin etkin
alanı, Corning’in LEAF (Büyük Etkin Alan Fiberi için) fiberlerinde
olduğu gibi çoğu zaman fiberin adında belirtilmektedir.
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1.4.2.2 Tek Modlu Fiber Türleri
Zayıflama aralıklarına, renk dağılım (CD) değerlerine ve
polarizasyon modu dağılım (PMD) katsayılarına göre sınıflandırılan
farklı tek modlu fiber türleri vardır. ITU-T, tek modlu fiberleri
sınıflandırmak için bir dizi standart belirlemiştir.
G.652: Tek modlu optik fiber ve kablo özellikleri
Özellikler

Dalga Boyu Kapsaması

G.652.A

Maksimum PMD = 0.5 ps/km

1310 ve 1550 nm bölgeleri (O
ve C bantları)

G.652.B

1625 nm’de belirtilen maksimum
zayıflama. Maks. PMD = 0.2 ps/km

G.652.C

1383 nm’de belirtilen maksimum zayıflama
(1310 nm’ye eşit veya altında).
Maks. PMD = 0.5 ps/km

O ila C bantları

G.652.D

1310 ila 1625 nm’de belirtilen maksimum
zayıflama. 1383 nm’de (eşit ya da 1310 nm’nin
altında) belirtilen maksimum zayıflama
Maks. PMD = 0.2 ps/km

Geniş bant kapsama (O ila L
bantları)

Uygulamalar

G.957 ve G.691’de önerilen STM-16’ya kadar , 40 km’ye
kadar (Ethernet) 10 Gbps ve STM-256 için G.693’de
belirtilenler gibi uygulamaları destekler.
1310, 1550, ve 1625 nm bölgeleri (O G.691 ve G.692’de STM-64’e kadar bazı yüksek bitli
uygulamaları ve G.693’te ve G.959.1’te bazı STM-256
ve C+L bantları)
uygulamalarını destekler. Uygulamaya bağlı olarak
renk dağılımı yapılması gerekebilir.
G.652.A ile benzerdir fakat bu standart, 1360 ila 1530 nm
arasında uzatılmış bir dalgaboyunun bazı kısımlarında
iletime izin vermektedir. CWDM sistemleri için
uygundur.
G.652.B ile benzerdir ama bu standart1360 ila 1530 nm
arasında uzatılmış bir dalgaboyunun bazı kısımlarında
iletime izin vermektedir. CWDM sistemleri için
uygundur..

G.653: Dağılımı kaydırmalı, tek modlu fiber optik ve kablo özellikleri
G.653.A

G.653.B

Özellikler

Dalga Boyu Kapsamı

Uygulamalar

1550 nm’de sıfır renk dağılım değeri.. 1550 nm’de
maksimum zayıflama 0.35 dB/km.
Maks. PMD = 0.5 ps/km
Aşağıdaki hari. G655.A
ile aynı:
Maks. PMD = 0.2 ps/km

1550 nm

1550 nm’de uzun mesafelerde yükset bit oranlı uygulamaları
destekler.

1550 nm

2003 yılıhnda düşük PMD katsayısı ile piyasaya sürülen bu
standart, G.653’ten daha yüksek bit oranlı iletim
uygulamalarını desteklemektedir.

G.655: Sıfırdan farklı dağılımı kaydırmalı, tek modlu fiber optik ve kablo özellikleri
Özellikler

Dalga Boyu Kapsamı

Uygulamalar

G.655.A

Sadece 1550 nm’de maksimum zayıflam belirtilmiş. C bantları
CD değeri G.655.B ve G.655.C’dekinden daha düşük.
Max PMD = 0.5 ps/km

200 GHz kadar düşük kanal aralığı ile C bantlarında
DWDM iletim (G.692) uygulamasını destekler.

G.655.B

Maximum attenuation specified at 1550 and 1625
nm. Higher CD value than G.655.A.
Max PMD = 0.5 ps/km
Maximum attenuation specified at 1550 and 1625
nm. Higher CD value than G.655.A.
Max PMD = 0.2 ps/km

1550 and 1625 nm
regions (C+L bands)

100 GHz kadar düşük kanal aralığı ile C+L bantlarında
DWDM iletim (G.692) uygulamasını destekler.

From O to C bands

G.655.B ile benzerdir ama bu standart, daha yüksek bit orada
STM-64/OC-1992 (10 Gbps) için daha uzun mesafelerde
iletim uygulamalarını destekler. Ayrıca, STM-256/OC-568 (4
Gbps) için uygundur.

G.655.C
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Yeni G.656 standardı (06/2004), G.655’in bir uzantısı olmakla
birlikte, spesifik olarak S, C ve L bantları üzerinden iletim için daha
geniş dalga boyu aralığını ele almaktadır.
G.656: Geniş bant taşıma için sıfırdan farklı dağılımı kaydırmalı fiber
özellikleri
G.656

Özellikler
Dalga Boyu Kapsamı
1460, 1550, and 1625 nm’de belirtilen S, C, ve L bantları
maksimum zayıflama. 1460 ile 1625
arasında minimum CD değeri of 2
ps/nm•km. Maks. PMD = 0.2 ps/km

Uygulamalar
Hem CWDM hen de DWDM sistemlerini
destekler

G.657: Erişim ağı için eğilme kaybı duyarsız tek modlu fiber özellikleri
Özellikler

Dalga Boyu Kapsamı

Uygulamalar

G.657.A

15 mm yarı çapta, 10 tur, 0.25 dB
maks.
at 1550 nm, 1 dB max at 1625 nm

Geniş bant kapsama (0 ila L
bantları)

Makro eğilme, kayıp, ve G.652D^ye benzer diğer
parametreler açısından optimize edilmiş erişim
montajı

G.657. B

15 mm yarı çapta, 10 tur, 0.03 dB maks Geniş bant kapsama (0 ila L
bantları)
1550 nm’de 0.1 dB maksimum 1625
nm;de

Çok kısa eğilme yarıcapları ile optimize
edilmiş erişim montajı

Polirazasyon korumalı tek modlu fiber ve plastik fiber gibi, bu
dokümanın kapsamı dışında kalan farklı fiber türleri de vardır.
1.4.3
Tek Modlu ve Çok Modlu Fiber
Karşılaştırması
Aşağıdaki tabloda tek modlu ve çok modlu fiberlerin kısa
bir karşılaştırması yapılmaktadır:
Tek modlu ve çok modlu fiber karşılaştırması
Çok Modlu

Tek Modlu

Fiber maliyeti

Pahalı

Daha az pahalı

İletim ekipmanı

Temel ve düşük maliyetli (LED)

Daha pahalı (lazer diyod)

Zayıflama

Yüksek

Düşük

İletim dalga boyları

850 ila 1300 nm

1260 ila 1650 nm

Kullanım

Daha büyük çekirdekli, daha kolay taşınır

Bağlantıları daha hassatır

Mesafe

Yerel ağlar (< 2 km)

Erişim / orta / uzun çekmeli ağlar (> 200 km)

Bant genişliği

Sınırlı bant genişliği (çok kısa mesafelerde 100G)

Neredeyse sonsuz bant genişliği (> 1 Tbps
DWDM)

Sonuç

Bu fiber daha maliyetli fakat ağ dağıtımı nispeten
ucuz.

Yüksek performans sağlıyor ama ağ inşası pahalı.
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1.5 Işık İletimi
Fiber optikte ışık iletimi üç temel unsuru kullanır: bir verici, bir alıcı
ve sinyali bir noktadan diğerine aktaran bir iletim ortamı. Fiber optik
kullanılmasıyla sistemde zayıflatma ve dağılım meydana gelir.
Zayıflama, alıcının güç gereksinimlerini karşılayabilmek için
vericinin güç gereksinimlerini arttırma eğilimindedir. Öte yandan
dağılım ise fiber üzerinden iletilebilen verilerin bant genişliğini
sınırlar.
1.5.1 Zayıflama
Işık sinyali bir fiberden geçerken, güç seviyesinde düşüş meydana
gelir. Güç seviyesindeki düşüş, desibel (dB) cinsinden ya da uzaklık
birimi başına düşen kayıp oranı (dB/km) olarak ifade edilir.
1.5.1.1 Fiber Spektral Zayıflama
Fiber optik üzerinde ışık iletiminin iki ana kayıp mekanizması ışık
emilimi ve saçılımıdır.
Işık Emilimi

Enerjisi moleküler rezonans ve dalga boyu katışkıları nedeniyle ısıya
dönüştürüldüğünden ışık, fiber malzeme tarafından emilir. Örneğin,
hidrojen ve hidroksit rezonans yaklaşık 1244 ve 1383 nm’de meydana
gelmektedir.
Rayleigh Saçılımı

Saçılım da, özellikle de Rayleigh saçılımı, zayıflamaya ilave etki yaratır.
Saçılım, ışık enerjisinin tüm yönlere dağıtılmasına ve bu esnada ışığı bir
kısmının fiber çekirdeğinden dışarı kaçmasına neden olur. Bu ışık
enerjisinin küçük bir kısmı, tekrar çekirdeğe
yönlenir ve buna da geri saçılım denir.
İleri doğru ışık saçılımı (Raman saçılımı) ve geri doğru ışık saçılımı
(Brillouin saçılımı), yükek güç koşulları altında optik materyallerde
meydana gelebilen diğer iki saçılım kısıtlamalarıdır.
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İletilen Işık
Saçılan Işık
Geri Saçılan Işık

Işık iletiminin geri saçılım etkileri

Zayıflama, fiber türüne ve dalga boyuna bağlıdır. Örneğin, Rayleigh
saçılımı, dalga boyunun dördüncü gücüyle ters orantılıdır. Eğer
fiberin emilim spektrumu, lazerin dalga boyuna göre
grafiklendirilirse, fiberin bazı özellikleri tespit edilebilir. Aşağıdaki
grafikte enjekte edilen ışığın dalga boyu ile fiberin toplam zayıflaması
arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Zayıflama
(dB/km)

5

Rayleigh Saçılımı

4
OH- Tepe Emilimleri

3
2

Kızılötesi Emilim Kaybı

1
Alçak Su Tepe Değerli
Fiber (LWPF)
Dalga Boyu (µm)

0
0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

Dalga boyunun bir işlevi olarak fiberde zayıflama

1.5

1.6

1.7
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Ana telekomünikasyon iletim dalga boyları, grafikte zayıflamanın
minimum olduğu noktalara denk gelmektedir. Bu dalga boylarına
telekom pencereleri denir. ITU-T G.692 standardında, yoğun dalga
boyu bölünmeli çoğullama (DWDM) iletim sistemlerinde kullanılan
ve bantlar olarak adlandırılan ilave pencereler belirlenmiştir.
820 – 880 nm (1inci
pencere)

S Bandı 1460 – 1530 nm

O Bandı 1260 – 1360 nm (2inci
pencere)

C Bandı 1530 – 1565 nm (3üncü
pencere

E Bandı 1360 – 1460
nm

L Bandı 1565 – 1625 nm

U Bandı 1625 – 1675 nm

Grafikte verilen OH- sembolü, 950, 1244 ve 1383 nm dalga
boylarında, fiber optik kablo materyalindeki hidrojen ve hidroksit
iyonlarının bir zayıflamaya neden olduğunu göstermektedir. Bu
iyonlar, ya bir kimyasal reaksiyon nedeniyle ya da ortamdaki
nemlilikten dolayı kablo materyaline giren sudan
kaynaklanmaktadır. Standart tek modlu fiber optik kablo için su
üst sınırına bağlı olarak zayıflamanın dalga boyu ile değişmesi
genellikle 1383 nm civarında meydana gelir. İmalat süreçlerinde
sağlanan son ilerlemeler, 1383 nm su tepe değerinin üstesinden
gelmeyi başarmış ve böylece alçak su tepe değerli fiber (LWPF)
üretilmeye başlanmıştır. Bu tür fiber örnekleri arasında Corning
SMF-28e ve Lucent’in OFS AllWave fiberleri yer almaktadır.
1.5.1.2 Bağlantı Kaybı Mekanizmaları
Tam bir sinyal zayıflaması sağlamak amacıyla, fiber optik bağlama için
pasif bileşenlerin ve bağlantı kayıplarının etkileri, fiberin kendisinde
bulunan zayıflamaya eklenmelidir. Bu zayıflama (ya da kayıp), ilgili bir
dalga boyunda, ölçülmekte olan fiberin girdi gücü ile çıktı gücü
arasındaki oran olarak tanımlanır ve genellikle desibel ile gösterilir.
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Katışkılar

Bağlaşım
Kaybı

Girdi

Enjeksiyon
kaybı

Birleşme
kaybı

Çıktı

Emilim
kaybı
Saçılım kaybı
Heterojen
yapıların
saçılım kaybı

Makro
ya da
mikro
eğilme
kaybı

Bağlantı kaybı mekanizmaları

1.5.1.3 Mikro Eğilmeler ve Makro Eğilmeler
Mikro eğilmeler ve makro eğilmeler, montajı yapılan kablo
sistemlerinde sık karşılaşılan sorunlardır çünkü sinyal gücü kaybına
neden olabilmektedirler.
Fiber çekirdeği eksenden saptığında mikro eğilme meydana gelir ve
bu, imalat hatalarından, fiberin döşenmesi sırasında yaşanan
mekanik kısıtlamalardan ve fiberin tüm ömrü boyunca görülen
çevresel değişkenlerden (örneğin ısı, nem ya da basınç)
kaynaklanabilir. “µc” işareti, mikro eğilmesi olan bir fiberi ifade
etmektedir.
Makro eğilme ise fiberde meydana gelen büyük eğilmelere (yarı
çapı 2 mm’den büyük olanlara) denir. Aşağıdaki grafikte, eğilme
yarı çapının (R) sinyal kaybı üzerindeki etkisini dalga boyunun bir
işlevi olarak göstermektedir.
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Kayıp
(dB)

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

R = 20 mm
R = 25 mm

µc

Dalga boyu (µm)
1.2 1.3

1.4

1.5

1.6

Makro ve mikro eğilmelerin fiber üzerindeki etkileri

Örneğin, 25 mm makro eğilme yarı çapı olan bir fiberin sinyal kaybı 1625
nm’de 2 dB ama 1550 nm’de sadece 0.4 dB olacaktır.
Sinyal kaybını hesaplamanın bir başka yolu da tipik fiber zayıflama
katsayısını (aşağıda gösterildiği gibi belirli bir dalga boyuna göre)
eğilme kaybına eklemektir.
dB/km
Mikra Eğilme

3
Eğilmemiş Fiber

Makro Eğilme

2

1

0
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Eğilmiş ve eğilmemiş fiberler için tipik zayıflama katsayıları
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Yukarıdaki grafikte de gösterildiği gibi, eğer L bandı (1565 – 1625 nm)
ya da U bandı (1625 – 1675 nm) kullanılırsa, bandın üst sınırına kadar
olan iletim dalga boylarında kayıp testi yapılması gerekir. Bu nedenle,
1625 nm test kabiliyetine sahip yeni test ekipmanı geliştirilmiştir. Ağ
montajlarında en önemli fiber parametreleri, lif kaynak kaybı, bağlantı
kaybı ve optik geri dönüş kaybıdır (ORL), dolayısıyla doğru test
ekipmanının temin edilip kullanılması gerekir.
1.5.2 Dağılım
İletim sırasında sinyali etkileyen bir başka faktör de iletim için müsait
olan etkin bant genişliğini azaltan dağılımdır. Üç ana tip dağılım
vardır: moda ait dağılım, renk dağıtımı ve polarizasyon modu
dağılımı.
Toplam Fiber Dağılım

Moda Ait Dağılım

Renk Dağılım

Polarizasyon
Modu Dağılım

Fiber dağılım tipleri

1.5.2.1 Moda Ait Dağılım
Moda ait dağılım tipik olarak çoklu mod fiberlerde olur. Fibere
sayısal açıklık içerisinde çok kısa bir ışık darbesi enjekte edildiğinde,
enerjinin tamamı aynı anda uca ulaşamaz. Farklı salınım modları,
farklı uzunluklardaki yolları kullanarak enerjiyi fiberden aşağı doğru
taşır. Örneğin, 50 µm çekirdeği olan çok modlu bir fiberde yüzlerce
mod olabilir. Farklı ışık yolu uzunlukları ile yayılan darbeye moda ait
dağılım ya da daha basit bir ifadeyle çok modlu dağılım denir.
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Darbe Yayılımı

SI çok modlu fiberde moda ait dağılım

1.5.2.2 Renk Dağılımı
Renk dağılımı (CD), bir ışık darbesinin her biri fiber boyunca farklı
hızlarda hareket eden farklı dalga boylarından oluşmasıyla
meydana gelir. Bu farklı yayılım hızları, alıcıya ulaştığında ışık
darbesini genişleterek sinyal-gürültü oranını (SNR) azaltıp bit
hatalarını arttırır.

Darbe Yayılımı

Spektrum


CD ışık kaynağındaki farklı dalga boylarından kaynaklanan Rend Dağılımıı (CD)
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Bir fiberin CD değeri, bir nanometre (nm) ile birbirinden ayrılmış iki
dalga boyu bileşeninin ilgili varış gecikmesini (ps cinsinden) temsil
etmektedir. Bu hususta dikkate alınması gereken dört parametre
vardır:
• Bir dalga boyunun ps/nm cinsinden ifade edilen CD değeri
(CD, dalga boyunun bir işlevi olarak değişebilir).
• CD kat sayısı (D olarak adlandırılır)— ps/(nm x km) olarak
ifade edilen bir kilometrelik tipik bir mesafeye göre
standartlaştırılmıştır.
• CD meyili (S)— dalga boyunun bir işlevi olarak CD
değişim miktarını temsil eder, ps/nm² cinsinden ifade
edilir.
• CD meyil katsayısı— değer, ps/(nm² x km) olarak ifade edilen
bir kilometrelik tipik bir mesafeye göre standartlaştırılmıştır.
Sıfır dağıtım dalga boyu λ0, nm olarak ifade edilir ve CD değeri sıfıra
eşit olan bir dalga boyu olarak tanımlanır. Bu dalgaboyunda çalışmak,
CD ortaya çıkarmaz fakat tipik olarak, DWDM sistemlerindeki optik
doğrusalsızlık ve dört dalga karıştırma etkisinden kaynaklanan bir takım
sıkıntıları ortaya koyar. Bu dalga boyundaki meyil sıfır dağıtım meyili
(S0) olarak tanımlanır.
Hem dağıtım katsayısı (bir kilometre olarak standartlaştırılmıştır)
hem de meyil, fiberin uzunluğuna bağlıdır.
CD esasen imalat sürecine bağlıdır. Kablo imalatçıları, farklı
uygulama ve ihtiyaçlar için standart fiber, dağıtım kaydırmalı fiber
ya da sıfır olmayan dağıtım kaydırmalı fiber gibi farklı fiber türleri
türleri tasarlarken CD’nin etkilerini de dikkate alırlar.
1.5.2.3 Polarizasyon Modu Dağılımı
Polarizasyon modu dağılımı (PMD), iletim oranının büyüklüğünü
etkileyen temel bir tek modlu fiber özelliğidir.
PMD,birbirine düşey iki polarizasyon eksenine bölünen, enerjinin
bir dalga boyundaki yayılım hızları arasındaki farktan kaynaklanır
(aşağıdaki şemada gösterildiği gibi). PMD’nin esas nedeni, fiber
tasarımının ovalliği ve fiber üzerine harici olarak uygulanan
gerilimlerdir (makro eğilme, mikro eğilme, bükülme ve ısı
değişimleri).
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V1
DGD

V2
Bir fiber üzerindeki PMD (ya da diferansiyel grup gecikmesi) etkileri

PMD, aynı zamanda tüm diferansiyel grup gecikmelerinin (DGD)
ortalama değeri olarak da anılmaktadır ve piko saniye (ps) cinsinden
ifade edilir. Ayrıca, mesafenin kareköküyle ilgili olan ve ps/√ km
cinsinden ifade edilen PMD katsayısı olduğu da söylenebilir.
PMD (ortalama DGD), fiber boyunca iletildiğinde, iletim darbesinin
genişlemesine neden olur. Bu kısıtlama da , sapmaya neden olarak
optik sistemin bit hata oranını (BER) arttırır. PMD’nin sonucu, bir
hat üzerindeki iletim oranını sınırlıyor olmasıdır. Bu yüzden fiber
optik hattın bit oranı sınırlarını hesaplayabilmek için PMD değerinin
bilinmesi önemlidir.
1.5.3

Optik Geri Dönüş Kaybı (ORL)

1.5.3.1 Tanım
ORL, komple optik yelpazeden tekrar kaynağa yansıtılan toplam ışık
gücünü temsil etmektedir ve fiberin kendisinden gelen geri saçılım ile
birlikte tüm bağlantı ve sonlardan yansıtılan ışığı da kapsamaktadır.
Desibel (dB) cinsinden ifade edilen ORL, fiberin başlangıcında
yansıyan gücün hat sonuna varan güce logaritmik oranı olarak
tanımlanır.
e

P
ORL = 10Log —
(≥ 0)
Pr
Burada, P0 yayılan güç ve Pr ise yansıtılan gücü ifade eder (Watt (W)
cinsinden).
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Yüksek ORL seviyesi, bazı iletim sistemlerinin performansını
düşürecektir. Örneğin, yüksek geri yansıma, analog video
sinyalinin kalitesini ciddi şekilde etkileyerek video görüntü
kalitesinin düşmesine neden olabilir.
ORL değeri ne kadar yükselirse, yansıtılan güç o kadar düşecek,
dolayısıyla yansımanın etkisi de o kadar az olacaktır. Bu nedenle,
40 dB olan bir ORL değeri, 30 dB olan bir ORL değerinden daha
iyidir. Bir konnektörün yansıma oranı negatif bir değer olarak ifade
edilirken, ORL’nin pozitif desibel değeri olarak ifade edildiği
unutulmamalıdır.
1.5.3.2 Mesafe ya da Zayıflama Etkisi
Olayın yansıma değeri de verici terminaline olan uzaklığı da toplam
ORL değerini etkiler.
Fiberin boyu uzadıkça, fiber tarafından geri saçılan toplam ışık miktarı
da artacak ve fiber ucu yansıması azalacaktır. Bu nedenle, ara yansıma
olayları olmayan kısa bir fiber hattı için fiber ucu yansıması, toplam
ORL’ye yapacağı en etkili katkıdır çünkü yansıtılan ışığın miktarı fiber
tarafından çok zayıflatılmaz.
Öte yandan, uzun bir fiberin ya da çok zayıflatılmış bir hattın uç
yansıması, emilim ve saçılım etkileri ile zayıflatılır. Bu durumda,
geri saçılım ışığı toplam ORL’ye yapılan ana katkı olacak ve uç
yansımasının etkilerini sınırlayacaktır.
Aşağıdaki grafikte, hem sonlandırılmış fiber (uç yansıması olmayan)
hem de sonlandırılmamış fiber (yüzde 4 cam – hava geri yansıması
olan ya da 14dB) için toplam ORL (yansıma oranı ve geri saçılım)
gösterilmektedir. 40 km’nin altındaki mesafelerde sonlandırılmış ve
sonlandırılmamış fiberlerin ORL değerleri arasındaki fark çok kayda
değerdir.
Fakat, daha uzun mesafeler (daha büyük kayıplar) için toplam ORL,
neredeyse birbirine eştir.
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Toplam ORL üzerindeki yansıma olaylarının önemi sadece fiber
hattı üzerinde nerede meydana geldiklerine değil aynı zamanda
yansıma ile aktif iletim ekipmanı arasındaki ilişkiye de bağlıdır.
1.5.3.3 Yüksek ORL Değerlerinin Etkileri
Eğer ORL değeri çok yüksekse (düşük dB değeri varsa), o zaman
ışık, lazer diyodun boşluğunda yankılanarak istikrarsızlığa neden
olabilir. Yüksek ORL değerleri pek çok farklı etki yaratabilmektedir:
• İletici gürültüsünü arttırarak, analog video iletim (CATV)
sistemlerinde optik sinyal-gürültü oranını (OSNR) azaltır ve
dijital iletim sistemlerinde BER’i yükseltir.
• Işık kaynağı parazitini arttırarak lazerin merkezi dalga
boyunu değiştirir ve çıktı gücünü çeşitlendirir.
• Vericinin zarar görme olasılığı artar.
ORL değerinin düşürülmesine imkan sağlayan ya da yüksek ORL
değeriyle bağlantılı istenmeyen etkileri sınırlandıran çözümler arasında
şunlar yer almaktadır:
• 8° açılı, temizlenmiş kontaklar (APC) gibi düşük yansımalı
konnektörler; yüksek dönüş kaybı (HRL) olan konnektörler,
veya çok iyi temizlenmiş kontaklar (UPC) kullanılabilir.
• Geri yansıma seviyelerini azaltmak için lazerin yakınında optik
yalıtıcılar kullanılabilir.
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1.5.4 Doğrusal Olmayan Etkiler
Fiberin yüksek güç seviyesi ve küçük etkin alanı, genellikle doğrusal
olmayan etkilere neden olur. Güç seviyesinde ve optik kanal
sayısındaki artışla, doğrusal olmayan etkiler iletim sistemlerinde
sorunlu faktörler haline gelebilmektedir. Bu analog etkileri, iki sınıfa
ayırabiliriz.
1. Kırılma indisli kısıtlama, kırılma indislerindeki değişiklikler
aracılığıyla faz modülasyonuna neden olur:
• Öz-faz modülasyonu (SPM)
• Çapraz faz modülasyonu (XPM)
• Dört dalga karıştırıcı (FWM)
2. Uyarılmış saçılım kısıtlama, güç kaybına neden olur:
• Uyarılmış Raman saçılım (SRS)
• Uyarılmış Brillouin saçılım (SBS)
1.5.4.1 Kırılma İndis Kısıtlaması
Doğrusal olmayan etkiler, kırılma indisin’in doğrusal olmayan
kısmına bağlıdır ve yüksek sinyal gücü seviyeleri için kırılma
indisinin artmasına neden olur. Erbiyum katkılı fiber yükseltici
(EDFA) arkasında, yüksek çıktı FWM, SPM ve XPM gibi doğrusal
olmayan etkiler yaratabilir.
Dört dalga karıştırıcı (FWM)

FWM, üç farklı kanal dördüncü bir kanalı oluşturduğu zaman
meydana gelen hayalet kanallar olarak adlandırılmış üç sinyal
frekansından (λ123 = λ1 + λ2 – λ3) istenmeyen sinyaller üreten bir
parazit kısıtlamasıdır.
Yukarıdaki formüle göre yeni bir kanal oluşturmak için bu kanalları
birleştirmenin farklı yolları vardır. Ayrıca, sadece iki kanalın
üçüncü bir kanal oluşturabileceğini de unutmayın.
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Bir fiber üzerindeki sinyalin FWM’si.

