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অধ্যোয় নো ঃ অ্পটিকযাে ফাইিা কবিউবিককশি অ্িুধািণ ।

গুরুত্বপূর্ণ আসলোচ্চ ববষয় ে ূ ঃ

❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  সিংজ্ঞা।

❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  সাধা ি গঠি।

❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  প্রকা কভকে িণবিা।

❏ অ্পটিকযাে ফাইিা কবিউবিককশি বসকিকি ব্লক ডায়াগ্রাকি িণবিা।

❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  িধয বেকয় আকোকত কে গিি ।

❏ ফাইিাক  গ্রহিক াগয ককাণ ও বিউকিব কযাে অ্যাপাচা ।

❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  সুবিধা-অ্সুবিধা।



❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  সিংজ্ঞা।

অপটিকযোল ফাইিা একধ কি পাতো, স্বচ্ছ তন্তু বিকশষ, সাধা ণত বিশুদ্ধ কাচ (বসবেকা) অ্থিা প্লাবিক বেকয় িািাকিা হয়,  া আকো পব িহকি

িযিহৃত হয়।

Fig: Optical Fiber



❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  সাধা ি গঠি।

গঠনঃ ফাইিা ততব  জিয সাক ডা িাক  াক বসবেককর্, সাক ডা োইি বসবেককর্, সাক ডা অ্যােুবিিা বসবেককর্ ইতযাবে িাবি কম্পাক কিন্ট কাচগুোক কিবশ িযিহৃত

হয়। এসি পোকথব গুণগত তিবশষ্ট্যগুোক  িকধয বিকশষভাকি উকেখ াক গয হোক অ্বত স্বচ্ছতা,  াসায়বিক সুবি তা িা বিবযয়তা, সহজ প্রবিয়াক ণ  াক গযতা।

কখিাক কখিাক ফাইিাক  ক্ল্যাবডিং বহকসকি প্লাবিক িযিহৃত হকয় থাকক। ফাইিা অ্পটিকক বতিটি অ্িংশ থাকক।  থাাঃ

মকোর: কভতক  ডাই-ইকেকট্রিক ককা  া িযাস ৮ কথকক ১০০ িাইকিাি হকয় থাকক।

ক্ল্যোব িং: কককে অ্পটিকযাে ফাইিা কক আচ্ছাবেত কক আকে ক্ল্যাবডিং িা ককভো  া এিি এক পোথব বেকয় ততব ক আোক ক প্রবতফেি ক কত পাক । এ ফকে

আোক ক সিংককত ফাইিা অ্পটিক কযািকে িধয বেকয় িাাঁ কা পকথ ক কত পাক ।

জ্যোসকট: আি ণ বহকসকি কাজ কক ।



❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  প্রকা কভকে িণবিা।

ফোইবোর অপটিক কযোবল দুভোসগ ববভক্ত-

1. কিপ ইিকডক্স ফাইিা ।

2. কগ্রডড ইিকডক্স ফাইিা ।

মেপ ইনস ক্স ফোইবোর: কিপ ইিকডক্স ফাইিাক ককাক  প্রবতস ািংক সিবএ সিাি থাকক।

মেস  ইনস ক্স ফোইবোঃ কগ্রডড ইিকডক্স ফাইিাক ককাক  প্রবতস ািংক কককে সিকচকয় কিবশ এিিং এ িযাসাধব িা ি কিকত থাকক। ককাক  প্রবতস ািংকক বভন্নতা কা কি এ দু ধ কি 

ফাইিা আকোকক  বি গবতপথ বভন্ন হয়।

বচত্র: কিপ ইিকডক্স ফাইিা 

বচত্র: 

বচত্র: কগ্রডড ইিকডক্স ফাইিা ।



❏ অ্পটিকযাে ফাইিা কবিউবিককশি বসকিকি ব্লক ডায়াগ্রাকি িণবিা।

Optical fiber সম্পিব ভাকি total internal reflections এ িীবত উপ বভবি কক কাজ কক ।

এখাকি আকো  বি গুকোকক িযিহা কক ভাব পব িাকি তকথয কপ্র ণ ক া হয়। সম্পিব কযািকে কভতক আকো ভ্রিি একটি পকয়ন্ট অ্িয একটি পকয়কন্ট প বন্ত চেকত থাকক।
আ তাক  িকধয আকো ভ্রিি সিান্ত াে ভাকি হকত িা।

