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1 TELEFONIAREN OINARRIAK
1.1

Telefoniaren oinarriak

Gaur egun ezagutzen diren telekomunikazio-sistema gehienek telefoniari zor diote sorrera. Izan ere,
datuen transmisio-sistema gehienak hasieran telefono-sarean oinarritu ziren.
Atal honetan, telefonoa eta telefono-sarea zer diren eta telefonoaren oinarrizko funtzionamendua
ikusiko ditugu, batik bat.

Telefono-sistemaren definizioa
Telefono-sistema da hitza elektrizitatearen bidez igortzeko eta urrutian erreproduzitzeko behar diren
tresnen eta harien multzoa. Telefonoa linea edo hari pare baten bidez konektatutako transmisore batez eta
hargailu batez osatuta dago.
Hona hemen bi telefonoren irudia (1.1. irudia) eta telefono-sistemaren oinarrizko eskema sinplifikatua
(1.2. irudia):
Teklatua

Hargailua
(bozgorailua)

Transmisorea
(mikrofonoa)

Mikrotelefonoa
Bateria bidezko
elikadura
1.1. irudia. Bi telefonoren irudia. Baterien bidez elikatu behar dira, telefono-seinale elektrikoa lortzeko.

LANBIDE EKIMENA

2

Telefonia Sistemak

Telefono-linea
Hargailua
N

Transmisorea

S

Ikatz aleak
Diafragma

Transmisorea
mikrofonoa
Metalezko
Hargailua

diafragma

bozgorailua

Bateria

1.2. irudia. Telefono-sistema analogiko klasikoaren eskema sinplifikatua.

1.1. eta 1.2. irudietan ikusten den moduan, telefonoa korronte zuzenez elikatzen den tresna elektrikoa
da. 1.2. irudiko zirkuitutik, beraz, korronte zuzena ibiliko da.
Mikrotelefonoak bi aparatu dauzka: transmisorea (mikrofonoa) eta hargailua (bozgorailua). Mikrofonoan hitz egitean, soinu-uhinaren presioak diafragma bibrarazten du. Bibrazio horrek ikatz aleak konprimitzen ditu, eta mikrofonoaren erresistentzia elektrikoa aldarazten du. Horrela, soinu-uhinarekin batera
aldatzen den erresistentzia elektriko aldakorra lortzen da.
Horren ondorioz, telefonotik zirkulatzen duen korronte zuzen finkoa aldakor bihurtzen da. Aldakortasun
hori soinu-uhinaren presioarekiko proportzionala da. Azter ezazu hurrengo irudia:
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I

Hitz egin gabe dagoen korronte zuzena:

Korronte totala: korronte zuzena +
ahots-seinalea

t

Itotala

i(t)
Bibrazioak sortutako aldakortasuna,

t

ahots-seinale izenekoa:

t
1.3. irudia. Telefono-zirkuituan zehar dabilen korronte elektrikoaren forma.

Beraz, elkarrekin batzen diren bi osagai dauzka korronte elektrikoak:
9

Telefonoak elikatzeko behar duen korronte zuzena.

9

Ahots-seinalea, mikrofonoak sortua; aldakorra da.

Beste muturreraino igortzen den ahots-seinaleak bozgorailuaren diafragma bibrarazten du, elektroiman
baten bidez diafragma erakarriz eta alderatuz. Diafragma horren bibrazioek hasierako soinua erreproduzitzen dute.
Dena den, gaur egungo telefonoek ez dute ikatzezko mikrofonorik ez elektroimanezko bozgorailurik.
Horien ordez elektret mikrofonoa eta transduktore piezoelektrikoa erabiltzen dira hurrenez hurren, askoz txikiagoak direlako eta sentsibilitate handiagoa daukatelako. Hala ere, oinarrizko funtzionamendua berdina da.
`

Saiakuntza: telefonoaren oinarrizko funtzionamendua

Helburuak
Telefonoa nola elikatzen den ikastea, eta telefonoaren bi muturren arteko tentsio elektrikoaren forma
ezagutzea hitz egitean eta hitz egin gabe.
Materialak
9

Bi telefono analogiko

9

82 Ω / 2 W-eko erresistentzia

9

Telefono-kablea (pare batekoarekin nahikoa da)

9

Telefono-oin (RJ-11 konektoreentzat)

9

Elikatze-iturria

9

Polimetro

9

Osziloskopioa
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Saiakuntza
Muntatu zirkuitu hau:

A
82 Ω

L1

L1
V

Osz

10 V
L2

L2
#

#

1.4. irudia. Telefonoa elikatzen. Seinale elektrikoaren analisia.

Erantzun galdera hauei:
1. Zein da telefonoetako bakoitzean dagoen potentzial-diferentzia telefonoak esekita daudenean? Zein da telefono bakoitzetik zirkulatzen duen korrontea?
2. Orain hartu bi telefonoak, eta mikrofonoetatik hurbil soinurik egin gabe, erantzun aurreko
galderei. Zer ikusten da osziloskopioaren pantailan? Korrontea eta tentsioa finkoak ala aldakorrak dira?
3. Mikrofonoetako batean hitz egin, “ssssssssssss” soinua egin edo txistukatu. Zer ikusten da
orain osziloskopioaren pantailan? Korrontea eta tentsioa finkoak ala aldakorrak dira?

Entzumena eta giza ahotsa
Soinua edo hots-seinalea inguruko airearen bibrazioa da. Hain zuzen ere, soinua bibrazio mekaniko
batek sortutako presio altuko edo baxuko uhina da. Bibrazio hori bi objekturen arteko talkak edo giza
ahots-kordek sortzen dute.
Giza entzumenak soinua, hau da, bibrazioa, hautematen du oso sentikorra den diafragma baten
bidez. Diafragma horrek bibratu egiten du jasotzen duen soinu-uhinarekin bat.
Soinuak hiru ezaugarri dauzka:
1. Intentsitatea denbora unitatean gainazal unitarioa (1 m2) zeharkatuz igortzen den soinuenergia da. Zenbat eta ozenagoa soinua, orduan eta intentsitate handiagoa edukiko du. Soinutransmisoretik urrundu ahala, intentsitatea jaitsi egiten da.
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Normalean, intentsitatea neurtu beharrean, soinuaren presio-maila (SPL, ingelesetik sound
preasure level) neurtzen da. Dezibeletan neurtzen da, eta honela definitzen da:

SPL = 20 ⋅ log

P
P0

SPL : soinu-presio maila dB-etan

P : soinu-uhinaren presioa Pa-etan

P0 : erreferentzia-presioa

P0 = 2 ⋅ 10 −5 Pa

Adibideak:
9

Giza ahotsaren batez besteko maila, ahotik 50 cm-ra, 66,8 dB inguru da.

9

Mikrotelefonoa aurpegira hurbiltzean, mikrofonoa ahotik gutxi gorabehera 3,5 cm-ra
geratzen da. Horrelakoetan, mikrofonoak jasotzen duen soinu-maila 90 dB inguru da
batez beste.

9

Oihuka ari garenean, 6 dB gehitu behar zaizkio batez besteko mailari.

9

Xuxurlatzen dugunean, ordea, 6 dB kendu.

2. Tonua edo oinarrizko maiztasuna ahotsean nagusitzen den bibrazio-maiztasuna da; hau
da, energia gehien garraiatzen duen maiztasuna da.
Hona hemen tonu puru baten presio-denbora grafikoa:

Presio altua
Airearen batez
besteko presioa

Presio baxua

t
Periodoa
1.5. irudia. Tonu purua.

Bibrazio-maiztasuna = presioaren uhin-periodo kopurua denbora unitateko.
Tonu puruak bibrazio-maiztasun bakarra dauka. Maiztasun hori oinarrizko maiztasuna deitzen
da. Baina ahotsak oinarrizko maiztasunaz gain beste hainbat maiztasun ere igortzen ditu, eta
beraz, giza ahotsaren uhin tipikoaren forma hauxe da:
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Presio altua
Airearen batez
besteko presioa

t

Presio baxua
1.6. irudia. Ahotsari dagokion ahots-seinalea.

3. Tinbrea oinarrizko tonuari gaineratzen zaizkion beste tonuen (harmonikoak eta gaintonuak)
multzoa da. Tinbreari esker, lagunen, familiakoen eta abarren ahotsak ezagutzeko gai gara.
Laburbilduz, soinua bibrazio-maiztasun ugariren nahastea da, intentsitate aldakorrekoa.
Giza entzumena 20 Hz-etik 20.000 Hz-erako maiztasun-soinuak hautemateko gai da. Baina oso
baxuak edo oso altuak diren bibrazio-maiztasunak ez ditugu 1.000 Hz ingurukoak bezain ondo entzuten,
gure entzumenak moteldu egiten dituelako. Horrela, 30 Hz-eko edo 17.000 Hz-eko soinua sumatu ahal
izateko, beharrezkoa da soinuak intentsitate-maila altua edukitzea.
Giza entzumenaren sentsibilitate maximoa 1.000 Hz – 3.000 Hz maiztasun-tarteari dagokio. Hain
zuzen ere, tarte horretakoa da giza ahotsak sortutako soinu-energia gehiena.

70
Gizon-ahotsa
60
Soinuaren
presio- 50
maila
(SPL)
dB-etan 40

Emakume-ahotsa

30

20
100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

Maiztasuna (Hz)
1.7. irudia. Giza ahotsaren espektroa.
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Baina hitza ulergarria izan dadin, 300-3.400 Hz tartea baino ez da behar. Hori da, beraz, telefonian erabiltzen den banda-zabalera. 3,1 kHz-eko banda-zabalera hori transmisio osoan zehar errespetatuz, hitza
pixka bat degradatzen bada ere, zeharo ulergarria dela frogatu zuten esperimentalki.

Telefonoaren historia
Telefonoa asmatu aurretik mezuak urrunera bidaltzeko bide bakarra telegrafoa zen. Hala ere, telegrafoa oso sistema mugatua zen: batetik, Morse kodean bidali behar ziren mezuak, eta bestetik, hari pare
bakoitzeko mezu bakarra igor zezaketen.
Telegrafoak 30 urte inguru bete zituenean, 1876. urtean, Alexander Graham Bellek, Thomas Watsonen
laguntzaz, lehen telefonoa probatu eta patentatu zuen. Baina aurretik, patentearen eskakizuna egin behar
zen, eta eskakizun hori egun berean egin zuten bai Bellek eta bai Elisha Grayk. Azken horrek zehaztasun
handiagoz egin zuen telefonoaren deskribapena (“erresistentzia aldakorreko transmisorea” deitu zuen).
Batzuen ustez, Bellek Grayren zehaztasunak irakurri eta erabili zituen bere lehen telefonoa sortzeko. Hala
ere, telefonoa Bellek asmatu zuela onartzen da.
1877an, Bellek Bell Telephone Company sortu zuen eta Elisha Grayk eta Thomas Alva Edisonek
Western Union enpresa sortu zuten. Hasieran, puntutik punturako komunikazioa bakarrik eskaintzen
zuten, hau da, abonatu bakoitzak beste abonatu batekin bakarrik hitz egin zezakeen. Hala ere, konpainia
sortu eta 3 hilabetera 600 abonatu zeuzkan.
1878an, lehen zerbitzu kommutatua eskaintzen hasi ziren. Kommutazioari esker, abonatu bakoitzak
beste edozeinekin hitz egin zezakeen. Horretarako, abonatu guztien hariak etxetik kommutazioa egiten
zuen telefonoguneraino instalatu behar ziren. Telefonogunean, telefonistek eskuz kommutatzen (elkarrekin konektatzen) zituzten abonatuak. Abonatu bakoitzak deitu nahi zuenaren telefono-zenbakia edo izena
telefonistari eman eta hark eskuz konektatzen zuen jack konektoreen bidez, panel berezi batzuk zituzten
mahaietan.
1879an, Western Union enpresa desagertu egin zen, Bell Companyk itota. Ordura arteko enpresen
arteko lehiaren ondorioz, telefonoa hobetzen joan zen. Baina ordutik aurrera monopolioa izan zen. Izan
ere, orain dela gutxi arte munduko herrialde gehienetan telefono-konpainia bakarra zegoen.
1892an, Almon B. Strowgerrek dei-kommutadore automatikoa asmatu zuen. Strowger ehorztetxe
baten jabe zen, baina lehia egiten zion beste ehorztetxe baten jabearen emaztea telefonoguneko telefonista zenez, abonatu gehienak berak lortzen zituen. Hori saihesteko, Strowgerrek lehen kommutadore
automatikoa asmatu zuen.
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Kommutadore automatikoekin telefonistarik ez zegoenez, telefono-zenbakia nolabait markatu behar
zuten. Hasieran eskuz markatzen zuten, zirkuitua itxiz eta irekiz sortutako pultsuen bidez. Baina laster
dial birakaria asmatu zuten.

1.8. irudia. dial birakaria.