Yüksek güç seviyeleri nedeniyle, FWM etkileri, asıl sinyal kanalı
sayısına bağlı olarak bir dizi hayalet kanal üretir (bunlardan bazıları
asıl sinyal kanallarıyla çakışır). Örneğin, dört kanallı bir sistem 24
adet istenmeyen hayalet kanal ve 16 kanallı bir sistem ise 1920 adet
istenmeyen hayalet kanal üretecektir. Dolayısıyla, DWDM
sistemlerinde en ters doğrusal olmayan etkilerden biri FWM’dir
Dağılım kaydırmalı fiber kullanan sistemlerde, 1550 nm civarında
ya da sıfır dağıtım dalga boyunda iletim yapılırken FWM çok ciddi
bir sorundur. Aynı hızda ya da grup hızında ve uzun bir süre
boyunca aynı fazda hareket eden farklı dalga boyları, FWM etkilerini
azaltacaktır. Standart fiberlerde (dağılım kaydırmasız fiber), 1550 nm
civarında belirli bir miktar CD meydana gelir ve bu da farklı grup
hızları olan farklı dalga boyları oluşmasına neden olarak FWM
etkilerini azaltır. Düzensiz kanal aralığı kullanılması da FWM
etkilerinde bir azalma sağlayabilmektedir.
Öz Faz Modülasyonu (SPM)

SPM, bir sinyalin kendi fazında sahip olduğu ve sinyalin
yayılmasıyla sonuçlanan etkidir. Yüksek sinyal yoğunluklarında,
ışığın kendisi, fiberin kırılma indisinde Kerr etkisi olarak bilinen
yerel değişken değiştirmeler oluşturmaktadır. Bu fenomen, aynı
kanalda zaman-değişken bir faz üretir. Zaman-değişken kırılma
indisi, iletilen dalga boyunun/boylarının fazını modüle ederek
iletilen optik darbenin dalga boyu spektrumunu genişletir.
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Denklemde L hat mesafesi, S fiber kesiti ve P optik gücü ifade
etmektedir.
π × —L—
∆ϕ = 2—
λ S×P
Sonuç, sinyal art kenarında daha kısa dalga boylarına doğru bir
kayma (mavi kayma) ve sinyal ön kenarında da daha uzun dalga
boylarına doğru bir kayma (kırmızı kayma) olmasıdır.
Mavi Kayma

Kırmızı Kayma

Bir fiber üzerindeki sinyalin SPM’si

SPM’nin neden olduğu dalga boyu kaymaları, pozitif CD’nin
tamamen zıttıdır. İleri ağ tasarımlarında SPM, CD’nin etkilerini
bir ölçüde dengelemek için kullanılabilmektedir.
Çapraz Faz Modülasyonu (XPM)

XPM, bir kanaldaki sinyalin başka bir sinyalin fazı üzerindeki
etkisidir. SPM’ye benzer bir şekilde XPM de Kerr etkisi sonucunda
meydana gelir. Ancak, XPM etkileri ancak aynı fiber üzerinde çok
sayıda kanal iletirken ortaya çıkar. XPM’de, modüle edilen
kanaldaki sinyalin kenarlarında meydana gelen aynı frekans
kaymaları, SPM’deki gibi meydana gelerek sinyal darbesinin
spektrumunu genişletir.
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1.5.4.2 Saçılma Kısıtlaması
Saçılma kısıtlaması , lazer sinyali fiber moleküler titreşimler (optik
fotonlar) tarafından ya da endüklenmiş sanal optik çizgiler tarafından
saçıldığında meydana gelen süreçlere göre sınıflandırılabilir.
Uyarılmış Raman Saçılım (SRS)

SRS, gücü daha kısa bir dalga boyundaki bir sinyalden daha uzun
bir dalga boyundaki sinyale ileten etkidir. Sinyal ışık dalgalarının
silika fiber içerisindeki titreşen moleküllerle (optik fotonlarla)
etkileşimi SRS’e neden olur ve böylece ışığın her yöne saçılmasını
sağlar. İki sinyal arasında yaklaşık 100 nm’lik dalga boyu farkları,
örneğin 1550 ila 1650 nm, maksimum SRS etkilerini yansıtır.
Uyarılmış Brillouin Saçılım (SBS)

SBS, güç kaybına neden olan bir geri saçılım kısıtlamsıdır. Yüksek
güçlü sinyaller ile, ışık dalgaları fiberin kırılma indisinde periyodik
değişiklikler yaratır ve bu, sinyalden akustik bir dalga olarak
uzaklaşan endüklenmiş sanal optik çizgiler olarak tanımlanabilir.
Bunun ardından sinyalin kendisi de saçılır fakat, büyük bir
çoğunluğu bu endüklenmiş sanal optik çizgilerden yansır. SBS
etkileri, sadece bir kaç kanal iletirken ortaya çıkar.
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1.5.5 İletim Etkilerinin Özeti
Aşağıdaki tabloda farklı fiber iletim kısıtlamaları ve optik
telekomünikasyon sistemlerinde bunlara bağlı meydana gelen
noksanlıklar özetlenmiştir.
İletim etkilerinin özeti
Kanal başına
kritik güç

Noksanlık

Nedenleri

Etkileri

Zayıflama

Materyal emilimi / sistem

• Düşük sinyal gücü seviyeleri Daha kısa aralıklar; daha
saf fiber materyal
• Artan bit hataları

Chromatic Dispersion
(CD)

Dalga boyuna bağlı grup
hızı

• Artan bit hataları

Polarizasyon Mod
Dağıtımı (PMD)

Polarizasyon durumuna
bağlı diferansiyel grup
gecikmesi

• Artan bit hataları

Dört Dalga Karıştırıcı
(FWM)

Sinyal paraziti

10 mW

Öz Faz Modülasyonu
(SPM) ve Çapraz Faz
Modülasyonu (XPM)

Yoığunluğa bağlı kırılma
indisi

10 mW

Uyarılmış Raman
Saçılım (SRS)

Sinyalin fiber moleküler
yapıyla etkileşimi

1 mW

Uyarılmış Brillouin
Saçılım (SBS)

Sinyalin akustik
dalgalarla etkileşimi

5 mW

• Orjinal sinyalden diğer
frekanslara güç iletimi
• Yan bant üretimi
(harmonikler)
• Kanal çapraz ses karışımı
• Artan bit hataları
• Spektrum genişlemesi
• İlk darba baskılama
(pozitif CD uygulamalarında)
• Darbe genişlemesinin
hızlanması
(negatif CD uygulamalarında)
• “Uzaklaşma” etkileri
nedeniyle Kanal çapraz ses
karışımı
• Artan bit hataları
• Azalan tepe gücü
• Azalan OSNR
• Optik çapraz ses karışımı
(özellikle iki yönlü WDM
sistemlerinde)
• Artan bit hataları
• Sinyal dengesizliği
• Azalan tepe gücü
• Azalan OSNR
• Optik çapraz ses karışımı
(özellikle iki yönlü WDM
sistemlerinde)
• Artan bit hataları

Dengeleme

Dengeleme fiberi ya da
modüllerinin kullanılması
(DCF/DCM)
Düşük PMD değerleri olan
yeni fiber; dikkatli fiber
döşeme; PMD dengeleyici
CD dengeleyicileri olan
fiber kullanımı; eşit
olmayan kanal aralıkları

CD dengeleyicileri olan
fiber kullanımı

Dikkatli güç tasarımı

Işık kaynağı
spektrumunun
genişletilmesi
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1.6 Fiber Optik Sistemler için
Standartlar ve Öneriler
Pek çok uluslararası ve ulusal standart, optik kablo özellik ve ölçüm
yöntemlerini düzenlemektedir. Bunlardan bazıları aşağıda
listelenmiştir fakat söz konusu standartların hepsi bu listeye dahil
edilmemiştir. Ayrıca, sürüm ve baskı sayıları da değişiklik
gösterebilir.
1.6.1 Uluslararası Standartlar
Uluslararsı standartlarda iki ana grup vardır: IEC ve ITU.
1.6.1.1 Uluslararası Elektro-teknik Komisyonu (IEC)
IEC, tüm elektrik, elektronik ve ilgili teknolojiler için, ulusal
standartlaştırmada temel olarak kullanılan uluslararası
standartları hazırlayıp yayınlayan küresel bir kuruluştur.
IEC, ilgili standartları tanımlayabilmek için bir uygulama
kapsamında spesifik konulardaki teknik dokümanları hazırlayan
teknik komitelerden oluşur. Örneğin, TC86 teknik komitesi, fiber
optiklerle ilgilenir ve alt komiteleri olan SC86A, SC86V ve SC86C de
aşağıdakiler gibi spesifik konulara odaklanır:
• SC86A: Fiberler ve Kablolar
• SC86B: Fiber Optik Ara Bağlantı Cihazları ve Pasif
Bileşenler
• SC86C: Fiber Optik Sistemler ve Aktif Cihazlar
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1.6.1.2 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
ITU, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların ve hizmetlerin
kılavuzlarını, teknik özelliklerini ve şartnamelerini tanımlayan
uluslararası bir kuruluştur. Fiber optik performans ile test ve ölçüm
uygulamalarını da kapsar ve üç farklı sektörden oluşur:
• Radyo-komünikasyon Sektörü (ITU-R)
• Telekomünikasyon Standartlaştırma Sektörü (ITU-T)
• Telekomünikasyon Geliştirme Sektörü (ITU-D)
1.6.2 Ulusal Standartlar
Uluslararası standartlara ek olarak, ülkeler veya ülke birlikleri,
gereksinimleri kendi ülkelerine has özelliklere göre ayarlamak veya
düzenlemek için kendi standartlarını belirler.
1.6.2.1

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)
ETSI, Avrupa’daki telekomünikasyon standartlarını tanımlar ve
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (ICT) standartlaştırılmasından
sorumludur. Bunlara telekomünikasyon, televizyon yayınları ve
akıllı ulaşım ve medikal elektronik sistemler gibi ilgili
teknolojiler dahildir.

1.6.2.2

Telekomünikasyon Sanayileri Derneği (TIA) /
Elektronik Sanayileri Birliği (EIA)
TIA, Amerika Birleşik Devletleri için ek öneriler sunar. TIA, Amerika
Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından, çok geniş yelpazede
telekomünikasyon ürünleri için sanayi standartları geliştirmek üzere
akredite edilmiş bir kurumdur. Komiteler ve alt komiteler, optik
fiberler, kullanıcı müştemilat ekipmanı, ağ ekipmanı, kablosuz
iletişim ve uydu iletişimi için standartları belirler.
Diğer ülkelerde de farklı pek çok standart kuruluşunun olduğu
unutulmamalıdır.
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1.6.3 Fiber Optik Standartları
• IEC 61300-3-35: Fiber Opti k Konnektör Son Yüzey G örsel
İncel emsi
• IEC 60793-1 ve -2: Fiber Optikler (pek çok parçayı kapsar)
• IEC 60794-1, -2, ve -3: Fiber Optik Kablolar
• G.651: 50/125 µm Çok Modlu Derece İndisli Fiber Optik
Özellikleri
• G.652: Tek Modlu Fiber Optik ve Kablo Özellikleri
• G.653: Tek Modlu Dağılım Kaydırmalı Fiber Optik ve
Kablo Özellikleri
• G.654: Kesme Kaydırmalı Tek Modlu Fiber Optik ve
Kablo Özellikleri
• G.655: Sıfır Olmayan Dağılım Kaydırmalı Tek Modlu Fiber
Optik ve Kablo Özellikleri
• G.656: Geniş Band Ulaştırma için Sıfır Olmayan Dağılım
Kaydırmalı Fiber Özellikleri
• G.657: Erişim Ağları için Eğilme Kaybı Duyarsız Tek Modlu
Fiber
1.6.4

Test ve Ölçüm Standartları

1.6.4.1 Genel Test Standartları
• IEC 61350: Güç Ölçer Kalibrasyonu
• IEC 61746: OTDR Kalibrasyonu
• G.650.1:, Tek Modlu Fiber ve Kablonun Doğrusal,
Belirleyici Nitelikleri için Tanım ve Test Yöntemleri
• G.650.2: Tek Modlu Fiber ve Kablonun Doğrusal Olmayan ve
İstastiki Nitelikleri için Tanım ve Test Yöntemleri
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1.6.4.2 PMD Test Standartları
• G.650.2: Tek Modlu Fiber ve Kablonun Doğrusal Olmayan ve
İstastiki Nitelikleri için Tanım ve Test Yöntemleri
• IEC 60793 1-48: Fiber Optikler—Kısım 1-48: Ölçüm
Yöntemleri ve Test Prosedürleri—Polarizasyon Modu
Dağılımı
• IEC/TS 61941: Tek Modlu Fiber Optikler için Polarizasyon Mod
Dağılımı Ölçüm Tekniklerine İlişkin Teknik Şartname
• IEC 61280-3/TIA/TR-1029: Polarizasyon Hesaplaması
• TIA 455 FOTP-124A: Tek Modlu Fiber Optik ve Kablo Aksamları
için Inerferometre ile Polarizasyon Mod Dağılımı Ölçümü
• TIA 455 FOTP-113: Sabit Çözümleyici Yöntemi ile Tek Modlu
Fiber Optiklerin Polarizasyon Mod Dağıtımı Ölçümü
• TIA 455 FOTP-122A: Stokes Parametre Yöntemi ile Tek Modlu
Fiber Optiklerin Polarizasyon Mod Dağılım Ölçümü
• TIA TSB-107: Fiber Optik Kablolarda Polarizasyon Mod
Dağılımı İstatistiksel Tanımlaması için Kılavuz Bilgiler
• TIA 455-196: Tek Modlu Fiber Optik Bileşenler ve Cihazlarda
Polarizasyon Mod Dağılımı için Kılavuz Bilgiler
• GR-2947-CORE: taşınabilir Polarizasyon Mod Dağılım (PMD)
Test Ekipleri için Genel Gereksinimler
• IEC 61280-4-4: Monteli Hatlar için Polarizasyon Mod Dağılımı
Ölçümü
• TIA 445 FOTP-243: Monteli Tek Modlu Fiber Optikler için Dalga
Boyu Tarama OTDR ve Polarizasyon Durum Analizi ile
Polarizasyon Mod Dağılım Ölçümü
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1.6.4.3 CD Test Standartları
• G.650.1: Tek Modlu Fiber ve Kablonun Doğrusal, Belirleyici
Nitelikleri için Tanım ve Test Yöntemleri
• IEC 60793 1-42: Fiber Optikler —Kısım 1-42: Ölçüm Yöntemleri ve
Test Prosedürleri—Renk Dağılımı
• IEC 61744: Fiber Optik Renk Dağılım Test Takımlarının
Kalibrasyonu
• TIA/EIA FOTP-175-B: Tek Modlu Fibe Optikerin Renk
Dağılım Ölçümü
• GR-761-CORE: Renk Dağılım Test Takımları için Genel Ölçütler
• GR-2854-CORE: Fiber Optik Dağılım Dengeleyiciler
için Genel Gereksinimler
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İletim Kaybı, Dönüş Kaybı, Fiber
Nitelendirme ve Ek Test Takımları
Bölüm 2
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2.1 Fiber Optik Testleri
Fiber optik kabloyu ürün kullanım ömrüne göre analiz ederken,
belirli bazı ölçümlerin yapılması kablonun bütünlüğünü
sağlayacaktır:
• Mekanik testler
• Geometrik testler
• Optik testler
• İletim testleri
Fiber’in kullanım süresi boyunca ilgili parametrelerde çok küçük
değişimler söz konusu olacağından ilk üç ölçüm setini bir kez
yapın. Sinyal iletiminde kullanılmaya başlamalarından önce
niteliklerini tespit etmek için fiber optiklerde ya da kablolarda bir
çok ölçüm yapın. Bu ölçümlerin bir çoğu Telekomünikasyon
Sanayileri Birliğinin (TIA) Fiber Optik Test Prosedür (FOTP)
önerilerinde açıklanmış ve Uluslararası Telekomünikasyon
Birliğinin (ITU-T) G650 önerilerinde veya EN 188 000 belgesinde
tanımlanmıştır.
Fiber optik testleri
Mekanik Testler

Geometrik Testler

OptikTestler

Çekiş
Torsiyon
Eğilme
Isı

Eş merkezlilik
Silindirlik
Çekirdek çapı
Zarf çapı

İndis profili
Sayısal açıklık
Nokta ebatı

İletim Testleri
Bant genişliği
Optik güç
Optik kayıp
Optik spektrum
Optik dönüş kaybı
Yansıma ölçümü
Renk Dağıtımı
Polarizasyon Mod Dağılımı
Zayıflama profili
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2.2 İletim Testleri
Fiber optik bir ağda uygun ışık yayılımı ve hatasız iletimin
sağlanabilmesi için, ağın kullanım ömrü boyunca farklı aşamalarda
optik parametrelerin ve sınırların ölçülmesi gerekir.
2.2.1
Ölçüm Birimleri
Fiber veya ağ elemanlarının optik güç kazanımı veya kaybını
göstermek için çoğu zaman desibel (dB) kullanılır. Desibel sayısı, iki
güç seviyesi arasındaki oran olan (ve watt [W] cinsinden ifade edilen)
güç değişimi logaritmasının 10 katına eşittir.
P
dB = 10 Log —1
P2
Desibel, iletilen sinyal ve gürültü bağlamında da (lazerler ya da
yükselticiler) sıklıkla kullanlmaktadır. En sık kullanılan teknik
özellikler arasında şunlar yer almaktadır:
• dBm, çoğunlukla mutlak güç seviyelerini ifade etmek için
kullanılan 1mW’lik referans gücüyle ilgili desibel sayısını
gösterir. Bu nedenle, yukarıda denklem şu hale gelir:
P1
———
P(dBm) = 10 Log
1 mW
Burada P1 mW cinsinden ifade edilir.
• dBc, bir taşıyıcıyla ilgili desibel sayısını belirtir eder ve
taşıyıcıyla ilgili modüle edilmiş bir sinyaldeki yan bantın
gücünü belirtmek için kullanılır. Örneğin, -30 dBc yan bantın
taşıyıcının 30dB altında olduğunu göstermektedir.
• dBr, bir referans seviyesiyle ilgili desibel sayısını belirtir ve
referans güç seviyesine göre güç değişimini göstermek için
kullanılır.
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Artık güç kaynağı, iki güç seviyesi arasında (çıktı ve
girdi) desibel cinsinden ifade edilen fark olarak
hesaplanabilir.
Kayıp (dB) = Pout – Pin
Aşağıdaki tabloda, watt cinsinden dBm cinsine çevrilmiş
bir dizi mutlak güç seviyesi verilmektedir.
Watt ve dBm cinsinden mutlak güç seviyelerinin karşılaştırılması
Mutlak Güç

Mutlak Güç

1W

+30 dBm

100 mW

+20 dBm

10 mW

+10 dBm

5 mW

+7 dBm

1 mW

0 dBm

500 µW

–3 dBm

100 µW

–10 dBm

10 µW

–20 dBm

1 µW

–30 dBm

100 nW

–40 dBm

Aşağıdaki tabloda ise desibel ile yüzde olarak güç kaybı
arasındaki ilişki gösterilmektedir.
Kayıp (dB) ile güç kaybı yüzdesinin karşılaştırılması
Kayıp

Güç Kaybı

–0.10 dB

2%

–0.20 dB

5%

–0.35 dB

8%

–1 dB

20%

–3 dB

50%

–6 dB

75%

–10 dB

90%

–20 dB

99%
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2.2.2
Ölçüm Parametreleri
Uygun iletim için bir fiber optik ya da fiber optik sistem kullanımını
nitelendirebilmek için, aşağıdaki ana ölçümler yapılmalıdır:
• Uçtan uca optik hat kaybı
• Birim uzunluğu başına zayıflama oranı
• Eklemelere, konnektörlere ve kuplörlere zayıflama katkısı
• Fiberin uzunluğu veya bir olaya olan uzaklık
• Fiber kaybının birim uzunluk başına doğrusallığı (Linearity of fiber
loss per unit length (zayıflama süreksizlikleri)
• Yansıma oranı ya da optik dönüş kaybı (ORL)
• Renk dağılımı (CD)
• Polarizasyon modu dağılım (PDM)
• Zayıflama profili (AP)
Bant genişliği gibi diğer ölçümler de yapılabilir. Belirli bir kaç
uygulama dışında, söz konusu diğer ölçümler çoğu zaman daha az
önem taşımaktadır.
Bazı ölçümler için fiberin her iki ucuna da erişim gerekir.
Diğerleri içinse sadece bir uca erişim yeterlidir. Sadece bir uca
erişim gerektiren ölçüm teknikleri, saha uygulamaları açısından
özellikle ilgi çekicidir çünkü bu ölçümler, fiber kablo sisteminin
bir ucundan diğer ucuna gitmek için harcanan zamandan tasarruf
ederler. Optik kabloların saha testleri, üç seviyede test
yapılmasını gerektirir:montaj, bakım ve onarım.
2.2.3 Saha Testleri
Aşağıdaki alt bölümlerde, saha testlerinin her bir seviyesinde
yapılması gereken çeşitli testlerin bir listesi sunulmaktadır fakat bu
liste ilgili tüm testleri içermez. Bir test programının tam yapısı, sistem
tasarımına, sistemin önemine ve kablo ve bileşen temin edici fimaları,
sistem sahibi, sistemi monte eden kişi ve sistemi kullananlar arasındaki
sözleşmesel ilişkiye bağlıdır.
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2.2.3.1

Montaj Testleri

Montaj Öncesi Testler

Montajdan önce, imalatçıdan alınan fiber kabloların istenen teknik
şartnameye uygun olduğundan ve taşıma ya da kablo değişimi
sırasında zarar görmediğinden emin olmak için fiber muayene
yapmalısınız
Montaj ve İşletmeye Alma Testleri

Montaj ve işletmeye alma sırasında, kablo eklemelerinin ve
sonlarının (konnektör son yüzey durumu, zayıflama, yer, ve
yansıma oranı) kalitesini belirlemek için bazı testler yapmalısınız.
Ayrıca, tamamlanan kablo alt sisteminin istenen iletim sistemine
(uçtan uca kayıp ve sistem optik dönüş kaybı) uygun olduğundan
emin olmak için de testler yapmalısınız. Tüm bu testler, kablo
hattının bakımı için eksiksiz bir dokümantasyon oluşturacaktır.
2.2.3.2

Bakım Testleri

Bakım testleri, kabloda, eklemelerde ya da konnektörlerde herhangi bir
bozulma olmadığından emin olunması için kablo sisteminin düzenli
aralıklarla gözden geçirilmesini değerlendirilmesini içerir. Testler, kablo
zayıflamanın yanı sıra eklemelerde ve sonlandırmalarda zayıflama ve
yansıtmanın da ölçülmesini kapsar. Bazı sistemlerde, bakım testlerinin
bir kaç ayda bir yapılması ve bozulmanın erken tespit edilebilmesi için
geçmiş test sonuçlarının karşılaştırılması gerekir. Çok yüksek kapasiteli
ya da kritik sistemlerde, bozulma veya kesinti durumunda derhal uyarı
verilmesi amacıyla sistem bütünlüğü bir kaç dakikada bir test eden
otomatik test cihazları kullanılmalıdır.
2.2.3.3 Arıza Bulma ve Giderme
Kablo onarımı sırasında, ilk önce kesintinin nedenini belirlemek
(iletici, verici, kablo ya da konnektör) ve eğer kesinti kablodan
kaynaklanıyorsa hatanın nerede olduğunu bulmak için bir test
yapın. Daha sonra, onarılan sistemin kalitesini değerlendirmek için
testler yapın (kalıcı eklemeler). Daha sonra yapacağınız bu testler,
kablo montajının sonunda yapılan testlere benzerdir.
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2.3 Optik Test Cihazı Grupları
Optik test cihazları gruplarından en başında, sistem gücü seviyesinin,
araya girme kaybının (IL), ORL’nin, yansıma oranının, CD’nin,
PMD’nin ve AP’nin ölçülmesine imkan sağlayan avuçiçi cihazlarından
oluşan bir optik el cihazı grubu yer almaktadır.
Bazı avuçiçi test cihazları, optik konnektörü muayene etme
kabiliyetine de sahiptir ve bu da test sırasında kullanıcıların fiber alt
yapıya zarar vermesini engellemektedir.

