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 1. Różne technologie sieciowe 
a wielkość segmentów sieci

Odległość, na którą przesyła-
ne są sygnały zależy od wybo-
ru technologii i protokołów 
komunikacyjnych. W chwili 
obecnej dominującą technolo-
gią w sieciach LAN jest Ether-
net, opisany w specyfikacji
IEEE 802.3.

Zakładając, że sieć zaprojek-
towano zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku 1, 
w sieci tej — w jej szkielecie 
(topologia gwiazdy) — pracu-
ją trzy przełączniki (switche) 
i dwie stacje robocze.

Aby zrealizować powyższą 
sieć, należy zbudować odpo-
wiedni tor transmisyjny (połą-
czenia fizyczne) tak, jak na ry-
sunku 2.

Okablowanie poziome zaczyna się od kabla krosowego — linki (1), łączącego urzą-
dzenie koncentrujące ruch (switch grupowy IDF1) z odpowiednim gniazdem RJ-45 
panelu krosowego (2) (frontowa część panelu). Z tyłu panelu krosowego, w złączu 

Rysunek 1 
Schemat połączeń sieci.  
MDF — główny punkt 

dystrybucyjny, IDF — pośredni 
punkt dystrybucyjny

Rysunek 2 
Tor transmisyjny  

— połączenia fizyczne
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IDC, „zaszyte” jest okablowanie (3) biegnące aż do punktu abonenckiego (4). Kabel 
krosowy — linka (5) zamyka przebieg, doprowadzając sygnał do stacji roboczej (6).

Okablowanie pionowe stanowią połączenia między przełącznikami grupowymi 
IDF1 i IDF2 a przełącznikiem szkieletowym. Switch grupowy podłączony jest do 
kabla krosowego światłowodowego, który dochodzi do frontowej części panelu 
krosowego światłowodowego. Z tyłu panelu przypięty jest kabel przebiegu piono-
wego. Kabel ten zakończony jest w MDF, w panelu światłowodowym.

W zależności od zastosowanej technologii, długości poszczególnych przebie-
gów mogą być różne i wymagać będą odpowiedniego okablowania miedzianego 
lub światłowodowego. Zalecenia dotyczące wyboru medium definiuje norma EN
50173 (tab. 1).

Segment Kable zalecane Kable dopuszczalne

Okablowanie poziome Czteroparowa skrętka 100 Ω kat. 3/cat 5e lub 6 Skrętka 120 Ω lub STP 150 Ω

Światłowód wielomodowy 62,5/125 Światłowód wielomodowy 50/125

Okablowanie pionowe Światłowód wielomodowy 62,5/125 Światłowód jednomodowy

Czteroparowa skrętka 100 Ω Skrętka 120 Ω lub STP 150 Ω

W kolejnej tabeli zestawiono dane, które pomogą dobrać odpowiednie interfejsy 
warstwy fizycznej, w zależności od żądanej odległości maksymalnej. Tabela ta po-
zwoli również dobrać odpowiednie urządzenia aktywne.

Medium miedziane

Technologia
Rodzaj medium

(wymagania mini-
malne)

Topologia
Maksymalna długość 
toru transmisyjnego

[m]
Uwagi

Ethernet

10Base-2 Kabel koncentryczny Magistrala     185 Znaczenie historyczne

10Base-5 Kabel koncentryczny Magistrala     500 Znaczenie historyczne

10Base-T Kabel UTP Gwiazda     100 Do łączenia urządzeń sie-
ciowych

Fast Ethernet

100Base-TX Kabel UTP
kategorii 5

Gwiazda     100 Do łączenia stacji robo-
czych do przełączników 
grupowych

Gigabit Etherenet

1000Base-T1 Kabel UTP 
kategorii 5E
4 pary

Gwiazda     100 Do łączenia serwerów, 
stacji roboczych

1000Base-TX2 Kabel STP
kategorii 6
4 pary

Gwiazda     100 Do łączenia serwerów, 
stacji roboczych

Tabela 1 
Zalecane media 

w poszczególnych  
segmentach sieci

Źródło: EN 50173.

Tabela 2 
Główne technologie Ethernet 

i ich zastosowanie

1  Strumień główny dzielony jest na cztery strumienie po 250 Mbps i przesyłany czterema 
parami kabla w tym samym czasie. Urządzenia aktywne wymagają czterech modułów 
nadawczo-odbiorczych (TIA/EIA-854 A).
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1000Base-CX Kabel STP Magistrala       25 Do łączenia urządzeń sie-
ciowych

10 Gigabit Ethernet

10Gbase-T Kabel STP
kategoria ≥ 6

Gwiazda     100 W przygotowaniu

Medium światłowodowe

Technologia
Rodzaj medium

(wymagania mini-
malne)

Długość 
fali

[nm]

Średnica 
włókna
[µm]

Odległość  
maksymalna

[m]
Uwagi

Ethernet

10Base-FOIRL Światłowód wielomo-
dowy

850 50   2000 Znaczenie historyczne

62.5

Fast Ethernet

100Base-FX Światłowód wielomo-
dowy

1300 50   2000 Sieci do użytkownika, do 
łączenia miedzy urządze-
niami aktywnymi

62.5

Gigabit Etherent

1000Base-SX Światłowód wielomo-
dowy

850 50     500 Sieci szkieletowe

     5503

62,5      2204

     2755

1000Base-LX Światłowód wielomo-
dowy

1300 50     550

62,5     550

Światłowód jedno-
modowy

1310 9   5000

10 Gigabit Ethernet

10GBASE-S Światłowód wielomo-
dowy

850 62.5       26 Szybkie sieci szkieletowe

50  82/3006

10GBASE-L Światłowód jedno-
modowy

1310 9  10 0007

10GBASE-E Światłowód jedno-
modowy

1550 9 40 000

10GBASE-LX4 Światłowód

wielomodowy

1300 62.5     300

10GBASE-LX4 Światłowód jedno-
modowy

1310 50     300

9 10 000

Porównując systemy okablowania wielomodowego o różnych średnicach, łatwo za-
uważyć, że systemy 50/125 µm zapewniają większe odległości. Zaleca się więc sto-

2  Strumień 1000 Mbps przesyłany jest dwoma parami w jednym kierunku i kolejnymi dwo-
ma w przeciwnym (TIA/EIA-854 A).

3  Zalecenie „ANSI Fibre Channel” ISO/IEC 11801.
4  TIA/EIA 568.
5  ISO 11801.
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sowanie tego typu światłowodów. Trzeba jednak pamiętać, że aby móc osiągnąć 
wskazaną w powyższej tabeli maksymalną odległość, tor transmisyjny powinien 
charakteryzować się odpowiednimi, zdefiniowanymi w normach, maksymalnymi
tłumiennościami.

Projektując okablowanie strukturalne trzeba mieć na uwadze to, że będzie ono słu-
żyło nie tylko do przesyłu danych w technologii Ethernet (aż do 10-gigabitowego 
Ethernetu), ale może również służyć do przesyłania danych z wykorzystaniem in-
nych technologii (np. ATM). 

Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Ca-
bling Standard Part. 1: General Requirements, przy projektowaniu światłowodo-
wego okablowania strukturalnego długość budynkowego okablowania pionowego 
nie powinna przekroczyć 300 m, natomiast długość okablowania kampusowego 
1700 m (światłowód wielomodowy) oraz 2700 m (światłowód jednomodowy).

