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Kết nối sợi quang đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất mạng. Việc  tăng tốc độ
truyền dữ liệu sẽ kéo theo yêu cầu nghiêm ngặt hơn về suy  hao kết nối quang.
Khách hàng luôn có nhu cầu về đầu kết nối với độ suy  hao thấp, nhỏ gọn, dễ thi
công, sử dụng và đặc biệt là chi phí thấp.  Chính vì vậy, các nhà làm tiêu chuẩn và
thiết kế cũng đưa ra khá nhiều  lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng
khác nhau.

  

Các đầu nối quang thông dụng ngày nay bao gồm chuẩn SC (Subscriber Connector),
ST (Straight Tip) và FC (Fiber Connector). Bên cạnh đó, các chuẩn đầu nối dạng nhỏ
gọn (small-form-factor) như chuẩn LC (Lucent Connector) cũng được sử dụng với
mục đích tiết kiệm không gian kết nối, đặc biệt là những môi trường luôn thiếu
không gian như trung tâm dữ liệu. MPO (Multi-Fiber Push-On) cũng là chuẩn kết nối
đang dần trở nên phổ biến, được sử dụng trong môi trường mật độ cao với mỗi đầu
nối MPO chứa đến 12 sợi quang hoặc hơn.

  

Mỗi thiết kế đều có ưu và nhược điểm riêng, nên khi lựa chọn đầu nối, cần xem xét
những yếu tố quan trọng như: ứng dụng, tốc độ hỗ trợ truyền dữ liệu, yêu cầu huấn
luyện nhân viên thi công về các loại sợi quang (sợi quang singlemode và multimode
yêu cầu các đầu nối khác nhau). Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng thể về đặc
điểm và tính năng của các loại đầu nối thông dụng, giúp người dùng có được lựa
chọn phù hợp để tối ưu hiệu suất cho hệ thống mạng.

  1. Vai trò của đầu nối
  

Đầu nối được dùng để kết nối hai sợi quang với nhau, cho phép ánh sáng truyền từ
lõi sợi quang này vào lõi sợi kia, hoặc kết nối sợi quang vào thiết bị truyền tín hiệu
quang. Để đạt được một kết nối tốt với mức suy hao thấp, hai lõi sợi quang phải
được tiếp xúc thẳng hàng và bề mặt đầu nối quang phải được chăm sóc kỹ lưỡng,
làm sạch bụi và các mảnh vỡ, mảnh vụn hoặc các vết trầy xước. Việc kết nối thẳng
hàng hai lõi sợi quang multimode (đường kính lõi lớn) sẽ dễ hơn so với sợi
singlemode. Kết nối singlemode đòi hỏi độ sai số nghiêm ngặt hơn, bề mặt đầu nối
phải được chăm sóc cẩn thận hơn. Một vết bẩn, trầy xước hay khiếm khuyết bất kỳ
trên bề mặt sợi quang đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất kết nối.

  2. Cấu tạo một đầu nối
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  Một đầu nối có các thành phần chính như trong hình 1. Phần đầu sứ (ferrule) ở phíatrước được thiết kế để hỗ trợ lõi sợi quang tiếp xúc thẳng hàng, hạn chế suy hao kếtnối. Phần ferrule này được giữ bởi một bộ phận có chức năng như lò xo (collarassembly) ở phía trong phần thân đầu nối, đẩy đầu ferrule về phía trước nhằm tạotiếp xúc tốt khi kết nối hai đầu connector hoặc kết nối đến thiết bị. Ngoài ra, ở phíacuối đầu nối quang thường có một bộ phận giúp tăng khả năng chống vặn xoắn vàđộ chịu tải khi kéo cáp. Đồng thời, phần đầu nhựa bảo vệ cuối đầu nối cũng giúphạn chế độ uốn cong khi kết nối cáp vào thiết bị, giảm thiểu suy hao tín hiệu quang.  Điều quan trọng là đọc các đặc điểm kỹ thuật từ nhà sản xuất và so sánh hiệu suấtkết nối của ứng dụng dự kiến. Ngoài ra, cũng nên xem xét các yếu tố như kích thướchoặc loại cáp kết nối để chọn mã sản phẩm phù hợp.  3. Các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất
  

  

Để có kết nối tốt, các lõi sợi quang cần được kết nối thẳng hàng và đảm bảo chất
lượng bề mặt. Ở phần góc trái hình 2, có thể thấy khi hai sợi quang bị lệch trục, một
phần ánh sáng sẽ thất thoát ra ngoài, gây mất tín hiệu, giảm băng thông và giảm
khoảng cách truyền của ánh sáng trong sợi quang.

