
CHIP Special88

Po˝ytek z wielu pracowników wypo-

sa˝onych w oddzielne komputery

jest o wiele mniejszy ni˝ w przypad-

ku, gdy ich maszyny sà po∏àczone w sieç

lokalnà LAN (ang. Local Area Network).

¸atwoÊç wymiany informacji, mo˝liwoÊç

dzielenia zasobów sieciowych (danych,

drukarek) oraz u˝ytkowania oprogramo-

wania do pracy grupowej (np. do projek-

towania wspó∏bie˝nego) powodujà, ˝e

sieci komputerowe sà obecnie podstawo-

wym wyposa˝eniem biura.

Fakt ten nie umknà∏ uwadze osób zaj-

mujàcych si´ projektowaniem i wznosze-

niem budynków biurowych. Oprócz

standardowych instalacji elektrycznych,

ogrzewania czy klimatyzacji pomieszcze-

nia przeznaczone na biura coraz cz´Êciej

wyposa˝ane sà standardowo w okablo-

wanie przeznaczone dla telefonów i sieci

komputerowych. Takie struktury, prze-

znaczone do przysz∏ych zastosowaƒ tele-

informatycznych, nazywamy sieciami

okablowania strukturalnego, a ich koleb-

kà sà Stany Zjednoczone.

Co to jest system okablo-
wania strukturalnego?

Poj´cie sieci komputerowej wià˝e si´ nie-

odzownie z elementami tworzàcymi jej

w´z∏y, czyli z komputerami, drukarkami,

serwerami oraz ró˝nego rodzaju kabla-

mi, panelami krosowymi czy kablami

krosowymi. Istniejà dwie metody podej-

Êcia do zagadnienia sieci:

1. Umiejscawiamy pracowników

w biurze, stawiamy przed nimi kompute-

ry, a nast´pnie ∏àczymy je ze sobà kabla-

mi, budujàc sieç odpowiednià dla istnie-

jàcej struktury firmy. Pos∏ugujemy si´

przy tym regu∏ami i elementami stoso-

wanymi w systemach okablowania struk-

turalnego.

2. Wyposa˝amy nowo budowane biu-

ro lub adaptowany lokal w odpowiednie

po∏àczenia umo˝liwiajàce utworzenie

sieci komputerowej dla przewidywanej

liczby u˝ytkowników, „krojàc garnitur”

dla nieznanego klienta. Tego typu podej-

Êcie jest nieco trudniejsze w realizacji,

niemniej jednak mo˝liwe do zastosowa-

nia, jeÊli czyni si´ to zgodnie z zasadami

systemów okablowania strukturalnego.

Zgodnie z definicjà okablowanie

strukturalne to system majàcy zaspokajaç

potrzeby zwiàzane z telekomunikacjà,

przesy∏aniem danych, dost´pem do In-

ternetu itp. wszystkich osób pracujàcych

w biurze, przy czym liczba u˝ytkowni-

ków mo˝e si´ zmieniaç, mogà oni zmie-

niaç miejsca pracy, a sam system powi-

nien wspó∏dzia∏aç z ró˝nego typu sprz´-

tem w d∏ugim okresie. Bioràc pod uwag´

szybkoÊç rozwoju produktów na rynku

informatyki i telekomunikacji, nie trud-

no si´ domyÊliç, ˝e jest to zadanie doÊç

z∏o˝one. 

Koncepcja okablowania strukturalne-

go polega zatem na takim przeprowadze-

niu sieci kablowej w budynku, by prak-

tycznie z ka˝dego miejsca mo˝liwy by∏

dost´p do sieci komputerowej (LAN)

oraz us∏ug telefonicznych czy Internetu.

Wykonany system dzi´ki swej modular-

noÊci, przemyÊlanej strukturze oraz od-

powiednim parametrom technicznym

ma zapewniç poprawnà prac´ wielu

urzàdzeƒ wspó∏czesnego biura.

Okablowanie strukturalne 
a sieç komputerowa

● Krosowanie

Mo˝liwoÊç krosowania jest podstawowà

zaletà okablowania strukturalnego.

Dzi´ki tej w∏aÊciwoÊci jest ono niezwykle

elastyczne i podatne na wprowadzanie

zmian i rekonfiguracji. Krosowanie to

czynnoÊç polegajàca na ∏àczeniu portu

odwzorowujàcego okreÊlonego u˝yt-

kownika w sieci z odpowiednim portem

urzàdzenia aktywnego (centralki telefo-

nicznej, huba). U˝ytkownik korzystajàcy

z linii uzyskuje wówczas dost´p do us∏u-

gi sieciowej.

