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EEPPII GGRRAAPPHHEE  

  

  

  

OOuuii,,  ssii  nnoouuss  aappppeelloonnss  llaa  ssaaggeessssee  eett   ssii  nnoouuss  éélleevvoonnss  llaa  vvooiixx  vveerrss  

llõõiinntteelllliiggeennccee..  SSii  nnoouuss  llaa  cchheerrcchhoonnss  ccoommmmee  ddee  llõõaarrggeenntt,,  ssii  nnoouuss  llaa  ppoouurrssuuiivvoonnss  

ccoommmmee  uunn  ttrrééssoorr  !!  

  

AAlloorrss  nnoouuss  ccoommpprreennddrroonnss  eett  nnoouuss  ttrroouuvveerroonnss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  qquuee  nnoouuss  

vvoouulloonnss..  

  

CCee  ppaarr  llàà  qquuee  nnoouuss  nnee  sseerroonnss  pplluuss  eett  jjaammaaiiss  ddaannss  llaa  ccoonnffuussiioonn..  

  

  

                                                                                                          KKAAMMUUAANNGGAA  TTSSHHII MMAANNGGAA  VVuuttuukkaa  
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DDEEDDIICCAACCEE  

  

CCôôeesstt  ppaarr  vvoottrree  ggrrââccee    llee  TTrrèèss  HHaauutt,,  PPèèrree  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  ddee  llôôaaccttiioonn  

iinnddééffiinniiee  ppaarr  llee  ccaannaall  ddee  NNEE  NNKKUUSSUU  KKIIAAMMBBUU  NNZZAALLAA  MMPPAANNDDAA  NNAA  NNGGOOLLAA  

mmoonn  cchheeff  SSppiirriittuueell  àà  qquuii  jjôôaaii  ttrroouuvvéé  llee  bboonn  cchheemmiinn  dduu  ssaalluutt  aauuqquueell  

ssôôaaccccoommpplliisssseenntt  llee  ddeessttiinn  ddee  mmaa  vviiee  eett  cceelluuii  ddee  mmeess  ééttuuddeess..  

  

JJee  ddééddiiee  ccee  ttrraavvaaiill  ::  

AA  mmoonn  ppèèrree  TTSSHHIIMMAANNGGAA  NNTTOOYYII  WWAA  MMWWAAMMBBAA  LLUUMMFFIINNGGAA,,  bbiieenn  

qquuee  llooiinn  ddee  mmooii  pphhyyssiiqquueemmeenntt  mmaaiiss  pprréésseenntt  eenn  eesspprriitt,,  ttrrèèss  ssoouucciieeuuxx  ddee  mmeess  

ééttuuddeess  qquuii  mmaallggrréé  ssaa  mmoorrtt  iill  aauurraaiitt  bbiieenn  vvoouulluu  pprreennddrree  ppaarrtt  àà  llaa  ddiittee  ddééffeennssee  ddee  

cceettttee  îîuuvvrree..  

  

AA  mmaa  mmèèrree  MMWWAANNZZAA  TTSSHHIIAAMMUUEENNAA,,  aavveecc  lleess  ssaaccrriiffiicceess  qquuee  vvoouuss  

cceesssseezz  ddôôeennttrreepprreennddrree  eennvveerrss  mmooii  vvoottrree  ffiillss..  

    

QQuuôôiillss  ccoonnssiiddèèrreenntt  cceett  oouuvvrraaggee  ccoommmmee  llee  pprroodduuiitt  ddee  lleeuurrss  mmaaiinnss..  

AA  mmeess  ssîîuurrss  eett  ffrrèèrreess  KKAALLUUYYAAYYAA  TTSSHHIIMMAANNGGAA,,  KKAABBUUMMPPAANNGGII  

TTSSHHIIMMAANNGGAA,,  TTSSHHIIMMAANNGGAA  MMUUNNAAKKEEBBEE,,  NNGGAALLAAMMUULLUUMMEE  TTSSHHIIMMAANNGGAA,,  

LLUUMMUU  TTSSHHIIMMAANNGGAA,,  PPAAMMBBIINNDDOONNII  TTSSHHIIMMAANNGGAA,,  KKAABBAANNGGUU  TTSSHHIIMMAANNGGAA,,  

eett  llaa  nn°°11  ddee  ttoouutteess  mmeess  nniièècceess  TTSSHHIILLAANNDDAA  TTSSHHIIMMAANNGGAA  ((eexx  NNttooyyii))  

  

AA  mmeess  aammiiss  eett  ffaammiillllee  PPDDGG  MMAATTOOSS,,  pprrooff  KKAANNYYIINNDDAA,,  HHoorrttaannccee  

DDIIKKEEBBEELLAAYYII,,  UUrraanniiee  PPAAMMBBII,,  CCaatthhyy  BBIINNDDAA,,  SSoouurriiaa  KKIITTAAMMBBAALLAA,,  VViicckkyy  

MMWWIIKKAA,,  MMiirraa  MMUUTTOOMMBBOO,,  PPeerrccyy  MMUUHHOOYYAA  RReebbeeccccaa  NNSSEEYYAA,,  JJoossuuéé  IITTUUMMBBAA,,  

CChhaarrlleennee  MMAATTOOSS,,  JJoosseepphh  IITTUUMMBBAA,,  IITTUUMMBBAA  FFaanniiaa,,  LLaaeettiittiiaa  MMAATTOOSS,,  LLiillaa  

MMAATTOOSS,,  CChhaarrllyy  KKAANNYYIINNDDAA,,  MMWWAANNZZAA,,  MMIILLOOLLOO,,  BBeenn  KKAANNYYIINNDDAA  LLuucciioo,,  

NNaaddiiaa  SSOODDII,,  GGaaëëll  BBIIBBUULLAA,,  CChhaannttaall  KKUUYYOONNAA,,  llee  bbéébbéé  FFoorrttuunnaatt,,  UUrrcceellaa  

PPAAMMBBII,,  AAmmiieennss  PPAAMMBBII  eett    bbéébbéé  NNeemmuueell  MMAANNOOAA..  

  

JJee    nnee  sseerraaii  ppaass  iinnggrraatt  eennvveerrss  vvoouuss  ttoouuss  lleess  VVuuttuukkaa  

MMzzeeee  BBAAKKAAMMBBAANNAA,,  MMBBUUYYII,,  MMBBAASSAA  MMIISSUUEELL,,  PPMMKK,,  VVEEYY,,  MMAABBEELLEE,,  

BBAABBII,,  MMWWEEMMAA,,  LLIIYYAA,,  MMUUBBEEYYII,,  KKAALLAALLAA,,  BBOONNAA,,  BBAATTEEKKAA,,  ppoouurr  vvoottrree  

aaffffeeccttiioonn  ssppiirriittuueellllee  eett  pphhyyssiiqquuee..  

  

CCiitteerr  lleess  uunnss  ccôôeesstt  ddoonnnnéé  llôôiimmpprreessssiioonn  ddôôoouubblliieerr  lleess  aauuttrreess  àà  ttoouuss  lleeuurrss  

ddiissoonnss  mmeerrccii..  

                                                           KAMUANGA TSHIMANGA Vutuka 



III  

 

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS  

  

AA  sseeuuiill  ddee  ccee  ttrraavvaaiill  qquuii  mmaarrqquuee  llaa  ffiinn  ddee  mmeess  ééttuuddeess  dduu  pprreemmiieerr  

ccyyccllee  !!  NNoouuss  rreeccoonnnnaaiissssoonnss  ddôôaavvooiirr  bbéénnééffiicciiee  aauu  sseeiinn  ddee  llôôIInnssttiittuutt  ddeess  

TTeecchhnniiqquueess  AApppplliiqquuééeess  ((IISSTTAA))  uunnee  éédduuccaattiioonn  iinntteelllleeccttuueell..  

  

AA  ccee  tteerrmmee,,  nnoouuss  rreemmeerrcciioonnss  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  nnoottrree  DDiirreecctteeuurr  

MMAABBIIAALLAA  DDII  MMAAVVIINNGGAA  IInnggéénniieeuurr  eenn  TTééllééccoomm,,  cchheeff  ddee  ttrraavvaauuxx  eett  cchheeff  ddee  

sseeccttiioonn  àà  llaa  sseeccttiioonn  éélleeccttrroonniiqquuee,,  ddaannss  sseess  ssaaggeess  ccoonnsseeiillss,,  sseess  ddiirreeccttiivveess  eett  ssaa  

ggéénnéérroossiittéé  qquuii  nnoouuss  oonntt  ppeerrmmiiss  ddôôaarrrriivveerr  aauu  bboouutt  aavveecc  ssuuccccèèss  ddaannss    llee  pprréésseenntt  

ttrraavvaaiill..  

  

AA  mmeess  ggrraannddss  ffrrèèrreess  SSaalleehh  MMEEBBAA,,  NNGGAALLAAMMUULLUUMMEE,,  LLUUMMUU,,  

PPAAMMBBIINNDDOONNII,,  AAGGRR  TTSSHHIISSHHIIMMBBII,,  KKAABBAANNGGUU,,  GGaass  MMPPIIAANNAA,,  IIrr  KKIISSEENNGGEE  eett  

IIrr  TTUUEEDDII  IIBBAADDJJAA  ppoouurr  lleeuurrss  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  mmoorraalleess,,  ddôôuunnee  ffaaççoonn  

oouu  ddôôuunnee  aauuttrree  àà  mmaa  rrééuussssiittee..  

  

QQuuee  ttoouuss  nnooss  eennsseeiiggnnaannttss,,  ddeeppuuiiss  llôôééccoollee  pprriimmaaiirree,,  sseeccoonnddaaiirree  

jjuussqquuôôàà  llôôIISSTTAA  ttrroouuvveenntt  iiccii  llôôeexxpprreessssiioonn  ddee  nnoottrree  ggrraattiittuuddee  eett  nnooss  rreemmeerrcciieemmeennttss  

ssiinnccèèrreess,,  ppoouurr  aavvooiirr  aassssuurréé  nnoottrree  ffoorrmmaattiioonn..  