  

Lệch góc đầu nối cũng là trường hợp cần xem xét (ở góc trên bên phải hình 2). Có
thể tránh lệch góc đầu nối bằng cách sử dụng đầu nối có bề mặt ferrule dạng PC
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(Physical Contact). Các ferrule này được thiết kế nhằm giữ sợi quang ở vị trí thẳng
khi kết nối, đồng thời giúp giảm nguy cơ xuất hiện khoảng trống tại bề mặt tiếp xúc
giữa hai đầu nối.

  

Khẩu độ hai sợi quang không phù hợp cũng là nguyên nhân gây thất thoát ánh
sáng. Lỗi này có thể do kết nối các loại sợi quang khác nhau hoặc của các nhà sản
xuất khác nhau. Nhờ sự phát triển và cải tiến công nghệ của các nhà sản xuất cáp
sợi quang, một số vấn đề khác như đường kính lõi khác nhau, không đồng tâm, lõi
e-líp hoặc đường kính lớp cladding khác nhau đã không còn xuất hiện nữa.

  4. Chăm sóc bề mặt kết nối
  

Bề mặt kết nối đóng vai trò quyết định đối với hiệu suất kết nối quang. Sau khi thực
hiện bấm đầu, cần mài nhẵn các bề mặt đầu nối nhằm loại bỏ các vết bẩn và khiếm
khuyết. Quá trình này thường được thực hiện trong nhà máy, nhưng có một vài loại
đầu nối cần được mài tại hiện trường. Việc này phải tiến hành trên một miếng đệm
mềm và các loại giấy mài thích hợp. Kỹ thuật mài cũng tương đối đặc biệt với thao
tác chuyển động hình số tám, nhằm mài đều tất cả các góc của đầu nối quang.

  

Một kiểu bề mặt kết nối quang thông dụng là UPC (Ultra Physical Contact), cung cấp
hiệu suất kết nối cao. APC (Angled Physical Contact) cũng là kiểu kết nối thông
dụng với bề mặt được vát góc 8 độ. Kiểu APC hạn chế phản xạ ánh sáng tại bề mặt
tiếp xúc, giúp giảm độ suy hao trên tuyến cáp quang. Loại đầu nối này thường được
sử dụng trong môi trường viễn thông và các ứng dụng truyền hình.

  

Vấn đề nhiệt độ cũng cần được quan tâm đúng mức. Trong các môi trường khắc
nghiệt có nhiệt độ từ -40°C đến 85°C, sợi quang và ferrule có thể bị dịch chuyển,
thay đổi hình dạng, dẫn đến việc giảm hiệu suất kết nối.

  5. Yêu cầu về hiệu suất
  

Tiêu chuẩn ANSI/TIA-568-C.3 xác định hiệu suất các đầu nối quang sử dụng trong hệ
thống cáp cấu trúc. Suy hao quang là thông số quan trọng nhất được sử dụng để đo
lường hiệu suất và là thước đo nghiệm thu đầu nối thi công tại hiện trường. Dù tiêu
chuẩn xác định giới hạn tối đa cho thông số suy hao quang là 0,75 dB trên mỗi cặp
đầu nối (một khớp nối), nhưng tùy thuộc ứng dụng, chủ đầu tư có thể yêu cầu thông
số nghiêm ngặt hơn. Thông số phản xạ (Reflection), còn gọi là suy hao phản xạ
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(Return Loss) được giới hạn tối thiểu là 20 dB với sợi quang multimode và 26 dB với
sợi quang singlemode. Muốn giảm thông số phản xạ, cần sử dụng kiểu bề mặt đầu
nối APC. Dải nhiệt độ hoạt động cho đầu nối quang cũng được xác định trong tiêu
chuẩn TIA 568-C, từ -10°C đến 60°C, có khả năng chịu được độ ẩm, tác động và các
loại lực căng gây ra do vặn xoắn và uốn cong. Để nắm rõ yêu cầu này, cần tham
khảo tài liệu từ nhà sản xuất về các giới hạn cho sản phẩm.