Za∏ó˝my, ˝e mamy sieç sk∏adajàcà si´

z dwóch gniazd, z których jedno jest

oznaczone jako 1-24 (przy∏àczone do 24.

portu panelu krosowego), a drugie 1-17

K O N F I G U R A C J A

S y s t e m  o k a b l o w a n i a  d l a  m a ∏ y c h  f i r m

Jeszcze niedawno podstawowymi narz´dziami pracowników biurowych by∏y 

d∏ugopis, kartka papieru oraz kalkulator. Gwa∏towny rozwój informatyki 

spowodowa∏ upowszechnienie narz´dzi u∏atwiajàcych prac´ i umo˝liwiajàcych 

komunikowanie si´ z innymi ludêmi.

W gàszczu przewodów

Schemat sieci LAN (Local Area Network)



(odpowiada 17. portowi). U˝ytkownik

sieci ma ustawione biurko obok gniazda

1-24, wi´c przy∏àcza si´ do tego gniazda

i w punkcie dystrybucyjnym krosuje port

24 z urzàdzeniem aktywnym. W tej chwi-

li mo˝e korzystaç z us∏ug sieciowych.

Cz´sto si´ zdarza, ˝e w wyniku reor-

ganizacji biura czy struktury firmy pra-

cownik zmienia miejsce pracy. Wówczas

przenosi si´ sprz´t w inne miejsce, od-

szukuje najbli˝szy punkt abonencki,

przy∏àcza doƒ komputer i dokonuje kro-

sowania, dzi´ki czemu dana osoba znów

mo˝e korzystaç z sieci.

Zalety wynikajàce z funkcji krosowa-

nia to ∏atwoÊç wprowadzania zmian, re-

konfiguracji i zarzàdzania systemem,

mo˝liwoÊç wykorzystania innej linii

w przypadku uszkodzenia, a tak˝e mo-

dularnoÊç rozwiàzania.

● Kabel

W okablowaniu strukturalnym po∏àcze-

nia mi´dzy poszczególnymi punktami

sieci sà wykonane za pomocà tzw. skr´t-

ki, czyli kabla zawierajàcego w Êrodku

cztery pary (∏àcznie 8 przewodów). Po-

szczególne pary sà ze sobà splecione

w taki sposób, ˝e skok splotu jest inny

dla ka˝dej pary (tzw. splot norweski).

Dzi´ki temu minimalizowane sà zak∏óce-

nia mi´dzy poszczególnymi parami (tzw.

przes∏uchy NEXT).

Kabel zawiera nast´pujàce pary: nie-

bieskà, pomaraƒczowà, zielonà i bràzo-

wà. Przyk∏adowo w parze niebieskiej je-

den przewodnik jest koloru bia∏ego

z niebieskimi znakami, a drugi – niebie-

ski z bia∏ymi znakami.

Mo˝na by zadaç pytanie, czy koniecz-

ne jest stosowanie kabla zawierajàcego a˝

4 pary? Telefon wykorzystuje zaledwie

jednà lub dwie. Komputery komunikujà

si´ ze sobà, u˝ywajàc zwykle dwóch par.

Obecnie dwuparowy kabel rzeczywiÊcie

wystarcza do poprawnej pracy telefonu

czy komputera. Nie nale˝y jednak zapo-

minaç, ˝e okablowanie strukturalne to

system, który ma spe∏niaç swoje zadanie

przez d∏ugi okres – oko∏o 15-20 lat. Czte-

ry pary majà zapewniç mo˝liwoÊç wyko-

rzystania systemu w przysz∏oÊci, kiedy po-

jawià si´ urzàdzenia nowej generacji.

● Punkt abonencki

W systemie okablowania punkt abonenc-

ki powinien si´ sk∏adaç co najmniej

z dwóch gniazd RJ45, do których dopro-

wadzone sà dwie oddzielne czteroparowe

skr´tki. Dzi´ki temu u˝ytkownik mo˝e

korzystaç w swoim miejscu pracy jedno-

czeÊnie z komputera i telefonu. Celowo
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1 – komputer umo˝liwiajàcy u˝ytkowniko-

wi dost´p do zasobów sieci.

2 – karta sieciowa – urzàdzenie elektro-

niczne, w które nale˝y wyposa˝yç ka˝dy

komputer pracujàcy w sieci. Zwykle jest ono

montowane wewnàtrz obudowy komputera,

ma wyjÊcie RJ45 (czasami równie˝ gniazdo

BNC), pozwalajàce na przy∏àczenie do infra-

struktury sieci za pomocà specjalnego kabla

przy∏àczeniowego.

