


Overview Materi 
� Redaman/atenuasi

� Absorpsi

� Scattering

Rugi-rugi bending� Rugi-rugi bending

� Dispersi

� Rugi-rugi penyambungan

� Tipikal karakteristik kabel serat optic 

















Redaman/Atenuasi
� Redaman mempunyai peranan yang sangat penting. 

� Redaman menentukan jarak transmisi maksimum antara 
transmitter dan receiver

� Redaman menentukan banyaknya repeater dan margin � Redaman menentukan banyaknya repeater dan margin 
daya yang dibutuhkan dalam sebuah link.

� Redaman (α) sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan 
sebagai perbandingan antara daya output optik (Pout) 
terhadap daya input optik (Pin) sepanjang serat L.



Redaman/Atenuasi
� Redaman atau rugi-rugi (loss) diakibatkan oleh :

� Faktor intrinsik (dari serat itu sendiri)

� Penyerapan (absorption)

� Penghamburan (scattering)Penghamburan (scattering)

� Rayleigh Scattering

� Microbending

� Core size variation

� Mode coupling

� Terjadi karena instalasi

� Rugi-rugi penyambungan

� Fresnel reflection

� Pembengkokan (macro bending)



Rugi-rugi Penyerapan (Absorption Loss)
� Redaman absorpsi cukup kecil bila dibandingkan dengan 

jenis lain.

Disebabkan karena :Disebabkan karena :

� Kerusakan atau ketidaksempurnaan struktur atom dalam 
komposisi gelas

� Adanya pencampuran silika dengan bahan doping dan uap 
oksihidrogen selama pembuatan serat. 

� Adanya molekul-molekul air dalam gelas. 

Absorpsi terjadi pada 1.38 µm, 0.95 µm dan 0.72 µm seperti 

yang terlihat pada gambar berikut :



Rugi-rugi Penyerapan (Absorption Loss)



Rayleigh Scattering
� Rayleigh scattering adalah rugi-rugi intrinsic yang 

dominan

� Reyleigh Scattering terjadi pada seluruh serat

� Reyleigh scattering menghasilkan atenuasi yang 
proporsional terhadap l/λ4

� Rugi-rugi/loss (dalam dB/km) dapat dinyatakan dalam : 

λ dalam satuan µm

( )485.07.1 λα =











Rugi-rugi karena Instalasi
� Rugi-rugi penyambungan → rugi-rugi konektor, splice, 

coupler.

� Rugi-rugi karena macro bending

� Pantulan Fresnel (Fresnel Reflection)� Pantulan Fresnel (Fresnel Reflection)



Rugi-rugi Macro Bending

� Jari-jari kritikal (critical radius) macro bending :
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Dispersi

� Dispersi adalah suatu gejala dimana lebar pulsa sinyal input 

yang dikirim, merambat sepanjang kabel optik dan di sisi 

penerima lebar pulsa tersebut menjadi lebih lebar.

� Pulsa input = tp1

Pulsa output = tp2

Dispersi = ∆t = [tp22 - tp12]1/2

� Satuan dispersi : ns/nm.km atau ps/nm.km





Pulsa cahaya yang dilirim ke dalam serat optik akan mengalami 

pelebaran
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• Pulsa-pulsa yang melebar dapat menyatu dengan pulsa yang terdahulu dan 

berikutnya.

• Pulsa-pulsa dapat dipisahkan dengan menjauhkan satu dari yang lain pada 

pemancar,→ → → → mengurangi laju bit maksimum



(a)

(b)

(c)

(d)

Kritis

Over lapping



Attenuation

Dispersi



Dispersi
� Bandiwidth fiber optik ditentukan oleh dispersi.

� Dispersi menyebabkan distorsi pada sinyal analog dan
digital.

� Dispersi dapat dibedakan atas :� Dispersi dapat dibedakan atas :

� Modal Dispersion atau Intermodal Dispersion

� Dispersi Kromatik (Chromatic Dispersion) atau
Intramodal Dispersion.





Dispersi Kromatik 
� Disebabkan karena cahaya yang masuk ke dalam serat 

terdiri dari beberapa panjang gelombang.

� Dispersi ini berhubungan dengan lebar spektrum panjang 
gelombang.gelombang.

� Pada serat optik singlemode, dispersi ini yang 
berpengaruh.

� Disebabkan oleh :

� Dispersi material (Material Dispersion)

� Dispersi waveguide (Waveguide Dispersion)



Dispersi Material (DM)

� Dinyatakan dengan persamaan :

DM=122(l-λZD/λ) ps/nmkm

λZD adalah zero dispersion wavelength (λZD = 1276 nm untuk 

pure silica)pure silica)

atau :

So adalah zero-dispersion slope [satuan : ps/(nm2km)]

Nilai tipikal So = 0.097 ps/(nm2km)

� DM bernilai negatif untuk λ < λZD, dan bernilai positif 
untuk λ > λZD
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Dispersi Waveguide (DW)

� Disebabkan karena propagasi cahaya melalui 
STRUCTURE pada CORE dan CLADDING.

� Pulsa dengan mode yang sama tetapi panjang 
gelombang berbeda akan dipropagasikan dengan gelombang berbeda akan dipropagasikan dengan 
sudut yang berbeda. 

� Dispersi waveguide ini bernilai relatif kecil, sehingga 
terkadang bisa diabaikan.



Total Dispersi Kromatik (DC)

DC = DM + DW

∆tC = DC (ps/nm.km) x ∆λ (nm) x panjang serat optik (km)

☯ Umumnya DM > DW pada range panjang gelombang 800 - 900
nm, sehingga dispersi waveguide dapat diabaikan kecuali
untuk sistem yang beroperasi pada 1200 – 1600 nm.

☯ Penyebaran pulsa dapat memperkecil BW dan kapasitas data.

☯ Dispersi dapat dikurangi dengan memilihi sumber optik yang
sangat koheren dengan Δλ (width spectral) yang kecil.



Modal Dispersion
� Terjadi karena banyaknya mode dalam serat

� Waktu tempuh masing-masing mode berbeda

� Pulsa yang diterima adalah penjunmlahan dari pulsa-pulsa 
mode, dimana masing-masingnya diperlambat dengan mode, dimana masing-masingnya diperlambat dengan 
waktu yang berbeda.

� Dispersi ini sangat berpengaruh pada jenis serat 
multimode

� Fiber optik singlemode tidak dipengaruhi oleh dispersi ini

� Modal dispersi tidak bergantung pada ∆λ (spectral width 
sumber optik).





Modal Dispersi
� Pada modal dispersi, delay yang terkecil adalah sinyal yang 

merambat lurus. 

� Waktu yang dibutuhkan untuk perambatan sinyal lurus (Axial 
ray travel time) adalah :

L
t =

� Mode perambatan dengan sudut kritis akan datang paling akhir, 
karena jarak tempuhnya paling jauh. 

� Therefore, pulse spread per unit length is,
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The table below shows the types of fiber and the kinds
dispersion present in each of them respectively:

Fiber Type Dispersion Present

Multimode Fiber Step Index D , D , ModalMultimode Fiber Step Index

Multimode Graded Index

DM, DW, Modal

DM, DW, Modal

Single Mode Fiber DM, DW


