
  
 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Τα καλώδια και τα εξαρτήματα οπτικών ινών έχουν εκσυγχρονίσει την τηλεφωνία και τα συστήματα 
επικοινωνίας δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Η εκπαιδευτική διάταξη OPCOM έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
παρέχει επαρκή εκπαίδευση στα σχετικά με τις οπτικές ίνες θέματα, σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί 
τελευταίας τεχνολογίας εξαρτήματα αλλά έχει λογικό κόστος. Ο σπουδαστής μελετά τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά των καλωδίων οπτικών ινών, τους ψηφιακούς και αναλογικούς πομπούς λέιζερ και τους 
δέκτες για οπτικές εκπομπές μέσω πολύτροπης ίνας (ΜΜ) στα 850nm και για οπτικές εκπομπές μέσω 
μονότροπης ίνας (SM) στα 1310nm και στα  1550nm, τους οπτικούς διαιρέτες και τις διατάξεις 
πολυπλεξίας με διαίρεση του μήκους κύματος. 
 
Το εκπαιδευτικό σύστημα OPCOM αποτελείται από μία ενεργή πινακίδα ελέγχου, μία παθητική οπτική 
διάταξη και ένα σετ καλωδίων οπτικής ίνας όπως και από μία εκπαιδευτική διάταξη σχεδιασμένη για τη 
διδασκαλία των βασικών αρχών των διατάξεων οπτικών ινών και των συστημάτων μετάδοσης δεδομένων 
σε σπουδαστές, σχολεία, πανεπιστήμια και κολέγια. Το εκπαιδευτικό σύστημα δείχνει τον τρόπο με τον 
οποίο τα αναλογικά και τα ψηφιακά συστήματα μπορούν να πολυπλεχθούν και να μεταδοθούν μέσω ενός 
μόνο καλωδίου ή συνδέσμου οπτικής ίνας με τη χρήση της τεχνολογίας WDM (πολυπλεξία με διαίρεση του 
μήκους κύματος).  
 
Οι οπτικοί ταχυσύνδεσμοι σε όλα τα καλώδια και τις διατάξεις των οπτικών ινών μειώνουν το χρόνο 
συνδεσμολογίας και προστατεύουν τα εξαρτήματα αυτά από πιθανή ζημιά. Τυχαία εισαγόμενες βλάβες 
τροποποιούν τα υπό έλεγχο κυκλώματα στην ενεργή διάταξη ώστε να παρέχουν πολύτιμες και 
πραγματικές ασκήσεις εντοπισμού βλαβών ώστε να αναπτύσσονται οι δεξιότητες διάγνωσης. 
 
Η εκπαιδευτική διάταξη OPCOM μπορεί να παρέχεται σε διάφορες προδιαγραφές ξεκινώντας από μία 
χαμηλού κόστους ενεργή διάταξη (EB-180) που τοποθετείται στο σταθμό εργασίας PUZ-2000 ή που 
συνδέεται σε μία εξωτερική τροφοδοσία. Η προσθήκη της παθητικής οπτικής διάταξης και του σετ 
καλωδίων οπτικής ίνας που μπορούν να αποκτηθούν αργότερα, ολοκληρώνει το σύστημα. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

• Μετρητικό Οπτικής Ισχύος  
• Ανακλασίμετρο (Optical time 

domain reflectometer - OTDR) 
• Μικρόφωνο   

 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Υ 
Pentium II 350MHz με: 
128 MB RAM 
40 X CD 
Θύρα COM1 ή COM2 
SVGA με 8 Mbytes 
Λειτουργικό Σύστημα : Windows 
98/NT/2000/XP 
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Τα θέματα και τα πειράματα είναι 
γραμμένα από παιδαγωγούς οι 
οποίοι εκπαιδεύουν τεχνικούς στη 
διάγνωση συστημάτων 
πολυπλεξίας. 
 
 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το εκπαιδευτικό σύστημα Οπτικών 
Ινών αποτελείται από : 
• Την πινακίδα ενεργού ελέγχου 

EB-180 
• Την οπτική διάταξη  
• Τα καλώδια οπτικών ινών  

 
Οι διαστάσεις της πινακίδας είναι  
234.5 x 220 mm και η πινακίδα 
μπορεί να τροφοδοτείται είτε από το 
σταθμό εργασίας PUZ-2000 είτε από 
ένα μη σταθεροποιημένο 
τροφοδοτικό . 
Οι συνδέσεις των διαφόρων οπτικών 
εξαρτημάτων και των καλωδίων 
οπτικής ίνας γίνονται μέσω 
τυποποιημένων ταχυσυνδέσμων 
τύπου SC. Η πινακίδα παρέχεται με 
πλαστικά στηρίγματα που 
προστατεύουν το κάτω μέρος της 
στο οποίο βρίσκονται οι κολλήσεις. Η 
πινακίδα τυπωμένου κυκλώματος 
μπορεί να αποθηκεύεται στην 
σκληρή πλαστική θήκη με την οποία 
παρέχεται. 
 
ΕΝΕΡΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗ EB-180  
• Τρεις ψηφιακοί πομποδέκτες: 

850nm MM, 1310nm SM και 
1550nm SM  

• Διοδικό αναλογικό λεϊζερ 1310nm  
• Αναλογικός δέκτης SM  
• Ελεγκτής FPGA  
• Πληκτρολόγιο και ένδειξη  LCD  
• 8 επιλέξιμες βλάβες  

 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
• Οπτικός διαιρέτης (50:50) 
• Οπτικός διαιρέτης (80:20) 
• Δύο πολυπλέκτες WDM  (1310nm, 

1550nm) 
 
ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 
• Καλώδιο 1m πολύτροπης ίνας  (MM)  
• Καλώδιο 1m μονότροπης (SM) ίνας 
• Καλώδιο 100 m πολύτροπης ίνας 

(MM)  
• Καλώδιο 1000 m μονότροπης ίνας 

(SM) 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
Τα ακόλουθα θέματα 
καλύπτονται από τη διάταξη :  
• Μέτρηση της Διάχυσης   
• Μέτρηση της Εξασθένησης  
• Μέτρηση της Διαίρεσης – 

Απωλειών, Λόγος 
Διαίρεσης, Απομόνωση  

• WDM Μέτρηση – Απώλειες, 
Φιλτράρισμα, Απομόνωση  

• Μέτρηση Διασποράς 
(Σκέδασης)   

• Οπτικές πηγές και Πομποί 
Αρχές – Εύρος Παλμού, 
Ρυθμός Δεδομένων, 
Έξοδος    

• Ισχύς, Χρόνος 
Ανόδου/Καθόδου,  

• Εκπομπή Ψηφιακών 
Δεδομένων : Ethernet, 
Μέτρηση BER  

• Οπτικός Ανιχνευτής 
(Φωρατής) και Δέκτης  
Αρχές – Μέτρηση του 
ρεύματος της φωτοδιόδου  

• WDM – Πολυπλεξία 
Διαίρεσης Μήκους Κύματος 

•  Προστασία Δεδομένων 
μεταξύ 2 μονάδων    

• Εκπομπή Αναλογικής φωνής  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
• Σταθμός εργασίας   PUZ-

2000  
• Η/Υ – (βλέπε ελάχιστες 

προδιαγραφές) 
• Ψηφιακό πολύμετρο  
• Παλμογράφος (100 MHz) 

 
 
 

Cat. No. 9092318010 
DEGEM ® 
SYSTEMS Άλλο ένα ποιοτικό προϊόν της εταιρείας : 

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση  