JDSU avuçiçi optik test cihazı örnekleri

2.3.1 Işık Kaynakları
Işık kaynağı, zayıflama ölçümleri için kesintisiz bir dalga (CW) ve
istikrarlı bir enerji kaynağı sağlayan bir cihazdır. Bir kaynaktan, yani
ya bir ışık yayan diyoddan (LED) ya da otomatik kazanım kontrol
mekanizması kullarak sabitlenmiş bir Lazerden oluşur. LED’ler tipik
olarak çok modlu fiberler için kullanılır. Öte yandan, lazerler tek
modlu fiber uygulamaları için kullanılmaktadır.
Bir LED ya da Lazer kaynağından gelen ışık çıktısı belirli bir
frekansta modülasyon (copping)seçeneğine sahip olabilir ve o zaman,
güç ölçer o module sinyalı tespit edecek şekilde ayarlanır. Bu yöntem,
ortam ışık atımını iyileştirecektir. Bu durumda, bu method ortam ışık
reaksiyonunu düzenler ve, fiber tespiti veya uygunluk teyidi için 2
kHz değerinde modüle edilmiş bir ışık kaynağı kullanılabilir.
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LED’ler ile lazerlerin karşılaştırılması
Özellikler

LED’ler

Lazerler

Çıktı gücü

Tahrik akımıyla doğru orantılıdır.

Eşiğin üstündeki akımla orantılıdır

Akım

Tahrik akımı: 50 ila 100 mA (tepe)

Eşik akımı: 5 ila 40 mA

Kuplajlı güç

Orta

Yüksek

Hız

Daha yavaş

Daha hızlı

Çıktı deseni

Daha yüksek

Daha düşük

Bant genişliği

Orta

Yüksek

Müsait dalga boyları

0.66 ila 1.65 mm

0.78 ila 1.65 mm

Spektrum genişliği

Daha geniş (40 ila 190 nm FWMH)

Daha dar (0.00001 ila 10 nm FWHM)

Fiber türü

Sadece çok modlu

Tek modlu ve çok modlu

Kullanım kolaylığı

Daha kolay

Daha zor

Kullanım ömrü

Daha uzun

Uzun

Maliyeti

Düşük

Yüksek

2.3.2 Güç Ölçerler
Güç ölçer, tipik bir fiber optik kullanıcının takım çantasındaki
standart test cihazıdır. Montaj ve onarım sırasında olmazsa olmaz
bir alettir.
Güç ölçer’in ana işlevi, fotodiyotta hat sonuna ulaşan gücü
göstermektir. İletilen ve alınan optik güç, sadece optik bir güç ölçer
ile ölçülebilir. İletilen güç için, güç ölçer doğrudan optik ileticinin
çıkışına bağlanır. Alınan güç içinse optik iletici fiber sisteme
bağlanır. Daha sonra, fiber kablo üzerinde normalde optik alıcının
bulunacağı noktada güç ölçer kullanılarak güç seviyesi okunur.
2.3.2.1 Detektör Teknik Özellikleri
Günümüzde güç ölçer fotodiyotları Silikon (çok modlu uygulamalar
için), Germanyum (tek modlu ve çok modlu uygulamalar için), ve
Indiyum Galyum Arsenid (InGaAs) (tek modlu ve çok modlu
uygulamalar için) teknolojilerini kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde
de gösterildiği gibi, InGaAs fotodiyotları 1625 nm dalga boyuna
Germanyum (Ge) fotodiyotlarından daha uyumludur çünkü Ge
fotodiyotları oldukça hassastır ve 1600 nm penceresinde çok hızlı
zayıflarlar.
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Duyarlılık A/W
0.9
0.8

Silikon

0.7
0.6

Germanyum

0.5

InGaAs

0.4
0.3
0.2
0.1

Dalga boyu (μm)

0
0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Üç tipik detektör türünün duyarlılık seviyeleri

Daha gelişmiş güç ölçerlerde, ısı dengeleme, farklı dalga boylarına göre
kalibrasyon, gücü “referans” girdisine göre gösterme, zayıflatma
başlatma ve yüksek güç seçeneği gibi artı özellikler de
bulunabilmektedir.
2.3.2.2 Dinamik Aralık Erim
Güç ölçer gereksinimleri, uygulamaya bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Güç ölçerlerin, ileticinin çıktısını (operasyonu teyit
etmek için) ölçmeye yetecek gücü olmalıdır. Ayrıca hattın uzaktaki
(alıcı) ucunda alınan gücü ölçebilmek içini yeteri kadar hassas
olmaları da gerekmektedir. Uzak mesafe telefon sistemleri ve
kablolu TV sistemleri, +16dBm’ye kadar yüksek çıktısı olan
ileticiler ile çıktıları +30dBm kadar yüksek olabilen yükselticiler
kullanılmaktadır. Alıcı güç seviyeleri ise, optik ön-yükseltici
kullanan sistemlerde -36dBm’ye kadar düşük olabilir. Ama yerel
alan ağlanlarında (LAN’larda), hem iletici hem de alıcı güç
seviyeleri çok daha düşüktür.
Güç ölçerin maksimum girdisi ve minimum hassasiyeti arasındaki
farka dinamik aralık denir. Bir ölçerdeki dinamik aralık bazı sınırları
olsa da güç ölçer girdisinin önüne bir zayıflatıcı koyularak faydalı
güç aralığı, dinamik aralık ötesine genişletilebilir. Ancak bu, güç
ölçerin alt uç hassasiyetini sınırlayabilir.
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Yüksek güç modu için, dahili ya da harici bir zayıflatıcı kullanın. Eğer
dahili bir zayıflatıcı kullanıyorsanız, sabitleyebilir ya da degişik
seviyelere ayarlayabilirsiniz.
Güç ölçerler için tipik dinamik aralık gereksinimleri şöyledir:
• +20 ila –70 dBm, standart güç uygulamaları için.
• +26 ila –55 dBm, kablolu TV’deki (CATV) Analog RF iletim ya da
pasif optik ağ (PON) sistmlerindeki video yer paylaşımı gibi
yüksek güç uygulamları için.
• –20 ila –60 dBm, LAN uygulamaları için.
2.3.2.3 Araya Girme Kaybı ve ve Kesme Ölçümleri
Bir fiberdeki genel zayıflamayı ölçmenin en doğru yolu, bir uca
bilinen bir ışık seviyesi enjekte etmek ve diğer uçtan çıkan ışık
seviyesini ölçmektir. Işık kaynakları ve güç ölçerler, ITU-T G650 ve
Uluslararası Elektroteknik Komisyon (IEC) 61350 tarafından araya
girme kaybı ölçümü için önerilen ana enstrümanlardır. Bu ölçüm,
fiberin her iki ucuna da erişimi gerektirir.
Kesme Yöntemi

Kesme yöntemi en doğru ölçümü sağlar ama aynı zamanda son
derece zarar vericidir ve sahada uygulanamaz. Bu nedenle, montaj
ve bakım sırasında kullanılmaz. Kesme yöntemi kullanılarak yapılan
testlerde önce test edilmekte olan fiber boyunca zayıflama
ölçülmelidir. Daha sonra, fiber boyunun bir kısmı kaynaktan kesilir
ve zayıflama bir referans olarak ölçülür. Alınan bu iki değerin
birbirinden çıkartılmasıyla elde edilen değer kesilen fiberin
zayıflama değerini verecektir.
Araya Girme Kaybı Yöntemi

Araya girme kaybı yöntemi, tahrip edici bir yöntem değildir ve bir
fiberde, pasif bileşende ya da optik hatta zayıflamayı ölçmek için
kullanılabilir. Bu yerine koymalı yöntemle, bir kaynak fiberinden ve
referans fiberden gelen çıktıyı direk ölçün. Daha sonra, test edilmekte
olan fiber sisteme eklenmişken bir ölçüm alın. İki ölçüm sonucu
arasındaki fark, fiberin zayıflama değerini verecektir.
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İlk ölçümün ya da referans ölçümünün amacı, çeşitli optik ara bağlantı
kablolarından kaynaklanan kayıpları mümkün olduğu kadar
dengelemektir.
Optik konnektörün uç yüzeyinin kirli olması, optik güçte ciddi bir
değişime neden olabilir. Konnektörleri bağlamadan önce, temiz ve
hasarsız olduklarını doğrulamak için her iki konnektörün de son
yüzeyinin kontrol edilmesi önemlidir.
Referans
Ara Kablosu

Kalibre Edilmiş Işık
Kaynağı

Güç Ölçer
Test edilen fiber

Kalibre edilmiş Işık
Kaynağı

Ölçüm P1

Ölçüm P2

Güç Ölçer
Hattın toplam zayıflaması
A (dBm) = P1 (dBm) – P2
(dBm)

Ara giriş kaybı yöntemi, bir fiber hat boyunca gerçekleşen zayıflamayı ölçmek için ik adım
kullanır.

Cihazlara bağlantı koşullarıyla ilgili bazı önlemler alınmazsa,
zayıflama ölçümlerinde ciddi değişimler meydana gelebileceğini
dikkate almak önemlidir.
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2.3.3 Kayıp Test Setleri
Kayıp test seti (LTS), bir güç ölçeri ışık kaynağı ile aynı
enstrümanda birleştirir. Son derece doğru ölçümler yapan bir
alettir ve bir fiber hattındaki kaybın ya da zayıflamanın toplam
miktarını belirler.
Sonuçlar bir yönden diğerine hafif değişiklikler gösterebileceğinden
testler genellikle her iki yönde de yapılır. Örneğin, kuplörler ve fiber
çekirdeği boyunca gerçekleşen zayıflamadaki uyumsuzluklar her iki
yönde ciddi farklılıklar gösterebilir. Daha doğru bir ölçüm için, bir hattı
nitelendirirken ortalama değerler hesaplanır.
Geleneksel ışık kaynakları ve güç ölçerler kullanılırken, enstrümanlar ya
hattın bir ucundan öteki ucuna aktarılmalı ya da hattın her iki ucuna da
bir ışık kaynağı ve güç ölçer konulmalıdır. İlk seçenek kullanılırsa, her
iki yönde de ölçüm alabilmek için dört enstrümana ihtiyaç olacaktır.
Hattın her iki ucunda LTS bulunduğundaysa, testler her iki yönde de
sadece iki enstrüman kullanılarak ve onları da bir uçtan diğerine taşıma
zorunluluğu olmadan yapılabilir.
Çift Yönlü Kayıp Test Setleri

Çift yönlü bir LTS ile, ışık kaynağı ve güç ölçer aynı çıktı portuna
bağlanır. İlave bir harici güç ölçer sayesinde bu test setleri , tek başına
kullanılan ekipmanmış gibi kullanılabilir. Çift yönlü LTS’ler mevcut
tüm dalga boylarında test bağlantı kablosunu referanslanması için
genellikle iki yol sunmaktadır:
• Yan yana referanslama yöntemi, iki LTS’yi iki test ara
bağlantı kablosu kullanarak birbirine bağlar (bkz. aşağıdaki
şekil).
• Geri döngü referanslama yöntemi ise bir test ara bağlantı
kablosunu ışık kaynağından aynı enstrümanın harici güç ölçerine
bağlar.
Yan yana referanslama yöntemi daha doğru sonuçlar veriyor olsa da
geri döngü yöntemi ile her iki enstrümanda yan yana
yerleştirilmediğinde birbirinden bağımsız olarak
referanslanabilmektedir. Her iki LTS’in de fiber hattına bağlanması, çift
yönlü ölçüm yapılması için daha fazla çalışma yapılması ihtiyacını
ortadan kaldırır.
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Işık Kaynağı

Işık Kaynağı
FUT

Güç Ölçer

Referans Fiberi

Güç Ölçer

İki çift yönlü LTS ile ara giriş kaybı ölçümü

Günümüzde kullanılan LTS enstrümanlarının bir çoğu artık tamamıyla
otomatik hale getirilmiş çift yönlü test enstrümanlarıdır. Bir butona
basılmasıyla, çift yönlü ölçümler sadece bir kaç saniye içerisinde
yapılabilmekte ve sonuçlar ise derhal kaydedilmektedir. Otomatik IL
ölçümü, hızlı ve doğrudur ve daha az eğitim gerektirir. Bu esnada,
yanlış referanslama ve fiberlerin yanlış taşınması, hataların başlıca
sebepleri olmayı da sürdürmektedir.

T-BERD®/MTS-6000
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2.3.4 Zayıflatıcılar
Fiber optik zayıflatıcı, fiberdekli optik gücün yayılımını azaltmak
için kullanılan pasif bir optik bileşendir. Sabit ya da değişken
zayıflama sağlayabilir. Zayıflatıcılar, hat güç marjininin test
edilmesinde kablo kaybının simule etmek için idealdir. Değişken
zayıflatıcılar, bir ışık kaynağı ve güç ölçer kullanılarak çalışma
aralığı içerisindeki herhangi bir değere ayarlanabilmektedir.

Işık Kaynağı

Güç Ölçer

FU
T

Zayıflatıcı
Optik testlerde optik zayıflatıcı kullanımı

2.3.5 Optik Kayıp Bütçesi
Fiber ağ montajı için, ağ topolojisi ve ekipman teknik özellikleri
dikkatle değerlendirilmelidir. Ölçüm isteyen en önemli
parametrelerden birisi de optik kayıp bütçesi ya da uçtan uca optik
hat kaybıdır. Bir fiber hattın optik kayıp bütçesini hesaplamak için
kaynağın, dedektörün ve optik iletim hattının dikkate alınması
gerekir. İletim hattına kaynaktan fibere kuplaj kaybı, fiber zayıflama
kaybı ve hatta bulunan konnektör, ekleme ve pasif bileşenler gibi
tüm bileşenlerden kaynaklanan kayıplar dahildir.
Optik kayıp bütçesi, maksimum ve minimum değerler arasındadır:
• Maksimum değer, iletici tarafından başlatılan minimum optik
gücün iletişimi sağlaması sırasında alıcının alabileceği minimum
güç seviyesine oranıdır.
• Minimum değer, iletici tarfından başlatılan maksimum optik
gücün iletişimi sağlaması sırasında alıcının alabileceği
maksimum güc seviyesine oranıdır.
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Tipik bir çok modlu sistem örneği aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• İletici çıkış optik gücü –12 dBm ±2 dBm
• Optik alıcı hasssiyeti ≤ –27 dBm
• Optik alıcı dinamik erimi ≥ 18 dB
İletici çıkış optik gücü özelliği, olabilecek maksimum (-10dBm) ve
minimum (-14dBm) güç seviyelerini sağlar. Optik alıcı hassasiyeti,
tespit edilecek minimum güç seviyesini sağlar. Optik alıcı dinamik
aralık ise tespit edilebilecek maksimum güç seviyesini sağlar (–27
dBm + 18 dBm = –9 dBm).
Bu örnekte, maksimum optik kayıp bütçesi, ileticinin minimum çıkış
optik gücü -14dBm ve minimum optik alıcı hassasiyeti -27dBm iken
13dBm olmuştur.

Ağ

Tx

Rx

İletilen Güç (Pt)

Alınan Güç (Pr)

Ptmax
Minimum kayıp (dB)

Ptmin
Optik
Güç
(dBm)

Prmax
Optik Kayıp Bütçesi:
Maksimum
Kayıp (dB)

Prmin
Optik kayıp bütçesinin hesaplanması

Bmax = Ptmin – Prmin
Bmin = Ptmax – Prmax
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Optik kayıp bütçesi, zaman ve çevre faktörlerinin (başlatma gücü,
alıcı hassasiyeti, konnektör ya da ekleme bozulması) etkileri için
bazı toleranslar sağlayan kablo ve ekipman güç marjinlerini dikkate
almalıdır. Optik kayıp bütçesi hesaplanırken, farklı fiber
bileşenlerinin tipik zayıflatma değerleri kullanılır.
• 0.2 dB/km, 1550 nm’de tek modlu fiber kaybı için
• 0.35 dB/km, 1310 nm’de tek modlu fiber kaybı için
• 1 dB/km, 1300 nm’de çok modlu fiber kaybı için
• 3 dB/km, 850 nm’de çok modlu fiber kaybı için
• 0.05 dB, lif ekleme için
• 0.3 dB, mekanik ekleme için
• 0.5 dB, konnektör çifti için
• 3.5 dB, 1 ila 2 dağıtıcı için (3 dB dağıtma kaybı artı 0.5 dB fazladan
kayıp)
Genel optik kayıp bütçesi hesaplandıktan sonra, kablo montajı
yapılabilir.
Ağ

Kısa Mesafe

Orta Mesafe

Uzun Mesafe

Mesafe (km)

30

80

200

1550 nm’de Fiber kaybı (dB/km)

0,25

0,22

0,19

Toplam fiber kaybı (dB/km)

7,5

17,6

38

Ek sayısı

15

40

50

Ortalama ek kaybı

0,1

0,1

0,05

Toplam ek kaybı

1,5

4

2,5

Konnektör sayısı

2

2

2

Ortalama konnektör kaybı

0,5

0,5

0,5

Toplam konnektör kaybı

1

1

1

Toplam Kayıp

10

22,6

41,5
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2.3.6 Optik Dönüş Kaybı Ölçer
ORL ölçümünde pek çok yöntem kullanılabilir. En sık başvurulan
yöntemlerde ya bir optik sürekli dalga yansıma ölçer (OCWR) ya da
optik zaman bölgesi yansıma öçler (OTDR) kullanılmaktadır.
2.3.6.1 OCWR Yöntemi
Bir OCWR kullanarak, ışık kaynağı, test edilmekte olan fiberin fiber
optik sistemine bilinen bir güç seviyesine (P0) tek bir ışık dalga boyu
gönderir. Dalgaboyunun, iletişim sisteminin uygulamasında
kullanacağı dalgaboyuna benzer olması gerekmektedir. Daha sonra,
yönlü bir kuplör geri yansımaları optik güç ölçerdeki detektöre
yönlendirecektir.
OCWR ile ORL ölçümü yaparken aşağıdakileri uygulayın:
1. Yansıma yapmayan (< –70 dB), mardel sargı ile değiştirilebilecek
bir kablo başlığı ile indis uyumlu jel veya yansıma
yapmayan bir sonlandırma kullanarak, referans bir optik güç
ölçümü alın (artalan dönüş kaybı).

CW Dengeli Işık
Kaynağı

P0

ORLREF
Ekran
Süreç KumandaGüç
Aygıtı

Ölçer

PRE

F

OCWR yöntemi ile ORL referanslama

Kuplör
Yansıma Yapmayan
Kablo Başlığı
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2. Referanslama tamamlandıktan sonra, ara bağlantı kablosunu
(kuplör / dağıtıcı) test edilecek cihaza (DUT) bağlayın. Test
edilmekte olan cihazın kablo sonunda camdan havaya geri
yansıma (–14 dB) olmamasına özen gösterin çünkü bu yansıma
ORL değerini etkiler. Ardından test edilen cihazdaki yansıyan
optik gücü ölçükten sonra ORL’yi hesaplayın.
CW Dengeli

Kuplör

ORL
Ekran

Kablo
Başlığı

POU
Güç Ölçer

Süreç
Kumanda
Aygıtı

DUT

T

OCWR yöntemiyle ORL ölçümü

2.3.6.2 OTDR Yöntemi
OTDR, test edilmekte olan fiberin içine ışık darbeleri gönderir ve
yakın alan ve hatalı temaslar (Fresnel ) yansımalarının yanı sıra geri
saçılım bilgilerini de toplar. OTDR tarafından alınan ışık, enjekte
edilen darbe genişliğine göre yansıtılan güce karşılık gelir.
Darbeli Işık
Kaynağı
Kuplör

DUT

Ekran
Süreç
Kumanda
Aygıtı
OTDR yöntemini kullanan düzenek

Fotodetektör
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Darbe genişliğine göre, test edilen fiberdeki yansıtılan optik güç
seviyesini ölçtükten sonra ORL’yi hesaplayın.
P0∆t
ORL = 10 Log (
)
ƒPr(z)•dz
Bu denklemde P0 OTDR’nin çıktı gücü, ∆t OTDR’nin darbe
genişliği ve ƒPr (z)•dz ise fiberin mesafesi boyunca gerçekleşen
toplam geri yansımadır.
2.3.6.3 OCWR ve OTDR Yöntemleri arasındaki farklar
ORL ölçümünü bir OTDR ile yapmak OCWR ile yapmaktan daha
kolaydır çünkü güç çıktısı referanslaması gerektirmez. OTDR
ölçümlerine yabancı olmayan kullanıcılar için ORL değeri, fiili bir
standarttır. JDSU optik test platformları, OTDR izini ölçerken
otomatik ORL ölçümüyle ek bir değer sunmaktadır. Ayrıca,
OTDR’nin kullanılması, belirli bir fiber aralığında ya da konnektör
yansıması gibi fiber üzerindeki spesifik bir nokta için ORL ölçümü
yapılmasına de imkan sağlar.
Ancak, OCWR yöntemi, OTDR yönteminden (yaklaşık ±2 dB) daha
doğru sonuç vermekte (yaklaşık ±0.5 dB) ve 1 ya da 2 m ara kablolar
gibi çok kısa fiber uzunluklarının bile ölçülebilmesine imkan
sağlamaktadır.
OCWR ileOTDR yöntemlerinin karşılaştırılması
Özellikler

OCWR

OTDR

Uzamsal Çözünürlük

Yok

Var

Doğruluk (tipik)

± 0.5 dB

± 2 dB

Dinamik Erim

70 dB’ye kadar

—

Tipik uygulamalar

•Fiber montajı ve işletmeye alma sırasında toplam
hat ORL’si ve izole olay yansıma oran ölçümleri

Güçlü noktaları

• Doğrudur
• Hızlıdır
• Gerçek zamanlı sonuçlar sağlar
• Basit ve kolaydır (direk sonuçlar sunar)

• Yansıtıcı olayların yerini tespit eder
• Tek uçlu ölçüm

Zayıf noktaları

• Manipulasyonlar söz konusudur (referans ölçüm
gerekir)

• Doğruluk
• Uzun temin süreleri

Yansıtıcı olayların uzamsal tarifi ve montaj sırasında
toplam ORL’nin tahmini.
ORL’ye katkıda bulunan sessiz elemanların tespit
edilmesi gerektiğinde arıza bulma ve giderme için
harika bir araçtır
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2.3.7 Mini-OTDR ve Hata Bulucular
1990’ların başında, OTDR ile aynı basit teknolojiyi kulanan yeni bir
enstrüman sınıfı piyasaya sürüldü. Mini-OTDR olarak adlandırılan bu
fiber test aletleri, tipik olarak pille çalışan, hafif ve tek bir elde
taşınabilecek kadar küçük cihazlardır.
Mini OTDR’lerin en basit ve en eski tasarımları, fiber sistemlerde
minimum seviyede hata konum tespiti ve bazı temel analizleri
yapıyordu (zayıflama, zayıflama oranı, mesafe ve yansıma oranı).
Modern tasarımlar ise, fiber hatların gelişmiş analizleri (otomatik
durum tespiti, durum tablosu oluşturma, optik dönüş kaybı,
çakışma takibi ve çift yönlü analizler gibi), veri depolama, ek
işlevler (ışık kaynağı, güç ölçer, konuşma takımı ve görsel arıza
bulucu) ve hatta eskiden sadece ana OTDR’lerde bulunan
modülerite gibi ana OTDR kabiliyetlerini yapabilir durumdadır.
Günümüzde mini-OTDR, kolay kullanım ve taşınırlığın önemli
olduğu montaj öncesi ve onarım testlerinde en çok tercih edilen alet
haline gelmiştir

JDSU mini-OTDR test aleti
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2.3.8 Fiber Niteleme Testleri
10 GigE ve 10Gbps senkronize optik ağ / senkronize sayısal
hiyerarşi (SONET / SDH) sistemlerine gittikçe artan talep ve
40G/100G’nin piyasaya sürülmesi, her geçen gün daha fazla fiber
hattın tam olarak nitelendirilmesini gerektirmektedir. Yapılacak
testleri ve dikkate alınması gereken sınırları belirleyen iletim türü
ve buna bağlı bit oranıyla ekipman imalatçı şartnameleri, bu ağları
test etme işini daha da karmaşıklaştırmaktadır.
Optik hat ve ağ niteleme sadece tek bir test özelliği değildir. Daha
çok, bir optik fiberin kalitesini ve potansiyel iletim kabiliyetini
ölçen ve belirleyen, son derece kapsamlı, noktadan noktaya fiziki
optik katman testlerinin toplamı gibidir.
Hat Niteleme
Hat niteleme, eklemeler ya da konekörler
gibi ara bağlantıların fiber performansını ve
kalitesini ölçer.
Kullanılan test takımları çoğunlukla
kullanıcının yöntemlerine ve
prosedürüne bağlıdır. Bu testler tek
yönlü ya da çift yönlü olabilir ve
istenilen test parametrelerini kapsayan
aşağıdaki ölçümlerden bazılarından ya
da tamamından oluşabilir.
Ağ Niteleme
Ağ niteleme, iletim sistemini
çalıştırmadan önce ağ temel ölçümlerini
sunar. Söz konusu ölçümler, optik
yükselticiler, dağıtım dengeleyiciler ve
hattaki elemanlar aracılığıyla yapılır. Hat
niteleme ile karşılaştırıldığında ağ
niteleme, sınırlı bir test takımıdır.

