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ANOTĀCIJA 

Mācību līdzeklī ir apkopota informācija par divām informācijas pārraides vidēm, optisko 
un metālisko. Šīs tēmas virspusēji tiek aplūkotas “EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas” 
modulī un padziļināti “Modulāro bloku diagnostika un remonts-sakari un komunikācijas” modulī.  

Mācību līdzeklis ietver teorijas aprakstu un praktisko aprēķinu darbu metāliskajai un 
optiskajai videi, kā arī noslēdzošos jautājumus praktiskā darba beigās.  
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STUNDU SADALĪJUMS TĒMAS IETVAROS UN  SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

 Stundu skaits 
Modulis EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 12 

Modulāro bloku diagnostika un remonts-sakari un 
komunikācijas 

32 

Tēma Teorija-Vītā pāra kabeļi 8 
 Teorija-Optiskie kabeļi 8 
Mērķis Sekmēt izglītojamo spējas izvēlēties nepieciešamo 

pārraides vides veidu, veikt aprēķinus dažādu 
distanču sakaru līnijām, noteikt un aprēķināt kabeļu 
galvenos tehniskos parametrus. 

 

Uzdevumi 1.Aprēķināt vītā pāra kabeļa galvenos tehniskos 
parametrus pie AC un DC, sniegt atbildes uz 
jautājumiem (rakstiski/mutiski) 

16 

2.Aprēķināt optiskā kabeļa galvenos tehniskos 
parametrus un sniegt atbildes uz jautājumiem 
(mutiski/rakstiski) 

12 
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Teorija 

Sasniedzamais rezultāts Audzēknis atpazīst un raksturo vītā pāra 

kabeļus, orientējas to tehniskajos parametros, 

fizikālās īpašībās. Nosauc piemērus šo kabeļu 

pielietojumam un to konstrukcijām. Izprot 

galvenās atšķirības starp metāliskajiem un 

optiskajiem kabeļiem. Veic metāliskā kabeļa 

parametru aprēķinus 

Paredzētais stundu apjoms 8 

1. Vītā pāra kabelis un tā parametru aprēķina uzdevums   

Vītais pāris (Twisted Pair cable, TP). Visvienkāršākais vītais pāris ir divi savīti izolēti vara 

vadi. Vadu savīšana ļauj samazināt ārējo elektromagnētisko traucējumu iedarbību un vairāku vīto 

pāru gadījumā,  samazina blakus vadu signālu inducēšanos, angliski dēvē - crosstalk. Vītais pāris 

izveido samērā lētu informācijas pārraides vidi. Vijumu skaits ir svarīgs vīto pāri raksturojošs 

lielums. Par labu vīto pāri uzskata tādu, kuram ir 12-22 vijumi uz pēdu(twists per foot). 

Lai droši aizsargātu kabeli pret traucējumiem, ko rada elektroniskās ierīces, kas atrodas 

kabeļa tiešā tuvumā, vītos pārus ietin folijā un ievieto vara vadu pinuma ekrānā. Šos kabeļus sauc 

par ekranēto vīto pāri (STP - Shielded Twisted Pair)  pretstatā parastam - neekranētam kabelim 

(UTP - Unshielded Twisted Pair). Ekranētie vītie pāri ir samērā dārgi un tos izmanto vietās ar 

paugstinātu elektomagnētisko starojumu, piemēram, liftu šahtās, noliktavās, kurās strādā 

elektokāri, jaudīgu transformātoru tuvumā u.c. FTP ( foiled twisted pair ) kabeļi, kuriem ir izolēti 

ne tikai individuālie kabeļu pāri, bet arī visi 4 pāri kopā, tādējādi nodrošinot ekranēšanu no signāla 

pārklāšnās gan starp iekšējiem pāriem, gan arī no ārējiem elektromagnētiskajiem signāliem. 

Atšķirībā no STP izmanto folliju nevis pītu metālu 
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Ražotāja 
firma

Vara vadu 
standarts

UTP

Kabeļa 
kategorija

Attālums no 
ruļļa 

sākuma 
(metri)

Vītā pāra kabeļa marķējumu atšifrējumi

 

 

 

             

 

 

 

Neekranētā vītā pāra kabeļi ,pēc  standartiem "EIA/TIA 568A" un "EIA/TIA 568B" 

(EIA/TIA - Electronic Industry Association/ Telecommunications Industry Association) tiek 

iedalīti kategorijās,vadoties pēc to uzbūves,pielietojuma un parametriem. 

1.Kategorija- Vītais pāris derīgs runas pārraidei,izmanto telefonu sakaros un modēmu 

savienojumiem. Dēļ zemiem parametriem netiek izmantots datu pārraidei. Informācijas pārraides 

joslas platums ir vien tikai 0,4 MHz,un pārraides ātrums līdz 1 Mbps. Kabelis satur vienu vīto pāri, 

FTP tipa konstrukcija 
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UTP konstrukcija. Kā arī šie kabeļi nav paredzēti runas pārraidīšanai lielos āttālumos.Tiek 

izmantoti arī durvju zvanu pieslēgšanai. 

2.Kategorija- Vītais pāris derīgs gan runas pārraidei gan datu pārraidei un satur 2 vītos pārus, 

UTP konstrukcija .Tika izmantots IBM 3270 Token Ring (gredzenveida tīkls ar pilnvaru piekļuvi 

) tīkla savienošanai.Informācijas pārraide notiek ar ātrumu līdz 4MBps,un pārraides joslas platums 

ir līdz 4MHz. 

3.Kategorija-Vītais pāris derīgs runas un datu pārraidei.Tiek izmantots 10BASE-T (ezerneta 

tīkls ar 10 Mbps pārraide ātrumu) ezerneta tīklu savienošanai,kuri var pārraidīt informāciju ar 

ātrumu līdz 16mbps ,un pārraides joslas platumu līdz 16 MHz. Tagad šie kabeļi tiek izmantoti 

telefonu līnijām.3.kategorijas vītie pāri tiek veidoti ar 9 vijumiem uz metru. Kabelis satur 4 vītos 

pārus, UTP konstrukcija, pārraides attālums 100 m. 

4.Kategorija-Tika izmantots 16 Mbps Token Ring tīkla slēgumos,nav populāra vītā pāra 

kategorija,un izmantota ļoti maz. Nodrošina pārraides ātrumu līdz 20 Mbps un pārraides joslas 

platums ir līdz 20MHz.Kabelis satur 4 vītos pārus, UTP konstrukcija, pārraides attālums 100 m. 

5.Kategorija-Pirmais populārākais vītā pāra kabeļa veids, izmantojas LAN’s tīklu 

veidošanā,10/100 BASE-T ethernet tīklā, nodrošina datu pārraides ātrumu līdz 100 Mbps ,ar  joslas 

platumu līdz 100 MHz. Var izmantot arī Token Ring tīklu arhitektūrā. Mūsdienās 5.kategorija tiek 

aizstāta ar nākamo paaudzes kategoriju CAT 5E,kura atbalsta arī Gigabit ethernet (1000 

Mbps).Tiek apzīmēts arī kā ISO standarta D klases kabelis.CAT 5E vītajam pārim ir vairāk vijumu 

uz metru nekā CAT 5 kabelim,tādēļ tas ir noturīgāks pret dzīslu mijiedarbību, un EMI 

traucējumiem. Abi veidi ir UTP konstrukcijas kabeļi, pārraides attālums 100m.   

 

 

 

 

 

6.Kategorija- Vīto pāri izmanto Ethernet tīklu veidošanā ,kā arī 1000 BASE-X tīklā,un Gigabit 

Ethernet tīklos. Spēj nodrošināt datu pārraides ātrumu līdz 10Gbps ,ar pārraides joslas platumu 
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līdz 250 MHz, pārraides attālums 55m. Uzlaboti 6.kategorijas kabeļi tiek apzīmēti ar kā CAT 6E 

,šiem kabeļiem pārraides joslas platums sasniedz 500 MHz ,ir paredzēti 10 GBASE-T tīklu 

izveidei .To konstruktīvais izpildījums arī atšķiras, kabeļiem tiek izmantotas U/FTP (ekranēti pāri) 

un F/UTP (ekranēts kabelis, dzīslas nav ekranētas) konstrukcijas. 

 

 

 

 

 

 

Attēlā redzama atšķirība starp vijumu 

biežumu 5.kategorijas kabeļiem un 

6.kategorijas kabeļiem. 

6.kategorijas UTP kabeļa konstrukcija 
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7.Kategorija- Tiek saukta arī kā SSTP ( Shielded screen twisted pair) vai arī pēc ISO Class F 

.Atšķirībā no iepriekšējām kategorijām, šai kategorijai ir savādāka kabeļa uzbūve ,ar lielāku EMI 

noturīgumu. Tiek izmantotas F/FTP un S/FTP konstrukcijas. Nodrošina datu pārraides ātrumu līdz 

10 Gbps, ar pārraides joslas platumu līdz 600 MHz,  taču, atšķirībā no iepriekšējām kategorijām, 

spēj raidīt datus 10G ethernet tīklā 100 m attālumā, CAT5 un CAT6 kabeļi spēj pārraidīt datus 

10G ethernet tīklā tikai 55 metru attālumā. Arī šai kategorijai ir uzlabota versija CAT 7A, šīs 

versijas kabeļiem tiek izmantoti visi 4 pāri, lai sūtītu informāciju, un pārraides joslas platums 

sasniedz 1200 MHZ. Praksē izmantojas kā savienojuma kabeļi serveriem, vai ienākošajās līnijās. 

 

 

 

 

 

 

S/FTP konstrukcija F/FTP konstrukcija 
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8.Kategorija- šīs kategorijas kabeļi iedalās vēl divās apakškategorijās -8.1 un 8.2 kategorijas. 

Spēs nodrošināt 40GB tīkla darbību ar datu pārraides ātrumu 25Gbps/40 Gbps ,pārraides joslas 

platums paredzams līdz 2 GHz, pārraides attālums 30 metri. Netiek vēl plaši izmantoti, jo ir nesen 

tikai prezentēti plašākai sabiedrībai. Ņemot vērā prognozējami augsto cenu šiem kabeļiem, tie tiks 

izmantoti serveru tīklu veidošanai, kā arī lielās datu centru sistēmās. 