1.899an, Bell Companyk 800.000 abonatu zeuzkan, eta lehian jarraitu zuen hainbat enpresa txiki bereganatu arte.
Hemendik hurbilago, Europako lehen urruneko komunikazioa 1877an egin zuten Montjuicen (Bartzelonan). Estatu Batuetan, berriz, lehen urruneko komunikazioa 1.881ean izan zen.
Ikus dezagun orain gaur egungo telefonoaren eskema eta funtzionamenduaren oinarri den historiako
lehen telefonoa: Bellen telefonoa.
`

Lehen telefonoa

Bellek eta Watsonek probatu zuten lehen telefonoaren osagaiak hauek izan ziren:
Bellen transmisorea
Azidotan murgildutako metalezko hari bat diafragma bati lotu zion. Haria bateria baten polo positibora
eta azido-ontzia polo negatibora konektatu zituen.
Soinu-uhinak diafragma bibrarazten zuen hari murgilduaren luzera aldaraziz, eta ondorioz, erresistentzia elektriko aldakorra sortuz borne positiboaren eta negatiboaren artean.
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Soinu-uhina

Metalezko
haria

Diafragma
Diafragma
Altzairuzko
haria

Azidodun basoa

Elektrizitatesarrera eta
-irteera

Ur azidoa

ESKEMATIKOKI
1.9. irudia. Bellen transmisorea (1876).

Bateria
Transmisorea elikatzeko, bateria lokala instalatu zuen Bellek. Bateria horrek tentsio konstantez elikatzen du transmisorea.
Zirkuitutik igaroko den korronteak bi osagai dauzka: bata konstantea eta bestea aldakorra, transmisorearen erresistentzia aldakorraren ondorioz.
Watsonen hargailua
Elektroiman baten aurrean jarritako metalezko diafragma batez osatuta dago. Elektroimanaren hariletik
mikrofonoari esker sortutako korronte aldakorra igarotzean, eremu magnetiko aldakorra induzitzen du eta,
ondorioz, diafragma metalikoa erakartzen eta alderatzen du (haren posizioa modulatzen du). Diafragmaren
bibrazio horrek soinu-uhina erreproduzitzen du.
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Metalezko diafragma

S

N

ESKEMATIKOKI
1.10. irudia. Watsonen hargailua.

Hariak
Mutur batean kokatutako transmisorea eta bateria, kableen bidez, beste muturrean kokatutako hargailuarekin konektatzen ziren. Horrela, seinalea transmisoretik hargailuraino garraiatzen zen.
Hasiera hartan Bellek probatutako telefono-sistema noranzko bakarrekoa zen:

I korrontearen forma
ezagutzeko, ikus 3. irudia

Linea

I

R

Transmisorea
Hargailua

Hargailua
VKZ

Bateria

1.11. irudia. Lehen telefono-zirkuitua (noranzko bakarrekoa) eta haren zirkuitu elektriko baliokidea.

Mikrofonotik hitz egiten ez den bitartean, mikrofonoaren zein bozgorailuaren erresistentzia elektrikoak
konstanteak dira. Orduan, korronte zuzena bakarrik igarotzen da zirkuitutik.
Mikrofonotik hitz egiten denean, aldiz, mikrofonoaren erresistentzia pixka bat aldatzen da. Erresistentzia aldakor horrekin, zirkuitutik doan korrontea aldakorra izango da. Korronte hori bozgorailutik pasatzean,
jatorrizko soinu-uhina erreproduzitzen da.

Telefono-sistemaren atalak eta telefonoaren oinarrizko funtzionamendua
Atal honetan, telefono terminalaren atalak (transmisorea, hargailua, txirrina, antisidetone zirkuitua,
grabitate-kommutagailua eta markatzailea) eta telefono-sistemak funtzionatzeko behar dituen beste atalak
(begizta lokala, elikadura eta dei-seinalea) ikusiko ditugu.

LANBIDE EKIMENA

11

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

`

Transmisorea

Bellen transmisoreak bi arazo zeuzkan: alde batetik, azidoa baso irekian edukitzeak arriskutsu egiten
zuen terminala, eta bestetik, transmisorearen seinalea ahulegia zen Watsonen hargailuari eragiteko, soinuuhin ahulegiak sortzen baitzituen.
1978an ikatzezko mikrofonoa asmatu zen. Diafragma ikatz partikula solte eta lehorrez betetako disko
malgu bati lotzen zitzaion. Soinu-uhinaren presiopean partikula horiek trinkotu egiten ziren, eta erresistentzia aldakorra sortzen zuten. Mikrofono horri Edisonek 1.886an eginiko hobekuntza 90eko hamarkada
arte erabili izan da munduko telefono guztietan.

1.12. irudia. Ikatzezko mikrofonoa.

Ikatzezko mikrofonoa oso sentikorra zen, eta haren ez-linealtasunari esker, inguruko zarata ez zen
atzematen. Baina, bestalde, haren fabrikazioa konplexua zen, eta handiegia zen hainbat aplikaziotarako
(adibidez, eskuko telefonoetan jartzeko).
Gaur egun, elektret mikrofonoak erabiltzen dira, bai telefono-terminal finkoetan, bai eskukoetan. Ikatzezkoak baino askoz txikiagoak eta oso sentikorrak dira. Baina portaera lineala daukate eta, beraz,
inguruko zarata guztiak erraz bereganatzen dituzte. Horregatik, mikrofono horien erantzuna elektronikoki
zuzendu beharra dago.
`

Hargailua

Hargailua bozgorailu bat da. Gaur egun, Watsonen hargailuan oinarritutako bozgorailu hobetuak edo
transduktore piezoelektrikoak erabiltzen dira.
`

Begizta lokala

Hasieran, kable bakarra erabiltzen zen bi terminalak elkarrekin lotzeko. Beste bornea lurrera konektatzen zen, irudian ikusten den moduan:
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INTERFERENTZIAK

Telefonoa

Metalezko linea

Telefonoa

ZARATA
1.13. irudia. Telefonoen arteko lehen interfazea: itzulera lurretik.

Baina, zarata eta interferentzia ugari zegoen, telefono bidezko komunikazio guztiek –sare elektrikoak
eta trenak elikatzeko sareak– itzulera lurretik egiten zutelako.

Metalezko bi linea

Telefonoa

Telefonoa
BEGIZTA LOKALA

Hari pare bihurritua
1.14. irudia. Begizta lokala. Gaur egungo hari pare bihurritua.

Interferentziak gutxitzeko, 1881etik aurrera, bihurritutako bi hari erabiltzen hasi ziren. Hari pare horrek
telefonoaren eta telefonogune lokalaren artean begizta bat sortzen zuenez, begizta lokala edo abonatubegizta deitu zuten. Gaur egun, telefono finko gehienak eta telefonogune lokalak kobrezko hari pare bihurrituen bidez konektatzen dira. Bi hariak telefonoaren bi terminalei konektatzen zaizkie. Terminalen izendapena honako hau da:
1. terminala: a edo RING
2. terminala: b edo TIP
Horregatik, linea analogikoei a/b lineak ere deitzen zaie.
Gaur egun, telefonoa linearekin konektatzeko, honako hau egiten da: abonatuaren barne-instalazioa
telefono-sare publikora konektatzen duen etxe barneko PTRtik (sare amaierako puntua) etxeko RJ-11 oin
guztiak kableatzen dira. Telefonoak oinetara konektatzeko, telefonoek RJ-11 konektoredun kablea dute.
Lehen telefonoak puntutik punturako linea pribatuak ziren; hau da, bi etxe zuzenean elkarrekin
konektatzen zituzten. Lehen telefonogune kommutatuetan, berriz, eskuz kommutatzen zen eta, handik
gutxira, 1892an, kommutazio automatikoa instalatzen hasi ziren. Gaur egun, telefonogune guztietan
kommutazioa automatikoa da.
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LINEA PRIBATUA:
Telefonoa

Telefonoa
Telefonoa

ZERBITZU KOMMUTATUA:

Telefonoa
Telefonoa

Telefonoa

Telefonoa

Telefonoa
Telefonoa

1.15. irudia. Puntutik punturako linea pribatua eta zerbitzu kommutatua.

Egungo telefonoak telefonogune lokalekin konektatzeko hainbat bide dago: irrati-komunikazioa, begizta
lokal tradizionala (hari pare bihurritua) eta kable ardazkidea gehi zuntz-optikoa. Baina oraindik biderik zabalduena hari parea da.
Linea guztiek erresistentzia daukate eta, ondorioz, igorritako seinaleak ahultzen dituzte. Hari pareek
luzera aldakorra eduki ohi dutenez (etxebizitza bakoitzetik telefonogune hurbilenera), lineen erresistentzia
aldakorra da eta, beraz, seinaleen indargabetzea desberdina da begizta lokal bakoitzean.
`

Txirrina

Bellen lehen telefonoak ez zeukan txirrinik. Beraz, beste muturrari solasaldian hasi nahi zutela
adierazteko, transmisorea kolpatzen zuten; baina, seinalea ahulegia zenez, sarritan hartzaileak ez zuen
entzuten.
Arazo hori gainditzeko, txirrina asmatu zuten. Txirrina inpedantzia altuko (1.000 Ω) elektroiman bat
da, bozgorailuarekin eta mikrofonoarekin paraleloan konektatzen dena.
Mailua

Metalezko armadura
kulunkagarria

Kanpaiak
N

Seriean
konektatutako
haril bi

S
Korronte zuzena
blokeatzeko
kondentsadorea
Iman iraunkorra
ESKEMA FISIKOA

ESKEMA
ELEKTRIKOA

SINBOLOA

1.16. irudia. Txirrin baten eskema sinplifikatua. Txirrinaren baliokide elektrikoa.
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Seinale elektriko aldakor eta handia jaso behar du jotzen hasteko. Seinale horrek elektroimanean
eremu magnetiko aldakorra sortzen du, eta horren ondorioz, irudiko mailua kulunkatu egiten da eta
kanpaiak kolpatzen ditu.
Inpedantzia handia eduki behar du ahots-seinalearen energia gehiena bozgorailura irits dadin, hots,
txirrinak ahalik eta ahots-seinale gutxiena xurga dezan. Izan ere, txirrina bozgorailuarekin paraleloan dago
eta, beraz, ahots-seinalearen zati bat nahitaez xurgatuko du.
Telefono-zirkuituan zehar doan intentsitate elektrikoak, ikusi dugunez, bi osagai dauzka: korronte zuzena eta korronte aldakorra (ahots-seinalea). Korronte zuzenak txirrinaren errendimendua gutxitzen duenez
(elektroimana iraunkorki imanduta uzten duelako), hobe da korronte zuzenak txirrinean zirkula dezan galaraztea. Horretarako, kondentsadore bat jartzen da txirrinarekin seriean, 1.16. irudian ikusten den moduan.
Erabili zen lehen txirrinak inpedantzia altua zeukanez, intentsitate altuko seinalea behar zuen jotzeko.
Horregatik, telefonogune lokaletik, 75 V efikazeko tentsio alternoa bidaltzen zitzaion jo zezan.
Egungo txirrin modernoak elektronikoak dira, eta ez dute inola ere hain seinale altua behar. Baina,
aurreko sistemekiko bateragarritasuna mantendu behar denez, oraindik ring-seinale berdina erabiltzen da
txirrina joarazteko. Dei-seinalea edo ring-seinalea periodikoki eteten den 75 V efikazeko eta 25 Hz-eko
seinale alternoa da.

V

1,5 s

3s

Vef = 75 V
Vpp = 212 V
t

f = 25 Hz

1.17. irudia. Dei-seinalea edo ring-seinalea.

`

Indukzio-harila

Ikusi dugunez, lehen telefonoa noranzko bakarrekoa zen. Komunikazioa bi noranzkoetan lortzeko,
beharrezkoa zen 1.11. irudiko zirkuitua errepikatzea. Errepikapena saihesteko, Bellek honako telefono hau
muntatu zuen hasieran:
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Linea
Entzungailua
Bozgorailua (oso
inpedantzia txikia)

Mikrofonoa (oso
inpedantzia handia)

Mikrofonoa

Bateria
1.18. irudia. Bellen noranzko biko telefono-sistema.

Zirkuitu horrek arazo hauek zeuzkan:
9

Igorlearen mikrofonoan sortutako ahots-seinalearen zati bat igorlearen beraren bozgorailura zihoan
eta, beraz, gure ahotsa oso ozen entzuten genuen gure bozgorailuan.

9

Gainera, ahots-seinalearen beste zatia bakarrik igortzen zen linean edo abonatu-begiztan zehar
beste muturrera. Hartzailearengana iristean, linearen erresistentziaren eraginez, seinalea ahulduta
zegoen eta, beraz, hartzaileak bozgorailua oso baxu entzuten zuen.

9

Zirkuitutik igarotzen zen korrontearen osagai zuzenak bozgorailuaren imana iraunkorki imantzen
zuen, eta horrek errendimendua kaltetzen zuen. Ondorioz, aurreko puntuan esan bezala, zeharo
ahuldutako ahots-seinalea berriz soinu-uhin bihurtzean, energia gehiago galtzen zen.

9

Ahots-seinalearen potentzia maximoa helburura igorri ahal izateko, beharrezkoa zen inpedantziak
egokitzea, hots, Zjatorri telefonoa = (Zlinea + Zhelburua-telefonoa)*. Baina aurreko eskeman ezinezkoa zen.