Trest Parametreleri

Ölçüm Araçları

Konnektör muayenesi

Video muayene osiloskopu

Ara giriş kaybı ölçümü

OFI modülü

Mesafe ölçümü (fiber boyu)

OTDR modülü

Konnektör/ekleme ölçümleri

OTDR modülü

Yansıma oranı ölçümleri

OTDR modülü

ORL ölçümleri

OFI modülü

PMD ölçümleri

PMD analiz aleti

CD ölçümü

CD analiz aleti

AP ölçümleri

Spektrum Analiz Aleti

Test Parametreleri

Ölçüm Araçları

Konnektör muayenesi

Video muayene osiloskopu

PMD ölçümleri

PMD analiz aleti

CD ölçümü

CD analiz aleti

AP ölçümleri

Spektrum analiz aleti

Fiber montajı, son montaj, işletmeye alma, güncelleme ve bakım gibi
işlemler sırasında hat ve ağ niteleme ölçümleri yapılmalıdır. Eğer bu
parametrelerden biri veya daha fazlası tanımlı eşiklere (uluslararası
standartların ya da operatörlerin/ekipman imalatçılarının belirttiği
değerlere) uymuyorsa, ağ düzgün çalışmayacak ya da yüksek bit
oranlı iletimiş ortamı yaratılamıyacaktır
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İletim oranına göre ana dağıtım eşikleri (NRZ kodlama formatı)
Kanal başına Bit Oranı

SONET/SDH

PMD Gecikme Sınırı Maksimum CD @ 1550 nm

2.5 Gbps

OC-48/STM-16

40 ps

18000 ps

10 Gbps

OC-192/STM-64

10 ps

1176 ps

40 Gbps

OC-768/STM-256

2.5 ps

74 ps

10 GigE

—

5 ps

735 ps

Çoğu fiber niteleme test platformu, modüler tasarıma sahiptir ve
çeşitli test modüllerinden, bir konnektör muayene osiloskopundan
ve temizlik malzemelerinden oluşur. Bu platformlar genellikle tam
hat ve/veya ağ nitelemesi yapabilmektedir.

USB muayene osiloskoplu JDSU fiber niteleme testi platformu

Fiber niteleme testi platformları, bir kumanda aygıtı, ekran,
operatör kumandaları ve telsiz seti, girdi/çıktı arabirimleri ve sabit
disk sürücü gibi seçeneğe bağlı ekipmandan oluşur. Test modülleri,
istenen test kabiliyetini sağlamak için, ölçüm yöntemine bağlı
olarak ya kumanda aygıtına takılır ya da üzerine konur. Örneğin,
CD/PMD/AP test kabiliyeti bir test modülünde, IL ve ORL
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bir ikincisinde ve çok dalga boylu OTDR ise bir üçüncüsünde
yapılıyor olabilir ve bu da küçük ve hafif tek bir ünite kullanılarak
tüm fiber niteleme testlerinin yapılabilmesini sağlar. Fiberi test
platformuna bağlamadan önce konnektör bağlantı yüzeyini
muayene etmek için konnektör muayene osiloskopunu üniteye takın.
Optik konnektör bağlantı yüzeyinin kirli olması, zayıflama ve
yansıma oranlarında ciddi değişikliklere neden olabilir. Temiz ve
hasarsız olduklarını doğrulamak için bağlamadan önce her iki
konnektörün de yüzeylerinin muayene edilmesi önemlidir.
2.3.9 Video Muayene Osiloskopu
Video muayene osiloskopları, optik kablo sonlarını muayene etmek
için kullanılan taşınabilir görüntülü mikroskoplardır. Optik
bileşenleri ya da sistemleri taşıyan, bağlayan ya da test eden
çalışanda kesinlikle olması gereken aletlerdir.
Bir LED ışık kaynağı ve video kamerası (CCD) olan video muayene
osiloskopları, optik kablolardaki konnektörleri ya da teçhizat içerisine
monte edilmiş veya bağlantı panolarının arka kısmında bulunan
konnektörleri muayene etmek için kullanılır. Video muayene
osiloskopunun kullanılması bağlantı panolarının arka kısmına erişim
ya da , muayeneden önce teçhizatı sökme gereğini ortadan
kaldırmaktadır.

Avuç içi ekranıyla birlikte bir video muayene osiloskopu
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Konnektörlerin, bağlanmadan önce temiz olup olmadıklarını tespit
etmenin tek yolu, fiber arabağlantılarını gözle muayene etmektir.
Görüntülü bir mikroskop, konnektör son yüzeyinin görüntüsü
büyüterek, kullanılan ürüne bağlı olarak ya bir dizüstü bilgisayar
ekranına ya da taşınabilir bir ekrana yansıtacaktır.
Muayene/Temizlik/Bağlantı Süreç Akışı

Optik Konnektör Muayene/Temizlik/Bağlama Süreci

Ölçüm uçlu mikroskoplar optik bağlantının her iki tarafını da
muayene edebilir.

Bağlantı kablosu muayenesi

Bölme muayenesi

Bağlantı kablolarına erişmek ve onları görüntülemek, çoğu zaman
atlanan bölmenin içerisindeki fibere kıyasla daha kolaydır. Bölme
tarafı bağlantının sadece yarısı olabilir ama kirli ve sorunlu olması
ihtimali çok daha fazladır.
Fiber ara bağlantısının HER İKİ TARAFINI DA (“erkek” ve
“dişi”) muayene etmek, yapılan bağlantının kiri olmadığını garanti
etmenin TEK YOLUDUR.
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IEC Standardı 61300-3-35

IEC 61300-3-35 standardına göre muayene, fiber optik konnektör
bağlantı yüzeyinin kalitesi için küresel olarak kullanılan ve ara giriş
kaybı ve dönüş kaybı performansını garantilemek için tasarlanmış
bir gereksinimler kümesidir. Standart, optik konnektörün bağlantı
yüzeyinin muayenesi ve analizi için, farklı bağlantı tipleri için ayrı
ölçütler belirleyen geçme / kalma gereksinimlerinden oluşur
(örneğin SM-PC,SM-APC, MM, ve çokfiberli konnektörler).
Standartla ilgili daha ayrıntılı bilgi için, telif haklı belgelerin
kopyalarına www.ansi.org adresinde “61300-3-35” kodunu arayarak
ulaşabilirsiniz.
Fiberin ağın daha da derinliklerine girdiği ve çoğu fiber optik konnektör
son yüzey kalitesinin ne kadar kritik bir önemi olduğunu bilmeyen ya
da bunu tam olarak anlamalarına yetecek deneyim ve teknik bilgiye
sahip olmayan bir çok kullanıcının kullandığı, her geçen gün daha da
zorlaşan günümüz koşullarında bu ölçütler, ortak bir performans
seviyesini garantilemek için tasarlanmıştır.
Standart, temin edici ile müşteri arasında ve çalışma grupları
arasında pek çok şekilde ortak bir kalite referansı gibi
kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır:
• Müşteriden temin edici firmaya kadar bir gereksinim olarak
(örneğin, toplayıcıdan bileşen temin edicisine ya da operatörden
taşerona)
• Temin ediciden müşteriye ürün kalitesi ve performansının bir
garantisi olarak (örneğin, imalatçıdan müşteriye, taşerondan ağ
sahibine ya da bir kuruluştaki çalışma grupları arasında)
• Bir kuruluş içerisinde ağ kalite ve performansının bir garantisi
olarak.
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Fiber optik ürün yaşam döngüsündeki aşamalardan daha fazlası farklı
satıcılara yaptırıldıkça, günümüzde kullanılan fiber yoğunluklu ağların
performansının bu standart ile en iyi hale getirilmesinin önemi de
artmaktadır.

Bileşen İmalatı

Sistem Testi

Sistem Toplama

Teslim & Kalite
Kontrol

Arıza Giderme
& Bakım

Montaj

Ağ Testi

Fiberlerin muayene edilmesi gereken aşamalar

Görüntülü ölçüm uçlu mikroskop sistemi, ölçüm uçlu
mikroskoptan, test edilen fibere takılabilecek bir adaptörden ya da
uçtan ve fiber son yüzey görüntüsünün yansıtalacağı bir ekrandan
oluşur.

Konnektör Muayene
Ucu

ÖlçümUçlu
Mikroskop

Görüntülü ölçüm uçlu mikroskop sistemi

Ekran
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Bir çok ölçüm uçlu mikroskop, ekran olarak masaüstü bilgisayarları,
dizüstü bilgisayarları ya da başka test aletlerini kullanabilmekte ve
böylece fiber görüntülerinin depolanmasına imkan sağlamaktadır.

Ölçüm uçlu osiloskop dizüstü bilgisayara
takılı

Ölçüm uçlu osiloskop OTDR’ye takılı

JDSU P5000 dijital muayene mikroskobu, kullanıcı tarafından
belirlenen ya da sanayi standardı olan ölçütlere göre Geçme / Kalma
sonuçları ile fiber son yüzeyine analiz kabiliyeti kazandırmaktadır.

Dizüstü bilgisayarda Geçme/Kalma
görüntü analizi

OTDR’de Geçme/Kalma görüntü analizi
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2.3.10 Diğer Test Aletleri
Tüm test işlevlerini barındıran test platformları her geçen gün daha
da yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte, gündelik işlerde esneklik ve
soruna has çözümler sunduklarından saha kullanıcıları tek başına
kullanılan test aletlerini yaygın olarak kullanmaya devam
etmektedir.
2.3.10.1 Telsiz Setleri
Telsiz setleri , sesi fiber kablo üzerinden ileterek fiberi ekleyen ya da test
eden kullanıcılar arasında, sahada olsalar bile, iletişim kurulmasını
sağlar. Telsiz setleri hem tek modlu hem de çok modlu uygulamalar için
mevcuttur. Telsiz setleri, maliyet etkin olmayabilen ya da sahada
çalışmayan cep telefonu veya normal hat kullanan telekomünikasyon
yöntemlerinin yerine kullanılabilmektedir.
2.3.10.2 Görsel Hata Bulucular
Görsel hata bulucular (VFL’ler), 5km’ye kadar uzaklıktaki hataların
yerini görsel olarak tespit edebilen kırmızı ışıklı lazerlerdir. Görsel
ışığın gönderilmesi, kullanıcıların fiber üzerindeki kırılmaları ve
eğilmeleri rahatlıkla görebilmesini sağlar çünkü ışık bu
kırılmalardan dışarı sızmakta ve bu teknolojiyi, özellikle bağlantı
kablolarının, ara bağlantı tellerinin ya da kısa fiber bölümlerinin
devamlılık testlerinde son derece kullanışlı hale getirmektedir.

Görsel hata bulucu

Ayrıca, ölü bölge içerisinde meydana gelen hataların analizi
amacıyla OTDR ile birleştirilmesi gereken fiberleri tespit etmek için
VFL’leri uç birleştirme makineleriyle birlikte kullanın.
En çok rağbet gören VFL’ler, bir HeNe kaynağından oluşmakta ve
istenen uygulamaya bağlı olarak 635, 650 ya da 670 nm lazerler ya
da LED’ler kullanabilmektedir.
• 670 nm VFL, daha uzun mesafelerde daha iyi performans gösterir.
• 635 nm VFL, daha yüksek görsel doğruluğa sahiptir
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2.3.10.3 Fiber Kimlikleyiciler
Fiber Kimlikleyiciler (FIs), tek modlu fiber üzerinden gönderilen
optik sinaylerin tespit edilmesi sayesinde bir optik fiberi
belirleyebilen test aletleridir. Yerel tespit teknolojisini kullanarak
(tahrip edici olmayan makro-eğilim tespiti) FI, tespit için fiberin
eklem yerinden açılması ihtiyacını ortadan kaldırır. FI’ler, sürekli
dalgayı, canlı optik iletimi ve 270 Hz, 1 kHz ve 2 kHz modüle
tonların çoğunu tespit edebilir. Bazı FI modellerinde, sadece fiber
üzerinde trafik olduğunu ve iletim ile modüle tonların yönünü
göstermek için LED’ler kullanılmıştır. Diğer FI modelleri ise fiberin
bağıl gücünü ölçüp görüntüleyebilmektedir.

Bir fiber kimlikleyici

2.3.10.4 Klipsli Cihazlar
Gücü, fiberi sökmeden veya zedelemeden ölçmek için klipsli
cihazları uygun bir ışık kaynağı ile birlikte kullanın. Klipsli
cihazlar, fiberde kontrollü bir eğilme oluşturarak ve bu eğilmeden
çıkan ışığın seviyesini ölçerek ölçüm yaparlar. Bu ölçüm,
kesintisiz (düşük eğilme) ya da kesintili (yüksek eğilme) bir
şekilde yapılabilir.
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2.3.11 İzleme ve Uzaktan Test Sistemleri
Bu test ekipmanını otomatik bir izleme sistemine entegre edin ya da
bir Şebeke İşletme Merkezine (NOC) bağlayın. Sistem, ağı kesintisiz
olarak izleyerek, hata oluşur oluşmaz kullanıcılara ve yöneticilere
gereken uyarıyı verecektir. Sonuç olarak, ağın hizmet dışı kaldığı
süreleri, bakım kaynak gereksinimlerini ve maliyetleri ciddi oranda
azaltmakta ve ağ operatörlerinin hizmet kalitelerini geliştirerek
maliyet etkin hizmet seviyesi garantilerini (SLA) yerine
getirmelerine yardımcı olmaktadır.
Uzaktan Fiber Test Sistemi (RFTS), bir dizi uzaktan kumandalı test
ünitesinden, merkezi bir sunucudan ve ilgili web-tabanlı
uygulamaları kullanan bir çok müşteri istasyonu ya da makineden
oluşur.
UzakTest Üniteleri (RTU)

Uzaktest ünitelerini (RTU’ları) optik ağ boyunca stratejik noktalara
monte edin.
Her ünitede, her bir fiberlere bağlanmak için bir optik uç ve ilk
verileri ölçüp işlemek için OTDR gibi bir veya daha fazla optik
modül vardır.
Kullanıcı tarafından programlanabilen bir takvime göre fiberleri
gerçek zamanlı olarak, günde 24 saat haftada 7 gün izlenebilir.
Merkez Sunucu

RFTS’lerin tam ortasında, tüm sistem bilgilerini depolayıp yöneten merkez
sunucu veritabanı bulunmaktadır.
Sahadaki RTU’lar merkezi veritabanına eşlenmiş ve rotalama kayıtları
ve coğrafi bilgilerle birleştirilmiştir ve böylece bakım ekiplerinin
arızanın yerine ilişkin tam ayrıntılara ulaşmasını sağlamaktadır.
Müşteri İstasyonları

Müşteri istasyonları, yönetim ve mühendislik merkezi kullanımı
için tüm sistem verilerine erişim sağlar. Ayrıca, ağ yapılarının
kurulum ve belgelendirilmelerine destek verir ve alarm, yönetim
ve ağ müsaitlik raporlaması gibi işlevler sunar.
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Merkez Sunucu

JDSU RFTS platform örneği (ONMS)

Çoğu ağ opertörü, yıkıcı bir hat arızasını aramak ve bölümünü
ayırmak için ilk başta bir fiber izleme sistemi kullanır. Bu durumda,
RTU, çok fiberli bir hatta sadece bir ya da iki kullanılmayan fibere
(dark fibre ) bağlanır. Yıkıcı bir kopma durumunda, bu kurulum
tüm fiber kollarının kesileceğini varsayar.
Optik Anahtar
Çıktısı

Kullanılmayan (Dark) Fiber

Test Edilen Fiber
Ağ İletim
Ekipmanı

Ağ İletim
Ekipmanı
Test Edilen Kablo
Kullanılmayan Hat İzlenmesi
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İletim sistemindeki dalga boylarından farklı dalga boylarında çalışan
bir test ekipmanının yanı sıra dalga boyu bölmeli çoklama (WDM)
kullanarak uzaktan izlemeyi, canlı trafikle eş zamanlı olarak
gerçekleştirin.
Optik
Anahtar
Çıktısı

 Test

Dalga Boyu
Bölmeli Çoklayıcı

Ağ İletim
Ekipmanı

 Test

Test Edilen Fiber
WDM
WD

WDM ya da
blokalma filtresi

Ağ İletim
Ekipmanı

M
Test Edilen Kablo
Kullanımdaki hattın izlenmesi

Coğrafi Bilgi Sistemi

Fiber arızasının yerini coğrafi bir harita üzerinde işareteleyebilmek
için fiber izleme sistemini, Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) ile entegre
edin. GIS tabanlı ağ belgeleri, etkilenen optik devreleri ve olası
alternatif güzergahları gösterir.

Harita üzerinde arıza yerinin gösterilmesi
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PON Uzaktan Test Sistemi

Eğer PON bacağı kablo sonları yansıtıcıysa (bkz. PON izleme
prensibiyle ilgili şekil), PON’lar otomatik olarak hizmet içindeyken
izlenebilir. Yansıtıcı sonlandırmanın ürettiği tepe değer seviyesi, her
yakalamada kontrol edilir. Eğer fiber kesilirse ya da fiber zayıflama
yüzünden yansıtıcı sonlandırma seviyesi düşerse, tepe değeri
kaybolur. Sistem, merkez ofisten müşteriye giden fiber devamlılığının
kontrol edilmesini sağlar. Bir fiber kesintisi tespit ettiğinde (bir tepe
değer eksikse), OTDR kullanarak bunun yerini doğru biçimde tespit
edebilir.
Bu sistem sayesinde NOC’daki sorumlular , sorunun fiberden mi
ekipmandan mı (optik hat sonlandırma[OLT], optik ağ ünitesi [ONU],
optik ağ sonlandırma [ONT]) kaynaklandığını bilecek ve onarım
ekiplerinin gereksiz yere sahaya gönderilmesi masrafından
kaçınabilecektir.

Merkez Ofis
10,000 kadar müşteirye hizmet
verir

1310 nm
1490 nm

OLT

WDM

1xn

OLT

WDM

1xn

Anahtar
OTDR
16xx nm

PON izleme prensibi

Yansıtıcı Filtre ONT
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Optik Zaman Bölgesi Yansıma ÖlçeriOTDR
Bölüm 3
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3.1 OTDR’ye giriş
Optik zaman bölgesi yansına ölçeri (OTDR), fiber optik ağların
nitelendirilmesinde kullanılan optik bir test aletidir. OTDR’nin
amacı, fiber hattı üzerinde herhangi bir yerdeki problemlerin
durumların tespit edilmesi, yerinin belirlenmesi ve ölçülmesidir.
OTDR’nin başlıca faydalarından birisi de tek boyutlu bir radar sistemi
gibi çalışması ve böylece fiberin sadece tek bir ucundan eksiksiz fiber
nitelemesi yapılmasına imkan sağlamasıdır. OTDR’nin çözünürlüğü 4
santimetre (cm) ile 40 metre (m) arasındadır.
OTDR, belirli bir alandaki kayıp ve yansıma durumları ile ilgili
coğrafi bilgiler üreterek sorumlulara fiberin özelliklerinin, ileride
fiberin performans temeli olarak kullanılabilecek, resimli ve kalıcı bir
kaydını hazırlar.

3.2 Fiber’in Kısıtlamaları
OTDR’nin fiberi değerlendirme kabiliyeti, büyük bir sinyalin
iletilmesine tepki olarak kendisine geri dönen küçük sinyalleri tespit
etmesine bağlıdır ki bu, radar teknolojisine çok benzer bir işlemdir.
Bu açıdan, OTDR, iki tür optik kısıtlamaya dayanır: Rayleigh
saçılımı ve Fresnel yansımaları. Bunlar arasındaki farklar ise
şöyledir:
• Rayleigh saçılımı, fiber malzemenin yapısına özgüdür ve fiberin
tüm uzunluğu boyunca mevcuttur. Rayleigh saçılımı, tüm fiber
boyunca tek tiptir dolayısıyla bu saçılımdaki düzensizlikler fiber
hattı boyunca gerçekleşen iletimdeki anormallikleri tespit etmek
için kullanılabilir.
• Öte yandan Fresnel yansımaları, noktasal durumlardır ve sadece
fiberin havayla ya da mekanik bağlantı, ekleme ya da dirsek gibi
bir başka ortamla temas ettiği yerlerde meydana gelir.
3.2.1 Rayleigh Saçılımı ve Geri Saçılım
Bir fibere bir ışık darbesi enjekte edildiğinde, bazı ışık fotonları,
mikroskopik parçacıklar yüzünden gelişi güzel yönlere dağılır ve
bu etkiye Rayleigh saçılımı adı verilir. Bu etki, tüm fiber hattı
boyunca büyük miktarda ve geçici bilgi sağlar
Buna ek olarak, ışığın bir kısmı darbenin aksi yönünde geri saçılır ki
buna da geri saçılım sinyali denir.
İletilen ışık
Saçılan ışık km 1550
nm’de 5%/
Geri saçılan ışık, bir
fiberdeki Rayleigh
saçılımının ve geri saçılım
etkilerinin 1/1000’idir.

Bir fiberdeki Rayleigh saçılımı ve geri saçılım etkileri
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Saçılım kaybı, üç telekom penceresinde (850, 1310 ve 1550 nm) çalışan
fiber için ana kayıp mekanizmasıdır. Tipik olarak, ışığı 1550 nm’de 0.20
dB/km fiber saçılım katsayısıyla (αs) ileten tek modlu bir fiber, fiberin
her 1 km’lik bölümünde iletilen gücün yüzde beşini kaybedecektir.
Fiber geri saçılım faktörü (S), geri saçılan güç ile saçılan güç arasındaki
oranı ifade etmektedir. S faktörü, tipik olarak sayısal açıklığın (NA)
karesiyle orantılıdır.
Fiber saçılım katsayısına (αs) ve fiber geri saçılım faktörüne (S) bağlı
olarak, fiber geri saçılım katsayısı (K), geri saçılan enerjinin
fibere verilen enerjiye oranıdır. Fiber geri saçılım
katsayısının, 1 ns darbe süresiyle standartlaştırılmış,
logaritmik değeri, şu denklemle verilir:
Kns (dB) = 10 Log K(S ) – 90 dB
-1

Burada Kns –80 dB’dir, o zaman 1 ns darbe süresi boyunca, geri saçılım
gücü, darbe tepe gücünün altında –80 dB’dir.
1ns’de –80 dB değerinin 1 µs’de –50 dB’ye eşit olduğu
unutulmamalıdır.
K-S (dB) = Kns (dB) + 30 dB
Rayleigh saçılımı etkisi, gece siste bir flaş ışığı yakmaya benzer. Işık
huzmesi, nem partikülleri nedeniyle dağılır, ya da saçılır. Yoğun bir
sis, daha fazla miktarda ışığın saçılmasına neden olacaktır çünkü ışığı
engelleyebilecek daha fazla su partkülleri vardır.
Geri saçılım etkisi, verilen enerjiye P0 (W), darbe genişliğine ∆t (s),
geri saçılım katsayısına K(S ), mesafeye d (m), ve fiber zayıflamasına
a (dB/km) bağlıdır.
-1

Geri saçılım = P0•∆t•K10

-αxd/5
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Bir fiberde daha çok katkılayıcı bulunması daha çok saçılma
olmasına neden olacak ve böylece kilometre başına daha yüksek
zayıflama seviyeleri oluşturacaktır. OTDR, geri saçılım seviyelerini
çok doğru bir şekilde ölçebilir ve tüm uzunluğu boyunca fiberin
herhangi bir noktasındaki küçük nitelik değişikliklerini bile tespit
edebilir.
Rayleigh saçılımı, fiberin tüm uzunluğu boyunca oldukça tek tip
olmasına rağmen, Rayleigh saçılımının büyüklüğü farklı dalga
boylarında (aşağıdaki şemada gösterildiği gibi) ve farklı imalatçı
fiberlerinde ciddi farklılıklar göstermektedir.
Zayıflama
(dB/km)

5

Rayleigh Saçılımı

4

OH- Emilim Tepe Değerleri

3
2

Kızılötsi Emilim Kaybı

1
Alçak Su Tepe Değerli Fiber
Dalgaboyu (µm)

0
0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Dalgaboyunun bir işlevi olarak fiberde zayıflama

3.2.2 Fresnel Yansıması ve Geri Yansıma
Fresnel yansıması, ışık, herbiri farklı kırılma indisi olan iki optik
geçirgen malzemenın sınırlarından yansıdığında meydana gelir. Bu
sınır, bir eklemde (konnektör ya da mekanik ekleme),
sonlandırılmamış bir fiberde veya bir kopmada olabilir.

Pr

n
1

Işık yansıması kısıtlaması

Pi

n

2
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3.2.2.1

Güç Yansım Faktörü
Pr

(n1 – n2) 2

R = — = ———— ; fiberden havaya R = 4%
Pi (n1 + n2)2
Fresnel yansımasının büyüklüğü, iki kırılma indisi arasındaki bağıl
farka bağlıdır. Yansıtılan ışığın güç seviyesi ise sınır yüzeyinin
pürüzsüzlüğüne bağlıdır.
3.2.2.2 Geri Yansıma
Geri yansıma, ya da yansıma oranı, iletim hattının optik bir
bileşeninden (bir konnektör, bağlantı, ya da mekanik ekleme) geri
yansıtılan ışık miktarıdır. Yansıtılan gücün (Pr) gelen güçe (Pi) belirli
bir noktada ölçülen logaritmik oranıdır.
P
Yansıma Oranı = 10 Log r ; dB (≤ 0) cinsinden ifade edilir
Pi
Burada Pr yansıtılan güç (W), Pi gelen güç (W), v e n1 ile n2 kırılma
indisleridir.
Bir fiber ile hava arasındaki sınırdan yansıtılan ışığın kuramsal
değeri –14 dB’dir. Bu değer, geri saçılan ışığın seviyesinden 4000 kat
daha güçlü olabilir, yani OTDR detektörünün gücü ciddi ölçüde
değişebilen sinyalleri işleyebilmesi gerekmektedir. İndis uyuşumlu jel
kullanan konnektörlerde Fresnel yansıması daha az olabilir çünkü
kullanılan jel, camdan havaya indis oranını en aza indirgeyecektir.
Aşağıdaki tabloda, fiber optik bağlantı ya da kopmadaki tipik yansıma
değerleri gösterilmektedir.
Geçiş Sınırları

Fresnel Yansıması

Camdan Havaya

–14 dB

PC konnektörden-PC konnektöre

–35 to –50 dB

APC konnektörden -APC konnektöre

–55 to –65 dB
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3.3 OTDR Teknolojisi
OTDR, bir lazer diyot ve darbe üreteci aracılığı ile fibere ışık
enerjisi enjekte eder. Fotodiyoda bağlı bir kuplör, geri dönen ışık
enerjisini enjekte edilen sinyalden ayrı tutulmasını sağlar. Optik
sinyal bir elektrik değerine çevrilir, yükseltilir, örneklenir ve
ekranda görüntülenir.

