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1. Geneza okablowania strukturalnego
Aby lepiej zrozumieć istotę okablowania strukturalnego i przyczyny jego powstania, należy przyjrzeć się systemom okablowania stosowanym w połowie lat siedemdziesiątych XX w. W początkowym okresie powstawania sieci komputerowych
większość ﬁrm posiadała jedynie jeden komputer centralny i kilka terminali. Wynikało to z wysokich kosztów samego sprzętu oraz braku wyszkolonego personelu do
jego obsługi. W przypadku małych systemów o takiej konﬁguracji terminale zlokalizowane były najczęściej dość blisko komputera centralnego.
Było to spowodowane faktem, że kable używane do przesyłania danych były bardzo niskiej jakości (w porównaniu ze
stosowanymi obecnie). Do wszystkich systemów dedykowane były specjalne kable, co utrudniało ich integrację.
Spadek cen komputerów, a także rozwój asortymentu i oprogramowania komputerowego spowodowały powszechne zastosowanie tego typu urządzeń w różnych działach przedsiębiorstw. Zróżnicowanie systemów transmisji dla każdego
działu pociągało za sobą konieczność użycia odmiennych typów okablowania łączącego jednostki centralne z terminalami. Rozwiązanie takie charakteryzowało się wysokimi kosztami, małą podatnością na modyﬁkacje oraz długim czasem
naprawy w przypadku uszkodzenia.

Rysunek 1

W późniejszym okresie opracowano rozwiązanie polegające na obsłudze prawie wszystkich popularnych systemów danych przez jeden rodzaj kabla. Była to
tzw. skrętka nieekranowana (Unshielded Twisted Pair — UTP), która znalazła powszechne zastosowanie w sieciach telefonicznych. Stało się to możliwe dzięki stosowaniu przejściówek (baluny, adaptery), dostosowujących specyﬁczne systemy do
współpracy z UTP. Pozwoliło to na doprowadzenie tego samego, pojedynczego kabla do każdego
z gniazdek telekomunikacyjnych w budynku (zamiast dwóch lub trzech kabli różnego typu).

Lata siedemdziesiąte XX w.
— mainframe’y,
systemy wielodostępne

Ponieważ UTP był kablem o bardzo wysokiej jakości, zwiększyły się znacznie odległości, na które
można było przesyłać dane, a niewielki koszt kabla pozwalał na zainstalowanie o wiele większej
liczby gniazd telekomunikacyjnych na większej
przestrzeni niż było to możliwe wcześniej. W tym
momencie potrzebny był jeszcze łatwy sposób dokonywania połączeń w punkcie rozdzielczym. Pozwoliłby on użytkownikom na efektywniejsze korzystanie z systemu.
Sposób, w jaki uzyskano ten rodzaj połączeń polegał na odwzorowaniu każdego portu komputera
centralnego na tablicy rozdzielczej (panelu) i każdego punktu terminalowego na oddzielnej tablicy. Dzięki zastosowaniu modułowych gniazdek RJ-45 na każdym z paneli, połączenia krosowe można było uzyskać przez podłączenie krótkiego przewodu, zwanego
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Rysunek 2
System okablowania
z tablicami rozdzielczymi

kablem krosowym, między portem odpowiedniego systemu i portem panelu stanowisk terminalowych (rys. 2).
Metoda połączeń krosowych pozwala na dostęp do każdego systemu z każdego gniazda telekomunikacyjnego w budynku. Wszelkie przeniesienia, zmiany lub
zwiększenie liczby pracowników czy systemów mogły być dokonywane przez zamontowanie dodatkowych tablic rozdzielczych oraz przełączanie kabli krosowych
do odpowiednich portów. Rozwiązanie to zapewnia łatwą i szybką lokalizację oraz
naprawę ewentualnych uszkodzeń sieci.
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2. Istota okablowania strukturalnego
Koncepcja okablowania strukturalnego polega na takim przeprowadzeniu sieci kablowej w budynku, aby w każdym punkcie telekomunikacyjnym możliwy był dostęp do sieci komputerowej (LAN) oraz usług telefonicznych.
Najczęściej stosowanym sposobem uzyskania tego stanu jest wprowadzenie systemu okablowania budynku, posiadającego o wiele więcej punktów abonenckich
niż przewidziano do wykorzystania w momencie projektowania i instalacji. Wymaga to instalacji gniazd w regularnych odstępach w całym obiekcie, tak aby ich
zasięg obejmował wszystkie obszary, w których może zaistnieć potrzeba skorzystania z dostępu do sieci. Zakłada się, że powinno się umieścić jeden podwójny punkt
abonencki (2 x RJ-45) na każde 10 metrów kwadratowych powierzchni biurowej.
Tak rozwiązany system okablowania pozwala przesunąć dowolne stanowisko do
wybranego miejsca w budynku i zapewnić dostęp do każdego systemu przez proste
podłączenie kabla.
Jako ﬁzyczna topologia okablowania strukturalnego zalecany jest układ gwiaździsty (gwiazda) lub drzewiasty (hierarchiczna gwiazda). Zapewniają one poprowadzenie osobnego kanału (kabla) od każdego użytkownika bezpośrednio do szafy
rozdzielczej.