  

NNoouuss  ssoonnggeeoonnss  aauussssii  àà  mmaa  TTaannttee  TTSSHHIIBBIITTSSHHIIAABBUU  eett  ssoonn  mmaarrii  

JJuussttiinn  IILLUUNNGGAA  ssaannss  oouubblliieerr  PPaappaa  NNiiccooddèèmmee  KKAABBAAMMBBAA  

  

NNoouuss  nnôôoouubblliioonnss  ppaass  ddee  rreemmeerrcciieerr  nnooss  ccoommppaaggnnoonnss  ddee  lluuttttee,,  AAllaaiinn  

KKOONNGGOOLLOO,,  MMBBAANNSSAA,,  NNGGIIMMPPIILLII,,  MMBBOONNGGAA,,  NNGGEELLII,,  KKUUMMBBUU,,  MMUUDDIINNGGAAYYII  

KKAAZZAADDII,,  BBUUKKAASSAA,,  MMAALLOOBBAA,,  NNSSAAKKAA,,  SSHHAARRUUFFAA,,  NNGGAALLUULLAA,,  NNZZOOLLAA  

MMiicchhaaeell,,  EEBBAALLAA  WWiilllliiaamm  eettcc..  ppoouurr  llaa  vviiee  eessttuuddiiaannttiinnee  ddôôeennsseemmbbllee,,  ddee  lleeuurr  

ccoollllaabboorraattiioonn  eett  eesspprriitt  ddee  ccoonnqquuêêttee..  

  

                                                                                                              KKAAMMUUAANNGGAA  TTSSHHIIMMAANNGGAA    VVuuttuukkaa  
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  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

  

11..  BBrreeff  HHiissttoorriiqquuee  

  

LLee  llaasseerr  ((lliigghhtt  aammpplliiffiiccaattiioonn  bbyy  ssttiimmuullaatteedd  eemmeessssiioonn  ooff  rraaddiiaattiioonn))  eesstt  

uunnee  iinnvveennttiioonn  qquuii  ddaattee  ddee  11996600..  

  

CCôôeesstt  uunn  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  llaa  lluummiièèrree  qquuii  rreemmpplliitt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  

lluummiinneeuuxx,,  llee  mmêêmmee  rrôôllee  qquuee  llôôoosscciillllaatteeuurr  rraaddiiooéélleeccttrriiqquuee  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  oonnddeess  

hheerrttzziieennnneess..  

  

CCeettttee  lluummiièèrree  eesstt  uunn  eeffffeett  ddiirreeccttiiff  mmoonnoocchhrroommaattiiqquuee  ssttaabbllee  eenn  

aammpplliittuuddee  eett  eenn  ffrrééqquueennccee..  EEnn  aattmmoosspphhèèrree  lliibbrree,,  ccee  ssiiggnnaall  lluummiinneeuuxx  eesstt  aallttéérréé  

((bbrroouuiillllaarrdd,,  iinnssttaabbiilliittéé  ddee  pprrooppaaggaattiioonn))  ddôôooùù  llôôiiddééee  ddee  pprroottééggeerr  cceettttee  lluummiièèrree  eenn  

llaa  ccoonnffiirrmmaanntt  ddaannss  uunn  gguuiiddee  ttrrèèss  mmiinnccee..  FFiibbrree  ddee  vveerrrree  oouu  ddee  ssiilliiccee  rreeccoouuvveerrttee  

ddôôuunnee  ggaaiinnee  ffoorrmmaanntt  uunn  gguuiiddee  ddee  lluummiièèrree  qquuee  llôôoonn  aappppeellllee  ffiibbrree  ooppttiiqquuee..  

DDaannss  lleess  aannnnééeess  11997700  ssôôeesstt  rrééaalliisséé  uunnee  éévvoolluuttiioonn  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  

tteecchhnnoollooggiiee  ddeess  ffiibbrreess  ooppttiiqquueess  aavveecc  llôôaappppaarriittiioonn  ddee  ffiibbrreess  àà  ffaaiibbllee  aattttéénnuuaattiioonn  

ddee  2200ddbb//kkmm..  

  

AAuuxx  eennvviirroonnss  ddee  llôôaannnnééee  11998800  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  rréésseeaauuxx  eenn  ffiibbrree  

ooppttiiqquuee  ssee  ddéévveellooppppèèrreenntt,,  lleess  pphhyyssiicciieennss  pprrooccèèddeenntt  àà  llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  dduu  

pprriinncciippee  ddee  llaa  rrééfflleexxiioonn  ttoottaallee  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  gguuiiddeerr  llaa  lluummiièèrree  ddaannss  uunn  

rréécciippiieenntt..  

  

DDaannss  ssaa  ppuubblliiccaattiioonn  eenn  11996644,,  CChhaarrlleess  KKAAOO  ddee  SSttaannddaarrdd  

TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  llaabboorraattooiirreess,,  ddééccoouuvvrriitt  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  

lloonngguuee  ddiissttaannccee  eett  àà  ffaaiibbllee  ppeerrttee..  EEnn  mmeettttaanntt  eenn  pprrooffiitt  llôôuuttiilliissaattiioonn  ccoonnjjooiinnttee  dduu  

llaasseerr  eett  ddee  llaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee..  

  

EEtt  ppuuiiss  aauuxx  aannnnééeess  11996666  iillss  oonntt  ddéémmoonnttrréé  eexxppéérriimmeennttaalleemmeenntt  aavveecc  

llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddee  GGeeoorrggeess  HHOOCCKKMMAANN,,  qquuôôiill  ééttaaiitt  ppoossssiibbllee  ddee  ttrraannssppoorrtteerr  ddee  

llôôiinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  uunnee  lloonngguuee  ddiissttaannccee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  llaa  lluummiièèrree  ggrrââccee  àà  llaa  ffiibbrree  

ooppttiiqquuee..  

IIllss  oonntt  mmiiss  aauu  ppooiinntt  uunn  gguuiiddee  ttrrèèss  mmiinnccee,,  vviieennss  lleess  aannnnééeess  11998800  ddeess  nnoommbbrreeuuxx  

rréésseeaauuxx  eenn  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  ssee  ddéévveellooppppeenntt..  
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LLaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraannssppoorrtteerr  llôôiinnffoorrmmaattiioonn  àà  lloonngguuee  ddiissttaannccee  ((ffiibbrree  

ooppttiiqquuee))  eesstt  rreettiisssséé  ccoommmmee  ssuuppppoorrtt  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  llee  

ccââbbllee  ccooaaxxiiaall,,  ppaaiirree  ssyymmééttrriiqquuee,,  ffaaiisscceeaauuxx  hheerrttzziieenn  eett  llee  ssaatteelllliittee..  

  

LLaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  aassssuurree  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  eenn  rraaddiioo  ddiiffffuussiioonn,,  eenn  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ttéélléévviissiioonn  eett  ddôôaauuttrreess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  

  

22..  PPrroobblléémmaattiiqquuee  

  

IIll  eesstt  qquueessttiioonn  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill  ddee  ssaavvooiirr  ccoommmmeenntt  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  

aassssuurreenntt--  iillss  llaa  ccoonnvveerrssiioonn  éélleeccttrroo  ooppttiiqquuee,,  ccoonnvveerrttiisssseenntt  llee  ssiiggnnaall  éélleeccttrriiqquuee  eenn  

ssiiggnnaall  lluummiinneeuussee  ddaannss  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ppaarr  ffiibbrree--  ooppttiiqquuee..  

  

TTeellllee  eesstt    llaa  pprrééooccccuuppaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  nnoouuss  aalllloonnss  tteenntteerr  ddee  ddoonnnneerr  

ddeess  rrééppoonnsseess  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  cceettttee  ééttuuddee..  

  

33..  OObbjjeeccttiiff  

  

LLeess  ffiibbrreess  ooppttiiqquueess  ccoonnssttiittuueenntt  uunn  éélléémmeenntt  cclleeff  eett  aa  llee  pplluuss  ddôôaavveenniirr  

ddaannss  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ddeess  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  ooppttiiqquuee..  

  

LLôôoobbjjeeccttiiff  ppoouurrssuuiivvii  ddaannss  ccee  ttrraavvaaiill  eesstt  cceelluuii  ddee  mmaaîîttrriisseerr  llaa  

ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dduu  ssiiggnnaall  éélleeccttrriiqquuee  eenn  oonnddee  lluummiinneeuussee  eett  àà  nnooss  lleecctteeuurrss  llaa  

ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoommpprreennddrree  ddôôaauuttrreess  ssuuppppoorrttss  uuttiilliissééss  eenn  ttrraannssmmiissssiioonn..  

  

  

44..  MMéétthhooddoollooggiiee  

  

PPoouurr  aarrrriivveerr  àà  rrééuunniirr  lleess  ddoonnnnééeess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llôôééllaabboorraattiioonn  ddee  ccee  

ttrraavvaaiill,,  nnoouuss  aavvoonnss  ffaaiitt  uussaaggee  ddeess  mméétthhooddeess  ssuuiivvaanntteess  ::  

MMéétthhooddee  aannaallyyttiiqquuee,,  tteecchhnniiqquuee  ddooccuummeennttaaiirree  qquuii  ccoonnssiissttee  àà  lliirree  lleess  

oouuvvrraaggeess  aayyaanntt  ttrraaiitt  aauu  ssuujjeett  ttrraaiittéé  ::  

  

--  LLaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddee  ssiitteess  IInntteerrnneett  

--  LLôôiinntteerrvviieeww  aauupprrèèss  ddeess  ssppéécciiaalliisstteess  dduu  ddoommaaiinnee  ttrraaiittéé  
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55..  SSuubbddiivviissiioonn  dduu  TTrraavvaaiill  

  

HHoorrmmiiss  llôôIInnttrroodduuccttiioonn  eett  llaa  ccoonncclluussiioonn  ggéénnéérraallee,,  nnoottrree  ttrraavvaaiill  ssee  

ssuubbddiivviissee  eenn  ttrrooiiss  cchhaappiittrreess  ddoonntt  ::  

  

--  CChhaappiittrree  II..    GGéénnéérraalliittééss  ssuurr  LLeess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn    

--  CChhaappiittrree  IIII..  AAppeerrççuu  ggéénnéérraall  ssuurr  lleess  FFiibbrreess  --  ooppttiiqquueess  

--  CChhaappiittrree  IIIIII..  LLeess  DDiissppoossiittiiffss  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  eett  llaa  ccoonnvveerrssiioonn  éélleeccttrroo    

    ooppttiiqquuee  
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CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  GGEENNEERRAALLIITTEE  SSUURR  LLEESS  SSUUPPPPOORRTTSS  DDEE  

TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  

  

II..11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

  

NNoottrree  ééttuuddee  qquuii  eesstt  ppoorrttééee  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  éélleeccttrroo  --  

ooppttiiqquuee  ddôôéémmiissssiioonn  ddaannss  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ppaarr  FFiibbrree  OOppttiiqquuee;;  

CCoonnssiissttee  aauussssii  ggéénnéérraalleemmeenntt,,  àà  llôôééttuuddee  ddeess  ssuuppppoorrttss  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ffaaiirree  llaa  

ttrraannssmmiissssiioonn..  

