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11  ZZUUNNTTZZ  OOPPTTIIKKOOAA..  OOIINNAARRRRIIZZKKOO  AAZZAALLPPEENNAAKK  
 

Zuntz-hari bakar bateko kablearen egitura 
 

Kableak zuntz optikozko hari batez edo gehiagoz osatutakoak dira. Zuntz-hari bakar bateko 

kablearen egitura ondorengoa da. 

 
Errefrakzio-indize handiko nukleoa. 

 
Antzeko materialez eraikitako eta errefrakzio-indize txikixeagoa duen geruza. 

 
Zuntz-haria isolatu, interferentziak saihestu eta nukleoa eta geruza babesten dituen estalkia. 

Elementu horiek guztiak sendotu eta babesteko, tiraketa-tentsioei aurre egiteko aramidazko 

(kevlar) hariez eratutako estalkia eta kanpoaldeko beste estalki bat ere gehitzen dira. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1. irudia. Zuntz-hari bakar bateko kable optikoa eta elementu osagarriak. 

Nukleoa 

Estalkia 

Geruza 

Aramida/kevla
Kanpoaldeko 
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LED diodoz edota laserrez sortutako argiak nukleoan zehar bidaiatzen du, geruzan izandako 

islapenari esker. Hariaren beste muturrean, argi-izaerako seinale hori seinale elektriko bihurtuko da 

bihurgailu bati esker. 

 

Zuntz optikoa, bere ezaugarri paregabeei esker, informazioaren transmisiorako bide ezin hobea da: 

 

Banda-zabalera handia. 

Seinalearen indargabetze edo ahultze txikia. 

Segurtasun handia. 

Interferentzia elektromagnetikoekiko sentikortasun-eza. 

Iraupen luzea. 

 

Zuntz optikoaren eragozpenik handiena ekoizte-kostua da (beste edozein kable-motarena baino 

garestiagoa). Bestalde, argi-izpiak garraiatu behar dituenez, konexioak arreta handiz egin behar dira. 

Elkarri lotu beharreko hariak erabat leundu behar dira. Zuntz optikoaren leuntze-lan horiek egiteko 

prozedura konplexu samarra da, ordea. Hori dela eta, instalazioaren kostua nabarmen garestitzen da. 

 

 

Zuntz-motak 
 

Zuntzaren parametrorik esanguratsuenetarikoa nukleoaren eta geruzaren arteko errefrakzio-indize 

erlatiboa da. Zuntzak mailaz mailako errefrakzio-indizea badu, nukleoaren erradioaren araberakoa izaten 

da eta NA Numerical Aperture edo onarpen-kono gisa ezagutzen dugunarekin erlazionatuta egoten da. 

Parametro horren balioaren arabera bi zuntz-mota bereizten dira. Begiratu lehen ataleko 18. orrialdea. 

 

 
 
 
 SM SingleMode, monomode edo modu bakarrekoa. 

 

NA onarpen-konoaren balioa 0,2405 (sin αK ≤1) baino txikiagoa da. Zuntzak modu elektromagnetiko 

bakarra eroaten du linean zehar; hori dela eta, modu bakarrekoa edo monomode esaten zaio. Zuntzaren 

ardatzarekiko paraleloak diren izpiak bakarrik garraiatzen ditu, oso etekin handiz eta 50 GHz-eko banda-

-zabalera lortuz. 

 

Zuntz-mota hauentzat laser igorleaz sortutako argi-izpiak erabiltzen dira, banda-zabalera handia eta 

distantzia luzeetan ahultze txikia eskainiz. Ezaugarri horiek direla eta, hirietako eta hedapen handiko 

sareetan asko erabiltzen dira. Ekoizpen-lanak kostu handikoak, oso garestiak, dira. Diametro normala 

9/125 mikrakoa da. 622Mb/s abiaduraz egin dezakete lan eta 100 km bitarteko luzeran erabil daitezke. 

22 1sin1cossin1
1

sin NA
n
n

n
n

KKK
b

g

b

gK −=α−=α=β=⇒<=β
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 MM MultiMode edo modu anitzeko zuntzak:  
 

NA onarpen-konoaren balioa 0’2405 baino handiagoa denean, zuntz bakoitzeko hainbat modu 

elektromagnetiko igortzen dira aldi berean; hori dela eta, multimode edo modu anitzeko zuntza 

dela diogu. 

 

MM edo modu anitzeko hariak dira LAN sareetan erabilienak, kostu txikia dela eta. Diametro 

normalenak 50/125, 62,5/125 eta 100/140 mikrakoak dira. Transmisio-distantzia maximoa 2,4 km 

ingurukoa da eta hainbat abiaduratan erabiltzen dira: 10 Mb/s, 16 Mb/s, 100 Mb/s eta 155 Mb/s. 

 

 

Zuntzaren ezaugarri orokorrak 
 

Banda-zabalera: UTP, STP eta kable ardazkideak baino banda-zabalera handiagoa 

eskaintzen du. Gaur egun sare publikoetan 1,7 Gb/s abiadura erabiltzen ari den arren, 

maiztasun handiagoen erabilerak (izpi ikuskorrak) 39 Gb/s abiadura erabiltzeko aukera 

emango du. Zuntz optikoaren banda-zabalerak, datuak, hotsa, bideoa, etab. 

transmititzeko aukera ematen du. 

 

Distantzia: Seinale optikoaren ahultze txikiak, errepikagailuak saihestuz, hedapen 

handiak egiteko aukera ematen du. 

 

Datuen integritatea: Baldintza normaletan, zuntz optikoaren bidezko datu-transmisioak 

1.10-11 baino BER (Bit Error Rate) txikiagoa du. Ezaugarri horri esker, maila altuko 

komunikazioetarako protokoloek ez dituzte erroreen zuzenketarako prozedurak ezarri 

behar, transferentzia-abiadura handituz. 

 

Iraupena: Korrosioarekiko eta tenperatura handiekiko oso erresistentea da. Aramidari 

(kevlar) eta kanpoaldeko estalkiari esker, instalazioetan kableek pairatzen dituzten 

tentsioak oso ondo jasaten dituzte. 

 

Segurtasuna: Zuntzak erradiazio elektromagnetikorik igortzen ez duenez, instalazioa 

entzuketetatik babestuta dago. Zuntzean zehar doan informazioa jasotzeko zuntza moztu 

egin behar da, transmisioa etenez. Beraz, erraz antzeman daiteke inor zelatan dabilen. 

 

 
Kanpoko efektu elektromagnetikoekiko inmunea da zuntza; ingurune industrialetan erabil daiteke, 

beraz, babes berezirik gabe. 
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Zenbait kable-motaren arteko taula konparatiboa 
 

 UTP STP ARDAZKIDEA ZUNTZ OPT. 

Banda-zabalera Ertaina Ertaina Handia Oso handia 

1 MHz-eraino Bai Bai Bai Bai 

10 MHz-eraino Bai Bai Bai Bai 

20 MHz-eraino Bai Bai Bai Bai 

100 MHz-eraino Bai (*) Bai Bai Bai 

Bideo-kanalak Ez Ez Bai Bai 

Full Duplex kan. Bai Bai Bai Bai 

Batez besteko distantziak 100 m 
65 MHz 

100 m 
67 MHz 

500 m 
(Ethernet) 

2 km (MM) 
100 km (SM) 

Inmunitate elektromagnetikoa Mugatua Ertaina Ertaina Handia 

Segurtasuna Txikia Txikia Ertaina Handia 

Kostua Txikia Ertaina Ertaina Handia 
* UTP 5. kategoria. 
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22  KKAABBLLEE--MMOOTTAAKK  
 

Sarrera 
  

Zuntz edo hari optiko bakar batez edota gehiagoz osatutako kablea da kable optikoa. Estua edota 

zabala, karraskarien kontra babestutakoa zenbaitetan, urarekiko estankoa edo izpi ultramoreekiko 

erresistentea –erabilpenaren arabera– izan daiteke. Kable konbentzionalekin egin ohi den bezala, beraz, 

kable optikoak eraikitzen dituzten enpresek produktua barne-egituraren eta erabilpenaren arabera 

sailkatzen dute. Ondorengo eskema dugu horren adibide garbia: 

 

KABLE ESTUAK KABLE ZABALAK (Geldunak) 

“Patchcord” motakoak 

Banaketarako kableak 

“Breakout” kableak 

Zuntz plastikozko kableak 

Barrualderako kableak 

Kanpoalderako kableak (arinak, ertainak, astunak) 

Kable bereziak (hibridoak, airekoak...) 

 

Azpialdean dituzuen ikurrak zenbait kableren ezaugarri nagusiak aztertzeko oso baliagarriak dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke-emisio txikia Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Halogenoen 
emisio-eza 

Ultramoreekiko 
erresistentea 

Karraskarien 
kontrakoa 

Malgutasun 
handia 

Estankoa 

2.1. irudia. Kableen ezaugarrien ikur adierazgarriak. 
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Kable optikoen mota askoren eskaintza eta horien ezaugarriak hainbat web gunetan topa ditzakezu. 

Esku artean duzun ikasmaterial hau horietatik abiatuta prestatutakoa da, hain zuzen ere. Hona hemen 

proposatutako orrialde interesgarri batzuk: 

 

http://www.optral.com/productos_indice.html 

http://www.atc-cable.co.za/ 

http://www.occfiber.com/espanol/ 

http://www.pinacl.com/fibprod.htm 

http://www.startech.com/networking/fiberopticsfaq.htm 

http://www.iaf.es/enciclopedia/bicc/index.htm 

 

 

Hari optikoaren espezifikazioak 
 

Material bati dagozkion ezaugarriak lortu ahal izateko, eraikitzen diren zuntzen % 1 (gutxi 

gorabehera) aztertzen dira, ISO11801 arauak finkatutako baldintzak betetzen ote dituzten jakitearren. 

 

Azpialdean dituzuen tauletako balioak Pinacl etxeak egindako zuntzen azterketen ondorio dira. 

 

 

 Kable optikoaren zehaztapenak 
 

MM MultiMode edo modu anitzeko hariak 
 

 KABLE ZABALAK KABLE ESTUAK 

Ahultze maximoa db/km-tan 
Zuntz-mota 

850 nm 1.300 nm 850 nm 1.300 nm 

62,5/125 3,5 1.0 3,5 1.0 

50/125 3,5 1.0 3,5 1.0 
 

 
SM SingleMode-Monomode edo modu bakarreko hariak 

 

 KABLE ZABALAK  KABLE ESTUAK 

Ahultze maximoa db/km-tan 
Zuntz-mota 

1.310 nm 1.550 nm 1.310 nm 1.550 nm 

9/125 0,45 0.4 0,5 0.45 
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 Zuntz optikoaren zehaztapenak 
 

MM MultiMode edo modu anitzeko hariak 
 

 EZAUGARRI OPTIKOAK DIMENTSIOAK 
Indargabetze edo 
ahultze maximoa 

(db/km) 

Banda-zabalera 
minimoa 
(MHz.km) 

Onarpen-
-konoa 

Nukleo 
izendatua 

φ (µm) 

Geruza 
izendatua 

φ (µm) 

Oinar. 
estalkia 
φ (µm) Zuntz-mota 

850 nm 1.300 nm 850 nm 1.300 nm     

50/125 2,4 0,6 400 800 0,2±±±±0,015 50±±±±3 125±±±±3 250±±±±15 

62,5/125 2,9 0,7 160 500 0,27±±±±0,015 62,5±±±±3 125±±±±3 250±±±±15 

50/125 
LAN Grade 

2,4 0,6 400 600 0,2±±±±0,015 50±±±±3 125±±±±3 250±±±±15 

50/125 
PREMIUN 

2,4 0,6 600 1.200 0,2±±±±0,015 50±±±±3 125±±±±3 250±±±±15 

62,5/125 
PREMIUN 

2,9 0,7 200 600 0,27±±±±0,015 62,5±±±±3 125±±±±3 250±±±±15 

50/125 
GigaSpeed 

2,4 0,6 500 500 0,2±±±±0,015 50±±±±3 125±±±±3 250±±±±15 

 

 

SM SingleMode-Monomode edo modu bakarreko hariak 
 

 EZAUGARRI OPTIKOAK  DIMENTSIOAK 

Indargabetze edo 
ahultze maximoa 

(db/km) 

Dispertsio 
koefizientea 
(ps/nm.km) 

Uhin-
-luzera 

(µm) 

Nukleo 
izendatua 

φ (µm) 
(1310 nm) 

Geruza 
izendatua 

φ (µm) 

Oinar. 
estalkia   
φ (µm) Zuntz-mota 

1.310 nm 1.550 nm 1.310 nm 1.550 nm     

9/125 0,4 0,3 3,5 18 1.215±±±±65 9,3±±±±0,5 125±±±±1 245±±±±10 

 

 

Kable-motak 
 

Ondorengo orrialdeetan ikusiko dituzuen kable-motak eskaintza zabal batetik jasotako adibideak 

besterik ez dira. Sailkapen amaigabe horretatik esanguratsuenak bildu ditugu, horien ezaugarriak azter 

ditzazuen. 
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Zuntz estutua 

Aukeran: 
Kanpoaldeko estalkia 

LSZH 

Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Malgutasun handia 

Erabat dielektrikoa 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Aramida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLEX
SingleMode edo Monomode (9/125)

Multimode (50/125-62,5/125)

KABLE ESTUAK 

Deskripzioa eta erabilpena 
Patchcord arrunta. 

