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ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 287
ΤΙΜΗ: 0, 001€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 013064

TΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Cosmote 
Technical Services.

Βερανζέρου 34 (5ος όροφος)
Αθήνα 104 32, τηλ. 210 5241576-7
Fax: 210 5229150, 210 5200006
E-mail: info@union-cts.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σύλλογος Eργαζομένων  
Cosmote Technical Services
Βερανζέρου 34 • www.union-cts.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
Βερανζέρου 34, Αθήνα 104 32
Τηλέφωνο - Fax: 210 5241576
Κινητό: 6970 062 449 
E-mail: tlouvaris@c-ts.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θρασύβουλος Λούβαρης, Μάνος Ζαρμαλής, 
Λάμπρος Παφλιάς, Κωνσταντίνος Μπέτσικος, 
Χρήστος Δημητρίου, Βασίλειος Βάκος

Συνεργάτες του περιοδικού  
είναι όλα τα μέλη του 
Συλλόγου Εργαζομένων CTS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΚΑΜΠΥΛΗ»
Αντιγόνης 60 & Λένορμαν, Κολωνός
Τηλ.: 210 5156820, Fax: 210 5156811

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
BOYZAΣ PACK & MAIL  
Σπύρου Φωκά 18, Αγ. Ανάργυροι
Τηλ.: 210 2389888

Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις
της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Παρακαλούμε 
ενημερώστε μας για τις 
αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την 
έκδοση του περιοδικού είναι τα 
ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. 
Και εμείς στέλνουμε το σύνολο των εντύπων μας, κοντά 4.000 φύλλα, 
ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν αλλάξει 
οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με την γραμματεία του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων Cosmote Technical Service στο 210 5241576-7 (ώρες γραφείου)  
ή στείλτε μας την νέα διεύθυνση σε περίπτωση αλλαγής στο E-mail: 
info@union-cts.gr

Καταστατικό
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  EΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝC O S M O T ET EC H N I CA L   S E RV I C E S
Βερανζέρου 34, 104 32 ΑθήναΤ: 210 52 41 576-7, F: 210 52 29 150Ε: info@union-cts.gr

www.union-cts.gr

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ10463/32 Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

www.union-cts.gr

ΕΔΩ θα βρείτε  
το Kαταστατικό 

Συλλυπητήρια
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εργαζομένων  

Cosmote Technical Services εκφράζει τα θερμά συλλυ-
πητήρια στον συνάδελφο Δημήτρη Δούκα για τον θάνα-
το του πολυαγαπημένου του πατέρα. Ο θεός  να αναπαύ-
σει  την ψυχή του εκλιπόντος και να δώσει δύναμη στους 
οικείους του.



ΤΕΥΧΟΣ 286 3

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ƒ

ΕΚΛΟΓΕΣ Συλλόγου Εργαζομένων C.T.S. 2021
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ƒ

Τι είναι οι οπτικές ίνες λοιπόν
Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ λεπτά νήματα από πλα-

στικό ή γυαλί, όπου από μέσα τους, μεταδίδονται 
ψηφιακά δεδομένα, υπό μορφή φωτός. Ένα καλώ-
διο οπτικών ινών, περιέχει μέσα του 10άδες ή και 
100άδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες, σε διά-
μετρο, μικρότερη και από μία τρίχα! Οι ταχύτητες 
μετάδοσης των δεδομένων μέσω των οπτικών ινών, 
αφού τα δεδομένα ταξιδεύουν υπό μορφή φωτός, 
είναι τεράστια(όσο η ταχύτητα του φωτός). 