Azken hiru arazoak gainditzeko, indukzio-harila edo transformadorea asmatu zuten. Haren funtzionamendua hurrengo irudian argitzen da.
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Bozgorailua (oso
inpedantzia
txikia)

Mikrofonoa (oso
inpedantzia
handia)

Transformadore jasotzaile honi esker:
Sekundarioko tentsioa

Primarioko tentsioa

Vs

Vp

t

t

1.19. irudia. Indukzio-harildun telefonoak. Indukzio-harilaren efektua.

`

Efektu lokalaren aurkako zirkuitua (antisidetone)

Azken zirkuituan ez da konpontzen azaldutako lehen arazoa, gure ahotsa gure bozgorailuan bertan
oso ozen entzutearena, alegia. Fenomeno horri efektu lokala edo sidetone deritzo. Efektu lokalaren
ondorioz oso ozen entzuten dugunez gure ahotsa, baxuago hitz egiteko joera daukagu, eta, orduan,
baxuegi entzungo dute gure ahotsa hartzaileek. Hori saihesteko, aurreko transformadore jasotzailea
beste zirkuitu batekin ordezkatzen da, hots, efektu lokalaren aurkako zirkuituarekin.
Efektu lokalaren aurkako zirkuituak erdian hartunea duen transformadorea du, eta telefonian efektu
lokalaren aurkako haril hibridoa deritzo.
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I2
2
I1≅0

C

2
2

2

A

B
IB

Egokitze-sarea
(linearen
inpedantzia
lortzeko)

1

IA
1

I MIK. 1

Telefonoa
Linea

Linea

1.20. irudia. Efektu lokalaren aurkako haril hibridoa edo antisidetone zirkuitua.

Mikrofonoak sortutako intentsitate aldakorraren (IMIK) zati bat A erdihariletik doa, eta beste zatia B
erdihariletik aurkako noranzkoan.
Egokitze-sarearen erresistentzia linea osoaren erresistentziaren berdina balitz, bai IA intentsitateak eta
bai IB intentsitateak IMIK/2 balioko lukete. Beraz, aurkako noranzkoa eta balio berdina edukiko zuketenez, C
harilean ez litzateke intentsitaterik induzituko eta ez genuke gure bozgorailuan gure ahotsa entzungo.
Horrela, efektu lokala zeharo desagertuko litzateke.
Baina egokitze-sarearen erresistentzia eta linearena zehatz-mehatz berdinak izatea praktikan ezinezkoa
da. Orduan, errealitatean, IA-k eta IB-k desoreka txiki bat edukiko dute, eta geure ahotsa oso baxu entzungo
dugu gure bozgorailuan, hau da, efektu lokal ahul bat edukiko dugu. Hala ere, frogatu zen jendeak nahiago
zuela efektu lokal ahul bat edukitzea batere ez edukitzea baino, horrela, telefonoa bazebilela sentitzen
baitzuten.
Bestalde, azter dezagun zer gertatzen den beste telefonotik linean zehar datorren ahots-seinalearen
intentsitatearekin. Intentsitate hori A erdiharil primariotik sartu eta zati txiki bat mikrofonorantz joango da
(baina inpedantzia altua duenez, oso intentsitatea txikia izango da), eta intentsitate gehiena egokitze-sarera
joango da B erdiharil primarioan zehar. Beraz, lineatik datorren ahots-seinalearen intentsitate gehienak
noranzko bakarrean (irudian ezkerrerantz) zirkulatzen du transformadorearen primariotik. Beraz, transformadorearen sekundarioan seinalea entzungailutik ondo entzun ahal izateko moduan induzituko da.
Azkenik, telefonoaren harrera-errendimendua hobetzeko, zirkuitua moldatzen da, egokitze-sarea
gehituz:

LANBIDE EKIMENA

18

Telefonia Sistemak

ANTISIDETONE ZIRKUITU
HOBETUAREN ADIERAZPENA:

ANTISIDETONE ZIRKUITU HOBETUA:

C

B

A

C
Egokitze
-sarea
Egokitze
-sarea

B

Linea

A
Linea

1.21. irudia. Telefonoaren ahots-zirkuituaren hobekuntza.

Eta hori da 80ko hamarkada arte erabili dugun telefonoaren ahots-zirkuituaren eskema erreala.
`

Elikadura eta deia

Telefonoak baterien bidez elikatzen dira korronte zuzenez. Orain arteko eskemetan ikusi dugunez,
hasieran bateria telefonoan bertan zegoen, abonatuaren etxean. Baina, handik gutxira (1894an), erabaki
zuten bateriak telefonogune lokaletara eramatea.
Antzinako telefonoek eta lineek -48 V-eko elikadura-tentsioa behar zuten. Gaur egungo telefonoek
askoz tentsio baxuagoarekin funtziona dezakete. Baina, aurreko teknologiekiko bateragarritasuna mantendu behar denez beti, oraindik balio horretako tentsio zuzena dute telefonoak elikatzeko telefonoguneetako bateriek.
Azter dezagun orain ea telefonoak denbora guztian energia elektrikoa kontsumitzen duen ala ez.
Horretarako, lehendabizi, orain arteko zirkuituetan agertu ez den telefonoaren beste elementu bat hartuko
dugu kontuan: grabitate-kommutagailua (ingelesez hook). Grabitate-kommutagailua mikrotelefonoa hartzean eta esekitzean zirkuitua itxi eta irekitzen duen kommutadorea da.
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Grabitate-kommutagailua
(esekita)

AHOTS
ZIRKUITUA
(antisidetone
hobetua)

Linea

1.22. irudia. Grabitate-kommutagailua telefonoaren eskeman, mikrotelefonoa esekita dagoenean.

Grabitate-kommutagailuak bi posizio dauzka:
9

Mikrotelefonoa esekita (kommutagailua irekita): ahots-zirkuitua elikatu gabe dago, eta ezin da
seinalerik iritsi ez transmititu.
Hala ere, tinbrea eta berarekin seriean dagoen kondentsadorea linearekin konektatuta geratzen
dira, eta –48 V-eko tentsio zuzena jasaten dute. Kondentsadoreak korronte zuzena blokeatzen
duenez, oso intentsitate txikiak –ihes-korrontea izeneko– zirkulatzen du lineatik, tinbretik eta
kondentsadoretik. Telefono-konpainiek, telefonoa erabiltzen ez deneko energia-kontsumoa
mugatzeko, ihes-korrontearen balioa mugatzen dute: ihes-korronte maximoa 1 mA da. Telefonoguneak 15 mA baino intentsitate handiagoa zirkulatzen ari dela detektatzen badu, mikrotelefonoa hartu dugula interpretatuko du.
Bestalde, esekita dagoen telefonoaren txirrinak jo dezan, lehenago azaldu bezala, telefonoguneak
ring-seinalea (periodikoki eteten den alternoa, 75 V efikazekoa eta 50 Hz-ekoa) bidaltzen du. Kondentsadoreak korronte alternoa iragaten uzten duenez, tentsio horrek txirrina jotzea eragiten du.

Grabitate-kommutagailua
(telefonoa hartzean)

AHOTS
ZIRKUITUA
(antisidetone
hobetua)

Linea

1.23. irudia. Grabitate-kommutagailua telefonoaren eskeman, mikrotelefonoa hartzean.
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9

Mikrotelefonoa hartuta (kommutagailua itxita): ahots-zirkuitua elikatuta dago eta, beraz, 24-60
mA-ko intentsitate zuzenak zirkulatuko du lineatik eta ahots-zirkuitutik. Egungo telefonoetan,
korronte-intentsitatearen balio tipikoa 45 mA ingurukoa da. Linearen erresistentzietako tentsioerorketa dela eta, praktikan, 6-8 V inguruko tentsioa egon ohi da telefonoaren borneetan, hau da:
Tinbrea deskonektatuta geratzen da mikrotelefonoa hartu bezain laster. Izan ere, horrela ez
balitz, ahots-seinale aldakorraren zati bat tinbretik joango litzateke. Mikrotelefonoa jaso ondoren,
telefonoko intentsitatearen eta tentsioaren balio tipikoak honako hauek dira:

RL ≈ 200 Ω
Rbarne ≈ 600 Ω

Vab

Rtlf

Vkz = 48 V

I
RL ≈ 200 Ω

TELEFONOA

I=

R tlf

TELEFONOGUNEA

Vkz
48V
=
= 40mA
+ 2 ⋅ R L + R barne
200Ω + 2 ⋅ 100Ω + 600Ω

Vab = I ⋅ R tlf = 40mA ⋅ 200Ω = 8V
1.24. irudia. Telefonoaren eta linearen zirkuitu baliokidea mikrotelefonoa hartu denean.
Telefonoko intentsitatearen eta tentsioaren balio tipikoak.

Azter dezagun orain zein den telefonogunearen oinarrizko zirkuiteria begizta lokalak elikatzeko:

TELEFONOGUNE LOKALEKO ZIRKUITERIA

Telefonoa hartu dutela
detektatzeko errelea

Telefonoguneko
kommutazio-zirkuituetara

Linea
48 V

Telefono-linea
elikatzeko bateria

1.25. irudia. Telefonogunearen zirkuiteria begizta lokalak elikatzeko

Telefonoguneak linea bakoitza -48 V-eko tentsioaz elikatu behar duenez, bateria bat behar da. Telefonoguneak, telefono bakoitza hartuta edo esekita dagoen jakin behar duenez, begiztako korrontekontsumoa detektatzeko gai izan behar du (errele baten bidez antzina eta elektronikoki gaur egun).
Azkenik, ahots-seinalea korronte zuzenetik banandu behar du, linea bakoitzaren ahots-seinalea beste
lineekin kommutatzeko. Hori transformadore baten bidez egin dezake.
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Abonatu-linea bakoitzeko, itxuraz, bateria bat behar zen, eta hori garestiegia zen. Arazo hori gainditzeko, bateria bakarreko sistema asmatu zuten, gaur erabiltzen dena. Baina bateriaren barne-erresistentzia
baxua denez, abonatu guztien seinaleek bateriatik zirkulatzeko joera daukate, eta ez kommutaziozirkuituetara joatekoa, hots, helburu-telefonoetara. Ahots-seinaleen desbideratze hori galarazteko, inpedantzia oso altuko haril bat jartzen da bateria bakarrarekin seriean:

TELEFONOGUNE LOKALEKO ZIRKUITERIA
Abonatuaren
zirkuiteria
Linea

Bateria bakarra
abonatu
guztientzat

Abonatuaren
zirkuiteria

48 V

Bateriatik
zirkuitulaburra
sahiesteko harila

Linea

1.26. irudia. Elikadura-iturri bakarra.

`

Markatzailea edo diala (dialer)

Telefonogunea, telefonoa hartu dugula detektatu ondoren, hartzailearen zenbakia jasotzeko zain jartzen da. Bezeroak telefonoaren markatzailearen bidez bidaliko du helburu-zenbakia. Horretarako, bi metodo jarrai ditzake:
Pultsu-markatzea
Metodo hau da zaharrena (izan ere, Strowgerrek XIX. mendearen bukaeran asmatutakoa da). Lineako
korrontea hainbat aldiz etetean datza. Hori lortzeko, lineako konexioa oso azkar ireki eta ixten da sekuentzia bat sortuz. Beste muturrean, telefonogune lokalak intentsitate etenak detektatu eta interpretatzen ditu.
Hasieran, pultsu-markatzea egiteko, disko edo dial birakari mekanikoa erabiltzen zen:

4

3

Dial birakaria

2

5

1
AHOTS
ZIRKUITUA
(Antisidetone
hobetua)

6
7
8

9

Grabitatekommutagailua

Linea

0

DIAL BIRAKARIA

DIAL BIRAKARIA TELEFONOAREN ESKEMAN KOKATUTA
1.27. irudia. Diskoa edo dial birakaria.
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Diskoa biraraztean, malguki bat tenkatzen da eta, ondoren, diskoa askatzean, pultsuak (intentsitate
zuzenaren etenak) sortzen dira 10 aldiz segundoko gutxi gorabehera. Pultsu kopurua markatu nahi den
zifraren menpe dago. Horrela, bata markatzeko. Pultsu bakarra behar da (0,1 segundo inguru), bederatzia
markatzeko, bederatzi pultsu (0,9 segundo) eta zeroa markatzeko, hamar (segundo bat). Zifra baten eta
hurrengoaren artean denbora-tarte bat utzi behar da, telefonoguneak zifrak elkarrengandik bereiz ditzan.
Hona hemen adibide gisa begizta-intentsitatearen forma telefonoa hartu eta 3 zifra markatzean:

I

3 zenbakia
Telefonoa hartuta
Telefonoa esekita
t

1.28. irudia. Lineako intentsitatearen forma, telefonoa hartu eta hiru zenbakia markatzean.