Konexio-kable laburra eta ekipo terminalen

interkonexioa egiteko erabiltzen da. 

 
Ezaugarriak 

Zuntz-aukera zabala. 

Konexio zuzena. 

Erresistentzia mekaniko handia. 

Halogenoen eduki txikia. 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH aukeran. 

Zuntz optikoaren estalkiaren diametroa 900 µm. 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20 ºC-tik +70 ºC-ra 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 Simplex 
Diametroa (mm) 3,0 
Pisua (kg/km) 10 
Toleste-erradioa (mm) 30 
Etengabeko tentsio max. (N) 300 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 500 
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Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Malgutasun handia 

Erabat dielektrikoa 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Aramida 

Zuntz estutua 
Aukeran: Kanpoaldeko LSZH

estalkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIPCORD 
SingleMode edo Monomode (9/125) 

Multimode (50/125-62,5/125) 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 Duplex 
Diametroa (mm) 3,0x6,5 
Pisua (kg/km) 20 
Toleste-erradioa (mm) 40 
Etengabeko tentsio max. (N) 500 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 1000 

Deskripzioa eta erabilpena 
Patchcord bikoitza. 

Konexio-kable laburra eta ekipo terminalen

interkonexioa egiteko erabiltzen da. 

 
Ezaugarriak 

Zuntz-aukera zabala. 

Konexio zuzena. 

Erresistentzia mekaniko handia. 

Halogenoen eduki txikia. 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH aukeran. 

Zuntz optikoaren estalkiaren diametroa 900 µm. 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20 ºC-tik +70 ºC-ra 

KABLE ESTUAK 
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Aramida 

Zuntz estutua 

Barnealdeko estalkia Altzairu-hariz edo dielektrikoz 
egindako armadura 

Kanpoaldeko LSZH estalkia  

Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Karraskarien 
kontrakoa 

Ultramoreekiko 
erresistentea 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Halogenoen  
emisio-eza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 2 6 12 24 48 
Diametroa (mm) 7,8 8,1 9,9 12,7 17 
Pisua (kg/km) 76 85 122 184 240 
Toleste-erradioa (mm) 83 86 104 132 220 
Etengabeko tentsio max. (N) 500 500 600 700 800 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 1100 1500 1600 1800 2000 

KABLE ESTUAK BANAKETA-KABLEAK 
Monomode (9/125) 

Multimode (50/125-62,5/125) 

Deskripzioa eta erabilpena 
Banaketarako kablea. Armaduraduna (altzairua ala

dielektrikoa) ala gabea.  

Barrualde-kanpoaldeko instalazioetarako, bulegoetako ekipoak

elkarlotzeko kable sendoa, karraskarien kontrako babesaz hornitua

oro har (irudiko kablea altzairuzko armaduraz eraikitakoa da). 

 
Ezaugarriak 

Eraikuntza sendoa eta erresistentea. 

Zuntz-aukera zabala. 

Konexio zuzena. 

Erresistentzia mekaniko handia. 

Zuritzen erraza (gelik gabekoa). 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH. 

Zuntz optikoaren estalkiaren diametroa: 900 µm. 

Karraskarien kontrako babesa. 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20 ºC-tik +70 ºC-ra 
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KABLE ESTUAK 

PLASTIKOZKO ZUNTZA
SIMPLEX

Deskripzioa eta erabilpena 
Plastikozko zuntza duen kablea. Simplex.  

Distantzia laburreko kontrol industrialetako instalazioetan 

erabiltzen da. Transmisio digitalaren abantailak ditu; ez, 

ordea, haren arazoak, konektorizazio errazekoa baita. 

Kable-eskaintza oso zabala da, nahiz eta hemen kable-

-mota pare bat bakarrik aztertuko dugun.  

 
Ezaugarriak 

1 mm-ko plastikozko zuntz optikoa. 

Konektorizazio erraza. 

Kable erabat dielektrikoa, interferentzia elektromagnetiko 

edo elektroestatikoen eraginik gabea. 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20 ºC-tik +70 ºC-ra 

Plastikozko zuntza 

Estalkia 

Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Malgutasun handia 

Erabat dielektrikoa 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 Simplex 
Diametroa (mm) 2,2 
Pisua (kg/km) 5,3 
Toleste-erradioa (mm) 30 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 35 
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Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Malgutasun handia 

Erabat dielektrikoa 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Plastikozko zuntza 

Aramida  Kanpoaldeko estalkia 

Barrualdeko estalkia Estalkia zuritzeko haria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABLE ESTUAK 
PLASTIKOZKO ZUNTZA

DUPLEX SENDOTUA

Deskripzioa eta erabilpena 
Plastikozko zuntza duen kablea. Duplex sendotua.  

Distantzia laburreko kontrol industrialetako instalazioetan

erabiltzen da. Transmisio digitalaren abantailak ditu.

Konektorizazio erraza. Sentsore optikoetan nahiz datu

transmisioan asko erabiltzen da. 

 
Ezaugarriak 

1 mm-ko plastikozko zuntz optikoak. 

Malgua eta erresistentea. 

Zuritzen erraza.  

Konektorizazio erraza. 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH aukeran. 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20 ºC-tik +70 ºC-ra 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 Duplex send. 

Diametroa (mm) 5,8 
Pisua (kg/km) 33 
Toleste-erradioa (mm) 70 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 400 



KONTSUMOKO EKIPO ELEKTRONIKOAK 
 

 
 

13 

Zuntz 
estutua 

Kanpoaldeko 
estalkia Kobrezko 

hariak 

Aramida 

Zuntz estua 

Aramida  

Kanpoaldeko 
estalkia 

Barrualdeko
 estalkia

 Kobrezko
 haria

UTP (Unshield 
Twisted Pair) haria 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABLE ESTUAK 

KABLE HIBRIDOAK
KOBREA ETA ZUNTZ OPTIKOA

Deskripzioa eta erabilpena 
Kable bakar batean datu transmisiorako kobrezko harien

eta zuntz optikoaren arteko konbinazioa.  

Kable bakar baten erabilera kobrezko LAN (Local Area

Network) eta zuntz optikozko FDDI (Fiber Distributes

Data Interface) sareak muntatzeko.  

Seinale ugariren transmisioa (Ethernet, Token Ring, 

FDDI, bideoa, etab). 

SingleMode eta MultiMode zuntz optikoen erabilpena

kobrezko hariekin interferentziarik izan gabe. 

 
Ezaugarriak 

Aldi berean hainbat hariren instalazioa egiteko aukera. 

Kostuen gutxitze nabarmena dakar instalazioetan. 

Kanpoaldeko azalaren diseinuak kablea eta hariak erraz

zuritzea ahalbidetzen du. 

Edozein konbinaketa egiteko aukera. 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20 ºC-tik +70 ºC-ra 
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Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Halogenoen  
emisio-eza 

Malgutasun handia 

Erabat dielektrikoa 

Aramida 

Estalkia 
zuritzeko haria 

Gelez betetako tutu 
zentrala 

Kanpoaldeko LSZH estalkia 

Zuntz optikoak 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 4 6 8 12 
Diametroa (mm) 7,2 7,2 7,2 7,2 
Pisua (kg/km) 51 51 51 51 
Toleste-erradioa (mm) 75 75 75 75 
Etengabeko tentsio max. (N) 1000 1000 1000 1000 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 1800 1800 1800 1800 

 KABLE ZABALAK (Gelez beterikoak) 
BARRUALDEKO INSTALAZIOETARAKO

KABLE TUTUBAKARRA

Deskripzioa eta erabilpena 
Armadurarik gabeko banaketa-kablea (barrualdeetarako,

batik bat). 

4 eta 12 bitarteko zuntz-kopurua duen kablea. 

 
Ezaugarriak 

Eraikuntza sendoa eta malgutasun handia. 

Banaketa horizontalerako prestatutako kablea. 

Oinarrizko gainazala (250 µm) duten hariak. 

Hezetasunaren kontrako gelez betetako tutu zentrala

(4,5 mm). 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH. 

Erabat dielektrikoa 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20ºC-tik +70ºC-ra 
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Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Halogenoen  
emisio-eza 

Malgutasun handia 

Erabat dielektrikoa 

Aramida 

Estalkia zuritzeko haria 

Gelez betetako tutua 

Kanpoaldeko 

LSZH estalkia 

Zuntz optikoak 

Gida zentrala 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 16 32 48 72 144 
Diametroa (mm) 8,9 9,8 10,5 12,2 16,1 
Pisua (kg/km) 74 88 99 139 212 
Tutu-kopurua 4 4 4 6 14 
Zuntz-kopurua tutuko 4 8 12 12 12 
Toleste-erradioa (mm) 100 120 130 150 200 
Etengabeko tentsio max. (N) 1000 1000 1000 1500 1500 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 1800 1800 1800 2850 2850 

 KABLE ZABALAK (Gelez beterikoak) 
BARRU ETA KANPOALDEKO

INSTALAZIOETARAKO TUTU ANITZEKO

Deskripzioa eta erabilpena 
Armadurarik gabeko banaketa kablea (barrualdeetarako,

batik bat). 

16 eta 144 bitarteko zuntz-kopurua duen kablea. 

Komunikazio-enborrak eraikitzeko oso egokia. 

 

Ezaugarriak 
Eraikuntza sendoa eta malgutasun handia. 

Banaketa horizontalerako prestatutako kablea. 

Oinarrizko estalkia (250 µm) duten hariak. 

Hezetasunaren kontrako gelez betetako (4÷14) tutua. 

Betegarri zentral dielektrikoa. 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH. 

Erabat dielektrikoa.

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20ºC-tik +70ºC-ra 



IRUDI-EKIPOAK 
 

 
 

16 

Zuntz optikoak 

Beirazko zuntza 

Gelez beteriko tutu zentrala 

Estalkia zuritzeko haria Kanpoaldeko LSZH estalkia 

Altzairuzko armadura  

Barrualdeko estalkia 

Ke-emisio txikia 

Sugarra zabaltzen 
ez duena 

Karraskarien 
kontrakoa 

Ultramoreekiko 
erresistentea 

Hezetasunarekiko 
sentikortasun-eza 

Halogenoen  
emisio-eza 

Malgutasun handia 

Estankoa 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lan-tenperatura bitartea: 

 

-20ºC-tik +70ºC-ra 

ZEHAZTAPENAK 
 Zuntz kop. 
 4 6 8 12 
Diametroa (mm) 10,8 10,8 10,8 10,8 
Pisua (kg/km) 145 145 145 145 
Toleste-erradioa (mm) 170 170 170 170 
Etengabeko tentsio max. (N) 1000 1000 1000 1000 
Instalazio-tentsio maximoa (N) 1800 1800 1800 1800 

KABLE ZABALAK (Gelez beterikoak) 
KANPOALDEKO INSTALAZIOETARAKO

KABLE TUTUBAKARRA. WB Water Block.

Deskripzioa eta erabilpena 
Armadura metalikoaz hornitutako banaketa-kablea.  

Barrualde-kanpoaldeko instalazioetarako. 

4 eta12 bitarteko zuntz-kopurua duen kablea. 

  

Ezaugarriak 
Eraikuntza sendoa eta erresistentea. 

Erresistentzia mekaniko handia. 

WB Water Block. Urarekiko hermetikoa, beirazko

zuntzari esker. 

Low Smoke Zero Halogen sheat LSZH. 

