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Τι είναι οι Οπτικές Ίνες

▪ Πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό 
ή γυαλί, με διάμετρο πυρήνα 
περίπου 9μm όπου από μέσα τους, 
μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, 
υπό μορφή φωτός.

▪ Διακρίνονται σε Single mode και 
Multi mode και χρησιμοποιούνται 
εμπορικά από το 1980.



Πλεονεκτήματα Οπτικών Ινών

▪ Χαμηλό κόστος πρώτης ύλης

▪ Υψηλό bandwidth

▪ Πολύ πιο μικρές διαστάσεις και 
βάρος σε σχέση με τα χάλκινα 
καλώδια

▪ Υψηλός ρυθμός μετάδοσης 
δεδομένων

▪ Μικρές απώλειες κατά τη 
μετάδοση του σήματος

▪ Δεν επηρεάζονται από τις 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

AT&T promotional photo from 1970s



Οπτικές Ίνες: Το Connectivity του Σήμερα



Αρχιτεκτονική Δικτύου FTTx



Εγκατάσταση Οπτικών Ινών
(εκτός των εγκαταστάσεων)



Απαιτήσεις Εγκατάστασης

Εγκατάσταση οπτικού καλωδίου/σωληνώσεων

▪ Πρόβλημα: Η υπάρχουσα υποδομή

▪ Λύση: Ανίχνευση υπόγειων υποδομών με τη χρήση ειδικών
εργαλείων και ειδικών ταινιών. Η μετέπειτα χαρτογράφηση
των εργασιών με χρήση γεωγραφικών συστημάτων
πληροφοριών (GIS).



Διάνοιξη Τάφρου

Πρόβλημα 1: Κόστος

Πρόβλημα 2: Χρόνος

Λύση: Διάνοιξη υπόγειας “οδού” χωρίς τη χρήση τάφρου

Οφέλη:

➢ Δεν διαταράσσεται η επιφάνεια
➢ Δεν δημιουργούνται προβλήματα με τους κατοίκους
➢ Ελάχιστες εκσκαφές
➢ Λιγότερα κατασκευαστικά μηχανήματα
➢ Αποφυγή μποτιλιαρισμάτων
➢ Αποφυγή εκτροπών κυκλοφορίας και επισκευαστικών
έργων
➢ Προστασία του περιβάλλοντος – Λιγότερες εκπομπές ρύπων
και θορύβου καθώς και σωματιδίων σκόνης



Η Τεχνική του Μετροπόντικα



Το Επόμενο Βήμα: ORFEUS Project
(Operational Radar For Every drill string Under the Street)

➢ Το Orfeus Project είναι υπό ανάπτυξη

➢ Χρηματοδοτείται από την ΕΕ 

➢ Οι πρώτες δόκιμες πεδίου έχουν ολοκληρωθεί

Σκοπός και Στόχοι:

• Ανίχνευση άγνωστων αντικειμένων κατά τη 
διάτρηση

• Αποφυγή ανεπιθύμητων βλαβών στο έδαφος

• Ασφαλής και αποτελεσματική διάτρηση

1: Κάλυμμα κεραίας

2: Κεφαλή διάτρησης
3: Κάλυμμα για σύστημα ραντάρ
4: Κάλυμμα για  ανιχνευτή θέσης -
sonde



Εμφύσηση Οπτικών Ινών και Πιθανά 
Προβλήματα

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την
εγκατάσταση οπτικών καλωδίων είναι η
εμφύσησή τους μέσω κατάλληλου
εξοπλισμού.

Οι σωληνώσεις πρέπει να ελεγχθούν εκ των
προτέρων για τον έλεγχο οποιονδήποτε
εσωτερικών παραμορφώσεων.

Πρόβλημα: Το ενδεχόμενο να κολλήσει η
εμφύσηση σε κάποιο σημείο.

Λύση: Η χρησιμοποίηση ενός κατάλληλου 
εκπομπέα / sonde καθώς και ανιχνευτή για 
τον εντοπισμό της επίμαχης θέσης.



Συγκολλήσεις Οπτικών Ινών

Απαιτείται η χρησιμοποίηση Fusion Splicers με την μέθοδο ευθυγράμμισης
πυρήνων.

Σημαντικοί παράμετροι είναι:

▪η ταχύτητα των κολλήσεων,

▪ο χρόνος θέρμανσης,

▪η ποιότητα των κολλήσεων,

▪η διάρκεια ζωής της μπαταρίας,

▪η δυνατότητα αποθήκευσης πολλών αποτελεσμάτων καθώς και των
ανάλογων εικόνων κόλλησης,

▪να αντέχει σε πτώσεις, νερό και σκόνη,

▪να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας,
κ.τ.λ.

Σημαντικό: Θα πρέπει οι οπτικές ίνες να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά
πυρήνα.



Εγκατάσταση Οπτικών Ινών
(εντός των εγκαταστάσεων)



Οι Έλεγχοι που Απαιτούνται

▪ Έλεγχος και Καθαρισμός Ινών

▪ Power Budget

▪ OTDR Test

▪ Τελικές μετρήσεις



Στάδια Υλοποίησης Δικτύου Οπτικών Ινών

Type of Test
Equipment

Construction Service 
Activation

Troubleshooting

OTDR ✔ ✔ ✔

Fusion Splicer ✔

OLTS ✔

PON Power 
Meter

✔ ✔

Fiber 
Inspection 

Probe

✔ ✔ ✔

Ethernet or 
other 

Technology 
Tester

✔ ✔