  

  6. Lựa chọn đầu nối quang
  

Trên thị trường hiện nay có hàng chục loại đầu nối, bài viết này chỉ chú trọng đến
các chuẩn thông dụng, nhưng cũng sẽ đề cập đến các đầu nối như LC và MPO đang
được sử dụng như một trào lưu trong môi trường đặc thù, hỗ trợ tốc độ cao và tiết
kiệm không gian.

  

  

ST: là đầu nối kiểu vặn đã được sử dụng trong nhiều năm qua cho hệ thống mạng
nội bộ với ứng dụng hỗ trợ 10Base-F và 100Base-F. Hiện nay, ST không còn phổ
biến nhưng có thể dễ dàng tìm thấy chúng trong hàng triệu kết nối đã được lắp đặt
ở các hệ thống mạng cũ. Đầu nối ST sử dụng ferrule 2,5 mm với suy hao thông
thường là 0,25 dB.

  

SC: là đầu nối sử dụng phương pháp cắm/rút khi kết nối. Dễ sử dụng và hiệu suất
cao, đầu nối SC là một trong những loại phổ biến nhất, ở các hệ thống mạng chạy
ứng dụng Gigabit Ethernet. Đầu nối SC cũng sử dụng ferrule 2,5 mm và suy hao
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thông thường là 0,25 dB.

  

LC: là đầu nối có kích thước nhỏ gọn (SFF) chỉ bằng một nửa kích thước đầu SC, sử
dụng ferrule 1,25 mm, suy hao thông thường 0,25 dB.

  

MPO: là đầu nối mật độ cao, chứa cùng lúc nhiều kết nối sợi quang, phương pháp
kết nối vẫn là cắm rút tương tự loại đầu SC và LC. Mỗi đầu nối MPO có thể chứa từ 4,
6, 12 đến 24, 48 hoặc thậm chí 60 sợi quang. Do tính phức tạp và yêu cầu độ chính
xác cao, loại đầu nối này hiện chỉ được bấm sẵn bởi nhà sản xuất. Người dùng phải
đặt hàng với chiều dài cho trước chứ không thể thực hiện bấm đầu tại hiện trường.

  7. Phương thức kết nối đầu cuối
  

Trải qua nhiều năm phát triển công nghệ đầu nối quang, các nhà sản xuất đã cho ra
đời nhiều phương thức kết nối đầu cuối sợi quang. Việc lựa chọn phương thức kết
nối đầu cuối thường phụ thuộc vào kỹ năng của người thi công, các công cụ sẵn có
hay chỉ đơn giản theo sở thích. Một số phương thức có sự khác biệt về hiệu suất
quang, trong khi một số khác lại dễ sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian và nhân công.

  

Có 4 phương thức cơ bản thường được sử dụng bao gồm: mài đầu quang, hàn nhiệt
(hay còn gọi là hàn hồ quang), hàn cơ học và bấm đầu quang.

  

Mài đầu quang– phương thức này được sử dụng từ những năm 1980, khi kết nối sợi
quang bắt đầu phát triển, và vẫn còn được sử dụng do có độ suy hao thấp, đáng tin
cậy và chi phí rất cạnh tranh. Phương pháp này có nhược điểm phức tạp và mất thời
gian loại bỏ các chất keo dính trong quá trình thi công. Đồng thời, chất lượng đầu
nối cũng phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của người thi công nên cần phải được huấn
luyện và giám sát kỹ lưỡng.