Yayıcı
diyot
Darbe üretici

Test edilen
fiber
Kuplör
Fotodiyot
detektörü
Yükselteç

Zaman
bazlı
kumanda
ünitesi

OTDR teknolojisini gösteren şema

Örnekleyici
ADC
Ortalama
İşleme
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3.3.1 Işık Yayan Diyotlar
Lazer diyotlar, yarı iletkendir ve lazer diyotlarda ışık elektrik
akımıyla üretilir. Yayıcı diyotlar, merkez (ya da tepe) dalga boyuna,
dalga boyu spektrum genişliğine ve tepe çıktı değerine göre seçilir.
Merkezi Dalga Boyu

Merkezi dalga boyu, kaynağın en fazla gücü yaydığı dalga boyudur.
Test dalga boyu değerlerini yansıtmalıdır: örneğin 850, 1300, 1310,
1550, ve 1625 nm. Merkezi dalga boyu genellikle, ±30 ile ±3 nm
arasında değişebilen (spesifik ısı kontrollü lazerler için)
belirsizlikleri ile tanımlanırlar.
Spektrum Genişliği

Işık, merkezi dalga boyunun etrafında toplanan bir dizi dalga boyu
aralığında yayılır. Bu aralığa kaynağın spektrum genişliği denir.
Çıkış Gücü

En iyi sonuçlar için, fibere kaynak gücünün mümkün olduğu kadar
çoğu iletilir. Buradaki temel koşul, kaynağın çıkış gücünün, alıcı
ucundaki detektöre yeterli gücü sağlayabilecek kadar güçlü
olmasıdır.
OTDR teknolojisinde kullanılan ana yayıcı diyot türleri, ışık yayan
diyotlar ve lazer diyotlardır.
3.3.1.1 Işık Yayan Diyotlar
Işık yayan diyot (LED), dar bir ışık spektrumu yayan, yarı
iletken bir cihazdır. Bu, bir tür elektro-ışıma etkisidir. Genelde,
LED’ler lazerlerden daha az güçlüdür ama aynı şekilde
harketin ucuzdurlar. LED’ler çoğunlukla çok modlu OTDR
uygulamalarında kullanılmaktadır (850 ve 1300 nm).
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3.3.1.2 Lazer Diyotlar
Lazer (uyarılmış radyasyon yayımı ile ışığın yükseltilmesi),
bağdaşık bir ışın içerisinde foton yayan optik bir kaynaktır. Lazer
ışığı, dar bir ışında yayılan tek bir dalga boyundan oluşur.
Fabry Perot Lazeri

Fabry Perot (FP) lazeri, OTDR tasarımında en sık kullanılan lazer
diyodudur. Maliyet etkindir ve yüksek bir çıkış gücü seviyesi
verir. Çoğunlukla, 1310, 1550 ve 1625 nm dalga boylarında tek
modlu OTDR uygulamalarında kullanılır. FP lazerler, ışığı bir
çok ayrık dalga boyunda yayarak, 5 ila 8 nm arasında bir
spektrum genişliği sağlar.
Güç (W)

Uç Ayna
Aktif Bölge

Bir FP lazerin yayılan spektrumu

FP lazerin şeması

Dağılımlı Geri Bildirim (DFB-Distributed Feedback ) Lazeri

Dağılımlı geri bildirim (DFB) lazeri, basit bir FP lazerden çok daha
kesindir ama çıkış gücü aktarım kabiliyeti çok daha düşüktür. FP
lazerler, 5 ila 8 nm dalga boyu aralığında çok sayıda harmonik
yayar. Öte yandan DFB lazerler ise FP lazer spektrumunda sadece
tek bir ana dalga boyu seçerek < 0.1 nm gibi dar bir spektrum genişliği
sunarlar.
Güç (W)

Uç Ayna
Aktif Bölge


DFB lazerin yayılan spektrumu

Bragg
DFB lazerin şeması
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Temel olarak, DFB lazerin işlevleri FP lazerinkilere benzer. Tek fark, DFB
lazerin iki uç aynası arasındaki boşlukta şebekesi bulundurmasıdır.
LED’ler ile Lazerlerin karşılaştırılması
Özellikler

LED’ler

Lazerler

Çıkış gücü
Akım
Akuple güç
Hız
Çıkış deseni
Bant genişliği
Mevcut dalga boyları
Spektrum genişliği
Fiber türü
Kullanım kolaylığı
Kullanım ömrü
Maliyeti

Tahrik akımıyla doğru orantılı
Tahrik akımı: 50 ila 100 mA (tepe)
Orta
Daha yavaş
Daha yüksek
Orta
0.66 ila 1.65 mm
Daha geniş (40 ila 190 nm FWMH)
Sadece çok modlu
Daha kolay
Daha uzun
Düşük

Eşik üzerindeki akımla orantılı
Eşik akımı: 5 ila 40 mA
Yüksek
Daha hızlı
Daha düşük
Yüksek
0.78 ila 1.65 mm
Daha dar (0.00001 to 10 nm FWHM)
Tek modlu ve çok modlu
Daha zor
Uzun
Yüksek

Bir lazer bileşen örneği

3.3.2 Lazer Diyotda Darbe Üreteci Kullanılması
Lazer diyodu, fibere güçlü ışık darbeleri (10 mW ila 1W) gönderen
bir darbe üreteci kumanda eder. Bu darbeler 2 ns ila 20 µs
aralığında genişliğe ve bir çok kilohertz darbe tekrarlama
frekansına sahip olabilir. Kullanıcılar darbe süresini (darbe
genişliğini) farklı ölçüm koşullarına göre ayarlayabilir. Darbelerin
tekrar oranı, bir başka darbe gönderilmesinden önce darbe
dönüşünün tamamlanma hızıyla sınırlıdır. Işık,
kuplörden/dağıtıcıdan geçerek test edilmekte olan fibere gider.
OTDR, giden darbe ile geri gelen saçılmış darbeler arasındaki
zaman farkını ölçer ve zaman bölgesi terimi de
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buradan gelmektedir. Geri saçılan sinyalin ve yansıtılan sinyalin güç
seviyesi zamana göre örneklendirilir. Ölçülen her bir örneğe, verilen
darbenin zamanlamasıyla ilgili süreye göre bir genlik ölçeği
üzerinde gösterilebilecek bir alış noktası denir. Daha sonra OTDR,
bu zaman bölgesi bilgisini, kullanıcı tarafından girilen ve ışığın
fiberdeki yayılım hızıyla ters orantılı olan fiberin kırılma indisine
göre mesafeye çevirir. OTDR, bu verileri OTDR ekranı üzerinde
zamanı mesafeye çevirmek için kullanır ve elde edilen değeri, ışığın
fiberdeki gidiş geliş (ya da iki yönlü) hareketinde hesaba katmak için
ikiye böler. Kullanıcının kırılma indisini yanlış ya da hatalı girmesi,
OTDR ekranında gösterilen mesafelerin de yanlış olmasına neden
olacaktır.
Işığın fiberde yayılma hızı, ya da grup gecikmesi:
8
V = c/n ≈ 3•10 /1.5 = 2•108 m/s
Burada V grup gecikmesi, c ışığın boşluktaki hızı (2.99792458 m/s), ve
n kırılma indisidir.
OTDR’nin zamanı mesafeye çevirmesi (gidiş geliş hareketi):

c•t
L = v• t =
= 108 • t
2 2•n
Burada L, mesafe (m), V grup gecikmesi, t darbe genişliği (s), c ışığın
boşluktaki hızı (2.99792458 m/s), ve n kırılma indisidir.
Örnek: 10 ns darbe genişliği için, L = 108 × 10 ns = 1 m olacaktır.
3.3.3 Fotodiyotlar
OTDR fotodiyotları, lazer diyodun gönderdiğinin yüzde
0.0001’inde geri saçılan aşırı derecede düşük ışık seviyelerinin
ölçülmesi için tasarlanmıştır. Fotodiyotlar, OTDR’nin sonuçlarını
analize ederken bazı sıkıntılara neden olabilecek, yansıtılan ışık
darbelerinin nispeten yüksek olan gücünü tespit edebilecek
kabiliyette olmalıdır.
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Yükseltme devresinin yanı sıra fotodiyodun bant genişliği,
hassasiyeti, doğrusallığı ve dinamik aralığıda da dikkatle
seçilmiş ve istenen darbe genişliklerine ve fiberden geri saçılan
güç seviyelerine uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bir fotodiyot bileşeni örneği

3.3.4 Zaman Bazı ve Kontrol Ünitesi
Kontrol ünitesi OTDR’nin beynidir. Tüm alış değerlerini okur,
ortalama hesaplamalarını yapar, bunları zamanın logaritmik bir
işlevi olarak işaretler ve sonra elde ettiği izi OTDR ekranında
görüntüler.
Zaman bazı, darbe genişliğini, arka arkaya gelen darbeler
arasındaki aralığı ve sinyal örneklemesini kontrol eder. Elde edilen
izin sinyal-gürültü oranını (SNR) iyileştirmek için çok sayıda geçiş
kullanılır. Gürültü rastgele olduğundan, belirli bir mesafede bir çok
veri noktası alınır ve ortalamaları hesaplanır böylece gürültü
seviyesi ortalamasına getirilir ve sıfıra yaklaşır. Sonuç olarak elde
edilen veriler, ilgili noktadaki geri saçılımı ya da yansımayı daha
doğru bir şekilde gösterecektir. OTDR, 128,000’e kadar veri noktası
alabilir ve binlerce darbe gönderebilir. Bu nedenle, OTDR
işlemcisinin çok güçlü olması ve kullanıcıların hızlı performans
ölçümü ve analizi imkanı sağlaması şarttır.
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L
n

T0
T0+t
T0+t1

T0+t2

T0+t3

T0+t4

T0+t5

OTDR darbe üretim prensibi

OTDR ekranı, dikey zayıflama ölçeğini desibel (dB) ve yatay
mesafe ölçeğini de kilometre (km) (ya da fit) cinsinden gösterir.
Çok sayıda veri alım noktası işaretlenir ve bu da test edilmekte
olan fiberin geri saçılım imzasını gösterir.

Zayıflama (dB)

Mesafe (km)
Tipik bir OTDR izi
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3.4 OTDR Teknik Özellikleri
Bir OTDR’nin teknik özelliklerini belirlerken dikkat edilmesi gereken
üç parametre şunlardır:
• Gösterebildiği mesafe
• Durumları birbirinden ayırdedebilme derecesi
• Durumların yerini tespit edebilmekte ne kadar başarılı
3.4.1 Dinamik Aralık
Dinamik aralık, bir OTDR’nin en önemli özelliklerinden birisidir
çünkü bir fiberin gözlemlenebileceği maksimum uzunluğunu belirler
dolayısıyla dinamik aralık aynı zamanda OTDR’nin belirli bir ağın
analizi için ne derece uygun olacağını da belirlemektedir. Dinamik
aralık ne kadar yüksek olursa, SNR da o kadar yüksek olacak, iz ve
durum tespiti de aynı şekilde iyileşecektir. Dinamikaralık
belirlenmesi nispeten zordur çünkü tüm imalatçılar, standart bir
hesaplama yöntemi kullanmamaktadır.
3.4.1.1 Dinamik AralıkTanımları
Dinamikaralık, fiberin ucuna yakın kısımda geri saçılım izinin
tahmini olarak belirlenmiş noktası (tahmini iz ve güç ekseni
arasındaki kesişim noktasında alınmış) ile fiber ucunda (veya
sonrasındaki) gürültü tabanının üst seviyesi arasındaki fark
olarak tanımlanabilir. Dinamik aralık, desibel (dB) olarak ifade
edilir. Ölçüm, 3 dakikalık bir dönem boyunca yapılır ve
sonuçların ortalama değeri alınır.
Gürültü seviyesi referansına bağlı olarak, dinamik aralığın pek
çok farklı tanımı vardır. Bu tanımlar, hemen birbirleriyle
karşılaştırılamayan değerler sunmaktadır.
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dB

Ölçüm Aralığı

IEC Dinamik
Erimi
(98% Gürültü
Seviyesi)

RMS Dinamik
Erimi

0.1 dB Gürültü Seviyesi
Gürültü Seviyesi (98% Veri Noktaları) ~

6.6 dB
1,56 dB

Gürültü Seviyesi (RMS)

(SNR=1)
km

Farkı Dinamik Aralık Tanımları

IEC (Gürültü seviyesinin %98 veri noktaları)

Dinamik aralık belirlemenin bir yöntemi de üst gürültü seviyesini,
tüm gürültü veri noktalarının %98’ini içeren üst sınırı olarak
belirlemektir. Bu tanım, Uluslararası Elektroteknik Komisyon (IEC)
tarafından da IEC 61746 standardında tasvip edilmiştir.
Ayrıca Telcordia firması da bu dinamik aralık değerini tavsiye
etmektedir.
Ortalama Karekök (RMS)

Dinamik aralık ortalama karekökü (RMS), aynı zamanda SNR = 1
olarak da adlandırılır, fiberin uca yakın kısmında geri saçılım izinin
tahmini noktası (tahmini iz ile güç ekseni kesişim yerinde alınmış) ile
gürültü seviyesi RMS’si arasındaki farktır. Eğer gürültü Gauss
sistemine göreyse, RMS değeri, RMS dinamik aralığından 1.56 dB
çıkartılarak IEC 61746 tanımı ile karşılaştırılabilir.
N=0.1 dB

Bu dinamik aralık tanımı, gürültü seviyesi izde 0.1 dB iken ölçüm
yapan kişiye OTDR’nin ölçebileceği sınır hakkında bir fikir verir.
N=0.1 ile SNR = 1 (RMS) tanımı arasındaki fark yaklaşık 6.6dB daha
azdır, bu da 28dB (SNR=1) dinamik aralık olan OTDR’nin 21.4dB
değerinde bir dinamik aralık 0.1 dB değerinde bir fiber olayını
ölçebileceği anlamına gelmektedir.
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Son Seviye Tespiti

Dinamik aralık Son Seviye tespiti, fiberin başlangıcındaki yüzde 4
Fresnel yansımasının üstü ile RMS gürültü seviyesi arasındaki tek
yönlü farktır ki bu da IEC değerinden yaklaşık 12 dB daha yüksek
bir değerdir.
Telcordia Ölçüm Mesafesi

Telcordia, OTDR’nin ölçüm mesafsini optik çıkış portu ile
ölçülecek olan doğru tespit edilmiş durum arasına
yerleştirilebilecek maksimum (tek yönlü) zayıflama olarak
tanımlamaktadır.
1. Ekleme kaybı ölçüm mesafesi
2. Fiber zayıflama katsayısı ölçüm mesafesi
3. Yansıma yapmayan fiber ucu ölçüm mesafesi
4. Yansıma yapan fiber ucu ölçüm mesafesi
Yüzde 4 Fresnel Yansıması

Bu dinamik aralık ölçümü, bir yansıma ölçüm parametresinden
ziyade yankılı ölçüm parametresidir. Aletin, tabanı algılanamayan
bir Fresnel yansımasının tepe değerini algılama kabiliyetini temsil
eder. Fiberin en uzaktaki ucunun tespit edilebildiği maksimum
garantili mesafe olarak tanımlanır. Gürültü seviyesindeki en yüksek
tepe değerden 0,3 dB daha yüksek olan bir minimum değeri
olabilir.
Hangi gürültü tanımı kullanılırsa kullanılsın, dinamik aralık sadece
OTDR izinde bulunan iki seviye arasındaki (maksimum sinyal
seviyesinden gürültü taban seviyesine) zayıflama kaybını
tanımlamaktadır. Sinyal, gürültü tabanına yaklaştıkça gürültü
düzeyi artar. Her bir tanım için dinamik aralık değeri, farklı ölçüm
koşullarına göre de belirlenebilir.
Tipik Değer

Tipik değer, imal edilen OTDR’ler için dinamik aralık
ortalamasını ya da ortalama değerini temsil eder. Tipik olarak
tanımlı değer ile karşılaştırmasında yaklaşık 2dB civarında bir
artış gösterilmektedir.
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Tanımlı Değer

Tanımlı değer, imalatçı tarafından ürettiği OTDR için belirtilen, belirli
bir ısı seviyesi ya da oda ısısındaki minimum dinamik aralığı temsil
eder. Düşük ya da yüksek ısılarda, dinamik aralık tipik olarak 1dB
düşecektir.
3.4.2 Ölü Bölge
Bir OTDR’nin ölü bölgesi, OTDR’nin fiber hat üzerinde herhangi bir
durumu ya da yapıyı tespit edemeyeceği ya da yerini tam olarak
belirleyemeyeceği mesafedir (ya da süredir).
3.4.2.1 Neden Ölü Bir Bölge Vardır?
ODTR, fibere enjekte edilen sinyalden çok daha küçük olan geri
saçılım sinyallerini ölçerek tüm fiber hattı boyunca geri saçılım
seviyesini tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Fotodiyot, yani
sinyali alan bileşen, ise belirli bir seviye aralığını alacak şekilde
tasarlanmıştır. Güçlü bir yansıma gerçekleştiğinde, fotodiyot
tarafından alınan güç, geri saçılan gücün 4000 katından daha
büyük olabilir ve bu da fotodiyodu doygun hale getirebilir.
Fotodiyodun doygun halinden eski haline dönmesi için zaman
gerekecektir. Bu süre zarfında, fotodiyot geri saçılan sinyali
doğru şekilde algılayamaz. Bu süre içerisinde (darbe genişliği +
eski haline gelme süresi), tam olarak nitelendirilemeyen olan
fiber boyu, ölü bölge olarak adlandırılır.

Pulsewidth
Receiver
Recovery Time
Ölü Bölge

OTDR ölü bölgesi
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3.4.2.2 Zayıflama Ölü Bölgesi
IEC 61746 standardında yansıtıcı ya da zayıflatıcı bir durum için
tanımlandığı üzere, zayıflama ölü bölgesi (ADZ), görüntülenen
izin, bozulmamış geri saçılım izinden sapmasının dikey DF
değerinden (genellikle 0,5 ya da 0,1 dB) daha fazla olduğu,
durumun hemen sonrasında gelen bölgedir. Telecordia, -30 dB
bir yansıma oranı ve 0,1dB bir kayıp belirtmekte ve bir çok farklı
yer göstermektedir. Genel olarak, OTDR’ye geri gönderilen
yansıtılan güç ne kadar büyükse, ADZ de o kadar uzundur.

ADZ

0.5 dB

ADZ ölçümü

ADZ, darbe genişliğine, ilk yansıtıcı olayın yansıma oranı değerine,
bu durumun kaybına ve mesafesine bağlıdır. Genellikle yansıma
yapmayan bir durumun , örneğin bir eklemenin, ölçülebileceği,
yansıtıcı bir durumdan sonra gelen mesafeyi gösterir..

ADZ

Konnektörden eklemeye olan mesafe
ADZ’den daha kısadır. OTDR, eklemeyi
göremez.

ADZ ve minimum mesafe ölçümleri

ADZ

Konnektörden eklemeye olan mesafe, ADZ’den daha
uzun. OTDR eklemeyi görebilir.
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Kısa darbe genişliklerinde, fotodiyodun kendine gelme süresi, ADZ’nin
temel belirleyicisidir ve darbe genişliğinin kendisinden beş ya da altı kat
daha uzun olabilir. Uzun darbe genişliklerinde, darbe genişliğinin
kendisi baskın faktördür. Bu durumda, ADZ, aslında darbe genişliğine
eşit olacaktır. OTDR için tanımlanan ADZ, genellikle en kısa darbe
genişliğinde ölçülür.
Telcordia, iki tür ADZ belirlemiştir: ön uçta ölü bölge ve ağda ölü
bölge. Geçmişte, OTDR bağlantısı son derece yansıtıcıydı ve bu da
OTDR’nin ön ucundaki ölü bölgenin, ağdaki bir yansımadan
kaynaklanan ölü bölgeden çok daha uzun olmasına neden oluyordu.
Günümüzde ise, OTDR bağlantısı, ön uçtaki ölü bölge ile ağdaki ölü
bölge arasında çok az bir fark yaratacak son derece küçük bir yansıma
olacak şekilde tasarlanmaktadır.
Eğer, kullanılmakta olan OTDR’nin ön uç ADZ’si büyükse, yaratacağı
etki bir ara kablosu kullanılarak en aza indirilebilir.
3.4.2.3

Durum Ölü Bölgeleri

Yansıtıcı Durumlar

Yansıtıcı bir durum için olay ölü bölgesi (EDZ), tek bir yansıtıcı olayın
doymamış tepe değerinden 1.5 dB (ya da rezonans genişliği [FWHM])
daha düşük olan, iki zıt nokta arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır.

EDZ

Yansıtıcı bir durumun Durum Ölü Bölgesi (EDZ)

1.5 dB
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Yansıma Yapmayan Durumlar

Yansıma yapmayan bir durum için, EDZ, bir eklemenin ya da belirli
bir değerin (≤ 1 dB) başlangıç ve bitiş seviyelerinin ilk ve son
değerlerinin ±0.1 dB aralığında olduğu noktalar arasındaki mesafeyi
ifade eder.
0.1 dB

1 dB

E
D
Z

1.1 dB

Yansıma yapmayan durumun EDZ’si

EDZ, darbe genişliğine bağlıdır ve daha küçük darbe genişliklerinin
kullanılmasıyla azaltılabilir. Ön-uç EDZ’sinin etkileri de bir launch
kablo kullanılmasıyla azaltılabilmektedir.
EDZ, birbirini takip eden iki yansıtıcı olayın halen ayırdedilebilir
olduğu minimum mesafeyi ifade eder. Her bir olaya olan uzaklık
ölçülebilir fakat olayların ayrı ayrı kayıpları ölçülemez.

EDZ
EDZ

İki yansıtıcı olay, EDZ’den daha yakın.
OTDR, bu iki olayı birbirinden ayıramaz. .

İkinci yansıtıcı olay EDZ’den sonra
meydana geliyor. OTDR, iki olayı ayrı ayrı
görebilir.