  

1. Ārējais apvalks. 
2. Alumīnija lentas apvalks ap 

pāriem. 
3. Dzīslas izolācija. 
4. Centrs/serde. 
5. Vara dzīsla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ekranizējums. 
2. Vara dzīsla. 
3. Alumīnija lentas apvalks 

dzīslu pārim. 
4. Dzīslas izolācija. 
5. Ārējais apvalks. 
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Kategorija Frekvences, Mhz Pielietojums 

1 0,1 
Tradicionālais telefona kabelis, pa kuru var pārraidīt tikai 
runu, bet ne datus. Vairākums telefona kabeļu, kuri bija 
ražoti līdz 1983. gadam, attiecas uz 1. kategoriju. 

2 1 
Kabelis, kurš ir spējīgs pārraidīt datus ar ātrumu līdz 4 
Mbitiem/sek. Sastāv no četriem vītiem pāriem. 

3 16 
Kabelis, kurš ir spējīgs pārraidīt datus ar ātrumu līdz 10 
Mbitiem/sek. Sastāv no četriem vītiem pāriem. Paredzēts 
kā datu, tā arī balss pārraidei. 

4 20 
Kabelis, kurš ir spējīgs pārraidīt datus ar ātrumu līdz 16 
Mbitiem/sek. Sastāv no četriem vītiem pāriem. 

5 100 
Kabelis, kurš ir spējīgs pārraidīt datus ar ātrumu līdz 100 
Mbitiem/sek. Sastāv no četriem vītiem pāriem. 

5e 100 
Kabelis, kurš ir spējīgs pārraidīt datus ar ātrumu līdz 1000 
Mbitiem/sek. Sastāv no četriem vītiem pāriem. 

6 250 

Ražošanas laikā Cat 6 kabeļi ir ciešāk savīti nekā Cat 5 
vai Cat 5e, un tiem bieži ir ārējā folija vai pīts ekranējums. 
Tehniski spēj atbalstīt ātrumu līdz 10 Gbps, taču to var 
panākt tikai ja kabeļa garums ir līdz 55 metriem. 

6A 500 

“A” nozīmē “Augmented”, jeb papildināts. Kabelis spēj 
atbalstīt divreiz lielāku maksimālo ātrumu un spēj uzturēt 
lielāku pārraides ātrumu, pārsniedzot tīkla kabeļa garumu. 
Cat 6a kabeļos tiek izmantots aizsargāts slānis, kas ir 
izturigs pret visu, bet nespej novērst šķērsrunu un padara 
tos mazāk elastīgus nekā Cat 6 kabeļus. 

7/7A 600/1000 

Sastāv no četriem atsevišķi aizsargātiem pāriem 
aizsargslāņa iekšpusē. Tas ir paredzēts uzstādīšanai 
vietas, kurās nepieciešama frekvenču pārraide līdz 600 
MHz. Tehniski spēj atbalstīt ātrumu līdz 10 Gbps. 

8 2000 

Jaunākais standarts. Attiecīgi šie Cat 8 kabeļi parasti ir 
dārgāki nekā vecākās versijas, piemēram, Cat 6 vai pat 
Cat  un netiek plaši izmantoti. Tehniski spēj atbalstīt 
ātrumu līdz 25 - 40 Gbps. 
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Lai vītā pāra kabeļus varētu pievienot pie iekārtas, vai sadalītāja tiek izmantoti spraudņi. 

Pārsvarā no CAT4 līdz CAT7 izmanto RJ-45 spraudņus. Pirmajām 3 vīto pāru  kategorijām 

izmanto spraudņus RJ-11 un RJ-12 .Sākot no 5.kategorijas izmanto arī ekranētos RJ-45 spraudņus. 

Katrai kategorijai ir savas prasības konektoru montāžai, jo augstākas kategorijas kabelis, jo 

stingrākas montāžas prasības. Piemēram, 7. Kategorijas kabelim no apkārtējās izolācijas līdz 

konektoram attālums nedrīkst būt vairāk par 1mm, 5. Kategorijas kabeļiem šādas prasības nav. 

 

 

 

  

RJ-11 konektors RJ-45 konektors 

Ekranizēts (Shielded) RJ-45 konektors RJ-12 konektors 
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Praktiskais uzdevums 

Sasniedzamais rezultāts Noteikt vītā pāra kabeļu parametrus un apgūt 
to galveno parametru aprēķinu metodiku. 

Paredzētais stundu apjoms 16 

1. 1.Vītā pāra kabeļa sakaru līnijas parametru aprēķins 

 

Simetriskās sakaru līnijas ietilpst simetrisko elektrisko ķēžu grupā ar sadalītiem 

parametriem. Ķēde sastāv no diviem vienādiem vadītājiem ar vienādām elektriskajām un 

konstruktīvām īpašībām. Divvadu līnijas vadiem pieliekot spriegumu pa to sāk plūst noteiktas 

frekvences strāva. Strāva un spriegums apkārt vadītājiem ierosina mainīgu eletromagnētisko lauku 

(EML). Elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums ir atkarīgs no strāvas frekvences un ķēdes 

primāriem parametriem. 

Sakaru līnijas elektriskās īpašības un pārraides kvalitāti pa to raksturo primārie parametri. Primārie 

parametri nav atkarīgi no sprieguma, bet ir atkarīgi no līnijas konstrukcijas un izmantojamiem 

materiāliem. Sakaru līnijas primārie parametri ir vienmērīgi sadalīti visas  tās garumā. Parametrus 

nosaka uz 1 km. Elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums ir atkarīgs no strāvas frekvences un 

ķēdes primāriem parametriem. 

 Divvadu līnijas EML ir daudzviļņu lauks (1.1. att. elektromagnētiskais lauks simetriskajam 

kabelim un koaksiālajam kabelim). 

  

 

 

1.1.att. Elektromagnētiskais lauks simetriskajai (a) un koaksiālajai (b) kabeļa ķēdei 
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Pie augstfrekvences enerģijas pārraides strāvas blīvums vadītājā izmainās – tas palielinās uz 

vadītāja virsmas, jo augstāka frekvence, jo stiprāks ir strāvas nobīdes efekts. Mainīga EML 

ietekmē notiek eletromagnētiskās eneģijas sadalīšanās vadītāju šķērsgriezumā un tad ir 

novērojamas sekojošas parādības: 

• virsmas efekts (maiņstrāvas blīvuma samazināšanās vadītāja šķērsgriezumā centrālā daļā); 

• blakus ķēžu tuvuma efekts (strāvas blīvuma izmaiņas vadītāja šķērsgriezumā blakus vadu 

ietekmē); 

• apkārtēju metālisku ķermeņu ietekme uz ķēdes parametriem (ekrāns, apvalks). 

Sakaru simetriskajās kabeļu līnijās visi trīs faktori darbojas vienlaicīgi. 

Veidojot sakarus pa simetrisko kabeli kā pamata savijuma veids ir elementārais pāris. Viens 

vadītājs paredzēts raidīšanai, bet otrs vadītājs paredzēts uztveršanai. Divi galvenie savijumu veidi 

pāra savijums un četrinieks (zvaigsnes savijums) parādīti 1.2. attēlā.  

 

 

1.2.att. Simetriskais kabelis ar dažādiem vadu savijumiem 
 (pāra savijums, zvaigznes savijums) 

 

1.2. Darba uzdevums simetriskajam kabelim 

1. Iepazīties ar aprēķinu formulām  

2. Veikt kabeļa dzīslas (d1) ar izolāciju aprēķinu 

3. Noteikt lielumu (a) atkarībā no vadītāja materiāla 

4. Noteikt virpuļstrāvas koeficientu pie sešām frekvencēm 

5. Noteikt simetriskā kabeļa primāros parametrus pie sešām frekvencēm 

6. Noteikt simetriskā kabeļa sekundāros parametrus pie sešām frekvencēm 

7. Aprēķinu rezultātus apkopot tabulā  

8. Sagatavot grafikus par palīgfunkciju F(x), G(x),  H(x), Q(x) atkarību no frekvences 

9. Pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem konstruēt grafikus R(f), L(f), C(f), G(f), Zv(f), α(f), β(f), 

V(f)  

10. Dot secinājumus par izpildīto darbu 

11. Atbildēt uz jautājumiem 
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1.3. Vītā pāra kabeļa primārie parametri 

1.3.1. Aktīvā pretestība pie maiņstrāvas 

 

                 

 

Zīmējumā 1.1. parādīts viena vītā pāra šķērsgriezums, bet zīmējumā 1.2. parādīts vītā pāra 

kabeļa šķērsgriezums. 