3 – kabel przy∏àczeniowy (kabel obszaru

roboczego) – krótki, zwykle kilkumetrowy

odcinek kabla zakoƒczonego z obu stron

wtykami RJ45, ∏àczàcy gniazdo karty siecio-

wej z gniazdem abonenckim systemu oka-

blowania. Jest on wykonany ze specjalnego,

bardzo elastycznego kabla, odpornego na

wielokrotne zginanie.

4 – punkt abonencki – punkt przy∏àczenia

u˝ytkownika do sieci strukturalnej oraz ko-

niec okablowania poziomego od strony

u˝ytkownika. Zazwyczaj sà to dwa gniazda

RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie ka-

blowym. Do tego miejsca sà fizycznie do-

prowadzone kable typu skr´tka, tworzàce

system okablowania.

5 – okablowanie poziome – cz´Êç sieci

okablowania strukturalnego biegnàca od

punktu dystrybucyjnego do poszczególnych

punktów abonenckich. Na obszarze, który

chcemy okablowaç, wybieramy punkt, gdzie

zostanie umiejscowione centrum sieci

z urzàdzeniami odpowiedzialnymi za jej po-

prawnà prac´. Z tego miejsca rozprowadza

si´ kable równomiernie po ca∏ej powierzchni

biura, tworzàc w ten sposób okablowanie

w topologii gwiazdy. Kable mogà byç pro-

wadzone pod pod∏ogà technicznà, ponad

sufitem podwieszanym lub wzd∏u˝ Êcian,

w specjalnych plastikowych os∏onach, tzw.

korytach kablowych.

Zwykle doprowadza si´ dwa kable do ka˝-

dego punktu abonenckiego – jeden z nich

przeznaczony jest na przy∏àczenie kompute-

ra, a drugi – telefonu.

6 – panel krosowy – element s∏u˝àcy do

zakoƒczenia wszystkich odcinków okablo-

wania poziomego, zbiegajàcych si´ w punk-

cie dystrybucyjnym. Kable wprowadzane sà

do tylnej cz´Êci panelu, gdzie sà przy∏àczane

przez specjalne z∏àcza, tzw. z∏àcza szczelino-

we. W przedniej cz´Êci panelu znajdujà si´

gniazda RJ45, majàce po∏àczenie z przy∏à-

czonymi kablami (zwykle przez p∏ytk´ dru-

kowanà).

7 – kabel krosowy – krótki odcinek kabla

zakoƒczonego z obu stron wtykami RJ45,

pozwalajàcy na krosowanie portów, czyli 

∏àczenie ze sobà odpowiednich portów

urzàdzenia aktywnego i panelu krosowego 

– dzi´ki temu u˝ytkownik uzyskuje kontakt

z siecià.

8 – urzàdzenie aktywne (hub, koncentra-

tor) – elektroniczne urzàdzenie przeznaczo-

ne do wspó∏pracy z kartami sieciowymi, ∏à-

czàce komputery w sieç. Specjalne oprogra-

mowanie zainstalowane na ka˝dym z kom-

puterów steruje przesy∏aniem danych mi´-

dzy poszczególnymi u˝ytkownikami. 
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Schemat najprostszej sieci kompute-
rowej, sk∏adajàcej si´ z jednego kom-
putera. Mo˝na jà dowolnie rozbudo-
wywaç, dodajàc kolejne komputery
i urzàdzenia odpowiadajàce za prze-
p∏yw informacji

Okablowanie poziome w strukturze
gwiazdy. W du˝ych sieciach mo˝e byç
ono po∏o˝one na kilku kondygnacjach
– wówczas nale˝y zapewniç po∏àcze-
nie mi´dzy poszczególnymi podsiecia-
mi a centrum sieci. Wià˝e si´ to z ko-
niecznoÊcià u∏o˝enia okablowania pio-
nowego, ∏àczàcego ze sobà poszcze-
gólne podsieci w strukturze gwiazdy.
W ma∏ych sieciach okablowanie piono-
we mo˝e zostaç pomini´te.

Okablowanie pionowe to kable u∏o-
˝one mi´dzy poÊrednim a g∏ównym
punktem dystrybucyjnym, zapewnia-
jàce komunikacj´ pomi´dzy poszcze-
gólnymi sieciami pi´trowymi.



nie stosuje si´ oddzielnych, np. dwuparo-

wych kabli dla gniazd telefonicznych

i czteroparowych dla gniazd komputero-

wych. Dzi´ki temu w zale˝noÊci od po-

trzeb mo˝na wypiàç telefon i przy∏àczyç

w to miejsce komputer, dokonujàc jedno-

czeÊnie odpowiedniego krosowania

w punkcie dystrybucyjnym. Zaleca si´,

aby na ka˝de 10 m2 powierzchni biuro-

wej przewidzieç jeden podwójny punkt

abonencki (2xRJ45). Uzupe∏nieniem

punktu abonenckiego powinny byç gniaz-

da zasilajàce dedykowanego systemu zasi-

lania (220 V).