Rysunek 3
Fizyczna topologia gwiazdy
w systemie okablowania
strukturalnego
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3. Uniwersalność technologii
System okablowania strukturalnego MOLEX PREMISE NETWORKS charakteryzuje się szczególnymi cechami, które sprawiają, że jest on systemem uniwersalnym.
Do cech tych należą:
— modularność elementów stosowanych do budowy tego systemu — zapewnia
ona łatwość przyłączenia różnych urządzeń. Dzięki odpowiedniej strukturze
systemu, przez dostawienie odpowiednich modułów rozdzielczych oraz łączeniowych, łatwo dokonać rozbudowy sieci;
— swoboda wyboru elementów aktywnych — wynika ona z faktu, że system nie
jest produkowany pod kątem jednego producenta, o określonym typie urządzeń,
lecz jest kompatybilny z wieloma standardami komunikacji sieciowej (zarówno
uniwersalnymi, jak i dedykowanymi);
— różnorodność zastosowań — wynika ona z elastyczności instalacji wykonanej
w systemie MOLEX PREMISE NETWORKS, umożliwia korzystanie z dowolnych usług telekomunikacyjnych, teledacyjnych bądź sygnalizacyjno-sterowniczych, dostępnych na danym obszarze objętym instalacją.

3.1. Elementy systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego można podzielić na siedem zasadniczych elementów:
1. Założenia projektowe systemu — określenie rodzaju medium, na którym oparta jest instalacja (światłowód, kabel miedziany ekranowany lub nieekranowany
itp.), sekwencji podłączenia żył kabla, protokołów sieciowych, zgodności z określonymi normami i innych zasadniczych cech instalacji.
2. Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) — kable miedziane lub/i światłowody ułożone zazwyczaj w głównych pionach (kanałach) telekomunikacyjnych budynków, realizujące połączenia między punktami rozdzielczymi systemu.
3. Punkty rozdzielcze — miejsca
będące węzłami sieci w topologii gwiazdy, służące do konﬁguracji połączeń. Jest to punkt
zbiegania się okablowania poziomego i pionowego. Zazwyczaj gromadzą one sprzęt aktywny, zarządzający siecią
(switche, routery itp.). Najczęściej jest to szafa lub rama
19-calowa o danej wysokości,
wyrażonej w jednostkach U
(1 U = 4,45 cm).
4. Okablowanie poziome — część
okablowania między punktem
rozdzielczym a gniazdem użytkownika.
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Rysunek 4
Elementy systemu okablowania
strukturalnego

5. Gniazda abonenckie — punkty przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej
oraz koniec okablowania poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to
dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym.
6. Połączenia systemowe — połączenia między systemami serwerowymi a szkieletem sieci.
7. Połączenia telekomunikacyjne budynków (międzybudynkowe) — często nazywane okablowaniem pionowym międzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowłóknowym zewnętrznym kablu światłowodowym.
Na założenia projektowe do systemu okablowania składają się następujące elementy:
1. Polaryzacja
Polaryzacja określa ﬁzyczne wymiary i kształt gniazda modularnego oraz wtyczki, np. RJ-11, RJ-12 lub RJ-45. Wyróżnia się następujące polaryzacje:
— WE8W/RJ-45 — gniazdo/wtyk 8-pinowy (ang. Western Electric 8 Wires),
— Różne polaryzacje gniazd modularnych i wtyków WE6R — gniazdo dla wtyku
MMJ (ang. Modiﬁed Modular Jack), stary typ, opracowany przez ﬁrmę DEC,
— WE6W/RJ-12 — gniazdo/wtyk 6-pinowy,
— WE4W/RJ-11 — gniazdo/wtyk 4-pinowy o takich samych wymiarach zewnętrznych jak wtyk RJ-12.

Rysunek 5
Różne polaryzacje gniazd
modularnych i wtyków

Uwaga!
Nie wolno stosować małych wtyczek 4-pinowych (np. wtyki słuchawkowe w telefonach Panasonic). Powoduje to nieodwracalne uszkodzenie gniazd.
Nie wolno stosować wtyków RJ-12 i RJ-11 do podwójnych Euromodów RJ-45,
umieszczanych w panelach rozdzielczych USP.
2. Sekwencja
Sekwencja wyznacza porządek, w jakim żyły kabla są podłączane do odpowiednich pinów (zacisków) modularnych wtyczki lub złącza. Może to być sekwencja
USOC występująca w telefonii, EIA 568B — najpowszechniej stosowana (lub
pokrewna do niej 10Base-T), bądź też najnowsza sekwencja — EIA 568A.
Uwaga!
MOLEX PREMISE NETWORKS zaleca sekwencję wg normy EIA 568B, oznaczaną czasem jako 258A (AT&T).
3. Protokoły
Protokoły transmisji są to standardy pracy urządzeń, umożliwiające wzajemną
współpracę urządzeń różnych producentów. Najczęściej stosowane protokoły
to: Ethernet, Token Ring, RS232, ATM i FDDI.
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Okablowane strukturalne dopuszcza stosowanie
wszystkich
protokołów,
które mogą być zrealizowane na ﬁzycznej topologii gwiazdy, o częstotliwości nieprzekraczającej
100 MHz (kategoria 5 wg
normy EIA/TIA 568A oraz
klasa D wg normy ISO/IEC
11801 oraz EN 50173).
4. Okablowanie pionowe
Okablowanie pionowe zalecane przez MOLEX PREMISE NETWORKS to minimum 6-włóknowy kabel
światłowodowy (długość do 1500 m dla szkieletu międzybudynkowego). Szkielet taki można również wykonać w oparciu o skrętkę czteroparową. Dla okablowania logicznego długość skrętkowego okablowania tego typu nie może przekroczyć 90 m. Szkielet dla zastosowań telefonicznych może mieć długość do
800 m.
Maksymalna długość okablowania pionowego zależy od rodzaju kabli, ale także
od zastosowanych aplikacji. Przedstawiono to w tabeli 1 (ANSI EIA/TIA 568 A).
Nośnik