  

CCôôeesstt  llaa  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ccee  cchhaappiittrree  nnoouuss  aalllloonnss  

tteenntteerr  ddee  ppaarrllééss  ddee  cceess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn,,  cceess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess,,  eett  cceess  

aavvaannttaaggeess  eett  iinnccoonnvvéénniieennttss..  

  

II..22..  DDééffiinniittiioonn  

  

UUnn  ssiiggnnaall  eesstt  uunnee  ggrraannddeeuurr  pphhyyssiiqquuee  qquuii  éévvoolluuee  aauu  ccoouurrss  dduu  tteemmppss,,  

uunn  ggrraannddeeuurr  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  éélleeccttrriiqquuee  ((IInntteennssiittéé,,  tteennssiioonn  oouu  uunnee  oonnddee  

éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee))..  MMaatthhéémmaattiiqquueemmeenntt,,  iill  ssee  pprréésseennttee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

llôôééqquuaattiioonn  xx  ((yy))==AA  ssiinn  ((wwtt++00))..  LLee  ssiiggnnaall  ttrraannssmmiiss  ddaannss  uunn  ssuuppppoorrtt  eett  ppaarr  ddéébbiitt..  

TTaauuxx  ddôôeerrrreeuurrss  ddééppeenndd  ddee  llaa  bbaannddee  ppaassssaannttee,,  ddee  llôôaaffffaaiibblliisssseemmeenntt  dduu  ssiiggnnaall  eett  

ddee  llaa  mmaanniièèrree  ddôôiimmppllaannttaattiioonn  ddeess  ssuuppppoorrttss  ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  llee  ssiiggnnaall  ssuurr  llaa  

vvooiiee  eett  llee  tteemmppss  ddee  ttrraannssffeerrtt..  

  

II..33..  SSoorrtteess  ddeess  ssiiggnnaauuxx  

  

NNoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ssiiggnnaall  àà  ssaavvooiirr  ::  

aa))  LLee  ssiiggnnaall  AAnnaallooggiiqquuee,,  

bb))  EEtt  NNuumméérriiqquuee..  

  

II..33..11..  SSiiggnnaall  AAnnaallooggiiqquuee  

  

LLee  ssiiggnnaall  ppeeuutt  êêttrree  ssoouuss  ffoorrmmee  aannaallooggiiqquuee  ddoonntt  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  

ppaarraammèèttrreess  iinnffoorrmmaattiioonnnneellss  eesstt  uunn  eennsseemmbbllee  ccoonntteennuu  ccôôeesstt--àà--ddiirree  uunn  ssiiggnnaall  

ccoonntteennuu  ddaannss  llôôeessppaaccee  eett  ddaannss  llee  tteemmppss  ((ssoonn  ssiiggnnaall  vvooccaall))..  

  

LLee  ssoonn  eesstt  ccaarraaccttéérriisséé  ppaarr  ttrrooiiss  ggrraannddeeuurrss  ssuubbjjeeccttiivveess  qquuii  ssoonntt  ::  
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LLôôiinntteennssiittéé,,  llaa  hhaauutteeuurr    eett    llee  ttiimmbbrree,,  qquuii  ddééppeennddeenntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  

ddee  llaa  ggrraannddeeuurr  pphhyyssiiqquuee  ccoommmmee  ssuuiitt,,  llaa  hhaauutteeuurr  oouu  llaa  ffrrééqquueennccee,,  llee  ttiimmbbrree  oouu  

lleess  hhaarrmmoonniiqquueess,,  llôôiinntteennssiittéé  oouu  llôôaammpplliittuuddee..  

  

LLaa  hhaauutteeuurr  ppoouurr  ssaavvooiirr  ssii  llee  ssoonn  eesstt  ggrraavvee  oouu  aaiigguu,,  llee  ttiimmbbrree  ppeerrmmeett  

ddee  ddiissttiinngguueerr  ddeeuuxx  ssoonnss  ddee  mmêêmmee  iinntteennssiittéé  eett  ddee  mmêêmmee  hhaauutteeuurr,,  llôôiinntteennssiittéé  

mmoonnttrree    ssii  llee  ssiiggnnaall  eesstt  ffoorrtt  oouu  ffaaiibbllee  

  

                                  AA  

  

  

  

  

  

  

  

                            tt  

FFiigg..  II  11..  SSiiggnnaall  AAnnaallooggiiqquuee  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  nnaattuurree,,  llee  ssiiggnnaall  ppeeuutt  êêttrree  ttéélléépphhoonniiqquuee  oouu  

ssoouuss  ffoorrmmee  ddeess  ddoonnnnééeess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ttrraannssmmiisseess  eenn  llaarrggee  ddee  bbaannddee  ppoouurr  llaa  

ttrraannssmmiissssiioonn  àà  lloonngguuee  ddiissttaannccee,,  oonn  mmoodduullee  uunnee  ppoorrtteeuussee  ssiinnuussooïïddaallee..  

  

NNoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  lleess  ddiifffféérreenntteess  ssoorrtteess  ddee  mmoodduullaattiioonn  àà  ssaavvooiirr  ::  

--  MMoodduullaattiioonn  ddôôaammpplliittuuddee    

--  MMoodduullaattiioonn  ddee  ffrrééqquueennccee  

--  MMoodduullaattiioonn  ddee  pphhaasseess  

  

  

II..33..22..  SSiiggnnaall  NNuumméérriiqquuee  

  

LLee  ssiiggnnaall  ppeeuutt  êêttrree  nnuumméérriiqquuee  ddoonncc  ssoouuss  ffoorrmmee  ddeess  bbiittss  eenn  cchhiiffffrreess  

ddee  00  eett  11,,  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  eenn  bbaannddee  ddee  bbaassssee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  ppooiinnttss  ccii--

aapprrèèss  ::  

--  LLeess  ssiiggnnaauuxx  uunniiss  ssuurr  llaa  lliiggnnee  ssoonntt  cceeuuxx  qquuôôoonn  oobbttiieenntt  aapprrèèss  llee  ccooddaaggee  

--  IIll  nnôôeesstt  ppaass  nnéécceessssaaiirree  ddee  mmoodduulléé    llee  ssiiggnnaall  aapprrèèss  llee  ccooddaaggee,,  llôôiinnttéérrêêtt  ddee  

ccee  ccooddaaggee  eett  llee  ccooûûtt  ppeeuutt  éélleevveerr..  

  



6 

 

TToouutt  ssiiggnnaall  nnuumméérriiqquuee  eesstt  ccoonnssttiittuuee  ddôôuunnee  ssuucccceessssiioonn  ddôôééttaatt  ddôôuunnee  

mmêêmmee  ggrraannddeeuurr  ((tteennssiioonn,,  iinntteennssiittéé,,  ffrrééqquueennccee,,  pphhaassee))..  LLeess  ssyyssttèèmmeess  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonnss  nnuumméérriiqquueess  ppeerrmmeetttteenntt  llôôéécchhaannggee  ddôôiinnffoorrmmaattiioonn  ccooddéé  ppoouurr  llaa  

ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  ddeeuuxx  bbiinnaaiirreess  pprréésseennttee  ppaarr  uunnee  tteennssiioonn  ccoonnttiinnuuee..  LLee  ppaassssaaggee  

ddôôuunn  ééttaatt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  àà  uunn  aauuttrree  ssôôaappppeellllee  uunnee  ttrraannssiittiioonn..  

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  nnaattuurree,,  llee  ssiiggnnaall  ppeeuutt  êêttrree  ddee  nnaattuurree  oouu  aauuddiioo  

vviissuueellllee  ((vviiddééoo  ttrraannssmmiiss  eenn  bbaannddeess  ddee  bbaassssee))..  

  

LLeess  ssiiggnnaauuxx  eenn  bbaannddee  ddee  bbaassssee  ssoonntt  ssuujjeett  àà  uunnee  aattttéénnuuaattiioonn  ddoonntt  

llôôiimmppoorrttaannccee  ddééppeenndd  dduu  ssuuppppoorrtt  iillss  ddooiivveenntt  êêttrree  rrééggéénnéérréé  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  eenn  

uuttiilliissaanntt  ddee  rrééppéétteeuurrss  dduu  ffaaiitt  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  mméémmoorriissee  eenn  ffrraaccttiioonn  ddee  sseeccoonnddee  

ddeess  ssiiggnnaauuxx  aavvaanntt  ddee  llaa  ttrraannssmmeettttrree  ssuurr  uunnee  lliigguuee  ssoorrttaannttee..  

  

II  44..  SSuuppppoorrttss  ddee  TTrraannssmmiissssiioonn  

  

II..44..11..  DDééffiinniittiioonn  

  

UUnn  ssuuppppoorrtt  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ppeeuutt  êêttrree  mmaattéérriieell  oouu  iimmmmaattéérriieell  qquuii  sseerrtt  

àà  rreelliieerr  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  oouu  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ttoouutt  eenn  aassssuurraanntt  lleess  

ttrraannssffeerrttss  ddeess  ddoonnnnééeess..  DDeess  ssiiggnnaauuxx  ddee  nnaattuurree  ddiifffféérreennttee,,  uunnee  ggrraannddeeuurr  

éélleeccttrriiqquuee  ((iinntteennssiittéé,,  tteennssiioonn))  oouu  uunnee  ggrraannddeeuurr  éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee  ((oonnddee))..  