Medium światłowodowe
Okablowanie budynkowe 
pionowe + kampusowe

Okablowanie budynkowe 
pionowe

Okablowanie kampusowe

62,5/125 2000 m 300 m 1700 m

50/125 2000 m 300 m 1700 m

9/125 3000 m 300 m 2700 m

Również temperatura ma wpływ na projektowaną długość okablowania struktural-
nego — większy w przypadku stosowania kabli UTP i mniejszy w przypadku stoso-
wania okablowania ekranowanego. Wpływ temperatury na zmniejszenie długości 
segmentu sieci dla systemu nieekranowanego (UTP) i ekranowanego (ScTP) przed-
stawiono na rysunku 3. Producenci podają parametry dynamiczne torów transmi-
syjnych dla temperatury pracy 20°C. 

Tabela 3 
Dopuszczalne długości 

światłowodowego okablowania 
budynkowego pionowego 

i kampusowego

6  TIA-568-B.1-4 (Addendum No. 4 do TIA/EIA-568-B.1) „Recognition of Category 6 and 
850 nm Laser-Optimized 50/125 µm Multimode Optical Fiber Cabling”. W nadajnikach 
stosowana jest technologia VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), zapewniająca 
przepustowość 10 GBps na odległość do 300 m.

7  http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk214/technologies_white_paper09186a-
0080092958.shtml.

Rysunek 3 
Wpływ temperatury na 

zmniejszenie długości segmentu 
sieci — system nieekranowany 

(UTP) i ekranowany (ScTP)

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk214/technologies_white_paper09186a0080092958.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk389/tk214/technologies_white_paper09186a0080092958.shtml
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 2. Kable miedziane  
— charakterystyka

W okablowaniu poziomym stosuje się najczęściej kable miedziane. Kable oraz zwią-
zane z nimi urządzenia pasywne podzielono na kategorie (norma TIA/EIA) i klasy 
(ISO). Podział ten przedstawia tabela 4.

Kategoria Klasa
Maksymalne 

prędkości
[Mbps]

Pasmo
częstotliwości

[MHz]
Opis

1 — — Nieekranowana skrętka telefoniczna. Nie nadaje się do trans-
misji danych. Znaczenie historyczne.

2 — —     4 Nieekranowana skrętka umożliwiająca transmisję głosu i da-
nych. Znaczenie historyczne.

3 C     10   16 Nieekranowana skrętka umożliwiająca transmisję głosu i da-
nych. Znaczenie historyczne. Maksymalnie 10Base-T

4 —     16   20 Nieekranowana skrętka umożliwiająca transmisję głosu i da-
nych. Znaczenie historyczne.

5 D   100 100 Nieekranowana skrętka umożliwiająca transmisję głosu i da-
nych.

5e D+ 1000 100 Nieekranowana skrętka umożliwiająca transmisję głosu i da-
nych. Wymagane dodatkowe pomiary dynamiczne toru trans-
misyjnego.

68 E 1000 250 Systemy skrętkowe nieekranowane lub ekranowane.

79 F Brak danych 600 Systemy ekranowane.

Jedną z cech dobrego okablowania sieciowego jest jego rozwojowość, tzn. możli-
wość zastosowania szybszej transmisji danych przy użyciu tych samych nośników. 
Dlatego też zaleca się stosowanie okablowania jak najwyższej kategorii. Powoduje 
to jednakże podniesienie kosztów. 

Systemy nieekranowane skrętkowe zbudowane są z odcinka czteroparowego kabla 
nieekranowanego, zakończonego z jednej strony w module gniazda abonenckiego, 
a z drugiej w module gniazda panelu krosowego. 

Kable charakteryzowane są zarówno przez parametry mechaniczne, jak i dyna-
miczne. Parametry mechaniczne obejmują takie cech kabla, jak:

—  Rodzaj i średnicę przewodnika oraz izolacji. Przewodnik może być typu „drut” 
lub „linka”. Kable typu „drut” — o jednolitym przewodniku — stosuje się do 
układania przebiegów kablowych (układa się je łatwiej, ale są mniej odporne na 
zginanie), a „linkę” jako kable krosowe. Średnica przewodnika ma duże znacze-
nie, ponieważ jeśli jest źle dobrana, może uniemożliwić jego zaterminowanie 
(„zaszycie”) w panelach krosowych lub gniazdach abonenckich. Średnicę prze-

Tabela 4 
Kategorie okablowania 

miedzianego

8  Czerwiec 2002 r.
9  Brak specyfikacji w normach — stan na październik 2004 r.
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wodnika najczęściej podaje się w jednostkach AWG (American Wire Gauge). Ta-
bela 5 ułatwi przeliczenie AWG na średnicę wyrażoną w milimetrach.

—  Liczbę par kabli — kable mogą być jednoparowe lub wieloparowe (najczęściej 
4-, 50- itp.). W systemach okablowania strukturalnego głównie zastosowanie 
mają kable czteroparowe.

—  Średnicę zewnętrzną kabla — jest to niezbędna informacja potrzebna do obli-
czeń rozmiarów koryt kablowych.

—  Rodzaj ekranu.
—  Zakres temperatur podczas instalacji i pracy kabla.
—  Dopuszczalne promienie zgięcia kabla przy instalacji i podczas pracy — nie na-

leży przekraczać podanych przez producenta wartości, gdyż wpłynie to nega-
tywnie na parametry dynamiczne przebiegu kablowego („rozkręcanie się” par).

—  Materiał powłoki — oprócz tańszej powłoki z PCV stosuje się powłokę LSZH 
(Low Smoke Zero Halogen). Powłoka LSZH nie podtrzymuje palenia się kabla 
i nie wydziela trujących związków chemicznych w przypadku pożaru.

—  Kolor powłoki — najczęściej stosuje się kable w kolorze szarym, ale dla lepszego 
zorganizowania przebiegów instalatorzy często stosują powłoki w innych kolo-
rach (wyższa cena).

—  Masę kabla, podawaną w kg/km lub kg/opakowanie — jest to cenna informacja, 
niezbędna do projektów wytrzymałościowych systemów koryt kablowych. 

—  Jednostkowe opakowanie — kable zazwyczaj sprzedawane są w opakowaniach 
po 305 m, jednak można też kupić je w opakowaniach po 100 i 1000 m.

Przykładowe parametry mechaniczne różnych kabli przestawione zostały w pliku 
parametry_mechaniczne_porownanie.xls.

Tabela 5 
Przelicznik systemu AWG na 

średnicę w mm

AWG mm

40 0,079

(...) (...)

26 0,404

25 0,455

24 0,511

23 0,574

22 0,643

21 0,724

20 0,813

14 1,630

13 1,830

12 2,050

11 2,300

10 2,600

parametry_mechaniczne_porownanie.xls
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 3. Systemy ekranowane

Zasadniczym powodem stosowania systemów ekranowanych jest redukcja wpły-
wu zakłóceń środowiska, oddziałujących na transmisję danych i ochrona otocze-
nia przed zakłóceniami generowanymi przez system okablowania. Ze względu na 
źródło pochodzenia zakłócenia można podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. 
Zakłócenia wewnętrzne powstają w samym kanale, w sprzęcie aktywnym, na sku-
tek szumów cieplnych w rezystorach i półprzewodnikach oraz w miejscach styków 
w przypadku zastosowania niewłaściwej technologii lub niestarannego montażu. 
Zakłócenia zewnętrzne pochodzą ze źródeł znajdujących się poza danym kanałem 
połączeniowym. Można je podzielić na zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) oraz 
radiowe (RFI). 

