Parametry geometryczne

czoła ferruli
Technologia światłowodowa, ze względu na szereg zalet zdominowała obecnie systemy transmisji danych.
Czy projektując swoją sieć pamiętasz o tym, że jej niezawodność zależy od jakości wszystkich elementów,
nawet tych najmniejszych?
Złącza światłowodowe stały się nieodłączną częścią linii optycznych. Łatwość tworzenia połączeń,
szybkie spinanie i rozłączanie, stabilność połączenia,
możliwość łatwego dostępu oraz szereg innych zalet sprawiły, że złącza wykorzystywane są tam, gdzie
zachodzi potrzeba częstej konfiguracji sieci oraz częstego przeprowadzania pomiarów kontrolnych. Stosowane są także do łączenia kabli światłowodowych
z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi.
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parametry geometryczne pozwalają uzyskać małe straty IL na
złączu optycznym, zachowując równocześnie odpowiedni poziom strat odbiciowych RL. Wtyki światłowodowe polerowane są
czoło kontaktu, które jest prostopadłe do osi złącza oraz APC,
w którym czoło ferruli wypolerowane jest pod kątem 8º.
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Geometrię złącz wyznaczają trzy kluczowe parametry: promień
krzywizny, wysokość włókna oraz przesunięcie wierzchołka,
nazywane również offsetem apexu. Tylko dokładna kontrola
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Tab.1. Znormalizowane wartości parametrów geometrycznych czoła ferruli.
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Firma ELMAT wykorzystuje wysokiej klasy maszyny polerskie, dzięki czemu
uzyskujemy idealne parametry geometryczne czoła ferruli!
Kierując się zasadą, że w jakości nie ma miejsca na kompromisy,
produkujemy złącza o najwyższej jakości
Zawsze dążymy do tego, aby optyczne elementy połączeniowe
Fibrain były najwyższej jakości – w tym celu zawęziliśmy jeszcze
bardziej zakresy wartości dla parametrów geometrycznych czoła
ferruli w stosunku do obowiązujących norm.
Dla przykładu zakres wartości promienia krzywizny dla wtyków
kątowych wynosi 7 - 12 mm, natomiast dla wtyków płaskich typu
PC 10-25 mm.
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i elektronicznych mikroskopach, służących do wizualizacji i kontroli obszarów stykowych elementów optycznych. Interferometr
jest najdoskonalszym narzędziem do prawidłowej i precyzyjnej analizy geometrii złącza, dzięki czemu mamy pewność, że oferujemy patchcordy i pigtaile, oraz szereg innych produktów, jak np. splittery , które są zakończone wtykami światłowodowymi
o doskonałej geometrii.
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WYSOKOŚĆ WŁÓKNA

100% pomiarów
interferometrycznych
100% kontrola
procesu polerowania

ZŁĄCZA FIBRAIN

Nie skracamy procesów technologicznych w celu poszukiwania
oszczędności czasowych i kosztów wytwarzania!
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