Banaketa horizontalerako prestatutako kablea. 

Karraskarien kontrako erabateko babesa. 
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33  KKOONNEEKKTTOORREE--MMOOTTAAKK  
 

Konektore-motak 

 
Seinale bat garraiatzen duen kablea eta seinale hori jaso edota igortzen duen ekipo bat lotzea 

ahalbidetzen duten elementuak dira konektoreak. Ekipoa edota kableatua konektatzeko eta 

deskonektatzeko lana errazten dute. 

 
Hona hemen gaur egun gehien saltzen diren konektoreak: 

 

 
D4 

 
SC 

 
SMA 

 
ST 

 
LC 

 
MTP 

 
MT-RJ 

 
VOLITION 

 
E2000 

 
ESCON 

 
FC 

 
FDDI 

 
BICONIC 

 
APC 

3.1. irudia. Zuntz optikoarentzako konektore-motak. 
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Instalazio horizontaletarako, hots, ekipo terminalak lotzeko erabiltzen diren instalazioetarako, SM 

(SingleMode edo monomode) eta MM (MultiMode) motako zuntz optikozko konexio-kable laburretan 

erabili ohi diren ohiko konektoreak dituzue beheko irudikoak. 

 
ICC etxeak egiten dituen konektoreak bereizteko –hots, SM SingleMode edota MM MultiMode 

motakoak diren bereizteko– konektore-mota bakoitzari kolore bat jarri diote. Hala, SM konektoreak eta 

babesgailuak kolore urdinak bereizten ditu; MM konektoreak, berriz, kolore beixak (babesgailuak, gorriak 

edota beltzak). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementu osagarriak 

 
 Egokigailuak eta panelak 

 
Azpialdeko irudietan dituzue SM nahiz MM 

kableentzako komertzializatzen diren egokigailuak eta 

egokigailu horientzako hainbat panel-mota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. irudia. ICC etxeak MM (MultiMode) zuntz optikozko
konexio-kable laburretan erabili ohi dituen konektore
tipikoak. MM MultiMode kableak konektoreen kolore
beixak eta babesgailuen kolore gorriak edota beltzak
bereizten ditu. Simplex eta Duplex konfigurazioak. 

3.3. irudia. ICC etxeak SM (SingleMode edo monomode) zuntz
optikozko konexio-kable laburretan erabili ohi dituen konektore
tipikoak. SM SingleMode kableak konektoreen eta babesgailuen
kolore urdinak bereizten ditu. Simplex eta Duplex konfigurazioak. 

3.4. irudia. ICC etxeak egindako egokigailuak eta horientzako 
panelak 
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MT-RJ modulua, 
laua zein angeluan 

MT-RJ 
egokigailuak 

Kutxetarako  
MT-RJ moduluak 

Hainbat 
erabiltzaileentzako 
MT-RJ moduluak 

Kutxa lauetarako 
MT-RJ moduluak 

3.4a. irudia. MT-RJ motako konektoreentzako egokigailuak eta panelak. 

LC moduluen 
aurrez aurreko 

plaka 

LC 
 egokigailuak 

Kutxetarako  
LC moduluak 

Hainbat 
erabiltzaileentzako 

LC moduluak 

Kutxa lauetarako 
LC moduluak 

3.4b. irudia. LC motako konektoreentzako egokigailuak eta panelak. 
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Banaketa-kaxen eta bestelakoen motak 

 
Banaketarako kaxen tamaina zuntzaren 

toleste-erradioaren eta haietan sartu behar den 

zuntz optikoaren kopuruaren araberakoa izaten da. 

Fabrikatzaileak adierazitako tolestura maximoaren 

balioak ezinbestean hartu behar dira aintzat. 

 
 
 
 
 
 
 

Aparteko arreta merezi du alboko irudian 

duzuen zenbait haritako kablearen ondoan dagoen 

babesgailuak. Hainbat haritako kableak, halako 

edo bestelako konektoreekin lotuta, eska 

diezazkioke ekoizleari instalatzaileak. Kablea 

hormetan barna pasatu aurretik konektorea ipinia 

izateak, ordea, kontuan hartzeko arazoa dakarkigu: 

nabarmen handitzen da kablearen tamaina.  

 
 
 
 

Kable horien eskaria asetzeko, honakoa egin ohi dute fabrikatzaileek: hariak neurri ezberdinetara 

moztu, konektoreak bata bestearen ondoan gera ez daitezen. Ondoren, hari guztiak tutu baten barruan 

jartzen dituzte, eta, ondorioz, gida bat bailitzen erabiltzeko aukera ematen diote instalatzaileari. Kablea 

ez da tututik atera behar instalazioa egin aurretik, zaila baita berriro hariak eskuz sartzea. 

 
Jarraian dituzun web orrietan informazio ugari daukazu konektoreei eta horien elementu 

osagarriei buruz. 

 

www.ekelco.com.ar/fibra/conect/conefo.htm 

www.siemon.com/espanol/fiber 

www.icc.com 

www.peatsa.com/p-accefo.htm 

www.angelfire.com/wi/ociosonet/15.html 
 
 

 

3.5. irudia. ICC etxeak zuntzarentzako egindako
banaketa-kaxa da alboko irudikoa. 

3.6. irudia. Konektorizatutako hainbat  haritako
kablea eta babesgailua. 
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44  ZZUUNNTTZZ  OOPPTTIIKKOOAARRII  KKOONNEEKKTTOORREEAA  IIPPIINNTTZZEEKKOO  PPRROOZZEEDDUURRAA  

 

Zuntz optikoari konektorea ipintzeko ezinbestean behar diren osagaiak 
 

Zuntz optikoari konektorea ipintzeko, doitasun handiko zenbait erreminta ezinbestekoak dira. 

Kobrezko hariei konektorea ipintzeko tresnak arruntak aski izaten dira, normalean; zuntz optikoarekin lan 

egiteko, ordea, ekipamendu osoa behar dugu. Hona, jarraian (hotzeko soldadura oinarri hartuta) 

konektoreak ipintzeko behar diren zenbait erreminta, hainbat zimurtasun-mailatako lixez (5 µm, 1 µm eta 

0,3 µm-koak), alkohol isopropilikoaz eta zuntza garbitzeko zapiez gain: 

  

 
Kablearen kanpoko estalkia zuritzekoa 

 
Aramida/Kevlar-a moztekoa 

 
No-Nik 203 µµµµm haria zuritzekoa  

Zuntz optikoa moztekoa 

 
Itsasgarria eta aktibatzailea 

 
Xiringa eta orratzak 
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Katigatzeko erreminta edo grinpatzailea 

 
Zuntz optikoa markatzeko punta konikodun 

boligrafoa 

 
Leuntzeko diskoa, gomazko euskarria eta lixak 

 
Leuntzeko diskoa, beirazko euskarria eta lixak 

 
Mikroskopioa (100x-150x) 
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Konektorea ipintzeko prozedura 

 

 Sarrera 
 

Zuntz optikoa ez da asko erabiltzen oraindik, instalazio-kostuak handiak baitira. Komunikazio-

-enpresa boteretsuak dira hari-mota honen erabiltzaile nagusiak, zentralen arteko komunikazioa 

hobetzeko gehienbat. Euskaltel etxeak, adibidez, EAEko sarearen azpiegitura egiteko ardura hartua du 

2002/03 urteetarako. EAEn, biztanle-kopuru ertaineko herri gehientsuenetako kaleetan jarria dago 

dagoeneko zuntz optikoa. Etxebizitzetara, ordea, kable ardazkidea sartu dute (Japonia, Hong Kong eta 

Singapurren, esaterako, erabilera zabala dela-eta etxeetaraino heltzen da zuntza). Autoentzako 

errepide-sarea bide ezin hobea da sare berri hau hedatzeko (gehienok ikusiko zenuten errepideetan 

kablea lurperatzen). Zuntz optikoa instalatzeko produktuak ez dira oraindik erabat zabaldu; zaila da, 

ondorioz, eskatutako produktua epe laburrean jasotzea. Produktuak ez dira erabat normalizatu. Horien 

inguruko ikerketak egiten diren bitartean, produktu berriak plazaratuko dira, normalizatu gabe zeuden 

aurreko zenbait produkturen ordezkoak. 

 

 
4.1. irudia. Dagoeneko salgai dauden zenbait konektore- eta egokigailu-mota. 

  

Konektorea ipintzeko jarraian proposatzen dizuegun prozesuak ST konektorea eta 3 mm-ko 

kanpo diametroko haria (oso zabalduta daude biak ere) ditu oinarri. Beste zenbait konektorerekin 

jarduteko ere baliagarria zaigu prozedura hori. 

 

 Konektorea ipintzeko prestaketa 
 

Erremintak 
 

Zuntz optikoari konektorea ipintzeko prozesuaren lehen 

urratsa –segurtasun-neurriak hartu ostean– honakoa da: 

behar diren erremintak eskura eta (erabilpena errazteko) 

txukun edukitzea. Ingurua garbi egotea eta behar adina argi 

izatea ere ezinbestekoak dira lan honetarako. 

 

 4.2. irudia. Hotzeko soldadura erabiliz (itsasgarria eta aktibatzailea)
konektorea ipintzeko ezinbestekoak diren erremintak. 
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Kablea 
 

Estreinako aldia baduzue eta helburua saiakuntza edo proba bat egitea bada, hona zein kable-mota 

hautatu behar duzuen: 2 m-ko luzera eta 3 mm-ko kanpoko diametroa duen SIMPLEX (hari-bakarra) 

konfiguraziodun 62,5/125* kable estua, edota ZIPCORD (hari paraleloa) konfiguraziodun 3.0x6.0 kable 

estua, erraz erabiltzen baitira biak ere. 

 

* 62,5/125: Lehengo zifrak (62,5) zuntz-hariaren nukleoaren diametroa adierazten du (µm-tan); 

bigarrenak (125), zuntz-hariaren geruzaren diametroa. Zuntz optikoaren nukleoaren diametroak 

adierazten du zein hari-mota dugun esku artean: 9/125 ⇒ SM SingleMode, monomode edo modu 

bakarreko zuntza eta 50/125 edo 62,5/125 ⇒ MM MultiMode edo modu anitzekoa den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konektoreak 
 

Zuntz optikoaren kablea aukeratu ostean, konektore egokiak eskuratu behar dira. 2 m-ko luzera 

duen “62,5/125 ⇒ MM multimode” hariaren bi muturretan ST konektoreak jarri behar ditugu, konexio-

-kable laburra egiteko. Hautaketa horri esker (egokitzaile berbera erabiliz) konexioak egiaztatu ahal 

izango ditugu, mikroskopioaz lehenbizi, hariak egiaztatzeko diseinatutako aparailuez ondoren (energia-

-iturri batek igorritako argi-izpiak neurgailu batek neurtzen ditu islatu ondoren). 

4.3. irudia. Kable estua: SIMPLEX (hari bakarra) 62,5/125 MM MultiMode (modu anitzekoa). 

4.4. irudia. Kable estua: ZIPCORD (hari paraleloa) 62,5/125 MM MultiMode (modu anitzekoa). 

Zuntz estua 

Aramida, kevlar 

Kanpoaldeko 
estalkia geruza 

Aramida, kevlar 

Kanpoaldeko 
estalkia 

Zuntz 
estua 
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ST konektore-mota guztiak bateragarriak, konpatibleak dira, nahiz eta zenbaitetan ezberdinak 

diruditen. Ezberdintasun horiek ferrule edo galandan eta azkoin-blokeagailuetan nabari dira.  

 
Zuntza eusteko eta lerrokatzeko konektoreek dituzten galandak 2,5 mm-ko diametrodunak dira. 

Hainbat materialez egiten dira: zeramikaz (zirkonioa eta alumina), altzairu herdoilgaitzez edota 

plastikoz (zenbaitetan, tenperaturarekiko erresistentzia handia duten kristal likidoen polimeroak). 

Material zeramikoak erabiltzen dira gehien, alde handiagatik gainera, emaitza bikainak ekartzeaz 

gain garestiak ez direlako. Oso garrantzitsua da galandaren zuloaren tamaina, hor sartu behar den 

125 µm-ko zuntz-haria baino handixeagoa izan behar baita (zuntz-hariaren diametroaren neurria 

balio arrunta da, nahiz eta oraindik ere 100 µm-koak edota 140 µm-koak ikusten diren, konektore 

bereziak behar direnean). 