 

Dzīslas diametra noteikšana ar izolāciju: 

 

d1= d0 + 2δ 

kur: 

d0 – dzīslas diametrs 

δ  – izolācijas biezums 

Lai noteiktu kabeļa savijuma diametru tiek izmantoti sekojoši lielumi: 

 

dvij = Dkab -2(bal+ bpol) 

kur: 

Dkab – kabeļa ārējais diametrs 

bal – alumīnija apvalka biezums 

bpol – polietilēna apvalka biezums 

 

Izmantojamā formula vadītāja pretestības noteikšanai: 
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Vadītāja pretestība ir atkarīga no vadītāja materiāla, diametra un vadītāja garuma. Pretestībai 

piemīt īpašība pārvērst elektrisko enerģiju neatgriezeniski siltumā. Ja pa vadu plūst līdzstrāva, 

tad strāvas sadalījums vada šķērsgriezumā ir vienāds. Pie maiņstrāvas strāvas blīvums palielinās 

uz vadītāja virsmas, bet samazinās tā centrā.  Pretestības aprēķinu formula: 
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kur: 

R – aktīvā pretestība, Ω/km 

R0– vadītāja pretestība pie līdzstrāvas, Ω/km 

χ – dzīslas savijuma koeficients 

F(x) – zudumu koeficients vadītājā virsmas efekta rezultātā 

G(x) – zudumu koeficients vadītājā tuvuma efekta rezultātā 

H(x) – zudumu koeficients vadītājā atkārtota tuvuma efekta rezultātā 

P(s) – funkcija, kura raksturo blakus vadu tuvuma efektu elementārā grupā(atkarīgs no 
savijuma tipa) 

a – attālums starp vadītāju centriem, mm 

do – vadītāja diametrs 

 

1.3.2. Vadītāja pretestība pie līdzstrāvas 

 

Pretestība R0 pie līdzstrāvas ir atkarīga no vadītāja materiāla tā ģeometriskā lieluma un 

temperatūras. Pieaugot pārraides frekvencei aktīvā pretestība pieaug pieaugot ietekmes 

parametriem F(x), G(x), H(x). Vadītāja pretestības aprēķinu formula pie līdzstrāvas. Aprēķinus pie 

līdzstrāvas veikt divvadīgai līnijai: 

[ ]Ω= ,0
S

l
R ρ  



 17

 

Vadītāju īpatnējā pretestība norādīta 1.1.tabulā: 

 

1.1.tabula 

 

Vadītāja materiāls Īpatnējā vadītāja 
pretestība (ρ)[Ω.mm2/m] 

Varš(MT) 0,0175 

Alumīnijs 0,029 

Tērauds 0,098 

 

P(s)– funkcija, kura raksturo blakus vadu tuvuma efektu elementārā grupā (atkarīgs no 
savijuma tipa, tas ir norādīts 1.2. tabulā) 

 

1.2.tabula 

 

Savijuma veids Funkcija P(s) 

pāra 1 

zvaigžņu 5 

zvaigžņu pāra 2 

 

 

Koeficientus F(x) G(x), H(x), Q(x) nosaka atkarībā no (x) parametra: 

 

funkciju (x) nosaka:  

• vara vadītājam fdx 00105.0=   

• alumīnija vadītājam fdx 00082.0=  

f – strāvas frekvence 

d0 – vadītāja diametrs 
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F(x), G(x), H(x), Q(x) noteiksim pēc tabulas, ja pie noteiktā lieluma nav koeficienta vērtības, 
tad izmanto interpolācijas metodi: 

F(x) – zudumu koeficients vadītājā pie virsmas efekta 

G(x) – zudumu koeficients vadītājā pie tuvuma efekta 

H(x) – zudumu koeficients vadītājā pie atkārtota tuvuma efekta 

Q(x) – zudumu koeficients vadītājā virsmas efekta rezultātā, kas norāda uz magnētiskā lauka 
izspiešanu vadītājā 

 

 Zudumu noteikšanas 1.3. tabula: 

X F G H Q 

0-0,49 

0,5 

1 

2 

3 

3,5 

4 

5 

7,7 

10 

lielāks par 
10 

0 

0,00326 

0,00519 

0,0782 

0,318 

0,492 

0,678 

1,042 

1,743 

2,799 

( 4/32 −X ) 

X4/64 

0,000975 

0,01519 

0,1724 

0,405 

0,499 

0,584 

0,755 

1,109 

1,641 

( 8/12 −X ) 

0,0417 

0,042 

0,053 

0,169 

0,348 

0,416 

0,466 

0,530 

0,596 

0,643 

0,750 

1,0 

0,9998 

0,997 

0,961 

0,845 

0,766 

0,686 

0,556 

0,400 

0,282 

X/2  

 

Izmantojot interpolācijas metodi aprēķina funkcijas vērtības pēc sekojošas formulas: 

 

)1(
12

121 )()(
x)+F( F

xx

FFxx
+

−
−⋅−

=∆  

Piemērs: ja x=0,241 
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0016.00
05.0

)000326.0()0241.0(
)F(x1 =+

−
−⋅−=  

 

Savīšanas koeficienta (χ) lielums atkarībā no kūļa savijuma diametra 1.4. tabula: 

1.4. tabula 

Kūļa 
savijuma 
diametrs(mm) 

līdz 30 no 30-40 no 40-50 no 50-60 no 60-70 no 70-80 

Koeficienta χ 
lielums 

1,010 1,016 1,025 1,037 1,050 1,070 

 

1.3.3. Induktivitāte 

Sakaru aparatūrā ir ierīce - spole. Spole uzkrāj eneģiju magnētiska lauka veidā, un tā tik 

koncentrēta telpā starp vadītājiem. Induktivitāte ir atkarīga no vadītāja materiāla, vadītāja izmēra 

un attāluma starp vadītājiem. Tradicionāli palielinoties pārraides frekvencei induktivitātei ir 

tendence samazināties, tas saistās ar Q(x) lielumu, kurš samazinās, jo magnētiskā lauka 

izspiešana no vadītāja samazinās. Induktivitātes aprēķinu formula: 

 








⋅







⋅+

−
= −

km

H
xQ

d

da
L ,10)(

2
ln4 4

0

0 µ  

kur: 

L – induktivitāte, H/km 

µ – materiāla magnētiskā caurlaide(varam µ=1; alumīnijs µ=1; tērauds µ=100; alva µ=1) 

a – attālums starp vadītāju centriem, mm 

d0 – vadītāja diametrs, mm 

Q(x)<1 - funkcija, kura raksturo pretestības pazemināšanos virsmas efekta dēļ 

1.3.4. Kapacitāte 

 

Kondensators ir elements, kas uzkrāj enerģiju elektriska lauka veidā un tā koncentrējas 

telpā starp tā plaksnēm. Kapacitāte (C) nav atkarīga no frekvences, bet to nosaka izolācijas 
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materiāls, vadītāju ģeometriskie izmēri un attālums starp vadītājiem. Kapacitāte paliek 

nemainīga visā frekvenču diapazonā. Kabeļa kapacitāti iespaido izvēlētais izolācijas materiāls 

un tā dielektriskā caurlaidība. Vadītājs ir līdzīgs kondensatoram, viena plāksne ir kabeļa vadītājs, 

bet otra plāksne – izolators. Izolācijas materiāla dielektriskā caurlaidība raksturo dieletriķa 

polarizāciju elektriskajā laukā. Kapacitātes aprēķinu formula:      

kur:  

C – kapacitāte, F/km; 

χ - savīšanas koeficients vadītājam; 

εe- izolācijas materiāla ekvivalentā dielektriskās caurlaidības koeficients; 

a – attālums starp vadītāju centriem, mm; 

r – d0/2 vadītāja rādiuss, mm; 

ψ - koeficients, kas raksturo ķēžu dzīslu tuvumu, apvalka un ekrāna ietekmes pakāpi (ψ) 
atkarībā no izolētās dzīslas diametra (d1) attiecības pret neizolēta vada diametru d0, koeficienta 

(ψ) lielums uzrādīts 1.5. tabulā. 

 

1.5.tabula 

d1/d0 

Lielums atkarīgs no savijuma 

veida ψ 

pāra zvaigžņu 

1,6 0,608 0,588 

1,8 0,627 0,608 

2,0 0,655 0,630 

2,2 0,655 0,630 

2,4 0,655 0,637 

2,6 0,655 0,644 

2,8 0,655 0,648 

 

Piemēram, 3. kategorijas UTP vītā pāra kabeļiem kā izolācijas materiāls tiek izmantots 

polivinīlhlorīds (PVC), kura relatīvā dielektriskā caurlaidība εr ir no 4 – 5; ekvivalentā 
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dielektriskā caurlaidība ir vienāda εe= rε ; parasti εe < εr . Ekvivalentais dielektrisko zudumu 

koeficients izolācijas materiāliem εe dots 1.8. tabulā. 

 

1.3.5. Izolācijas materiāla vadāmības aprēķins 

 

Elektrisko signālu pārraides laikā strāva pāriet no viena vadītāja uz otru, ne tikai caur kapacitāti, 

bet arī caur izolāciju. Izolācijas vadītspēja raksturo vadītāja izolācijas kvalitāti. Izolācijas 

materiāliem, kurus izmanto kabeļu dzīlu izolācijai jābūt ar augstām un stabilām elektriskām 

īpašībām, kā arī jābūt tehnoloģiski ērti lietojamiem. Pie zemiem elektriskiem parametriem daļa 

elektromagnētiskās lauka enerģija no vadītāja izkliedējas dieletriķī līdz ar to notiek strāvas 

noplūde no vadītāja. Vadāmības aprēķina formula: 

 

δω tgC
R

G
iz

⋅⋅+= 1
 

 

kur: 

G – vadāmība, S/km 

Riz – izolācijas materiāla aktīvā pretestība, Ω/km; sakaru kabeļiem šī vērtība parasti ir ļoti liela 
un tad 1/ Riz var neņemt vērā pie lielām frekvencēm; tālsakaru  kabeļos izolācijas pretestība ir 
ap 1010 Ω/km 

ω – leņķiskā frekvence, rad 

tgσ – dielektrisko zudumu leņķa tangenss 

C – kapacitāte, F/km  

 

Dielektrisko zudumu leņķis norāda zudumus dielektriķī pie augstām frekvencēm.  

Plastmasas pielietošana ir viens no iemesliem, jo tai ir daudz zemāks dielektrisko zudumu 

leņķis tgσ pie augstām frekvencēm.  
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2. Simetriskā kabeļa sekundārie parametri 

2.1. Vājinājuma un  fāzes koeficienta noteikšana 
 

Lai aprēķinātu vājinājumu un fāzes koeficientus, jāizmanto tāds pārraides parametrs kā 

izplatīšanās koeficients – γ, kas apvieno vājinājuma un fāzes koeficientus un kuru var izteikt ar 

primāriem parametriem izmantojot sekojošo formulu:  

 

)()( CjGLjRja ωωβγ ⋅+⋅⋅+=⋅+=  

 

No formulas var redzēt, ka vājinājuma koeficients ir reālā daļa no izplatīšanās koeficienta, fāzes 

koeficients ir imaginārā daļa no izplatīšanās koeficienta. 

