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FIBRA ÓPTICA

INTRODUÇÃO

A fibra óptica é uma grande tecnologia desenvolvida que surgiu para trazer inúmeros benefícios ao nosso cotidiano, graças ao físico

Narinder Singh Kapany que consolidou essa tecnologia fantástica. Atualmente a tecnologia de transmissão ótica está em constante

evolução em várias aplicações no nosso dia a dia, devido as diversas possibilidades de aplicações e benefícios que esse sistema

revolucionário pode proporcionar, tais como transmissão de dados telefônicos, comunicação na internet, equipamentos eletrônicos

aplicados na medicina para exames no interior do corpo e até mesmo para estudos de física e engenharia nuclear para visualização

das operações no interior de reatores. Algumas das vantagens da fibra óptica é a sua total imune a interferências eletromagnéticas e

não conduz eletricidade.
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DESENVOLVIMENTO

A fibra óptica é um material feito de vidro ou de matéria

produzido de polímero, que no seu núcleo funciona como um

espelho que por meio da reflexão ocorre o transporte da luz em

seu interior continuamente, também um material flexível que

possuindo um diâmetro menor do que um fio de cabelo. Não

importa a distância, as fibras ópticas levam informações de uma

parte à outra, quase instantaneamente, ou seja, à velocidade da

luz. Sua estrutura é representada na figura a baixo.
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CONCLUSÃO

Figura 1: Fibra óptica

Fonte - http://www.zttcable.com.br/fibra_optica/

Conclui-se que as fibras ópticas têm apresentado grande

evolução para atender a necessidade do homem. É de suma

importância para quem preza por velocidade e integridade dos

dados, pois a velocidade da informação vale ouro. Assim

podemos afirmar que as fibras ópticas são hoje indispensáveis,

um produto do avanço tecnológico e são já um marco na história

das invenções.

Vantagens

• Imunidade a interferências eletromagnéticas e ruídos;

• Isolamento elétrico;

• Segurança;

• Possibilidade de ampliação da banda sem modificação da 

infraestrutura.

Desvantagens

• Fragilidade;

• Custo elevado de compra e de manutenção;

• Falta de padronização dos componentes ópticos;

• Dificuldade de ligação das fibras ópticas

Na figura acima observamos os dois tipos de fibra ópticas mais

utilizados que são: Monomodo e Multimodo, dentre as duas a

monomodo e a mais indicada pelo fato de trafegar altas taxas de

transmissão de até 10 Gigabit Ethernet para um comprimento de

10 km, e tem possibilidade de transmissão de sinais de até 120

quilômetros, já a multimodo para conseguir trafegar 10 Gigabit

Ethernet, a sua extensão e de apenas 550 metros, e com

possibilidade de atingir o limite máximo de 2 km.

As características da monomodo e mais voltada para percursos

com longas distâncias, usada mais por operadoras. A

multimodo seria mais para pequenas distância, consumida mais

para aplicações para backbones de distancias menores, sendo

para conexões internas.

Nessa realidade a fibra óptica é o que temos de mais

sofisticado, porém todo produto tem suas vantagens e

desvantagens, veja algumas:

Monomodo

Multimodo


