
فیوژن فیبر نوری چیست و چه  

 کاربردی دارد؟ 
در این مقاله می خواهیم درباره فیوژن فیبر نوری صحبت کنیم که یکی از تجهیزات مهم شبکه به 

شمار می رود. درست است که این فیوژن جزو تجهیزات اصلی شبکه نیست، اما چون به هر حال 

کابل فیبر نوری در تجهیزات پسیو شبکه بسیار نقش مهمی را ایفا می کند، الزم است که شما  

فیوژن آن هم اطالعاتی داشته باشید. برای همین هم در این مقاله به سراغ آن رفتیم تا با  درباره

آن بیشتر آشنا شویم و ببینیم که دقیقا قرار است چه کاری را انجام بدهد. در این مقاله با  

آشنا می شویم، متوجه خواهیم شد که چرا به آن نیاز داریم، درباره   نوری  فیبر   فیوژن  تعریف

نیز توضیحاتی را   نوری فیبر فیوژن کاربرد آن صحبت خواهیم کرد و در نهایت درباره مراحل انجام

 .س در این مقاله با ما همراه باشیدارائه خواهیم داد. پ 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 دارد؟   کاربردی   چه   و   چیست   نوری   فیبر  فیوژن  •

 چیست   فیوژن   دستگاه  •

 باشد؟   می   صورت  چه   به   نوری   فیبر   فیوژن   انجام   مراحل  •

 استریپ  •

 سازی   پاک  •

 نوری   فیبر   برش  •

 اسپالیسینگ   فیوژن  •

 پایانی   سخن •
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فیوژن فیبر نوری چیست و چه کاربردی  

 دارد؟ 

در واقع یک فناوری جدید است که برای اتصال بین دو کابل فیبر نوری  نوری   فیبر  فیوژن 

استفاده می شود که به آن جوش فیبر نوری هم می گویند. در این روش ما از   شبکه   پشتیبانی  در

“فیوژن فیبر نوری” در واقع   گرما برای متصل کردن فیبر های نوری به همدیگر استفاده می کنیم.

با دستگاه فیوژن انجام می شود که این دستگاه با ایجاد حرارت، موجب گرم شدن تار های فیبر  

 .نوری در نقاط جوش می شود و باعث می شود که دو نقطه به همدیگر وصل بشوند

کندگی و بازتاب نور را در طول کابل فیبر نوری کم می کند.  نوری فیبر فیوژن برای این کار هم از  پرا

گرمای قوس الکتریکی استفاده می کند که البته در زمان های قدیم از حرارت شعله های گازی و  

حرارت ناشی از عبور جریان الکتریکی نیز استفاده می شد. در حال حاضر کابل های فیبر نوری 

و صنایع مختلف،  کامپیوتری   های   شبکه   پشتیبانی  جزو فناوری های جدید مورد استفاده در

خصوصا شبکه به حساب می آیند که این کابل ها ساختار چند الیه ای دارند که برای ایجاد جوش  

 .درستی برش زده بشوند تا کامال تمیز باشند بین آن ها، این کابل هخا باید با دقت بسیار و به

انجام می شود، باید مراقبت های الزم نیز از کابل ها انجام شود تا در  نوری فیبر فیوژن بعد از اینکه

نقطه جوش آن ها، خمیدگی بیش از حد ایجاد نشود که ممکن است به همین دلیل، مابل به طور  

 .موقت یا دائمی دچار قطعی بشود
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 دستگاه فیوژن چیست 

فیوژن فیبر نوری توسط دستگاه فیوژن انجام می شود که یک دستگاه است که می تواند هسته  

های اصلی که از جنس شیشه خالص هستند را به یکدیگر جوش بدهد.این پروژه ی نسبتا سخت  

است . همچنین دستگاه فیوژن برای وصل   شبکه  نگهداری  برای انتقال بهتره داده ها از کابل ها در

کردن و جوش دادن سطح مقطع دو فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه کار آن به این  

رار داده می شود و سپس درب دستگاه بسته می  صورت است که سر دو فیبر نوری در دستگاه ق

شود، حال دو فیبر نوری نازک از دو طرف به دستگاه وارد می شود و ادامه کار توسط دستگاه به 

قابل مشاهده  LCD صورت خودکار اتوماتیک صورت می گیرد و مراحل کار نیز از طریق دستگاه