Rysunek 6
Różne sekwencje ułożenia kabla
w złączach

Tabela 1
Maksymalne długości segmentu
okablowania pionowego
(światłowody:
MM — wielomodowy,
SM — jednomodowy)

Maksymalna długość okablowania [m]

100 Ω UTP/STP

800 — telefony, 90 — transmisja danych

150 Ω STP

90

Światłowód MM 62,5/125 µm

2000

Światłowód SM 9/125 µm

3000

Kabel światłowodowy jest najczęściej stosowanym medium w okablowaniu pionowym, jednak coraz częściej spotyka się światłowody również w okablowaniu
poziomym (tzw. światłowód do biurka — ang. ﬁber to desktop).
Kable światłowodowe oferowane przez MOLEX PREMISE NETWORKS można zasadniczo podzielić na kable w ścisłej lub luźnej tubie. Kable w ścisłej tubie
stosuje się tylko wewnątrz budynku. Są to włókna światłowodowe, umieszczone
w buforze/izolacji o średnicy zewnętrznej 0,9 mm. Na takich włóknach można
zakładać bezpośrednio złącza światłowodowe (ST, SC lub inne). Kable w luźnej tubie stosuje się zazwyczaj na zewnątrz budynku. Włókna światłowodowe
umieszczone są w żelowanych tubach zapewniających ochronę włókien przez
naprężeniami i działaniem warunków atmosferycznych. Na takich włóknach
nie można zakładać bezpośrednio złącz światłowodowych, trzeba zastosować
zestaw przejściowy światłowodów ścisła tuba/luźna tuba (nr katal. 91.B0620
— rys. 7).
Można zastosować również kabel uniwersalny, który standardowo przeznaczony jest do ułożenia w kanalizacji wtórnej na zewnątrz budynku lub do podwieszania. Posiada on niepalną izolację i spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych.
Kabel zbrojony może być zakopywany bezpośrednio w ziemi — posiada on metalowe zbrojenie, chroniące kabel przez gryzoniami.
5. Punkty rozdzielcze
Punkt rozdzielczy jest miejscem, w którym znajdują się wszystkie elementy łączące okablowanie pionowe z poziomym oraz elementy aktywne sieci. Fizycznie
jest to szafa lub rama rozdzielcza z panelami oraz elementami do przełączania
7

Rysunek 7
Zestaw przejściowy ścisła tuba/
luźna tuba

i podłączania przebiegów kablowych. Możliwe jest także umieszczenie elementów rozdzielczych bezpośrednio na ścianie lub półce.
Główny punkt rozdzielczy (MDF — ang. Main
Distribution Facility)
MDF stanowi centrum okablowania w topologii gwiazdy. Zbiegają się w nim kable z sąsiednich budynków, pięter i miejskiej centrali telefonicznej oraz odchodzą przebiegi pionowe (do pośrednich punktów IDF w obiekcie) i poziome do punktów abonenckich zlokalizowanych w pobliżu MDF (do 90 m). Jest
on często umieszczony na parterze lub na środkowej kondygnacji budynku (np.
2 piętro budynku 4-piętrowego), w jego pobliżu znajduje się centralka telefoniczna, serwery (farma serwerów) i inny sprzęt aktywny.

Rysunek 8
Różne rodzaje kabli
światłowodowych

Pośredni punkt rozdzielczy (IDF — ang. Intermediate Distribution Facility lub inaczej
SDF — ang. Sub-Distribution Facility)
IDF jest lokalnym punktem dystrybucyjnym, obsługującym najczęściej dany obszar roboczy lub piętro.
Aby przydzielić użytkownikowi podłączonemu do jakiegoś gniazda wybrany kanał komunikacji w systemie komputerowym lub telefonicznym, wystarczy połączyć odpowiednie gniazdo (port) panelu systemowego z gniazdem panelu rozdzielczego (ang. patch panel), odwzorowującego gniazda użytkowników. Umiejscowienie punktów rozdzielczych jest wyznaczane przy uwzględnieniu maksymalnej długości 90 m przebiegów poziomych, obejmujących dany obszar.
6. Okablowanie poziome
Okablowanie poziome to odcinek okablowania między panelem krosowym
a gniazdem abonenckim. Maksymalna długość segmentu okablowania poziomego nie może przekroczyć:
— 90 metrów odcinka kabla łączącego panel krosowy i punkt abonencki,
— 3 metrów kabla łączącego stację roboczą użytkownika,
— 5 metrów kabla krosowego (rys. 9).
Zaleca się, aby przy projektowaniu nowego systemu okablowania strukturalnego nośnikiem sygnałów w okablowaniu poziomym
była czteroparowa skrętka miedziana przynajmniej kategorii 5e.
Możliwe jest wykonanie tego typu okablowania z użyciem kabla
bez ekranu — UTP (ang. Unshielded Twisted Pair) lub kabla z ekranem w postaci folii lub plecionki,
zwanego FTP (ang. Foiled Twisted
Pair) lub STP (ang. Shielded Twisted
Pair). Dla przebiegu łączącego panel krosowy z punktem abonenckim powinno zastosować się kabel typu „drut”, a dla połączeń krosowych i kabli przyłączeniowych kabel typu „linka”.
Okablowanie poziome może być także zrealizowane na światłowodzie, jednak
ze względu na cenę urządzeń takie rozwiązanie stosuje się dość rzadko.
Zasadniczo okablowanie poziome określa się jako połączenie podstawowe (basic link), jednak często operuje się pojęciem kanał (channel) dla zobrazowania
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Rysunek 9
Maksymalne długości odcinków
kabli w okablowaniu poziomym