Πως λειτουργούν οι οπτικές ίνες
Στο ένα άκρο της οπτικής ίνας, υπάρχει ο πομπός 

και στο άλλο, ο δέκτης. Ο πομπός, μετατρέπει τα 
ψηφιακά δεδομένα ενός υπολογιστή, σε ψηφιακά 
κύματα φωτός. Ο δέκτης, αποκωδικοποιεί τα ψηφι-
ακά κύματα φωτός, σε ψηφιακά δεδομένα. Τα ψη-
φιακά κύματα φωτός, ταξιδεύουν με την ταχύτητα 
του φωτός μέσα από την οπτική ίνα, με διαδοχικές 
ανακλάσεις στα τοιχώματα της οπτικής ίνας. Οι ανα-
κλάσεις αυτές, γίνονται στα τοιχώματα, σε γωνία 
μικρότερη των 42 μοιρών, με αποτέλεσμα να λει-
τουργούν τα τοιχώματα σαν καθρέφτες. Το φαινό-
μενο αυτό ονομάζεται ολική ανάκλαση και είναι η 
αιτία που τα κύματα φωτός μένουνε μέσα στην οπτι-
κή ίνα, συνεχίζοντας το ταξίδι τους μέχρι το άλλο 
άκρο, χωρίς να βγαίνουν-χάνονται έξω από την ίνα. 
Σε αυτό συνεισφέρει και η δομή της. Το εσωτερικό 
μέρος της οπτικής ίνας, ονομάζεται πυρήνας και 
μέσω αυτού, ταξιδεύουν τα κύματα φωτός. Ο πυ-
ρήνας, είναι περιτυλιγμένος από μία άλλη στρώση 
πλαστικού - γυαλιού που ονομάζεται περίβλημα. Το 
περίβλημα από τις οπτικές ίνες, είναι έτσι κατα-
σκευασμένο, ώστε να κρατάει τα κύματα φωτός, με 
ολικές ανακλάσεις, μέσα στον πυρήνα και να συνε-
χίζουν το ταξίδι τους μέσω αυτού (του πυρήνα).Το 
περίβλημα το πετυχαίνει αυτό, λόγω της διαφορετι-
κότητας του υλικού από το οποίο είναι κατασκευα-
σμένο, σε σχέση με το υλικό του πυρήνα.

Τύποι οπτικών ινών
Υπάρχουν οι οπτικές ίνες απλού τύπου και οι 

πολλαπλού τύπου. Στις οπτικές ίνες απλού τύπου 
(single-mode), τα κύματα φωτός ταξιδεύουν σε ευ-
θεία γραμμή και μπορούμε να στείλουμε δεδομένα 
σε μεγάλες αποστάσεις. Οι οπτικές ίνες πολλαπλού 
τύπου (multi-mode), είναι πιο "χοντρές" από τις 

απλού τύπου, αλλά μπορούν να στείλουν παράλλη-
λα, σε ξεχωριστό μονοπάτι, πολλά κύματα φωτός. 
Το κάθε κύμα φωτός, εισέρχεται στην οπτική ίνα υπό 
ελαφρώς διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα, 
και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι μέσα της, μέσω 
των διαδοχικών ανακλάσεων στο περίβλημα. Αυτό 
συμβαίνει παράλληλα με πολλά κύματα φωτός (όλα 
σε διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα) κι έτσι 
μπορούμε να στείλουμε παράλληλα, τεράστιο όγκο 
δεδομένων.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 
οπτικών ινών

Πλεονεκτήματα οπτικών ινών:
1. μπορούν να μεταφέρουν παράλληλα πολύ 

μεγαλύτερο όγκο δεδομένων σε σχέση με το 
χάλκινο καλώδιο,

2. η μεταφορά των δεδομένων γίνεται γρηγορό-
τερα,

3. είναι λιγότερο ευάλωτα τα δεδομένα που τα-
ξιδεύουν μέσα τους, σε παρεμβολές

4. είναι πολύ πιο λεπτές και ελαφρύτερες από το 
χάλκινο καλώδιο.

5. τα δεδομένα μεταδίδονται ψηφιακά: άρα πιο 
γρήγορη κωδικοποίηση - αποκωδικοποίηση 
δεδομένων, σχεδόν καθόλου απώλειες δεδο-
μένων.

Μειονεκτήματα οπτικών ινών:
1. είναι πιο ακριβές,
2. είναι πιο δύσκολη η εγκατάστασή τους,
3. είναι πιο εύθραυστες,
4. δεν μπορούμε να τις λυγίζουμε πολύ, θα πρέ-

πει να τις εγκαθιστούμε με ελαφριά κλίση, 
γιατί αλλιώς θα έχουμε απώλειες.

Τι είναι οι οπτικές ίνες και πως λειτουργούν;



COSMOTE COSMOTE λύσεις για Internet  λύσεις για Internet  
χωρίς σταθερή γραμμή χωρίς σταθερή γραμμή σε όλη την Ελλάδασε όλη την Ελλάδα