  

LLaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ssiiggnnaauuxx  oouu  ddeess  ddoonnnnééeess  àà  ttrraavveerrss  ddeess  

ééqquuiippeemmeennttss  ssee  ssiittuuee  ddaannss  uunnee  zzoonnee  ffoorrmmaanntt  uunn  rréésseeaauu,,  ssee  ffaaiitt  aauu  nniivveeaauu  ddee  

llaa  ccoouucchhee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmooyyeenn  ddôôuunn  ccaannaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  qquuii  eesstt  llee  vvéérriittaabbllee  

ssuuppppoorrtt  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn..  

  

  

II..44..22..  TTyyppee  ddeess  SSuuppppoorrttss  ddee  TTrraannssmmiissssiioonn..  

  

BBiieenn  qquuôôiillss  ssooiieenntt  nnoommbbrreeuuxx,,  ttoouuss  lleess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  oonntt  llee  

mmêêmmee  oobbjjeeccttiiff  ::  aassssuurreerr  llee  ttrraannssppoorrtt  ddeess  bbiittss  ddôôiinnffoorrmmaattiioonn  eennttrree  ddeeuuxx  oouu  

pplluussiieeuurrss  mmeeddiiuumm,,  qquuôôiillss  ppeeuuvveenntt  eexxppllooiittééss  ddôôuunnee  mmaanniièèrree  oouu  ddôôaauuttrree..  OOnn  ppeeuutt  

ccllaasssseerr  cceess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  eenn  ddeeuuxx  ggrraannddeess  ffaammiilllleess..  

  

¶¶  LLee  ssuuppppoorrtt  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  gguuiiddéé  ((ssuuppppoorrtt  aavveecc  gguuiiddee  pphhyyssiiqquuee))  

¶¶  LLee  ssuuppppoorrtt  oouu  llaa  pprrooppaaggaattiioonn  lliibbrree  ((ssuuppppoorrtt  ssaannss  gguuiiddee  pphhyyssiiqquuee))..  
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II..44..22..11..    SSuuppppoorrtt  aavveecc  gguuiiddee  pphhyyssiiqquuee  

  

CCeettttee  pprreemmiièèrree  ccaattééggoorriiee  rreennffeerrmmee  cceess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddeess  ccââbblleess  

ppaarrffooiiss  rreeggrroouuppééss  àà  llôôaaiiddee  ddee  llôôaappppeellllaattiioonn  ««  lliiggnnee  mmééttaalllliiqquuee  »»dduu  ffaaiitt  qquuôôiillss  ssoonntt  

ddeess  ccoonndduucctteeuurrss  mmééttaalllliiqquuee  eenn  ccuuiivvrree  oouu  eenn  aalluummiinniiuumm  iissoolléé  ppaarr  ppoollyyéétthhyyllèènnee..  

  

EEnn  ddôôaauuttrreess  tteerrmmeess,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  lliiggnnee  mmééttaalllliiqquuee,,  uunnee  lliiggnnee  ddee  

ttrraannssmmiissssiioonn  aauu  sseennss  uussuueell  dduu  tteerrmmee  qquuii  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ddeeuuxx  ccoonndduucctteeuurrss  

ddoonntt  llôôuunn  ppeeuutt  êêttrree  ddôôaalllleerr  eett  llôôaauuttrree  ddee  rreettoouurr..  

  

UUnn  ssuuppppoorrtt  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  aavveecc  gguuiiddee  pphhyyssiiqquuee  ppeeuutt  ttrraannssppoorrtteerr  ddee  

llôôéénneerrggiiee  éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee  ddaannss  uunn  mmooddee  ddiitt  qquuaassiitteemm  ::  ((ttrraannssvveerrssee  

éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee))..  

  

LLaa  ccaattééggoorriiee  ddee  cceess  ssuuppppoorrttss  aavveecc  gguuiiddee  pphhyyssiiqquuee  ((ccââbblleess))  eett  

ssuubbddiivviissééee  eenn  ttrrooiiss  ttyyppeess  ddee  ccââbbllee  ::  

  

ÁÁ  ccââbbllee  ccooaaxxiiaall  

ÁÁ  ccââbbllee  àà  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  

ÁÁ  ccââbbllee  àà  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  

  

11..  CCââbbllee  ccooaaxxiiaall  

  

UUnnee  ppaaiirree  ccooaaxxiiaall  oouu  ccââbbllee  eesstt  uunnee  lliiggnnee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  àà  ddeeuuxx  

ccoonndduucctteeuurrss,,  ddoonntt  llôôuunn  eennttoouurree  ccoommppllèètteemmeenntt  llôôaauuttrree  ((llàà  nnoouuss  vvooyyoonnss  llaa  mmaassssee  

eett  llee  ppooiinntt  cchhaauudd))..  LLeess  ssiiggnnaauuxx  ssee  pprrooppaaggeenntt  ddaannss  cceettttee  ssttrruuccttuurree  ddoonntt  

ppaarrffaaiitteemmeenntt  iissoollééss  dduu  mmoonnddee  eexxttéérriieeuurr..  

  

LLee  ccââbbllee  ccooaaxxiiaall  nnee  ddiiffffèèrree  qquuee  ddôôuunnee  lliiggnnee  bbiiffiillaaiirree  dduu  ppooiinntt  ddee  vvuuee  

ccaarraaccttéérriissttiiqquuee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ccaarr  oonn  yy  ttrroouuvvee  llee  mmêêmmee  ddiissppoossiittiiff  lliiéé  àà  llôôeeffffeett  

ddee  llaa  ppeeaauu..  
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SSttrruuccttuurree  ddee  ccââbbllee  ccooaaxxiiaall  

  

LLee  ccââbbllee  ccooaaxxiiaall  eesstt  ssttrruuccttuurree  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

  

  

  

FFiigg..  II..33  ttyyppeess  ddeess  ccââbblleess  ccooaaxxiiaauuxx  

  

DDaannss  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  pprraattiiqquueess  ddee  cceess  ccââbblleess,,  nnoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  

ddeeuuxx  ttyyppeess  ddeess  ccooaaxxiiaauuxx  ddee  mmêêmmee  aaxxee  ssééppaarrééss  ppaarr  uunn  iissoollaanntt  

  

¶¶  llee  ccooaaxxiiaallee  ffiinn  

¶¶  llee  ccooaaxxiiaall  ééppaaiiss  

  

11..11..    LLee  ccooaaxxiiaall  ffiinn    

  

CCôôeesstt  uunn  ttyyppee  ddee  ccooaaxxiiaall  ttoouutt  ffaaiitt  ssoouuppllee  qquuii    aa  eennvviirroonn  uunn  ddiiaammèèttrree  

ddee  00,,6655ccmm,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  fflleexxiibbiilliittéé  eett  ddee  ssaa  ffaacciilliittéé  ddôôeemmppllooii  ccee  ccââbbllee  ppeeuutt  

êêttrree  eexxppllooiittéé  eett  ddee  ssaa  ffaacciilliittéé  ddaannss    llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  ttrraannssmmiissssiioonnss..  

  

CCee  ccââbbllee  àà  uunnee  pprroopprriiééttéé  ddee  ttrraannssppoorrtteerr  llee  ssiiggnnaall  ssuurr  uunnee  ddiissttaannccee  

ddôôeennvviirroonn  118855mm  aavvaanntt  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  nnee  ssôôaaffffaaiibblliissssee..  
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11..22..  LLee    ccooaaxxiiaall  EEppaaiiss  

  

CCee  pprreemmiieerr  ttyyppee  ddee  ccooaaxxiiaall  ppoossssèèddee  uunnee  iimmppééddaannccee  ddee  7755ÝÝ  ccoommmmee  

nnoouuss  llôôaavvoonnss  ddéémmoonnttrree  pplluuss  hhaauutt  ;;  eett  iill  eesstt  rreellaattiivveemmeenntt  rriiggiiddee  aavveecc  ddiiaammèèttrree  

ddôôeennvviirroonn  22,,2255ccmm  ;;  iill  eesstt  pplluuss  eexxppllooiittéé  ddaannss  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  ddeess  ssiiggnnaauuxx  

aannaallooggiiqquueess..  

  

NN..BB  ::  ssuurr  ccee  pplluuss  llaa  ppaarrttiiee  cceennttrraallee  eesstt  ééppaaiissssee,,  pplluuss  lloonngguuee  eett  llaa  ddiissttaannccee  

ddôôêêttrree  ppaarrccoouurruuee  ppaarr  cceess  ssiiggnnaauuxx,,  cceellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  llee  ccââbbllee  ééppaaiiss  ppeeuutt  

ttrraannssppoorrtteerr  uunn  ssiiggnnaall  ssuurr  550000mm  ééttaanntt  ddoonnnnéé  qquuôôiill  ppeerrmmeett  ddee  ttrraannssfféérreerr  lleess  

ssiiggnnaauuxx  ssuurr  uunnee  ddiissttaannccee  lloonngguuee..  

  

  

RReemmaarrqquuee  ::  EEnn  ggéénnéérraall,,  pplluuss  llee  ccââbbllee  eesstt  ééppaaiiss  rreellèèvvee  ddiiffffiicciillee  àà  mmaanniippuulleerr  eett  

ddiiffffiicciillee  àà  pplliieerr  eett  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  pplluuss  ddiiffffiicciillee  àà  iinnssttaalllleerr..  

  

11..33..  CCoonnnneeccttiivviittéé  ddeess  ccââbblleess  ccooaaxxiiaauuxx..  