kompletnego toru sygnałowego od użytkownika do urządzenia aktywnego sieci, umieszczonego w punkcie rozdzielczym.
Należy zwrócić uwagę, że w ramach jednego połączenia nie można używać kabli miedzianych o różnych impedancjach ani kabli światłowodowych o różnych
średnicach rdzenia.
7. Punkt abonencki
Punkt abonencki, do którego przyłączony jest użytkownik sieci strukturalnej składa się standardowo z podwójnego gniazda typu RJ-45 albo z jednego
gniazda RJ-45 i jednego gniazda światłowodowego, umieszczonych najczęściej
w puszce natynkowej lub podtynkowej (rys. 10). Zaleca się umieszczenie jednego podwójnego punktu abonenckiego na każde 10 metrów kwadratowych użytkowej powierzchni okablowywanej.

Rysunek 10
Elementy składowe punktu
abonenckiego

Przykład punktu abonenckiego, w którym zastosowano tor światłowodowy przedstawiono na rysunku 11.

3.2. Zasady prowadzenia kabli
Rysunek 11
Podczas układania kabli w okablowaniu poziomym i pionowym należy stosować
się do poniższych zaleceń:
1. Zakończenia odcinków przebiegów kablowych powinny być umieszczone w zamykanych (chronionych) szafach dystrybucyjnych lub w otwartych ramach
W ofercie MOLEX PREMISE NETWORKS znajdują się szafy 19-calowe (szerokość stelaża), które można podzielić na naścienne (wiszące) i wolnostojące. Naścienne wykonywane są w rozmiarach 6 U i 14 U, a wolnostojące 24 U i 42 U.
Wszystkie szafy są zamykane, a szafy wolnostojące mają dodatkowo możliwość
zdejmowania wszystkich ścian, co umożliwia ich łatwe grupowanie. Tańszym
rozwiązaniem jest otwarta rama 19-calowa. Ma ona wysokość 42 U. Opcjonalnie można do niej dokupić wysięgniki umożliwiające mocowanie do ściany.
Największą gęstość przyłączy przy najniższym koszcie zapewniają systemy naścienne. Bloki PDS i odpowiednie wieszaki porządkujące kable można montować bezpośrednio na ścianie. Najprostszym rozwiązaniem punktu rozdzielczego
dla niewielkich instalacji jest skrzynka KATT 601 (katalog urządzeń sieciowych
dostępny jest na stronie http://www.molexpn.com.pl), umożliwiająca przyłączenie
do 60 par kabla miedzianego.
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Zakończenie okablowania
poziomego światłowodowego
(złącza ST i SC)

Rysunek 12
Systemy szaf dystrybucyjnych:
KATT 601 i szafy
teleinformatyczne

W szafach należy mocować kable do tylnej części ramy, a nie wewnątrz niej
(rys. 13).
Kable w szafach i ramach powinny być logicznie pogrupowane tak, aby ułatwić ich zakończenie („zaszczycie”) na panelach krosowych. Przy układaniu
kabla należy oznakować każdy jego koniec trzykrotnie, co 60 cm, za pomocą
nieścieralnego ﬂamastra. Ułatwi to późniejsze prawidłowe wpinanie („wszywanie”) kabla do paneli.
Podczas instalacji kabli ekranowanych STP/FTP konieczne jest dołączenie
drutu uziemiającego do właściwej listwy lub szczeliny na złączu w panelu krosowym.
2. Należy zachowywać minimalne promienie zgięć kabli
Zasadniczo należy stosować się do zaleceń zobrazowanych na rysunku 14, jednak ze względu na rozwój przemysłu teleinformatycznego dobrze jest zapoznać
się z wymaganiami dla konkretnych produktów poszczególnych producentów.
Duże załamania kabli mogą prowadzić do zwiększenia przesłuchu NEXT (kable
miedziane) lub wzrostu tłumienia (kable światłowodowe) lub w skrajnym przypadku do uszkodzenia kabli.
3. Należy zapewnić minimalną długość rozplotu kabla
w złączach
Umieszczone w szafach panele rozdzielcze czy bloki PDS
oraz skrzynki KATT 601 zawierają złącza KATT, na których „rozszywa się” kable miedziane. Aby tor transmisyjny spełniał wymagania określone przez kategorię 5
(lub wyższą), należy zapewnić jak najmniejsze rozploty kabla na złączach KATT (rys. 15). Nie powinny one
przekraczać 12,5 mm (0,5 cala). Kabel w koszulce powinien być doprowadzony do środka złącza, w ten sposób
zapewniając najkrótszą drogę kabla do szczelin przecinających izolację.
Zapewnienie jak najmniejszych rozplotów pozwala na „stworzenie zapasu”
przesłuchu NEXT. Wielkości NEXT podane przez normy (EIA/TIA 568A) są
wielkościami granicznymi (maksymalnymi).
4. Nie należy przekraczać dopuszczalnego przez producenta maksymalnego naciągu instalacyjnego kabla (MNI)
Maksymalny naciąg 4-parowego kabla miedzianego 24 AWG UTP nie powinien
przekroczyć 110 N, a dla kabla STP 220 N. W technice światłowodowej wartości te wynoszą odpowiednio dla kabli w luźnej tubie ok. 1500 N, a dla kabli
w ścisłej tubie ok. 500 N. Oczywiście wartości te mogą się różnić dla konkretnych rozwiązań różnych producentów.
5. Należy zachować odpowiednie odległości miedzianych przebiegów kablowych
od źródeł promieniowania
Należy zachować minimalne odległości toru sygnałowego od źródeł potencjalnych zakłóceń. Poza przedstawionymi na rysunku 16 wymaganiami należy także chronić kable przed naprężeniami i źródłami ciepła (np. instalacją grzew10