Gaur egungo telefono gehienek, dial birakaririk ez daukaten arren, pultsu-markatzea egin dezakete.
Markatze-metodoa aukeratzeko kommutadore txiki bat eduki ohi dute azpiko aldean. Horren bidez,
markatze-metodoa aukera daiteke.
Markatzeko metodo honen arazo bakarra geldoegia izatea da.
DTMF markatzea edo tonu-markatzea
Markatzeko metodo hau modernoagoa eta askoz azkarragoa da. Zifra bakoitzeko teklari sakatzean,
telefoniako banda zabalerako (300-3.400 Hz) bi maiztasuneko tonu puruak sortzen eta bidaltzen dira.
Beraz, zifra bakoitza maiztasun desberdineko bi tonuren bidez kodetzen da. Izan ere, DTMF siglek
maiztasun anitzeko tonu bikotea (dual tone multi frecuency) adierazten dute.
Metodo honen bidez markatzeko, teklatuak erabiltzen dira (hasieran teklatu horiek touch-tone izena
hartu zuten). Teklatuko zifra bakoitzak bi tonu hauek dauzka esleituta CCITT erakundeak araututakoaren
arabera: bata goi-maiztasuneko bandakoa eta bestea behe-maiztasuneko bandakoa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

∗

0

#

Behebandako
tonuen
maiztasunak
(Hz)

697
770
852
941

Goi-bandako tonuen maiztasunak
(Hz)
1.209
1.336
1.477
1.633
1
2
3
A
4
5
6
B
7
8
9
C
0
D
∗
#

1.29. irudia. Teklatua eta zenbakiak kodetzeko tonuen maiztasunak.
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Telefonogunea jasotako bi tonuak ezagutzeko gai da iragazkiak erabiliz.
Tonu horiek guztiak telefoniako banda-zabalerari dagozkionez, markatzen dugun bitartean mikrotelefonoaren bozgorailutik entzun ditzakegu.
`

Telefonoaren eskema osoa

Laburbilduz: orain arte ikusi dugun moduan, telefonoak ez du elektronikarik behar funtzionatu ahal
izateko; hau da, nahiko tresna sinplea da, eta haren oinarrizko zirkuitua hau da:

Antisidetone zirkuitua
C

B

A

Grabitate-kommutagailua

Kondentsadorea
Egokitzesarea

Linea
Txirrina

Mikrofonoa

Bozgorailua

Markatzailea

1.30. irudia. Telefonoaren oinarrizko zirkuitu osoa.

Gaur egungo telefonoetan, goiko zirkuituko elementuen ordez, zirkuitu integratuak jartzen dira. Bloke
eta funtzio-diagrama berdina jarraitzen dute, baina bloke bakoitzaren eginkizuna elektronikoki betetzen da.
`

Saiakuntza: telefonoaren funtzionamendua

Helburuak
Telefonoaren funtzionamendua ondo ulertzea, atal bakoitza identifikatzea eta eginkizuna ulertzea.
Materialak
9

Telefono zahar bat (diskoduna), RJ-11 konektoreduna

9

Telefono moderno bat, RJ-11 konektoreduna

9

Telefono linea analogiko bi

9

RJ-11 oin bi

9

Telefono-kablea

9

Osziloskopioa

9

Anperemetroa

9

Voltmetroa
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Saiakuntza
1. Hartu dial birakaridun telefono zaharra eta ireki, barne-elementuak agerian gera
daitezen. Identifika itzazu atal honetan landutako telefonoaren atal guztiak.
2. Hartu telefono modernoa eta azter ezazu. Atal asko elektronikoak ditu. Zein identifika
ditzakezu? Telefono horrek pultsu-markatzea egin dezake? Ala tonu-markatzea bakarrik?
3. Konektatu lineei telefono bana, eta konektatu neurketa-tresnak irudian adierazten den
bezala.

A

A

B

PTR1

L1
V
#

PTR2

L1

Osz
L2

L2

#

1.31. irudia. Telefonoaren funtzionamendua aztertzeko muntaia.

4. A telefonoaren mikrotelefonoa esekita dagoela, erantzun galdera hauei:
9

Zein da lineako intentsitatea? Hori da teorian eduki beharko lukeena? Zergatik?

9

Zein da telefonoaren terminalen artean dagoen potentzial-diferentzia? Hori da
teorian eduki beharko lukeena? Zergatik?

5. A telefonoaren mikrotelefonoa hartu ondoren, erantzun galdera hauei:
9

Zein da lineako intentsitatea? Hori da teorian eduki beharko lukeena? Zergatik?

9

Zein da telefonoaren terminalen artean dagoen potentzial-diferentzia? Hori da
teorian eduki beharko lukeena? Zergatik?

6. A muturrean pultsu-markatzea egin dezakeen telefonoa konektatu eta, mikrotelefonoa
hartu ondoren, markatu zifra batzuk. Zer ikusten da osziloskopioaren pantailan?
7. A muturrean DTMF markatzea egin dezakeen telefonoa konektatu eta, mikrotelefonoa
hartu ondoren, markatu zifra batzuk. Zer ikusten da osziloskopioaren pantailan? Azaldu
agertzen den uhinaren forma.
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8. A muturrean diskodun telefonoa konektatu. Eseki bi telefonoak, eta ondoren, hartu B telefonoa, markatu A muturreko linearen zenbakia eta azter ezazu osziloskopioan ikusten
duzun seinalea.
9

Nola deitzen da seinale hori?

9

Neur ezazu, osziloskopioaren bidez, seinale horren anplitudea, balio efikaza eta
maiztasuna.

9

Osziloskopioak memoria badu, neur ezazu isiluneen iraupena eta txirrinak jotzen duen
aldien iraupena.

Telefono-sarean konekta daitezkeen terminalak
Gaur egun, ikusitako telefonoez gainera, hainbat terminal konekta daitezke telefono-sarera. Atal
honetan, terminal guztien aipamen eta azalpen laburra emango da.
9

Diskodun telefono analogikoak. Lehendabizi agertu ziren telefonoak dira, eta aurreko atalean
deskribatu dira. Gaur egun, leku gutxitan aurki daitezke. Aipatu bezala, hari pare batez
konektatu ohi dira sare publikoko linearekin RJ-11 konektoreen bidez.

9

DTMF telefono analogikoak. Gaur egun etxeetan eduki ohi ditugun terminalak dira. Markatzeko
teklatua daukate diskoaren ordez, eta elektronikoak dira. Aurreko ataletan azaldu ditugu. Gaur
egungo mota honetako terminal askok elementu eta funtzio gehiago dauzkate, hala nola pantaila
jatorri-deiaren telefonoa erakusteko, memoriak telefono-zenbakiak gordetzeko... Aipatu bezala,
hauek ere hari pare batez eta RJ-11 konektoreez konektatzen dira sare publikoarekin.

9

Telefono digitalak. ISDN (zerbitzu integratuetarako sare digitala) telefono-sare digitalera edota
telefonogune pribatu digitaletara konektatzeko telefonoak. Aurreko bi telefonoekiko desberdintasuna zera da: ahots-seinalea analogikoki bidali eta jaso beharrean, digitalizatuta bidaltzen eta
jasotzen dela. Barnean analogiko/digital eta digital/analogiko kodetzaile-deskodetzaile bat daukate,
mikrofonoek eta bozgorailuek seinale analogikoarekin funtzionatzen dutelako. Telefono hauek eta
konektatu daitezkeen sareen arteko interfazea estandarizatuta daude. Hemen Telefonicaren ISDN
sarera konekta daitezkeen telefonoak Euro-ISDN europar estandarraren pean daudenez, EuroISDN telefonoak deitzen dira.

9

Funtzio anitzeko telefono analogikoak edo telefono hibridoak. Telefonogune pribatuekin
konektatzeko diseinatuta dauden telefono bereziak dira, partzialki digitalak eta partzialki
analogikoak. Ahots-seinalea analogikoa da (telefono analogikoetan bezala), baina seinaleztapena
digitala eta ez-estandarra izan ohi da. Horregatik, marka berdineko telefonogune pribatuekin
(jabetasuna daukaten telefonoak) bakarrik konekta daitezke, eta ez telefono-sare publikoekin.
Sarearekin konektatzeko, bi edo hiru hari pare behar dira, fabrikatzailearen arabera.
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9

Esku libreko telefonoak. Telefono hauetan, linea hartu edo uzteko, mikrotelefonoa jaso eta
eseki beharrean, botoi bati sakatu behar zaio. Botoiari sakatu ondoren, abonatuak markatu egin
dezake, telefonoaren oinarrian instalatutako bozgorailu indartsuago batetik entzun dezake eta
oinarrian instalatutako mikrofono berezitik hitz egin dezake.

9

Hari gabeko telefonoak (CT – cordless telephone). Telefonia analogiko finkoko barneinstalazioetan erabil daitezkeen telefono mugikorrak dira (mugikortasun oso mugatua badute ere).
Oinarria telefono analogiko finkoak bezala konektatzen da, eta irratikomunikazioz komunika
daiteke mikrotelefono mugikorrarekin. CT estandarrek definitzen dituzte telefono mota hauek. Hari
gabeko telefonoen hobekuntzatik DECTak (hari gabeko telefono digital hobetuak) sortu ziren.

9

Erantzungailu automatikoa. Mezuak grabatzeko eta erreproduzitzeko aparatua da. Duela urte
batzuk telefonoarekin paraleloan linearen eta telefonoaren artean instalatzen zen, baina gaur
egun telefonoetan bertan integratuta dator. Piztuta dagoenean, dei batek jotzen badu, eta
aurretik finkatutako denbora jakin batean telefonoa hartzen ez bada, martxan jartzen da. Agurmezu bat dauka grabatuta, eta deitzen ari direnen mezuak grabatzeko gai da.

9

Datafonoa. Datafonoa dendetan ordainketak txartelez egiteko erabiltzen den terminala da.
Telefono-konpainia batzuek diru-transferentzia elektronikoko zerbitzu telematikoa eskaintzen dute
terminal horien bidez. Teklatua, LCD pantaila eta txartelen banda irakurtzeko gailua dauzka.

9

Faxa (faksimilea). Dokumentuak (irudiak) linea analogikoan zehar transmititzeko eta hartzeko
aparatua da. Orri bateko testua, argazkia edota irudia pultsu elektriko digital bihurtzen du, eta
ondoren, pultsu horiek modulatzen ditu linea analogikora egokitzeko. Helburu-muturrean beste fax
baten bidez seinalea demodulatu eta irudia birsortzen du. Teknologiak aurrera egin ahala, faxak
hobetuz joan ziren. Horregatik, fax-transmisiorako 4 estandar definitu ziren:
−

I. taldeko faxak: orrialde bat linea analogikotik bidaltzeko 4tik 6 minutura behar zuten. Ez dira
erabiltzen gaur egun.

−

II. taldeko faxak: modulazioan konpresio-teknikak gehitzen dituztenez, 3 minutuan orrialde
bat bidal dezakete. Ez dira erabiltzen gaur egun.

−

III. taldeko faxak: fase-modulazioa eta konpresio-teknika hobeak erabiltzen dituzte, eta
14.400 bps-ko bit-emaria lortzen dute. Irudiak 200 x 200 DPIko bereizmenarekin bidaltzeko
gai dira. Orrialde bat bidaltzeko, minutu bat baino gutxiago behar dute. Hauek dira gaur egun
erabiltzen diren faxak.

−

IV. taldeko faxak: ISDN telefono-sare digitalean erabiltzeko faxak dira, baina ISDNaren
zabalkuntza espero baino askoz txikiagoa izan denez, ez dira komertzialki saldu. Ondorioz,
egun ez dago merkatuan horrelako fax bat erosterik.
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9

Modema. Linea analogikoaren banda-zabalera (300-3.400 Hz) dela eta, datu digitalak linea
analogikotik bidali ahal izateko, ezinbestekoa da bitez osatutako seinale digitala linearen
ezaugarrietara egokitzea. Seinale digitala atenuazio eta distortsio gehiegirik gabe transmitituko
bada, modulatu (analogiko bihurtu telefoniako banda-zabaleran) egin behar da. Beste muturrean
seinale digitala berreskuratzeko, demodulatu egin behar da. Seinale digitalak modulatuz eta
demodulatuz linea analogikora egokitzen dituen aparatuari modema deritzo. Ordenagailuaren
eta telefono-hartunearen artean konektatzen da. Ordenagailuarekin RS-232 interfazea dauka.
Ohiko linea analogikoan, gehienez 56 kbps-ko bit-emaria lor daiteke.
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2 LINEA ANALOGIKOA
2.1

Linea analogikoa

INSTALAZIO PUBLIKOA

Norberaren
barne-instalazio
pribatua

Telefonogune lokala

TELEFONO SAREA

Norberaren
barne-instalazio
pribatua
Telefonogune lokala

PTR

PTR

LINEA ANALOGIKOA

LINEA ANALOGIKOA
BETEKIZUNAK:
¾ Kommutazioa
¾ Seinaleztapena
¾ Garraioa

2.1. irudia. Norberaren instalazioaren eta sare publiko digitalizatuaren arteko muga.
Interfaze analogikoaren nondik norakoa.