 
ST konektoreen azkoin blokeagailua malgukiz hornitutako ‘baioneta’ moduko itxituraz eraikitakoa da. 

Azkoina metalezkoa edo plastikozkoa izaten da (metalezkoak erabiltzen dira gehienbat). 

 
Konektore bakoitzak lau atal ditu –normalean–, aurreko irudiak erakusten duen legez: hariak eta 

konektoreak bat egiten duten gune makal hori kurbatzeetatik babesteko gomazko estalkia, katigatze-
-eraztuna, konektorea eta hautsarentzako estalkia. 

 
Konektorearen gorputza kableari tinko lotu behar zaio. Ezinbestekoa da horretarako kableari 

sendotasuna ematen dion aramida edo kevlarra ST konektorearen egitura indartsuari katigatzea. 

Bestalde, erradio txikiko kable-tolestaketak direla-eta zuntza apurtu ez dadin, toleste edo kurbatze 

horietatik babesteko gomazko estalkia erabiltzen da. Hautsarentzako estalkia ferrulea edo galanda 

babesteko erabiltzen da. Estalita eduki behar da beti, harik eta konektatzen ez den bitartean. Horrela, 

zikinkerietatik babesteaz gain (kalte handia egin dezakete, izan ere), hariaren beste muturra argi igorle 

bati lotuta egonez gero begiak izpi arriskutsuetatik babesturik edukiko ditugu. 

 
OHARRA: Konektore-mota bakoitzarekin lotura-prozedura jakin bat erabili behar izaten da. Hartu, 

beraz, kasu bakoitzean dagokizun argibide-zerrenda. 

4.5. irudia. a) ST konektore-motak. 
 b) ZIPCORD kable paraleloari 

konektatuta. 
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Segurtasuna dela eta 

 
Hari-mota honi konektorea ipintzeko erne ibili behar da, eskuak nahiz begiak arriskupean egoten 

baitira. Erraz pitza daiteke zuntza (125 µm-ko orratz zorrotza) hura mozten edo zuritzen ari garela eta 

puskak jaurti ditzake airera. Erne ibili behar dugu hatzak zizta ez ditzagun, eta, jakina, behar-
-beharrezkoak dira betaurrekoak begiak babesteko. Berariazko zaborrontzia gugandik gertu izan 
behar dugu beti, zuntz-soberakinak han uzteko. Halakorik ezean, zinta itsaskor zati bat erabili behar 

dugu, zuntz-zatiak hari itsasteko. Azkenik, ez inoiz tolestu hari-pusketak eta ez inoiz lurrera bota. 

                                                                      

Ondoren aztertuko ditugun prozedura hauetan erabili beharreko zenbait produktu arriskutsuak 

izan daitezke: likido itsasgarriak gizakiaren azala nahiz jantziak hondatu egin  ditzake, alkohol 

isopropilikoak –erregaia denez– su har dezake... Erne eta argi ibili produktu horiek erabiltzea 

dagokizunean. 

 
OHARRA: Mahai gainean kolore beltzeko paperezko xafla bat jarriz gero hobeto ikusten da 

zuntza; ondorioz, errazago egiten da lan. Hemen dituzun irudietan beste kolore batzuk ageri dira, 

argazkien kalitatea hobetzearren. 

 

 

 Zuntz optikoari konektorea ipintzea 
 

Zuntz optikoari konektorea ipintzeko prozesu osoa honakoa da (kanpoaldeko diametroa 3 mm-koa 

den harientzako, SIMPLEX nahiz ZIPCORD): 

 
Haria prestatzea 

Hariaren eta konektorearen arteko lotura 

Aurrez leuntzea 

Leunketa 

Begizko ikuskapena (mikroskopioz) 

 

 

Hariaren prestaketa 

 
aa))  Dagokion neurrira moztu behar da haria. 

 

bb))  Erne! Estalkia eta katigatzeko eraztuna bata bestearen atzetik sartu harian hori prestatzen 

hasi aurretik. 
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cc))  Ipini behar den konektorearen arabera (ST, SC, FT ...), bakoitzari dagokion txantiloi egokia 

erabili behar da (orrialde hauetan ST konektoreaz mintzatuko gara batik bat, baina SC-rentzako 

txantiloiaren marrazkia ere ageri da). 3 mm-ko kanpo diametroa duen simplex kable estuaren 

kanpoaldeko estalkia markatu ondoren, dagozkion neurriak jarrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Markatzeko neurri egokia, beraz, 21+16=37 mm da ST-rako; 15+16=31 mm, berriz, SC-rako. 

 

Kablearen kanpoko estalkia zuritzeko erreminta hartu eta markatutako puntutik abiatuta zuritu behar 

da kablea. Horretarako, erreminta horrek dituen zulo zuritzaileetan neurri egokia aukeratu behar da, 

diametro handienekotik txikiagoetara pasatuz probak eginez. Ez zuritu kablea (kablea deritzogu, kasu 

honetan hari bakarrekoa den arren) kobrezkoa bailitzen. Estalki hori moztutakoan, utzi erreminta eta 

eskuz kendu, estalkia alde batera eta bestera biratuz, irudiak erakusten duen legez. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kablea berriro ere txantiloiaren gainean jarrita, moztu kevlarra edo aramida azaletik 8 mm-ra, 

eraztuna katigatzean kablea konektoreari lotuta gera dakion. 

 

Jarraian, txantiloiak agindutako luzera markatu behar da 900 µm-ko estalkian (kanpoaldeko estalkitik 

21 mm-ra ST konektoreentzat; 15 mm-ra SC konektoreentzat). 

4.7. irudia. Kablearen kanpoko estalkia kendu behar da, erreminta egokia erabiliz. 

ST-rentzako txantiloia SC-rentzako txantiloia 

Aramida/Kevlar 

21 mm 16 mm 
Kanpoaldeko estalkia 

∅ 3 mm

GAINAZALA 

15 mm 16 mm 
8 mm 

GAINAZALA 

4.6. irudia. a) ST eta SC konektoreentzako txantiloiak. 

Kanpoaldeko estalkia 
∅ 3 mm 

Estalkia 
Zuntz-haria ∅ 900 µm 

8 mm 
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Ondoren, kanpoaldeko 3 mm-ko estalkiarekin egin dugun bezala, 900 µm-ko estalkia (kable estua) 

zuritu behar dugu, No-Nik 203 µm-ko doitasun handiko zuntz-hari zuritzaileaz. Kontu handiz aritu behar 

da erreminta honekin: geziak agintzen duen noranzkoan zuritu behar da estalkia. Zuntz optikoa, buruko 

ile bat bailitzen, agerian geratuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dd))  Zuntz gehiegi zuritu bada, hori neurrira mozteko diseinatutako zuntza mozteko erreminta 

erabili behar da. 

 

ee))  Zuntz optikoaren inguruan geratzen den soberakina alkoholetan bustiriko paper batez kendu 

eta garbi-garbi utzi zuntza. Erne ibili, zuntza apurtu egin daiteke eta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Gogoan izan honakoa: ez tolestu soberan diren argi-izpiaren eroale zati hauek, arriskutsua 

izan daiteke eta. Izan ere, orratzak bailiren zulatzen dute edozer gauza, baita gorputz-azala ere. 

 

Komeni da, halaber, arestian aipatu legez, betaurrekoak erabiltzea, zuntza printzatu eta begian 

sar baitaiteke. 

 

 
Kablearen eta konektorearen arteko lotura 

 

Konektorea eta kablea elkarri lotzeko zenbait teknikatan erabiltzen diren ontze-sistemak eta 

bakoitzaren ezaugarriak dituzue ikusgai ondoko taula honetan.  

 

4.9. irudia. Argi ibili zuntza alkoholetan garbitzeko! 

4.8. irudia. Zuntz-hariaren estalkia 3,26 mm-ko luzeran 
zuritu behar da, gehienez, aldi bakoitzeko. 
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Prozedura- 
-mota 

Sendotutako 
zuntzean ontze-
-lana amaitzeko 

denbora  
–kanpoan– (1) 

Haria 
txertatzeko 
onartutako 

denbora 

Epoxia, 
itsasgarriaren 
ontze-iturria 

Konektorearen  
kostu erlatiboa 

Erreminta 
bereziak 

Ingurunea-
-rekiko 

erresisten-
-tzia 

Bero bidezko 

epoxiaren 

ontzea 

10+30 
(ontze-denbora) 2 ordu Labea Txikia Ontze-labea Bikaina 

Giro-

-tenperaturan 

ondutako 

epoxia 

10+120 
(ontze-denbora) 15 minutu Airea Txikia Batere ez Ona 

Aurretxer-

-tatutako 

epoxia 

8+30  
(hozte-denbora) 1 minutu Labea Ertaina 

Beroketa-labea, 

hozte-postua Ona 

UV itsasgarria 5 30 segundo UV argia Ertaina UV ontze-argia Hala-

-moduzkoa 

Zianoakrila-

-tozko 

itsasgarria 
3 <5 segundo Airea Txikia Batere ez Hala-

-moduzkoa 

Itsasgarri 

anaerobikoa 
3 5 segundo Aktibatzailea Txikia Batere ez Hala-

-moduzkoa 

Itsasgarri 

akrilikoa 
2,5 30 segundo Aktibatzailea Txikia Batere ez Ona 

Presioz 

finkatutakoak 
2 Mugagabea Ezer ez Handia 

Instalaziorako 

erreminta 

berezia 

Hala-

-moduzkoa 

Epoxirik gabe / 

leunketa gabe 
1,5 Mugagabea Ezer ez Handia 

Banatzaile 

berezia eta 

toleste-

-erreminta 

 

 

(1) Minutuak konektore bakoitzeko. Sendotutako zuntza oinarri hartuta, kanpoan ontze-lanak amaitzeko 

behar den denbora honek eskuz egindako leunketa hartzen du kontuan. Leunketa egiteko sistema 

automatikoren bat izanez gero, 0,5 eta 1 minutu artean aurrera daitezke ontze-lanak. 

 

(2) Ondoren aipatuko ditugun erremintak erabili ohi dira konektorea ipintzeko: kanpoaldeko estalkia 

zuritzekoa, sendogarriaren zuritzailea, aramida moztekoa, zuntz-haria zuritzekoa, zuntz optikoa 

markatzeko punta konikodun boligrafoa, katigatze-erreminta, leunketarako diskoa, euskarriak, 

segurtasuneko betaurrekoak, hondakinentzako ontzia (edo zinta itsasgarria), mikroskopioa eta 

garbiketarako zapiak. 

 

Web orri honetan www.espanol.siemon.com/espanol/whitePapers/term_meth.asp duzu informazio 

zabalagoa. 
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Aurrerantzean, kablearen eta konektorearen arteko hotzeko soldadura egin ahal izateko bi osagai 

independente erabili behar ditugu: ITSASGARRIA eta AKTIBATZAILEA. Biak elkarrekin nahastean 

segundo gutxiren buruan gogortzen da itsasgarria.  

 

Zuntz optikozko kablearen eta konektorearen bat-egite horren prozesua honakoa da: 
 

aa))  Likido itsasgarria (ontzi gorria) eta orratz bat hartu. Orratza ontziaren muturrari lotu, behar 

bezala estutuz likidoa junturatik isuri ez dadin. 

bb))  Honako pauso hauek eman itzazu konektoreak likido itsasgarriz betetzeko: 

 
Behera begira jarri behar da ontzia (orratza erabili) itsasgarria beherantz, konektore 

barruan, isur dadin. 

Konektorearen beheko muturreraino sartu orratza. 

Estutu ontzia, konektorearen beste muturrean (galandan) ttantta bat azaldu arte. 

Orratza milimetro bakar batzuk atera eta segi ontzia estutzen konektorea ondo bete arte. 

Kontuz ibili: itsasgarria ez isuri 

 
cc))  Konektorearen zein galandaren muturrean soberan geratutako likido itsasgarria garbitu egin 

behar da, zapi batez. 

dd))  Behar bezala zuritu ondoren, zuntza agerian duen haria aktibatzailean busti behar da (beirazko 

ontzia). Likido horretan bustitako paper zati bat erabil daiteke horretarako; paperik ezean, 

zuzenean ontzian sar daiteke. 

ee))  Poliki-poliki biratu zuntza, konektorean behar bezala kokatu dela ziurtatu arte. 