Rysunek 13
Sposób układania kabli w szaﬁe
dystrybucyjnej

Rysunek 14
Minimalne promienie zgięć kabli
miedzianych i światłowodowych

czą). Maksymalna temperatura, w której kabel miedziany powinien pracować bez zakłóceń jest zazwyczaj określana przez producentów na 50°C. Należy także pamiętać, że kable
miedziane przystosowane do układania wewnątrz budynku nie mogą być pod żadnym
pozorem wyprowadzane poza budynek, chyba że biegną w podpiwniczeniu.
6. Zalecenia dotyczące ułożenia przebiegów
w pionach
Rękaw bądź szyb (rys. 17) stosowany jest do
prowadzenia kabli między piętrami. MOLEX PREMISE NETWORKS zaleca rękawy
o średnicy co najmniej 10 cm — mogą one wystawać od 2,5 cm do 10 cm powyżej płaszczyzny podłogi. Zaleca się, aby minimalny wymiar szybu (prostokątny
otwór) wynosił 15 cm x 22,5 cm. Wymiary mniejsze niż zalecane mogą być stosowane, ale na ryzyko instalatora!
Jeżeli trasa przebiegu kabli pionowych obejmuje więcej niż dwa piętra lub gdy kable są
wyjątkowo ciężkie (np. wieloparowe kable
miedziane), muszą być one mocowane.
Jedną z metod mocowania kabla jest zastosowanie specjalnej żyły podtrzymującej, ułożonej po całej trasie kabla między najwyższym piętrem i piwnicą. Kabel należy połączyć z żyłą podtrzymującą co 90 cm, przy
czym na jedno piętro powinny przypadać minimum trzy punkty wiązania. Kabel jest najczęściej przytwierdzony stalowym uchwytem. Aby zlikwidować naprężenia na najwyższym odcinku kabla, należy przytwierdzić
kabel uchwytem Kellum (tzw. pleciony kołnierz) lub podobnym. Uchwyt Kellum musi obejmować minimum 30 cm długości kabla, tuż pod najwyżej położonym zgięciem.
W niektórych sytuacjach montażowych żyła podtrzymująca nie jest konieczna,
ale zawsze należy mocować pionowe przebiegi
kabla. Można to zrealizować w następujący sposób:
— należy umieścić obręcz kołnierzową dookoła
kabla w miejscu, gdzie przechodzi on w dół
przez szyb lub rękaw,
— należy ułożyć obręcz kołnierzową na krawędzi
otworu w taki sposób, aby obręcz podtrzymywała ciężar kabla na tym piętrze,
— należy przywiązać kable na trasie między
podtrzymującymi obręczami do innych elementów podtrzymujących na każdym piętrze.
Przykład tak wykonanego przebiegu pokazano
na rysunku 18.
Aby unieruchomić kable przed niepożądanymi przesunięciami, należy je przytwierdzić krawatkami (opaskami mocującymi).
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Rysunek 15
Maksymalne rozploty skrętki dla
kategorii 5 i 6 kabla