  

LLee  ccââbbllee  ccooaaxxiiaall  ffiinn  eett  ééppaaiiss  eexxppllooiittee  ttoouutt  ddeeuuxx  llee  mmêêmmee  ccoonnnneecctteeuurr  

eemmppllooyyéé  ddee  mmaanniièèrreess  ddiifffféérreenntteess..  NNoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  ttrrooiiss  ttyyppeess  ddeess  

ccoonnnneecctteeuurrss  ::  

¶¶  LLaa  pprriissee  vvaammppiirree  

¶¶  LLee  ccoonnnneecctteeuurr  BBNNCC  

¶¶  LLaa  ffiicchhee  FF  

  

22..    CCââbbllee  àà  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  

  

DDaannss  ssaa  ffoorrmmee  llaa  pplluuss  ssiimmppllee,,  llee  ccââbbllee  àà  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  eesstt  ccoommppoosséé  

ddee  ddeeuuxx  ccoonndduucctteeuurrss  eenn  ccuuiivvrree  ppaarrffaaiitteemmeenntt  iissoollééss  eett  eennttrreellaacceess  eenn  ttoorrssaaddééee  

llôôuunn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llôôaauuttrree  eett  qquuii  eesstt  pprroottééggéé  ppaarr  uunn  ddiiéélleeccttrriiqquuee,,  pplluussiieeuurrss  ppaaiirree  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreennffeerrmmééss  ddaannss  uunn  ccââbbllee..  

  

  

LLôôeennttrreellaacceemmeenntt  ddeess  ffiillss  éélliimmiinnee  lleess  iinntteerrfféérreenncceess  éélleeccttrriiqquueess  ((bbrruuiittss))  

qquuii  ssoonntt  dduueess  aauuxx  ppaaiirreess  aaddjjaacceenntteess  oouu  àà  ddôôaauuttrreess  ssoouurrcceess  ((mmootteeuurr,,  rreellaaiiss  

ttrraannssffoorrmmaatteeuurr))  nnoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  ddeeuuxx  ttyyppeess  ddee  ccââbbllee  àà  ppaaiirree  ttoorrssaaddéé  ::  

--  llaa  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  nnoonn  bblliinnddééee  ((UUPPTT))  

--  llaa  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  bblliinnddééee  ((SSTTPP))  
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22..11..    PPaaiirree  ttoorrssaaddééee  nnoonn  bblliinnddééee  ((UUPPTT))  

  

LLee  ccââbbllee  oobbééiitt  àà  llaa  ssppéécciiffiiccaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn,,  iill  eesstt  

pplluuss  eexxppllooiittéé  eett  eennttrraaiinn  ddee  ddeerrnniieerr,,  lleess  ccââbblleess  llee  pplluuss  rrééppaanndduu..  PPoouurr  oobbtteenniirr  uunnee  

bboonnnnee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  uunn  sseeggmmeenntt  ddee  ccââbblleess  UUPPTT  ppeeuutt  aavvooiirr  uunnee  

lloonngguueeuurr  mmaaxxiimmaallee  ddee  110000mm..  EEnn  oouuttrree,,  iill  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssuujjeett  aauuxx  

iinntteerrfféérreenncceess,,  mmaaiiss  pplluuss  oonn  ccoommppttee  ddee  tteennssiioonn  ppaarr  ppiieeddss  mmooiinnss  nnoommbbrreeuusseess  

ssoonntt  lleess  iinntteerrfféérreenncceess  

  

22..22..    PPaaiirree  ttoorrssaaddééee  bblliinnddééee  ((SSTTPP))  

  

LLaa  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  ((SSTTPP))  eexxppllooiittéé  uunnee  ggaaiinnee  ddee  qquuaalliittéé  mmeeiilllleeuurree,,  pplluuss  

pprrootteeccttrriiccee  qquuee  llaa  ppaaiirree  UUTTPP,,  llee  ccââbbllee  SSTTPP  àà  ddeeuuxx  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  eett  uunnee  

eennvveellooppppee  ddee  bblliinnddaaggee  qquuii  pprroottèèggee  lleess  ssiiggnnaauuxx  ccoonnttrree  lleess  iinntteerrfféérreennccee  

eexxttéérriieeuurree  eett  qquuii  ppeerrmmeett  ddoonncc  ddee  ttrraannssmmeettttrree  pplluuss  vviittee  eett  pplluuss  llooiinn  qquuee  llee  ccââbbllee  

UUTTPP..  

  

22..33..  CCoonnnneeccttiivviittéé  ddee  ccââbbllee  àà  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  

  

CCeettttee  ppaaiirree  ttoorrssaaddééee  ssee  ccaarraaccttéérriissee  ppaarr  ddee  nnoommbbrree  ddee  tteennssiioonn  aaiinnssii  

qquuee  ppaarr  sseess  ccaappaacciittééss;;  uunnee  mmaattiièèrree  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  aa  cceellaa  ssôôaajjoouutteenntt  ddeess  

ccoommppoossaanntteess  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ccoommmmee  ccôôeesstt  llee  ccaass  aavveecc  llaa  ttéélléépphhoonnee,,  

ttrraannssmmiissssiioonn,,  iinnffoorrmmaattiiqquuee  eett  oouuttrree  mmaattéérriieell..  PPoouurr  aassssuurreerr  llaa  bboonnnnee  iinnssttaallllaattiioonn,,  

nnoouuss  ppoouuvvoonnss  cciitteerr  lleess  ccoonnnneecctteeuurrss  ssuuiivvaannttss..  

  

LLee  ccoonnnneecctteeuurr  RRJJ4455  ssôôeexxppllooiittee  pplluuss  ppoouurr  lleess  oorrddiinnaatteeuurrss  iill  rreesssseemmbbllee  

aavveecc  RRJJ1111  qquuii  eemmppllooyyéé  ppoouurr  llee  ttéélléépphhoonniiee  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx  ppaarraaiisssseenntt  iiddeennttiiqquuee  àà  

llaa  pprreemmiièèrree  vvuuee  iill  pprréésseennttee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  iimmppoorrttaanncceess..  

  

33..    CCââbbllee  àà  FFiibbrree  OOppttiiqquuee  

  

UUnnee  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  eesstt  uunn  ffiill  ddee  vveerrrree  ttrraannssppaarreenntt  ttrrèèss  ffiinn  qquuii  aa  llaa  

pprroopprriiééttéé  ddee  ccoonndduuiirree  llaa  lluummiièèrree  eett  sseerrtt  ddaannss  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  tteerrrreessttrree  eett  

ooccééaanniiqquuee  ddee  ddoonnnnééeess..  

  

LLaa  lluummiièèrree  ((aauu  sseennss  llaarrggee,,  ddéébboorrddaanntt  dduu  ddoommaaiinnee  ééttrrooiitt  ddee  llaa  lluummiièèrree  

vviissiibbllee  ppoouurr  eenngglloobbeerr  cceelluuii,,  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  vvaassttee  ddee  llôôiinnffrraarroouuggee))  ffaaiitt  eenn  
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pprriinncciippee,,  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddeess  oonnddeess  éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee..  AA  ccee  ttiittrree,,  iill  ppeeuutt  

sseerrvviirr  ddee  vveecctteeuurr..  

  

AA  uunnee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  ssiiggnnaauuxx  ppoorrtteeuussee  ddôôiinnffoorrmmaattiioonn,,  llaa  lluummiièèrree  ssee  

ddiissttiinngguuee  ttoouuttee  ffooiiss  ddee  ppoorrtteeuussee  éélleeccttrriiqquuee  ccllaassssiiqquuee  ppaarr  cceess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  

ssuuiivvaanntteess  ::  

--  DDoommaaiinnee  ddee  ffrrééqquueennccee  ttrrèèss  éélleevvééeess  ((110000éé110000MMhhzz))  cceellaa  eexxiiggee  uunnee  

tteecchhnnoollooggiiee  ttrrèèss  ppaarrttiiccuulliièèrree..  

--  NNaattuurree  ggéénnéérraalleemmeenntt  iinnccoohhéérreennttee,,  lleess  ssoouurrcceess  uuttiilliissaabblleess  ccoonnffèèrreenntt  àà  llaa  

lluummiièèrree  uunn  ccaarraaccttèèrree  qquuii  rreesssseemmbblleenntt  ddôôaavvaannttaaggee  àà  uunn  bbrruuiitt  àà  ssppeeccttrree  

pplluuss  oouu  mmooiinnss  lliimmiittéé  ((sseelloonn  lleess  ttyyppeess  ddee  ssoouurrcceess))  qquuii  aa  uunn  ssiiggnnaallee  

ssiinnuussooïïddaall..  

--  SSeeuull  ppaarraammèèttrree  aaccttuueelllleemmeenntt  mmoodduullaabbllee  ddee  llaa  lluummiièèrree  eett  ssoonn  iinntteennssiittéé  

((PPuuiissssaannccee  ooppttiiqquuee))..  

  

  

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  rraaddiioo  ccoommmmuunniiccaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  ((eexx  ::  ffaaiisscceeaauuxx  

hheerrttzziieenn))  oouu  llôôaaffffaaiibblliisssseemmeenntt  eenn  eessppaaccee  lliibbrree  ((mmiilliieeuu  ssuuppppoosséé  ssaannss  ppeerrttee))  eesstt  

pprrééppoonnddéérraanntt  ddôôaaffffaaiibblliisssseemmeenntt,,  ddôôuunnee  lliiaaiissoonn  ooppttiiqquuee,,  gguuiiddééee  oouu  nnoonn,,  eett  

ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  ddeess  pphhéénnoommèènneess  ddôôaabbssoorrppttiioonn  ppeerrttee  eett  ddee  ddiiffffuussiioonn..  IIll  ffaauutt  tteenniirr  

ccoommppttee  dduu  rreennddeemmeenntt  ddee  ttrraannssdduucctteeuurr  ooppttooéélleeccttrroonniiqquuee  eett  ddee  llaa  lluummiièèrree  ddaannss  

uunn  mmiilliieeuu  ddoonntt  lleess  ddiimmeennssiioonnss  eett  lleess  pprroopprriiééttééss  pphhyyssiiqquueess  ssoonntt  ooppttiimmiissaatteeuurr,,  

ppeerrmmeett  ddee  rrééaalliisseerr  uunnee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  ggrraannddee  qquuaalliittéé  ddôôiinnffoorrmmaattiioonn,,  ddaannss  lleess  

ddiissttaanncceess  ccoonnssiiddéérraabblleess,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuaassiimmeenntt  iiddééaallee..  