Bardzo istotne jest oddziaływanie występujące w urządzeniach elektrycznych pod-
czas procesów łączeniowych, związanych z powstawaniem łuku oraz iskrzeń. Wy-
stępują one również przy włączaniu silników elektrycznych dużej mocy (zwłasz-
cza komutatorowych), aparatury elektromedycznej wielkiej częstotliwości, elek-
trycznych środków transportu itp. Powodują je transformatory, piece indukcyjne, 
a także oświetlenie bazujące na wyładowczych źródłach światła (świetlówki, neo-
ny, lampy rtęciowe i sodowe), fotokopiarki, przekaźniki radiowo-telewizyjne lub 
urządzenia wyładowcze (zapłony samochodowe, elektrostatyczne regeneratory po-
wietrza, spawarki elektryczne, piece łukowe).

Ze względu na typowe pasmo występowania, zakłócenia można podzielić na:
—  niskoczęstotliwościowe — do 150 kHz (wyładowcze źródła światła),
—  średnioczęstotliwościowe — od 150 kHz do 16 MHz (sprzęt RTV, urządzenia 

elektroniczne, elektrostatyczne regeneratory powietrza),
—  wysokoczęstotliwościowe — od 16 MHz do 1 GHz (komputery, sprzęt RTV, 

elektromagnetyczne sensory ruchu, radary).
—  impulsowe (silniki, przełączniki, spawarki, zapłony samochodowe).

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) jest to zdolność systemu (elektrycz-
nego lub elektronicznego) do poprawnej pracy w swoim otoczeniu. Oznacza to, 
że dany system nie może generowanym przez siebie polem elektromagnetycznym 
zakłócać otoczenia ani otoczenie nie może powodować wadliwej pracy systemu. 
W skrócie, kompatybilność elektromagnetyczna to cecha systemu o minimalnym 
poziomie emisji przy maksymalnej odporności na zakłócenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna może być osiągalna trzema metodami:
—  przez stosowanie układów symetrycznych,
—  przez filtrowanie,
—  przez ekranowanie.

Układy symetryczne. Zadaniem układu symetrycznego jest przesyłanie równych co 
do wartości, lecz przeciwnych co do znaku sygnałów w liniach nieekranowanej 
pary. Sygnały te indukują równe co do wartości, aczkolwiek przeciwnie skiero-
wane, pola magnetyczne. Pola te znoszą się wzajemnie, czego rezultatem jest brak 
emisji z takiej pary. W praktyce prądy w liniach pary nie są dokładnie równe, nie 
ma pełnego znoszenia się pochodzących od nich pól, istnieje więc minimalny po-
ziom emisji.

Filtrowanie. Zagadnienie filtrowania jest ściśle związane z przedstawionym powy-
żej układem symetrycznym. W przypadku wystąpienia zakłóceń sygnał w liniach 
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pary jest równy co do wartości i znaku. Występuje wtedy tzw. sygnał wspólny. Jest 
on filtrowany (odrzucany) w układach wejściowych odbiornika. W tym celu stosu-
je się sprzężenia transformatorowe.

Ekranowanie jest to zastosowanie klatki Faraday’a wokół chronionego toru trans-
misyjnego. Oznacza to, że uziemiony ekran wykonany w postaci oplotu (w postaci 
siatki z drutów stalowych lub miedzianych) lub folii (aluminiowej, pokrytej jedno-
stronnie lakierem elektroizolacyjnym) z materiału przewodzącego, umiejscowiony 
jest wokół kabli oraz całego osprzętu pomocniczego (gniazda, krosownice itp.). 
Ekranowanie kabla zmniejsza emisję i zwiększa odporność na zakłócenia przy speł-
nieniu rygorystycznego warunku, jakim jest poprawne zakończenie („zaszycie”) 
i uziemienie ekranu kabla.

Zastosowanie okablowania STP w szybkich sieciach teledacyjnych wynika na ogół 
z potrzeby:
—  zabezpieczenia przesyłanych sygnałów przed wpływami otoczenia (ochrona da-

nych sygnałowych przed zakłóceniami środowiskowymi EMI oraz RFI),
—  odizolowania środowiska od przesyłanych sygnałów (utajnienie przesyłanych 

danych),
—  ochrony sygnałów przed zakłóceniami pochodzącymi od innych kabli informa-

tycznych,
—  minimalizacji potencjalnych przyszłych problemów związanych z zagęszczaniem 

sprzętu i linii w budynku.

Przykładowym, prawidłowym zastosowaniem instalacji STP może być okablo-
wanie:
—  w środowisku fabrycznym, w którym obecne są duże silniki, spawarki itp.,
—  na obszarach położonych blisko radiowych lub telewizyjnych stacji przekaźni-

kowych,
—  w warsztatach samochodowych, z uwagi na pracę układów zapłonowych,
—  w laboratoriach i szpitalnych salach operacyjnych, gdzie istnieje konieczność 

wyeliminowania emisji powodowanej przez kable informatyczne,
—  w budynkach administracji państwowej, wojska, policji itp., w których należy 

utrudnić nielegalne przechwytywanie informacji przez analizę emitowanego 
pola magnetycznego.

Okablowanie nieekranowane UTP 
generuje do środowiska zakłócenia 
na poziomie ok. 10–15 dB większym 
niż okablowanie ekranowane STP/
FTP (rys. 4). Poziom ochrony przed 
zakłóceniami nie zależy od rodzaj 
ekranu. Tańszy kabel, ekranowany 
folią FTP zapewnia równie dobrą 
ochronę jak kabel ekranowany ple-
cionką.

Należy zwrócić uwagę, że brak cią-
głości ekranu instalacji ekranowanej 
zwiększa emisję zakłóceń do pozio-
mu instalacji nieekranowanej! Obra-
zują to wyniki pomiaru promieniowania w funkcji częstotliwości (rys. 5).

Jak już wspomniano, standardowym nośnikiem sygnałów w okablowaniu poziomym 
jest skrętka czteroparowa miedziana kategorii 5. Może być ona także wykorzystana 
w okablowaniu pionowym, czego jednak się nie zaleca. Możliwe jest wykonanie ka-
bla bez ekranu — UTP (Unshielded Twisted Pair) lub z ekranem w postaci folii lub 

Rysunek 4 
Porównanie poziomu 

promieniowania różnych 
systemów okablowania  

(UTP, FTP i STP)
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plecionki — FTP (Folied Twi-
sted Pair) lub STP (Shielded 
Twisted Pair). Skręt każdej 
pary kabla jest inny, co wpły-
wa na zmniejszenie przesłu-
chów międzykablowych.

Coraz częściej stosuje się jed-
nak okablowanie kategorii 6. 
Przykładem jest wprowadzo-
ny ostatnio do oferty MO-
LEX PREMISE NETWORKS 
kabel SFTP 600MHz.

Uziemienie jest pojęciem nie-
rozerwalnie związanym z oka-
blowaniem ekranowanym.