Rysunek 16
Minimalne odległości
przebiegów kablowych od
źródeł zakłóceń

Rysunek 17
Przykłady rękawa i szybu.
Sposób mocowania przebiegu
kablowego

Jeżeli konstrukcja do podtrzymywania kabla pionowego na długości
trasy jego przebiegu nie będzie wykonana właściwie, może nastąpić
uszkodzenie wewnętrznych elementów kabla (włókien światłowodowych, przewodników miedzianych). Natomiast mocne zaciśnięcie kabla światłowodowego (uchwytem, krawatką) powoduje duże tłumienie
lub trwałe uszkodzenie włókien.
Uwaga!
Zabetonowanie przejść kablowych nie jest dopuszczalne.
7. Zalecenia dla przebiegów kablowych, dotyczące ochrony ppoż.
Celem ochrony przeciwpożarowej jest stworzenie odpowiednio zaprojektowanych barier dla rozprzestrzeniania się pożaru. Ochrona przeciwpożarowa to głównie środki wstrzymujące przesuwanie się ognia
oraz system blokady połączeń pożarowych między piętrami. W każdym systemie należy przewidzieć instalację ochrony przeciwpożarowej według ściśle określonych procedur i z wykorzystaniem właściwych materiałów.
Metody mechaniczne zabezpieczają przed pożarem, jednak często są one niepraktyczne lub wręcz niewłaściwe. Zazwyczaj stosuje się:
— uszczelniacze,
— mieszanki cementowe,
— powłoki przeciwpożarowe,
— pianki,
— poduszki ogniowe,
— kit.
Każda z tych niemechanicznych metod ma swoje
zalety, zależnie od warunków instalacji. MOLEX
PREMISE NETWORKS zaleca zastosowanie materiałów, które można w każdej chwili usunąć przy prowadzeniu dodatkowego kabla przez otwór. Do materiałów takich należą: kit, poduszki oraz pewne rodzaje
okręcanych powłok przeciwogniowych. Materiały przeciwpożarowe zawsze należy instalować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.
Instalując bariery ogniowe w betonie, należy umieścić w przygotowanym otworze wypełniacz
(wełna mineralna, włókna ceramiczne itp.) na głębokości podanej przez producenta. Pozostałą
w otworze przestrzeń należy wypełnić materiałem przeciwogniowym (rys. 20).
Norma EIA/TIA 569 opisuje sposoby i metody wykonywania zabezpieczeń ppoż. w instalacjach
kablowych. Należy jednak zlecić
projekt wykonania takich zabezpieczeń specjalistycznym ﬁrmom, posiadającym odpowiednie uprawnienia.
8. Ułożenie okablowania nad suﬁtem podwieszanym i pod podniesioną podłogą
Należy pamiętać, aby nie mocować kabli do konstrukcji nośnej ani nie kłaść kabli luzem na suﬁcie. Kable muszą być umieszczone w odpowiednich korytach
metalowych lub plastikowych, lub też być prowadzone w uchwytach kablowych
(rys. 21, 22).
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Rysunek 18
Mocowanie przebiegu w kanale
pionowym

Rysunek 19
Opaska mocująca — krawatka

Rysunek 20
Sposoby zabezpieczenia
przeciwpożarowych przebiegów
kablowych

Rysunek 21
Sposoby prowadzenia
okablowania
nad suﬁtem podwieszanym

Rysunek 22
Przykłady realizacji koryt
kablowych w systemie
z podwieszanym suﬁtem

9. Sposoby prowadzenia kabli na otwartej przestrzeni i w systemach korytowych
Kable przebiegające na otwartej przestrzeni należy zamocować co 1,25–1,5 m,
eliminując niepotrzebne dodatkowe obciążenie kabli ich własnym ciężarem,
które może wywołać w nich szkodliwe naprężenia (rys. 23).

Rysunek 23
Sposób prowadzenia przebiegu
kablowego na otwartej
przestrzeni

W celu zapewniania stałego i prawidłowego podtrzymywania kabli należy stosować odpowiednie elementy podtrzymujące — rynny kablowe, korytka, uchwyty
kablowe (rys. 24).

Rysunek 24
Sposób prowadzenia kabli
w korytach

W miejscach nieosłoniętych przebiegi kablowe powinny być układane w systemach korytowych takich uznanych producentów, jak: LEGRAND, TEHALIT,
REHAU, ELECTRAPLAN. Przykład rozwiązania ﬁrmy Tehalit zaprezentowano
na rysunku 25.
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Rysunek 25
System listwowy ﬁrmy Tehalit

10. Sposoby prowadzenia kabli światłowodowych na zewnątrz budynku
Do układania bezpośrednio w ziemi stosuje się kabel zbrojony, położony na
głębokości minimum 60 cm, na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm
(rys. 26). Nad kablem umieszcza się 30-centymetrową warstwę piasku i na niej
żółtą taśmę ostrzegawczą. Kabel powinien
być wyprowadzony z budynku uszczelnioną na końcach rurą o gładkiej powierzchni wewnętrznej.
Do układania światłowodu w kanalizacji
wtórnej stosuje się kabel napowietrzny (dielektryczny) lub kabel uniwersalny
(na odcinkach do 30 m). Kanalizacja wtórna powinna być prowadzona w kanalizacji pierwotnej (rys. 27 i 28). Kanalizacja wtórna powinna być uszczelniona opaskami termokurczliwymi i prowadzona poniżej poziomu zamarzania
gruntu. Zalecana głębokość to 1,1 m, a minimalna 60
cm. Jeżeli kabel prowadzony jest pod szlakami komunikacyjnymi lub zginany, należy w tych miejscach zbudować studzienki, stosownie do właściwych norm budowlanych (np. ANSI NFPA 70). Należy też przestrzegać
określonych w normach odległości kabla od linii energetycznych, gazowych i głębokości pod szlakami komunikacyjnymi. Średnica wewnętrzna kanalizacji wtórnej
powinna być minimum dwa razy większa od średnicy
zewnętrznej kabla.