 

 

 

 

 

 

 
ff))  Segundo batzuen buruan itsasgarria gogortuta izango dugu. Haria eta konektorea ‘hotzeko 

soldaduraren’ bidez elkarlotu dira. 

gg))  Katigatzeko edo grinpatzeko eraztuna jarri. Horretarako dagoen katigatzeko erremintaz 

kablearen eta konektorearen lotura sendotu. Azkenik, gehiegizko toleste edo kurbatzeetatik  

babesteko estalkia jarri. 

 
 

 

 

 

 

4.10. irudia. Kontu handiz, apur bat 
biratuz, sartu behar da zuntza 
konektorean. 

4.11. irudia. Konektorea eta kablea 
eraztunaz katigatu. Gune hori 
kurbatzeetatik babesteko gomazko 
estalkia jarri behar da. 
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Aurreleunketa 
 

Ondorengo urratsa soberan dugun zuntza galandaren muturraren parean moztu eta aurreleunketa 

egitea da: 

 

11..  Konektorea hartu eta zuntza mozteko punta konikodun boligrafoaz konektoretik irteten den 

soberako zuntza galandaren parean hiru aldiz markatu behar da (erne: erabat moztu gabe. 

Ondoren, utzi boligrafoa alde batera, hartu konektorea esku batez eta tiratu –kontu handiz– 

beste eskuarekin. Garbi moztu behar da zuntza. Kontuz ibili, galandaren parean zati txikiren bat 

agerian gera baitaiteke, zauriren bat egiteko arriskua sortuz. Bota zuntz-soberakina horretarako 

espresuki prestatutako zaborrontzira, edo itsatsi zinta itsaskor zati batean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..  Konektorearen muturrean ebaketa egin ondoren geratu den kondarra leundu egin behar da. 

Erabili horretarako 5 µm-ko lixa. Akabera lixaz zirkuluak osatuz egin behar da, leunki, zuntzean 

zartadurarik egin gabe. Entzumena eta ikusmena dituzu aurreleunketa neurtzeko bitarteko 

egokienak. Gogoan izan 10 eta 20 segundo bitarte aritu beharko duzula zeregin horretan. 

Ondoren, garbitu muturra alkoholez eta paperez, itsasgarria eta hautsa kentzeko. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.12. irudia. Zuntza hiru aldiz markatu; ondoren, tiratu. 

4.13. irudia. Aurreleunketa egin eta garbitu muturra. 
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Leunketa 

 
Prozesu honetarako ezinbestekoak dira honako tresna eta materialak: 

 
Gomazko xafla euskarria 

Beirazko xafla euskarria 

Leunketarako diskoa 

Alkohol isopropilikoa 

1 µm-ko lixa 

0,3 µm-ko lixa 

 

aa))  1 µm-ko lixa hartu eta gomazko xaflaren gainean jarri behar da. 

 
bb))  Lixaren azalera osoa bustia geratzeko adina alkohol isuri behar da. 

 
cc))  Leunketarako diskoa beti eskuan dugula sartu behar da horren barruan konektorea. Ez sartu inoiz 

konektorea diskoan hori beirazko xaflaren gainean dagoela, zuntzaren punta pitzatu egin baitaiteke. 

Kontu handiz jarri lixaren gainean; gogoan izan erraz apur daitekeela zuntza. Ondoren, leun-leun, ∞ 

ikurra irudikatu behar da konektoreaz. Hamar bat aldiz errepikatu eragiketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dd))  Paper batekin garbitu ferrulea. Konektorearen mutur zeramikoa pasa behar da paperaren 

azaleratik, eta ez alderantziz. 

 
ee))  Aurreko urratsa 0,3 µm-ko lixaz errepikatu oraingoan, baina euskarri leunagoa (beirazko 

xafla) erabiliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ff))  Ferrulearen edo galandaren garbiketa errepikatu. 

4.14. irudia. Konektorea kontu handiz jarri diskoan eta leunki lixatu gomazko xaflan jarritako 1 µµµµm-ko lixaz. 

4.15. irudia. Azken leunketa beirazko xaflan jarritako 0,3 µµµµm-ko lixaz egin. 
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Leunketa automatizatua 
 

Kalitate handiko leunketak 15 segundoren buruan (7,5 s 

konektoreko) egiteko gai diren leuntzaile automatikoak badaude 

gaur egun merkatuan. Sistema horri esker, % 66 gutxitzen da ST, 

SC edota FC konektoreak modu anitzeko zuntzari ipintzeko behar 

den denbora. Leunketa-abiadura azkartu arren, sartze-galera 

tipikoa 0,2 dB baino txikiagoa da leuntzaile hauetan. Bestalde, pila 

alkalino batez 250 leuntze-ziklo (500 konektore) egin daitezke. 

 

 

 

 

Begizko ikuskapena 
 

Aurreko urrats guztiak behar bezala egin diren egiaztatu behar da azken prozesu honetan, hau da, 

aurreleunketa eta azken leunketa edo akabera behar bezalakoak izan diren begiratu behar da 

konektorizazioa amaitutzat emateko. 

 
aa))  Mikroskopioaren laguntzaz (100x-150x) konektorearen azken uneko egoera aztertu behar da, 

hots, itsasgarria desagertu eta zuntzaren punta leunduta eta garbi ote dagoen begiratu. 

 
Hasteko, konektorearen muturra mikroskopioak horretarako duen zuloan sartu eta enfoka ezazu, 

gurpilari eraginez. Emaitza hobezina jasoko dugu, zuntza puntu eta marrarik gabe ikuskatuko 

baitugu, berehala azalduko dugunez. Puntu distiratsuena nukleoa da; eraztun ilunagoa, berriz, 

nukleoaren geruza. Froga hau konektorea biratuz eta zooma erabiliz egitea komeni da, angelu jakin 

batetik edota urrundik begiratuta ikusten ez diren akatsak antzeman baitaitezke horrela eginda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
bb))  Akatsik antzemanez gero, errepikatu egin behar dira leuntze-lanak, 0,3 µm-ko lixaz, beirazko 

xaflaren gainean. 
 

4.17. irudia. Mikroskopioz ikuskatutako zuntza, 100 aldiz handiagotuta. 

4.16. irudia. Leuntzaile automatizatua.



IRUDI-EKIPOAK 
 

 
 

34 

 

Leuntze-prozesua gauzatu ondorengo ikuskapenean ager litezkeen akatsak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurrera jotzeko asmorik ez badago, jarri estalkia. Gogoan izan begiarentzat oso arriskutsua izan 

daitekeela zuntza begiratzea, horren beste muturra argi-iturri indartsuren bati konektatuta badago. 

Zikinkerietatik ahal bezain ondoen babesten saiatu beti. 

 

Konektorea begiratu ondoren transmisio-galerak neurtu behar dira, horretarako diseinatutako 

ekipamenduaz baliatuta. 

 

OHARRA: Prozedura hori guztia (eta beste zenbait), baita produktu-eskaintza zabala ere 

www.fotec.com web gunean daukazu, txukun eta garbi azalduta. Ingelesez prestatua izan arren oso 

interesgarria irudituko zaizu, zalantza izpirik gabe. 

Nukleo
Geruza 

Oso txarra Oso txarra Oso txarra  Oso txarra 

Bikaina Ona Ona Ona 

Balekoa Balekoa Balekoa Hala-moduzkoa 

Hala-moduzkoa Hala-moduzkoa Txarra Txarra 

Txarra Oso txarra Oso txarra Oso txarra 

4.18. irudia. Ager litezkeen akatsak, mikroskopioz ikusita. 
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Segurtasunaren hamar aginduak 
 

Hona hemen, laburbildurik, lanean hasi aurretik kontuan izan beharreko Hamar Aginduak: 

 

Kanpoko eta barruko lesioei aurre egiteko prestatu 
 

11..  Zuntza ikusteko edo nabarmentzeko, kontrastea egin eta erreboteak saihesten dituen kartoi 

mehe beltza erabiltzea komeni da.  

22..  Jarri zuntz-zati guztiak horretarako espresuki egokitutako ontzi batean, edo zinta isolatzaile 

itsaskor zati batean. Ez bota inoiz etxeko zaborrontzira; ez itxaron mordoxka bat bildu arte: 

txukun eduki beti lantokia. 

33..  Azalean zuntz-zatiren bat sartuz gero, ahalik eta azkarren atera (depilatzeko pintzak erabili 

horretarako). Ez bada berehala kentzen, gero eta lan zailagoa bihurtzeaz gain infekzioren 

bat sortzeko arriskua handitu egiten da. 

44..  Ez hurbildu inoiz ez edaririk, ez jakirik konektoreak ipintzen diren eremura. Zuntz-muturren 

bat irentsiz gero barne-lesioak izateko arriskua dago. 

 

Babestu begiak 
 

55..  Zuntza ‘bizirik’ dagoen (argi-izpirik ba ote daraman) jakiteko ez ezazu inoiz haren 

muturretatik begiratu. 

66..  Erabili “Power Meter” edo neurgailua zuntzezko instalazioa behatzeko, argirik badagoen eta 

konektoreen lotura zein egokitasuna ziur jakiteko. Saiatu –edozein delarik ere egoera (argi-

-iturririk ez badago ere)– egiaztatze guztiak zuntzaren muturra kontrastea eskaintzen duen 

gorputz baterantz zuzenduz egiten, begiekin zuzenean begiratu gabe. 

77..  Jantzi alboetan babesa duten betaurrekoak: ikusten ez ditugun hainbat zuntz-pusketa airean 

ibil daitezke lanean ari garela. Erne ibili, ordea, betaurrekoek ez baitute erretina argi-izpi 

kaltegarri horietatik babesten. 

88..  Zuntz-hariarekin lanean dihardugun bitartean ez garbitu ez aurpegirik, ez begirik harik eta 

eskuak ongi garbitu arte. 

 

Kontuz erabili itsasgarriak, aktibatzaileak eta gainerakoak 
 

99..  Ez erre itsasgarri eta aktibatzaileekin lanean ari zarela; saiatu laneko ingurunea ondo 

aireztatzen. Zigarroa ahora eramate hutsak ere eragin dezake beira-partikulak arnastea, 

eskuari itsatsita gera baitaitezke aipatu substantziak. 

1100..  Behin bakarrik erabili alkoholetan bustitako zapiak eta behar bezala desegin ondoren: 

gutxitu egingo duzu zapian gera litezkeen zuntz-zatiek inor zauritzeko arriskua, baita zuntza 

edota konektorea zikintzekoa ere. 
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Zuntzaren leunketari buruzko galdeketa 

 
 

11..  Zein da zuntz optikoaren leuntze-prozesuan eman beharreko lehen pausoa? 

 
Betaurreko babesleak janztea. 

Behar diren erreminta guztiak biltzea. 

Zuntz optikoaren estalkia zuritzea. 

Konektore batzuk erostea. 

 

22..  Zein da arriskurik handiena zuntz optikoarekin lan egiten denean? 

 
Konektorea ipintzearen ondorioz galera handiak izatea. 

Indar handiko laser izpiek begiak zauritzea. 

Mozten diren zuntz-puska zorrotzek sortzen dutena. 

Epoxy-z edo itsasgarriz arropa zikintzea. 

 

33..  Nola lerrokatzen du ST konektoreak zuntza? 

 
Zuntzari bere tokian eusten dion itsasgarria erabiliz. 

Baioneta moduko azkoin blokeagailu bat erabiliz. 

Katigatzeko eraztun baten bidez. 

2,5 mm-ko ferrrule edo galanda baten bidez. 

 

44..  Zerk ematen dio irmotasuna eta erresistentzia konektore eta kablearen arteko loturari? 

 
Katigatze-eraztunak. 

Gehiegizko kurbatzeetatik babesteko gomazko estalkiak. 

Epoxy edo itsasgarriak. 

Aipatutako gai horietatik ezerk ere ez. 

 

55..  Zein bi eragiketa dira ezinbestekoak 3 mm-ko kable estaliaren leunketa prestatzeko? 

 
Kablearen kanpoaldeko estalkia zuritzea eta erresistentzia elementua (aramida, gure 

kasuan) neurrira moztea. 

Zuntza zuritzea. 

Zuntza moztea. 

Konektoreari hautsaren kontrako estalkia kentzea. 
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66..  5. galderan aipatutako bi eragiketei ekin aurretik, zer egin behar da? 

 
Dagokigun neurriko zuntza hartu dugula ziurtatu. 

