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ملخص محاضرة خاصة بمقرر مادة
"نظم اتصاالت بصرية وليزرية"
” تطبيقات نظم االتصاالت البصرية والليزرية“ 1
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بعنوان:

أنظمة االتصاالت عبر الكوابل البحرية البصرية
Communication Fiber-optic Submarine Cables Systems

• دور األلياف في شبكات :The role of Fiber-optic in 5G networks 5G
حسب دراسة قامت به  Deloitteفإن  %11فقط هي نسبة حركة االنترنت  internet trafficالمنفذة
عبر الشبكات الالسلكية  wireless networkمقابل  %90هي حركة االنترنت internet traffic
المنفذة عبر الشبكات السلكية ( wireline networkشبكة الكابالت البصرية البحرية!).
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 .Iالكابالت البصرية البحرية :Fiber-optic Submarine Cables
• مقدمةةة :كابللل االتصللاالت البح لري هللو كابللل يقللا فللي قللا البحللر وهللو جللزم مللن شللبكة عالميللة تحمللل
االتصاالت عن بعد بين الدول.
تسلتخدم الكللابالت الحديثللة تقنيللة األليةةاف الئةةو ية  Fiber-opticلنقلل البيانللات الرقميللة بمللا فللي لل
الهاتف واإلنترنت وحركة البيانات الخاصة.
أول كابل اتصاالت بحري كان لنقل حركة التلغراف ثم تبعه أجيلال ملن الكلابالت لنقلل حركلة الهلاتف ثلم
لنقل حركة المعلومات.
 عادة يتم الولوج إلى شبكة االنترنت عبر الكابالت البحرية لذل يوجد اليوم أكثلر ملن  420كةبال بحريةاموضوعة في الخدمة الفعلية تمتد على مسافة أكثر ملن  700000ميلل (ملا يعلادل  1.1مليةو كيلةومرر)
حول العالم.
صا تحمل الكبل البحري وتضلعه بلبطم
خصي
معدلة
سفن
باستخدام
المغمورة
البحرية
كابالت
ال
 يتم وضاً
فللي قللا البحللر وفقًللا للخ للط التللي يقللدمها مشللغل الكابللل  Cable Operatorأو مال ل الكابللل Cable
.Owner
يمكلن للسللفن حملل مللا يصللل إللى  2000 Kmمللن الكللابالت .تقلوم السللفن والمحاريل الغواصللة الحديثللة
بأعمال تمديد الكابالت البحرية بواقا  200 Kmبعمل في اليوم.
صا للتعامل ما البيئة البحريةة .ملا اخخلذ فلي االعتبلار أنلوا الظلروف
 يتم تصميم الكبل البحري خصي ًالتي يتعرض لها (الكابالت البحرية اخولى كانت تصنا من النحاس)( .انظر الشكل :)1

الشكل ( )1الكبل البحري

صا رئيسية تبلل  63605أميلال ملن الكلابالت البحريلة .باكتملال كابلل  Curieفلي
 تمتل  Googleحص ًعام  2019ستصبح  Googleالمال الوحيد لـ  10.433ميالً ملن الكلابالت البحريلة .و سيصلبح مجملو
ما تمرلكه  Googleما نسبته  ٪8.5من الكابالت البحرية في جميا أنحام العالم!
بغض النظر عن التكنولوجيا الالسلكية المستخدمة فإن اخلياف ستكون البنيةة الرحريةة الداعمةة لاةبكات
الجيل الخامس .5G

• أنواع الكابالت الئو ية :Fiber-optic Types
يمكن تقسيم الكابالت الضوئية من حي طبيعة االستخدام إلى نوعين رئيسين:
 .1الكابالت البرية :Fiber-optic Terrestrial Cables
وتضم جميا أنوا الكلابالت الضلوئية أو الكلابالت اخليلاف الزجاجيلة التلي توصلل بلين نق تلين محلددتين
من مكان جغرافي على اليابسة سوام أكانت م مورة ضمن اخرض أو غير م ملورة (مملددة عللى سل ح
اخرض).
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 .2الكابالت البحرية :Fiber-optic Submarine Cables
وتضم جميا أنوا الكابالت الضوئية أو الكابالت اخلياف الزجاجية التي توصل بين نق تين محددتين
من مكان جغرافي في البحر سواما ً أكانت م مورة ضمن قا البحر أو غير م مورة (ممددة على س ح
القا ).

• أنواع الكابالت الئو ية البحرية :Fiber-optic Submarine Types
يمكن تقسيم الكابالت الضوئية البحرية من حي البنية  Structureإلى نوعين رئيسين:
 .1الكابالت البحرية الخفيفة "العادية" Lightweight Fiber-optic Submarine Cables
 .2الكابالت البحرية المسلحة "الثقيلة" Armoured Fiber-optic Submarine Cables

• مبدأ عمل الكابالت البصرية البحرية :Fiber-optic Submarine Cables
تسللتخدم الكللابالت البحريللة الحديثللة تقنيللة اخليللاف البصللرية .يللتم تسةةليأ أشةةعة الليةةزر علللى مةةد ل اللي ة
البصةةر  Fiber-opticلتصللل بمعةةدالت يةةريعة للغايللة إلللى المسللتقبالت فللي ال للرف ابخللر مللن الكبللل
(مخرج اللي ).
يتم تغليف هذه اخلياف الزجاجية ب بقات من البالستي (وأحيانًا أسالك فوال ية) للحماية.