Rysunek 26
Sposób prowadzenia
światłowodu bezpośrednio
w ziemi

Rysunek 27
Kanalizacja wtórna

14

W systemach podwieszanych jako kabel
należy stosować światłowód napowietrzny (dielektryczny), ewentualnie zbrojony.
Jeżeli nie jest on samonośny, należy mocować go do linki nośnej co 60 cm. Linka nośna powinna mieć wytrzymałość
równą przynajmniej 3-krotnemu ciężarowi kabla. Maksymalna odległość między
podporami powinna wynosić 100 m (rys.
29), natomiast między skrajnymi podporami a budynkiem nie powinna przekroczyć 30 metrów. Kable (zbrojone) i linki
nośne powinny być uziemiane na podporach.

Rysunek 28
Sposób prowadzenia
światłowodu bezpośrednio
w kanalizacji

Rysunek 29
Sposób prowadzenia
światłowodu w systemach
podwieszanych

Przy układaniu kabla należy pamiętać, że zmiana drogi kabla ma większy
wpływ na jego naciąg w trakcie instalacji niż jego długość. Stąd powinno się
przestrzegać następujących wskazówek:
— należy używać metody centralnego wciągania kabla (ang. center pulling) lub stopniowego przeciągania (ang. backfeeding), jeżeli odcinki kabla przekraczają 400 m,
— należy zminimalizować liczbę zgięć o kącie
≥ 90 stopni (maksymalnie dwa razy),
— cały czas należy kontrolować (np. za pomocą
dynamometru) naciąg kabla, szczególnie wtedy, kiedy posługuje się wciągarką kabla.
Metoda stopniowego przeciągania (SP) pozwala na redukcję napięcia kabla w trakcie instalacji. W danych miejscach w kablu, szczególnie
w punktach jego zagięcia, stosuje się puszki przelotowe. W tym miejscu kabel
jest przeciągany z poprzedniego segmentu, tworząc pewien zapas, a następnie
przepycha się go do następnego (rys. 30).
Metoda centralnego wciągania kabla (CWK) polega na takim jego ułożeniu,
które zminimalizuje odcinki przeciągania. Zazwyczaj dobiera się punkt przeciągania w środku odcinka i z tego miejsca rozpoczyna się kładzenie kabla
w przeciwnych kierunkach (rys. 31).
Na rysunku 32 przedstawiono przykładową trasę przebiegu kabla, na której wykorzystano kombinację dwóch metod jego wciągania. W pewnych odstępach, w miejscach zagięć kabla zastosowano bloczki, aby zmniejszyć opory
tarcia. Punkt P6 jest miejscem startowym w kładzeniu kabla (metoda CWK).
W punkcie P4 zastosowano metodę SP. Można ją także zastosować w innych
miejscach toru. Na obu końcach zainstalowano wciągarki.
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Rysunek 30
Metoda stopniowego
przeciągania kabla

Rysunek 31
Metoda centralnego wciągania
kabla (CWK)

Rysunek 32
Kombinacja metod wciągania
kabla CWK i SP

Punkty P to zazwyczaj studzienki kablowe. Należy w nich prawidłowo
umieścić pętle zapasu kabla (rys. 33)
tak, aby nie uległy uszkodzeniu.
11. Przy projektowaniu i układaniu okablowania należy zwrócić uwagę na:
— potencjalną możliwość wykorzystania istniejących instalacji/konstrukcji,
— zastosowanie dodatkowych kanałów i przestrzeni w korytach,
— zastosowanie kanalizacji wtórnej,
— zapewnienie wystarczającej przestrzeni dla kabli i miejsca na dodatkowe rozszerzenia,
— instalację nadmiarowych włókien lub kabli.
Należy wybrać taką metodę prowadzenia kabla, aby otrzymać najkrótsze przebiegi (ekonomia przedsięwzięcia) i mieć jak najprostszą instalację.
Prowadzenie kabli powinno uwzględniać następujące czynniki:
— funkcję budynku — budynki pełniące różne funkcje wymagają różnych sposobów prowadzenia kabli,
— estetykę — należy starać się ukryć kable nad suﬁtem podwieszanym, w ścianach kartonowo-gipsowych lub w systemach ozdobnych listew,
— EMI (ang. ElectroMagnetic Interference) i RFI (ang. Radio Frequency Interferences) — pole elektromagnetyczne lub zakłócenia radiowe emitowane przez sprzęt elektroniczny, mogące powodować zakłócenia/interferencje
w kablach lub całym systemie,
— wady i zalety poszczególnych metod prowadzenia kabli.
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Rysunek 33
Prawidłowe i nieprawidłowe
ułożenie zapasu kabla
w studzience

12. Przy projektowaniu okablowania należy pamiętać o zapasach (nadmiarze) kabla
Przyjmuje się, że należy zamówić 10–30% kabla więcej niż potrzeba. Ponieważ
kable skrętkowe najczęściej sprzedawane są w opakowaniach po 305 m, można
zastosować poniższe wyrażenia w celu przybliżonego, szacunkowego obliczania liczby szpul kabla potrzebnych do instalacji sieci.

