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Şrkıl 1 — Yeni Ameııka � Alaska (r�lcfoıı

kablosu guseı qâhı

11 Aralık 1956 da Amerika Bulaşık Dcv�
ltUerı ile Alaska yarımadası arasında yeni ve
mühim bir muhaboic hattı hizmete adıldı Hal,
Port Angeles (Washington) dan Skag'vvay (A�
laska) e uzanan 1272 millik denizatı kablosu.ı�
dan ibarettir

Şeref konuşması, Fan bank Anclıoıv^",
Ketchıkan ve Seattle dahil, Juııoa'i'yu V'nsh'n^�
ton'a bağlıyan 4600 milden fazla uzun bir tele�
fon şebekesi azetme'o yapılmıştu Moıasıınd"
her şehrin asV.erı ve mulkı memurlaıı, sanayi
mensupları hatır bulunmuşlardır

21000 000 US djlaılık kablo sistemi ,\!
ana projeyi ihtiva etmektedir. Bıiını Am"iıcan
Tclephone and Telepraph şirketinin Uzak Mes •.�

fe Hatl.ıu Dairesi, dığ�erını de Muhabere Bırlık�
İotı'nın ış'�ettıgı Alaska Conımunıcatıon System
iı,izi! lamıştır

V.ıı ' iıcıı Tckp'viıe and Telefiaplı şirketi�
nin yaptığı kablo sistemi 877 millik olup Poıt
, ıt,»les',l<ıı Keıehıkan (Alaska) ya kadardır

1 inde ar.]' 'fıkatoıleıı de ılıtıv ı t�d^n birbirinin
av.v ıkı kablo, 'ki nokta aı/'sında sahilden uzak
Ok\ ."iıifi deıınlıklprme uzanınıştn Bu kablolun
1f;,r)(İM'rı �sının Hazuan lıaşı ile Ağustos sonu ara�
:,ın'l ı \l'>i'it ,1 Myci isimli kabîo gemisi dcşemış�
I ' Kat,lc!aı, 25 Eylül 1956 da servise giren ve
okyanusu kateden transatlantik telefon kablo sis
tenimin dizayn ve inşaat .bakımından aynidirler
Tek bir bakır iletken, kablonun meıkezınde UZJ�
yıp gitmekte ve aynı anda bıı çok konuşmala.ı
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Şekil i � � Al�

bert J. Siyer: A

mcrıkan ordusu�

nun kablo gemisi,

Alaska telefon

kablosunun derır.

deniz kısmının dö�

şemesinde 83 de�

nizci ve 10 Bell

System mühendi�

si çalısmtıştır.

Tekne 391,0 ton

civarındadır. Ka�

visli oluklarındım�

takriben 1500 mil

kablo okyanus su�

larına akmıştır.

' ' . ^ i : î .•••••• ' . / % ' ^ . A

•. '^ � ^ ı.t.rr# '*&"*£•' {*'*",<

ayni yönde geçirmektedir. (Koaksıyol kablo).

İletken, elektrik akımı için bir dönüş iletkeni

teşkil eden bükülebılır madeni şeritlerden su ge�

çirmez bir madde ile (polıtilen) izole edilmiş ve

sarılmıştır. Bu elemanlar katranlanmış kanaviçe.

juta ve çelik zırh tellen ile korunmuştur. Bu

derin deniz kablosunun dış çapı 1/2 inçtir. Ağır�

lığı ayak basına takriben 1 libredtr. Aysbergler�

den, balıkçı gemilerinden ve çalkantılı sulardan

korunmayı ıcabettiren sıg yerlerde kablo çapı

2 1/2 inç, ağırlığı ayak başına 9 libredir.

Şekil 3 — Kablo gemisinin

kesiti •

Taut ıvıre: Kılavuz teli

Cable tank: Kablo amban

Fleetmg table : Kablo ver�

me klavuzu

Hatıl off tnachme Kablo

döşeme makınası

Buoy storage: Samandım

deposu

Bow sheaver : Kablo sal"

mak için kavisli oluklar.

Alaska Communicatıon System'ın Skagvvay

ile Ketcikan arasındaki 395 millik kablosu 19D5

yazında döşenmiştir; Alaskanın güney sahil su�

ları boyunca uzanır, tek bir denizaltı kablosudur.

Çvft kablo sisteminde 40 millik aralıklarla

39 repetör vardır. Sığ deniz kablosu karada ku�

rulmuş personelsiz 11 repetör ıstasyonludur. Re�

petörler 40 millik aralıklarla konmuştur.

Güney terminali Port Angeles'ten çıkan kab�

lo devereleri, Seaıttle'de, Pacific Tedephone and

Telegraph şirketi tarafından yakında kurulmuş
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Şekil J, — Kablo
gemisi Myer'in \�
çıne saatta 2 mil�
lik bir hızla kablo
yerleştiriliyor. Bu
geminin i� büyük
kablo ambarından
biridir. Ortadaki
adam kabloyu,
merkezdeki konik
sııtun etrafında
ambarın içinde

dikkatle ve yürü�
yerek yerleştiri�
yor. İlerdeki a�
ium kabloyu ya�
kın kangallara bi�
tiştirmek için ha�
zır beklemekte�
dir Kangalların
birbirine yapışma�
sını önlemek için
iuta üzerine bir ki
reç eriyiği sürül�
mektedir.

� f

Şekil 5 — Ket�
chıkan'dakı termi�
nal istasyonu (A�
laska). American
Telephone and Te�
legraph Şirketinin
kablo devreleri bu
rada Alaska, Com�
munıcatıon Syste
m'ın tesisatı ile
bağlanmakta ve
Alaska'nın içine
doğru uzanmakta�
dır. Terminaller,
kabloların beslen�
mesi ıçnı gerekh
enerji tesisatım
haizdirler.



Şekil 6 � � Poıt
Angeles (Washınc/
loıUtc kurulan q:ı
j . , y terminali. Bu�
<acia atnızaltı dcı �
; cin. ı, radyo hnK
ı ı • t'ir.,y!c. Pacı�
''c Tclephonc anıl
Tc'ltj.aph Şırkctı�
rı.ı Bell Systat
' C " ^ hie.ıafe şrbr
ı;csi"jle irtibat ı/fi M
(",'; Isr.tüe'c u�zr.�
tıhr.

radyo link irtibatı ile A. B. D. şebekesine bağ�
lanmıştır. Kuzey uçta, Skagway'den öteye, dev�
reler, Alaska Communication System'ın işlettiği
Alaska şebekesine bağlanmıştır.

Sistemin inşası 2 yıldanfazla sürmüştür. Ay�
ni anda 36 konuşmayı nakledebilir. 1937 denberi

Amerika ile Alaska arasında cereyan eden telli
ve telsiz muhabereyi takviye etmiştir.

Bu yeni kablo sistemi, radyotelefon ve telli
devrelerin kapasitesini 2 misimden fazla arttıra�
cak, konuşmalarda netlik ve emniyetle Amerika�
nın en ıyı telefon hatlarından biri olacaktır.
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