OTDR tarafından yapılan EDZ ve konnektör ayrımı
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3.4.3 Netlik (Çözünürlük)
Dört çözünürlük parametresi şunlardır: ekran (körser- imleç , kayıp
(seviye), örnekleme (veri noktası) ve mesafe.
3.4.3.1 Ekran Çözünürlüğü
İki tip ekran çözünürlüğü vardır: dışarıya okuma ve körser-imleç .
Dışarıya okuma ekran netliği, görüntülenen değerin minimum
çözünürlüğünü ifade eder. Örneğin, 0,031 dB değerindeki bir
zayıflama, 0,001 dB değerinde bir çözünürlüğe sahip olacaktır.
Körser-İmleç ekran netliği ise görüntülenen iki nokta arasındaki
minimum mesafeyi veya zayıflamayı ifade eder.Tipik bir körserimleç ekran çözünürlüğü 1 sm ya da 0,001 dB’dir.
3.4.3.2 Kayıp Çözünürlüğü
Alış devresinin çözünürlüğü, kayıp çözünürlüğünü yönetir. Birbirine
benzer iki güç seviyesi için, ölçülebilen minimum kayıp farkını
belirler. Bu değer, genellikle 0,01dB civarındadır.
3.4.3.3 Örnekleme Çözünürlüğü
Örnekleme (ya da veri noktası) çözünürlüğü, iki veri alım noktası
arasındaki minimum mesafeyi ifade eder ve darbe genişliği ve
aralığa bağlı olarak santimetre cinsinden gösterilebilir. Genelde, bir
OTDR’nin alabileceği veri noktası sayısı ne kadar çok olursa,
örnekleme çözünürlüğü de o kadar artmaktadır. Dolayısıyla, bir
OTDR’nin alabileceği veri noktası sayısı önemli bir performans
parametresidir. Tipik bir yüksek çözünürlü OTDR’nin örnekleme
çözünürlüğü 1 sn olabilir.
3.4.3.4 Mesafe Çözünürlüğü
Mesafe çözünürlüğü, örnekleme çözünürlüğüne çok benzer.
OTDR’nin bir durumun yerini belirleme kabiliyeti, örnekleme
çözünürlüğünden etkilenmektedir. Eğer OTDR sadece her 4
santimetrede bir yer alan veri alım noktalarını örneklerse, sadece ±4
santimetre içerisinde olan fiber ucunun yerini tespit edebilir.
Örnekleme çözünürlüğüyle benzer olarak, mesafe çözünürlüğü,
darbe genişliğinin ve aralığın bir işlevidir. Bu teknik özellik, bir
sonra ele alacağımız mesafe doğruluyla karıştırılmamalıdır.
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3.4.4 Doğruluk
Bir ölçümün doğruluğu, bir referans değerle karşılaştırılabilme
kapasitesine bağlıdır.
3.4.4.1 Doğrusallık (Zayıflama Doğruluğu)
Veri alım devresinin doğrusallığı, bir optik seviyenin tüm aralık
boyunca bir elektrik seviyesine ne derece yaklaştığını belirler. Çoğu
OTDR’nin zayıflama doğruluğu ±0.05 dB/dB’dir. Bazı OTDR’lerde
daha yüksek bir zayıflama doğruluğu, ±0.03 dB/dB, olabilir. Eğer bir
OTDR, doğrusal değilse, kesit kayıp değerleri uzun fiberler için ciddi
oranda değişecektir.
3.4.4.2 Mesafe Doğruluğu
Mesafe doğruluğu, grup indisi, zaman bazlı hata ve başnoktadaki
mesafe hatası gibi parametrelere bağlıdır.
Grup İndisi

Kırılma indisi, bir fiberdeki tek bir ışını ifade etmekteyken, grup
indisi, bir fiberdeki tüm ışık darbelerinin yayılma hızını ifade
etmektedir. OTDR mesafe ölçümlerinin doğruluğu, grup indisinin
doğruluğuna bağlıdır.
Zaman Bazlı Hata

Zaman bazlı hata, zamanlama mekanizmasındaki kuvarsın 10-4 ila
10-5 saniye arasında değişebilen bir düzeyde yanlış olmasından
kaynaklanır. Mesafe hatasının hesaplanabilmesi için, zaman bazlı
hatanın ölçülen mesafeyle çarpılması gerekmektedir.
Başnoktadaki Mesafe Hatası

JDSU T-BERD®/MTS-8000 OTDR için tipik bir mesafe doğruluk
değeri aşağıdaki denklemle hesaplanır:
± 1×10-5 × mesafe ± 1 m ± örnekleme çözünürlüğü ± grup indisi belirsizlikleri
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3.4.5 Dalga Boyu
OTDR’ler, dalga boyuna göre ölçüm yapar. OTDR için ana dalga
boyları, çok modlu fiberlerde 850 ve 1300 nm ve tek modlu fiberlerde
1310, 1550 ve 1625 nm’dir. Çoğu zaman “hizmet içi test” olarak
adlandırılan ve uzaktan izleme sistemleri ya da Eve Kadar Fiber de
(FTTH) pasif optik ağ (PON) uygulamları için kullanılan canlı trafiği
olan ağları test etmek için 1625 ya da 1650 nm lazer diyot da
kullanılabilmektedir. 1625 veya 1650 nm dalga boyunun
kullanılmasının amacı, 1310 nm’de ve 1550 nm civarında trafikle
çakışmadan kaçınmaktır.
Fiber nitelendirme işleminde kullanlan diğer dalga boyları şunlardır:
1383 nm dalga boyu, ana fiber emilme tepe değeri civarında
zayıflama ölçümleri için kullanılır.
• 1420, 1450, ve 1480 nm dalga boyları, Raman yükseltmeli
sistemler için kullanılır.
• 1490 nm dalga boyu FTTH sistemleri için kullanılır.
• 1271 ila 1611 nm kaba dalga boyu bölmeli çoklayıcı (CWDM)
dalga boyları ise CWDM sistem açma ve arıza bulma
işlemlerine adanmış OTDR’ler için kullanılır.
Bazı OTDR’lar, ölçüm için kullanılan lazer dalga boylarının tamı tamına
aynısını görüntüler. Ama genellikle, sadece jenerik dalga boyu temin edilir.

Optik Zaman Bölgesi Yansıma
Ölçerinin (OTDR) Kullanılması
Bölüm 4
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4.1 OTDR Kullanımına Giriş
Pek çok farklı uygulaması ile optik zaman bölgeli yansıma ölçer,
OTDR, çok yönlü bir alettir. İhtiyaç duyulan uygulamaya uygun
teknik özelliklere sahip bir OTDR seçilmesi önemlidir. Modulerite
alanındaki son gelişmeler sayesinde, esnek JDSU T-BERD®/MTS
ailesi gibi bazı OTDR’lerin neredeyse bütün fiber optik ağlarda, tek
modlu ya da çok modlu ve kısa ya da uzun mesafelerde, test
yapabilecek şekilde konfigüre edilmesi mümkündür.
Bir OTDR’nin kullanımı, kabaca iki basamaklı bir süreç olarak
tanımlanmaktadır:
1.

Veri alım: OTDR, verileri alır ve sonuçları ya sayısal olarak ya
da grafik olarak görüntüler.

2.

Ölçüm: Ölçüm yapanlar verileri analiz eder ve, sonuçlara
göre, bunları depolamaya, yardırmaya veya bir sonraki fiber
veri alımına geçmeye karar verirler.
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4.2 Veri alım
Çoğu modern OTDR, oto-konfigürasyon olarak bilinen bir süreç
içerisinde test darbeleri göndermek suretiyle belirli bir fiber için en iyi
veri alım parametrelerini otomatik olarak seçebilmektedir. Otokonfigürasyon özelliğini kullanarak ölçümü yapanlar test edilecek
dalga boyunu (ya da dalga boylarını), veri alım süresini (ya da
ortalamasını) ve fiber parametrelerini (mesela henüz girilmediyse,
kırılma indisini) seçebilmektedir.
Bir OTDR’nin konfigürasyonu sırasında şu üç temel yaklaşım
kullanılır:
1. Ölçümü yapan OTDR’nin kendi kendisini otomatik olarak
konfigüre etmesine izin verip, aletin seçtiği veri alım
parametrelerini kabul edebilir;
2. Daha deneyimli ölçüm yapanlar , OTDR’nin kendi kendisini
otomatik olarak konfigüre etmesine izin verip daha sonra sonuçları
hızlı bir şekilde analiz ederek, istedikleri testin gereksinimleri
doğrultusunda bir veya daha fazla veri alım parametresini en uygun
konfigürasyona gelecek şekilde değiştirebilir;
3. Deneyimli ölçüm yapanlar , oto-konfigürasyon seçeneğini hiç
kullanmayıp, test edilmekte olan hatta ilişkin bilgi ve
deneyimlerine dayanarak gereken veri alım parametrelerini
girebilirler.
Tipik olarak, çok fiberli kabloları test ederken, uygun veri alım
parametreleri seçildikten sonra, bunlar sabitlenir. Bu aynı parametreler
daha sonra kablodaki her bir fiber için kullanılır. Bu özellik, veri alım
sürecini ciddi ölçüde hızlandırmakta ve verilerde istikrarı sağlamaktadır
ki bu, fiberleri analiz ederken veya birbirleriyle karşılaştırırken çok
faydalıdır.
Aşağıdaki bölümlerde çeşitli veri alım parametreleri ve bunların
OTDR izi üzerindeki etkileri anlatılmaktadır.
4.2.1 Enjeksiyon Seviyesi
Enjeksiyon seviyesi, OTDR’nin test edilen fibere ışığı enjekte ederken
kullandığı güç seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Enjeksiyon seviyesi
ne kadar yüksek olursa, dinamik aralık ta o kadar yüksek olacaktır.
Eğer enjeksiyon seviyesi düşükse, OTDR izinde gürültü olacak ve
ölçümün doğruluğu azalacaktır.
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Düşük ensjeksiyon seviyeleriyle sonuçlanan zayıf başlatma koşulları,
ölçüm doğruluğundaki azalmanın başlıca sebebidir.
Konnektör yüzeylerinde kir ve hasar olması ya da düşük kalite ara
fiber kabolar veya ara bağlantı kabloları da düşük enjeksiyon
seviyesinin başlıca nedenlerindendir. Bir optik sistemdeki tüm fiziki
bağlantı noktalarının, tozsuz ve temiz olması önemlidir. Tek modlu
sistemlerde 10 µm’den az çekirdek çapları olan sistemlerde, 4
µm’lik (yaklaşık sigara dumanındaki parçacıklı madde ile aynı
boyutlarda) bir kir ya da toz bile, enjeksiyon seviyelerinde ciddi bir
düşüşe neden olabilir.
Optik sistemler için izopropil temizleme solüsyonu, kağıt havlu,
basınçlı hava sistemleri ve kullanıma hazır ıslak havlular gibi temel
araç gereçlerden, JDSU CleanBlast™ sistemi gibi kaset temizleyici ve
entegre temizlik sistemlerini kullanan daha ileri temizlik setleri
mevcuttur. OTDR’ye kirli konnektörlerin takılması, OTDR
konnektörünü çizerek başlatma koşullarına kalıcı bir zarar verebilir.
T-BERD/MTS ailesi gibi bazı OTDR’ler, gerçek zamanlı veri alımı
sırasında ya da ortalamdan hemen önce ölçülen enjeksiyon
seviyesini görüntüler. Sonuçlar, ilgili ölçeği kullanan ve enjesiyon
seviyesini iyiden kötüye doğru derecelendiren bir çubuk grafiği
üzerinde gösterilir.
Enjeksiyon seviyesinin göreceli kalitesini belirleyebilmek için OTDR
kısa bir mesafeyi izler, başlatma darbesinden geri dönen geri saçılımı
gözlemler ve bu değeri beklenen değerle karşılaştırır. Bazen
enjeksiyon seviyesi, aslında kabul edilebilir olduğu halde kabul
edilemez olarak görüntülenebilmektedir. Bu, genellikle sistem
üzerinde, OTDR’nin yakınında bir zayıflatıcı veya dağıtıcı varsa
meydana gelmektedir. Böyle bir durumda, geri saçılım seviyesi
enjeksiyon seviye ölçer tarafından öçüldüğü üzere beklenenden daha
düşük olacaktır. Enjeksiyon seviyesi, darbe genişliği arttıkça artıyor
olmasına rağmen, görüntülenen ölçek her darbe genişliği için ayrıca
kalibre edilir. Dolayısıyla, tüm dalga genişliklerinde ölçek bir şey
ifade etmektedir ve darbe genişliğinin arttırılması, kötü bir enjeksiyon
seviyesine iyiye döndürmeyecektir.
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4.2.2 OTDR Dalga Boyu
Bir optik sistemin davranışı, iletim dalga boyuyla doğrudan
bağlantılıdır. Optik fiber, farklı dalga boylarında farklı kayıp özellikleri
gösterir. Buna ek olarak, ekleme kaybı değerleri de farklı dalga
boylarında değişiklik gösterecektir.
Genel olarak, fiberi iletim için kullanılan ile aynı dalga boyunda test
edin. Böylece, çok modlu sistemler için 850 ve/veya 1300 nm, ve tek
modlu sistemler için 1310 ve/veya 1550 nm dalga boyları kullanılır.
Sadece tek bir dalgaboyunu test ederken, aşağıdaki parametreleri
dikkate alın:
1. Belirli bir dinamik aralık için, 1550 nm’lik dalga boyu
kullanıması, zayıflama daha düşük olacağından aynı fiber
üzerinde 1310 nm’lik bir dalga boyu kullanıldığında
görülebilecek mesafeden daha uzun mesafelerin görülmesini
sağlayacaktır.
• 1310 nm’de 0.35 dB/km, her 3 km’de yaklaşık 1dB’lik bir sinyal
kaybı olduğunu gösterir
• 1550 nm’de 0.2 dB/km, her 5 km’de yaklaşık 1dB’lik bir sinyal
kaybı olduğunu gösterir.
2. Tek modlu fiber, 1550 nm’de 1310 nm’de olduğundan daha
büyük ve 1625’de de 1550’de olduğundan daha büyük bir
modal alan çapına sahiptir. Daha büyük olan mod alanları,
ekleme sırasında yanal kaymaya karşı daha az hassastır ama
montaj ya da kablolama sırasında meydana gelebilecek
kırılmadan kaynaklı kayıplara karşı daha çok hassastır.
• 1550 nm, fiberde makro eğilme olarak bilinen eğilmelere karşı
1310 nm’den daha hassastır.
• 1310 nm, genellikle ekleme ve konnektör kayıplarını
1550’den daha yüksek ölçecektir. Bu sonuçlar, dağılım
kaydırmalı fiber için 1310 nm değerlerinin, 1550 nm
değerlerine göre tipik olarak 0,02 dB daha yüksek olduğunu
gösteren ve 250’yi aşkın ekleme üzerinde yapılmış Corning
çalışmasından alınmıştır.
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4.2.2.1 1310/1550 nm’den 1625 nm’ye test
Aşağıdaki grafikte de gösterildiği gibi OTDR’ler, bir fiber
hattındaki eğilmelerin tespit edilip yerlerinin belirlenmesi için
ideal aletlerdir. Yeşil iz, 1310 nm’de yapılan ölçümü, mor iz 1550
nm’de yapılan ölçümü ve kırmızı iz de 1625 nm’de yapılan ölçümü
temsil etmektedir.
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OTDR grafiği, 1550 ve 1625 nm’de 3040 m’de tespit edilen bir eğilimi gösteriyor

Eğilme etkisi, yeni bir kısıtlama değil. Geçmişte, 1550 nm dalgaboyu
ilk kullanılmaya başlandığında ve 1310 nm’lik iletim dalga boyuna
eklendiğinde, eğilme etkisi analiz edilmişti. Örneğin, olası eğilme
etkilerini tespit edebilmek amacıyla 1550 nm ekleme kaybını 1310 nm
ekleme kaybıyla karşılaştıran bir çok fiber optik rapor
oluşturulmuştu. Artık, OTDR teknolojisi spektrumun 1625 nm’lik
dalgaboyu alanına geçtiğinden, eğilme etkileri için aynı analiz
yapılmak durumundadır.
4.2.2.2 Hatlar Ne Zaman 1625 nm’de Test Edilmeli?
Ağların daima 1625 nm dalgaboyunda test edilmesi gerekmez. Ancak üç
anahtar koşul, 1625 nm’de test yapılmasını gerektirir.
1. Mevcut ağların seviyelerinin yükseltilmesi: bu, özellikle, L ve
U bantlarını kullanacak olan ya da kullanmayı planlayan,
yoğun dalga boyu bölmeli çoklayıcı (DWDM) ağların seviye
yükseltiminde önemlidir.
2. Yeni fiber ağların montajında: günümüzdeki test aletleri
sayesinde, 1625 nm’de test yapılabilmesi için gereken ek süre,
1310/1550 nm’de test için gerekene oranla oldukça kısalmıştır.
Test süresindeki bu kısalma, montajcıları testleri üç dalga
boyunda da yapmaya, ve böylece ağlarını gelecekteki risklere
karşı koruma altına almaya itmiştir.
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3. Hizmet içi test: Bu, uzaktan fiber test sistemleri (RFTS) ve tüm ağ
türleri için kullanılan tanınmış bir uygulamadır. Ancak, bakım,
klasik L bandı olmayan iletim veya tipik PON ağları için, eğer
kuplörler varsa, 1310/1490/1550 nm iletimi bozmadan 1625 nm
dalgaboyunda gerçekleştirilebilir. Aksi yayılım testine bir örnek
olarak OTDR ölçümlerinin iletim lazerinin zıt ucunda yapılması
verilebilir. Yüksek güç seviyesi olan iletim sistemlerinde, test
dalga boyunun Raman saçılım etkilerine nedeniyle dengelenmesi
zorunludur.
1625 nm Test
Dalga Boyu
(Test)
 Test +  Trafik
 Trafik

Tx

Rx

Test edilen fiber
1625 nm’de, aksi yayılım yöntemiyle hizmet içi test

4.2.3 Darbe Genişliği
OTDR darbe genişliğinin süresi, fibere enjekte edilen ışık miktarını
kontrol eder. Darbe genişliği ne kadar uzunsa, enjekte edilen ışık
enerjisi miktarı da o kadar yüksektir. Ne kadar çok ışık enerjisi
enjekte edilirse, fiberden OTDR’ye geri saçılan ya da geri yansıtılan
ışık miktarı da o kadar yüksek olacaktır.
Uzun darbe genişlikleri, bir fiber kablo boyunca uzun mesafeleri
görmek için kullanılır. Ayrıca uzun darbe genişlikleri, OTDR iz
dalga biçiminde yapılması mümkün olmayan ölçümlerin OTDR’nin
ölü bölgesi olarak adlandırıldığı daha uzun alanlar üretir. Öte
yandan kısa darbe genişlikleri ise daha düşük seviyede ışık enjekte
etmekte ama aynı zamanda OTDR’nin ölü bölgesini de
azaltmaktadır.
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10 ns

3 s

100 ns
1 s

300 ns

Farklı darbe genişlikleri kullanan fiber ölçüm

Darbe genişliğinin süresi genellikle nanosaniye cinsinden
verilmektedir ama aşağıdaki formül kullanılarak metre
cinsinden de ifade edilebilir:
T
D = c—
2n
Burada c ışığın bir boşluktaki hızı (2.99792458 × 108 m/s), T nano
saniye cinsinden darbe süresi ve n kırılma indisidir.
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Örneğin, 100 ns’lik bir darbe 10 m’lik bir darbe olarak yorumlanabilir.
Darbe genişliğinin fiber uzunluğuyla karşılaştırılması
Süre ya da darbe genişliği

5 ns

10 ns

100 ns

1 s

10 s

20 s

Mesafe ya da fiber uzunluğu

0.5 m

1m

10 m

100 m

1 km

2 km

4.2.4 Mesafe
Bir OTDR’nin mesafesi, OTDR’nin veri örneklerini alabileceği
maksimum uzunluğu ifade eder. Mesafe ne kadar uzun olursa,
OTDR de fiber boyunca darbeleri o kadar uzağa gönderecek
demektir. Mesafe genellikle fiberin sonuna kadar olan uzunlugun
iki katı olarak ayarlanır. Eğer mesafe yanlış ayarlanmışsa, iz dalga
biçiminde, hayali ölçüm olarak adlandırılan ölçüm hataları
olacaktır.
4.2.5 Ortalama Alma
OTDR detektörü, çok düşük optik güç seviyelerinde çalışır (fibrenin
her bir metresi için 100 foton kadar düşük seviyelerde). Ortalama
alma, her bir veri alım noktasından tekrar tekrar örnek alan ve
sinyal-gürültü oranını (SNR) iyileştirmek için sonuçların ortalama
değerini belirleyen bir süreçtir.
Veri alım süresinin ya da ortalamaların sayısının seçilmesi, ölçüm
yapanlara OTDR bünyesindeki ortalama alma süreci üzerinde bir
hakimeyet sağlar. Süre ne kadar uzar ya da ortalama değerlerin
sayısı ne kadar artarsa, iz dalga biçiminin rastgele gürültü
koşullarında görüntüleyeceği sinyal de o kadar artacaktır.
Veri alım süresi (ortalama değerlerin sayısı) ve SNR’a yapılan
iyileştirmenin miktarı, aşağıdaki denklemle ifade edilir:
ΔSNR = 5 Log10√N
Burada N iki ortamanın oranıdır.
Not: Gürültü dağılımı, bu formülde rastgele olarak alınmıştır.

Örneğin, 3-dakikalık ortalama yapan bir veri alım işlemi, 1 dakikalık
bir ortalama yapan veri alım işlemine göre dinamik aralığını 1,2 dB
arttıracaktır.
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Ortalama, veri alım sayısını arttırarak SNR’i iyileştirir fakat aynı zamanda,
izin ortalamasını almak için harcanan süreyi de arttırmaktadır. Ancak,
yukarıdaki denkleme göre, belirli bir veri alım süresini geçince, hiçbir
avantaj sağlanamamaktadır çünkü geriye sadece sinyal kalacaktır. Teoride,
ortalama değeri 4 ile çarpmak, dinamik aralıkta +1,5 dB’lik bir artış
sağlayacaktır.
4.2.6 Fiber Parametreler
Fiberle ilişkili başak pek çok parametre OTDR sonuçlarını
etkiyebilmektedir.
4.2.6.1 Kırılma İndisi
Kırılma indisi (n), mesafe ölçümleriyle direk alakalıdır. İki veri
alımından elde edilen mesafe sonuçlarını karşılaştırırken, ölçüm
yapanların uygun kırılma indisini kullanmaları şarttır. Eğer fiberin
imalatçı firması tarafından belirtilen kırılma indisini kullanırlarsa,
OTDR, fiber uzunluğu sonuçlarını doğru bildirecektir.
Ancak, özellikle arıza yeri tespiti sırasında, kullanıcılar fiber boyunu bir
OTDR kullanarak belirlemek ister. Fakat fiber uzunluğu ile kablo
uzunluğu aynı değildir ve fiber tüpteki fiberin artı uzunluğu ve kablodaki
fiber tüplerin geometrisi (helezon yapıları) nedeniyle farklılık
göstermektedir. Fiber uzunluğu ile kablo uzunluğu arasındaki helis faktör
olarak adlandırılan oran, kablo fiber sayısına, kablo tasarımına ve hatta
kablonun imalatçısına göre değişmektedir.
İmalatçıların helis faktörü belirttikleri durumlar vardır ancak söz
konusu değerin kesin olmaması hata yerinin belirlenmesinde
oldukça büyük bir belirsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle, çoğu
zaman, benzer şekilde yapılmış ve uzunluğu bilinen bir kablonun
ölçülmesi ve OTDR’nin fiber uzunluğu yerine kablo uzunluğunu
rapor etmesine imkan sağlayacak etkin kırılma indisinin
belirlenmesi tavsiye edilmektedir.
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4.2.6.2 Geri Saçılım Katsayısı
Geri saçılım katsayısı (K), OTDR’ye belirli bir fiberin ilgili geri
saçılım seviyesini verecektir. Geri saçılım katsayısı, fabrikada
ayarlanır ve ölçüm yapanlar genellikle bu parametreyi
değiştirmez. Geri saçılım katsayısının değiştirilmesi, bildirilen
yansıma oranı değerini ve optik geri dönüş kaybını etkileyecektir.
Tüm açıklık için geri saçılım katsayısının istikrarlı olduğu varsayılsa
da, bir fiber açıklığından bir diğerine hafif değişiklikler
olabilmektedir ve bunlar, negatif kayıp değerleri (ya da kazanımları)
olan eklemeler gibi ölçüm anormalliklerine neden olabilir.
Tek modlu ve çok modlu fiberler için 1 ns’da tipik geri saçılım
katsayıları şöyledir:
• Standart tek modlu fiber
– 1310 nm’de 79 dB
– 1550 nm’de 81 dB
– 1625 nm’de 82 dB
• Standart çok modlu fiber
– 850 nm’de 70 dB
– 1300 nm’de75 dB
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4.3 Ölçüm
Çoğu modern OTDR, ölçümü yapanlardan çok az bir girdi alarak
tam otomatik ölçümler yapar.
4.3.1 Olay Yorumlama
Genelde, iki tip olay gerçekleşir: yansıtıcı ve yansıtıcı olmayan.
4.3.1.1 Yansıtıcı Olaylar
Yansıtıcı olaylar, fiberde devamsızlığın olduğu durumlarda
meydana gelir ve kırılma indisinde ani bir değişime neden olur.
Yansıtıcı olaylar, kopmalarda, konnektör birleşimlerinde, mekanik
eklemelerde ya da fiberin belli olmayan ucunda meydana gelebilir.
Yansıtıcı olaylar için, konnektör kaybı tipik olarak 0,5 dB
civarındadır. Ama mekanik eklemeler için kayıp, tipik olarak 0,1
ile 0,2 dB arasındadır.
Konnektör

Bir konnektör noktasında ışık kaybı

Bu mesafe noktasında iki
fiberin bağlantısından
kaynaklanan ışık
yansıması

Nokta zayıflaması
(ara giriş kaybı)

Bir konnektör bağlantısındaki yansıtıcı olay

Eğer iki yansıtıcı olay birbirine çok yakın bir mesafede meydana
gelirse, OTDR her bir olayın kaybını ölçmekte sorun yaşayabilir.
Genellikle fiber ara bağlantı kablosu gibi kısa bir fiber
uzunluğunu ölçerken yaşayan bu gibi bir durumda, her iki olayın
toplam kaybını görüntüler.
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Konnektör Kon n ektö r

Her bir mesafe
noktasında iki fiberin
bağlantısından
kaynaklanan ışık
yansıması

Her iki konnektörün
toplam zayıflaması (ara
giriş kaybı)

Birbirine yakın iki konnektör bağlantısında meydana gelen bir yansıtıcı olay

Bir fiber ucu söz konusu olduğunda, yansıtıcı olay gürültüye düşerek
zayıflama ölçümünün alınmasını engelleyecektir.
Fiber ucu

Fiber uç noktası

Bu
mesafe
noktasında
camdan – havaya iletimden
kaynaklanan ışık yansıması

OTDR gürültü seviyesi

Bir fiber ucunda yaşanan yansıtıcı olay

Fiber uçları, yansıtıcı olmayan bir olaya da neden olabilir. Bu
durumda, yansıma oranı tespit edilmez.
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4.3.1.2 Yansıtıcı Olmayan Olaylar
Yansıtıcı olmayan olaylar, fiberde süreksizliğin olmadığı durumlarda
meydana gelir ve genellikle fizyon eklemeler ya da makro eğilmeler
gibi eğilme kayıpları tarafından üretilmektedirler. Tipik kayıp değeri,
ekleme ekipmanına ve operatöre bağlı olarak, 0,02 ila 0,1 dB arasında
değişir.