Ekran kabla STP jest anteną odbierającą zakłócenia elektromagnetyczne z otocze-
nia i unieszkodliwiającą je przez odprowadzenie do punktu zerowego potencjału 
(ziemi). Jeżeli jednak ekran nie jest uziemiony, zakłócenia przez niego wychwyco-
ne mogą rozejść się jedynie drogą emisji do kanałów w kablu 
lub na zewnątrz. Wykonanie prawidłowego uziemienia jest 
więc podstawowym warunkiem skuteczności okablowania 
STP. Niewłaściwe uziemienie ekranów kabla może spowodo-
wać obniżenie sprawności kabla ekranowanego do poziomu 
niższego niż dla kabla UTP równorzędnej kategorii. Proble-
my z uziemieniem mogą wyniknąć na skutek nieaktywnego 
odprowadzenia do ziemi (nieuziemiony ekran) lub powsta-
nia pętli uziemienia (w przypadku wielu punktów uziemia-
jących). To ostatnie utrudnienie występowało powszechnie 
w instalacjach analogowych, w których obowiązuwało zale-
cenie uziemiania ekranu co 1/10 długości fali (długość fali dla 
przebiegu o częstotliwości f = 1 MHz wynosi 21 metrów). Obecnie, w przypad-
ku sygnałów cyfrowych odstąpiono od tych wymagań, zalecając uziemianie kabli 
ekranowanych służących do przesyłu sygnałów cyfrowych w maksymalnie trzech 
punktach. Jeżeli instalacja kablowa jest uziemiona w dwóch lub trzech punktach, 
a między tymi punktami występuje różnica potencjałów, to od większego potencja-
łu do mniejszego będzie płynął prąd. Prąd ten będzie z kolei generował pola szko-
dliwe dla sygnału przesyłanego w kablu. Dlatego też potencjały tych punktów mu-
szą mieć jak najbardziej zbliżoną wartość (dla większości zastosowań różnica nie 
może przekraczać 1 V).

Jak widać, niskiej jakości uziemienie może być przyczyną emisji fal elektromagne-
tycznych i zakłóceń, samo zaś ekranowanie nie może być lepszej jakości niż sys-
tem uziemienia, do którego zostało podłączone. Jeżeli ekran podłączony zostanie 
do zakłócającego uziemienia, będzie on emitować zakłócenia pochodzące od tego 
uziemienia. Również lokalne zmiany obciążenia w sieci energetycznej mogą spo-
wodować zmianę potencjału uziemienia, a co za tym idzie — emisję zakłóceń przez 
ekran. Ponieważ ekran kabla jest częścią obwodu uziemienia, to przez ten ekran  
— w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych — mogą płynąć prądy wyrów-
nawcze, zakłócając przesyłane dane.

Zachowanie parametrów uziemienia jest więc bardzo ważne i musi być często 
sprawdzane. Systemy uziemienia wymagają stałej konserwacji, w celu uniknięcia 
skutków korozji (występujących podczas łączenia ze sobą różnych metali — tzw. 
korozja galwaniczna), wibracji i zmian temperaturowych.

Rysunek 5 
Wpływ braku ciągłości ekranu 
na wartość promieniowania

Rysunek 6
Kabel SFTP 600 MHz:  

1) powłoka zewnętrzna, 2) żyła 
uziemiająca, 3) ekran z folii 
aluminiowej jednostronnie 

lakierowanej, 4) folia z tworzywa 
sztucznego wzmacniająca 
ośrodek, 5) skręcone pary 
miedziane (drut 24 AWG)
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Zaleca się, aby przewód uziemiający miał powierzchnię przekroju nie mniejszą niż 
16 mm2.

MOLEX PREMISE NETWORKS podzielił instalacje z wykorzystaniem kabla 
ekranowanego STP na trzy klasy. Poczynając od pierwszej, kolejne klasy zapewnia-
ją coraz lepszą ochronę przez zakłóceniami zewnętrznymi, jak również zmniejszają 
emisję zakłóceń do środowiska. Realizacja takich systemów w systemie okablowa-
nia poziomego — od urządzenia koncentrującego do stacji roboczej użytkownika 
— pokazana jest na rysunku 7.

Oznaczenia do rysunku:
1.  Czteroparowa skrętka ekranowana kategorii 5.
2.  Kabel stacyjny/krosowy STP.
3.  Panel:

—  19-calowy ekranowany UTP, USP na moduły Euromod — klasa 
1,

—  19-calowy ekranowany STP, USP, na moduły Euromod — klasa 
2,

—  19-calowy ekranowany STP, USP na moduły Euromod lub 
KATT/360DEG ze zintegrowanymi w pełni ekranowanymi 
gniazdami RJ-45 — klasa 3.

4.  Nieekranowany moduł Euromod — klasa 1, moduł Euromod ekra-
nowany — klasa 2, moduł Euromod ekranowany — klasa 3.

5.  Puszka z pokrywą.
6.  Nieekranowany moduł Euromod — klasa 1, nieekranowany moduł 

Euromod — klasa 2, ekranowany moduł Euromod — klasa 3.

Przebieg kablowy zakończony jest w odpowiednim panelu, takim 
jak na przykład panel 19-calowy ekranowany 360DEG. Mieści on 
16 gniazd RJ-45, z których każde posiada własny kubek ekranujący 
(klatkę Faraday’a).

Z drugiej strony przebieg zakończony jest w punkcie abonenckim.

W systemie ekranowanym standardowo stosuje się moduły ekranowane Euro-
mod w standardzie 50 x 50 mm lub moduły ekranowane Mod Mosaic 45 x 45 mm 
(ewentualnie 45 x 22,5 mm). Przy zastosowaniu pierwszej klasy ekranowania mo-
duły w gniazdach abonenckich mogą być nieekranowane.

Rysunek 7 
Przebieg pełnego okablowania 
STP: klasa 1, klasa 2, klasa 3

Rysunek 8 
Zakończenie przebiegu 
kablowego w systemie 

ekranowanym



12

 4. Pomiary statyczne i dynamiczne 
przebiegów kablowych miedzianych 

i światłowodowych

Każdy przebieg okablowania musi być poddany procesowi pomiaru statycznego 
i dynamicznego. Pomiary statyczne dostarczają informacji o poprawności ułożenia 
poszczególnych żył kabli w złączach i gniazdach, natomiast pomiary dynamiczne 
pozwalają sprawdzić, czy zbudowany kanał transmisyjny spełnia parametry okre-
ślone w normach technicznych. Należy zwrócić uwagę, że urządzenia do pomiarów 
statycznych są znacznie tańsze (koszt kilkuset złotych) w porównaniu do urządzeń 
dokonujących pomiarów dynamicznych (koszt kilkunastu tysięcy złotych). 

Przykładem urządzenia do pomiarów 
statycznych jest Tester SLT3/SLT3S. Te-
stery SLT3 do skrętki nieekranowanej 
oraz SLT3S do ekranowanej i nieekra-
nowanej skrętki czteroparowej skła-
dają się z dwóch jednostek wyposażo-
nych w gniazda do testowania połą-
czeń w sekwencjach 568A, 568B oraz 
USOC (rys. 9). 