Pie signāla vājinājuma aprēķina tiek izmantoti visi četri primārie kabeļa parametri, kurus var 

ietekmēt kapacitātes un vadāmības lielumi. Kabeļa kapacitāti ļoti iespaido izvēlētais izolācijas 

materiāls un tā dielektriskā caurlaidība, bet vadāmību iespaido attiecīgi dotā izolācijas materiāla 

dielektriskā zudumu tangenss koeficients. 

kur: 

α – vājinājuma koeficients, Np/km, (pāreja no Np uz dB – iegūto rezultātu reizina ar 8,69) 
dB/km 

β – fāzes koeficients rad/km 

ω – leņķiskā frekvence, rad 

R – vadītāja aktīvā pretestība, Ω/km 

L – vadītāja induktivitāte, H/km 

C – vadītāja kapacitāte, F/km 

G – vadītāja vadāmība, S/km  

 

2.2. Viļņa pretestība 

 

Tā ir pretestība ar ko saduras elektromagnētiskais vilnis izplatoties pa viendabīgu kabeļa līniju 

bez atstarošanās. Viļņa pretestība ir komplekss lielums, kas atkarīgs gan no frekvences, gan no 
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primārajiem kabeļa parametriem. Viļņa pretestību kā jebkuru komplekso lielumu ir iespējams 

izteikt eksponenciālajā formā. Viļņa pretestības aprēķinu formula: 

 

[ ]Ω
⋅+
⋅+=

)(

)(

CjG

LjR
ZV ω

ω
 

 

[ ]Ω⋅= ⋅− vzj

vV ezZ
ϕ  

 

kur: 

Zv – viļņa pretestība, Ω 

ω – leņķiskā frekvence, rad 

R – vadītāja aktīvā pretestība, Ω/km 

L – vadītāja induktivitāte, H/km 

C – vadītāja kapacitāte, F/km 

G – vadītāja vadāmība, S/km  

 

2.3. Elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās fāzes ātruma  

 

Fāzes ātrums nosaka ar kādu ātrumu izplatās viļņa enerģija pa doto kabeļa līniju. Fāzes ātrumu 
nosaka izmantojot iegūtos primāros parametrus pēc sekojošas formulas:  

 








=
s

km

LC
V

1
 

 

kur: 

V – elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums, km/s 

L – vadītāja induktivitāte, H/km 

C – vadītāja kapacitāte, F/km 

Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā ir vienāds ar – c = 3.105 km/s 
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Pie līdzstrāvas elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums ~10000 km/s 

Pie augstām frekvencēm elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums sasniedz ~ 250000 km/s 

 

3. Pētījumu izdarīšana un saņemto rezultātu analīze 

 

Šajā darbā ir vajadzīgi pamatdati, lai aprēķinātu simetriskā kabeļa primāros un sekundāros 

parametrus pie dažādiem savijumu tipiem, izolācijas tipiem, vadu diametriem un pie dažādām 
frekvencēm. Pamatdatu iegūšanai izmantot 1.8. tabulu primāro un sekundāro parametru 
aprēķinam: Aprēķinos izmantot izolācijas biezumu δ = 0,6...0,8 mm. 
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1.8. tabula 
V

ar
ia

nt
s 

D
zī

sl
as

 
m

at
er

iā
ls

 

Iz
ol

āc
ij

as
 

ti
ps

 

S
av

ij
um

a 
ti

ps
 

V
ad

a 
di

am
et

rs
 

d 0
 (

m
m

) 

F
re

kv
en

ce
s 

(H
z;

 K
H

z;
 

M
H

z)
 

K
ab

eļ
a 

ār
ēj

ai
s 

di
am

et
rs

 

b a
l, 
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ε e
 

tg
δ·

10
-4

 

1 Varš 
Porainais 
polietilēn

s  
Pāra 0,5 

800;10;50; 

100;500; 2 
34 1,5 2,5 

1,9...
2.1 

2x10-5 

2 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 0,7 

800;10;50; 

100;500;2 
30 1,6 2,6 4...5 

120...13
0 

3 Varš 
Korda-
papīrs 

zvaigzn
e 

0,8 
800;10;50; 

100;500;2 
32 1,7 2,7 

1,3...
1,5 

3x10-4 

4 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 0,9 

800;10;50; 

100;500;2 
31 1,4 2,4 4...5 

120...13
0 

5 Varš PVC 
zvaigzn

e 
1.0 

800;10; 50; 

     100;500;2 
34 1,5 2,5 1,1 2x10-4 

6 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 1,05 

800;10;50; 

100;500;2 
32 1,6 2,6 4...5 

120...13
0 

7 Varš 
Blīvs 

polietilēn
s 

zvaigzn
e 

1,2 
800;10; 50; 

100;500;2 
31 1,4 2,4 

1,4...
1,5 

3x10-4 

8 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 1,2 

800;10;50; 

100;500;2 
30 1,7 2,7 4...5 

120...13
0 

9 Varš 
Blīvs 

polietilēn
s 

zvaigzn
e 

1,2 
800;10;50; 

100;500;2 
33 1,5 2,5 

1,4...
1,5 

3x10-4 

10 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 1,2 

800;10;50; 

100;500;2 
34 1,6 2,6 4...5 

120...13
0 

11 Varš PVC 
zvaigzn

e 
0,7 

800;10;50; 

100;500;2 
35 1,4 2,4 4...5 

120...13
0 

12 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 1.05 800;10;50; 32 1,7 2,7 4...5 

120...13
0 
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100;500;2 

13 Varš 
Porainais 
polietilēn

s  

zvaigzn
e 

1,5 
800;10;50; 

100;500;2 
31 1,5 2,5 

1,9...
2.1 

2x10-5 

14 
Alumīn

ijs 
PVC pāra 0,8 

800;10;50; 

100;500;2 
30 1,6 2,6 4...5 

120...13
0 

15 Varš 
Blīvs 

polietilēn
s 

zvaigzn
e 

0,7 
800;10;50; 

100;500;2 
35 1,7 2,6 

1,4...
1,5 

3x10-4 

19 Varš 
Korda- 
papīrs 

zvaigzn
e 

1,05 
800;10;50; 

100;500;2 
36 1,4 2,6 

1,3...
1,5 

3x10-4 

20 
Alumīn

ijs 
 PVC  pāra 1,2 

800;10;50; 

100;500;2 
32 1,7 2,4 4...5 

120...13
0 
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4. Pašvērtēšanas jautājumi 

1. Primārie un sekundārie parametri ir atkarīgi no izolācijas tipa - kādus izolācijas materiālus ir 

labāk lietot? 

2. Kā izskaidrot, ka palielinoties signāla frekvencei aktīvā pretetība pieaug?  

3. Kā izskaidrot, ka palielinoties signāla frekvencei induktivitāte samazinās? 

4. Kā izskaidrot, ka palielinoties signāla frekvencei kapacitāte paliek nemainīga? 

5. Kā izskaidrot, ka palielinoties signāla frekvencei izolācijas vadītspēja pieaug? 

6. Kā izskaidrot, ka palielinoties signāla frekvencei vājinājuma koeficients un fāzes ātrums 

pieaug? 

7. Kādi procesi notiek EMV enerģijai izplatoties pa līniju? 

8. Kādus procesus uz līnijas raksturo R un L parametrs? 

9. Kādus procesus uz līnijas raksturo G un C parametrs? 

10. Matemātiski, kādai ir jābūt līnijas pretestībai un izolācijas vadāmībai, lai izveidotu kabeli, 

kuram piemīt supervadības īpašības? 

11. Vai sakaru kabeļa parametri ir atkarīgi no izmantojamā vadītāja savijuma tipa, kādus 

savijumus ir labāk izmantot sakaru kabeļos? 

12. Vai primārie parametri ir atkarīgi no attāluma starp vadītājiem un paša vadītāja diametra? 

13. No kā ir atkarīgs signāla vājinājums? 

14. Kādam mērķim izmanto viļņa pretestību? 

15. Vai viļņa pretestība ir atkarīga no līnijas garuma? 
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Teorija 

Sasniedzamais rezultāts Audzēknis atpazīst un raksturo optiskos 
kabeļus, orientējas to tehniskajos parametros, 
fizikālās īpašībās. Nosauc piemērus optisko 
kabeļu pielietojumam un to konstrukcijām. 
Izprot galvenās atšķirības starp metāliskajiem 
un optiskajiem kabeļiem. Veic optiskā kabeļa 
parametru aprēķinus 

Paredzētais stundu apjoms 8 

 

2. Optiskās šķiedras kabeļi 

2. 1. Optiskā kabeļa raksturojums 

Būtiskas pārmaiņas sakaru sistēmā un pārraides tehnikas uzlabošanā ienesa optiskās šķiedras 

kabeļu (OŠK) sistēmu izpēte un izveidošana pasaules attīstītākajās valstīs. Optiskās šķiedras ir izveidotas 

no ļoti tieviem (diametru 0.1...0.8 μm) stikla šķiedras pavedieniem, kas ciparu signālus (optiskās pārvades 

sistēmas izmanto ciparu impulsu sistēmas) pārraida kā gaismas viļņus, nevis kā elektriskos signālus. Ciparu 

tehnikas pamatā lieto tikai ciparus 0 un 1, balsi un pārraides datus reprezentē tikai nuļļu un vieninieku 

ciparu rinda. Optiskā šķiedra ir vide, kurā ir iespējama optiskā signāla pārraide ļoti lielos attālumos. 

Izmantojamās fiziskās informācijas pārraides vides attēlotas 2.1. attēlā: 
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2.1. att. Simetriskais, koaksiālais un optiskās šķiedras kabelis 

 

Parastajos sakaru kabeļos ar vara vadītājiem pārraidāmās informācijas nesējs ir strāva, bet 

optiskajos šķiedras kabeļos – gaismas viļņi. Vienā OŠK galā ar optiskā kvantu ģeneratora lāzera palīdzību 

raida signālus, bet otrā – ar fotodiodes palīdzību tos uztver. Optiskais kabelis pārvada gaismas signālus. 