Bihurketen aurkako estalkia eta grinpatze-eraztuna kablean sartu, hurrenez hurren. 

Kablearen kanpoaldeko estalkia zuritzekoa hartu. 

Zuntz-soberakinak botatzeko zaborrontzi egokia prestatu. 

 

77..  Kablearen ferrule edo galandaren zenbateko luzera zuri daiteke, gehienez ere, aldi 

bakoitzeko? 

 
Inondik inora ere ez 1/8 hazbete edo 3,25 mm inguru baino gehiago. Behar den luzera 

lortu arte, eragiketa behin eta berriro errepikatu. 

0,375 hazbete edo 10 mm inguru. 

Galanda zuritzeko erremintaren araberakoa da hori. 

Konektore bakoitzak behar duen luzera. 

 

88..  Ondoren aipatuko ditugun itsasgarrietatik, zein ezin da erabili zuntz optikoari konektorea 

ipintzeko? 

 
Tenperatura normalerako epoxya. 

Itsasgarri anaerobikoa (konektorea airerik gabe uztean datza; lotura sendoa ematen 

dio horrek). 

Funtzionamenduaren funtsa berotasuna duten itsasgarriak. 

Bat-bateko itsasgarriak. 

 

99..  Epoxya edo itsasgarria dakarren ontzia guraize edo artazi arruntekin moztu behar da. Zer 

dela eta? 

 
Guraize arruntek plastikozko ontzia hobeki mozten dutelako. 

Plastikozko ontziaren mutur bat bakarrik moztu behar delako. 

Itsasgarriak ontzia labaingarri bihurtzen duelako. 

Aramida edo kevlarra mozteko guraizeak kamustu egin ditzakeelako itsasgarriak. 

 

1100..  Zer dela-eta da garrantzizkoa elementu itsasgarriaren tanta bat konektorearen muturrean? 

 
Itsasgarria noiz lehortzen den adierazten duelako. 

Leuntze-prozesuan zuntzari eutsi egiten diolako, apurtzeko arrisku handieneko gunea 

babestuz. 

Gehiago nabarmentzen duelako zuntza, mozketa egokiro egin ahal izateko. 

Zuntza tinko lotu behar delako konektorean. 
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1111..  Zer egin behar zaio kableari konektoreari lotu aurretik? 
 

Kontu handiz garbitu zuntza. 

Zuntza zatitu. 

Aramida erretiratu. 

Katigatze-eraztuna bilatu. 

 

1122..  Zergatik (bi arrazoi aipatu) biratu behar da haria zuntza konektorean sartzeko unean? 
 

Konektorearen galandako zuloa bilatzen laguntzen duelako. 

Zuntzaren inguruan itsasgarria erabat zabaltzea ahalbidetzen duelako. 

Aramida edo kevlarra neurri berean banatzen delako katigatze-eraztunean. 

Kablea konektore barruan estu-estu sartzeko. 

 

1133..  Itsasgarria lehortu ondoren, soberan dagoen zuntza: 
 

Ileak ateratzeko pintzekin kendu behar da. 

Punta konikodun boligrafoz markatu behar da. 

Lixaz leundu behar da. 

Kablea ondo zurituz gero ez da zuntz-soberakinik ateratzen konektoretik. 

 

1144..  Gehiegizko leunketa kaltegarria da: 
 

Ebaketa sakonak egin ditzakeelako, galera handituz. 

Denbora asko behar delako. 

Erabili beharreko lixak oso garestiak direlako. 

Ez da beharrezkoa, bi lixa-mota erabiltzen badira. 

 

1155..  Leunketa modu batetik bestera pasatzen den bakoitzean: 
 

Ferrule edo galandaren muturra aztertu behar da mikroskopioan. 

Leunketarako diskoa aldatu behar da. 

Labaingarria (alkohola, gure kasuan) isuri behar da leunketarako lixan. 

Konektorearen galandaren muturra garbitu behar da. 

 

1166..  Mikroskopioan leunketa begiratzen ari garela, zein bide erabili behar da behaketa 

egiaztatzeko? 
 

Laser izpiak igorri behar dira beste muturretik. 

Kablea eta konektorea angelu jakin bat biratu behar dira. 

Mikroskopioaren argia itzali egin behar da. 

Ez da ezer berezirik egin behar, akatsak nabarmendu egiten baitira beti. 
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55  IIPPIINNIITTAAKKOO  KKOONNEEKKTTOORREEEENN  EETTAA  HHAARRIIEENN  EEGGIIAAZZTTAAPPEENNAA  
 

Sarrera 
 

Aurrez ipini diren konektoreen eta hari optikoaren kalitatea egiaztatzen ikastea du helburu atal 

honek. Hurrengo orrialdeetan aztertuko dugu zein diren zeregin horretarako erreminta eta prozedura 

egokiak. Halaber, egiaztapenak azkarrago, errazago eta zorrotzago egiteko trikimailu batzuk ere 

ikasiko ditugu. 

 

Zuntz bidezko konexio-kable laburrak behatzeko erreminta zehatzak eta prozedurak aztertzen hasi 

aurretik, azal dezagun zein diren lan honetan ezinbestean eman beharreko oinarrizko urratsak eta zein 

inolaz ere egin behar ez diren gauzak. Prozesua behar bezala burutzen laguntzeko ez ezik, istripu larriak 

saihesteko ere lagungarri izango zaigu. 

 

 Egin beharrekoak 
 

aa))  Irakurri arretaz pauso guztiak lanean hasi aurretik. 

 
bb))  Behatu edo egiaztatu nahi diren konektoreak ondo garbitu (zikinkeria oso kaltegarria da 

konektoreentzat, galerak eragiten eta neurketak okertzen baititu). Zapi garbiak eta alkohol 

isopropilikoa erabili behar dira. 

 
cc))  Hartu eskuekin, arreta apur batez, bi muturretan konektoreak lotuta dauzkan kablea edota 

haria (zuntza oso gogorra da, baina erraz printza daiteke gaizki tratatuz gero, 

konektoreetatik hurbil batik bat). 

 
dd))  Erabili argiaren presentzia detektatu behar duen energia optikoaren neurtzailea. 

 

 

 Inolaz ere egin behar ez direnak 
 

aa))  Ez begiratu, inolaz ere, argia daroan zuntzaren muturretik, are gutxiago mikroskopioz, 

erradiazio mota hori oso kaltegarria izan baitaiteke giza begiarentzat. Zauri larriak eragin 

ditzake, izan gogoan. 

 
bb))  Haria ez inoiz tolestu. 

 
cc))  Ez gogorregi zapaldu hariaren muturrak 

 

Berez, altzairua bezain gogorra da zuntza; asko kurbatuz gero, ordea, erraz printzatzen da. 
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Behar diren erremintak 
 

Hemen azalduko ditugun materialak eta erremintak 

eskaintza zabal batetik aukeratutakoak dira, azalpen garbia 

emateko egokiak iruditu zaizkigunak hain justu ere. Adibide 

bat jartzearren: ez da gauza bera SM edota MM hariak 

egiaztatzea. 

 

 

 
 

Energia optikoaren iturria: galera optikoak neurtu ahal izateko, 

erreferentziako seinale optikoa txertatzen du zuntzean. Ezinbestekoa da elementu 

egonkorra izatea, hots, igorritako energia optikoa konstantea izatea. 

 

 

 

 Energia optikoaren neurtzailea: erabili eta egiaztatu nahi den zuntzak eroaten 

duen energia optikoa neurtu eta galerak zehazten dituen gailua. 

 

 

 

 

 Erreferentziako konexio-kable laburra: erreferentzia gisa hartzen den 

zuntzezko konexio-kable labur bat erabiltzen da. Jakina denez, egiaztatu nahi den 

zuntz-mota bera eta konektore bateragarriak behar ditu. Egiaztapenak egiten hasi 

aurretik, erreferentziako kable horren egoera egiaztatu behar da beti. 

 

 

 
 Egiaztatu beharreko kablea: egiaztatu nahi den kableak bi konektore behar 

ditu, mutur bat erreferentziako kableari eta bestea energia neurtzaileari konektatuz 

galerak neurtu ahal izateko. 

 

 
 
 

Egokigailuak: bi konektore, bata erreferentziako kablearena eta bestea egiaztatu 

beharrekoarena. Galerarik gabe elkarlotzeko behar diren egokigailuak dira. 

 

 

5.1. irudia. Konexio-kable laburrak
egiaztatzeko behar diren erremintak.

5.2. irudia. Energia optikoaren iturria. 

5.3. irudia. Energia optikoaren iturria. 

5.4. irudia. Erreferentziako konexio-kable laburra. 

5.5. irudia. Egiaztatu beharreko kablea. 

5.6. irudia. Egokigailuak.  
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Erreferentziako konexio-kable laburren egiaztapena 
 

 Oinarrizko azalpenak 
 

Egiaztatu beharreko kableen galerak neurtu ahal izateko, igorlea (launch) deritzogun beste konexio-

-kable labur batez baliatuko gara, hurrengo orrialdeetako prozeduretan ikusiko dugunez. Lehenik eta 

behin, beraz, erreferentzia gisa hartu dugun konexio-kable igorle laburrak izan ditzakeen galerak neurtu 

behar dira. Esan beharrik ez kable-zati horren ezaugarriak egiaztatu nahi den beste kable-zatiaren 

bertsuak izan behar direla. 

 

Neurketa horren emaitzari ‘zero’ galera deitzen diogu. 

Horixe da abiapuntutzat hartuko dugun galera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hona prozedura horren nondik norakoak: 

 

11..  Lotu erreferentziako konexio-kable laburra energia iturriari. 

 

22..  Lotu konexio-kable labur horren beste muturra energia optikoaren neurtzaileari. 

 

33..  Piztu energia iturria eta minutu batez eduki pizturik, igorritako energia egonkorra izan dadin. 

 

44..  Piztu neurtzailea dBm edo dB eskalak aukeratuz. 

 

55..  Neurtu abiapuntua izango den energia. Doitu iturria, balio egoki batzuk lortzeko. Energia-

-igorgailua LED diodoaren bidezkoa bada, neurtzailea –20 dB-ra doitzea komeni da;LASER 

bidezkoa bada, aldiz, -10 dB-ra. 

 

 

OHARRA: Balio hori da gure ‘zero’ abiapuntua. Balio hori zehaztu eta doitu denean, ez kendu inolaz 

ere energia-igorgailura konektatuta dagoen erreferentziako konexio-kable labur horren muturra, kablea 

birkonektatzean neurketa aldatu egin baitaiteke. 

5.7. irudia. Erreferentziako konexio-kable labur igorlearen
galera irudian ageri da: -20 dB. Gure ‘zero’ galera. Neurtzailea 

Energia- 
-iturria 

Konexio-kable laburra. Igorlea.
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 Prozesua pausoz pauso 
 

 
11..  Kendu energia-igorgailuaren estalkia. Konektatu 

erreferentziako konexio-kable laburra energia iturriari. 

Ziurtatu ondo lotuta dagoela. 

 
Oharra: Neurketak egin aurretik, garbitu konektoreak. 

 

 

 

 

22..  Piztu energia-iturria eta utzi berotzen minutu batez. 

Erreferentziako kablearen beste muturra estalita eduki, 

arriskurik izan ez dezagun. 

 

 

 

 

 

 

33..  Energia-neurgailuaren sarrerako estalkia kendu eta behatu 

nahi den erreferentziako konexio-kable laburraren 

konektorearentzako egokigailua jarri. 

 

 

 

 

 

 

44..  Garbitu erreferentziako konexio-kable laburraren 

konektoreko galanda behar adina aldiz. Arreta berezia 

eskaini lan horri. 

 

 

 

 
 

5.8. irudia. Erreferentziako konexio-kable laburraren
mutur bat energia iturrira lotzean ‘igorle’ bihurtzen dugu.

5.9. irudia. Energia-iturria berotzen utzi behar da minutu batez.

5.10. irudia. Estalkia kendu ondoren jarritako egokigailua
behar bezala finkatu duzun begiratu.

5.11. irudia. Erreferentziako konexio-kable laburraren
muturreko konektorea ondo garbitu.
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55..  Lotu erreferentziako konexio-kable laburraren beste muturra 

energia iturriari. 

 

 

 

 

 

 

 
 
66..  Begiratu energia-iturria, erreferentziako konexio-kable 

laburra eta neurgailua behar bezala konektatuta dauden.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
77..  Neurtu energia-maila neurgailuaren display-az. Zure 

neurgailuaz –50 dBm neurtu badaiteke eta energia-iturriak–

20 dbm ematen baditu, 30 dBm-eko galerak neur ditzake. 