Jedną jednostkę podłącza się kablem 
do punktu abonenckiego, a drugą od 
panelu krosowego. Należy zwrócić 
uwagę na jakość kabli używanych do 
pomiarów. Kable takie powinny być 
wcześniej sprawdzone. Diody LED 
informują o ciągłości żył, przerwie, 
zwarciu lub zamienionych parach 
w obwodzie. Innym przykładem po-
dobnego miernika jest niedrogi Full Link Tester (rys. 10).

Miernik ten, oprócz wskaźnika LED, pokazującego poprawnie zre-
alizowane połączenie, sygnalizuje ten fakt za pomocą dźwięku. 
Określa również w sposób automatyczny, czy tor transmisyjny jest 
prosty (straight), skrzyżowany (crossover), czy też typu konsolowe-
go (rollover)10.

Opisane powyżej mierniki służą do sprawdzania prawidłowości po-
łączeń w układzie statycznym (stałoprądowym) i jako takie nie mogą 
być podstawą do określenia kategorii bądź klasy wykonanej instala-
cji sieci okablowania strukturalnego. Dla pomiarów zmiennoprądo-
wych wykorzystuje się specjalizowane mierniki dynamiczne.

Rysunek 9 
Tester SLT3 wraz z tablicą 

kodów

10  Kabel taki ma zastosowanie do połączenia urządzenia aktywnego (takiego, jak switch czy 
router) z portem szeregowym stacji roboczej. Połączenie takie jest wykorzystywane do za-
rządzania urządzeniem aktywnym.

Rysunek 10 
Miernik Full Link Tester



13

 4.1. Pomiary dynamiczne

Pomiary dynamiczne systemów kablowych opisane są m.in. w TSB 67 „Pomiary 
systemów okablowania strukturalnego”. 

Przy pomiarach dynamicznych okablowania miedzianego określa się następujące 
parametry torów transmisyjnych:
—  mechaniczne:

•  mapę połączeń (tak jak w przypadku pomiarów statycznych),
•  długość,

—  propagacyjne:
•  opóźnienia propagacji mierzone w ns, rozrzut opóźnienia (delay skew) itp.,
•  rezystancję, impedancję i pojemność,
•  tłumienność,
•  przesłuchy (NEXT, PS NEXT, FEXT, EL FEXT, PS EL FEXT),
•  ACR (Attenution To Crosstalk Ratio),
•  straty odbiciowe (return loss).

Oceny wartości ww. parametrów dokonuje się na podstawie odpowiednich norm, 
takich jak TSB-67 i TSB-95. 

Dopuszczalne opóźnienia [ns] w torze transmisyjnym o długości 100 m dla poszcze-
gólnych kategorii okablowania zestawiono w tabeli 6.

Częstotliwość [MHz] Kategoria 5/klasa D Kategoria 6/klasa 6

100 548 548

250 Nie dotyczy 546

Rozrzut opóźnienia (delay skew) jest różnicą między najmniejszą i największą warto-
ścią opóźnienia w torze transmisyjnym, mierzonymi na każdej z par w kablu. W sy-
tuacji, kiedy sygnał jest dzielony na np. cztery kanały (1000Base-T), zbyt duży roz-
rzut opóźnienia może uniemożliwić poprawną transmisję sygnału. Typowo przyj-
muje się dla kategorii 5 wartość dopuszczalną mniejsza niż 60 ns, a dla kategorii 6 
— 30 ns.

Stałoprądowa oporność pętli okablowania o długości 100 m nie powinna przekro-
czyć 25 Ω. Typowa wartość nie przekracza 10 Ω na 100 m okablowania.

Tłumienność (attenuation, insertion loss) określa straty sygnału w torze transmisyj-
nym. Wartości tłumienności zależy od częstotliwości pomiaru, jakości kabla, wil-
gotności ośrodka itp.

Typowo, tory miedziane nie powinny mieć większej tłumienności niż:
—  dla kategorii 5 — przy f = 100 MHz — 24,0 dB,
—  dla kategorii 6 — przy f = 100 MHz — 21,1 dB i przy f = 250 MHz — 35,9 dB.

Producenci kabli miedzianych często określają wartość tłumienności w postaci 
równania, gdzie parametrem zmiennym jest częstotliwość sygnału. MOLEX PRE-
MISE NETWORKS dla kabla PowerCat kategorii 5e podaje równanie:

Insertion Loss [1 – 100 MHz] ≤ 1,967 √f + 0,023f + 0,050/√f [dB],

skąd można wyznaczyć wartości tłumienia w zależności od częstotliwości sygnału. 
Wykres takiej zależności opracowany w arkuszu kalkulacyjnym przedstawiony zo-
stał na rysunku 11:

Tabela 6 
Parametry graniczne opóźnienia
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 4.2. Przesłuch zbliżny NEXT

Przesłuch zbliżny NEXT (Near End Crosstalk) jest zdefiniowany według normy EIA/
TIA 568A jako stosunek mocy podawanej w jednej parze kabla UTP do mocy mie-
rzonej (zaindukowanej) 
w innej, sąsiedniej parze 
tego samego kabla i to 
po tej samej stronie, po 
której podawano sygnał 
odniesienia. Im mniej-
sza możliwość przeni-
kania sygnału z jednej 
pary kabla do drugiej, 
tym większa wartość 
bezwzględna NEXT. 

Zwyczajowo wartość współczynnika NEXT wyraża się w dB z pominięciem znaku ‘-’. 
Zgodnie z normą TSB-67 NEXT współczynnik ten musi być mierzony w obie strony.

NEXT jest parametrem bardzo ważnym z punktu widzenia transmisji danych. 
Jego wartość zależy głównie od jakości wykonania zakończeń kabla w przyłączach  
— stąd określa się maksymalną długość skrętki, jaką można „rozkręcić”, na  
13,5 mm. Powyżej tej wielkości wartości NEXT mogą znacznie obiegać od warto-
ści granicznych. Zaleca się więc, aby odcinki przyłączeniowe były jak najkrótsze.

Rysunek 11 
Tłumienność kabla UTP firmy
MOLEX PREMISE NETWORKS

Rysunek 12 
Zmiana wielkości NEXT 
w funkcji częstotliwości
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 4.3. Power Sum NEXT (PS NEXT)

Parametr PowerSum Next określa poziom zakłóceń indukowanych w jednej parze 
przez sygnał inicjowany w pozostałych parach. Należy zwrócić uwagę, że wielkość 
ta nie jest mierzona, a obliczana na podstawie zmierzonych wartości NEXT. 

Przesłuch zbliżny obliczony w ten sposób jest większy od mierzonego metodą tra-
dycyjną i lepiej oddaje charakter rzeczywistych przesłuchów występujących w to-
rze transmisyjnym, w którym wykorzystane są dwie lub więcej par kabli. Oblicze-
nie wartości PS NEXT jest obowiązkowe dla kabli kategorii 5e i wyższych.

Dopuszczalne (minimalne) wartości PS NEXT [dB] w torze transmisyjnym o dłu-
gości 100 m dla poszczególnych kategorii okablowania zestawiono w tabeli 7.

Częstotliwość [MHz] Kategoria 5e/klasa D Kategoria 6/klasa 6

100 27,1 37,1

250 Nie dotyczy 30,2

 4.4. FEXT (Far End Crosstalk)

Pomiar tego parametru odbywa się w podobny sposób jak NEXT, z tą różnicą, że 
urządzenie transmisyjne znajduje się na początku przebiegu kablowego, a urządze-
nie pomiarowe na końcu. Analogicznie mierzy się parametr PS FEXT.