Modulētais (mainīga intensitāte) gaismas stars optiskajā šķiedrā tiek raidīts (iespīdināts ar speciāla lāzera 

vai gaismas diodes palīdzību). Gaismas signāla izplatīšanās optiskajā šķiedrā parādīta zemāk 2.2. attēlā 

esošā zīmējumā. 

 

 

 

2.2. att. Gaismas signāla izplatīšanās optiskā šķiedrā 

 

Lai notiktu gaismas signālu pārraide un uztveršana optiskam kabelim ir jābūt ar divām šķiedrām, 

katra šķiedra var pārraidīt datus tikai vienā virzienā.   
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Optiskos kabeļus iedala: 

• vienmoda (šķiedras izmēri - 9/125 μm); 

• daudzmodu (šķiedras izmēri - 50/125; 62,5/125 μm).  

Vienmodu un daudzmodu (nozīmē, ka tajos var atbilstoši izplatīties viens vai vairāki gaismas stari 

– modas). Kabeļa mehāniskai aizsardzībai kalpo primārais aizsargapvalks, kuru sauc par buferi. 

Kabeļa buferis tiek veidots divējādi: brīvi – izvietots plastikātu caurulēs, kuras pildītas ar speciālu 

gēlu, un blīvi – ar vairākām plastikāta kārtām. Shematiski attēlā 2.3. parādītas vienmodu un 

daudzmodu šķiedras: 

 

 

 

2.3. att. Vienmodu un daudzmodu šķiedras 

Vienmodu optiskam kabelim (Single Mode – SM angļ.val.) ir viens gaismas izplatīšanās ceļš. 

Kabeļa serdeņa izmēri ir no 8...10 μm(mikrometrs jeb 10-6 no metra). Vienmodu optisko šķiedru 

izmanto, kur ir augstas prasības attiecībā uz signāla vājinājumu un lieli datu pārraides ātrumi, 

piemēram, pie lieliem attālumie starp tīkla ierīcēm.  
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Daudzmodu optiskais kabelis (Multi Mode – MM angļ.val.) var pārraidīt pa vienu optisko šķiedru vairākus 

gaismas viļņus tā kā šķiedras serde ir ar lielāku diametru un tas ļauj gaismas vilnim izplatīties ar dažādiem  

leņķiem. Daudzmodu šķiedras izmērs ir 50 μm un 62,5 μm. Optiskā šķiedra ir tievs dielektrisks pavediens, 

kas sastāv no diviem slāņiem. Serdes uzdevums ir pārvadīt starojuma enerģiju pa gaismas vadu, bet apvalka 

uzdevums ir nodrošināt enerģijas pārvades apstākļus un aizkavēt enerģijas izstarošanu apkārtējā vidē.  

 

 

2.4. att. Soļu indeksētā un graduēti indeksētā šķiedra 

 

Gaismas laušanas koeficienta vērtību sadalījumu optiskās šķiedras šķērsgriezumā sauc par laušanas 

koeficienta profilu. Atkarībā no laušanas koeficienta profila izšķir: 

• Soļu indeksētās šķiedras - (step index); 

• Graduēti indeksētās šķiedras - (graded index). 

Soļu indeksētām šķiedrām laušanas koeficients visā serdes šķērsgriezumā ir pastāvīgs lielums un notiek 

lēcienveida laušanas koeficienta vērtības maiņa pārejā no serdes uz apvalku. Graduēti indeksētās šķiedras 
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serdei laušanas koeficients nepārtraukti pakāpeniski mainās attālinoties no serdes centra uz serdes ārējo 

malu. Gaismas impulsa izplatīšanā soļu indeksētā un graduētā šķiedrā ir parādīta attēlā 2.4.  

Soļu indeksētās šķiedras gaismas vadi tiek iedalīti: 

• Vienmodu gaismas vados, gaismas vilnim un šķiedrai pastāv sakarība d≈λ un izplatās tikai viens viļņa 

tips; 

• Daudzmodu gaismas vados, gaismas vilnim un šķiedrai pastāv sakarība d>λ un izplatās vairāki viļņi; 

 Daudzmodu optiskā šķiedra uztur pārraides ātrumu pie 2 Gbit/s – līdz 300 m (diametrs - 50 μm) un 150 

m (diametrs - 62,5 μm) un tā vislabāk ir piemērota īsākiem attālumiem – birojos, ēkās lokālo tīklu 

instalācijai. 

Optisko kabeli parasti izmanto kāda liela tīkla maģistrāles (Backbone – angļ.val.) veidošanai vai 

arī lieljaudas serveru pieslēgšanai. 

Optiskās šķiedras kabeļos kā gaismas avotu izmanto gaismas diodes un lāzera starojumu. Tālāk 

attēlos ir parādīts kā izplatās gaismas diodes starojums un kā izplatās lāzera gaismas starojums. 

Gaismas diodes starojumu izmanto daudzmodu optiskās šķiedras kabeļos, jo starojums nav 

koncentrēts, bet izkliedēts un to ir vieglāk ievadīt daudzmodu šķiedrā. Vienmodu optiskai šķiedrai 

izmanto lāzera starojumu, jo tas nav tik izkliedēts un to ir vieglāk ievadīt maza izmēra optiskā 

šķiedrā.  
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2.2. Galvenās prasības, kuras izvirza optiskajiem kabeļiem 

Galvenās prasības, kuras izvirza optiskajiem kabeļiem, ir:  

• augsta izturība pret stiepes deformācijām;  

• mitruma necaurlaidība; 

• augsta termiskā izturība darba temperatūru diapozonā (-45°C...+80°C); 

• labs elastīgums; 

• radiācijas necaurlaidība; 

• ķīmiskā izturība; 

• mehāniski izturīgu elementu izmantošana kabeļu bruņā pret garenvirziena stiepes deformācijām; 

• laba aizsargātība pret atmosfēras iedarbību; 

• augsta drošība un noturība pret traucējumiem; 

• vienkārša montāža; 

• mazi gabarīti un svars; 

• stikla šķiedra ekspluatācijas laikā nedrīkst mainīt savu caurspīdīgumu pieļaujamajās robežas. 

Gaismas signālu izmantošana optiskās šķiedras kabeļos absolūti neietekmē elektromagnētiskie 

traucējumi, kuri rodas darbojoties dažādām tehniskām ierīcēm, ražošanā, transportā, sakaru 

sistēmās un sadzīvē, kā arī pati līnija neizstaro elektromagnētiskos viļņus. Pēdējais garantē, ka 

tiek nodrošināta pilnīga informācijas slepenība un nav arī tik vienkārši nesankcionēti ar 

bezkontaktu metodi pieslēgties optiskās šķiedras kabelim.  

Optisko kabeļu fiziskās īpašības atspoguļotas zemāk 2.5. tabulā: 

 

 

Teicami +  +       

Ļoti labi      +  +  

Labi  +  + +  +   

Vidēji          

Slikti         + 

 

2.5. att. Optiskā kabeļa fiziskās īpašības pie dažādiem ārējiem faktoriem 
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Latvijas sakaru tīklu sistēmas izveidei tiek izmantoti dažādu ārzemju firmu optiskās šķiedras kabeļi 

(somu firma ”NOKIA CABLES”), kuri ir ievērojami lētāki salīdzinājumā ar japāņu firmu ražotājiem, un 

neatpaliek arī ar tehniskiem rādītājiem – pārraides signālu kvalitātes ziņā, kā arī pilnībā atbilst visām 

iepriekšminētajām augstajām prasībām. 
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2.3. Optiskās šķiedras līnijas caurlaides josla 

Optiskās šķiedras līnijām ir plata caurlaides josla, kas ļauj realizēt lielus pārraides ātrumus līdz 

Tbit/s ar mazu signāla vājinājumu. Telekomunikāciju sakaru tīklos izmantojamo kabeļu tipu caurlaides 

spēja (simetriskais kabelis, augstfrekvences kabeļu pāris, koaksiālais kabelis, vienmodu un daudzmodu 

optiskās šķiedras kabelis) 

atspoguļota 3.6. attēlā. Daudzmodu un vienmodu optiskā šķiedra tiek raksturota ar caurlaides joslas 

platumu izteiktu megahercos(MHz). Optisko kabeļu standartā ir pieņemts norādīt caurlaides joslas platumu 

ar koeficientu un tas ir izteikts ar (MHz x km). Dotais caurlaides koeficients ΔF būs atkarīgs no līnijas 

garuma: 

• Daudzmodu optiskai šķiedrai 50/125 μm ΔF ir robežās no 400...1500 MHz x km 

• Vienmodu optiskai šķiedrai 8/125 μm ar līnijas garumu 10 km ΔF ir robežās no 40...150 MHz x km. 

Optikā kabeļa caurlaide nosaka pārraidāmo kanālu skaitu pa doto kabeli un ierobežojas ar paša kabeļa 

dispersiju(vājinājumu). 

 

2.5. att. Kabeļu caurlaides joslu platums  
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Optiskās šķiedras kabelis ir kabelis, kas satur vienu vai vairākas optiskās šķiedras ar 

pastiprinošiem elementiem, un kas nodrošina mehānisku aizsardzību un aizsardzību no apkārtējās vides 

iedarbības. Optiskās šķiedras elementi parasti ir individuāli pārklāti ar plastmasas slāņiem un ietver to 

aizsardzības caurulē piemērotu videi, kurā kabelis būs jāizvieto. Attēlos redzami dažādi optisko kabeļu 

konstrukcijas veidi. 

 

Bez optiskās šķiedras sakaru kabeļiem tiek izmatoti optiskās šķiedras savienojumu auklas 

(patchcord) un optiskie montāžas vadi ( pig-tail). 

Pačkords (patchcord)Optisko šķiedru kabeļa nogrieznis, kam abos galos ir pievienoti konektori. 