 

 

 

 

 

 
 

88..  Doitu ezazu orain neurtu duzun balio hori –bihurkin txiki eta 

garbi batez– egokia deritzozun baliora. Abiapuntua izango 

denez, zentzuzko balioa hautatu behar da. Arestian aipatu 

denez, energia-iturria LED diododuna bada –20 dB-ra egitea 

komeni da; LASERduna bada, berriz, –10 db-ra. 

 

 

 

5.12. irudia. Arretaz erabili gailu hauek, matxurak sortu
baitaitezke konektoreak behartuz gero.

5.13. irudia. Begiratu konexio guztiak behar bezala egin diren.

5.14. irudia. Neurtu jasotako seinale optikoa.

5.15. irudia. Doitu –bihurkinaz– neurtutako balioa guk nahi
dugunera (abiapuntu izango den baliora).
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99..  Demagun energia-iturria LED bidezkoa dela. -20 dB-era 

doitu da irudiko neurgailua; beraz, gure abiapuntua (gure 

zeroa) -20dB da. 

 

 

 

 

 

Prozesu honi dagozkion urratsak jorratu ondoren, azter ditzagun egiaztatu nahi ditugun kableak. 

 

 

Single-ended kableen egiaztapena 
 

 Oinarrizko azalpenak 
 

Egiaztapen-modu honek erreferentziako konexio-kable muturrak eta egiaztatu nahi den kablea 

lotzeko konektoreak (eta hariak berak) sortutako galerak neurtzen ditu. Behatu behar dugun kablearen 

beste muturreko konektoreak eragindako galera neurtzeko, kableari buelta eman behar zaio. 

 

Neurgailuak galerak neurtzen dituenean, balio negatiboagoetan adierazten du emaitza. Adibidez: 

abiapuntua –20 dB bada eta neurgailuak -20,3 dB neurtu badu, kablearen zuntz-hari horrek eragindako 

galera 0,3 dB-koa da. 

 

 

Hona, jarraian, prozedura honen nondik norakoak: 

 

11..  Erreferentziakio konexio-kable laburra neurgailutik 

deskonektatu. 

 

22..  Dagokion egokigailuaz lotu bi kableak. 

 

33..  Egiaztatu nahi den kablearen beste muturra 

neurgailuari lotu. 

 

44..  Irakurri neurketaren emaitza. Abiapuntu gisa hartu 

dugun balioaren eta azken horren arteko diferentzia 

da kable honek sortutako galera. 

 

 

Energia-
-iturria 

Kableen arteko 
lotura-puntua 

Egiaztatu beharreko kablea 

Konexio-kable laburra. 
Igorlea 

Neurtzailea 

5.16. irudia.Gure abiapuntu-balioa irudian ikusten duzuena
izango da aurrerantzean.

5.17. irudia.Single-Ended sistemaren nondik norakoak.
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 Prozesua pausoz pauso 
 

11..  Gure abiapuntua –zeroa– izango den balioa zehaztu 

ondoren, erreferentziako konexio-kable laburra 

neurgailutik deskonektatu (inoiz ere ez energia-iturritik). 

 

 

 

 

 

22..  Loturako egokigailuaz konektoreak garbitu ostean, 

erreferentziako konexio-kable laburra eta egiaztatu 

beharreko kablea lotu behar dira. 

 

 

 

 

 

33..  Lotu egiaztatu behar den kablearen beste muturra 

neurgailuari (tinko, baina zuhur).  

 

 

 

 

 

 

44..  Neurketarako abiapuntuko balioaren eta 

neurtutakoaren arteko diferentzia da zuntz-hari horrek 

sortutako galera. Irudian ageri den hariak (konektore 

bakarreko galerak kontuan hartuta) 0,2 dB-ekoa du. 

 

 

 
 

55..  Hurrengo urratsa –eta azkena– prozedura osoa errepikatzea da, egiaztatu nahi den kableari 

buelta emanda. 

 

Single-Ended metodoa erabiliz neurtutako galera 5 dB baino txikiagoa bada, kablearen egoera 
ontzat jo ohi da. 

5.18. irudia. Erreferentziako konexio-kable muturra
neurgailutik deskonektatu.

5.19. irudia. Erreferentziako konexio-kable laburra eta egiaztatu
beharreko kablea lotu baino lehen konektoreak garbitu.

5.20. irudia. Ez ahaztu garbiketa lanak.

5.21. irudia. Neurketen arteko diferentzia da galera.
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Double-ended kableen egiaztapena 
 

 Oinarrizko azalpenak 
 

Eragiketa honek egiaztatu nahi den kableak eta horrek bi alboetan dituen konektoreek sortutako 

galerak neurtzen ditu. Erreferentziako bi konexio-kable labur erabili behar dira neurketa hau egiteko: 

bata, energia-iturriari lotutakoa; neurgailuari, bestea. 

 

OHARRA: Erreferentziako bi konexio-kable laburrak (igorlea eta jasotzailea) erabiltzen ditugunean, 

gure ‘zero’ abiapuntua zehaztu behar dugu berriro ere. Estreinako betebeharra abiapuntu gisa hartuko 

dugun neurketa berriro zehaztea da. 

 

Hona, abiapuntua izango dena neurtu eta doitu ondoren, prozedura honen nondik norakoak: 

 

11..  Arestian egiaztatu den kablea neurgailutik 

deskonektatu. 

22..  Egokigailu egokia erabiliz, kable hori eta 

erreferentziakoa izango den bigarren konexio-kable 

jasotzaile laburra lotu. 

33..  Bigarren konexio-kable jasotzaile labur horren 

beste muturra neurgailuari lotu. 

44..  Irakurri neurketaren emaitza. Abiapuntu gisa hartu 

dugun balioaren eta azken horren arteko diferentzia 

da kableak sortutako galera. 

 

 

 

 

 Prozesua pausoz pauso 
 

 
11..  Arestian egiaztatu den kablea neurgailutik 

deskonektatu eta bigarren konexio-kable laburra, 

jasotzailea, jarri haren ordez. 

 

 

 

 

 

5.22. irudia. Double-Ended sistemaren nondik norakoak.

5.23. irudia. Egiaztatu den kablea neurgailutik deskonektatu eta
bigarren konexio-kable laburra jarri.

Neurtzailea 

Energia-
-iturria 

Kableen arteko 
lotura-puntua 

Konexio-kable laburra. 
Igorlea. 

Konexio-kable laburra. 
Jasotzailea. 

Egiaztatu beharreko kablea. 
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22..  Ondoren, bigarren konexio-kable labur hori –jasotzailea– 

egiaztatu behar da, ondo dagoen jakiteko (<0,5 dB 

galera). Gogoan izan kable igorlearen nahiz 

jasotzailearen egoera txarrak neurketa guztiak okertu 

egin ditzakeela. 

 

 

 

 

 

33..  Erreferentziako bi konexio-kable laburrek eragindako 

galerak jaso ondoren, egiaztatu nahi den kablea konexio-

-kable bidaltzaile laburrari lotu behar zaio. Etxebizitza 

bateko instalazioa simulatzen duen txirrika handi bat 

egiaztatu behar dugu. Kablea zenbat eta luzeagoa izan 

galera orduan eta handiagoa dela frogatu nahi da. 

 

 

 

 

44..  Lotu egiaztatu nahi den kable luze horren beste 

muturra neurgailuari lotuta dagoen konexio-kable 

jasotzaile laburrari. Errealitatean, kable honen bi 

muturrak bata bestetik oso urrun izaten dira. Gogoratu, 

beraz, kable igorlea nahiz jasotzailea ez direla 

deskonektatu behar. 

 

 

 

 

55..  Neurtu galeraren balioa display-an. Bi balioen arteko 

diferentzia da egiaztatu nahi izan dugun kablearen 

berezko galera. 

 

 

 

5.24. irudia. Ez dugu gure aurreko ‘zero’ abiapuntua aldatu
behar, kable jasotzailearen galera bakarrik neurtuko

baikenuke hori eginez gero.

5.25. irudia.

5.26. irudia.

5.27. irudia. Alboko irudiko neurgailuak jasotako balioak
galera 2,3 dB-ekoa dela adierazten du.
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Konektoreak eta kableak bat-egiteari buruzko galdeketa 

 

 
11..  Sistema elikatuta dagoenean, zuntz optikoaren mutur batetik begiratzen badugu (agindutakoari 

jaramonik egin gabe), zer dela-eta ez dugu ezer ikusiko? 

 
Zuntz-mota hauetan zehar igorritako argia infragorria da; ikusezina, beraz, giza 

begiarentzat. 

Betaurreko babesleak jantziz gero, ikusiko zenuke. 

Mikroskopioz begiratuta ikusiko duzu. 

 
22..  Normalean, instalazio horizontaletarako eta ekipo terminalak lotzeko erabiltzen diren kable 

mutur hauen egiaztapena egin aurretik: 

 
Energia-iturria piztu egin behar dugu. 

Konektoreak garbitu egin behar ditugu. 

Energia-iturriak argirik igortzen duen begiratu behar dugu. 

 
33..  Erreferentziako konexio-kable laburrek, igorleak nahiz jasotzaileak, egiaztatu nahi den 

kablearen: 

 
Luzera bera izan behar dute. 

Galera bera izan behar dute ontzat jo ditzaten. 

Zuntz-tamaina eta konektore berbera izan behar dituzte. 

 
44..  Zenbat erreferentziako konexio-kable labur erabiliz doitu behar da neurgailua gure ‘0 dB-ak’ 

zehazteko? 

 
Double-Ended egiaztapen kasuetan, bi. 

Bat bakarrik, beti. 

Bi, beti. 

 
55..  Zerk adierazten du gure energia-iturriaren eta neurgailuaren neurtze-ahalmena? 

 
Argi-uhinaren banda-zabalerak. 

Energia-iturriak irteeran ematen duen potentziak eta neurgailua neurtzeko gai den 

potentzia minimoak. 

Neurgailua neurtzeko gai den potentzia maximoak. 
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66..  Zer ez da egin behar abiapuntua izango den gure ‘0 dB-ak’ doitu ondoren? 

 
Erreferentziako konexio-kable laburra energia-sorgailutik deskonektatu, berriro lotzean 

irakurketa aldatu egin baitaiteke. 

Erreferentziako konexio-kable laburra neurgailutik deskonektatu, berriro lotzean 

irakurketa aldatu egin baitaiteke. 

Datu hori behin betiko gogoan hartu, ariketa hau berriro egin beharrik izan ez dezagun. 

 

77..  Neurgailu batez galerak neurtzen direnean, zenbat eta balio negatiboagoa irakurri, galera 

orduan eta: 

 
Handiagoa. 

Txikiagoa. 

Galera ezin da sistema horren bitartez zehaztu. 

 

88..  Nola jakin daiteke kable igorlea nahiz jasotzailea ondo dauden? 

 
Galera > 0,5 dB denean. 

Single-Ended metodoaz bakoitza bere aldetik egiaztatuz. 

Double-Ended metodoaz bakoitza bere aldetik egiaztatuz. 

 

99..  Double-Ended metodoan abiapuntua izango den galera zehazteko, Single-Ended metodoan 

bezala jardun behar da. 

 
Egia. 

Gezurra. 
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� Historiaurrean

� Telegrama optikoa estatu espainiarrean

� Gaur egungo egoera

1. Argi bidezko komunikazioaren historia1. Argi bidezko komunikazioaren historia
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EMIrekiko (Electro Magnetic 

Interference) babesa

Oso arina / txikiaAstuna / handiaPisu/neurria

SilizeaBaliabide 
mugatua

Materiala

BikainaEskasa

Mezuak atzematearen
kontrako segurtasuna

ApantailamenduaSegurtasuna

TxikiaHandiaIndargabetzea

Zuntz optikoaKobrea

2 Teknologia konbentzionalekiko erkaketa I2 Teknologia konbentzionalekiko erkaketa I
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2 Teknologia konbentzionalekiko erkaketa II2 Teknologia konbentzionalekiko erkaketa II

>50 km1,5 km eta 4,5 
km bitartekoa

Distantzia

0,2 kg/m5 kg/mPisua

15 mm83 mmKanpoko diametroa

Zuntz optikozko 
kablea

Kable 
ardazkidea

100.000 komunikazio telefoniko bideratzeko
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50/75 ΩΩΩΩ, baita inpedantzia bereziak ere.

