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، تكنولوجية ثورة بداية فى أنفسنا ا وجدن لقد
الثورات التكنولوجية من ؟ العديد تلحظها م أل
أحد يلحظها تبدأ فى مكان ما وال " مثل ذلك
منتصفها فى تكون و ينتهي األمر يوم ذات و
من لها مشابه شئ يكن لم انه تدرك حيث ،

. قبل

الكابل أيها " تسمى الثورة المرة هذه و
تبديل يتم سوف تأكيد ال ب " وداعا المحوري
و ، ضوئية ألياف بكابل المحوري الكابل
جاءت المنزلية الصوتية األجهزة من العديد
نظام إن اآلن و ، ضوئية ألياف بموصالت 
ضوئية ألياف عن طريق كابل توزيع اإلشارات
الضوء قينا ال قد ل و ، نا منازل إلى طريقة فى
على ستاليت مجلة تيلى السابق من العدد فى
و فى هذا الجديدة التكنولوجيا عينة من هذه
حقيقي استخدام أول عن تقرير تجد سوف العدد
كعينات يدوية صناعة ضوئية ألياف لوحدات
معظم ! تأكيد ال ب ؟  ثورة هذه  فهل ، مبدئية

. سرعتها تزداد بطيئة قبل أن تبدأ الثورات

عن اإلشارات لتوزيع الجديد إن التكنولوجيا
يستخدم سوف الضوئية األلياف كابل طريق
تحتاج التي التطبيقات فى طبيعية بصورة
كبيرة شبكة لعمل الحاجة عند كمثال ، إليها
هناك يكون سوف الحقيقة فى و ممتدة و
سوف و ، التكنولوجيا لهذه متعددة استخدامات
اليوم يأتي سوف و ، الثمن فى ارخص تصبر
طريقة افضل أن شك أي هناك يكون عندما ال
األلياف كوابل هى عن طريق لتوزيع اإلشارات

. الضوئية

يتحقق أن قبل كثيرة سنوات تمضى سوف و
الكابل قاء إل ب تقوم و تتعجل و ال ، اليوم هذا
لكن ، نفايات اآلن ال تدوير فى محطات المحوري
هذه التكنولوجيا أن تألف بد ال الوقت نفس فى
من و نتجاهل مزاياها ، ال أن بد ال ، الجديدة
فى جدا  المنخفض فقد ال ، مثال المزايا هذه
طويلة بمسافات استخدام كوابل عند اإلشارات
الكوابل استخدام مع يا حال متاح ليس هذا و
االقتصادية النظرة  خالل من  أو ، المحورية
األسواق على الضوئية األلياف تنفتح سوف

. اآلن بها توجد ال التي

الضوئية األلياف تكنولوجيا إن ، بالمناسبة و
خطوط إلى تنقل ال إن  ، الكهرباء  نهاية تعنى
العالية كهرباء تستخدم  ال الضوئية األلياف 
إن ، ليزر ال شاعا على تعمل لكنها و التردد
الستخدام وداعا  " انه بإضافة بدأت  قد الثورة
األلياف لقوانين معرفة و المحورية الكابالت
تيلى مجلة ترشدك سوف كالعادة و " الضوئية

! الطريق هذا على ستاليت

المخلص
فايس الكسندر

الفضائية اإلذاعية محطتي  : ملحوظة
القمر  على  Pető : قناة هى الشهر  لهذا
 12.149V,) درجة شرق HOTBIRD عند 13
أنواع  من بها العديد يوجد : (  A-PID 100
أنا ، المجرية المحطة هذه من تأتى الموسيقى

! إليها االستماع ارشح
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