● NadmiarowoÊç

Zgodnie z definicjà okablowania struktu-

ralnego system taki ma zapewniaç dost´p

do sieci komputerowej oraz us∏ug telefo-

nicznych praktycznie z ka˝dego miejsca

w budynku. Jedynym sposobem uzyska-

nia takiego stanu jest system okablowa-

nia budynku, majàcy o wiele wi´cej

punktów abonenckich, ni˝ jest ich prze-

widzianych do wykorzystania w momen-

cie projektowania. Wymaga to instalacji

gniazd w regularnych odst´pach w ca∏ym

obiekcie, tak by ich zasi´g obejmowa∏

wszystkie obszary, gdzie mo˝e zaistnieç

potrzeba skorzystania z dost´pu do sieci.

Dzi´ki temu zwi´kszenie stanu za∏ogi,

zmiany i przesuni´cia kadrowe nie pocià-

gajà za sobà koniecznoÊci prowadzenia

nowych kabli, a jedynie przeniesienie

stanowiska pracy w nowe miejsce, przy-

∏àczenie urzàdzeƒ do najbli˝szego punk-

tu abonenckiego i wykonanie krosowa-

nia w szafie dystrybucyjnej.

● Struktura gwiazdy

Okablowanie poziome uk∏adane jest

w fizycznej topologii gwiazdy jako naj-

bardziej uniwersalnej. 

● Czytelne oznaczenie

System okablowania strukturalnego ró˝-

ni si´ od zwyk∏ej sieci czytelnym i jasnym

opisem wszystkich zainstalowanych kabli

i portów paneli krosowych. Dzi´ki temu

∏atwo jest odszukaç na panelu gniazdo

odpowiadajàce danemu punktowi abo-

nenckiemu, po czym dokonaç krosowa-

nia czy te˝ znaleêç w wiàzce kabel, z któ-

rym wyst´pujà problemy.

● Struktura, odleg∏oÊci

Istnieje szereg norm okreÊlajàcych, w ja-

ki sposób nale˝y budowaç systemy oka-

blowania strukturalnego, aby by∏y one

najbardziej uniwersalne. Szczegó∏owo

opisana jest struktura systemu oraz mak-

symalne d∏ugoÊci poszczególnych seg-

mentów. Dzi´ki temu system poprawnie

wspó∏pracuje z ka˝dym urzàdzeniem sie-

ciowym (karta sieciowa, koncentrator).

● KompatybilnoÊç ze wszystkimi stan-

dardami sieciowymi

Systemy okablowania strukturalnego sà

zgodne z wszystkimi liczàcymi si´ stan-

dardami sieciowymi.

● ModularnoÊç elementów

W sk∏ad systemu wchodzà elementy, któ-

re – odpowiednio ze sobà ∏àczone – po-

zwalajà budowaç ma∏e, Êrednie czy te˝

ogromne, kampusowe sieci w miastecz-

kach studenckich lub du˝ych przedsi´-

biorstwach. ModularnoÊç pozwala na ∏a-

twà i szybkà rozbudow´ istniejàcych sys-

temów oraz wymian´ elementów.

❚ Normy
Obecnie nie ma jeszcze polskiej normy

odnoszàcej si´ do sieci strukturalnych,

w przygotowaniu znajduje si´ jedynie

t∏umaczenie normy europejskiej. Oprócz

tego istniejà trzy grupy norm obcoj´zycz-

nych – amerykaƒskie (EIA/TIA), b´dàce

pierwowzorem dla norm mi´dzynarodo-

wych ISO i europejskich EN:

● EIA/TIA 568A „Commercial Building

Telecommunications Cabling Standards”.

● ISO/IEC 11801 „Information technolo-

gy – Generic cabling for cust. premises”.
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Aby sieç dzia∏a∏a poprawnie, oprócz war-

stwy fizycznej (okablowania), zapewniajàcej

po∏àczenie mi´dzy poszczególnymi elemen-

tami sieci, musi byç ona wyposa˝ona w ele-

menty aktywne, komunikujàce si´ mi´dzy

sobà.

