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REDES - FIBRA ÓTICA
INTRODUÇÃO

A evolução da comunicação motivada pela necessidade de aumento da capacidade de tráfego de voz, vídeos e dados de alta

velocidade, faz com que nos deparemos de forma constante com novos conceitos de tecnologias em termos de meios de transporte

das informações, Atualmente a tecnologia de transmissão óptica está a progredir muito rapidamente que nos últimos anos houve um

aumento da demanda por meios de transmissão de voz e dados de alta capacidade e velocidade. Entre os motivos estão as

expansões dos sistemas de telefonia, TV a cabo e etc, o crescimento das redes de computadores e principalmente, o avanço da

internet, ela faz parte das principais redes de comunicação do mundo devido a sua grande área intercontinentais. Com gigantesco

avanço tecnológico, a evolução da tecnologia tetônica que explora a luz para armazenamento e envio de dados, os meios de

abrangência que variam de áreas metropolitanas até de transmissão ópticos tornaram-se a opção mais viável e eficaz para

transmissão de grandes volumes de informações de forma rápida e confiável, atingindo velocidades de transmissão de dezenas de

gigabits.
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DESENVOLVIMENTO

Consiste basicamente de material dielétrico, em geral sílica ou

plástico, transparente flexível e de dimensões reduzidas, Os

cabos de fibra óptica são construído de uma forma que garanta

a proteção da fibra durante e após a instalação e que seja

adequada ao tipo de serviço de modo que assegurar uma

transmissão sem perdas de propriedades enquanto durar a vida

do sistema. A escolha do tipo certo da fibra óptica é muito

importante, primeiro e preciso entender a sua aplicação e

conhecer a suas reais necessidades para, ai então decidir o tipo

de fibra mais adequada.

A Fibra é revestida com vários camada proteção plástica, fibra

de fortalecimento, revestimento interno, camada de refração e

núcleo.

Existem dois principais tipos de cabos de fibra óptica a

monomodo e multimodo. Fibras Multimodo - A Fibra

multimodo são fibras mais utilizadas para ligar pontos de menor

distancia, pois garantia de transmissão é de apenas 300 metros

de transmissões sem perdas, elas são mais recomendadas

para redes domésticas porque são muito mais baratas. Fibras

Multimodo - A Fibra multimodo são fibras mais utilizadas para

ligar pontos de menor distancia, pois garantia de transmissão é

de apenas 300 metros de transmissões sem perdas, elas são

mais recomendadas para redes domésticas porque são muito

mais baratas.

Figura 2: Fibras óptica - Monomodo

e multimodo

Fonte - http://www.tecmundo.com.br/
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CONCLUSÃO

Figura 1: Fibrá óptica

Fonte - http://www.grupogmaes.com/

Com a crescente transmissão de dados e sua difusão global,

houve uma necessidade de criar uma meio que suportasse

transmitir tantas informações que vem sendo enviadas. O cabo

de cobre começou a apresentar limitações quando consideradas

questões importantíssimas para o novo mercado taus, como:

segurança, capacidade de transmissão, maiores distancias

percorridas, vida útil de seus cabos, equipamento, e etc.

Apesar de seu custo elevado, ela é um investimento para o futuro

próximo, pois a cada dia que passa a transmissão de dados fica

cada vez maior, necessitando de equipamento de ponto para

suportar essa demanda. Também é de suma importância para

quem preza por velocidade e integridade dos dados. Pois a

velocidade da informação vale ouro.