50 GHz-eraino zehaztutako 50 ΩΩΩΩ-ak
ematen dituzten errendimendu handiko 
bat-egiteak

Aplikazioak: aeronautika, 
telekomunikazioak.

2.1 Kable ardazkidea2.1 Kable ardazkidea
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♦ Zuntz optikozko kable malguak: 
490/500 µµµµm eta 980/1000 µµµµm.

♦ 72 zuntz kable bakoitzeko.

♦ Ur-jasailea.

2.2 Zuntz optikozko kablea2.2 Zuntz optikozko kablea
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Banda-zabalera handia.

Seinalearen ahultze, indargabetze txikia.

Atzemate elektromagnetikoetatik babestua.

Isolamendu elektromagnetikoa.

Tamaina txikia eta pisu arina.

Aldi berean hainbat seinale multiplexatzeko
aukera ematen du zuntz optikoak.

Lehengaia agortzeko arriskurik ez.

3.1 Zuntz optikoaren abantailak3.1 Zuntz optikoaren abantailak
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� Telekomunikazioetan

� LAN, MAN eta WAN sareetan

� Sentsore bidezko detekzioan

� Medikuntzan

3.2 Zuntz optikoaren erabilpena3.2 Zuntz optikoaren erabilpena
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4. Oinarrizko kontzeptu fisikoak4. Oinarrizko kontzeptu fisikoak

4.1 Argia.

4.2 Islapena, Errefrakzioa eta Xurgapena.

4.3 Errefrakzio–indizea.

4.4 Snellen Legea.

4.5 Angelu kritikoa eta osoko islapena.

4.6 Onarpen-konoa ( Numerical Aperture).

4.7 Espektro elektromagnetikoa.

4.1 Argia.

4.2 Islapena, Errefrakzioa eta Xurgapena.

4.3 Errefrakzio–indizea.

4.4 Snellen Legea.

4.5 Angelu kritikoa eta osoko islapena.

4.6 Onarpen-konoa ( Numerical Aperture).

4.7 Espektro elektromagnetikoa.
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Argiaren fenomenoak ulertzeko, Teoria Dualistikoa
deritzona hartuko dugu oinarritzat (Broglie 1924).

Hona zer dioen teoria horrek:

* Alde batetik: argia igortzearen ondorioz, fotoiak
izeneko partikulak transmititzen dira.

* Bestetik: partikula horien mugimenduak uhin 
elektromagnetiko baten itxura du.

Kolorea, Beroa eta Distira

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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λ = lambda

Argiaren abiadura,  c = f . λ

f (Maiztasuna)   ⇒ Beroa

λ (Uhin-luzera)   ⇒ Kolorea

Intentsitatea ⇒ Distira

T = 1/f

Argia lerro zuzenean igortzen da.

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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MIKRA (µ) .....................10-6 m.

MILIMIKRA (mµ)............10 -9 m.

ÅNGSTROM (Å).............10 -10 m.

MIKROIA = NANOMETROA = MILIMIKRA

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak

Izpi 
erasotzailea

Isl
atu

tak
o 

izp
ia

Kanporatutako 

izpia

Ingurunea

Barreiatzea (Scattering)

1= PI+ PX+ PK+ PB

PI = Islatutako portzentajea

PX = Xurgatutako portzentajea

PK = Kanporatutako portzentajea

PB = Barreiatutako portzentajea
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200.0001.5Beira

220.0001.3Ura

300.0001.0Hutsa

Argiaren abiadura
(km/s)

Errefrakzio-indizea
(n)

Ingurunea

n = chutsean /v ingurunean

n = Errefrakzio-indizea

c = Argiaren abiadura hutsean 

v = Argiaren abiadura ingurunean

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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nαααα <  nββββ

αααα Eraso-angelua

ββββ Errefrakzio-angelua

nββββ

Islatutako izpia
Izpi erasotzailea

Errefraktatutako izpia

nαααα
αααα

ββββ

α
β

β
α

n

n=
sin

sin

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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Osoko islapena edo 
barne-islapena

θθθθK = Angelu kritikoa

90º

θθθθK

ββββ ββββ

Airea

nbeira > n airea

Beira

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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ERASO-ANGELUA (ββββ) non αααα=ΠΠΠΠ/2-ββββ.
ONARPEN-ANGELUA (ααααK) non ααααK=ΠΠΠΠ/2-ββββK. 

NA = sen ααααK

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak

ONARPEN-KONOA EDO NUMERICAL APERTURE (NA).

Geruza

Nukleoa

ββββββββαααα
ααααK

90°

ββββK

ng

nb
nb>ng
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Espektro honetan, besteak beste, hiru eremu hauek ditugu:

Erradiazio ultramoreak (EUM).... λ =15 nm - 380 nm

Espektro ikusgaia (EI).............. λ = 380 nm - 780 nm

Erradiazio infragorriak (EIG)..... λ = 780 nm - 3.000 nm

Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak
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Oinarrizko kontzeptu fisikoakOinarrizko kontzeptu fisikoak

15          380            550           780          3000

Morea Urdina Berdea Horia Gorria

λ (nm)

EUM EIG

%100

EI
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Zuntz optikoaren indize-profilaren arabera

Bat-bateko errefrakzio-indizeko zuntz optikoa

Mailaz mailako errefrakzio-indizeko zuntz optikoa

Moduen arabera

SM Modu bakarreko zuntz optikoa

MM Modu anitzeko zuntz optikoa

5 Zuntz optikoa5 Zuntz optikoa
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n2
n1

Nukleoa: 6 µµµµm eta 12 µµµµm bitartekoa

Geruza: 125 µµµµm

5.1.1 Bat-bateko errefrakzio-indizeko modu soileko zuntz 
optikoa.

5.1 Zuntz optikoaren motak5.1 Zuntz optikoaren motak
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5.1.2 Bat-bateko errefrakzio-indizeko modu anizkuneko
zuntz optikoa.

n2

n1

Nukleoa: 50 µµµµm eta 200 µµµµm bitartekoa

Geruza: 125 µµµµm eta 400 µµµµm bitartekoa

5.1 Zuntz optikoaren motak5.1 Zuntz optikoaren motak
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5.1.3 Mailaz mailako errefrakzio-indizeko modu anizkuneko
zuntz optikoa.

n2

n1

Nukleoa: 50 µµµµm eta 62,5 µµµµm bitartekoa

Geruza: 125 µµµµm

5.1 Zuntz optikoaren motak5.1 Zuntz optikoaren motak
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KABLE ZABALAK KABLE ESTUAK

Nukleoa (6÷200µm)

Geruza (125÷400 µm)

Estalkia (900 µm)

Nukleoa

Geruza

Estalkia (250 µm)

Erref.gida

Kanpoko estalkia

(LOOSE TUBE) (TIGHT BUFFERED)

Gela

5.2 Zuntz optikozko kableen egitura5.2 Zuntz optikozko kableen egitura
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6 Zuntz optikoaren bidezko transmisioa I6 Zuntz optikoaren bidezko transmisioa I

1. Leihoa: ∼∼∼∼ 850 nm

Komunikazio optikoetarako: 0,8 µµµµm ÷÷÷÷1,7 µµµµm  2. Leihoa: ∼∼∼∼ 1.300 nm

3. Leihoa: ∼∼∼∼ 1.550 nm

6.1 Uhin-luzera

6.2  Ahultzea edo indargabetzea

Dezibeletan

o

i

P

P
dB 10log.10)( =

dB/km-tan

o

i

dB

P

P
L 10log.10=α

Oinarrizko kontzeptuakOinarrizko kontzeptuak

Xurgapen ultramorea
Xurgapen ultramorea

Zuntzaren akatsak
Zuntzaren akatsak

A
hu

ltz
ea

 d
b/

km
1. leihoa 2. leihoa 3. leihoa

0,01

0,1

10

100

1

800 1000 1200 1400 1600 1800 λλλλ(nm)

Xurgapen 
infragorriaXurgapen 
infragorria

Barreiatzailea
Barreiatzailea

Esperimetala
Esperimetala
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6 Zuntz optikoaren bidezko transmisioa II6 Zuntz optikoaren bidezko transmisioa II

6.3 Dispertsioa

Oinarrizko kontzeptuakOinarrizko kontzeptuak

t

A

t

A

t

A

n(r)

r
n2

n1

n(r)

r
n2

n1

n(r)

r
n2

n1

t

A

t

A

t

A
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6 Zuntz optikoaren bidezko transmisioa III6 Zuntz optikoaren bidezko transmisioa III

6.4 Banda-zabalera

Oinarrizko kontzeptuakOinarrizko kontzeptuak

Anplitudea % 50era jaisten den bi muturren arteko modulazioaren 

maiztasun-bitartea da “B” Banda-zabalera, 

6.5 Z.O.aren ezaugarri orokorrak

Datu optikoak:Datu optikoak: ahultzea, banda-zabalera, dispertsioa, etab.

Datu geometrikoak:Datu geometrikoak: nukleo eta geruzaren diametroa eta zentro-

aniztasuna, etab.

Datu mekanikoak:Datu mekanikoak: tolestatze-erradioa, instalazio-tentsioa, 

karraskarien kontrako babesa, tenperatura-bitartea, 

ultramoreekiko erresistentzia, etab.

Araudia:Araudia: betetzen duen nazioarteko araudia.
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IGORGAILUAK

LED diodoak

Laser diodoak

HARGAILUAK

PIN fotodiodoak

APD fotodiodoak

7 Komunikazio optikoaren oinarrizko kontzeptuak I7 Komunikazio optikoaren oinarrizko kontzeptuak I
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IGORTZEKO ERAK

Igorgailua

Hargailua

Laser izpia

Zuntz optikoa
Igorgailua

Hargailua

7 Komunikazio optikoaren oinarrizko kontzeptuak II7 Komunikazio optikoaren oinarrizko kontzeptuak II
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SingleMode Fiber Optic Jumpers

Zuntz optikoarentzako 
konektoreak

ICC etxekoak

SM Simplex Fiber Optic Jumper ST-ST

SM Duplex Fiber Optic Jumper SC-SC

SM Simplex eta Duplex F.O. Jumper SC-ST

8 Osagai pasiboak I8 Osagai pasiboak I
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MultiMode Fiber Optic Jumpers

MM Simplex Fiber Optic Jumper ST-ST

MM Duplex Fiber Optic Jumper SC-SC

MM Simplex eta Duplex F.O. Jumper SC-ST

8 Osagai pasiboak II8 Osagai pasiboak II

ICC etxekoak

Zuntz optikoarentzako 
konektoreak
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ISLAPENEAN oinarritutako fotozelulak

* ISPILUDUN izenekoak

* ISPILU GABEKO izenekoak

LANGA BEZALA jarduten dutenak

9 Sentsore optikoak9 Sentsore optikoak



34

ISPILUDUN izenekoak

Argi-izpiak ispilu baten kontra 

bidaltzen dira; piezarik ez dagoen 

bitartean, islatu egiten dira izpiak.

Pieza edo objekturen bat jarriz gero 

haien bidean, ez da jada izpirik 

islatzen.

Izpi-igorgailua eta izpi-hargailua sentsore berean daude

Sentsore optikoakSentsore optikoak
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ISPILU GABEKO izenekoak

Beste kasu batzuetan, izpi-igorgailuak 

etengabe bidali arren, izpi-hargailuak 

ez du ezer jasotzen pieza ez badago. 

Pieza jartzen bada, izpiak hor islatzen

dira eta fotozelulak zerbait 

atzematen du. Koloreak bereizteko 

erabiltzen dira.

Sentsore optikoakSentsore optikoak
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Sentsore hauek bi zatitan daude 
banatuta:

Batak, izpiak igortzen ditu; besteak, 
jaso egiten ditu. Objektu edo piezaren
bat detektatzeko, bata bestearen 
parean jarri behar dira.

Sentsore optikoakSentsore optikoak
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SENTSORE OPTIKOEN ABANTAILAK

Distantzia handietan detektatzeko erabil daitezke

(Langarakoak, 500 m-raino; islapenetakoak, 5 m-raino)

Erantzun-abiadura handia dute

Koloreak bereizteko gai dira

Oso pieza txikiak detektatzeko erabil daitezke

Sentsore optikoakSentsore optikoak
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