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• Når geostasjonære satellitter ble tatt i bruk, ble de
også benyttet til talekommunikasjon. Det hadde fungert

fint hadde det ikke vært for
lyshastigheten. Når man skulle
snakke med noen på et annet
kontinent, måtte signalene i

tillegg til å gå over land bevege
seg 37 000 km opp og like
langt ned. Det blir deler av et
sekund av slikt og det kunne

være plagsomt når man snakket
sammen. I dag går de fleste
samtaler med lysets hastighet i
fiberkabel og da spiller det ingen

rolle om det er naboen eller en
på andre siden av jorda man
snakker med.

OPTISKE FIBRE

FORSTØRRET FIBER: Fiberkabelen
innerst er selve fiberen hvor lyset
beveger seg. En singelmodusfiber er
typisk ni tusendels mm i diameter.
Utenpå ligger en optisk kappe
som reflekterer lyset tilbake i
kabelen. Deretter kommer
et buffersjikt som beskytter glasslagene mot støt
og brudd. Til slutt en
kapsling.
ILLUSTRASJON:

En av årets nobelprisvinnere i fysikk, Chang K. Kao har
æren for det teoretiske grunnlaget for fiberoptikken.

MANGE FARGER: Vi klarer å presse stadig
flere bit inn i hvert bølgeområde. I tillegg
utnytter vi stadig flere bølgeområder. Det
gjøres ved å benytte flere lasere som lyser
inn i fiberen. En for hver bølgelengde, eller
farge om man vil. Disse bølgene er basert
på farget laserlys.

Poenget med dagens fiberoptikk
er at det er blitt en fenomenal teknologi for å overføre informasjon.
Billige fiberkabler har en enorm
kapasitet på grunn av den store
båndbredden, og de kan overføre
signalene over stadig lengre distanser.
Alternativet var kabler basert
på kobberkjerne, men de er ikke
i nærheten av å kunne konkurrere med fiberkabler om verken
båndbredden eller distansen de
kan overføre uten forsterkning.
I tillegg er fiberkabler immune
mot elektromagnetisk interferens som lett oppstår mellom
tradisjonelle kobberbaserte signalkabler.
Det fine med en fiberkabel er
at kapasiteten kan utvides selv etter at den er lagt. De kan utstyres
med nye lasere, ny modulasjons-

teknologi og nye sensorer i form
av nytt endepunktutstyr. Det er
veldig mye billigere enn å erstatte
hele kabelen.

Kjempekapasitet
Kapasiteten i en fiberkabel bestemmes av flere parametre. For
det første er vi blitt stadig flinkere til å utnytte den båndbredden som overføres. Vi klarer å
presse stadig flere bit inn i hvert
bølgeområde. I tillegg utnytter vi
stadig flere bølgeområder. Det
gjøres ved å benytte flere lasere
som lyser inn i fiberen. En for
hver bølgelengde, eller farge om
man vil. Disse bølgene er basert
på farget laserlys. Jo tettere bølgeområdene legges, jo vanskeligere er det å skille dem igjen og
prisen på utstyret øker. Utnyttes
kabelen med mange bølgeområ-

der, vil mange av dem også bli
liggende utenfor området med
minst dempning og signalet må
forsterkes oftere.
Det har vært vanlig å legge
kabler med fra 2,5 til 40 Gbit/s
kapasitet per bølgelengde. Med
mange bølgelengder øker kapasiteten deretter.
Dessuten legger man gjerne fiberkabler som inneholder mange
fibre.

Optisk forsterkning
Det er selvfølgelig grenser for
hvor langt et optisk signal kan
gå før det blir for svakt på mottakersiden. Et helt uforsterket lyssignal kan gå opptil 200 til 250
km. Blir det lengre enn det kan
man bruke ulike teknikker for å
forsterke signalet optisk. Ved å
spleise inn et stykke med dopet

fiber er det mulig å benytte lys, f.
eks, fra en laser til forsterkning.
På landkabler er det vanlig å
bruke forsterkere etter 90 til 100
kilometer, for her er det tilgang
på strøm. I sjøkabler som f. eks.
over Atlanterhavet må kabelen
også være strømforsynt fra begge
sider. Her benytter man gjerne
svært kraftige lasere og kostbart
utstyr for å regenerere signalet
for hver 800 til 1000 kilometer.
Slik regenerering skjer ved at
signalet termineres, dekodes og
sendes på nytt inn i kabelen med
en laser for hvert bølgeområde.