Bu olayda ışık kaybı

Bu mesafe
noktasında
zayıflama

Olay kaybı

Yansıtıcı olmayan bir olay

Yansıtıcı olmayan olaylar için, olay kaybı tekrar bir olay olarak ortaya
çıkabilir ve OTDR izinde bir artış görüntüleneblir.
4.3.2 OTDR Ölçümleri
Bir OTDR, aşağıdaki ölçümleri yapabilir:
• Her bir olay için: mesafe yeri belirleme, kayıp ve yansıma oranı.
• Her bir fiber kesiti için: kesit uzunluğu, kesit kaybı (dB), kesit kayıp
oranı (dB/km cinsinden), ve kesitin optik geri dönüş kaybı (ORL).
• Sonlandırılmış sistemin tamamı için: hat uzunluğu, toplam hat kaybı
(dB cinsinden) ve hattın ORL’si.
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4.3.3 Ölçüm Yöntemleri
OTDR, ölçüm yapanlara fiber açıklığı üzerinde ölçümleri çeşitli
şekillerde yapma imkanı sağlar: tam otomatik, yarı-otomatik ve
manuel ölçüm işlevleri vardır. Ayrıca ölçüm yapanlara bu
yöntemlerin bir karmasını da kullanabilmektedir.
4.3.3.1 Tam Otomatik İşlev
Tam otomatik işlev çerçevesinde, OTDR dahili bir tespit algoritması
kullanarak, tüm olayları, kesitleri ve fiber uçlarını otomatik olarak
tespit edip ölçer.

JDSU T-BERD/MTS platformları kullanılarak yapılan otomatik olay tespiti

4.3.3.2 Yarı Otomatik İşlev
Yarı otomatik işlev seçildiğinde ODTR, işaretli her yerde
(mesafede) bir olayı ölçer ve rapor eder. İşaretler, otomatik olarak
ya da el ile değiştirilebilir.
Yarı otomatik işlev, açıklık kabulü sırasında (eklemeden sonra),
ölçümü yapanlar taban verilerini oluşturmak için açıklık boyunca
tüm olayları eksiksiz olarak nitelendirirken, özellikle önemlidir.
Çünkü, otomatik tespit, sıfır kaybı olan yansıtıcı olmayan bir olayı
tespit edip rapor etmeyecek ve söz konusu olayın olduğu yere, yarı
otomatik analizin sıfır kaybı rapor etmesi için bir işaret bırakacaktır.
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JDSU OFS-100 FiberTrace gibi bir bilgisayar yazılım uygulaması ile
yapılacak diğer iz analizleri açıklığın çift yönlü analizine imkan
sağlayacaktır. Yarı otomatik işlevin sabit işaret yerlerinde
kullanıması, fiberden fibere ve zıt yöndeki ölçümlerden gelen olay
sayılarında tutarlılığı garantileyecektir.

0 dB ekleme kaybının yarı otomatik ölçümü

4.3.3.3 Manuel Ölçüm İşlevi
Daha da ayrıntılı analizler ya da özel koşullar için, kullanıcılar ölçüm
işlevini tamamen manuel olarak kontrol eder. Bu durumda, ölçüm
yapanlar, OTDR’nin olayı ölçme şeklini kontrol edebilmek amacıyla
fibere iki ya da daha fazla imleç yerleştirir. Ölçülmekte olan
parametreye bağlı olarak, ölçüm yapanların manuel bir ölçüm için beş
taneye kadar imleç koymaları gerekebilir. Bu, en yavaş ve zahmetli
ölçüm yöntemi olmasına rağmen, otomatik algoritmaları kullanarak
analiz edilmeleri zor olan, alışılagelmişin dışında tasarım ve yapılara
sahip fiber açıklıkları için bu kabiliyetin bulunması oldukça önemlidir.
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A ve B imleçlerini kullanan manuel ölçümler

4.3.4 Eğim
Ya 2-nokta yöntemini ya da en küçük kareler yaklaşım (LSA)
yöntemini kullanarak eğimi (dB/km cinsinden) veya fiberin doğrusal
zayıflamasını ölçün. LSA yöntemi, veri alım noktaları takımına en
çok uyan ölçüm hattını belirlemeye çalışır. LSA yöntemi, asgari
sayıda oTDR veri noktaları ve nispeten temiz olan, gürültüsüz bir
geri saçılım sinyali ile fiber doğrusal zayıflamasını ölçmenin en kesin
yoludur.

1.0 dB/div
0.02 km/div
A
B

En küçük kareler yaklaşımı
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Eğimin standart sapması (dB/km) şunlara bağlıdır:
• Yerel gürültü seviyesi (ve dağılımı)
• LSTA yöntemi tarafından kullanılan veri alım noktası sayısı
Kesit kaybı, desibel cinsinden ya da kilometre başına desibel
(dB/km) cinsinden ifade edilebilir. Tipik kesit kayıplar aşağıdaki
değerler arasında değişebilmektedir:
• 1550 nm sistemleri için 0.17 ila 0.22 dB/km
• 1310 nm tek modlu sistemleri için 0.30 ila 0.35 dB/km
• 1300 nn çok modlu sistemler için 0.5 ila 1.5 dB/km
• 850 nm sistemler için 3.5 dB/km’ye kadar.
4.3.5 Durum Kaybı
Manuel ölçüm, durum kaybını ölçmek için iki yol sunmaktadır: 2
noktalı yöntem ve 5 noktalı yöntem.
4.3.5.1 2-Noktalı Yöntem
2-Noktalı yöntem için ölçüm yapanlar , ilk imleci durumdan önceki
doğrusal geri saçılma seviyesine ve ikinci imleci de olaydan sonraki
doğrusal geri saçılma seviyesine koyar. Bunun ardından olay kaybı,
bu iki imleç ölçümü arasındakli fark olarak belirlenir.
Bu yöntemi hem yansıtıcı hem de yansıtıcı olmayan durumlar için
kullanabilirsiniz. Ancak, 2-noktalı yöntemin kesinliği, ölçüm yapanın
imleçleri doğru konumlara koyma kabiliyetine bağlı olacaktır ve eğer
izde çok büyük miktarda artık gürültü varsa bu kesinlik bozulabilir.
Eğer iz, çok gürültülüyse veya yüksek çıkışları varsa, ölçüm yapanın
imleci izde, herhangi bir yüksek çıkışa veya tabana denk gelmeyen bir
veri noktasına yerleştirmeye çalışması gerekir. Bu, aslında, izin bir nevi
gözle ortalanması alınması demektir.
Eğer ölçüm yapanlar, fiber uzunluğu yerine bir nokta olayını ölçmek için
2-noktalı yöntemi kullanıyorsa, elde edecekleri sonucun imleçler
arasındaki fiber kayıplarının etkilerini de içereceğini dikkate almalıdırlar
çünkü imleçler arasındaki mesafe sıfır olmayan bir mesafedir.
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A ve B imleçleri arasında 2-noktalı ölçüm yönteminin kullanılması

4.3.5.2 5-Nokta Yöntemi
Nokta olayları için 5-nokta ölçümünün amacı olaydan önce ve sonra
fiber açıklığındaki gürültü seviyesinin azaltılmasıdır ve bunu da fiber
açıklığı üzerinde en küçük kareler tahmin analizi yaparak sağlar. Bu
süreç, imleçler arasındaki sıfır olmayan mesafe nedeniyle olay kaybı
olarak rapor edilen ilave fiber kaybını en aza indirmektedir.
5-nokta yöntemi için, yazılım, olaydan önce ve sonra fiber verilerinin
dış değerlerini bulmak için beş imleç konumunu kullanır ve olay
yerinde kaybın sıfır mesafe ölçümünü yapar. Bu yöntem, hem
yansıtma yapmayan hem de yansıtıcı olayları ölçmek için
kullanılabilir.
Ölçümü yapan ilk olarak eğim ölçümünü, izin doğrusal geri saçılma
seviyesi üzerindeki olaydan önce ve sonra alır. Beşinci ölçüm noktası,
olayın hemen öncesine, geri saçılma izinin birden sapma yaşadığı yere
konulur. Daha sonra , bir kayıp ölçümü daha yapılır. 5-nokta yöntemi 2nokta yönteminden daha kesindir çünkü OTDR, iki doğrusal geri
saçılma seviyesi arasındaki farkı karşılaştırmaktadır.
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0.051 dB

0.195 dB/km

10120.34

m

1.197 dB/km

1
2
5

3

5-nokta ölçüm yönteminin kullanıması

Kayıp ölçümü alınması
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4.3.6 Yansıma Oranı
Bir olayın yansıma oranı, yansıtılan gücün, fiber açıklığı üzerinde
ayrık bir yerdeki geliş gücüne oranını temsil eder. Yansıma oranı,
desibel (dB) olarak ifade edilir. Küçük negatif bir değer büyük
negatif bir değerden daha yüksek bir yansıma oranı olduğunu
gösterir. Yani, -33 dB değerinde bir yansıma, -60 dB değerinde bir
yansımadan daha büyüktür. Daha büyük yansıma, iz dalga
biçiminde yüksek bir tepe (pik) olarak görünecektir.

Yansıma ölçümü

Bir konnektörde, kopmada, ya da mekanik bir eklemedeki yansıma
miktarı kırılma indisinde fiber ve fiber arayüzündeki materyal (bir
başka fiber, hava, ya da indis uyumlu jel) ile kopmanın ya da
konnekörün geometrisi (düz, açılı ya da sıkıştırılmış) arasındaki
farka bağlıdır. Bu faktörlerin her ikisi de fiber çekirdeğinde farklı
miktarda yansıma yakalanmasına imkan sağlar.
Çoğu mekanik eklemede, kırılma indisi farklılıklarını azaltmak için
indis-uyumlu jel ya da sıvı kullanılmaktadır. Kırılma indisindeki
daha küçük farklılıklar, daha küçük yansımalar üretir. Bazı
OTDR’ler, bir imleci yansımanın hemen önüne, bir diğerini de
yansımanın tepesine koyup kumanda panelinde uygun butona
basarak yansıtılan ışığın miktarını otomatik olarak ölçebilmektedir.
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4.3.7 Optik Geri Dönüş Kaybı (ORL)
Yüksek performanslı OTDR’ler, tüm hat ORL’sini otomatik
olarak ölçüm bir değer rapor edebilmektedir. Ayrıca bu tür
OTDR’ler, hattın ORL’nin büyük bir bölümüne katkı sağlayan
kısmının izole edilmesine imkanı sağlayan manuel ORL ölçüm
kabiliyeti de sunmaktadır.
4.3.7.1 ORL’nin bir OTDR ile Ölçülmesi
OTDR’nin aldığı ışık, enjekte edilen darbe genişliğine göre fiber
hattı boyunca yansıtılan güç davranışına denk gelmektedir. Bu
gücün integrali, toplam geri yansımanın hesaplanmasına ve ORL
değerinin belirlenmesine imkan sağlar:
ORL = 10 Log [(P0×∆t)/(ƒPr(z)dz)]
Burada P0 OTDR'nin çıkış gücü, ∆t OTDR darbe genişliği ve ƒPr(z)dz
ilgili mesafe (kısmen ya da toplam) üzerinden toplam geri yansıtılan
ve geri saçılan güçtür..

Fiber hatın ORL ölçümü
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Toplan hat ORL sonucu sağlamasının yanı sıra OTDR, ölçüm yapanın
geri yansıma noktalarının yerini tespit edip ölçüm almalarına da imkan
sağlamaktadır. Ayrıca, (fiberin belirli bir kesitine göre) kısmi ORL
ölçümü yapabilme imkanı da sunar.
Toplam ORL Ölçümü

Bir OTDR veri alımı yaparken, toplam ORL otomatik olarak verilir
ve konnektörler ile fiber sonlandırmalarının neden olduğu
yansıtılan ışığı da kapsar. Ön-uç konnektörü yansımasının gelen
güç seviyesinden (A0) hariç tutulması için, geri saçılım seviyesinin
(Pbs) mesafe başlangıç noktasına göre dış değeri belirlenir.

Pbs

A0

Toplam ORL ölçümü
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Kesit ORL’si Ölçümü

ORL’nin OTDR izinin belirli bir kesiti için ölçülmesi de mümkündür.
Geri saçılım gücü seviyesi (Pbs) bilindiğinden, başlangıç noktasındaki
gelen imleç A0 1 ile işaretlenir. Ai ‘nin ikinci imleç tarafından OTDR
izi üzerinde işaretlenen ORL kesitinin sonuna denk gelen güç
seviyesi olduğu, A0 ile Ai arasındaki alanın entegrasyonu yapılır.

P0
K
Pbs(z)

Ai
A0

İmleç 1
ORL kesiti ölçümü

İmleç 2
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4.4 Ölçüm Yapay Olguları ve
Anormallikler
Zaman zaman, geri saçılan iz, beklenmeyen sonuç ve olaylar
sergiler.
4.4.1 Yankı İmgeleri
İz dalga biçimi üzerinde zaman zaman, yankı imgesi olarak
adlandırılan sahte Fresnel yansımaları gözlemlenebilir. Yankı
imgeleri, fiberdeki güçlü bir yansıtıcı olaydan kaynaklanıyor olabilir
ve OTDR’ye çok büyük miktarda ışığın geri gönderilmesine ya da
veri alım işlemi sırasında yanlış aralık ayarına neden olabilir.

Ghost
OTDR izindeki yankı imgeleri

Her iki durumda da, yankı imgesi derhal tespit edilebilmektedir
çünkü sinyalin olaydan geçişi sırasında herhangi bir kayıp meydana
gelmez. İlk durumda, yankı imgesinin iz üzerinde meydana geldiği
uzaklık (mesafe), OTDR’den gelen güçlü yansıtıcı olay mesafesinin üst
katlarıdır.

Sinyal gürültüsünde yankı imgesi örneği

OTDR izinde yankı imgesi örneği
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Yansı noktasında indis-uyumlu jel kullanılması, yansımayı
azaltabilir. Buna ek olarak, daha kısa bir darbe genişliği seçilmesi,
OTDR’de daha düşük bir güç ayarı seçilmesi (bazı OTDR’lerde bu
seçenek vardır) ya da yansımadan önce fibere zayıflama eklenmesi
enjekte edilen gücü azaltabilir.
Eğer yankı imgesine neden olan olay fiberin ucundaysa, bir kalem,
tükenmez kalem ya da mandrel gibi uygun bir aletin etrafında bir kaç
kısa tur, kaynağa geri yansıtılan ışık miktarının yeterince
azaltılmasını sağlayacak ve yankı imgesini ortadan kaldıracaktır. Bu
tekniğe mandrel sargısı denir.
Fiber açıklığına kalıcı bir zarar vermemek için, mandrelin
kullanılan kablo, kılıflı fiber veya örtülü fiber tipine uygun çapta
olduğundan emin olmalısınız. Zayıflama etkisi yaratmak için, asla
bir kabloyu ya da fiberi, aşırı bükülmeyi engelleyecek uygun bir
mandrel kullanmadan bükmeyin.
4.4.2 Ekleme Kazanımı
Geri saçılan sinyalden gelen bilgilere bağlı olarak OTDR’nin ekleme
kaybını dolaylı olarak ölçtüğü unutulmamalıdır. Fiber açıklıklarının
geri saçım katsayılarının test edilmekte olan tüm hat boyunca aynı
olduğu varsayılır. Eğer öyle değilse, ölçüm sonuçları yanlış olacaktır.
Bunun en sık rastlanan örneği, gözle görünür ekleme kazanımları veya
kazananları oluşmasıdır. Yanlışlık oldukça küçüktür ama günümüzde
kullanılan fizyon ekleme ekipmanı ve son derece düşük kaybı olan
eklemeler yapabilen deneyimli personel ile, oluşacak etkinin eklemeyi
bir kayıptan ziyade bir kazanç gibi göstermesi mümkündür.

131

Bir OTDR izi üzerinde ekleme kazanımı

4.4.2.1 Ekleme Kazanım Teorisi
Eğer, çekirdek ebatları gibi farklı mod alan çapları olan fiberler
bağlanırsa, ortaya çıkacak OTDR iz dalga biçiminde daha yüksek geri
saçılım seviyeleri görülebilir. Bu sonuç, aşağı akım yönündeki fiberde
OTDR’ye geri yansıtılan geri saçılım sinyali seviyesinin artmasından
kaynaklanmaktadır.
A, Ka Ekleme

B, Kb

OTDR

S

Ka=Kb= Geri Saçılım Katsayısı
Normal bir ekleme

S= Ekleme Zayıflaması
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Bu fenomen, farklı fiber tiplerini çok modlu bir açıklıkta
birleştirirken ya da farklı geri saçılım katsayıları olan iki fiberi
birleştirirken meydana gelebilir.
A, Ka

Ekleme

B, Kb

OTDR

S1

Ka<Kb

Ka-Kb=K

S1=S+K

A’dan B’ye pozitif ekleme

B, Kb Ekleme

A, Ka

OTDR

S2

Ka>Kb

Kb-Ka=K

S2=S-K

B’dan A’ya pozitif ekleme

Çift yönlü ya da ortalama ekleme kayıp değeri (S) şu formülle
hesaplanabilir:
S1 + S2
S = ———
2
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4.5 Çift Yönlü Analiz
Pasif yükselticilerin var olmadığı ve optik güçte kazanımın bir fizyon
eklemeden sağlanamayacağı bilinen bir gerçektir ancak OTDR, zaman
zaman geri saçılım katsayısındaki farklılıklardan kaynaklanan bir
kazanım rapor edecektir. Bu geri saçılım katsayısı farklılıkları OTDR
izinde her zaman bir kazanıma neden olmasalar da okuma bir kayıp
değeri dahi olsa hatalı ekleme kaybı okumalarına neden
olabilmektedirler.
Çift yönlü analiz, bir açıklık boyunca bu hatalı ekleme okumalarına
neden olan geri saçılım katsayısı farklılıklarının etkilerini en aza
indirmek için kullanılan bir tekniktir. Çift yönlü analizi, kabul
testleri sırasında ya da hassas ekleme ölçümü yaparken, ki bu çoğu
zaman alt yükleniciler tarafından yapılır, bir açıklık üzerinde çok
doğru taban verileri oluşturmak için kullanın.
Çift yönlü analiz kavramı şöyledir: eğer eklenmiş iki fiber arasında
bir geri saçılım katsayısı uyumsuzluğu varsa, bu farkın cebirsel
anlamı, ölçüm yönüne göre değişecektir. Yani, söz konusu fark bir
yönde ölçüldüğünde bir kazanım aksi yönde ölçüldüğündeyse bir
kayıp olarak görünecektir. Bu fark, ölçüm sırasında asıl ekleme
kaybıyla birleşecektir. Ancak, her iki yönde alınan ekleme kaybı
okumalarının ortalamasının alınması, geri saçılım etkisini çıkartarak
asıl ekleme kaybını verecektir.
Çift yönlü analiz kavramı aşağıda ayrıntılarıyla ve manuel
hesaplamalarla gösterilmiş olmasına rağmen, aslında bu analiz JDSU
FiberTrace ya da FiberCable gibi yazılım uygulamaları kullanılarak
yapılmaktadır. Bu yazılım uygulamaları, çift yönlü analizi burada
gösterilenlerden çok daha karmaşık açıklıklarda otomatik olarak
yapmaktadır.
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4.5.1

Farazi Bir Açıklığın Çift Yönlü Analizi
Fizyon
Ekleme
A

Konnektör
O

Fiber 1

Fizyon
Ekleme
B

Fiber 2

Konnektör E

Fiber 3

Açıklık mimarisi

Farazi açıklık, Konnektör O ve Konnektör E arasında birbirlerine
fizyon ekleme ile bağlanmış üç fiber kesitinden oluşur. Fiberlerin
ilgili geri saçılım profili aşağıda gösterilmiştir. geri saçılım katsayısı
açıklık boyunca bir çok noktada örneklendirilirse, katsayının ikinci,
ya da orta, kesitte daha büyük olacağını göstermek amacıyla, bu
örnekte, fiberdeki kayıp geçici olarak gözardı edilmiştir.

Fiber 1

Fiber 2

Fiber 3

Açıklığın Geri saçılım profili

Bu örnek için OTDR, geri saçılım uyuşmazlığını 0,05dB olarak
göstermektedir. Fiber 2’ye geçerken etkinin bir kazanım olarak
görüneceğini ama Fiber 2’den çıkarken bir kayıp olarak görüneceğini
unutmayın.
0.05 dB

Fiber 1

0.05 dB

Fiber 2

Fiber 3

Bağlantıda Geri saçılım katsayısı farkından kaynaklı görünen kayıp / kazanım.

Bu açıklık, fizyon ekleme ile elde edilmiştir ve asıl fizyon ekleme kaybı,
Fiber 1 ve 2 arasındaki ekleme A’da –0.03 dB ve Fiber 2 ile 3
arasındaki ekleme B’de ise 0.07 dB’dir. Gene bu örnekte, eksi işareti
bir kaybı ve hiçbir işaret olmaması da bir kazanımı temsil etmektedir.
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Konnektör O

-0.03 dB

Fiber 1

Konnektör E

-0.07 dB

Fiber 2

Fiber 3

Asıl fizyon-ekleme kaybı

Aşağıdaki şemada, OTDR okumaları gösterilmektedir:
Konnektör O

Konnektör E

OTDR

-0.02 dB
+0.12 dB

Ekleme A

Ekleme B

Konnektör O’dan Konnektör E’ye (OE), OTDR ölçümü

Artık fiber kaybı görünüyorken, Konnektör O’dan Konnektör E’ye
ölçüm yapıldığında Ekleme A’nın 0,02 dB’lik bir kazanım (asıl -0,03
dB’lik değer artı geri saçılım nedeniyle görünen 0,05dB’lik kazanım)
olduğu görülmektedir. Ekleme B ise, -0,12dB’lik bir kayıp (asıl -0,07
dB kayıp artı geri saçılım nedeniyle asıl -0,05dB kayıp) olarak
görünür.
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Konnektör O

Konnektör E
OTDR

+0.02 dB
+0.08 dB

Ekleme B

Ekleme A

Konnektör E’den Konnektör O’ya (EO) OTDR ölçümü

Daha sonra ölçüm, zıt yön için tekrarlanır (Konnektör E’den
Konnektör O’ya). Ekleme B’nin bu ölçümde OTDR izinin solunda,
Ekleme B’nin de sağında kaldığını unutmayın. Bu durumda, Ekleme
A’nın 0,08dB’lik bir kayıp (asıl 0,03 dB’lik kayıp artı geri saçılım
nedeniyle görünen 0,05dB’lik kayıp) olduğu, ve Ekleme B’nin ise 0,02
dB’lik bir kayıp (asıl 0,07 dB kayıp artı geri saçılım nedeniyle asıl 0,05dB kazanım) olduğu görülmektedir.
Bu iki ölçümü yaptıktan sonra, A ve B Eklemelerinin her bir yöndeki
kayıp ve kazanımını gösteren basit bir tablo oluşturulur. İki okuma
birbirine eklenir ve toplamları, ortalama (asıl) kaybın bulunabilmesi
için 2’ye bölünür.
Çift Yönlü Analiz Tablosu
OTDR

Asıl Kayıp

OE

EO

Sum

Average

Ekleme A

-0.02

0.08

0.06

0.03

0.03

Ekleme B

0.12

0.02

0.14

0.07

0.07

Artık, bu tablodaki sonuçlar, iki olayın asıl ekleme kaybını doğru
olarak temsil etmektedir.
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4.6 OTDR’nizden En İyi Şekilde
Yarlanmak
OTDR’ler, tüm kartlar elinizde olduğunda, her tür fiber optik hattı
nitelendirmenize ve arızalarını bulup gidermenize imkan
sağlayacak oldukça çok yönlü aygıtlardır.
4.6.1 Launch Kablolarının Kullanılması
Launch kabloları, kablo muayenelerinde tipik olarak OTDR ile
kullanılan aksesuarlardır.
4.6.1.1

Launch ve Alıcı Kabloları Kullanılmadan Kabul Testi
Yapılması
OTDR, ölçüm yapanlara bir fiber hattın her iki ucu arasındaki
bileşenleri nitelendirme imkanı sağlamaktadır. Ancak, OTDR, hatta
doğrudan ön uçtan bağlandığında ve uzaktaki uca hiçbir şey bağlı
değilken, ne ön uç konnektörü ne de uzak-uç konnektörü
nitelenebilir. Bu durumda, referans bir geri saçılım sinyali de
bulunmaz dolayısıyla uç konnektör noktalarındaki kayıp ölçümleri
belirlenemez.
OTDR

Test edilen Fiber

Launch ve alıcı kabloları kullanmadan yapılan kabul testi

Bu sorunu hafifletmek için, kablonun bir kısmı OTDR’nin başlatma
(launch) bölümüne (ön uç) ve test edilen fiberin alış bölümüne
(uzaktaki uç) eklenir.
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4.6.1.2

Launch ve Alıcı Kabloları Kullanarak Kabul Testi Yapılması
Belirli bir mesafesi olan fiber makarasından oluşan Launch ve
alıcı kablolar, OTDR kullanarak ön uç ve uzaktaki uç
konnektörlerini nitelendirmek için test edilmekte olan fiber
hattın her iki ucuna da bağlanabilirler. Launch ve alıcı kabloların
uzunluğu, test edilmekte olan hatta bağlıdır fakat genellikle çok
modlu testler için 300 ila 500 m ve tek modlu testler için de 1000
ila 2000 m arasında olurlar. Çok uzun çekimli fiber hatlar için,
4000 m kablo kullanılabilir. Fiber uzunluğu büyük ölçüde, darbe
genişliğinin bir işlevi olan OTDR zayıflamasının ölü bölgesine
bağlıdır. Darbe genişliği ne kadar büyük olursa, launch ve alıcı
kablolar da o kadar uzun olacaktır.
Ön uç ve uzaktaki uç konnektörlerini nitelendirmek için, launch
kablosunu OTDR ile test edilen fiberin arasına ve alıcı kabloyu da
fiber hattın uzaktaki ucuna bağlayın. OTDR, hattı launch kablosunu
ve alıcı kabloyu da dahil ederek nitelendirecektir. İlave fiber
makaraları yüzünden, uç konnektörlerin her iki yanından da geri
saçılan sinyali ölçerek, ön uç ve uzaktaki uç konnektörlerinin kayıp
ve yansıma ölçümlerine imkan sağlayın; böylece, test edilmekte olan
fiber hattı ve tüm bileşenleri doğru biçimde nitelendirilecektir.
Launch Kablosu

