
  ZEONكابل فيبر نوري 
  چرا بايد به مطالعه اين راهنما پرداخت 

توسط تكنسين هاي كارخانه ، به طور كامل مورد سـنجش و ارزيـابي قـرار     ZEONكابل 
آشنايي به اين دستور العمل كاربردي و همگذازي سيسيتم فـوق بـه منظـور درك    . گرفت 

  . ا توصيه مي گردد به شم ZEONنحوه بهينه سازي كابل و بهبود استفاده از 
كوچكي اسـت كـه از طريـق    ) فايبر گالس ( كابل فيبر نوري متشكل از فيبرهاي شيشه اي 

كابل زئون ، پوشش فوالدي است كه رشته هاي فيبر را احاطه نمـوده  . نور جابجا مي شوند 
 به منظور حفظ نور حاصل از فيبرها به عنوان يك ابزار اجرايي مـوثر نيـاز بـه كنتـرل    . است 

چـين دار كـردن ، يكدفعـه كشـيدن يـا فشـار       .مناسب و اجراي آزمايشات استاندارد داريم 
دادن بيش از حد منجر به قطع و از كار افتادن رشته هاي فيبر نوري مي گردد اين پديده در 

  . نهايت به كاهش بازدهي و حتي افت كامل انتقال نور منتهي مي شود 
  همگذاري كابل زون  -۱

A  .ل راهنماي ماب  
  جهت استفاده در قاب تيتانيوم 

تلكسوپ ها ، دو پـيچ واقـع شـده در لولـه را بـه آرامـي بـاز         FLIP-UPبه منظور  -۱
  . به نصب قطعه بپردازيد  (TTL)نموده و يا از طريق لنزها 

 . به لغزاندن دوشاخه در ميان قاب و لوال يا قطعه بپردازيد  -۲

وله يا قطعه با ساير ساختارها محكم هر دو پيچ را بطور مساوي به منظور هم ترازي ل -۳
 . نماييد 

  ) گارگويل ( با هدف استفاده بر قاب هاي ناوداني شكل 
  . بر پشت قاب بپردازيد  NOSE PADلوله را محك نمونه و به انتقال  -۱
راهنمــاي كابــل را بــا اســتفاده از شــاخك هــا در پشــت لــوال قــرار دهيــد و بخــش   -۲

 . مده شده باشد نگهدارنده كابل بايد به سمت چپ برآ

 . بپردازيد  NASE PADمجددا به اتصال لوال و  -۳

پـيچ را بـيش از حـد    : هشـدار  . پيچ را مجددا نصب نمـوده و كـامال محكـم كنيـد      -۴
 . محكم نكنيد 