  

CCôôeesstt  aalloorrss  qquuee  nnoouuss  ppoouurrssuuiivvoonnss  eenn  lliiaaiissoonn  ppaarr  ffiibbrree  ooppttiiqquuee..  

  

LLaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  eesstt  uunnee  tteecchhnnoollooggiiee  rreellaattiivveemmeenntt  nnoouuvveellllee  qquuee  llôôoonn  

nnee  mmaaîîttrriissee  ppaass  eennccoorree  ttoottaalleemmeenntt,,  eellllee  uuttiilliissee  uunn  ffaaiisscceeaauu  lluummiinneeuuxx  mmoodduullee  

ppoouurr  ttrraannssmmeettttrree  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  LLeess  ffaaiisscceeaauuxx  lluummiinneeuuxx  ssoonntt  vvééhhiiccuullééss  àà  

llôôiinnttéérriieeuurr  ddôôuunnee  ffiibbrree--ooppttiiqquuee..  

  

UUnnee  ccoonnnneexxiioonn  ooppttiiqquuee  nnéécceessssiittee  uunn  éémmeetttteeuurr  eesstt  uunn  rréécceepptteeuurr  

ooppttiiqquuee,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnuumméérriiqquueess  ssoonntt  mmoodduullééss  ppaarr  éémmeetttteeuurr  ddee  llaa  lluummiièèrree  

qquuii  ppeeuutt  êêttrree  ::  

--  uunn  llaasseerr  mmoodduulléé  

--  uunnee  ddiiooddee  llaasseerr  ((DDLL))  

--  uunnee  ddiiooddee  éélleeccttrroolluummiinneesscceennttee  ((DDEELL))  
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II..44..22..22..  SSuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ssaannss  gguuiiddee  pphhyyssiiqquuee  

  

DDaannss  ccee  ccaass  lleess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ssoonntt  ttoouutt  àà  ffaaiitt  iimmmmaattéérriieell  

((ppaass  ddee  ssuuppppoorrttss  ppaallppaabbllee  pphhyyssiiqquuee  qquuii  ppuuiisssseenntt  ccoonndduuiirree  lleess  ssiiggnnaauuxx))  ddôôuunnee  

mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  cceettttee  tteecchhnniiqquuee  oonn  eexxppllooiittee  pplluuss  qquuee  lleess  oonnddeess  rraaddiioo  

éélleeccttrriiqquueess  ccoommmmee  ssuuppppoorrtt  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn..  

PPaarr  ssuuppppoorrtt  iimmmmaattéérriieell  nnoouuss  ddiissttiinngguuoonnss  qquuaattrree  ggrraannddss  ssyyssttèèmmeess  ::  

--  LLôôiinnffrraarroouuggee  

--  LLee  llaasseerr  

--  LLee  ffaaiisscceeaauu  hheerrttzziieenn  

  

AA..  IInnffrraarroouuggee  

  

TToouuss  lleess  rréésseeaauuxx  ssaannss  ffiill  uuttiilliissaanntt  cceettttee  tteecchhnniiqquuee  ffoonnccttiioonnnneenntt  ppaarr  

llôôiinntteerrmmééddiiaaiirree  ddôôuunn  ffaaiisscceeaauu  ddee  lluummiièèrree  iinnffrraarroouuggee  qquuii  ttrraannssmmeett  lleess  ddoonnnnééss  

ttrrèèss  ffoorrttss  aaffiinn  qquuôôiill  nnôôaaiitt  ppaass  ccoonnffuussiioonn  aavveecc  lleess  ssiiggnnaauuxx  ffaaiibblleess  éémmiiss  ppaarr  ddeess  

ssoouurrcceess  ddee  lluummiièèrree  tteelllleess  qquuee  lleess  ffeennêêttrreess..  

  

MMaaiinntteess  iimmpprriimmaanntteess  hhaauutt  ddee  ggaammmmee  mmooddeerrnneess  ssoonntt  pprrèèss  

ccoonnffiigguurrééeess  ppoouurr  aacccceepptteerr  lleess  ssiiggnnaauuxx  iinnffrraarroouuggeess  ccii--ddeessssoouuss..  

  

CCeettttee  mméétthhooddee  ppeerrmmeett  ddee  ttrraannssmmeettttrree  aavveecc  ddeess  bbiittss  éélleevvééss  ggrrââccee  àà  

llaa  lloonngguueeuurr  ddee  bbaannddee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  lluummiièèrree  eett  ddee  1100mmbb//ss,,  iill  eexxiissttee  qquuaattrree  

ttyyppeess  ddee  rréésseeaauuxx  iinnffrraarroouuggeess..  

  

11))  RRéésseeaauu  àà  vviissiibbiilliittéé  ddiirreeccttee  ::  ccoommmmee  ssoonn  nnoomm  llôôiinnddiiqquuee  cceettttee  vvaarriiaannttee  nnee  

ffoonnccttiioonnnnee  qquuee  ssii  llôôéémmeetttteeuurr  eett  llee  rréécceepptteeuurr  ppeeuuvveenntt  ssee  vvooiirr  

mmuuttuueelllleemmeenntt..  

22))  RRéésseeaauu  àà  ddiiffffuussiioonn  ::  cceettttee  tteecchhnnoollooggiiee  ddiiffffuussee  lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  ddee  ffaaççoonn  

qquuôôeelllleess  rreebboonnddiisssseenntt  ssuurr  lleess  mmuurrss  eett  lleess  ppllaaffoonnddss,,  aavvaanntt  ddôôéétteeiinnddrree  llee  

rréécceepptteeuurr,,  llaa  ppoorrttééee  eesstt  llôôeennvviirroonn  3300mm..  

33))  RRéésseeaauu  rrééfflleecctteeuurr  ::  ddeess  ttrraacceess  ooppttiiqquueess  ssiittuuééeess  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  

oorrddiinnaatteeuurrss  ttrraannssmmeetttteenntt  lleess  ssiiggnnaauuxx  eemmppllaacceemmeenntt  ccoommmmuunn  qquuii  rrééddiiggeenntt  

lleess  ttrraannssmmiissssiioonnss  vveerrss  llôôoorrddiinnaatteeuurr  aaddééqquuaatt..  

44))  LLiiaaiissoonn  ooppttiiqquuee  àà  llaarrggee  bbaannddee  ::  cceettttee  vvaarriiaannttee  ddeess  sseerrvviicceess  àà  llaarrggee  

bbaannddee  ppeeuutt  rrééppoonnddrree  aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  hhaauuttee  qquuaalliittéé  rreeqquuiissee  ppaarr  llee  

mmuullttiimmééddiiaa..  LLeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddoonntt  ccoommppaarraabblleess  àà  cceelllleess  ddôôuunn  rréésseeaauu  àà  

ccââbbllee..    
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LLaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ppaarr  iinnffrraarroouuggee  ssôôaavvèèrree  iinnttéérreessssaannttee,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  

rraappiiddiittéé  eett  ssaa  ccoommmmooddiittéé..  EEnn  oouuttrree  llaa  lluummiièèrree  iinnffrraarroouuggee  eesstt  sseennssiibbllee  aauuxx  

iinntteerrfféérreenncceess  dduueess  àà  llôôééccllaaiirraaggee  aammbbiiaanntt  iinntteennssee  qquuee  llôôoonn  ttrroouuvvee  ddaannss  lleess  

llooccaauuxx  pprrooffeessssiioonnnneellss..  

  

BB..  LLaasseerr  

  

LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  llaasseerr  eesstt  sseemmbbllaabbllee  àà  llaa  tteecchhnnoollooggiiee  iinnffrraarroouuggee  eenn  ccee  

sseennss  qquuôôeellllee  nnéécceessssiittee  uunnee  vviissiibbiilliittéé  ddiirreeccttee..  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  oobbjjeett  qquuii  ccoouuppee  llee  ffaaiisscceeaauu  llaasseerr  bbllooqquuee  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn..  

  

CC..  FFaaiisscceeaauu  hheerrttzziieenn  

  

LLeess  ffaaiisscceeaauuxx  hheerrttzziieennss  ssoonntt  lleess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  UUttiilliissaanntt  

lleess  oonnddeess  rraaddiiooéélleeccttrriiqquueess  ppoouurr  rrééaalliisseerr  uunnee  lliiaaiissoonn  eennttrree  ddeeuuxx  ppooiinnttss  bbiieenn  

ddééffiinniiss..  IIllss  ooccccuuppeenntt  llaa  ggaammmmee  ddeess  hhyyppeerrffrrééqquueenncceess  dduu  ssppeeccttrree  vvaarriiaanntt  ddee  22  àà  

4400  GGHHzz..  

IIllss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  lleess  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  ttyyppee  aannaallooggiiqquuee  oouu  

nnuumméérriiqquuee..  

  

CC..11..  TTyyppeess  ddee  FFaaiisscceeaauuxx  HHeerrttzziieennss  

  

IIll  eexxiissttee  22  ttyyppeess  ffaaiisscceeaauuxx  hheerrttzziieennss  ::  

--  FFaaiisscceeaauu  àà  vviissiibbiilliittéé  ddiirreeccttee  

--  FFaaiisscceeaauu  ttrraannsshhoorriizzoonn  oouu  ttrrooppoosspphhéérriiqquuee  

  

11°°))  FFaaiisscceeaauuxx  hheerrttzziieennss  àà  vviissiibbiilliittéé  ddiirreeccttee  ::  ssoonntt  cceeuuxx  ddaannss  lleessqquueelllleess  lleess  

ttrraajjeettss  eennttrree  aanntteennnneess  ddôôéémmiissssiioonn  eett  aanntteennnnee  ddee  rréécceeppttiioonn  ssoonntt  

ssuuffffiissaammmmeenntt  ddééggaaggééss  ddeess  eennccoommbbrreemmeennttss  eenn  vviissiibbiilliittéé  ddiirreeccttee..  

