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Pászma kialakítása
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Kábelek
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Optikai kábelek felosztása
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Optikai kábelek - beltéri

• Pigtail kábelek, amelyeknek az egyik vége 

csatlakozóval szerelt, a szál lehet G.652D vagy 

valamelyik G657. A szál védelmét sok esetben egy 

0,9mm kis csövecske is szolgálja (loose tube).

• Patchcord kábelek, amelyeknek mindkét végén 

csatlakozók találhatók, a szál itt is lehet G.652D vagy 

valamelyik G657. A szál védelméről legtöbb esetben 

aramid erősítés is gondoskodik, a kábel külső átmérője 

általában 2 vagy 3mm. 
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Optikai kábelek - beltéri
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Optikai kábelek – kültéri, földalatti

• Ezek kialakítása szinte végtelen.

• Az MLT (Multi Loose Tube Cables), azt jelenti, hogy 

optikai szálak pászmacsövekben találhatók, míg az UT 

(Uni Tube) szerkezetű kábelek esetében a szálak nem 

pászmacsövekben helyezkednek el.

• A kábeleket még rendeltetési helyük szerint is 

osztályozhatjuk, úgy mint behúzó kábelek (amelyeket 

béléscsőbe húzunk be), ezt angolul duct kábelnek 

hívjuk, a földalatti kábeleknek van egy másik válfaja is, 

a páncélkábel (Armored), amelyben van a köpeny alatt 

egy mechanikai védelmet szolgáló erősítés is.
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Optikai kábelek – kültéri, földalatti
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Optikai kábelek – kültéri, légkábel

• A légkábeleknek is két alapvető típusa van, az ún. Fig8-

as kábel, ahol a kábel öntartásáról egy feszítőszál 

gondoskodik és az alakjáról kapta a nevét, a 

keresztmetszete egy 8-as formát mintáz. 

• A másik legelterjedtebb típus az ADSS (All-Dielectric

Self-Supporting), itt általában a szálak 

tehermenetesítéséről egy aramid köteg gondoskodik, 

amely a köpeny alatt körkörösen található. 



11

Optikai kábelek – kültéri, légkábel
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Optikai kábelek – FTTX kábelek

A kábeleket osztályozhatjuk még felhasználási mód szerint 

is, így lehet dropkábel vagy FTTX kábel is. Az optikai 

dropkábel esetében lehet öntartós változat is. Ez esetben 

a feszítőszál általában acélszál, amely leválasztható, a 

szál védelméről általában két erősítő szál gondoskodik. 

Ezen kábeleket (szintén a keresztmetszetük miatt), 

szokták butterfly kábelnek is nevezni. Az FTTX kábelek 

esetében a kábel keresztmetszete nem kör, hanem lapos 

vagy elliptikus. A kábel közepén található az egy, esetleg 

két pászmacső, amelyben találhatóak a szálak és a 

keresztmetszet elvékonyuló vége felé a teherhordó szál. 
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Optikai kábelek – FTTX kábelek
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Optikai csatlakozók

• Az optikai csatlakozók illetve csatlakozások szintén kiemelt 
építőelemei a hálózatnak. Különböző elvárásoknak való 
megfelelés miatt igen sok féle csatlakozó terjedt el. A 
csatlakozás lényege, hogy optikai elemi szálak fizikai 
kontaktusban vannak egymással, ellentétben a hegesztéses
(fúziós) kötéssel.

• A csatlakozó végén - ahol fizikai kontaktus keletkezik -
található egy befogadó eszköz, amit ferrule-nek neveznek, 
ebben található az optikai elemi szál. Ha azt a szál 
tengelyére merőlegesen polírozzák, akkor beszélünk PC 
„csiszolásról”. Ha az nem merőleges, akkor APC 
„csiszolásról” beszélünk.
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Optikai rendező kötések

• A végződtetett kábel fényvezető szálait 

hegesztett kötéssel (E2000/APC pig-tail) 

kell végződtetni.
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Optikai kábel csatlakozók

Euro2000
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Optikai csatlakozók

A csatlakozók továbbá lehetnek simplex (SX) vagy duplex (DX)

kialakításúak is. A DX típust általában ott használjuk, ahol

kisebb a helyigény illetve nagyon fontos, hogy a két szál még

véletlenül se cserélődjön fel (pl. TX/RX).

A csatlakozások esetében, mivel fizikai kontaktusról beszélünk,

itt mindig tökéletesen tiszta felület szükséges. Nagy optikai

teljesítmények esetében egy szennyezett felület a csatlakozó

beégését okozhatja.