Linea analogikoak, antzina, zuzenean konektatzen zituen telefonogunea eta telefonoa. Gaur egun,
norberaren instalazioaren eta instalazio publikoaren arteko muga markatzen duen eta linearen matxurak
detektatzeko eta aurkitzeko erabiltzen den PTRa (sare amaierako puntua) instalatzen du telefonozerbitzuaren hornitzaileak abonatuaren etxe-sarreran.
Atal honetan, linea analogikoaren instalaziorako elementu guztiak aztertzeaz gain, telefonoaren eta
telefono-sare publikoaren arteko interfazearen deskribapen tekniko osoa egingo da, telefonoaren eta
telefonogunearen arteko seinaleztapenetik abiatuta.
Linea analogikoa teknikoki ondo aztertu ondoren, eduki ditzakeen matxurak, horien detekzioa eta
konponketa ikusiko ditugu.
Azkenik, telefonia-enpresek linea analogikoan eskaintzen dituzten zerbitzu komertzialak azalduko
ditugu.
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Seinaleztapena telefonian
Edozein bi gailuren artean telefono-komunikazioa ezartzeko, ezinbestekoa da seinaleztapen-protokoloak definitzea, telefonoa libre ala okupatuta dagoen adierazteko, telefonatu nahi den zenbakia bidaltzeko, zentralen arteko loturak zirkulazioz gainezka dauden ala ez adierazteko...
Seinaleztapena da deiak jatorritik helburura bideratzeko erabiltzen den telefonoguneen arteko eta
telefonogune eta telefonoen arteko hizkuntza.
Seinaleztapena komunikazio-prozesuaren hainbat urratsetan erabiltzen da. Seinaleztapena behar
duten komunikazio-prozesuaren urratsak hauek izan daitezke, adibidez:
9

Mikrotelefonoa hartzea: telefonoguneak seinale bat detektatzen du (zirkuitua ixterakoan
zirkulatzen duen korronte zuzena).

9

Telefonoguneak abonatu-zenbakia identifikatzen du.

9

Telefonoguneak tonu entzungarri bat bidaltzen dio.

9

Telefonoguneak hartzailearen zenbakia jasotzen eta identifikatzen du.

9

Telefonoguneak deia hartzailearenganaino bidaltzeko telefono-sareko bideen artean bat aukeratzen du (hurrengo ikasgaian ikusiko dugu).

9

Helburuko telefonoguneak hartzaileari deia daukalako abisua bidaltzen dio (ring-seinalea).

9

Bi telefonoen arteko telefonogune guztietan kommutazioa egin eta bidea ezartzen da.

9

Abonatu batek eseki duela detektatzen da dagokion telefonogunean.

9

Ibilbide osoan erreserbatutako kanalak eta zirkuituak libre uzten dira.

Urrats horiek guztiak jarraitu ahal izateko, telefonoek eta telefonoguneek nolabaiteko elkarrizketa eduki
behar dute. Elkarrizketa hori seinaleztapenaren bidez egiten da.
Seinaleztapena protokolo eta seinale bereziz baliatzen da. Seinale berezi horiek fisikoki bidaltzeko,
hainbat metodo erabil daiteke; hala nola:
9

Pultsuak, zabalera aldakorrekoak

9

Sekuentzia desberdineko pultsu-trenak

9

Maiztasun desberdineko seinaleak

9

Maiztasun desberdineko seinaleen arteko konbinazioak

9

Seinale bat egotea ala ez egotea

9

Transmititutako korrontearen noranzkoa eta maila

9

Kode bitarrak
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Seinaleztapen-lengoaiek garapen handia izan zuten azken 30 urteetan (sarea digitalizatzen joan zen
heinean), baina, abonatuek betiko telefonoak zeuzkatenez, seinaleztapen-sistemek aurrekoekiko
bateragarritasuna mantendu zuten beti. Ondorioz, gaur egungo abonatu-begizta lokal analogikoan
behintzat, antzinako lehen seinaleztapen-sistema mantendu da.
`

Telefono-sareko seinaleztapen motak

Oro har, hiru motatako seinaleztapenak daude:
1. Abonatuaren seinaleztapena. Abonatuaren eta telefonogune lokalaren artean linean zehar
transmititzen den seinaleztapena da. Linea analogikoetan oso seinale sinpleak erabiltzea
erabaki zen antzina, telefonoak merkeagoak izan zitezen. Bateragarritasuna mantendu ahal
izateko, seinale sinpleek gaur egunera arte iraun dute.
Egungo linea analogikoetako seinaleztapena abonatu-begiztan zehar korrontearen zein
tentsioaren ezaugarriak aldatzean datza. Horretaz gain, konexio-prozesuaren egoera
adierazten duten tonu entzungarriak erabiltzen ditu.
2. Telefonogune barneko seinaleztapena. Telefonoguneko barne-aparatuen arteko seinaleztapena
da. Telefonoguneko aparatuen modeloen menpe dago.
3. Telefonoguneen arteko seinaleztapena. Deia, telefonogune lokaletik ez ezik, beste sareko
telefonogune batzuetatik ere igarotzen da helburu-telefonogunerako bidean. Telefonogune
horien guztien artean seinaleztapen berezia behar da deia helburura ondo bideratzeko.
Horretarako erabiltzen da seinaleztapen mota hau.
Ikasgai honetan, linea analogikoari buruzkoa denez, abonatuaren seinaleztapena bakarrik landuko
dugu.

Abonatuaren seinaleztapena linea analogikoan
Linea analogikoko abonatuaren seinaleztapena begizta-korronte bidezko seinaleztapena ere deitu ohi
da. Izan ere, korrontea etetean edo korrontearen forma aldakorra daukaten seinaleak bidaltzean oinarritzen
da batik bat.
Abonatu-begiztan seinaleztapenerako erabiltzen diren seinaleak:
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9

Zirkuituko korrontearen etenak (pultsu-markatzean, adibidez)

Telefonogune lokala

Telefonoa

I

Zirkuitua hiru aldiz
irekitzea
Telefonoa hartuta

Zirkuitua bi aldiz
irekitzea

Telefonoa esekita
t
2.2. irudia. Korrontearen etenak.

9

Elikadura-tentsioaren polaritatearen aldaketak
1. egoera:
Telefonoa

Telefonogune
lokala

2. egoera:
Telefonoa

Telefonogune
lokala

2.3. irudia. Elikadura-tentsioaren polaritate-aldaketa.

9

Tonu edo seinale sinusoidalak. Bai maiztasun desberdinekoak (tonu-markatzea egitean, adibidez)
eta bai maiztasun berdinekoak baina erritmo desberdineko eten periodikoak dauzkatenak.
I
I
Maiztasun
desberdineko
tonu puruak

t
I
t
I

Oinarrizko
maiztasun
berdineko
seinale
etenak

t
I
t

2.4. irudia. Seinale sinusoidalak.

LANBIDE EKIMENA

32

Telefonia Sistemak

Hurrengo azpiataletan, seinale horiek guztiak dei-ezarpenerako zein urratsetan erabiltzen diren
aztertuko da.
`

Solasaldia hasteko eskakizuna

Telefonogunetik telefonoraino dagoen begizta lokala -48 V-eko bateriez elikatzen da telefonogunetik,
aurreko gaian ikusi den moduan. Ondorioz, abonatuak telefonoa hartu duela (solasaldia hasi nahi duela)
detektatzeko, telefonoguneak begiztatik doan intentsitatea detektatu behar du:

A) BEGIZTA LOKALA TELEFONOA ESEKITA DAGOENEAN:
TELEFONOA

TELEFONOGUNEA

IKZ ≈ 0
AHOTS
ZIRKUITUA

48 V

B) BEGIZTA LOKALA TELEFONOA HARTUTA DAGOENEAN:
TELEFONOA

TELEFONOGUNEA

IKZ ≈ 24-60 mA

AHOTS
ZIRKUITUA

48 V

2.5. irudia. Solasaldiaren hasierarako eskakizuna.

Goiko irudiko a) kasuan, telefonoguneak ez du ia intentsitaterik detektatzen, eta beraz, telefonoa
esekita dago beretzat. Abonatuak, solasaldia hasteko eskakizuna egiteko, mikrotelefonoa jasotzen du, eta
orduan, zirkuitutik intentsitatea zirkulatzen hasten da 24-60 mA-ko balioa lortu arte. Intentsitate horrek
15 mA gainditu bezain laster, telefonoguneak interpretatuko du abonatuak solasaldia hasi nahi duela.
`

Helburu-telefonoa aukeratzea

Helburu-telefonoa aukeratzeko, markatu egin behar da. Markatzeko bi metodo daudela ikusi dugu
aurreko ataletan: pultsu-markatzea eta tonu-markatzea (ikus 1.4.8 atala). Beraz, seinaleztapenerako
kontrol-seinaleak hauek dira:
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A) PULTSU MARKATZEA. Kontrol-seinalea: intentsitatearen etenak
Gehienez 20 s
I
Gutxienez 200 ms
3 zenbakia
2 zenbakia
Telefonoa hartuta
Telefonoa esekita
t
B) TONU MARKATZEA. Kontrol-seinalea: maiztasun desberdineko pultsu bikoteak
I
f1 maiztasuna (goi –bandakoa)
Tekla bati
sakatzean, bi
intentsitate
hauen batura
bidaltzen da
lineatik

t
I
t

Behe-bandako
maiztasunak (Hz)

Goi-bandako maiztasunak (Hz)
1.209 1.336 1.477 1.633

697
770

1

2

3

A

4

5

6

B

852

7

8

9

C

941

∗

0

#

D

f2 maiztasuna (behe –bandakoa)

Tekla bereziak
(beste erabilerak)

2.6. irudia. Pultsu-markatzea eta tonu-markatzea.

Egun, tonu-markatzea erabiltzen da gehien, pultsu-markatzearekin konparatuz abantaila hauek
dauzkalako:
9

Azkarragoa da, telefonoguneak oso denbora gutxi behar baitu tonuak deskodetzeko (bandapaseko iragazkietatik pasatzea baino ez da egin behar). Gogora ezazu dial birakarian zeroa
markatzeko segundo bat behar dela.

9

16 karaktere desberdin marka daitezke, 16 maiztasun pare daudelako. Dial birakariak, aldiz, 10
marka ditzake bakarrik.

9

Jatorritik helbururainoko seinaleztapena ezartzea ahalbidetzen du, jatorriko telefonogune lokalak
tonuak bidal baititzake helburu-telefonoguneraino telefono-saretik. Horri esker, telefonoaren teklei
sakatuz, urruneko operadore automatiko batera bidal ditzakegu aukerak eta kodeak. Pultsumarkatzean eginiko seinaleztapena, aldiz, telefonotik telefonogune lokalerainokoa bakarrik da.
Ondorioz, ez du balio operadore automatikoei digituak bidaltzeko.
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`

Dei-prozesuaren egoeren adierazleak

Helburu-telefonoaren zenbakia aukeratu ondoren, hartzailea libre ala okupatuta egon daiteke. Telefonogune lokalek bai egoera hori, bai beste hainbat egoera, dei-igorleari edota dei-hartzaileari komunikatu egin dizkiote. Horretarako, bi motatako kontrol-seinaleak erabiltzen dira:
9

Seinaleztapen-tonu entzungarri bereziak. Gehienak 425 Hz-eko tonu puruan oinarritzen dira, baina
erritmo ezberdineko etenak dauzkate.

9

Begizta lokaleko elikaduraren polaritatea alderanztea.

Seinaleztapen-tonuak
Hona hemen telefonogune lokalek, dei-prozesuaren egoerak adierazteko, dei-igorleari bidaltzen
dizkioten seinaleztapen tonuen zerrenda:
a) Markatzen hasteko tonua
9

Esanahia: telefonogunea markatze-pultsuak edo -tonuak jasotzeko prest dagoela, hau
da, dei-igorlea markatzen has daitekeela.

9

Tonuaren ezaugarriak:
−

Maiztasuna:

−

Tonu jarraitua.

425 Hz

b) Dei-tonua
9

Esanahia: helburuko telefonoa joka dagoela, hau da, dei-seinalea (ring-seinalea)
jasotzen ari dela.

9

Tonuaren ezaugarriak:
−

Maiztasuna:

−

Tonu ez-jarrai errepikakorra. Sekuentzia: 1500 ms-an jotzen eta 3000 ms-ko

425 Hz

isilunea.
c) Okupatuta dagoen tonua
9

Esanahia: helburuko telefonoa okupatuta dagoela, hau da, ez dagoela esekita.

9

Tonuaren ezaugarriak:
−

Maiztasuna:

−

Tonu ez-jarrai errepikakorra. Sekuentzia: 200 ms-an jotzen eta 200 ms-ko isilunea.

425 Hz
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d) Linea hilaren tonua
9

Esanahia: dei-igorleak markatutako zenbakia ez dela existitzen.

9

Tonuaren ezaugarriak:
−

Maiztasuna:

−

Tonu ez-jarrai errepikakorra. Sekuentzia: 200 ms-an jotzen eta 200 edo 600 ms-ko

425 Hz

isilune txandakatuak.
e) Pilaketa-tonua
9

Esanahia: telefono-sarea gainkargatuta dagoela.

9

Tonuaren ezaugarriak:
−

Maiztasuna:

−

Tonu ez-jarrai errepikakorra. Sekuentzia: 200 ms-an jotzen, 200 ms-ko isilunea, 200

425 Hz

ms-an jotzen, 200 ms-ko isilunea, 200 ms-an jotzen eta 600 ms-ko isilunea.
f)

Informazio-tonu bereziak
9

Esanahia: ezin dela helburuko linearekin konektatu, baina arrazoia ez dela okupatuta
egotea ez sarea gainkargatuta egotea, hau da, beste arrazoiren bat dagoela.