  

Hàn nhiệt– dùng một sợi quang đã được bấm sẵn một đầu (pigtail), sử dụng nhiệt độ
cao của máy hàng để nung chảy và kết dính mối nối. Ưu điểm của phương pháp này
là đầu nối đã được mài sẵn bởi nhà sản xuất, hỗ trợ kết nối với suy hao và mức độ
phản xạ thấp. Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí thiết bị cao, cần phải có nguồn điện
tại hiện trường để cung cấp cho thiết bị hàn, yêu cầu cao về việc huấn luyện và đào
tạo kỹ năng sử dụng máy.
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Hàn cơ học– cũng sử dụng sợi pigtail như hàn nhiệt nhưng lại không dùng thiết bị
hàn. Phương thức này bao gồm cắt và tuốt đầu sợi quang bằng các công cụ chuyên
dụng, sau đó giữ chúng dính lại với nhau nhờ một thành phần được gọi là mối nối cơ
khí. Phương pháp này được thực hiện nhanh chóng, ít sử dụng công cụ, thời gian
huấn luyện ngắn. Tuy nhiên, chi phí vật tư cao, độ suy hao lớn hơn phương pháp
hàn nhiệt cũng là một yếu tố để cân nhắc.

  

Bấm đầu quang– không giống các phương thức trước, đầu nối được mài sẵn bởi nhà
sản xuất nhưng không kèm theo đoạn sợi quang ngắn như pigtail. Người thi công chỉ
cần tuốt và cắt sợi quang bằng công cụ chuyên dụng, sau đó luồn vào bên trong
đầu nối, sử dụng bộ công cụ bấm đầu thích hợp để khóa giữ sợi quang vào đầu nối
quang. Thao tác dễ dàng và nhanh chóng, có khả năng thực hiện ở không gian hẹp,
vị trí trên cao. Nhược điểm của phương pháp này chi phí vật tư cao, suy hao cao hơn
hàn nhiệt và không có khả năng tái sử dụng khi bấm đầu bị lỗi.

  8. Làm sạch và nghiệm thu
  

Trong những số trước đã có nhiều bài viết đề cập đến tầm quan trọng của việc làm
sạch đầu nối quang, nên bài viết này sẽ không đề cập sâu về các phương thức làm
sạch, ngoại trừ việc nhắc lại cần làm sạch bề mặt đầu nối đúng cách bằng các bộ
công cụ và dung dịch chuyên dụng. Vì bụi bẩn, mảnh vụn hay vệt dầu từ ngón tay
người thi công đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất quang.

  

Khi đã hoàn thành, cần tiến hành đo kiểm và nghiệm thu hệ thống mạng sợi quang.
Cách phổ biến nhất là đo suy hao quang bằng các loại máy đo chuyên dụng. Tuy
nhiên, cách đo này chỉ cho ra thông số suy hao trên toàn tuyến cáp, chứ không
cung cấp thông số suy hao chi tiết trên từng đầu nối. Khi suy hao vượt giới hạn cho
phép và kết quả đo không được chấp nhận, các nhà thi công sẽ lúng túng vì không
biết lỗi xảy ra ở vị trí nào, đặc biệt với các tuyến cáp quang có nhiều khớp nối. Khi
đó, cần sử dụng thiết bị đo OTDR nhằm xác định khoảng cách đến điểm lỗi, xác định
suy hao và chất lượng từng khớp nối, từ đó hạn chế thời gian mò mẫm và thay thế
các đầu nối một cách vô ích.

  Kết luận
  

Hệ thống mạng sợi quang ngày càng phát triển, kéo theo công nghệ đầu nối quang
cũng có những bước tiến vượt bậc với rất nhiều kiểu thiết kế trên thị trường. Khi hệ
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thống mạng dịch chuyển theo xu hướng mật độ và tốc độ ứng dụng cao, thị trường
đầu nối cũng sẽ dịch chuyển đến các kiểu đầu nối nhỏ hơn như LC hoặc các đầu nối
tích hợp nhiều sợi quang như MPO.

  

Để đáp ứng giới hạn ngày càng chặt chẽ về độ suy hao cho phép của các ứng dụng
như 40 GbE hay 100 GbE, các kỹ thuật viên phải tuân thủ quy trình của nhà sản
xuất bao gồm kiểm tra và làm sạch tất cả các đầu nối trước khi thực hiện kết nối.
Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo hiệu suất, chất lượng và độ tin cậy của hệ thống cáp
sợi quang.

  

Vũ Quang Minh

  

Theo CIM

 7 / 7