S p r z ´ t  a k t y w n y

Najprostsza sieç telefoniczna – urzà-
dzenia aktywne to telefony oraz cen-
tralka abonencka. Do centralki dopro-
wadza si´ zewn´trzne linie telefonicz-
ne od operatora telekomunikacyj-
nego, a na jej wyjÊciu otrzymuje si´
od kilkunastu do kilku tysi´cy telefo-
nicznych numerów wewn´trznych,
które dalej mogà byç rozprowadzone
do u˝ytkowników przez system oka-
blowania. Dzi´ki temu u˝ytkownicy
mogà rozmawiaç mi´dzy sobà
i dzwoniç na zewnàtrz z ka˝dego
aparatu. JeÊli do centrali doprowa-
dzonych jest kilka linii, mo˝liwe jest
jednoczesne dzwonienie na zewnàtrz
przez kilka osób.

Prosta sieç komputerowa. Centrum
sieci stanowi hub – urzàdzenie
umieszczone w punkcie dystrybucyj-
nym, do którego przy∏àczone sà
wszystkie komputery w sieci. W ka˝-
dym komputerze nale˝y zamontowaç
kart´ sieciowà, komunikujàcà si´ z hu-
bem i zapewniajàcà ∏àcznoÊç mi´dzy
komputerami, drukarkà sieciowà czy
serwerem danych. Obecnie dost´pne
urzàdzenia sà tak skonstruowane, ˝e
wystarczy je po∏àczyç ze sobà, a kom-
putery wykryjà je automatycznie. 

Kabel typu skr´tka UTP



● EN 50173 „Information technology –

Generic cabling systems”.

Ciàgle pojawiajà si´ aktualizacje i do-

datki do norm, uwzgl´dniajàce najnow-

sze tendencje w okablowaniu i sprz´cie

aktywnym. 

● Topologia

Jedynà zalecanà topologià w systemach

okablowania strukturalnego jest gwiazda.

Dotyczy to zarówno okablowania pozio-

mego, a wi´c kabli u∏o˝onych mi´dzy

punktem dystrybucyjnym a punktami abo-

nenckimi, jak i okablowania pionowego.

● Dopuszczalne odleg∏oÊci

W normach precyzyjnie okreÊlone sà do-

puszczalne odleg∏oÊci poszczególnych

podsystemów okablowania strukturalne-

go. Maksymalna d∏ugoÊç okablowania

mi´dzy gniazdem abonenckim (puszka na-

Êcienna z wpi´tymi modu∏ami wyposa˝o-

nymi w gniazda RJ45) a punktem dystry-

bucyjnym (szafka naÊcienna lub szafa sto-

jàca, w której zamontowane sà urzàdzenia

aktywne oraz zakoƒczone kable okablo-

wania poziomego i pionowego – jeÊli wy-

st´puje) wynosi 90 metrów. ¸àczna d∏u-

goÊç kabla krosowego i przy∏àczeniowego

nie powinna przekroczyç 10 metrów.

Maksymalna d∏ugoÊç okablowania pio-

nowego wynosi 90 m, jeÊli jest ono wyko-

nane ze skr´tki (kabla miedzianego), i 500

m w przypadku kabla Êwiat∏owodowego.

● Zalecane typy kabli w poszczególnych

segmentach sieci

Zaleca si´, aby w okablowaniu pozio-

mym stosowaç kabel typu skr´tka w wer-

sji nieekranowanej (UTP) lub ekranowa-

nej (FTP) kategorii 5 lub wy˝szej, do-

puszczalne jest stosowanie Êwiat∏owodu.

W okablowaniu pionowym zaÊ – kable

Êwiat∏owodowe lub miedziane.

● Sekwencja

Sekwencja to sposób przyporzàdkowania

poszczególnych przewodników skr´tki do

elementów przewodzàcych gniazda RJ45

(tzw. pinów). Najbardziej popularny jest

wariant 568B, który Êwietnie wspó∏pracu-

je z systemami komputerowymi (Ether-

net, Gigabit Ethernet) i telefonicznymi

(analogowymi oraz cyfrowymi).

Przy∏àczenie kabla zgodnie z okreÊlo-

nà sekwencjà jest niezwykle ∏atwe dzi´ki

oznaczeniu kolorystycznemu na z∏àczu.

Znajdujà si´ tu markery w czterech bar-

wach, odpowiadajàce kolorom poszcze-

gólnych par w kablu. W obr´bie systemu

okablowania strukturalnego nale˝y stoso-

waç wszystkie elementy po∏àczeniowe

(panele krosowe, modu∏y z gniazdami

RJ45, kable krosowe) w jednej sekwencji.