9

Tonuen ezaugarriak:
−

Maiztasunak:

−

Tonu ez jarrai errepikakorra. Sekuentzia: 330 ms-an jotzen, 330 ms-ko isilunea, 330

950, 1400 edo 1800 Hz

ms-an jotzen eta 1000 ms-ko isilunea.
Bateriaren polaritate-aldaketa (battery reversal)
Dei-hartzailearen telefonoa joka egon ondoren, hartzaileak telefonoa noiz hartzen duen adierazi behar
zaio dei-igorleari. Horretarako, dei-igorlearen telefonoguneak bateriaren polaritatea alderanzten du.
Solasaldia une horretan hasiko da. Telefono-sareak ez du komunikazioa bukatutzat jotzen dei-igorleak
telefonoa eseki arte. Dei-igorleak eseki bezain laster, bere telefonoguneak hasierako polaritatera itzuli
behar du.
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Azaldutako egoera horiek guztiak eskematikoki adieraziz:

1. Polaritatea hasieran (dei-igorleak telefonoa hartu eta markatu bitartean, eta dei-hartzailearenean
txirrinak jo bitartean):
IGORLEA

HARTZAILEA
Telefonogune lokala

Telefonogune lokala
RING

2. Polaritatea dei-hartzaileak telefonoa hartu ondoren:
IGORLEA

HARTZAILEA
Telefonogune lokala

Telefonogune lokala

3. Polaritatea dei-igorleak telefonoa eseki ondoren (komunikazioaren amaiera):
IGORLEA

HARTZAILEA
Telefonogune lokala

Telefonogune lokala

2.7. irudia. Elikaduraren polaritatea alderanztea.

`

Dei berria hartu izanaren harreraren adierazleak

Dei-hartzaileari deia daukala jakinarazteko, ezinbestekoa da seinale entzungarria sorraraztea. Horretarako, ikusi dugunez, telefonogune lokalak dei-seinalea edo ring-seinalea bidaltzen dio. Dei-seinaleak
txirrina joarazten du. Gaur egun, txirrinak jo dezan ez da intentsitate altuko seinale elektrikorik behar,
baina aurreko telefonoen teknologiekiko bateragarritasuna mantendu behar izan dutenez, oraindik balio
efikaz handiko (75 V) seinale alternoa erabiltzen da, 25 Hz-ekoa.
Seinale horren forma ikusteko, ikus 1.17. irudia. Seinalea periodikoki errepikatzen den sekuentzia
da: 1,5 segundoan bidaltzen da eta 3 segundoan eteten da.
Dei-seinalea bidaltzeko, dei-hartzailearen linea eta korronte zuzeneko elikadura elkarrengandik
deskonektatzen ditu telefonoguneak, eta dei-seinalearen sorgailu bat konektatzen du.
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Telefonoaren baliokide
elektrikoa esekita dagoenean

Telefonogunearen baliokidea
dei seinalea bidaltzen duenean

Rlinea

Dei korrontea
R2

Ahots
zirkuituak

Sorgailua
75 V - 25 Hz

Rlinea

2.8. irudia. Dei-seinalearen sorgailuaren konexioa telefonogune lokalean.

`

Deia ezartzeko eta amaitzeko prozeduraren laburpena

Igorleak telefonoa hartzen duenean, telefono-konexioa ezartzeko prozesua hasten da. Telefonogunea
prest badago, markatzen hasteko tonu etengabea bidaliko dio berehala igorleari. Igorleak, tonu jarrai hori
entzun eta gero, markatu egingo du. Igorlearen telefonoguneak, markatzea jaso ondoren, telefono-sarean
zehar (sareko seinaleztapenaren bidez) deiari buruzko informazioa bidaltzen dio (igorlearen telefonozenbakia, hartzailearen telefono-zenbakia, deia nondik bideratuko den sarean zehar...) hartzailearen
telefonogune lokalari.
Orduan, hartzailearen telefonoguneak hartzailearen zenbakia existitzen den eta libre dagoen ala ez
egiaztatzen du, eta markatutako zenbakiaren egoera adierazten dio berehala igorlearen telefonoguneari,
igorlearen telefonoguneak igorleari abisua eman diezaion (aurreko atalean azaldutako tonuen bidez).
Hartzailea libre badago, konexioa ezarriko da. Solasaldiaren amaieran, hartzaileak esekitzen duenean,
telefono-sareak konexioa bukatuko du.
Prozesu osoa, gerta daitezkeen egoera guztiak barne, hurrengo irudian azaltzen da eskematikoki:
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A

Telefonogune lokala

TELEFONO-SAREA

Telefonogune lokala

B

Ak telefonoa hartu (korronte
zuzena agertzen da)
Markatzen hasteko tonua
Bren zenbakia

Analisia

Aren helbidea,
A eta Bren
zenbakiak eta
beste
informazioa

B abonatua libre dago
Dei tonua

Dei seinalea (ring seinalea)
Bk telefonoa hartu

Bk hartu duela adierazi

SOLASALDIA
Ak telefonoa eseki

Konexioa liberatzea

Bk telefonoa eseki

Goiko 4. urratsean B okupatuta balego, beste seinale hauek agertuko lirateke:

A

Telefonogune lokala

TELEFONO-SAREA

Telefonogune lokala

B

Ak telefonoa hartu (korronte
zuzena agertzen da)
Markatzen hasteko tonua
Bren zenbakia

Analisia

Aren helbidea,
A eta Bren
zenbakiak eta
beste
informazioa

B abonatua okupatuta dago
Okupatuta dagoen tonua
Ak telefonoa eseki

2.9. irudia. Deia ezartzeko eta amaitzeko prozeduraren laburpena.
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`

Saiakuntza: abonatu-seinaleztapena linea analogikoan

Helburuak
Atal honetan ikusitako kontrol seinale guztiak osziloskopioan edota polimetroan ikustea eta identifikatzea, eta dei-ezarpenaren prozedura ondo ulertzea.
Materialak
9

Telefono bi

9

Telefono-linea analogiko bi

9

RJ-11 oin bi

9

Telefono-kablea

9

Osziloskopioa

9

Anperemetroa

9

Voltmetroa

Saiakuntza
1. Egizu 2. saiakuntzako muntaia, hau da:

A

A

B

PTR1

L1
V
#

PTR2

Osz

L1

L2

L2

#

2.10. irudia. Linea analogikoko seinaleztapena aztertzeko muntaia.

2. Azter ezazu polaritatearen aldaketa dei bat egitean eta deia amaitzean. Horretarako, osziloskopioa, voltmetroa eta anperemetroa mutur batean bakarrik konektatu dituzunez, egitzazu bi
dei: bata lehen lineatik bigarrenera eta bestea bigarrenetik lehenengora.
3. Irudika, neur eta identifika itzazu osziloskopioko pantailan deia egiteko prozesuan agertzen
diren kontrol-seinale guztiak.
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Abonatu-sarea
Abonatu-sarea telefonogune lokalak eta abonatuen terminalak lotzen dituzten hari eta konexioelementuen multzoa da. Sare horri esker, abonatu bakoitzak zirkuitu bat esleituta dauka, abonatu-begizta
izenekoa.
Abonatu-begiztak osatzen dituzten hari pare bihurrituak telefonogune lokaletako irteerako erregletabanatzaileetatik abiatzen dira. Banatzaile horiek erregletaz osatuta daude. Erregleten alde bat telefonoguneko elikadura eta kommutazio-zirkuituekin konektatzen da, eta beste aldea, lurrazpiko garraio-hodietan
eta kutxetetan zehar abonatuen eraikuntzetara doazen hari pareekin.
Abonatuen etxeetako sarreran, hari pare horiek PTR edo sare amaierako puntua izeneko gailuaren
sarreran konektatzen dira. PTRaren irteeran hasten da norberaren barne-instalazioa. Norberaren barneinstalazioa hari pareez konektatutako RJ-11 oinek osatzen dute. Hor, telefonoak, modemak, eta abar
konekta daitezke.

Instalazio publikoa.
Telefono-konpainiaren
ardurapean dago.

Norberaren barne-instalazioa. Erabiltzailearen ardurapean dago.

#

Linea

#

PTR
2. telefono-oina

1. telefono-oina
2.11. irudia. PTR eta barne-instalazioa.

`

PTR (Sare Amaierako Puntua)

PTRa abonatu-sarearen hartunea da, eta abonatu-sare publikoaren eta bezeroaren barne-instalazioaren
arteko muga finkatzen du.
Matxurak daudenean, horiek kokatzen laguntzen du eta horiek konpontzeko ardura nork daukan
jakiteko balio du. Matxura sare publikoan badago, telefono-konpainiak konpondu beharko du; barneinstalazioan badago, aldiz, erabiltzailearen ardura izango da matxura konpontzea.
Goiko tapa edo kaxa babesleak PTRaren elementuak estaltzen ditu eta, hurrengo irudian ikus daitekeen moduan, tapa irristakor bat dauka. Tapa gorantz mugituz, proba-posizioan jar dezakegu. Proba
posizioan etengailu bat irekitzen da; ondorioz, barne-instalazioa kanpo-lineatik deskonektatzen da, eta probarako konektorea (jack-a) eta barne-instalazioa konektatzeko erregleta agerian geratzen dira.
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Kaxa babeslea
kentzeko torlojua
Probarako jack-a

Barne-instalazioa
konektatzeko
erregleta

Tapa irristakorra posizio NORMALEAN

Tapa irristakorra PROBA-posizioan

2.12. irudia. PTRaren kaxa babeslea eta tapa irristakorra.

Probarako tapa irristakorra jaitsita uztean, aldiz, etengailua itxita geratzen da. Orduan, barneinstalazioko kablearen eta kanpo-linearen artean jarraitasun elektrikoa dago.
Beraz, PTRaren bidez, lineak eduki ditzakeen matxurak linean ala barne-instalazioan dauden jakin daiteke, probarako terminal bat jack-ean konektatuz eta telefonogune lokaletik hainbat probarako seinale bidaliz.
PTRaren atalak

Linearen sarrera

Horman oratzeko
zuloak

Moduluak gehitzeko gunea
Linearen erregleta

Barne-instalazioaren
erregleta
Babes-kaxa

Oinarria

Barne-instalazioko harien
sarrera

Probarako
kommutagailua

Autoprobarako
konektorea

2.13. irudia. PTRaren atalak.

Linea analogikoaren matxurak
Atal honetan, abonatu-sareko harietako arazoen ondorioz komunikazioak jasan ditzakeen efektu txarrak aztertuko dira. Arazo horien zergatiak hauek izan daitezke: gaizki isolatutako hariak, hariak gaizki konektatuta egotea... Izan ere, telefonogune batek milaka abonaturen lineak eduki ohi ditu. Linea horiek multzokatuta daude, gehienetan lurrazpiko tutuetatik eta kutxetetatik zehar, 100, 200, 400, 600, 800, 1.200
edota 2.400 hari-pareko mahuka kableetan. Horregatik, ondo zenbakituta eta identifikatuta ez badaude,
gaizki konekta daitezke. Seinaleak hainbat paretan elkarrekin eramateak eragiten dituen arazoak argitzeko,
hurrengo azpiatalean kableen kolore-kodea ikusiko dugu.
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`

Kableen ordena eta izendapena

Hariak kobrezkoak dira, eta isolatzaile plastiko batez inguratuta daude. Hari pareak isolatzailearen kolorearen arabera zenbakitzen dira. Hari pare multzoek mahuka kableak osatzen dituzte. Mahuka kableek
gehienez 25 hari-pare dauzkatenean, hari pareak harien isolatzailearen kolorearen arabera zenbakitzen
dira, honela:

HARI PARE
ZENBAKIA

1. EROALEAREN
KOLOREA

2. EROALEAREN
KOLOREA

1

zuria

urdina

2

zuria

laranja

3

zuria

berdea

4

zuria

marroia

5

zuria

grisa

6

gorria

urdina

7

gorria

laranja

8

gorria

berdea

9

gorria

marroia

10

gorria

grisa

11

beltza

urdina

12

beltza

laranja

13

beltza

berdea

14

beltza

marroia

15

beltza

grisa

16

horia

urdina

17

horia

laranja

18

horia

berdea

19

horia

marroia

20

horia

grisa

21

morea

urdina

22

morea

laranja

23

morea

berdea

24

morea

marroia

25

morea

grisa

pilotua

beltza

zuria
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Mahukak 25 pare baino gehiago badauzka, orduan pareak hogeita bosna multzokatzen dira, eta
multzo bakoitza kolorezko lotura plastiko batez inguratzen da, multzoak identifikatu ahal izateko, honela:

MULTZOAREN
ZENBAKIA

LOTURAREN
KOLOREA

MULTZOKO PAREEN
ZENBAKIAK

1

zuri-urdina

1-25

2

zuri-laranja

26-50

3

zuri-berdea

51-75

4

zuri-marroia

76-100

5

zuri-grisa

101-125

6

gorri-urdina

126-150

7

gorri-laranja

151-175

8

gorri-berdea

176-200

9

gorri-marroia

201-225

10

gorri-grisa

226-250

11

beltz-urdina

251-275

12

beltz-laranja

275-300

13

beltz-berdea

301-325

14

beltz-marroia

326-350

15

beltz-grisa

351-375

16

hori-urdina

376-400

17

hori-laranja

401-425

18

hori-berdea

426-450

19

hori-marroia

451-475

20

hori-grisa

475-500

21

more-urdina

501-525

22

more-laranja

526-550

23

more-berdea

551-575

24

more-marroia

576-600

Mahukak 600 pare baino gehiago badauzka, multzoak elkarrekin lotuta daude berriz. Azken multzoen loturaren kolorearen arabera, honela zenbakitzen dira pareak:

MULTZOEN LOTURAREN KOLOREA

PAREEN ZENBAKIAK

zuria

1-600

gorria

601-1.200

beltza

1.201-1.800
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Mahuka kable horiek konektatu ahal izateko, lur azpiko erregistro-kamerak instalatzen dira. Horietatik, kable multzo txikiagoak (alboko kable izenekoak) hainbat norabidetan sakabanatzen dira. Alboko
kableak abonatuen eraikinen ondoan edo eraikinetako patioetan lurperatuta dauden kutxa terminaletan amaitzen dira.
Hartune-linea kutxa terminaletik ateratzen da.
Azkenik, barne-instalaziorako pare bateko (gaur egun, gerorako erabilera zabaldu ahal izateko, bi
pareko) kablea erabiltzen da. Pareak bi eroale paralelo dauzka, 0,5 mm-ko diametrokoak eta
kobrezkoak. Bi eroaleetako bakoitza plastikozko isolatzeaz inguratuta dago (normalean bata horia eta
bestea berdea). Pareak, normalean, krema koloreko kanpoko PVCzko babesa dauka.
Konexioak egiteko, beraz, hori guztia kontutan hartu behar da, eta konexioaz ordenaz egin behar
dira, konexio-arazoak saihesteko.
`

Abonatu-linearen matxura motak

Abonatuaren bi harien artean isolamendua galtzea
Abonatu-sarearen edozein puntutan sor daiteke, eroaleak isolatzen dituzten plastikoak hausten direnean edo konexio edo konexio txarrak egiten direnean. Telefonogunearentzat, orduan, linearen erresistentzia ohi baino baxuagoa izango da. Isolatzailearen hausturagatik bi harien artean zirkuitulaburra badago,
telefonogunearentzat erresistentzia zero izango da.
Arazo hori tailerrean simula daiteke, linea baten bi harien artean erresistentzia bat konektatuz.
Linearen kapazitatea handitzea
Hari parez osatutako linea guztiek, berez, kapazitate elektriko bat daukate (zenbat eta luzeagoa linea,
orduan eta kapazitate handiagoa). Hala ere, kapazitate hori gehien handitzen duen elementua telefonoa
bera da, zenbait kondentsadore baitauka. Horregatik, telefono gehiegi konektatzen badira horretarako
prestatuta ez dagoen linea batean, linearen kapazitatea gehiegi handitu daiteke. Orduan, seinalea ahulagoa izango da edo, kapazitatea handiegia bada, kapazitateak komunikazioa eragotziko du.
Arazo hori tailerrean simula daiteke, linea baten bi harien artean kondentsadore bat konektatuz.
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Lineako atenuazio-galerak
Linearen bidean zehar konexio txarrak egiteagatik edo linea luzeegia izateagatik agertzen dira
atenuazio-galerak. Ondorioz, seinaleak galerak eduki ditzake (oso baxu entzungo litzateke, orduan) edo,
atenuazioa handiegia bada, komunikazioa ezartzea ezinezkoa izan daiteke.
Arazo hori tailerrean simula daiteke, linea baten bi harien artean erresistentzia bat konektatuz.
Lineen arteko kontaktua erresistentzien bidez (diafonia)
Isolamendu-galeraren ondorioz, hainbat lineari dagozkien eroaleen artean kontaktu elektrikoren bat
agertzen denean gertatzen da diafonia. Horren ondorioz, beste linea bati dagokion elkarrizketa entzun
dezakegu, normalean, gurea baino ahulago.
Arazo hori tailerrean simula daiteke, bi lineetako harien artean erresistentzia bat konektatuz.
`

Abonatu-lineako matxuren ondorioak

MATXURA

ONDORIOA

Erresistentzia baliokidearen
balioak:
Isolamendugalera

Handia (10 kΩ inguru)

Ez dauka ondoriorik. Erresistentzia pixkanaka jaitsiz gero, seinalea
ahultzen doa.

Ertaina (2 kΩ inguru)

Ezin da komunikazioa ezarri. Aurretik ezarri bada eta
erresistentzia jaisten bada, seinalea gero eta gehiago ahultzen da.

Txikia (0 Ω)

Ez dago inolako seinalerik.
9

Linearen kapazitatea

9
9

Txirrina joarazteko, dei-seinalea indargabetzen da kapazitatea
igo ahala: telefono modernoekin ez da nabaritzen, bai ordea
dial birakariko telefono zaharrekin.
Ahots-seinalea gero eta ahulago entzuten da kapazitatea
handitu ahala.
Ez dago deia ezartzeko arazorik.

Linearen erresistentzia
baliokidea:
Atenuaziogalera

Txikia (100-2000 Ω)

Entzuten den seinalea pixka bat ahultzen da.

Handia (8 kΩ – 10 MΩ)

Txirrinak jotzen duen arren, telefonoa hartzean ez da
komunikaziorik ezartzen, telefonoguneak ez baitu detektatzen
telefonoa hartu dugula.

Lineen arteko erresistentzia
baliokidea:
Diafonia

Handia (10 kΩ)

Beste elkarrizketa ahul entzuten da.

Txikia (0 Ω)

Beste elkarrizketa oso argi entzuten da.
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3 TELEFONO SAREAREN EGITURA
3.1

Telefono sarearen egitura
Definizioa, funtzioak eta sare motak

Elkarren ondoan ez dauden telefonoen edo gaur egun beste makina batzuen arteko komunikazioa
ahalbidetzen duten transmisio-bide, tresna eta instalazioen multzoari telefono-sarea deritzo. Sare horren
bidez komunikazioa ezartzeko, beharrezkoa da mutur batetik (jatorri-puntua) bestera (helburu-puntura)
deitzea.
`

Funtzioak

Telefono-sareak oinarrizko hiru betekizun ditu:

3.1. irudia. Telefono-sarearen funtzioak.

1. Mezua garraiatzea. Telefono-sareak transmisio-bideetatik zehar mezua garraiatu behar du kontrolseinaleekin batera, eta horretarako beharrezkoak diren seinale-moldaketak egin behar ditu.
2. Deiak ezartzeko eta amaitzeko behar den seinaleztapena sortzea. Deiak ezartzeko, amaitzeko
eta fakturaziorako deien luzapena neurtzeko kontrol-seinaleak sortu, interpretatu eta ikuskatu behar
ditu telefono-sareak. Horretarako beharrezkoak diren kontrol-seinaleek seinaleztapena osatzen dute.
3. Abonatuen arteko kommutazioa. Kommutatzea, berez, seinale elektriko baten helburua aldatzea da
(telefono-sisteman, ahots-seinalea nahi den helburu-telefonora iristea). Beraz, praktikan, kommutatzea
hauxe egitea da: deia egin duen abonatua (jatorria) identifikatzea, nori deitu nahi dion (helburua) jakitea eta konexio-biderik egokiena aukeratzea eta prestatzea.
Hiru kommutazio-teknika erabil daitezke:
a) Zirkuitu-kommutazioa. Teknika honen bidez, solasaldiak irauten duen bitartean zirkuitu edo kanal
finko bat ezartzen da, eta ezin du beste inork erabili. Transmisioa hasteko, deia egin behar da.
Deiaren hasieran, bi muturrak elkarrekin konektatzeko, zirkuitu finkoa erreserbatzen da, eta,
deiaren amaieran, zirkuitua libre geratzen da.
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Dei-ezarpena
eta zirkuituaren
erreserba

Elkarrizketa:
zirkuitu osoa
erreserbatua

Zirkuitua
liberatzea

jatorria
Konexioeskaera

Solasaldia

1. nodoa
Konexioeskaera
n. nodoa
Konexioeskaera

helburua

Komunikazioaren
amaiera
denbora

3.2. irudia. Zirkuitu-kommutazioa.

Beraz, solasaldiak irauten duen bitartean zirkuitu osoa okupatzen da, bi muturretako telefono edo
ekipoak isilik badaude ere. Kommutazio mota hau, beraz, egokia da denbora errealeko informazioa (elkarrizketako ahotsa edo bideokonferentziako irudiak) bidaltzeko, baina sarearen denboran
zeharreko erabilera ez da eraginkorra.
Telefono-sareak, duela hogeita hamar bat urte arte, kommutazio teknika hau bakarrik erabiltzen
zuen. Gaur egun, oraindik zirkuitu-kommutazioa egiten duen telefono-sarearen atalari Telefonosare kommutatu (TSK) deritzo.
b) Pakete-kommutazioa. Informazioa helbidedun pakete laburretan zatituta bidaltzen da muturretik
muturrera. Horrela, kanala edo zirkuitua paketea transmititzen den bitartean bakarrik egongo da
okupatuta eta, paketearen transmisioa amaitutakoan, kanala libre geratzen da.
Kommutazio-teknika egokia da datuak bidaltzeko. Hala ere, pakete bakoitzak sarean zehar ibilbide
desberdina egiten duenez, pakete batzuk beste batzuk baino gehiago atzeratu daitezke sarea
zeharkatzean. Ondorioz, ez da egokia, printzipioz, denbora errealeko informazioa (adibidez, hitza)
bidaltzeko. Datu-komunikazioetarako erabiltzen da batez ere.
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1. paketea
bidaltzeko
denbora

2. paketea
bidaltzeko
denbora

jatorria
1. paketea

2. paketea

1. nodoa
1. paketea

2. paketea

n. nodoa
2. paketea

1. paketea
helburua

denbora
3.3. irudia. Pakete-kommutazioa.

70eko hamarkadatik aurrera telefono-sarean nodo digitalak eta tresna berriak gehitu dira, eta
hasieran datu-transmisiorako ziren sare digitalak sortu ziren.
c) Mezu-kommutazioa. Igorri beharreko informazioa paketeak baino luzeagoak diren mezuetan
banatzen da, oro har, noranzkoaren arabera. Beraz, aurrekoaren antzekoa da.
Noranzko bateko mezuaren transmisioak irauten duen bitartean, kanala okupatzen da, baina
amaitzean berehala libre uzten da. Beste noranzkoko mezuak, berriro, beste kanal bat okupatuko du bukatu arte. Mezu-kommutazioa, adibidez, irrati-amateurren irrati-komunikazioko sisteman
erabiltzen da, baina inoiz ez telefono-sarean.
`

Sare motak

1. Puntutik punturakoak. Jatorri- eta helburu-terminalak beti berdinak direnean eta beti modu berdinean
komunikatzen direnean erabiltzen dira. Transmisiorako bide zuzena ezartzen da bi puntuen artean.
Horren adibidea enpresa bateko bi bulegoren arteko zirkuitu alokatua da.

3.4. irudia. Puntutik punturako sarea.

2. Puntutik puntu anitzerakoak. Horrelako sareetan, terminal bat beste terminal bat baino gehiagorekin
komunika daiteke aldi berean. Hori, adibidez, bideokonferentzia batean gerta daiteke. Beste adibide
bat telebistaren difusio-sarea da.
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3.5. irudia. Puntutik puntu anitzerako sarea.

3. Sare kommutatuak. Noizean behin eta banan-banan edozein terminali deitu ahal izateko, sare
kommutatuak erabiltzen dira. Horren adibidea telefono-sarea bera da.

3.6. irudia. Sare kommutatua.

Telefono-sarearen atalak
Telefono-sarea bi azpisare edo ataletan banatzen da:
`

Abonatuen sarea

Abonatuen instalazioaren eta telefono-konpainiaren lehen nodo edo telefonogune lokalaren arteko
lotura-sarea da. Lotura hori hainbat transmisioren bidez egin daiteke: hari parez, irratikomunikazioz (LMDS
teknologia), kable ardazkidez... Baina oraindik hari parea erabiltzen da gehien.
`

Lotura-sarea

Telefonoguneak elkarrekin lotzen dituen sarea da. Transmisio-bide ugari erabiltzen du telefonogune
edo nodoak elkarrekin lotzeko: hari pareak, zuntz optikoa, kable ardazkidea, irrati-loturak, satelite bidezko
loturak...
Hurrengo ataletan, telefono-sarearen egitura aztertuko dugu sare analogiko klasikotik abiatuta.
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Sare analogikoaren egitura: sare hierarkikoa
Gaur egun, herrialde guztietako telefono-sareak elkarrekin lotuta daudela, telefono-sarearen helburua
da lurreko edozein puntutan dauden terminalen edo ekipoen arteko komunikazioa ahalbidetzea. Helburu
hori lortzeko, telefono-sareak, hain sare handia izanda, ondo antolatuta egon behar du.
Orain dela urte gutxi arte, hots, 70eko hamarkada arte, telefono-sare analogikoa antolatzeko modu
bakarra egitura hierarkikoa izan da. Egitura hori mailakatuta dauden nodo edo kommutazio-telefonogune
automatikoz osatuta dago alde batetik eta, bestetik, batez ere hari parez konektatutako abonatuen terminalez. Azken horiek banan-banan telefonogune lokal hurbilenera konektatzen dira.