ক কহতু ফাইিা তা আকাক সিাি িা, আ তাই আকো  বি গুকো তাক  কভতক িা িা িাউন্স কখকয় এবগকয় ক কত থাককি। optical fiber দ্বা া ক খাকি ডার্া
গুকোকক গ্রহণ ক া হয়, এিিং কসখাকি transmitter োগাকিা থাকক। transmitter এ সাকথ সিং ুক্ত এই ফাইিা তাক  িাধযকি ডার্া গুকোকক আকো িাধযকি পাঠাকিা
িা গ্রহণ ক া হয়। transmitter electric pulse information গুকো সিাধাি কক optical fiber োইকি কপ্র ণ কক ।

ক ই বডবজর্াে ডার্া গুকোকক light pulse এ রূকপ অ্পটিকযাে কযািকে কভ কত কপ্র ণ ক া হয়। কসগুকোকক গ্রহণ ক া পক binary value কত িেকে কেওয়া হয়।
 া ফকে কবম্পউর্া ডার্া িা তথয গুকোকক কপক আপিাকক তথয প্রোি কক ।



❏ অ্পটিকযাে ফাইিাক  সুবিধা-অ্সুবিধা।

সুবিধা:

1. আোক  গবতকত কডর্া িািান্তব ত হয় এিিং অ্কপক্ষাকৃত দ্রুত গবত সম্পন্ন।

2. উচ্চ িযান্ডউইডথ সম্পন্ন।

3. বিদুযৎ কচৌম্বক প্রভাি (Electro Magnetic Interference - EMI) িা ইএিআই (EMI) হকত িুক্ত। কা ণ অ্পটিকযাে ফাইিা বেকয় বিদুযৎ

প্রিাবহত হয় িা বিধায় কচৌম্বক কক্ষত্র ককািাক প্রভাি বিস্তা ক কত পাক িা।

4. বিভুব ে কডর্া আোি-প্রোি কক ।

5. পব কিকশ তাপ-চাপ ইতযাবে দ্বা া প্রভাবিত হয় িা।

6. আকাক োক র্, ওজি অ্তযন্ত কি এিিং সহকজ পব িহি াক গয।

7. শবক্ত ক্ষয় কক কি।

8. কডর্া সিং ক্ষকণ বি াপিা ও গাক পিীয়তা কিবশ।

9. ব বপর্া সহ অ্কিক দুক দুক িাপি ক কত হয় িা।

10. সঠিকভাকি কডর্া িািান্ত িা চোচকে কক্ষকত্র পাব পাবববক অ্িিা ককািাক িাধা প্রোি ক কত পাক িা।



❏ অেুববধ্ো:

❏ ফাইিা অ্পটিক কযািে ইিিে ক া কিশ কঠিি।

❏ একক প্রয়াক জিিতাক িাাঁ কািাক  ায় িা িকে ইিিকেশি কিশ কঠিি হকয় পক়ে।

❏ ফাইিা অ্পটিক কযািেকক সহকজ স্লাইস িা রু্ক াক ক া  ায় িা।

❏ এ স্লাইবসিং-এ জিয ে কা পক়ে ইকেকট্রিক বফউশি বকিংিা ককবিকযাে এপাক বক্স।

❏ অ্িযািয কযািকে কচকয় োি খুিই কিবশ।

❏ অ্পটিকযাে ফাইিা িাপি ও  ক্ষণাকিক্ষণ ক া জিয েক্ষ ও কাব গব জ্ঞািসম্পন্ন জিিে প্রয়াক জি।



বোেোর কোজ্

এই অধ্যোসয়র েকল মবো ণ প্রশ্ন



আশোকবর েবোর কোসে ক্ল্োে টো ভোল মলসগসে ।

আল্লো  োসফজ্