Niedopuszczalne jest ∏àczenie prze-

wodów w innych miejscach, ni˝ przewi-

duje to norma. Kable tworzàce okablo-

wanie poziome, pionowe oraz kable kro-

sowe i obszaru roboczego (kable przy∏à-

czeniowe) muszà byç ciàg∏e. W obr´bie

podsystemu nale˝y stosowaç jeden typ

kabla. Zaleca si´, aby do punktu abo-

nenckiego (2xRJ45) doprowadzone by∏y

dwie skr´tki kategorii 5 lub wy˝szej.

Sieç okablowania strukturalnego jest

systemem pasywnym (sk∏ada si´ z kabli

i z∏àczy, bez uk∏adów mogàcych genero-

waç pole elektromagnetyczne) i jako taka

nie wymaga potwierdzenia kompatybilno-

Êci magnetycznej EMC (wg EN 50173).

W obr´bie sieci powinno si´ u˝ywaç

kabli o jednakowej impedancji nominal-

nej (zalecana: 100 Ω).
Istotne jest, aby wszystkie komponenty

u˝yte do budowy systemu pochodzi∏y od

jednego producenta – dotyczy to szczegól-

nie elementów przewodzàcych. Rezulta-

tem budowy systemu z komponentów nie-

wiadomego pochodzenia jest cz´sto sieç

o z∏ych parametrach transmisyjnych.

❚ Kategoria okablowania
W sieciach komputerowych i systemach

okablowania strukturalnego cz´sto u˝y-

wa si´ poj´ç kategorii (np. 3, 4, 5, 6...)

oraz klas (C, D, E). Cyfra kategorii i lite-

ra klasy okreÊlajà jakoÊç okablowania.

Generalnie istnieje zasada, ˝e im wi´ksza

cyfra (dalsza litera), tym lepsze jest oka-

blowanie. Przez s∏owo „lepsze” rozumie

si´ tu zdolnoÊç do przesy∏ania danych

z wi´kszà pr´dkoÊcià.

Powstaje pytanie: jaki system jest naj-

odpowiedniejszy do zastosowaƒ planowa-

nych w firmie? Producenci oferujà coraz
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Okablowanie poziome czteroparowa skr´tka 100 Ω, Êwiat∏owód MM 62,5/125 Êwiat∏owód MM 50/125, skr´tka 120Ω lub STP 150 Ω
Okablowanie pionowe czteroparowa skr´tka 100 Ω, Êwiat∏owód MM 62,5/125 Êwiat∏owód SM, skr´tka 120 Ω lub STP 150 Ω

Kabel nieekranowany –
osiem przewodników
uformowanych w cztery
pary wzajemnie skr´cone,
otoczonych niepalnà po-
w∏okà zewn´trznà

Kabel ekranowany –
cztery, skr´cone pary.
Wokó∏ nich utworzo-

ny jest ekran z folii
aluminiowej, dzi´ki

czemu kabel tego ty-
pu jest bardziej od-

porny na zak∏ócenia 
zewn´trzne

Przyporzàdkowanie
par w sekwencji
568B



nowsze, ale i dro˝sze rozwiàzania, zapew-

niajàc, ˝e tylko takie gwarantujà popraw-

nà prac´ sieci. Trzeba jasno przyznaç, ˝e

systemy kategorii 3 czy 4 to ju˝ prze˝ytek.

Z kolei kategoria 6 nie zosta∏a jeszcze ofi-

cjalnie zatwierdzona przez komitety nor-

malizacyjne. Pozostajà zatem warianty 5

oraz 5e. Obie kategorie oferujà pasmo

przenoszenia 100 MHz, z tym ̋ e 5e (zmo-

dyfikowana 5) zapewnia poprawnà prac´

protoko∏u Gigabit Ethernet, oferujàcego

du˝à przepustowoÊç (rz´du 1000 Mbit/s). 

Bioràc pod uwag´, i˝ ró˝nica cenowa

mi´dzy systemami jest znikoma, najlep-

szym wyborem okazuje si´ kategoria 5e.  

Potrzebuj´ systemu  
UTP czy FTP?

Systemy okablowania strukturalnego

mo˝emy podzieliç na dwa typy:

● nieekranowane, cz´sto oznaczane UTP

(Unshielded Twisted Pair),

● ekranowane, oznaczane jako FTP (Fo-

iled Twisted Pair) lub STP (Shielded

Twisted Pair).

Nie ma przepisów, które regulowa∏y-

by, jakiego typu systemy nale˝y stosowaç

w okreÊlonych budynkach. W biurach

w zupe∏noÊci wystarczy system nieekra-

nowany, taƒszy o oko∏o 30% od ekrano-

wanego, a dodatkowo ∏atwiejszy w insta-

lowaniu. Pary w takim kablu sà tak sple-

cione, aby zminimalizowaç wp∏yw szko-

dliwych zak∏óceƒ zewn´trznych.