Test EdileN Fiber

Alıcı Kablo

OTDR

Launch ve Alıcı Kablolar kullanılarak kabul testi yapılması

Launch ve alıcı kabloda kullanılan fiberin, tür ve çekirdek ebatı
açısından test edilen fiberle uyumlu olması gerekir. Ayrıca, kablo
konnektörleri kaliteli olmalıdır.
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OTDR ölçümünde launch kablosunun ve alıcı kablonun
kullanılmasının, aşağıdakiler de dahil bir çok etkili sonucu vardır:
• Hattın uzak ucundaki konnektörlerde ara giriş kaybının
doğru ölçülmesi;
• OTDR ön uç konnektöründen kaynaklanan ölü bölgeyi test
edilmekte olan hat izinin dışına kaydırır;
• Çok modlu sistemlerde daha kesin ölçümler için moda ait denge
özelliklerini iyileştirir;
• Test edilen hatta OTDR enjeksiyon seviyesini kontrol
etmelerine imkan sağlar.
4.6.2 Devamlılığın Doğrulanması
Bazen, bir çoklu fiber kablo monte edelir iken kablonun açıkta
kalan iki uç arasında devamlılığı olduğunu doğrulamanması gerekir.
Bunun için kablo üzerinde her iki yönde OTDR ölçümü yaparak
devamlılığı teyit edebilirler. Bir yönde OTDR ölçümü yapılması,
kablo uzunluğunu, izin gösterdiği gibi belirleyebilir. Ancak,
kablodaki her bir fiberin uzunluğu, hafif farklılıklar gösteren fiber
tüpün fazla uzunlukları ya da kablo içindeki fiberlerin helis
geometrileri nedeniyle bir kaç metre değişecektir. Kablo içerisinde,
uzaktaki uçtan bir metre daha kısa olan bir fiberi, kırılmış bir
fiberden ayırd etmek imkansız olmasa da oldukça zordur.
Devamlılığı doğrulamanın her iki uçtan da tam bir OTDR testi
yapmaktan daha kolay bir yolu ise şudur: ya kablonun her iki ucuna
da erişim ya da birbirleriyle iletişim kurabilecek iki kişi görevlendirilir.
OTDR’yi kablodaki fiberlerden birine bağlayın (Fiber 1). OTDR’yi
Real Time (gerçek zamanlı) moda ayarlayın ve ortaya çıkan izin
ucunu gözlemleyin. Eğer uzunluk çok aşırı derecede kısaysa, hat
kopmuş demektir.
Eğer uzunluk aşağı yukarı doğru görünüyorsa, aşağıdaki adımları
uygulayın:
• Eğer uçta, kablonun ucundaki sonlandırılmamış cam/hava
arayüzeyinde yansıtıcı olayı işaret eden bir yükselme yoksa, bir
kullanıcı fiber ucunu bir el bıçağı eşit şekilde ikiye ayırır.
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Uçtaki yükselme ya da uç yansıması, görünür hale gelecektir. Eğer
gelmezse, ölçümü yapan Fiber 1’in ucunu tutmuyor demektir.
Fiber 1, kablonun içerisinde uca yakın bir yerlerde kopmuş
olmalıdır.
• Eğer ilk başta, büyük bir uç yükselmesi görünürse, ölçümü yapan
fiberin ucunu indis uyumlu jele ya da alkole batırır veya fiberi uca
yakın bir yerden bir mandrelin etrafına dolar. Bu işlemlerden
herhangi birisini yapmak, uçtaki yükselmeyi zayıflatacaktır. Eğer
zayıflatmazsa, fiber kablonun ucuna yakın bir yerlerden kopmuş
demektir.
4.6.3 Hata Yeri Tespiti
OTDR, hata yeri tespiti için paha biçilmez bir cihazdır. Doğru hata
yeri tespiti, OTDR kullanılarak uygulanacak dikkatli ölçüm
tekniklerine ve doğru sistem (kablo) belgelerine bağlıdır. Tamamıyla
hata yeri belirleme üzerine yoğunlaşan kurslar vardır ama aşağıda
verilen bir kaç öneriyi uygulayarak, süreci çok daha doğru ve etkili
hale getirebilirsiniz.
Kablo kopmaları kısmi ya da tamamen (yıkıcı) olabilir. En sık
rastlanan kablo kopma nedeni (%40’ın üzerinde), yanlış kazıdır. Bir
kazı işlemi durumunda, hata yeri belirlemenin aşırı derecede kesin
olması gerekmez çünkü genellikle, saha personeli kopmanın
yanına geldiklerinde hatanın yerini kolayca bulabilmektedir.
Balistik kopma ya da kemirgen hayvanlardan kaynaklanan zararlar
da dahil diğer kopma türlerinin bulunması daha zordur ve OTDR
kullanılarak yapılacak doğru tespitler ciddi miktarda para ve zaman
tasarrufu sağlayabilir.
Fiber ucu

Bu mesafe noktasında
fiberin ucu, ışığın
yansımasına neden oluyor.

Kopma ya da fiber ucunun belirlenmesidir.

Gürültü Tabnanı
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Bir kablo hasar gördüğünde, meydana gelen kopma son derece
yansıtıcı ya da yansıma yapmayan nitelikte olabilir. Genellikle,
yansıma yapan bir kopmaya olan doğru mesafeyi tespit etmek çok
daha kolaydır. Bu nedenle, bazen yansıtıcı kopma tespit edilene
kadar birçok kopmuş fiberi ölçmek faydalı olmaktadır. Eğer kopma
yansıma yapmıyorsa, genellikle olaya olan mesafeyi belirleme işini
otomatik analiz kullanarak yapacak olan OTDR’ye bırakmak en
iyisi olacaktır. Çünkü, görsel olarak bir işaret koymak yanlış sonuç
verebilir.

OTDR kullanarak hata yerinin belirlenmesi

Bu durumda, etkin bir kırılma indisi kullanılarak OTDR’yi kablo
içerisindeki mesafeyi ya da kılıf mesafesini görüntüleyecek şekilde
kalibre edebilir. OTDR, 10,000 metrelik bir açıklıkta 5 metreye kadar
olan mesafeyi doğru biçimde belirleyebilmekte ve kablonun helis
faktörü de açıklık üzerinden 600 metreye kadar yanlış ölçüme katkı
sağlayabilmektedir.
Optik mesafeden asıl mesafeyi belirlemenin alternatif bir yöntemi de
kopmanın her iki uç noktasından da ölçülmesi ve toplam açıklık
uzunluğuyla alakalı kopmanın konumunun belrlenmesidir.
Kopmaya olan optik uzaklığın açıklığın toplam optik uzunluğuna
olan oranı, kopmaya olan kılıf uzaklığının toplam kılıf uzunluğuna
oranıyla aynı olacaktır.
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Pay kablosunun konulduğu yerleri hatırlamak önemlidir. Eğer OTDR,
kopmaya 1800 metre olduğunu gösteriyorsa ama aradaki bir ek
odasında, menfezde, ya da direkte 200 metrelik Pay kablo
depolanmışsa, kopmaya olan uzaklık aynı şekilde daha kısa olacaktır.
Ayrıca, havayi hatların kablo kılıfı mesafesindekli pay (gevşeklik),
direk uzaklığından farklı olacaktır. Kopmanın yeri tespit edildikten
sonra, ardışık kablo etiketlemeleri ile ilişkilendirilmelidir. Bu sayede ,
kabloyu kazıp çıkartırken veya havayi hatların dürbünle araştırır iken ,
kablonun doğru bölümü daha kolay tespit edilebilir.
İmleçler kullanılarak, OTDR izi üzerindeki fiziksel konumu bilinen son
olayın kopmaya uzaklığı daima ölçülmelidir. Bu sayede, OTDR
tarafından mümkün olan en kısa ölçüm yapılmış olur ve OTDR’nin
ölçüm yanlışlığına katkıda bulunması riski azaltılır.
4.6.4 Etkin Kırılma İndisi
OTDR, olaya uzaklığı zamana göre belirler. Kırılma indisi, zaman ile
mesafe arasında bir ilişkilendirme faktörü görevi görür ve bu da
OTDR’nin uzaklığı doğru hesaplamasına imkan sağlar.
Eğer fiber imalatçıları tarafından sağlanan kırılma indisi biliniyorsa,
ölçümü yapan bu değeri OTDR’ye girebilir ve böylece
görüntülenen optik mesafenin doğruluğunu arttırabilir.
Çoğu kablo tasarımında, fiber uzunluğu kablo uzunluğundan
fazladır. Bu, fiber türlerdeki fiberin fazlalığından (gevşek tüp
tasarımlarında) ya da fiber tüpünün helezon şeklinden veya kablo
şeritlerinden kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla, kablo boyu ya da
fiziki mesafe, fiber boyundan ya da optik mesafeden ciddi biçimde
farklı olabilir.
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Bazı durumlarda, özellikle de hata yeri tespitinde, kullanıcılar
OTDR’nin optik mesafe yerine kablo boyunu ya da fiziki mesafeyi
göstermesini isteyebilir. Bu, kırılma indisi için farklı bir değer
kullanılması suretiyle yapılabilir. Bu işleme bazen, fiber fazlalığına
göre ayarlanan “etkin kırıma indisi” denmektedir.
Etkin kırılma indisini belirlemenin iki yolu vardır:
1. Kablo kayıtlarını kullanarak ya da OTDR izi üzerinde bilinen iki olay
arasındaki kablo boyunu ya da fiziki mesafeyi (Leff) bildiklerinden
ölçümü yapanlar , OTDR’den aşağıdaki verileri elde edebilir:
• Bilinen iki olay arasındaki optik mesafe (Lopt)
• Enstrümanın kullandığı kırılma indisi (RIopt)
Bunun ardından etkin kırılma indisi (RIeff) aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanabilir:
RIeff = (Lopt × RIopt)/Leff
2. JDSU T-BERD/MTS platformları gibi bazı OTDR’ler, bilinen iki
olayın imleçler ile sınırlarını belirleyip OTDR optik mesafe yerine
kabloyu ya da fiziki mesafeyi rapor edinceye dek kırılma indisini
değiştirerek RIeff değerini otomatik olarak hesaplayabilmektedir.
Başlangıç kablo belgelendirme işlemi sırasında, olaylara ya da
dosyalara not eklenmesine izin veren OTDR özelliklerinin
kullanılması önerilir. Coğrafi ya da GPS verilerinin girilmesi, hata
yeri tespiti sırasında son derece faydalı olacaktır. Aynı şekilde hata
yeri tespiti sırasında alınacak eksiksiz, ayrıntılı ve doğru kablo belge
kayıtlarının yerini hiçbir şey tutmaz.
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4.6.5 Otomatik Çift Yönlü Analiz
Artan fiber sayısıyla birlikte test süresi de uzayacaktır. Montaj sürecini
hızlandırmak ya da belirli bir zaman dilimi içerisinde test edilen fiber
sayısını arttırmak için, otomatik çift yönlü OTDR test cihazı gibi tam
otomatik aletler kullanılması çok daha büyük bir önem kazanmaktadır.
Otomatik çift yönlü OTDR işlevi, geleneksel çift yönlü OTDR analizi
sorunlarını ortadan kaldırır. Otomatik çözüm, aşağıdaki kabiliyetleri
sunmaktadır:
• Her iki ünitenin de aynı fiberi test ettiğinden emin olmak için
fiber süreklilik testi yapar
• Eğer yardımcı üniteninkinden farklıysa ana ünitenin OTDR test
konfigürasyonunu paylaşarak hatasız bir operasyon sağlar.
• Yardımcı ünitede veri alımı yapar ve izi ana üniteye aktarır.
• Ana ünitede veri alımı yapar ve izi yardımcı üniteye aktarır.
• Her iki ünitede de çift yönlü ölçüm yapar.
• Sonuçları tek bir dosyada ya da iki dosyada saklar.
Çift yönlü analiz prosedürü, tam otomatiktir ve tüm test
sonuçları her iki üniteden de anında ulaşılabilirdir. Ayrıca,
eşsiz veri alım hızı ve tam otomatik çift yönlü kabiliyetleri
sayesinde test sürelerini ciddi oranda kısaltmaktadır.
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OTDR Tabanı
Optik İletişim
Portu

OTDR Tabanı
İletişime
Tahsis Edilmiş Fiber

Test Edilen
Kablo

OTDR Testi

Optik İletişim
Portu

OTDR Testi

Otomatik Çift Yönlü OTDR ölçümü konfigürasyonu

4.6.6 Geri Döngü Ölçüm Yöntemi
Geri döngü yöntemini kullandıklarında ölçümü yapanların çift yönlü
OTDR ölçümleri için tek bir tane OTDR’ye ihtiyaçları vardır. OTDR
veri alımları, fiberin bir ucunda (sona yakın ucunda) yapılır. İki fiberin
tek bir veri alımıyla ölçülebilmesi, veri alım süresini iki kat azaltır. Bu
işlem için bir kişinin uca yakın OTDR konumunda, diğerinin ise
hattın uzaktaki ucunda durması ve fiber yolunu bir ekleme, ara kablo
ya da launch ucuyla geri döngülemesi gerekmektedir.
Launch Kablo

OTDR

Test Edilen Fiber
1
Test Edilen Fiber 2

Launch Kablo

Test Edilen Fiber 3
Test Edilen Fiber 4
Test Edilen Fiber 5
…

Geri dönü ölçümü, OE fiber 1 ve EO Fiber 2

Ara Kablo ya
da Launch
Ucu
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Kablonun son kullanıcısı, test yöntemi yerine kesin kayıp
sonuçlarıyla (fiber döngüleri olmadan) daha çok ilgilendiğinden,
rapor sadece kablo verilerini verir ve ekleme noktası, ara kablo ya
da launch ucu bilgilerini sonuç tablosundan çıkartır.
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4.7 OTDR Kabul Raporlama Aleti
Kabul raporunun oluşturulabilmesi için sahada analiz için
toplanan verilerin düzenlenmesi gerekmektedir. Kabul raporu, son
kullanıcıya okunması kolay, profesyonel bir rapor sunar ve fiberin
özelliklerini belgeler. Ölçümü yapanlar, sonuçları, kablo ve iş
bilgileri, kesit uzunluğu, çift yönlü ekleme kaybı, uç konnektör
yansıması, ara giriş kaybı, uçtan uca kayıp, dalga boyu kayıp
karşılaştırması ve kapsam dışı kayıp değerleri gibi bilgileri de
içeren özel tablolar haline getirir.
OTDR rapor oluşturma süreci, dört basamakta gerçekleşir: sonuç
analizleri, sonuş koullandırma, rapor üretimi ve belge çıktısı.
4.7.1 Sonuç Analizi
Test sonuçları, bir ofis bilgisayarına indirilerek düzenlenir. OTDR izlerine
doğrudan erişim ile, kabul raporlama yazılımı, her bir dalga boyundaki
OE ve EO izlerini otomatik olarak birleştirir.
Aynı kablo ID’sini ve fiber numaralarını kullanan basit bir bilgi
konvansiyonunu takip edilir. OE, bir yönü gösterir. EO ise diğer
yönü gösterir. Tek bir ekranda, çift yönlü tüm kablo için fiber
üzerinden alınan analiz verilerin tamamına erişebilir.

148

Veri kablosunu kullanarak OTDR, her iki yönden de iz takibi yapar ve
olay konumlarının fiber üzerinde ayarlanmasına izin vererek bir
şablon oluşturur.

JDSU FiberCable yazılımı ile test sonucu yönetimi

JDSU FiberCable yazılımı ile çift yönlü analiz
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Daha sonra bu şablon, kablodaki diğer tüm fiberler için bir referans
olarak kullanılır ve böylece ekleme noktalarının doğru
yerleştirilmesini ve tüm kablo için kaydedilmesini sağlar. Çift yönlü
analiz durumunun güncellenmesi yanlış sonuçları engeller.

Şablon, JDSU FiberCable yazılımı ile tüm fiberlere uygulanır.

Ölçüm yapanlar , hata bulma ve kablo restorasyonu amacıyla, fiber
şablonunun yanı sıra bilgileri düz yazı olarak girmek isteyebilir. Her
bir olay, tanımlanabilmesi için bir tanımlayıcı (kontrol deliği, su
geçişi, köprü, GPS koordinatları ya da diğer fiziki işaretler) ile
belirlenebilir. Bu bilgi, şablona sadece bir kez girilmelidir zira şablon
üzerinden kablodaki diğer tüm fiberler için kopyalanacaktır.
.
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4.7.2 Sonuçların Koşullandırılması
Çift yönlü test verileri, tüm fiberler için her iki ya da çoklu dalga
boylarında tamamlandıktan sonra sonuçların birleştirilerek kablo
kaydı haline getirilmesi gerekmektedir. Geleneksel yöntem
kullanılarak yapıldığında, bu operasyon tüm süreçte en uzun süren
işlemdir çünkü tüm verilerin bir elektronik tabloya girilmesi ve tablo
halinde formatlanması gerekir.
Bu kadar çok test verisini işlerken, raporu oluşturmadan verilerin
doğrulanması çok önemlidir. Bir rapor ön izleme işlevi mevcut
olabilir ki bu tablo formatına dönüştürülmüş olan bireysel fiber
verilerinin görüntülenebilmesi açısından çok faydalıdır. Daha sonra
ölçümü yapanlar , her bir fiberi, OTDR izlerini ve tablodaki olayları
inceler ve veri girişlerinin elektronik tablo formatında ön izlemesini
yaparlar.

JDSU FiberCable yazılımı ile raporun ön izlemesi
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4.7.3 Rapor Oluşturma
Veriler biraraya getirildikten, ön izlemeleri yapıldıktan ve belirli
ölçütlere göre doğrulandıktan sonra, bir sonraki adım bir elektronik
tablolama programını kullanarak raporun oluşturulması
olacaktır.Kabul raporu için istenen aşağıda belirtilen raporları seçilir:
• Kablo ve iş bilgileri
• Kesit uzunluğu
• Çift yönlü ekleme kaybı
• Uç konnektörü yansıma oran ve ara giriş kaybı
• Uçtan uca kayıp
• Ara giriş kaybı (kayıp test seti ile)
• Optik geri dönüş kaybı (kayıp test seti ile)
• 1310/1550 nm kayıp karşılaştırması
• Kapsama dışı kayıp değerleri
4.7.4 Dokümanların Basılması
Bu aşamada üretilen veriler tamamlanmış olmasına rağmen,
sonuçların profesyonel görünen bir kablo raporuna dönüştürülmesi
için biraz daha çalışma yapılması gerekmektedir.
Ölçüm sorumluları , mekanik stres (1310/1550 nm kayıp
karşılaştırması) yüzünden veya kablo kabul ölçütlerine uyumsuzluk
yüzünden montaj sırasında karşılaşılabilecek potansiyel sorunları
berileyip işaret etmek için dalga boyları arasında karşılaştırma
tablolarını ve kapsama dışı kayıp değerleri için özet tablolarını
kullanabilir.
Bu noktada, dokümanın son halini basmadan önce kablo, fiber ve test
parametreleriyle ilgili bilgi ve görüş eklenebilir. Bu seviyede
dokümanın müşteriye özel hale getirme imkanı, son kulanıcılar için
hazırlanmış verilerin daha iyi raporlanma imkanı sağlanmış olur.
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Müşteriye Özel bir kabul raporu

Sözlük
Bölüm 5
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ADM

Ekle / Çıkar Çoklayıcı

ADZ

Zayıflama Ölçü Bölgesi

APC

Açılı Fiziki Temas

APD

Çığ Işık Diyodu

ASE

Yükseltilmiş Eşzamanlı Emisyon

AWG

Sıralı Dalgakılavuzlu Optik Ağ

BER

Bit Hata Oranı

BR

Geri Yansıma

BW

Bant Genişliği

C-Band

Konvansiyonel Bant

CD

Renk Dağıtımı

CNR ya da C/N

Taşıyıcı – Gürültü Oranı

CW

Sürekli Dalga

CWDM

Kaba Dalga Boyu Bölmeli Çoklayıcı

dB

Desibel

DCF

Dağılım Dengeleyici Fiber

DCM

Dağılım Dengeleyici Modül

DCU

Dağılım Dengeleyici Ünite

Demux

Çoğullama Çözücü

Dense WDM

Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklayıcı (Bkz. DWDM)

DFB

Dağılımlı Geri Bildirim Lazeri

DST

Dağılım Destekli İletim

DUT

Test Edilen Cihaz

DWDM

Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklayıcı

E-Band

Uzatılmış Bant

EDFA

Erbiyum Katkılı Fiber Yükseltici

EDZ

Durum Ölü Bölgesi

ELED

Kesitten Işık Yayan Diyot

E/O

Elektrik – Optik Dönüştürü
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EMD

Denge Modu Dağıtımı

FBGs

Fiber Bragg Optik Ağları

FC

Sabit Bağlantı

FP

Fabry-Perot

FTTC

Hatta Kadar Fiber

FTTN

Hattın Ucuna Kadar Fiber

FTTH

Eve Kadar Fiber

FTTP

Binaya Kadar Fiber

FTTx

X’e kadar Fiber

FUT

Test Edilen Fiber

FWHM

Tam Genişlik Yarım Maksimum

FWM

Dört Dalga Karıştırıcı

GRIN

Kademe İndisi

HCS

Sert Zarflı Silika Fiber

HFC

Karma Fiber Eş Eksenli Kablo

IDP

Entegre Detektör / Ön Yükselteç

IIN

Girişim Ölçümlü Gürültü Yoğunluğu

ILD

Enjeksiyonlu Lazer Diyot

InGaAs

Indiyum Galliyum Arsenid

InGaAsP

Indiyum Galliyum Arsenid Fosfid

InP

Indiyum Fosfid

IR

Kızılötesi

IRED

Kızılötesi Yayan Diyot

L-Band

Uzun Dalga Boyu Bandı

LD

Lazer Diyot

LEAF

Geniş Etki Alanlı Fiber

LED

Işık Yayan Diyot

MFD

Mod Alan Çapı

MM

Çok Modlu

MMF

Çok Modlu Fiber
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MQW

Çoklu Kuantum Haznesi

MRN

Çok Yansımalı Gürültü

MUX

Çoklayıcı

NA

Sayısal Açıklık

NDSF

Dağılma Kaydırmalı Olmayan Fiber

NEXT

Yakın Uç Diyafonisi

NZ-DSF

Sıfır Olmayan Dağılım Kaydırmalı Fiber

OADM

Optik Ekle / Çıkar Çoklayıcı (ADM)

O-Band

Orjinal Bant

OCH

Optik Kanal

OCWR

Optik Devamlı Dalga Yansıma Ölçer

ODC

Optik Yönlü Kuplör

ODN

Optik Dağıtım Ağı

O/E

Optikten Elektriğe

OLT

Optik Hat Cihazı

OLTS

Optik Kayıp Test Seti

OMS

Optik Çoklayıcı Hattı

ONI

Optik Ağ Arayüzü

ONT

Optik Ağ Sonlandırması

ONU

Optik Ağ Birimi

OOI

Açık Optik Arayüz

ORL

Optik Geri Dönüş Kaybı

OSA

Optik Spektrum Analiz Cihazı

OSNR

Optik Sinyal – Gürültü Oranı

OTDR

Optik Zaman Bölgesi Yansıma Ölçer

OXC

Optik Çapraz Bağlantı Cihazı

PC

Fiziki Bağlantı ya da Temizlenmiş Bağlantı

PCS Fiber

Plastik Kaplı Slika Fiber

PD

Fotodiyot

PFM

Polarizasyon Koruyucu Fiber
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PMD

Polarizasyon Mod Dağıtımı

RIN

Bağıl Gürültü Yoğunluğu

S-Band

Kısa Dalga Boyu Bandı

SBS

Uyarılmış Brillouin Saçılım

SC connector

Abone Kanal Konnektörü

SE

Eyim Etkinliği

SLED

Yüzeye Işık Yayan Diyot

SLM

Tek Modlu Boylamasına Lazer

SM

Tek Modlu

SMLD

Tek Modlu Lazer Diyot

SMF

Tek Modlu Fiber

SNR vea S/N

Sinyal – Gürültü Oranı

SOA

Yarı İletken Optik Yükselteç

SPM

Kendinden Fazlı Modülasyon

SRS

Uyarılmış Raman Saçılım

ST Connector

Düz Uçlu Konnektör

TICL

Isıl Etki Dahil Kablo Kaybı

U-Band

Ultra-Uzun Dalga Boyu Bandı

UV

Ultraviyole

VCSEL

Dikey Kaviteli Yüzey Işıması Yapan Lazer

VECSEL

Uzatılmış Dikey Kaviteli Yüzey Işıması Yapan Lazer

VFL

Görsel Hata Yeri Belirleyici

WDM

Dalga Boyu Bölmeli Çoklayıcı

XC

Çapraz Bağlantı

XPM

Çapraz Faz Modülasyonu

XT

Diğer Hatlatlara Karışım
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