To hovedtyper
Den mest utbredte typen fiberkabler er såkalte singelmodusfibre.
Alle fiberkabler på lange strekninger er av denne typen. En
singelmodusfiber har en syltynn

kjernefiber,
vesentlig tynnere
enn et hårstrå. De overfører
infrarødt laserlys med et bølgeområde som varierer fra 1300 til
1550 nm.
Multimodusfibre som har vært
mye brukt til kortere strekninger,
slik som fiber til husstander, har
vesentlig større kjernefiber enn
singelmodusfibre. Forskjellen
er 9 tusendels mm på singel og
over 60 på multi. De er mindre
sofistikerte og billigere og bruker
infrarødt lys i bølgeområdet fra
850 til 1300 nm. Man bruker vanligvis lysdioder og ikke lasere til
å generere signalene i en multimodusfiber. Tradisjonelt har slike
systemer vært billigere, men i dag
er det utviklet fibre som kan belyses med lysdioder og som tåler
langt mer bøying enn før.

MORTEN GULDEN

SLIK FUNKER DET
En moderne fiberkabel består av mange lag hvor
det innerste fiberet er syltynt og av ultrarent glass.
Utenpå dette ligger det en kappe av glass eller plast.
Poenget med dette laget er at de har en lavere brytningsindeks enn kjernen og det virker som et speil
på lysbølgene når de treffer grensen mellom de to
lagene i en liten vinkel.
På grunn av ulikheten i brytningsindeks mellom de
to lagene vil hele lysbølgen reflekteres i samme vinkel som den traff overflaten. Lyset taper ikke energi i
brytningen så fremt vinkelen mot overflaten er rundt
6 grader eller mindre. Laserlyset som sendes inn
i fiberen vil aldri gå på tvers gjennom fiberen. Det
vil alltid ha en vinkel, om ikke annet så fordi fiberen
er bøyd. Fiberkabler bør derfor ikke bøyes for mye,
ellers øker tapene.

Kilde: Carl-Edward Joys, Alcatel-Lucent

Uten Kao ville verden sett annerledes ut

U

ten Charles K. Kao
hadde nok verden
sett temmelig annerledes ut. Han var
nemlig en av pionerene innen
fiberoptikk og la grunnlaget for
den teleinfrastrukturen vi kjenner i dag.
Kao begynte å forske på fiberoptikk i 1966. Fiberoptikk var
ikke noe nytt selv den gangen.
Allerede i 1840 hadde man vist
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at glassfibre leder lys, men signalene lot seg bare overføre
noen meter. Det var ikke mye
å bygge industri på, men Kao
viste at det ikke var noe galt
med teknologien. Det var materialene som satte begrensningene.
Kao regnet ut at det ville
være mulig å overføre signaler
i glass 100 kilometer. Poenget
var å skape et renere glass uten

så mye forurensninger. Han
regnet ut at dempningen i rent
glass burde kunne reduseres til
0.20 dB for hver kilometer eller
mindre. Kao fant ut at ultrarent
silisiumoksid, SiO2,var perfekt
for optiske fibre. Med disse
beregningene som grunnlag
startet forskningen på ultrarent
glass til fiberoptikk og ut over
70-tallet kom de industrielle
anvendelsene i gang.

REKORD
• Alcatel-Lucent offentligjorde nylig
en ny overføringsrekord på en
distanse som tilsvarer Chicago til
Paris. De overførte en informasjonsmengde som tilsvarer 400
DVD-er på et sekund. Og det på én
fiber i hver retning. Den enorme
kapasiteten kommer av at man
bruker 155 lasere som hver lyser
inn i kabelen med hvert sitt bølgeområde.
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