Tos izmanto: aparatūras savienošanai ar gala uzmavas krospaneli optiskajiem savienojumiem, sadalošās 

uzmavas atsevišķu šķiedru krosēšanai savā starpā (patchcord IN-LINE), optiskām rozetēm, tīkla kartēm, 

vides konvertoriem, komutatoriem un citām tīkla ierīcēm. Optiskās auklas pēc konstrukcijas ir: 

vienvirziena (simplex) un divvirziena (duplex); pēc izmantojamās optiskās šķiedras – vienmodu (SM , 

Single-Mode) un daudzmodu (MM, Multi-Mode); pēc konektoru tipiem (ST , SC, FC , LC) dalās uz  

pačkordiem (piemēram, SC – SC) un ar atšķirīgiem konektoriem galos (piemēram, ST – SC) un dažādiem 

garumiem.  
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                 Optic fiber patch cables                                                                                             FC-ST Duplex SM/MM 
             (Optiskās šķiedras patch kabeļi)                                                                           (Divvirziena vienmodu/daudzmodu kabeļa aukls)  

 
 

Optiskie montāžas vadi - Pigtail 

Tas ir optiskās šķiedras gabals kur tās viens gals ir iestiprināts konektorā bet otrs gals ir brīvs. 

Optiskā tīkla celtniecības laikā brīvais optikas gals tiek sametināts (sametināšanas iekārta parādīta attēlos 

zemāk) jau ar esošo optisko kabeli.  
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Attēlā ir parādīta optiskās montāžas aukla Pig-Tail ar gala konektoru FC, SM, 0,9/125 , 1,5 m. 

Auklas atšķiras ar gala konektoriem un parasti tiek sagatavotas līdz 1,5 m garumā. Konektora tips FC - 

SM – ir drošākais pie paaugstinātām vibrācijām un precīzāks pie divu konektoru savienojumu, jo tas ir 

ar vītni (savienojumā, piemēram, ar tīkla karti).   

   

  

 

Optiskais montāžas vads - Pigtail 
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Praktiskais darbs 

Darba mērķis Noteikt vienmodu un daudzmodu 
optiskās šķiedras kabeļu parametrus un 
apgūt optiskās šķiedras parametru aprēķinu 
metodiku. 

Paredzētais izpildes laiks 12 stundas 

 

2.4. Darba uzdevums 

Pamatdatu iegūšanai izmantot 1.8. tabulu.( 1.Pielikums) 

Aprēķināt optiskās šķiedras parametrus pie sekojošiem optiskās šķiedras izmēriem: 

 

• Optiskā šķiedras serdeņa diametrs vienmodu 2a=10 μm; daudzmodu 2a=50 μm; 

• Pnm=2,404; viļņa tips, indekss n - raksturo gaismas lauka izmaiņas pa šķiedras perimetru, bet 

indekss m – gaismas lauka izmaiņas pa diametru; 

• tgδ – dielektriskie zudumi šķiedrā (kvarcam tgδ=10-12 ... 10-10); 

• Releja izkliedes koeficients vienmodu optiskai šķiedrai kr=1(dB/km · μm4); 

• Releja izkliedes koeficients daudzmodu optiskai šķiedrai kr=1,5 (dB/km · μm4). 

 

2.5. Optiskās šķiedras parametru noteikšana  

1. Noteikt laušanas koeficientu relatīvo starpību; 
2. Noteikt skaitliskās apertūras lielumu; 
3. Noteikt normēto frekvenci; 
4. Noteikt kritisko frekvenci; 
5. Noteikt modu skaitu; 
6. Noteikt kritisko viļņa garumu; 
7. Noteikt enerģijas absorbēšanās zudumus;  
8. Noteikt enerģijas izkliedes zudumus; 
9. Noteikt kopējos enerģijas zudumus; 
10. Noteikt optiskā signāla jaudas zudumus; 
11. Noteikt starpmodu dispersiju; 
12. Noteikt normēto caurlaides joslas platumu; 
13. Noteikt iespējamo kanālu skaitu. 
14. Atbildēt uz jautājumiem un dot secinājumus par izpildīto darbu. 
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2.6. Optiskā kabeļa parametru aprēķina metodika 

Optiskā kabeļa šķērsgriezuma parametri shematiski attēloti 2.6. zīmējumā: 

a – optiskās serdes rādiuss (μm); 

b – ārējais optiskās šķiedras serdes rādiuss (μm); 

n1 – serdes atstarošanās koeficients; 

n2 – ārējais optiskās šķiedras serdes atstarošanās koeficients; 

n0 – optiskās šķiedras kabeļa apvalka atstarošanās koeficients. 

 

 

 

 

2.6. att. Optiskā šķiedras kabeļa šķērsgriezuma parametri 

 

2.6.1. Laušanas koeficientu relatīvā starpība 

Optiskās šķiedras diamatrs ir atkarīgs no n1 un n2 attiecības, jo mazāka laušanas koeficientu 

starpība, jo lielāks ir šķiedras diametrs(a). Tieši samazinoties serdeņa diametram rodas grūtības ar 

šķiedras izgatavošanu un optiskā starojuma ievadīšanu tajā, tas arī nosaka maksimāli samazināt Δn 

attiecību. Vienmodu optiskai šķiedrai  Δn ≈ 0,003 un turpmāka Δn saamzināšana praktiski nav 

iespējama.  
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Ģeometriskajā optikā gaismas viļņi (modas) tiek attēlotas staru veidā, kas atstarojas un tiek 

lauztas uz robežas starp vidēm ar dažādām optiskām īpašībām. Vides optiskās īpašības ir pieņemts 

raksturot ar laušanas koeficientu: 

ε=n ,  

kur:  

ε – dielektriskās vides caurlaidība; 

n – vides laušanas koeficients. 

Vide ar lielāku laušanas koeficientu tiek saukta par optiski blīvāku vidi. Optiskie viļņi izplatās pie 

nosacījuma optiskajā šķiedrā, ja n1>n2. Sakarību starp n1 un n2 pieņemts raksturot ar laušanas 

koeficientu starpību: 

1

21

n

nn −=∆ ;  

kur: 

Δ – laušanas koeficientu relatīvā starpība; 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

n2 – ārējā serdes materiāla laušanas koeficients. 

Optiskai šķiedrai materiālu laušanas koeficientu relatīvā starpība ir robežās Δ = 0,003 ...0,01.  

2.6.2. Skaitliskā apertūra 

Skaitliskā apertūra NA(Numeric aperture) ir nosacījums gaismas starojuma ievadīšanai 

optiskajā šķiedrā. Maksimālā leņķa (φ) vērtība ar kādu optisko starojumu ievada šķiedrā, un pie 

kuras notiek gaismas staru pilnīga atstarošanās sauc par optiskās šķiedras skaitlisko apertūru NA. 

2
2

1
2

nnNA −= ; 

kur: 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

n2 – ārējā serdes materiāla laušanas koeficients. 

Skaitliskās apertūras atšķirības pie gaismas impulsu izplatīšanās parādīti 2.7. attēlā. 



 43

 

 

2.7. attēls NA lielumu atšķirība optiskajā šķiedrā 

 

NA lielums mainās no attāluma. Augstākās kārtas modas, kuras izplatās zem liela leņķa tuvas 

kritiskam lielumam ātri pamet šķiedru. Šķiedras izejā gaismas izplatīšanās leņķis samazinās. Avota 

un uztvērēja NA ir atšķirīgi. Avota NA nosaka apertūras izejas leņķi, bet detektora NA nosaka darba 

diapozonu  uztvērējam. Nesaskaņotība starp NA rada pabildus zudumus pie gaismas pārraides no 

ierīces ar mazāku NA uz ierīci ar lielu NA vērtību.  

Palielinot NA lielumu tiek palielināta lāzera starojuma intensitāte pie ievadīšnas optiskajā šķiedrā. 

Skaitliskā apertūra parasti ir robežās no 0,15...0,25. Dažiem optiskās šķiedras tipiem tas var būt 

diapazonā no 0,4...0,55. Kabeļu ražotāji eksperimentāli mēra  gaismas signāla ievadīšanas leņķi un 

optiskā kabeļa pases datos norāda skaitliskās apertūras - NA lielumu.  

2.6.3. Normētā frekvence 

Ar normētās frekveces lielumu var spriest par optiskās šķiedras darbības režīmu. Ja V ≤ 2,45, 

tad optiskās šķiedras kabelī izplatās tikai viena veida modas (HE), un ja V > 2,45, tad ir daudzmodu 

optiskā kabeļa darbības režīms. Elektromagnētisko molekule līmenī tiek ņemti vērā elektriskie (E) 

un magnētiskie (H) lauki vai attiecīgo lauku kombinācijas.  

 

2.8. attēls Elektromagnētisko viļņu veidi 
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Normētās frekvences aprēķina formula 

NA
a

nn
a

V ⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅=
λ
π

λ
π 22 2

2
2
1 ; 

kur: 

V – normētā frekvence; 

a – optiskās šķiedras serdes diametrs 2a (m); 

λ – viļņa garums (m); 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

 n2 – ārējā serdes materiāla laušanas koeficients. 

2.6.4. Modu skaits optiskajā šķiedrā 

Modu skaits optiskajā šķiedrā svārstās no 1...100000. Moda ir fizikāls un matemātisks 

jēdziens, kas saistās ar elektromagnētisko viļņu izplatīšanos vidē. Gaisma pēc savas būtības ir 

elektromagnētiskais vilnis, kas sastāv no elektriskās (E) un magnētiskās komponentes (H). Elektriskā 

komponente tiek attēlota ar E vektoru un magnētiskā komponente ar H vektoru. Dažādas šo vektoru 

kombinācijas veido viļņus, kuras sauc par – modām. Moda ir  - elektromagnētiskā lauka izvietojums, 

kas izplatās optiskajā šķiedrā pa noteiktu trajektoriju. Optiskā šķiedra ļauj gaismai izplatīties pa 

vairākām trajektorijām, kuru skaits ir atkarīgs no šķiedras īpašībām un izmēra.  