 .می باشد
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 مراحل انجام فیوژن فیبر نوری به چه صورت می باشد؟ 

 استریپ 

در این عملیات از فیوژن فیبر نوری محافظ پلیمری کابل برای رسیدن به بافت رشته فیبر نوری  

برداشته می شود. با توجه به اینکه رشته های فیبر نوری بسیار حساسا هستند، این عملیات ها  

بهترین باید با دقت بسیار باال انجام بشوند و برنامه ریزی های مختلف قبل از فیوژن انجام بشود تا 

ارائه دهد. عملیات استریپ جزو مراحل   افزار  سخت   و   شبکه   پشتیبانی   خدمات  بازدهی را در

م بگیرد به این خاطر که اشتباه  حساس فیوژن محسوب می شود و باید با دقت و تمرکز الزم انجا

 .در این مرحله می تواند مراحل بعد را نیز به خطر بیندازد

 پاک سازی 

بعد از اینکه استریپ انجام شد، فیبر های نوری را باید با استفاده کردن از الکل و دستمال های 

. خاص و مخصوص تمیز کرد تا به طور کامل آلودگی هایی که روی آن است از بین برود

در نقطه   داده این کار به حدی باالست که اگر این کار با دقت و تمرکز باال انجام نشود، افت   اهمیت

 .جوش حاصل می شود که به هیچ عنوان خبر خوبی برای کار ما نیست
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 برش فیبر نوری 

برش یکی از مهمترین مراحل در فیوژن فیبر نوری محسوب می شود که در این عملیات ما با کاتر 

های مخصوص، سطخ مقطع فیبر را برای انجام عملیات فیوژن آماده می کنیم. در این مرحله باید 

ین مرحله نیز با دقت خودمان را به قدر کافی باال ببریم به این خاطر که همانند مراحل قبلی، ا 

کوچکترین اشتباهی می تواند خسارت های جبران ناپذیری به بار بیاورد و باعث شود که مجبور 

شویم عملیات را دوباره تکرار کنیم و هم وقت خودمان را بیشتر هدر بدهیم و هم منابع را به خطر  

که افت سیگنال   بیندازیم. اگر برش به سطح مقطع فیبر به درستی صورت نگیرد، باعث می شود

 .تا حد زیادی باال برود

 فیوژن اسپالیسینگ 

این مرحله از فیوژن کابل فیبر نوری اصلی ترین و مهمترین مرحله می باشد. در این مرحله رشته 

ها در دستگاه قرار می گیرد، تنظیمات الزم انجام می شوند، عملیات فیوژن و قرار دادن نقطه  

مخصوص نیز انجام می گیرد. در این مرحله نحوه قرار گرفتن دو تار در   حرارتی  کریمپ  جوش در

است و باید دقت کنیم که این مرحله با   یک راستا در سه محور طولی، عرضی و ارتفاع بسیار مهم

در کل انجام درست و کامل مراحل باال می تواند دقت کابل .دقت و تمرکز بسیار باالیی انجام بشود

ما را تا حد زیادی کنترل کند. اگر افت فیوژن در کابل ما اتفاق بیفتد، می تواند روی تنظیمات  
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ته با استفاده از جوش های لیزری در دستگاه ها نیز می  دستگاه و اپراتور تاثیر مستقیم بگذارد. الب

شود که به عملیات فیوژن سرعت الزم را بدهیم که البته این روش ها نیازمند برنامه نویسی خاص  

 .خودشان می باشد و برنامه ریزی های مختلفی قبل از فیوژن فیبر نوری باید انجام بشود

 

 سخن پایانی 

چقدر در شبکه های کامپیوتری مهم است   نوری  فیبر   کابل   انواع  در مقاالت قبلی اشاره کردیم که

اما استفاده از این کابل ها همیشه به یک سری تجهیزات جانبی نیاز دارد که همیشه باید در  

دسترس تکنسین های شبکه باشد. پس در فراهم کردن این موارد کوشا باشید تا امور شبکه به 

 .بهترین نحو انجام بشود

 :منبع

fiberoptics4sale.com 

 

https://comco.computer/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/
https://www.fiberoptics4sale.com/blogs/archive-posts/95047494-optical-fiber-fusion-splicer-types-fusion-splicing-machines-explained-in-detail
https://comco.computer/wp-content/uploads/2022/06/%D9%81%DB%8C%D9%88%DA%98%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%DA%AF.png