• مكونات الكابالت البحرية المسلحة"الثقيلة" Armored Fiber-optic Submarine
:Cables Components
يتكون الكبل البحري من قسمين رئيسين (انظر الشكل :)2
 .Iالنواة :Core
 .1اللي الزجاجي  :Optical Fiberويمثل الجزم اخساسي للكبل ويتكون بدوره من عدة
شعيرات من اخلياف الزجاجية  Strandيختلف عددها بحسب سعة الكبل
 .2غمد حماية Protection Pipe
 .IIطبقات الحماية :Protection Layers
 .1ال بقة المضادة لضغط المياه Anti-Water pressure Layer
 .2ال بقة المضادة Anti-tencil Layer -
 .3قناة نحاسية Copper Pipe
 .4ال بقة العازلة Insulation Layer
 .5سل Armoring Wire
 .6حامل سل Armoring Wire Holder

الشكل ( )2مكونات الكابالت البحرية المسلحة (المدرعة)
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 .IIنظام الكابالت البحرية :Typical Fiber-optic Submarine Cable System
• مكونات أنظمة الكوابل البحرية النموذجية :Typical Submarine Cable Systems
يتكون نظام الكوابل البحرية النمو جي من اخقسام التالية (انظر الشكل :)3

الشكل ( )3مكونات أنظمة الكوابل البحرية النمو جية

 .1الرجهيزات الطرفية :Terminal Equipments
وهي عبارة عن مجموعة شاشلات مراقبلة  Contrl Panelوطرفيلات تحكلم منلوط بهلا وئلائف المراقبلة
والتحكم وأعمال التشغيل والصيانة.
 .2تجهيزات الرزويد بالطاقة ):Power Feeding Equipment (PFE
يتم تغذية أجهزة إعادة اإلرسال  Repeaterبواس ة تيلار مباشلر مسلتمر ) Direct Current (DCيملر
عبر موصل بالقرب من مركز الكبل علن طريلا التسلسلل .يلتم تركيلب معلدات تغذيلة ال اقلة ( )PFEفلي
المح ات ال رفية  Landing Stationعلى اليابسة.
 .3مقاطع كوابل مسلحة :Armoured Cable
وهي تمثل الجزم الذي سيمدد على الرصيف القاري والذي يجب أن يكون عللى درجلة عاليلة ملن الحمايلة
من التأثيرات المحتملة لعوامل التآكل بسبب حركة اخمواج وحركة السفن والنقل البحري.
 .4مقاطع كوابل فيفة الوز :Lightweight Cable
 .5المعيدات  :Repeatersوهي عبارة عن أجهزة إعادة إرسال اإلشلارات الضلوئية منلوط بهلا وئلائف
المحافظة على السرعات التصلميمية لمعلدالت نقلل المع يلات  Data Transmissionعبلر الكبلل .يبلين
الشكل ( )4معيد  Repeaterمن إنتاج شركة  NECاليابانية:

الشكل ( )4معيد  Repeaterمن إنتاج شركة NEC
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كما يبين الشكل ( )5كيفية ربط معيد  Repeaterلمقاطا كوابل بحرية:

الشكل ( )5طريقة ربط معيد  Repeaterبالكبل البحري

يتم تحديد عدد المعيدات بشكل مسبا في طور التأسيس تبعا ً لعاملين:
أ) -مسافة مسار الكبل Route Distance
ب) -عدد نقاط التوزيا Landing Station Points
يستخدم المعيد  Repeaterفي نظام اتصاالت اخلياف الضوئية لرجديد اإلشارة البصلرية .تسسلتخدم أجهلزة
إعادة اإلرسلال هلذه لرويةيع مةدر روابةأ االتصةاالت البصةرية ملن خلالل التغللب عللى الخسةارة الناشلةة
بسللبب تجللاوز المسللافة المسللموت (والتللي تبل ل بالنسللبة لكوابللل اخليللاف الضللوئية  60Mileأو مللا يعللادل
 100Kmوس يا ً) بها لنقل اإلشارة بدون ضياعات .Losses
تصحح بعلض أجهلزة التكلرار أيضًلا لتشلويه اإلشلارة الضلوئية ملن خلالل تحويلهلا إللى إشلارة كهربائيلة
ومعالجة تل اإلشارة الكهربائية ثم إعادة إرسال إشارة بصرية
 .6المفرعةات  :Branching Unitsوهلي عبلارة وحلدات بملدخل واحلد و بمخلرجين أو أكثلر تسلتخدم
عنلد الحاجللة إلللى إنشللام فللر جديلد فللي حللال تغذيللة الكبللل خكثللر ملن مح للة توزيللا أرضللية Landing
( Station Pointمثللال ل ل كبللل بيللروت -طرطللوس  Berytarالللذي سللنتكلم عنلله الحق لا ً للله  3ثالثللة
 Landing Station Pointهم بيروت طرابلس و طرطوس يحتاج إلى )Branching Unit
• تقنية ):Dense Wavelength Division Multiplexing(DWDM
تتيح تقنية  DWDMاإلرسال ("تعدد اإلريال برقسيم طول الموجة" التي تقلوم عللى تعةدد إرسلال علدد
من إشارات الناقل الضوئي على لي بصر واحد باستخدام أطوال موجية مخرلفة لئةو الليةزر) حتلى
 100Gbps x 100من اخطوال الموجية بسعة إجمالية  10 Tbitpsلكل زوج من اخلياف.
يتم تحقيا ما يصل إلى  80 Tbitpsعبر كابل مكون من  8أزواج من اخليلاف لمسلافة إرسلال تصلل إللى
 12000 Kmللشبكات عبر المحي ات.
***

حلب 2020/3/15
ما كل التمنيات بالنجات التوفيا
مدرس المقرر :الدكرور حسن مسلماني
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