Atkarībā no viļņa garuma (λ) un kabeļa ģeometriskā lielumu (diametrs - D) sakaru sistēmas var iedalīt 

trīs darba režīmos skat. 2.8. tabulā:  

 

Pārraides  

režīms 

Sakarība 

λ un D 

Procesi 

sistēmā 
Matemātiskās 

iespējas 

Frekvence 

(Hz) 

Viļņa 

garums 
Viļņa tips 

Sakaru 

sistēmas 

Kvazistacionārais λ>>D svārstības 
Oma, Kirhofa 

likums 
0...109 m, km T GL, SSL, KK 

Elektrodinamiskais 

(rezonanse) 
λ≈D viļņi 

Maksvela 
vienādojums 

1010...1012 cm, mm E, H DV, VV  

Kvazioptiskais λ<<D stari 
Freneļa, Guigensa 

vienādojumi 
1013...1015 μm 

HE, EH, E, 
H 

 

DV, OŠ, 
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Apzīmējumu skaidrojums: 

 

λ>>D – zemfrekvences diapazons, λ → ∞; 

λ<<D – staru optika, λ → 0; 

GL – gaisvadu līnijas; 

SSL – simetriskās sakaru līnijas; 

KK – koaksiālas sakaru līnijas; 

DV – dielektriskie viļņvadi; 

VV – viļņvadi; 

OŠ – optiskās šķiedras;  

T- elektromagnētiskais vilnis; 

E, H – simetriskie viļņi ar radiālām izmaiņām 
pa diametru; 

EH – hibrīda vilnis jeb magnētiskā lauka 
gareniskā sastāvdaļa; 

HE – hibrīda vilnis jeb elektriskā lauka 
gareniskā sastāvdaļa. 

 

Normētai frekvencei (V) pieaugot, modu daudzums sāk strauji palielināties, pie tam veidojas jauni 

modu tipi, kad (V) pārkāpj noteiktas kritiskās vērtības robežu. Pie augstām frekvencēm (V) vērtību 

jeb modu daudzumu šķiedrā var novērtēt pēc fomulas vienmodu un daudzmodu optiskai šķiedrai: 

Vienmodu optiskai šķiedrai  
22 2

2

1

2







 ⋅⋅⋅== NA
aV

N
λ
π

 

Daudzmodu optiskai šķiedrai  
22 2

4

1

4







 ⋅⋅⋅== NA
aV

N
λ
π

 

kur: 

N – modu skaits; 

V – normētā frekvence; 

a – optiskās šķiedras serdes diametrs 2a (m); 

λ – viļņa garums (m); 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

n2 – ārējā serdes materiāla laušanas koeficients. 
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3.6.5. Kritiskā frekvence 

Katrai modai ir sava kritiskā frekvence (f0). Pie frekvences, kas ir lielāka par (f0) visa enerģija 

koncetrējas gaismas vadā un efektīvi izplatās pa optisko šķiedru. Ja, frekvence ir zemāka par kritisko 

(f0), tad enerģija izkliedējas apkārtējā telpā un netiek izplatīta pa gaismas vadu. Grafiski to var attēlot 

kā parādīts 2.9. attēlā: 

 

a – divvadīgais pārraides režims; 

b - viļņu pārraides režīmiem. 

 

2.9. att. Optiskā signāla kritiskā frekvence 

 

Dažādas sakaru sistēmas ir saistītas ar noteiktu robežfrekvenci. Atšķirīgi frekvenču 

diapazoni ir divvadīgai līnijai un viļņu pārraides režīmiem.  

Formula, kuru izmanto kritiskās (f0) frekvences noteikšanai: 

 

[ ]Hz
NAa

cP
f nm

⋅⋅
⋅=

π20 ; 

kur: 

f0 - kritiskā frekvence (Hz); 

c – gaismas izplatīšanās ātrums vakumā 3x108 (m/s); 

a – šķiedras serdeņa diametrs 2a (mm); 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

n2 – ārējā serdes materiāla laušanas koeficients; 
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NA - optiskās šķiedras skaitliskā apertūra; 

nmP  – viļņa tips, indekss n - raksturo gaismas lauka izmaiņas pa šķiedras perimetru, bet indekss m – 

gaismas lauka izmaiņas pa diametru. Pie aprēķiniem izmantot HE11 vilni ar lielumu 2,405. 

Viļņa tips 
Skaitliskais 

lielums 

E01 2,405 

HE11 0... 2,405 

HE 01, E01, HE21 2,405... 3,832 

HE12, EH11, HE 32 3,832... 5,520 

H02, E02, HE22 5,520... 6,380 

 

2.10. att. Optisko viļņu veidi 

 

Elektromagnētisko viļņu klases EH, izplatās dažādos gaismas vados un tiem var būt dažādas 

struktūras EHnm, kur: 

n – vektora skaitlis norāda izmaiņas pa sķiedras perimetru;  

m – vektora skaitlis norāda lauka izmaiņas pa diametru.  

 

2.11. att. vektoru skaitlis n un m  

 

 

2.12. att. Shematiski elektromagnētisko lauku vektori dažādām modām  
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2.6.6. Kritiskais viļņa garums 

Viļņa garums ir saistīts ar izmantojamo spektra apgabalu un vājinājumu un tiek saukts par 

caurspīdīguma logiem. Katram caurspīdīguma logam atbilst noteikts viļņa garums un vājinājums. 

Pirmie trīs caurspīdīguma logi parādīti tabulā 2.13.: 

 

Caurspīdīguma logi Viļņa garums, μm Vājinājums, dB/km 

1 0,85 2 – 3 

2 1,3 0,4 – 1,0 

3 1,55 0,2 – 0,3 

 

Līdz pēdējam laikam caurspīdīguma logi tika izskaidroti kā šaura spektra josla pie kuras ir minimāls 

vājinājums. Ražojot OŠ praktiski nav iespējams nodrošināt  šādus šķiedras parametrus un tika 

pārskatīts jautājums par optiskās šķiedras caurspīdīguma logu joslu apgabalu. 

 

 

 

 

 

 

 

Pie optiskās šķiedras parametriem parasti tiek norādīts darba diapozons (caurspīdīguma logs) kādam 

tas piemērots.  

Vienmodu šķiedrai vienmēr norāda minimālo viļņa garumu, pie kura optiskais viļņvads atbalsta tikai 

vienu izplatošo modu. To var novērtēt pēc formulas pie kritērija, ka (V < 2,405): 

[ ]m
n

NAa µπλ ,
405,2

2

1
0 ⋅

⋅⋅⋅=  

kur: 

Caurspīdīguma logi Viļņa garums, μm 

2 λ = 1,280...1,325 

3 λ = 1,529...1,565 

4 λ = 1,565...1,620 

5 λ =1,325...1,450 



 49

λ0 – kritiskais viļņa garums(μm); 

NA – skaitliskā apertūra; 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

d – optiskās šķiedras serdeņa diametrs 2a (mm). 

 

2.6.7. Optiskās šķiedras galvenie parametri 

Optiskā šķiedra tiek raksturota ar trim galveniem pārraides parametriem: 

• Vājinājuma koeficients; 

• Dispersija; 

• Caurlaides joslas platums. 

Šie parametri norāda praktiskās šķiedras kabeļa iespējas, kādā maksimālā attālumā var pārraidīt 

signālu bez reģerācijas.  

 

2.6.8. Optiskā signāla jaudas zudumi 

Gaismas vadi neskatoties uz vairākām priekšrocībām nav ideāli, tajos arī notiek optiskā 

signāla jaudas zudumi. To lielums tiek novērtēts ar rimšanas koeficientu. Gaismas signāla rimšana 

noteic reģenerācijas iecirkņu garumu un tā ir saistīta ar pašzudumiem optiskajā šķiedrā un kabeļa 

zudumiem. Šķiedras pašzudumi (αpaš) ir atkarīgi no materiāla tīrības un sastāv no enerģijas 

absorbcijas un izkliedes zudumiem serdeņa dielektriķī. Galvenie optiskās šķiedras zudumi parādīti 

2.12. attēlā.  






+=+=
km

dB
izabskabpaš ααααα   

 

2.12. att. Optiskās šķiedras zudumu veidi 

kur: 

α – sumārie zudumi (dB/km); 
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αpaš - pašzudumiem optiskajā šķiedrā (dB/km); 

αkab - kabeļa zudumi(dB/km);  

αabs - enerģijas absorbcija serdeņa dielektriķī (dB/km); 

αiz - izkliedes zudumiem serdeņa dielektriķī (dB/km). 

Optiskās šķiedras īpašība ir, ka tajā rodas pārraidāmā signāla enerģijas papildus zudumi, kurus 

raksturo ar kabeļa zudumiem (αkab), un tie veidojas no mikroizliekumiem un šķiedras ģeometrijas 

formas traucējumiem. Pie optiskās šķiedras deformācijas augstākās kārtas modas pamet šķiedru. 

Runājot par šķiedras trauslumu, tad šķiedras izturība uz pārrāvumu ir daudz augstāka kā tērauda 

vadam ar tādu pašu diametru. Tāpēc ražotājfirmas mēra šķiedras rimšanu uzdotajā viļņa garumā un 

iegūto lielumu iekļauj kabeļa pases datos.  

Enerģijas zudumi uz absorbēšana (αabs) ir nosacīti ar kvarca pašabsorbēšanu ultravioletā un 

infrasarkanā spektra apgabalā. Gaismas absorbēšanu arī izsauc dažādi piemaisījumi pie šķiedras 

izgatavošanas. Viļņa garumam pieaugot, kvarca absorbēšanas zudumi pieaug, un infrasarkanajā 

diapazonā (λ > 1,6 μm) kvarca stikls zaudē caurspīdīgumu. Enerģijas zudumus uz absorbēšanu 

nosaka pēc formulas: 

 








⋅⋅⋅⋅=
km

dBtgn
abs ,1069,8 31

λ
δπα  

kur: 

αabs - enerģijas absorbcija serdeņa dielektriķī (dB/km); 

λ – viļņa garums (m); 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

tgδ – dielektriskie zudumi šķiedrā (kvarcam tgδ=10-12 ... 10-10). 