  

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ddiissttiinngguueerr  ddeeuuxx  ttyyppeess  ffaaiisscceeaauuxx  hheerrttzziieennss  àà  ssaavvooiirr  ::  

11..  LLiiaaiissoonn  tteerrrree  àà  tteerrrree  ::  ccôôeesstt  uunnee  lliiaaiissoonn  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  tteerrrreessttrree..  LLeess  

aanntteennnneess  ddoonntt  cceelllleess  ddee  llôôéémmiissssiioonn  eett  cceelllleess  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ssoonntt  ssuurr  

tteerrrree..  

22..  LLiiaaiissoonn  tteerrrree  ïï  eessppaaccee  ::  ccôôeesstt  uunnee  lliiaaiissoonn  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  

hhyyppeerrffrrééqquueennccee  ddoonntt  llaa  lliiaaiissoonn  eesstt  ssppaattiiaallee  uuttiilliissaanntt  aaiinnssii  lleess  aanntteennnneess  

ppaarraabboolliiqquueess  iinnssttaallllééss  ssuurr  tteerrrree  eett  lleess  ssaatteelllliitteess  ppllaannttééss  ddaannss  llaa  

ttrrooppoosspphhèèrree..  
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22°°))  FFaaiisscceeaauuxx  ttrraannsshhoorriizzoonn  ((TTrrooppoosspphhéérriiqquuee))  ::  IIll  ssôôaaggiitt  ccoommmmee  lleeuurr  iinnddiiqquueerr,,  

ddôôuunn  ffaaiisscceeaauu  ddeessttiinnee  àà  rreelliieerr  ddeeuuxx  ppooiinnttss  eennttrree  lleessqquueellss  iill  nnôôyy  aa  ppaass  llaa  

vviissiibbiilliittéé  ooppttiiqquuee  ddiirreecctteess..  CCeess  ffaaiisscceeaauuxx  vvoonntt  aauu--ddeellàà  ddee  llôôhhoorriizzoonn  eett  

uuttiilliisseenntt  llaa  ddiiffffuussiioonn  eett  llaa  ddiiffffrraaccttiioonn  ddeess  oonnddeess  éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquueess  ddaannss  lleess  

zzoonneess  ttuurrbbuulleenntteess  ddee  llaa  ttrrooppoosspphhèèrree  ppoouurr  ééttaabblliirr  llaa  lliiaaiissoonn  eennttrree  lleess  

aanntteennnneess..  

  

CC..22..    PPrriinncciippee  dduu  FFaaiisscceeaauu  HHeerrttzziieenn  ::    

  

CCoommmmee  nnoouuss  vveennoonnss  ddee  llaa  ddééffiinniirr  bbiieenn  hhaauutt,,  ccee  ffaaiisscceeaauu  hheerrttzziieenn  eesstt  

uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  eexxppllooiittaanntt  lleess  oonnddeess  rraaddiioo  éélleeccttrriiqquueess  ffoorrtteemmeenntt  

ccoonncceennttrrééeess  àà  llôôaaiiddee  ddôôaanntteennnnee  ddiirreecctteess..  

  

LLee  ttrraajjeett  hheerrttzziieenn  eennttrree  uunnee  ssttaattiioonn  éémmeettttrriiccee  eett  uunn  ppoossttee  rréécceepptteeuurr  

ccoonnssttiittuuee  ccee  qquuôôoonn  aappppeellllee  ««bboonndd  »»..  

  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  pprrooppaaggaattiioonn  oobblliiggeenntt  àà  ddiivveerrssee  uunnee  lliiaaiissoonn  eenn  

pplluussiieeuurrss  bboonnddss,,  ssééppaarree  ddee  ssttaattiioonn  rreellaaiiss  qquuii  rreeççooiivveenntt  lleess  ssiiggnnaauuxx  

hhyyppeerrffrrééqquueenncceess..  LLôôaammpplliiffiieenntt  eett  lleess  éémmeett  ddee  nnoouuvveeaauu  aavveecc  uunnee  oouuttrree  ppoorrtteeuussee  

eenn  ddiirreeccttiioonn..  

  

CC..33..  LLaa  ssttaattiioonn  ssuuiivvaannttee  ::  

  

LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddôôuunnee  lliiaaiissoonn  hheerrttzziieennnnee  nnéécceessssiitteenntt  lleess  ssttaattiioonnss  

rreellaaiiss  eennttrree  ssttaattiioonn  éémmeettttrriiccee  eett  ssttaattiioonn  rréécceeppttrriiccee..  LLeess  ccaass  ddôôuunnee  lloonngguuee  

ddiissttaannccee  lleess  aarrttèèrreess  hheerrttzziieennnneess  ssoonntt  rreelliiééeess  àà  cceelllleess  dduu  rréésseeaauu  ppaarr  ccââbblleess  aaffiinn  

ddee  ppeerrmmeettttrree  ddee  ssee  sseeccoouurriirr  lleess  uunneess  ppaarr  lleess  aauuttrreess..  

  

CC  44..  AAvvaannttaaggeess  eett  iinnccoonnvvéénniieennttss  ddee  ffaaiisscceeaauuxx  hheerrttzziieennss  

  

AA..  AAvvaannttaaggeess  

  

--  LLôôaaffffaaiibblliisssseemmeenntt  ddaannss  llôôeessppaaccee  lliibbrree  eett  rréédduuiitt  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  nnoommbbrree  

dduu  bboonndd  ttrrèèss  lliimmiittéé  ::  

--  EEnn  ccaass  ddee  ppaannnnee,,  llee  ddééppaannnnaaggee  ssôôeeffffeeccttuuee  ssuurr  ppllaaccee,,  ssooiitt  àà  llôôéémmiissssiioonn  

ssooiitt  àà  llaa  rréécceeppttiioonn..  

--  LLee  ccooûûtt  eett  rraaiissoonnnnaabbllee  ssooiitt  àà  llaa  rréécceeppttiioonn  lliimmiittéé  



15 

 

--  LLôôééqquuiippeemmeenntt  ffaaiisscceeaauu  hheerrttzziieenn  àà  uunnee  dduurrééee  ddee  vviiee  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddee  77  àà  

1155  aannss..  

--  LLee  ffaaiisscceeaauu  hheerrttzziieenn  ppeerrmmeett  ddeess  lliiaaiissoonnss  oouu  iill  eesstt  ccooûûtteeuuxx  ddôôeennttrree  lleess  

ccââbblleess  

  

BB..  IInnccoonnvvéénniieennttss  

  

--  IImmppoossssiibbiilliittéé  ddee  sseerrvviirr  lleess  rrééggiioonnss  ggééooggrraapphhiiqquueess,,  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  ddeess  

iinnffrraassttrruuccttuurreess  tteell  qquuee  lleess  ffoorreettss,,  lleess  ooccééaannss,,  lleess  mmoonnttaaggnneesséé  

--  LLaa  mmaarrggee  ppaarr  lleess  éévvaannoouuiisssseemmeennttss  eesstt  ccoonnssiiddéérraabbllee  

--  LLaa  ccaappaacciittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddôôiinnffoorrmmaattiioonn  eesstt  lliimmiittééee..  

--  PPoouurr  ddee  lloonngguuee  ddiissttaannccee  iillss  nnéécceessssiitteenntt  llôôeemmppllooii  ddee  pplluussiieeuurrss  bboonnddss  

ssuucccceessssiivvee  ccee  qquuii  eennttrraaiinn  ddee  llôôaauuggmmeennttaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  ddééffaauuttss,,  ppaarr  

ccoonnssééqquueenntt,,  llaa  qquuaalliittéé  ddééssaaggrrééaabbllee  

  

II..33..    CCoonncclluussiioonn  

  

CCee  cchhaappiittrree  nnoouuss  aa  ppeerrmmiiss  ddee  ppoouuvvooiirr  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  

ddee  ssuuppppoorrttss  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  uuttiilliissééss  lloorrss  ddee  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ddôôuunn  ssiiggnnaall,,  lleeuurr  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquuee..  
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::    AAPPEERRCCUU  GGEENNEERRAALL  SSUURR  LLEESS  FFIIBBRREESS  OOPPTTIIQQUUEESS  

  

IIII..11..    IInnttrroodduuccttiioonn  

  

DDaannss  ccee  cchhaappiittrree  nnoouuss  aalllloonnss  ééttuuddiieerr  llaa  FFiibbrree  OOppttiiqquuee  ddaannss  ssaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ggéénnéérraallee  ooùù  nnoouuss  aannaallyyssoonnss  lleess  ppaarraammèèttrreess  ggéénnéérraauuxx  qquuii  

rreeppoosseenntt  ssuurr  lleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  llaa  bbaannddee  ppaassssaannttee  eett  rrééssuummeerr  cceess  ddiifffféérreennttss  

ttyyppeess..  

  

IIII..22..    GGéénnéérraalliittééss  

  

UUnnee  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  eesstt  uunn  gguuiiddee  ddôôoonnddee  ooppttiiqquuee  àà  ssyymmééttrriiee  cciirrccuullaaiirree  

tteell  qquuee  sscchhéémmaattiisséé  ssuurr  llaa  ffiigg..  IIII..11  ccee  gguuiiddee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ddeeuuxx  oouu  pplluussiieeuurrss  

ccoouucchheess  ddee  mmaattéérriiaauuxx  ddôôéélleeccttrriiqquueess  ttrraannssppaarreennttss  ((vveerrrree  oouu  ppllaassttiiqquuee))  ddôôiinnddiiccee  

ddee  rrééffrraaccttiioonn  ddiifffféérreennttss  aassssuurraanntt  llee  ccoonnffiinneemmeenntt  ddee  llaa  lluummiièèrree  aauu  vvooiissiinnaaggee  dduu  

cceennttrree..  