ACR — różnica tłumienności i przesłuchu (rys. 14) — jest wartością wyliczaną ze 
wzoru:

ACR = NEXT [dB] – tłumienność [dB]

ISO wymaga, aby wartość ACR dla częstotliwości 100 MHz nie była niższa niż 4 dB.

Tabela 7 
Parametry graniczne  

dla PS NEXT

Rysunek 13 
Sposób obliczania parametru 

Power Sum Next
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Przykładową kartę pomiarowa przedstawiono w pliku test_cat6.txt. 

Pomiary dynamiczne systemów okablowania odgrywają szczególną rolę, gdyż od-
biór techniczny systemu okablowania strukturalnego odbywa się na podstawie ich 
pozytywnych wyników. Jednym z ważniejszych producentów analizatorów syste-
mów okablowania jest firma Fluke Networks (http://www.flukenetworks.com/us/de-
fault.htm). 

Rysunek 14 
Metoda liczenia ACR

test_cat6.txt
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 5. Pomiary torów światłowodowych

Pomiary torów światłowodowych wymagają bardzo drogiego, specjalistycznego 
oprzyrządowania. Jednym z najważniejszych parametrów, jakie mierzy się w torze 
światłowodowym jest tłumienność. Na tłumienność mają między innymi wpływ 
takie czynniki, jak:
—  złącza mechaniczne (gniazda i wtyki) — standardowo przyjmuje się, że straty 

nie powinny być większe niż 0,7 dB/łącze,
—  złącza spawane — straty rzędu 0,05 dB/spaw,
—  jakość światłowodu i jego długość — jeden kilometr światłowodu to tłumienie 

rzędu 3,5 dB.

Należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, że źle wykonane połączenie może wprowadzić 
tłumienie znacznie przekraczające tłumienie 1 km jednolitego przebiegu światło-
wodu. Oczywiście jest to zjawisko bardzo niekorzystne, należy więc wykonywać 
mechaniczne i spawane połączenia światłowodowe z dużą starannością.

Podsystem

Długość

[m]

Tłumienie

SM SM MM MM

Długość fali 1310 1550 850 1300

Okablowanie poziome     90 2,2 2,2 2,5 2,2

Okablowanie pionowe   500 2,7 2,7 3,9 2,6

Okablowanie pionowe międzybudynkowe 1500 3,6 3,6 7,4 3,6

Pomiary torów światłowodowych wykonuje się za pomocą miernika mocy optycz-
nej (FLT) lub (metoda znacznie droższa) metodą reflektometryczną.

Zestaw pomiarowy FLT (ang. Fiber Loss Tester) składa się ze źródła światła i miernika 
tłumienności i ma za zadanie porównanie ilości światła wchodzącego w tor optyczny 
i wychodzącego z niego do miernika. Poziom sygnału jest mierzony w [dBm]. Jed-
nostka ta jest wartością absolutną i liczona jest jako logarytm stosunku mierzonej 
mocy do 1 mW mocy odniesionej:

P [dBm] = 10 log(Pwejściowej/1 mW).

0 dBm jest równoważne 1 mW mocy. W aplikacjach budynkowych wartości mie-
rzone w dBm mają zawsze wartości ujemne, co oznacza, że mierzone moce mają 
wartości poniżej 1 mW. Aby określić w dB poziom strat należy odjąć od siebie dwie 
bezwzględne wartości przedstawione w dBm, określające poziom mocy w odnie-
sieniu do 1 mW.

Straty (dB) = P2 (dBm) – P1 (dBm).

Aby określić poziom tłumienności toru optycznego, należy postępować zgodnie 
z poniższymi wskazówkami:

Etap 1: Ustalenie poziomu odniesienia
Należy połączyć źródło światła i miernik tłumienności kablem testowym (1 metr 
długości) i upewnić się, że jest tego samego typu co kabel użyty w testowanym sys-
temie. Należy zapisać zmierzoną wartość jako moc odniesienia P

odniesienia
 w dBm.

SM — światłowód jednomodowy
MM — światłowód wielomodowy

Tabela 8 
Dopuszczalne tłumienie dla 

torów optycznych
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Etap 2: Sprawdzenie kabla krosowego (rys. 15)
Należy odłączyć kabel testowy nr 1 od miernika tłumienności 
(nigdy nie wolno odłączać kabla testowego od źródła światła) i podłą-
czyć dodatkowy kabel testowy (nr 2) przy użyciu adaptera (złącz-
ki) umieszczonego między miernikiem tłumienności a kablem te-
stowym nr 1.

Koniecznie trzeba sprawdzić, czy obydwa kable testowe są prawi-
dłowe, upewniając się, czy P

sprawdzenia zawiera się w P
odniesienia

 i ma 
właściwą dla złączki wartość (ok. 0,5 dB). Jeżeli tak nie jest, nale-
ży przeczyścić i sprawdzić wszystkie złącza kabli testowych (z wy-
jątkiem źródła) i wrócić do początku etapu 1. Jeżeli odczyt nadal 
jest zbyt wysoki, należy wymienić kabel testowy nr 2.

Etap 3: Testowanie toru sygnałowego
Należy odłączyć kable testowe od adaptera (nie wolno odłączać 
ich od miernika tłumienia i źródła światła) i podłączyć kabel te-
stowy nr 1 i kabel testowy nr 2 do właściwych końców testowa-
nego segmentu okablowania. Należy zapisać poziom mocy w dB 
jako P

testowania
 i obliczyć straty segmentu w dB.

P
odniesienia

 – P
testowania

 = straty sygnału segmentu.

Znacznie bardziej zaawansowaną techniką pomiaru jest pomiar reflektometrycz-
ny (OTDR — Optical Time Domain Reflectometer). Urządzenia reflektometrycz-
ne pozwalają na lokalizację uszkodzeń i niejednorodności torów światłowodowych 
oraz pomiar ich tłumienia. 

Urządzenie takie (rys. 16) składa się z nadajnika laserowego (generatora), w któ-
rym generowane są impulsy światła o dokładnie określonym czasie trwania. Ko-
lejnym elementem jest przełącznik optyczny, którego zadaniem jest z jednej strony 
przekazanie impulsu światła do badanego toru światłowodowego, a z drugiej od-
biór sygnału wywołanego wstecznym rozproszeniem, pochodzącym z niejednorod-
ności toru transmisyjnego. Przedwzmacniacz detekcyjny formuje odpowiedni sy-
gnał, który jest następnie poddawany analizie w procesorze sygnałowym. Wynik 
analizy podawany jest na wyświetlaczu. Możliwe jest także dołączenie do urządze-
nia drukarki i komputera z odpowiednim oprogramowaniem.

Analiza widma może wskazać na miejsce i rodzaj uszkodzenia toru transmisyjnego 
— obrazuje to rysunek 17.

Rysunek 15 
Układ do sprawdzenia 

światłowodowego kabla 
testowego

Rysunek 16 
Budowa reflektometru
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Światłowodowy tor transmisyjny wymaga następujących pomiarów:
—  tłumienia,
—  pasma przenoszenia,
—  dyspersji,
—  apertury numerycznej,
—  średnicy pola modowego,
—  długości fali przy zerowej dyspersji,
—  długości fali odcięcia.