 

Zudumus uz izkliedi izsauc mikroskopiski neviendabīgumi šķiedrā un tie ir neizbēgami šķiedras 

izgatavošanas procesā. Izkliedes zudumi (αiz) tiek noteikti ar optiskās šķiedras materiāla 

neviendabīgumu. Izkliedes būtība ir, ka molekulas un daļiņas ģenerē sekundārus viļņus, kad gaismas 

kvanti krīt uz tām. Gaismai krītot uz šādiem neviendabīgumiem tā izstarojas visos virzienos. Ja daļiņu 

izmēri ir daudz mazāki par viļņa garumu, tad tiek novērota Releja izkliede, ja daļiņas izmēri ir 

samērojami ar viļņa garumu, tad runa iet par Mi – izkliedi. Veicot optisko šķiedru parametru 
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aprēķinus, ņem vērā Releja izkliedes zudumus. Zudumus optiskā šķiedrā uz izkliedi nosaka pēc 

formulas: 

 






=
km

dBK r

iz ,
λ

α , 

kur: 

αiz - izkliedes zudumiem serdeņa dielektriķī (dB/km); 

Kr – Releja izkliedes koeficients; 

• Vienmodu optiskai šķiedrai 1 dB/km x μm4 ; 

• Daudzmodu optiskai šķiedrai 1,5 dB/km x μm4 ; 

λ – viļņa garums (m). 

Papildus kabeļa jaudas zudumi rodas, uzliekot uz optisko šķiedru aizsargpārklājumu no polimēra un 

optiskās šķiedras deformācijas, pie optiskā kabeļa konstrukcijas veidošanas. Polimēra pārklājums ir 

atšķirīgs daudzmodu optiskās šķiedras kabelim, kabeļa diametrs ir 2,0...2,5 reizes lielāks kā šķiedras 

serdeņa diametrs (serdeņa diametrs – 50 μm, kabeļa diametrs – 125 μm). Aizsargapvalka zudumi 

nepārsniedz 0,1 dB/km. 

Vienmodu optiskās šķiedras kabeļa konstrukcija ir savādāka, tāpēc ka modu lauks iespiežas apvalkā 

zināmā attālumā. Līdz ar to, lai nodrošinātu mazus zudumus kabeļa apvalka biezumam jābūt 10x 

lielākam par serdeņa diametru (serdeņa diamets 10 μm, kabeļa diametrs – 125 μm). 

Optiskās šķiedras deformācija izgatavošanas procesā ir līdz 20% no kopējiem zudumiem. Šķiedras 

pašzudumi ir saistīti arī ar mitruma iekļūšanu optiskā kabelī. Mitruma iedarbībā notiek stikla šķiedras 

caurspīdīguma samzināšanās un veidojas mikroplaisas. Aizsardzībai pret mitrumu tiek izmantoti 

mitruma izturīgi apvalki un hidroforbais pildījums.  
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2.6.9. Dispersija un optiskās šķiedras caurlaides spēja 

Ar optiskās šķiedras gaismas vadiem ir iespēja organizēt lielu kanālu skaitu informācijas 

pārraidei lielos attālumos, bet faktiski pastāv nozīmīgi ierobežojumi. Tas ir noteikts ar to, ka pie 

noteiktu attālumu pārraides, impulsi tiek kropļoti (paplašināti) un jo garāka līnija, jo vairāk tiek 

kropļots pārraidāmais signāls. Šī parādība tiek saukta par ”dispersiju” – optiskā signāla spektra un 

modu sastāvdaļu izkliede. Dispersijas ietekme pēc noteikta līnijas attāluma uzskatāmi attēlota 2.13. 

zīmējumā. Impulsa paplašinājuma (dispersija) tiek noteikta pēc formulas: 

 

 [ ]stt ieizl ,22 −=τ  

kur: 

τl – impulsa dispersija, izplatoties pa l garuma 

šķiedru(s); 

tiz un tie –impulsa ilgums kabeļa izejā un 

ieejā(s); 

 

 

2.13. Signāla dispersija pēc noteikta attāluma 
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Starpmodu dispersiju nosaka pēc sekojošas formulas: 

 

[ ]s
c

an
,

21
2 ⋅⋅∆=τ  

kur: 

Δ  - laušanas koeficientu relatīvā starpība; 

n1 – optiskās šķiedras serdes laušanas koeficients; 

c – gaismas izplatīšanās ātrums vakumā; 

d – šķiedras serdeņa diametrs 2a (mm). 

Signāla dispersija ietekmē kabeļa caurlaides joslas platumu, un tas savukārt nosaka kabeļa pārraides 

attālumu. Jo garāka ir līnija, jo mazāka ir caurlaides josla. Korelāciju starp šiem lielumiem var izteikt ar 

formulu: 

[ ]MHzF ,
1

τ
=∆  

kur: 

ΔF – normēta frekvenču josla uz vienu kilometru (MHz); 

τ – impulsa dispersija, izplatoties pa l km garuma šķiedru(sekunde). 

ΔF parasti tiek normēts uz vienu līnijas kilometru un tātad arī noteikta kabeļa caurlaidība uz šo attālumu. 

Caurlaidība, nosaka iespējamo kanālu skaistu, ko var organizēt pa optisko šķiedru, kas ierobežojas ar viļņu 

dispersiju. 

• Vienmodu optiskās šķiedras standarts ΔF ≥ 800 (MHz) 

• Vienmodu optiskās šķiedras zudumi α ≤ 0,25 (dB/km) 

 

2.6.10. Optiskā kabeļa caurlaides josla 

OK caurlaides josla nozīmē cik daudz sakaru kanālu var organizēt pa kabeli. Un tas savukārt ir 

ļoti atkarīgs no OŠ dispersijas. Caurlaides joslas platums ir apgriezti proporcionāls impulsa 

paplašinājumam: 

ΔF=0,44/ τ 0,5 
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2.14. att. Impulss līnijas sākumā un līnijas izejā 

Ciparu pārraides sistēmā dispersija izsauc impulsa formas kropļojumus un viens no svarīgākiem 

lielumiem impulsa paplašināšanās. Sakarā ar impulsa dispersiju tiek ierobežota impulsu izplatīšanās un 

samazinās pārraides ātrums.  

Piemēram, var noteikt maksimālo kanālu skaitu Nk pa optisko šķiedru ar caurlaides joslu ΔF. Šim 

gadījumam tiek ņemts īpatnējais informācijas pārraides ātrums, kas vienāds ar 1 bits/sek. uz 1 KHz. Zināms, 

ka pie analogā signāla pārraides frekvenču caurlaides josla ir 4 KHz. Pie impulsu pārraides signālu 

diskretizācija, kvantēšana un tad kodēšana. Viena telefonijas kanāla diskretizācija ir izteikta: 

n=2·fmax=2·4000=8000 

Signāla nolases tiek veiktas 8000 reizes sekundē. Tālāk pirms kodēšanas tiek veikta signāla 

amplitūdas kvantēšana ar tam tuvāko lielumu, tālāk katrs kvantētais lielums tiek izteikts binārā skaitlī ar 

astoņām zīmēm (28=256) iegūstam iespējamos kvantēšanas līmeņus. Signāls pārveidojās bināros 

elektriskajos impulsos, bet tālāk optiskos impulsos.  

Viena kanāla pārraidei ir vajadzīgi: 

8000·8=64000 impulsi 

Pieņem, ka vidējais ātrums vienā ciparu kanālā ir 70000 biti/s=70 Kbiti. 

Iegūstam maksimālo kanālu skaitu Nk pie caurlaides joslas ΔF: 

 

Nk=F·106 / 70·103~14,2·F 

 

Organizējot telefonijas sakarus kas noteikti pēc formulas ir vajadzīgas divas optiskās šķiedras. Katra šķiedra 

darbojās vienā virzienā.  
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Pētījumu izdarīšana un saņemto rezultātu analīze 

 

Šajā darbā ir vajadzīgi pamatdati, lai aprēķinātu optiskās šķiedras parametrus. Pamatdatu iegūšanai 

izmantot 1.8. tabulu: 

1.8. tabula 

n1(serde) n2(apvalks) Viļņa garums(nm) 

1,53 1,52 850 

1,5 1,4 1280 

1,483 1,482 1300 

1,479 1,478 1320 

1,467 1,466 1530 

1,468 1,467 1560 

1,505 1,504 1350 

1,55 1,54 1600 
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Pašvērtēšanas jautājumi  

1) Kādas ir optiskās šķiedras priekšrocības un trūkumi salīdzinot ar tradicionāliem sakaru kabeļiem? 

2) Kādi ir galvenie viļņu tipi optiskās šķiedras teorijā? 

3) Pie kāda nosacījuma notiek gaismas viļņu izplatīšanās pa šķiedru? 

4) Kas notiek šķiedrā, ja netiek ievēroti f0 un λ0 parametri? 

5) Ko nosaka optiskai šķiedrai skaitliskā apertūra – NA? 

6) Kādu materiālu var izmantot optiskās šķiedras izgatavošanai? 

7) Ko nozīmē gaismas viļņa dispersija? 

8) Kādai jābūt šķiedras laušanas koeficientu attiecībai, lai notiktu viļņu izplatīšanās pa kabeli? 

9) Caurspīdīguma logu raksturojums? 

10) Ar kādām metodēm var analizēt gaismas izplatīšanos optiskajā šķiedrā? 

11) Kādi viļņu veidi izplatās pa šķiedru? 

12) Kādas ir atšķirības starp gaismas diodes un lāzera starojumiem? 

13) Kurā gadījumā tiek realizēts vienmodu pārraides režīms?  

14) Kādi nosacījumi ir jāizpilda, lai nenotiktu enerģijas izplatīšanās noplūde kabeļa apvalkā un 

apkārtējā vidē?  

15) Kāpēc ir nosacījums, ka elektromagnētiskā viļņa garumam ir jābūt mazākam kā kritiskam vilnim?  

16) Kuros gadījumos izmanto izjaucamos savienotājus un kuros gadījumos neizjaucamos savienotājus? 

17) Ko Jūs zināt par Latvijas SDH tīklu un kādu kabeļa tipu tam izmanto? 

18) Pie kādas tīklu klases ir pieskaitāms SDH tīkls? 

19) Kādi pārraides ātrumi tiek nodrošināti SDH tīklā? 

20) Dot secinājumus par izpildīto darbu. 

 