Systemy ekranowane zaleca si´ stoso-

waç w miejscach, gdzie spodziewamy si´

znacznych zak∏óceƒ elektromagnetyczn-

ych lub tam, gdzie inne wzgl´dy wyma-

gajà szczególnej ochrony danych przed

przedostaniem si´ na zewnàtrz:

● w Êrodowisku fabrycznym, gdzie obec-

ne sà du˝e silniki, spawarki,

● na obszarach po∏o˝onych w bezpoÊred-

niej bliskoÊci radiowych lub telewizyj-

nych stacji przekaênikowych,

● w warsztatach samochodowych ze

wzgl´du na prac´ uk∏adów zap∏onowych,

● w laboratoriach i szpitalnych salach

operacyjnych, gdzie istnieje koniecznoÊç

wyeliminowania emisji powodowanej

przez kable informatyczne,

● w budynkach administracji paƒstwo-

wej, wojska czy policji, w których nale˝y

utrudniç nielegalne przechwytywanie in-

formacji poprzez analiz´ emitowanego

pola magnetycznego.

❚ Kto mo˝e zrobiç sieç?
Na rynku IT istnieje wiele firm zajmujà-

cych si´ produkcjà i sprzeda˝à syste-

mów okablowania strukturalnego. Ofe-

rujà one cz´sto szkolenia dla przedsi´-

biorstw wyspecjalizowanych w integra-

cji systemów komputerowych, a wi´c
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K O N F I G U R A C J A

S y s t e m  o k a b l o w a n i a  d l a  m a ∏ y c h  f i r m

O b o w i à z u j à c e  k a t e g o r i e  i k l a s y  
w r a z  z g w a r a n t o w a n y m  p a s m e m  
t r a n s m i s j i

EEIIAA//TTIIAA  556688AA IISSOO//IIEECC  1111880011 EENN  5500117733

Pasmo kategoria klasa klasa

16 MHz 3 C C

20 MHz 4 - -

100 MHz 5 D D

100 MHz 5e D+ D+

250 MHz 6 (projekt) E (projekt) E (projekt)

P r z y k ∏ a d o w e  k o n f i g u r a c j e
ssiieeçç  ddllaa  88  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww

Uniwersalna szafka naÊcienna USN-32, drzwi przeszklone, be˝owa 1 szt.

Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e, bia∏y 32 szt.

Kabel UTP PowerCat 5e PVC 4 pary, 305 m 1 szt.

Puszka natynkowa UK 1G 32 mm, bia∏a 8 szt.

Pokrywa puszki UK 1G 2M 86x86x10 mm, z oznacznikami, bia∏a 8 szt.

Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 0,5 m, szary wed∏ug potrzeb

Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 3 m, czerwony wed∏ug potrzeb

Karta sieciowa Hub 10/100 Mbps wed∏ug potrzeb

Sieç komputerowa – Hub 10/100 Mbps 8xRJ48 1 szt.

Sieç telefoniczna – minicentralka 1 szt.

W rozwiàzaniu zastosowano ma∏à szaf-
k´ naÊciennà z panelem monta˝owym,
który wype∏nia si´ modu∏ami Euromod
1xRJ45, tworzàc w ten sposób pole
krosowe do zakoƒczenia okablowania
poziomego, oraz pó∏k´ umo˝liwiajàcà
postawienie urzàdzenia aktywnego. Je-
den karton kabla daje Êrednià d∏ugoÊç

20 metrów od punktu rozdzielczego do abonenckiego.

Szafka USN 32 Euromod 1xRJ45

Puszka wraz
z pokrywà 2xEuromod M1 Kabel krosowy RJ45
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dostarczajàcych zarówno pasywnà cz´Êç

systemu (kable), jak i elementy aktywne

(komputery, drukarki, telefony, centra-

le telefoniczne). Podczas takich szkoleƒ

przedstawiane sà podstawowe informa-

cje o okablowaniu oraz szczegó∏owe za-

lecenia odnoÊnie do projektowania i bu-

dowy sieci strukturalnych.

Kurs koƒczy si´ zazwyczaj egzaminem,

po którego zdaniu firma uzyskuje status

Partnera lub Certyfikowanego instalatora,

poÊwiadczony stosownym dyplomem. Re-

gu∏à jest, ˝e takie firmy mogà udzielaç 15-

lub 20-letniej gwarancji na wykonane

przez siebie sieci, reasekurowanej dodat-

kowo przez producenta systemu. Nale˝y

skrupulatnie sprawdziç wa˝noÊç takiego

certyfikatu – jest on wydawany zwykle na

jeden rok. Wykonanie instalacji przez Cer-

tyfikowanego instalatora gwarantuje wy-

sokà jakoÊç us∏ugi oraz dotrzymanie zale-

ceƒ producenta sprz´tu.