DDuu  ffaaiitt  ddee  llaa  ggééoommééttrriiee  dduu  gguuiiddee,,  oonn  uuttiilliissee  uunn  ssyyssttèèmmee  ddee  

ccoooorrddoonnnnééeess  ccyylliinnddrriiqquueess  rr,,  ff,,  zz  oouu  zz  eesstt  llôôaaxxee  ddee  llaa  ffiibbrree  eett  rr,,  ff,,  lleess  

ccoooorrddoonnnnééeess  ddaannss  llee  ppllaann  ddee  sseeccttiioonn  ddrrooiittee  ddee  llaa  ffiibbrree  tteelllleess  qquuee  ddééffiinniiee  ssuurr  llaa  

ffiigguurree  IIII..22  

  

  

FFiigg..  IIII..11  FFiibbrree  OOppttiiqquuee  

  

  

  

  

  

  

  

FFiigg..  IIII..22    ssyyssttèèmmee  ddee  ccoooorrddoonnnnééeess  ccyylliinnddrriiqquueess  ddaannss  llee  ppllaann  ddee  sseeccttiioonn  ddrrooiittee  ddee  llaa  ffiibbrree  

r 

 

j j 

nco 

ngo 

(Gaine optique)  
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IIII..33..    DDééffiinniittiioonn  

  

LLaa  ffiibbrree  ooppttiiqquuee  eesstt  àà  llaa  bbaassee  ddee  llôôeexxpplloossiioonn  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

ppllaannééttaaiirree  mmooddeerrnnee..  QQuuôôiill  ssôôaaggiissssee  ddee  llaa  ttéélléépphhoonniiee  oouu  llôôIInntteerrnneett  ««  llaa  ttooiillee  

ddôôaarraaiiggnnééee  »»  nnôôeesstt  ppaass  eenn  ffiill  ddee  ssooiiee  mmaaiiss  eenn  ffiill  ddee  vveerrrree..  

GGrroossssiièèrreemmeenntt,,  llaa  FFiibbrree  OOppttiiqquuee  eesstt  ccoommppoossééee  ddôôuunn  ffiill  ddee  vveerrrree  ttrrèèss  

ffiinn,,  llee  ccîîuurr  ((qquueellqquuee  mmiiccrroonnss  ɛɛ)),,  ddôôuunn  sseeuull  tteennaanntt  ppaarrffooiiss  ttrrèèss  lloonngg  ((jjuussqquuôôàà  

pplluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  kkiilloommèèttrreess));;  

  

UUnnee  ggaaiinnee  qquuii  eemmpprriissoonnnnee  llaa  lluummiièèrree  ddaannss  llee  ccîîuurr  eenn  llaa  

rrééfflléécchhiissssaanntt  pprraattiiqquueemmeenntt  ssaannss  ppeerrttee  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunnee  eennvveellooppppee  

ttrraannssppaarreennttee  ddôôuunn  iinnddiiccee  ddee  rrééffrraaccttiioonn  iinnfféérriieeuurree..  

LLee  ffoouurrrreeaauu  ddee  pprrootteeccttiioonn  qquuii  ppeeuutt  rrééuunniirr  pplluussiieeuurrss  ddiizzaaiinneess  àà  pplluussiieeuurrss  

cceennttaaiinneess  ddee  ffiibbrreess..  

  

DDôôuunn  ssyyssttèèmmee  ddee  ccoonnnneexxiioonn  ttrrèèss  ssppéécciiffiiqquuee  ssii  nnoonn  llaa  lluummiièèrree  bbuuttttee  

aauuxx  eexxttrréémmiittééss  eett  nnee  ssoorrtt  ppaass..  

  

IIII..33..11..  QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  ddee  pprrooffiillss  ddôôiinnddiiccee  ddee  rrééffrraaccttiioonn  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

((aa))              ((bb))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ((cc))      ((dd))  

FFiigg..  IIII..33  ::  PPrriiffiillss  ddôôiinnddiiccee  ::  ((aa))  ffiibbrree  àà  ssaauutt  ddôôiinnddiiccee  ;;  ((bb))  ffiibbrree  ww  àà  ggaaiinnee  sseemmii--eenntteerrrrééee  ;;  ((cc))  ffiibbrree  

àà  ggaaiinnee  iinntteerrnnee  ssuurréélleevvééee  ;;  ((dd))  ffiibbrree  àà  ccîîuurr  ttrriiaanngguullaaiirree  eett  ggaaiinnee  sseemmii  eenntteerrrrééee..  

r 

h 

125  µm 

Gaine optique 

 

Cîur 4 ï 100 µm 
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LLaa  ffiibbrree  llaa  pplluuss  ssiimmppllee,,  iilllluussttrrééee  ssuurr  llaa  ffiigguurree  IIII..33  ((aa)),,  eesstt  àà  ddeeuuxx  

ccoouucchheess  hhoommooggèènneess  ssééppaarrééeess  ppaarr  uunn  ssaauutt  ddôôiinnddiiccee..  EEllllee  ccoommpprreenndd  ddoonncc  ::  

aa..  LLaa  ccoouucchhee  cceennttrraallee  ddaannss  llaaqquueellllee  eesstt  ccoonnffiinnééee  llaa    lluummiièèrree  ccôôeesstt  llee  

ccîîuurr  ddôôiinnddiiccee  ddee  rrééffrraaccttiioonn  ɖɖccoo  

bb..  LLaa  ccoouucchhee  ppéérriipphhéérriiqquuee,,  ccôôeesstt  llaa  ggaaiinnee  ooppttiiqquuee  ddôôiinnddiiccee  ddee  

rrééffrraaccttiioonn  ɖɖggoo  <<  ɖɖccoo  

  

CCee  ssoonntt  ddeeuuxx  ccoouucchheess  qquuii  aassssuurreenntt  llee  gguuiiddaaggee,,  llaa  ddiifffféérreennccee  ddôôiinnddiiccee  

ȹȹɖɖ  ==  ɖɖccoo--ɖɖggoo  eesstt  eenn  ggéénnéérraall  ffaaiibbllee,,  ddee  llôôoorrddrree  ddee  qquueellqquueess  mmiilllliièèmmeess..  

  

EEnn  oouuttrree,,  tteell  qquuee  llee  mmoonnttrree  llaa  ffiigguurree  IIII..11,,  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  ccoouucchhee  eesstt  eellllee--

mmêêmmee  eennttoouurrééee  ddôôuunnee  eennvveellooppppee,,  ggéénnéérraalleemmeenntt  eenn  ppllaassttiiqquuee,,  qquuii  aa  llaa  ddoouubbllee  

rrôôllee  ddee  pprroottééggeerr  llee  ffiibbrree  mmééccaanniiqquueemmeenntt  eett  ddee  ppiiééggeerr  llaa  lluummiièèrree  qquuii  ssee  pprrooppaaggee  

ddaannss  llaa  ggaaiinnee  ooppttiiqquuee,,  eenn  ggéénnéérraall  iinnddééssiirraabbllee..  SSii  llôôoonn  ddéétteerrmmiinnee  llaa  ffiibbrree,,  cc''eesstt--

àà--ddiirree  ssii  oonn  eennllèèvvee  cceettttee  eennvveellooppppee  pprrootteeccttrriiccee,,  llee  mmiilliieeuu  eexxttéérriieeuurr  eesstt  llôôaaiirr..  

  

SSuuiivvaanntt  lleess  ddiimmeennssiioonnss  dduu  ccîîuurr  oonn  ppeeuutt  aavvooiirr  ::  

  

aa..  UUnnee  ffiibbrree  UUnniimmooddaallee  ((llaa  lluummiièèrree  ssôôyy  pprrooppaaggee  sseelloonn  uunn  sseeuull  mmooddee  ;;  llee  

ddiiaammèèttrree  dduu  ccîîuurr  eesstt  ddee  qquueellqquueess  ɛɛmm))  

bb..  FFiibbrree  MMuullttiimmooddaallee  ((ddiiaammèèttrree  dduu  ccîîuurr  jjuussqquuôôàà  110000ɛɛmm))  

  

RReemmaarrqquuee  ::  

11..  UUnn  ffiill  ddee  vveerrrree  sseeuull  ppeeuutt  aauussssii  ccoonndduuiirree,,  mmaaiiss  iill  nnôôyy  aa  ppaass  ccoonnffiinneemmeenntt  aauu  

vvooiissiinnaaggee  dduu  cceennttrree..  DDoonncc  ccee  sseerraa  uunnee  ffiibbrree  mmuullttiimmooddaallee..  DDee  pplluuss  llee  

mmiilliieeuu  eexxttéérriieeuurr  ppeeuutt  iinnfflluueenncceerr,,  ppaarr  ssoonn  iinnddiiccee,,  llaa  pprrooppaaggaattiioonn..  

22..  ppoouurr  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssuurr  ddee  lloonngguueess  ddiissttaanncceess,,  iill  eesstt  pprrééfféérraabbllee  

ddôôuuttiilliisseerr  uunnee  ffiibbrree  UUnniimmooddaallee  ppoouurr  mmiinniimmiisseerr  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddee  

ddiissppeerrssiioonn..  

  

IIII..44..    TThhééoorriiee  dduu  gguuiiddaaggee  

  

DDeeuuxx  aapppprroocchheess  tthhééoorriiqquueess  ssoonntt  ppoossssiibblleess  ::  

  

11..  LLaa  tthhééoorriiee  ggééoommééttrriiqquuee,,  oouu  ooppttiiqquuee  ddeess  rraayyoonnss,,  vvaallaabbllee  ppoouurr  ddeess  ccîîuurrss  

ddee  ddiimmeennssiioonnss  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  ggrraannddeess  qquuee  llaa  lloonngguueeuurr  ddôôoonnddee  

22..  LLaa  tthhééoorriiee  oonndduullaattooiirree  qquuii  uuttiilliissee  lleess  ééqquuaattiioonnss  ddee  MMaaxxwweellll  aavveecc  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  aauuxx  lliimmiitteess..  EEllllee  ccoonndduuiitt  àà  llaa  nnoottiioonn  ddee  mmooddee,,  vvaallaabbllee  ppoouurr  

ttoouuttee  ddiimmeennssiioonn  ddee  ccîîuurr..  