Z powodu efektu temperaturowego i środowiskowego złącza, złączki stałe, adapte-
ry i splittery wpływają na straty na połączeniu i wielkość zjawiska odbicia wstecz-
nego.

Dodatkowo dokonuje się pomiarów samych urządzeń nadawczych i odbiorczych:
1.  Dla nadajników:

—  szerokość widma,
—  środek okna (widma),
—  średnią moc wyjściową,
—  efekty temperaturowe.

2.  Dla odbiorników:
—  czułość,
—  pasmo przenoszenia,
—  efekty temperaturowe.

Należy zaznaczyć, że firmy, które budują systemy okablowania światłowodowego
(w tym dokonują spawania światłowodów), dysponują także odpowiednimi urzą-
dzeniami pomiarowymi. Po zestawieniu łącza światłowodowego jego odbiór tech-
niczny następuje na podstawie wyników pomiarów. 

Rysunek 17 
Tłumienność toru 

światłowodowego w dB 
w funkcji odległości [m]  

— pomiar reflektometryczny
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 6. Pomieszczenia telekomunikacyjne 
(equipment room) i szafa krosowa 

(telecommunication closet)

Pomieszczenie telekomunikacyjne jest to chroniony obszar w budynku, w którym 
znajdują się urządzenia pasywne i aktywne sieci komputerowej, serwery, centrale 
telefoniczne itp. Zazwyczaj w budynku istnieje jedno takie pomieszczenie.

Szafa krosowa to pomieszczenie, w który znajdują się urządzenia pasywne (szafa 
stojąca MODBOX III, panele krosowe itp.) i aktywne sieci komputerowej (np. kon-
wertery i switche). Szaf krosowych może być kilka w budynku.

Przy projektowaniu ww. pomieszczeń powinno się określić następujące elementy:
1.  Miejsce i wymiary pomieszczenia

Zgodnie z normą (EIA/TIA-569) powinno się tak dobrać wielkość pomiesz-
czenia telekomunikacyjnego, aby na każde 10 m2 powierzchni użytkowej prze-
znaczyć 0,07 m2 powierzchni pomieszczenia telekomunikacyjnego, jednak nie 
mniej niż 14 m2. Wielkość tego pomieszczenia uzależniona jest także od liczby 
stacji roboczych obsługiwanych przez urządzenia w nim zainstalowane.
Najlepiej, jeżeli pomieszczenie telekomunikacyjne będzie znajdowało się w po-
łowie przebiegów okablowania pionowego, choć zazwyczaj znajduje się w jego 
dolnej części (np. na parterze). Jeżeli jest zlokalizowane na parterze lub w pod-
ziemiach, to najlepiej, aby znajdowało się w pobliżu wejścia kabli do budynku 
(nie dalej niż 15 m). 

2.  Temperatura w pomieszczeniach powinna wahać się od 18°C do 24°C, a wil-
gotność względna od 30 do 55%.

3.  W pomieszczeniach takich nie powinno być sufitu podwieszanego, natomiast
zaleca się wyposażenie ich w podłogę techniczną. 

4.  Pomieszczenie powinno być wykończone w jasnych kolorach, a wysokość sufi-
tu nie powinna być mniejsza niż 2,6 m

5.  Otwory drzwiowe powinny mieć wymiary, które umożliwią przeniesienie przez 
nie urządzeń, nigdy nie mniejsze niż 0,91 m szerokości i 2 m wysokości. 
Drzwi powinny zawsze otwierać się na zewnątrz lub na boki, nie można ukła-
dać progów drzwiowych ani słupków osiowych. 

6.  Obwody prądu zmiennego pod wysokim napięciem muszą znajdować się w od-
dzielnych pomieszczeniach, użytkownicy budynku nie powinni mieć możli-
wości wyłączania urządzeń zamontowanych w szafach telekomunikacyjnych 
i krosowych.

7.  Natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 540 lx, mierzone 1 metr 
na podłogą na przecięciu wszystkich osi pomieszczenia.

8.  Do wykończenie podłogi należy dobrać materiał antystatyczny.
9.  Fotokopiarki powinny być umieszczane nie bliżej niż 3 m od pomieszczenia te-

lekomunikacyjnego.
10.  Należy doprowadzić do pomieszczenia minimum trzy rękawy po 100 mm śred-

nicy każdy, które powinny wystawać ponad poziom podłogi na minimum  
25 mm.
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11.  Bardzo często w pomieszczeniach montuje się systemy podłóg podniesionych, 
w celu zapewnienia łatwego dostępu do okablowania (okablowanie umieszcza 
się pod pokrywą systemu, w odpowiednich korytach kablowych). Gotowe roz-
wiązania tego typu systemów można zleźć na stronach WEB różnych producen-
tów — np. http://www.coplan.com.pl/start.html.

Nie należy zapominać o odpowiednim wyposażeniu szaf krosowych. W odróżnie-
niu od pomieszczenia telekomunikacyjnego, zakłada się, że na każdej kondygnacji 
powinna znajdować się przynajmniej jedna szafa krosowa. Wyjątkowo, przy małym 
nasyceniu gniazdami abonenckimi danego piętra (np. w hali wystawowej) norma 
dopuszcza podłączenie tych gniazd do szafy krosowej na sąsiednim piętrze. 

W poniższej tabeli zestawiono zależność wielkości szafy krosowej od obsługiwanej 
powierzchni.

Rozmiar obszaru roboczego [m2] Minimalne wymiary pomieszczenia telekomunikacyjnego — dł. x szer. [m]

  500 3,0 x 2,2

  800 3,0 x 2,8

1000 3,0 x 3,4

powyżej 1000 m kolejna szafa krosowa

Tabela 9 
Wymagana powierzchnia szafy 

krosowej

http://www.coplan.com.pl/start.html
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 Słownik

802.3.p — CoS (Classification of Service) — metoda określania priorytetów dla ru-
chu różnego typu pakietów w sieci (strumieniowanie wideo, audio, transmisja du-
żych plików itp.). 

802.3x — flow control — kontrola przepływu. Standard kontroli przepływności pa-
kietów przy transmisji w trybie Full-duplex w sieci Ethernet. 

AAA (Authentication, Authorization and Accounting) — protokoły umożliwiające 
uwierzytelnienie, autoryzację i zliczanie.

ACL (Access Control List) — lista kontroli dostępu.

ALB (Adaptive Load Balancing) — technologia stosowana w kartach sieciowych, 
umożliwiająca poszerzenie przepustowości łącza.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — protokół umożliwiający dyna-
miczne (automatyczne) przyznawanie hostom tymczasowych adresów IP (http://
www.ws-webstyle.com/cms.php/pl/content/view/full/490/).

DMZ (Demilitarized Zone) — strefa zdemilitaryzowana; działa jako mała, odizolo-
wana sieć w przedsiębiorstwie, dostępna dla użytkowników zewnętrznych (http://
www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=49997). 

DNS (Domain Name System) — system umożliwiający konwersję numerycznych 
adresów internetowych na łańcuchy łatwych do zapamiętania nazw domenowych 
(http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=DNS).

IDF (Intermediate Distribution Facility) — pośredni punkt dystrybucyjny. 