❚ Czy mog´ to zrobiç sam?
OczywiÊcie, ˝e tak, choç wymaga to

pewnych umiej´tnoÊci i przygotowania.

Szczególnie ma∏e sieci, dla kilku lub kil-

kunastu u˝ytkowników, mo˝na wyko-

naç samodzielnie. Dobrze jest jednak za-

si´gnàç wczeÊniej porady u producenta

systemu.

W firmie jest zazwyczaj osoba odpo-

wiedzialna za wsparcie techniczne dla

klientów – mo˝e ona pomóc w skomple-

towaniu komponentów niezb´dnych do

wykonania sieci, poradziç, jakich narz´-

dzi nale˝y u˝ywaç, a tak˝e przes∏aç bez-

p∏atne broszury i artyku∏y poÊwi´cone

okablowaniu. Warto równie˝ odwiedziç

stron´ internetowà, gdzie znajdziemy

ciekawostki i nowoÊci.

Krzysztof Ojdana

ssiieeçç  ddllaa  2244  uu˝̋yyttkkoowwnniikkóóww

Szafa naÊcienna MODBOX II, 19”, 6U, 500 mm g∏´bokoÊci 1 szt.

Panel 19-calowy, wentylacyjny, 3x9 W/220 V, 1U, grafitowy, bez wtyczki opcjonalnie

Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, grafitowy 1 szt.

Panel 19-calowy 24xRJ45, KATT/HD, 568B, UTP, PowerCat 5e, 1U, grafitowy 2 szt.

Karta sieciowa Hub 10/100 Mbps wed∏ug potrzeb

Sieç komputerowa – Hub 10/100 Mbps 8xRJ48 1 szt.

Sieç telefoniczna – minicentralka 1 szt.

Puszka natynkowa UK 1G 32mm, bia∏a 24 szt.

Pokrywa puszki UK 1G 2M 86x86x10 mm z oznacznikami, bia∏a 24 szt.

Euromod M1 1xRJ45, Prosty, 568B, UTP, PowerCat 5e, bia∏y 48 szt.

Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 0.5 m, szary wed∏ug potrzeb

Kabel krosowy RJ45, 568B-P, UTP, linka, PowerCat 5e, 3 m, czerwony wed∏ug potrzeb

Kabel UTP PowerCat 5e PVC 4 pary, 305 m 6 szt.

Panel 19-calowy os∏onowy, 1U, grafitowy opcjonalnie

Sieç dla 24 u˝ytkowników wymaga nie-
co wi´kszego punktu dystrybucyjnego,
wi´c zastosowano tu 19-calowà szafk´
naÊciennà, w której zamocowane sà pa-
nele z gniazdami RJ45, s∏u˝àcymi do za-
koƒczenia okablowania poziomego, pa-
nel z wieszakami, u∏atwiajàcy u∏o˝enie
kabli krosowych w szafie, oraz (opcjo-
nalnie) panel wentylacyjny, zapewniajà-
cy ch∏odzenie zainstalowanych w szafie
urzàdzeƒ. W szafce montuje si´ rów-
nie˝ centralk´ telefonicznà. Puste miej-
sca zas∏aniamy panelami os∏onowymi.

19-calowy panel wentylacyjny19-calowa szafka naÊcienna 6U

Panel os∏onowy 1U

Analogicznie budowane sà systemy 
dla wi´kszej liczby u˝ytkowników. 
Tak wyglàda punkt dystrybucyjny dla
48 u˝ytkowników (48 punktów po 2
gniazda RJ45, razem 96 portów okablo-
wania poziomego), zrealizowany w
19-calowej szafie naÊciennej 10U

NEXT (z ang. Near End Crosstalk) –

przes∏uch zbli˝ny. Miarà parametru NEXT,

podawanà w decybelach, jest ró˝nica mocy

sygna∏u przesy∏anego w parze zak∏ócajàcej

i sygna∏u wytworzonego w parze zak∏ócanej.

Dedykowany system zasilania – system

zasilania przeznaczony zazwyczaj dla kom-

puterów, zapewniajàcy odpowiednià jakoÊç

zasilania. Zwykle zbudowany na bazie urzà-

dzeƒ UPS.

Topologia – geometryczna forma opisu

sieci LAN od strony logicznej lub fizycznej.

Topologia fizyczna przedstawia, w jaki spo-

sób u∏o˝one sà przebiegi kablowe, a logicz-

na – w jaki sposób odbywa si´ przep∏yw

informacji.

S ∏ o w n i c z e k