ESTATUKO ETA
NAZIOARTEKO
TELEFONOGUNEAK
...

...
PROBINTZIAKO
TELEFONOGUNEAK

ESKUALDEKO
TELEFONOGUNEAK
AUZUNEKO
HERRI EDO HIRIKO
TELEFONOGUNEAK
AUZUNEKO
ERABILTZAILEAK
3.7. irudia. Egitura hierarkiko tradizionala.

Baina, praktikan, oinarrizko egitura hierarkiko hori pixka bat aldatu zen zirkulazio handiko telefonoguneen artean hierarkia-araua jarraitzen ez zuten bide zuzenak gehitu zituztenean.

...

...

3.8. irudia. Egitura hierarkiko moldatua: sare osagarria.
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Beraz, elementu hauek ikusten ditugu egituran:
9

Kommutazio-telefonogune automatikoak, geografikoki sakabanatuta (

9

Telefonoguneak elkarrekin komunikatzen dituzten loturak (

).

eta

). Zenbat eta maila

altuagoko telefonoguneak lotu, orduan eta zirkulazio altuagoa garraiatzeko gai izan behar dute.
Horregatik, banda zabaleko transmisio-bideak erabili ohi dituzte.
9

Abonatuen barne-instalazioak ( ). Barne-instalazioaren elementuak: PTR (sare amaierako
puntua), etxe barruko sarea (kobrezko hari parez osatua) eta abonatu-terminala (telefonoa).

9

Abonatu-begizta lokalak (

), abonatuen barne-instalazioak eta telefonogune lokal

hurbilenak lotzen dituztenak.
`

Egitura hierarkiko tradizionala

ESTATUKO ETA
NAZIOARTEKO
TELEFONOGUNEAK

T3

T3

T3

...
PROBINTZIAKO
TELEFONOGUNEAK

T2

T2

ESKUALDEKO
TELEFONOGUNEAK
AUZUNEKO
HERRI EDO HIRIKO
TELEFONOGUNEAK
AUZUNEKO

...

T1

T1

TL

TL

TL

T1

TL

TL

T1

TL

TL

T1

TL

TL

TL

TL

ERABILTZAILEAK
3.9. irudia. telefono-sarearen egitura hierarkikoa. Telefonoguneen izendapena.

Telefono-sare analogiko klasikoaren egitura mailakatuko telefonogune hauek osatzen dute:
9

Telefonogune lokala (TL): eremu geografiko mugatu batean, normalean herri txikian edo hiriko
auzunean, abonatu-lineak biltzen dituen telefonogunea. Eskemetan honela adierazi ohi da:

9

Telefonogune primarioa (T1): telefonogune lokal multzo bat elkarrekin lotzen duen maila altuagoko
telefonogunea. Haren menpeko telefonoguneetako edozein bi abonaturen arteko komunikazioa ahalbidetzeaz gain, maila altuagoko telefonoguneekin iraganbide-komunikazioak ahalbidetzen ditu.
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Eskemetarako sinboloa:

edo

Eremu primarioa: telefonogune primarioen eta haien menpeko telefonogune lokalen menpe
dagoen eremu edo azalera (adibidez: hiri bat, herrixka multzo bat).
9

Telefonogune sekundarioa (T2): eremu geografiko sekundarioko abonatuei zerbitzu ematen dien
telefonogunea da. Eremu horretan dauden menpeko telefonogune primarioekin lotuta dago eta,
horrela, eremu horretako telefonoguneen arteko komunikazioa ahalbidetzen du. Horretaz gain,
deiak maila altuagoko telefonoguneetara bideratzeko gai da.
Eskemetarako sinboloa:

edo

Maila hierarkikoen kopurua herrialdeen araberakoa da. Telefónicaren sarean, adibidez, beste
hirugarren maila bat ere bazegoen:
9

Telefonogune tertziarioa (T3) edo telefonogune nodala: sekundarioak elkarrekin lotzen zituen
taldeka, eta zerbitzua ematen zion eremu geografikoari eremu tertziarioa edo eremu nodala zeritzon. Lehen, Telefónicaren sareak telefonogune nodal hauek zeuzkan: Madril, Bartzelona,
Valentzia, Sevilla, Leon eta Bilbo.
Sinboloa:

edo

Telefonogune nodal guztiak elkarrekin lotuta zeuden sare mailakatua eratuz.
`

Sare hierarkikoaren aldaketa: Sare osagarria

Zirkulazioa modu egokian banatzeko sare hierarkikoan, zenbait telefonoguneren arteko lotura edo
bide berriak sortu ziren hierarkia jarraitu gabe.
Ondorioz, bi motatako lotura-bideak daude:
9

Azkeneko bideak: sare-hierarkia jarraituz bi telefonogune elkarrekin konektatzeko bideak
dira (

9

).

Bide zuzenak: sare-hierarkia jarraitzen ez duten telefonoguneen arteko bide zuzenak dira
(

).

Eta, beraz, telefono-seinaleek bi ibilbide-mota jarrai ditzakete:
9

Azkeneko ibilbidea: sare-hierarkia jarraituz bi abonatu elkarrekin konektatzeko bide zuzenen eta
telefonoguneen multzoa da.

9

Ibilbide zuzena: bi abonatu elkarrekin konektatzeko, sare-hierarkia jarraitzen duten bideen, bide
zuzenen eta bide horietako telefonoguneen multzoa da.

Ibilbide zuzenen multzoz osatutako sare moldatuari sare osagarria deritzo.
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`

Deien bideratze-arauak

Telefono-sare egituratuan, edozein bi abonaturen arteko komunikazioak hainbat ibilbidetik bidal daitezke. Batzuetan, ibilbide horietako bideak okupatuta egon daitezke, zirkulazioz gainezka daudelako. Zirkulazioa orekatzeko, eta transmisio bideak eta telefonoguneak modu eraginkorrean ustiatzeko, deien
bideratze-arau sorta bat definitu zen. Hona hemen deiak bideratzeko arau horiek:
1. Jatorri- eta helburu-telefonoguneen artean ibilbide zuzenik badago, deia hortik bideratuko da.
Baina ibilbide zuzen hori beste komunikazioen zirkulazioz beteta badago, gainezka egiten duen
zirkulazio berriak (deia) derrigorrean azkeneko ibilbidetik joan behar du.
2. Ibilbide zuzenik ez badago jatorri- eta helburu-telefonoguneen artean, helburu-telefonogunetik
hurbilen dagoen ibilbide zuzena hartu behar da.
3. Aurreko bi puntuetako ibilbide zuzenik ez badago, deia azkeneko ibilbidetik bideratu behar da.
4. Azkeneko ibilbideko telefonoguneetatik pasatuz bakarrik bidera daitezke deiak.
Beraz, deien bideratzea nola erabakitzen den ulertzeko, adibide bat proposatzen dugu:

1. ADIBIDEA:

Deiak bideratzen 1

Demagun eskualde batean honako telefono-sare egitura hau dagoela, eta jakin nahi dugula nondik
bideratu behar den A telefonoguneko abonatu batek G telefonoguneko bati egin nahi dion deia.

D

DEIAREN
JATORRIA

C

E

B

F

A

G
DEIAREN
HELBURUA

Jakina da ibilbide bat baino gehiago dagoela, baina, zirkulazio-okupazioaren arabera, zein ibilbide eta
zein ordenatan aukeratu behar dira aurreko arauak jarraituz? Galdera horri erantzuteko, pauso hauek
jarraituko ditugu:
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1. Pausoa: azken ibilbideko nodoak identifikatu, dei-bideratze guztiak nodo horietatik bakarrik egin
daitezkeelako. Hierarkia-ordena jarraitu behar dugu horretarako:

D

Azken ibilbideko nodoak:

C

E

B

F

A

G

A, B, C, D, E, F eta G.

2. Pausoa: Bide zuzena badago Atik Gra, hori hartu beharko dugu. Baina, gure adibidean ez dago
horrelakorik; beraz, beti A-B bidetik bideratu beharko dugu deia:

D

C

E

B

F

A

G

Baina deiak, Bra iristean, 3 aukera dauzka:
9

B-F bide zuzena

9

B-E bide zuzena

9

B-C azkeneko bidea

Arauak dio helburu-nodotik hurbilen dagoen bide zuzena hartu behar dela ahal denean; beraz, gure
kasuan, bidea libre badago, horixe hartuko dugu:

LANBIDE EKIMENA

55

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

D

C

E

B

F

A

G

A→B→F→G

1. AUKERA:

3. Pausoa: Btik Frako bidea zirkulazioz gainezka badago, deia ezin da hortik bideratu. Beraz, bi
aukera edukiko genituzke kasu horretan:
9

B-E bide zuzena

9 B-C azkeneko bidea
Baina, arauak dio bide zuzen bat gainezka dagoenean nahitaez azkeneko bidea hartu behar dela.
Beraz, kasu honetan B-F gainezka dagoenez, B-C bakarrik aukeratu dezakegu, hots:

D

C

E

B

F

A

G

4. Pausoa: hemendik aurrera, C nodoan 2. eta 3. pausoetan jarraitutako azalpenak jarraitu beharko
dira berriro, hurrengo aukerako ibilbidea aurkitu arte. Prozedura osoa errepikatu aukerako ibilbide
guztiak aurkitu arte.
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Gure kasuarekin jarraituz, 2. aukera hauxe izango litzateke:

D

C

E

B

F

A

G

2. AUKERA:

A→B→C→E→F→G

C-E bide zuzena ere zirkulazioz gainezka badago, azkeneko bidea baino ez da geratzen; beraz,
hirugarren aukera hauxe izango litzateke:
D

C

E

B

F

A

G

3. AUKERA:

A→B→C→D→E→F→G

5. Erantzuna:
Ako abonatuak Gko abonatuaren telefono-zenbakia markatu bezain laster, sarea lehenengo saiatuko
da A → B → F → G ibilbidetik bidaltzen deia. Baina, B → F bidea beteta badago, deia A → B → C → E →
F → G ibilbidetik bideratuko du. Azkenik, C → E bidea beteta badago, A → B → C → D → E → F → G
azkeneko ibilbidetik bideratuko du. Ibilbide honen loturaren bat beteta badago, Aren abonatuak ezin izango
du deirik egin. Orduan, A telefonogune lokalak sarea saturatuta dagoela adierazi beharko dio abonatuari.
1. aukera

A→B→F→G

2. aukera

A→B→C→E→F→G

3. aukera

A→B→C→D→E→F→G
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2. ADIBIDEA:

Deiak bideratzen 2

Demagun probintzia batzuen arteko telefonoak elkarrekin konektatu ahal izateko telefono-sare
egitura hau daukagula:
D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

Demagun A telefonoguneko abonatu batek H telefonoguneko beste bati dei egin nahi diola. Zein dira
deiak jarrai ditzakeen ibilbideak? Zein ordenatan hartuko dira?
1. Erantzuna: Azkeneko bideko nodoak: A, B, C, D, E, F, G eta H.
2. Erantzuna

D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

A→B→C→G→H

1 AUKERA:
3. Erantzuna

D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

2 AUKERA:

A→B→C→D→F→G→H
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D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

3 AUKERA:

A→B→C→D→E→F→G→H

3. ADIBIDEA:

Deiak bideratzen 3

Demagun 2. adibideko sarean Htik Ara deitu nahi duela abonaturen batek. Zein dira deiak jarrai
ditzakeen ibilbideak? Zein ordenatan hartuko dira?
1. Erantzuna: Azkeneko bideko nodoak: A, B, C, D, E, F, G eta H. Horietatik bakarrik igaro daiteke
deia.
2. Erantzuna
D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

1 AUKERA:

H→G→C→B→A

LANBIDE EKIMENA

59

Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

3. Erantzuna
D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

H→G→F→C→B→A

2 AUKERA:
4. Erantzuna
D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

3 AUKERA:

H→G→F→E→C→B→A

5. Erantzuna
D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

4 AUKERA:

H→G→F→E→D→C→B→A
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4. ADIBIDEA:

Deiak bideratzen 4

Demagun abonaturen batek, 2. adibideko sarean, Mtik Hra deitu nahi duela. Zein dira deiak jarrai
ditzakeen ibilbideak? Zein ordenatan hartuko dira?
1. Erantzuna: Azkeneko bideko nodoak: M, L, K, D, E, F, G eta H. Deia horietatik bakarrik igaro
daiteke, kontuz ariketa honetan. Deia ezin da Ctik bideratu.
2. Erantzuna

D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

1 AUKERA:

M→L→K→D→F→G→H

3. Erantzuna

D

E

C

K

F

L

B

I

G

M

A

J

H

2 AUKERA:

M→L→K→D→E→F→G→H
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