EAP (Extensible Authentication Protocol) — protokół używany w sieciach kompu-
terowych do autoryzacji użytkowników.

EIA/TIA-568 — standard EIA/TIA dotyczący okablowania telekomunikacyjnego bu-
dynków przemysłowych (http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slow-
nik=e). 

EIA/TIA-569 — standard dla telekomunikacyjnych przestrzeni i ścieżek przesyło-
wych w budynkach przemysłowych (http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzia-
l=slownik&slownik=e). 

EIA/TIA 607 (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Tele-
communications) — norma dotycząca uziemienia w budynkach biurowych.

EN50173 — europejska norma, która określa pasmo przenoszenia jako podstawo-
we pojęcie dzielące sprzęt i łącza na klasy lub kategorie (http://www.bardex.com.pl/
siec.htm).

Ethernet — standard wykorzystywany do budowy likalnych sieci komputerowych 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet). 

Fault Tolerance — odporność na błędy.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) — sieć cyfrowa o topologii podwójnego 
pierścienia, stosowana w sieciach LAN i MAN (http://www.networld.pl/leksykon/
nw_term_info.asp?termin_nazwa=FDDI). 

http://www.ws-webstyle.com/cms.php/pl/content/view/full/490/
http://www.ws-webstyle.com/cms.php/pl/content/view/full/490/
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=49997
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=49997
http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=DNS
http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slownik=e
http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slownik=e
http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slownik=e
http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slownik=e
http://www.bardex.com.pl/siec.htm
http://www.bardex.com.pl/siec.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=FDDI
http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=FDDI
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FDDI-2 (Fiber Distributed Data Interface) — nowsza wersja sieci FDDI, działająca 
wyłącznie na łączach światłowodowych, przeznaczona do zastosowań multime-
dialnych, nietolerujących zmiennego opóźnienia transmitowanych ramek (http://
www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33226). 

IEEE 802.1Q — standard tworzenia VLAN-ów.

IEEE802.3 — standard opisujący sieć Ethernet (http://www.networld.pl/artykuly/
20227.html).

IPsec (Security Architecture for IP) — zestaw protokołów do bezpiecznej transmisji 
danych (http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=49932).

IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) — zestaw protoko-
łów firmy Novell (został wyparty przez TCP/IP).

LAN (Local Area Network) — sieci lokalne. Używane są do łączenia urządzeń, które 
znajdują się w bliskiej odległości.

Load Balancing — metoda optymalizacji zapewniająca równomierne wykorzysty-
wanie zasobów sieciowych, tj. procesora, pamięci, dysku, pasma.

MDF (Main Distribution Facility) — główny punkt rozdzielczy, do którego podłą-
cza się całe okablowanie sieci telekomunikacyjnej (transmisji telefonicznej i infor-
matycznej).

Model OSI (Open Systems Interconnection) — siedmiowarstwowy model referencyj-
ny (http://szmarcin.w.interia.pl/text/modelosi.html). 

Okablowanie strukturalne — komplet uniwersalnych, pasywnych elementów trans-
misyjnych instalowanych wewnątrz budynku (http://www.networld.pl/leksykon/nw_
term_info.asp?termin_nazwa=okablowanie%20strukturalne). 

Polityka bezpieczeństwa — dokument opisujący politykę dostępu do obiektów w sie-
ci (http://www.clico.pl/clico/polityka-bezpiecz.html).

Provider — dostawca, np. usług internetowych (http://www.ws-webstyle.com/cms.
php/en/netopedia/ebiznes/dostawca_treci).

Przełącznik ATM (Asynchronous Transfer Mode) — urządzenie zapewniające dyna-
miczne multipleksowanie ścieżek i kanałów wirtualnych w jeden lub kilka strumie-
ni cyfrowych, łączących poszczególne węzły sieci ATM (http://www.idg.pl/slownik/
termin_info.asp?id=33398). 

Punkty dystrybucyjne — punkty służące do połączenia okablowania poziomego 
z pionowym i dołączenia użytkowników końcowych. Znajdują się w nich pasywne 
i aktywne urządzenia sieciowe.

RS232 — standardowy interfejs do szeregowej transmisji danych. W komputerach 
jest on oznaczany jako COM.

Sekwencja USOC — dwuparowe kable krosowe RJ45-RJ45 kategorii 3, przeznaczo-
ne do wykonywania połączeń krosowych linii telefonicznych w punktach dystry-
bucyjnych z gniazdami RJ45.

Service provider — dostawca usług, np. internetowych lub WAN.

SNMP (Simple Network Management Protocol) — protokół komunikacyjny do za-
rządzania środowiskiem sieciowym (http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?i-
d=33442). 

STP (Shielded Twisted Pair) — skrętka ekranowana, ekranowany kabel transmi-
syjny.

http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33226
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33226
http://www.networld.pl/artykuly/20227.html
http://www.networld.pl/artykuly/20227.html
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=49932
http://szmarcin.w.interia.pl/text/modelosi.html
http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=okablowanie%20strukturalne
http://www.networld.pl/leksykon/nw_term_info.asp?termin_nazwa=okablowanie%20strukturalne
http://www.clico.pl/clico/polityka-bezpiecz.html
http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia/ebiznes/dostawca_treci
http://www.ws-webstyle.com/cms.php/en/netopedia/ebiznes/dostawca_treci
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33398
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33398
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33442
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33442
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Streamer — stacja pamięci taśmowej, napęd pamięci taśmowej.

Usługi katalogowe — usługi pozwalające na łatwe zarządzanie i sterowanie obiekta-
mi w sieciach komputerowych, np. w sieciach Microsoft Active Directory. 

Token Ring — standard wykorzystywany w budowie sieci o topologii pierścienia 
(http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33474). 

Total Cost of Ownership — współczynnik całkowitego kosztu wdrożenia rozwiązań 
informatycznych (http://www.it-investment.pl/index/f/info_roi_tco).

UTP (Unshielded Twisted Pair) — skrętka nieekranowana, kabel transmisyjny. 

VLAN (Virtual Local Area Network) — wirtualna sieć lokalna umożliwiająca lo-
giczne grupowanie stacji roboczych (http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?i-
d=33492).

VoIP (Voice over Internet Protocol) — przekaz głosu w pakietach przez sieci z proto-
kołem IP, inaczej telefonia internetowa (http://www.okmatura.cad.pl/infa/032.htm). 

VPN (Virtual Private Network) — „bezpieczny tunel”, budowany głównie w oparciu 
o protokół IP, stosowany w szczególności do tworzenia bezpiecznych połączeń in-
tranetowych bądź ekstranetowych.

WfM (Wired for Management) — okablowanie dla zarządzania. Rozwiązanie firmy
Intel, pozwalające na uniwersalne zarządzanie systemami zbudowanymi w oparciu 
o architekturę Intela. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) — bezprzewodowa jakość, zestaw standardów stosowa-
nych w urządzeniach sieci bezprzewodowych.

WOL (Wake On LAN — Obudź się na sygnał z sieci) — technika zaimplementowana 
w kartach sieciowych, pozwalająca na zarządzanie stacjami klienckimi. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) — metoda zabezpieczania dostępu do sieci bezprze-
wodowych.

http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33474
http://www.it-investment.pl/index/f/info_roi_tco
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33492
http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33492
http://www.okmatura.cad.pl/infa/032.htm
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