W powyższych wzorach długość kabla (przebiegu kablowego) to sumaryczna
długość jego odcinków:
— od panelu krosowego do podstawy szafy dystrybucyjnej,
— od podstawy szafy do ściany,
— grubość stropu,
— rozprowadzenie po ścianach (pion),
— przebiegi w poziomie,
— 0,5 m nadmiaru w gnieździe abonenckim,
— 0,5–1 m nadmiaru w szaﬁe dystrybucyjnej itp.
W projekcie bezwzględnie należy wykonać dokładny opis przebiegu kablowego i zaznaczyć na rzutach poszczególnych pięter miejsca zmiany przebiegu okablowania.
13. Nie wolno zapomnieć oznaczyć przebiegów kablowych systemu strukturalnego
Konieczne jest prawidłowe oznaczenie każdego elementy systemu okablowania, w tym każdego końca przebiegu (rys. 34).

Rysunek 34

Należy stworzyć sensowny i spójny logicznie schemat numerowania kabli,
gniazd i kanałów, w celu ich łatwej identyﬁkacji. Schemat ten powinien być
oparty na konﬁguracji samej sieci kablowej, a nie na konstrukcji budynku,
w którym znajduje się sieć. Taki schemat można podzielić na trzy składowe:
— schemat numerowania okablowania poziomego,
— schemat numerowania okablowania pionowego,
— schemat numerowania sprzętu zainstalowanego w sieci.
W przypadku oznaczania przebiegów w okablowaniu poziomym, na każdym
kablu, gnieździe użytkownika i gnieździe w panelu rozdzielczym należy umieścić etykietę z numeracją:
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Przykład oznaczenie kabla,
panelu krosowego i punktu
abonenckiego

DF #

Grupa #

Kanał #

gdzie:
— DF # oznacza końcowy punkt rozdzielczy, z którym łączy się kabel („00”
oznacza zazwyczaj MDF),
— Grupa # oznacza kolejny panel rozdzielczy lub blok krosujący w danym
punkcie rozdzielczym,
— Kanał # jest kolejnym gniazdem w panelu rozdzielczym lub grupą par w bloku krosującym.
Dla okablowania pionowego zaleca się naklejanie etykiet na każdym gnieździe,
według podanego poniżej schematu. Etykiety takie muszą być umieszczone na
każdym końcu przebiegu kabla:
ODF #

TDF #

Kabel #

Kanał #

gdzie:
— ODF # oznacza stelaż, z którego wychodzi kabel,
— TDF # oznacza stelaż, w którym kabel ma swoje zakończenie,
— Kabel # jest kolejnym numerem kabla między każdym punktem rozdzielczym,
— Kanał # oznacza kolejny kanał wewnątrz kabla, numer ten wynika z logicznego bądź fabrycznego numerowania kanałów na danych urządzeniach/panelach; ta informacja nie jest wymagana, jeżeli kabel jest pojedynczym ﬁzycznym kanałem transmisyjnym.
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Słownik
802.3.p — CoS (Classiﬁcation of Service) — metoda określania priorytetów dla ruchu różnego typu pakietów w sieci (strumieniowanie wideo, audio, transmisja dużych plików itp.).
802.3x — ﬂow control — kontrola przepływu. Standard kontroli przepływności pakietów 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 dynamiczne (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, odizolowana 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 komputerowych do autoryzacji użytkowników.
EIA/TIA-568 — standard EIA/TIA dotyczący okablowania telekomunikacyjnego budynków przemysłowych (http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slownik=e).
EIA/TIA-569 — standard dla telekomunikacyjnych przestrzeni i ścieżek przesyłowych w budynkach przemysłowych (http://www.amokk.jawnet.pl/start.php?dzial=slownik&slownik=e).
EIA/TIA 607 (Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications) — norma dotycząca uziemienia w budynkach biurowych.
EN50173 — europejska norma, która określa pasmo przenoszenia jako podstawowe 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).
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FDDI-2 (Fiber Distributed Data Interface) — nowsza wersja sieci FDDI, działająca
wyłącznie na łączach światłowodowych, przeznaczona do zastosowań multimedialnych, 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 protokołów 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 wykorzystywanie zasobów sieciowych, tj. procesora, pamięci, dysku, pasma.
MDF (Main Distribution Facility) — główny punkt rozdzielczy, do którego podłącza się całe okablowanie sieci telekomunikacyjnej (transmisji telefonicznej i informatycznej).
Model OSI (Open Systems Interconnection) — siedmiowarstwowy model referencyjny (http://szmarcin.w.interia.pl/text/modelosi.html).
Okablowanie strukturalne — komplet uniwersalnych, pasywnych elementów transmisyjnych 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 sieci (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 dynamiczne multipleksowanie ścieżek i kanałów wirtualnych w jeden lub kilka strumieni 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, przeznaczone do wykonywania połączeń krosowych linii telefonicznych w punktach dystrybucyjnych z gniazdami RJ45.
Service provider — dostawca usług, np. internetowych lub WAN.
SNMP (Simple Network Management Protocol) — protokół komunikacyjny do zarządzania środowiskiem sieciowym (http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33442).
STP (Shielded Twisted Pair) — skrętka ekranowana, ekranowany kabel transmisyjny.
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Streamer — stacja pamięci taśmowej, napęd pamięci taśmowej.
Usługi katalogowe — usługi pozwalające na łatwe zarządzanie i sterowanie obiektami 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 logiczne grupowanie stacji roboczych (http://www.idg.pl/slownik/termin_info.asp?id=33492).
VoIP (Voice over Internet Protocol) — przekaz głosu w pakietach przez sieci z protokołem 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 intranetowych 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 stosowanych 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 bezprzewodowych.
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