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Відповідно до класової моделі ІР-адресації [17], існує лише певна 

кількість мереж кожного класу (пул або простір адрес), і в мережі 

кожного класу може бути адресовано лише певну кількість мережевих 

вузлів (табл. 2.21). 
 

Таблиця 2.21 – Класова адресація ІР-мереж 
 

Клас 
Початкова 

адреса пулу 

Кінцева 

адреса пулу 

Кількість 

мереж 

Кількість 

вузлів у мережі 

A 1.0.0.0 126.255.255.255  126 16777214 

Резерв 127.0.0.0 127.255.255.255   

B 128.0.0.0  191.255.255.255 16384 65534 

C 192.0.1.0.  223.255.255.255 2097152 254 

D 224.0.0.0  239.255.255.255    

E 240.0.0.0  247.255.255.255    

 

 

2.4 Додаткова документація 
 

Крім документів, зазначених у пп. 2.1-2.3, додатково розробляються: 

 протоколи узгодження (відображають зміни схем прокладки 

кабелів і розташування обладнання); 

 протоколи тестування СКС (документ, необхідний для проведення 

сертифікації СКС, має вигляд таблиці з вимірами функціональних 

параметрів ліній і каналів); 

 інструкція з експлуатації СКС (рекомендації щодо підтримки 

працездатного стану СКС, перелік та терміни гарантійного обслуго-

вування СКС). 

Існують програмні системи автоматизації проектування структуро-

ваних кабельних систем, наприклад, пакет «Эксперт-СКС» російської 

компанії «Эксперт-Софт» (рис. 2.20), який працює на платформі 

Windows [115].  

 

 
 

Рисунок 2.20 – Інтерфейс пакету «Эксперт-СКС» 
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Проектування СКС у пакеті виконується на вихідному плані. 
Програма здійснює розстановку робочих місць і шаф (точкових 
елементів), прокладання трас і кабелів, укладання коробів, розподіл 
зв’язків, формування міжповерхових переходів і переходів між 
будівлями. Підсистема компонування шаф дозволяє у візуальному 
режимі проектувати розподільні шафи. 

У результаті розробки СКС-проекту складається така документація: 

 архітектурний план(и) з розміщенням усіх розроблених 
елементів;  

 специфікація елементів СКС;  

 кабельний журнал; 

 відомість кабельних каналів та ін. 
Система також має можливість випуску результуючих документів 

кількома мовами: російською українською, англійською та ін. 
Отримана документація відповідає стандартам ГОСТ (СНД), ISO 
(міжнародний), TIA (американський), EN (європейський).  

Але слід відзначити, що цей програмний пакет зовсім не враховує 
вимоги українських нормативних документів щодо проектування 
кабельних систем, а вітчизняного подібного ПЗ немає. 

 

 

2.5 Створення власних шаблонів MS Visio для проектної 
документації 

 
Зважаючи на те, що графічний редактор MS Visio є 

найпоширенішим засобом створення структурних схем, кабельних 
трас та інших складових проектної документації ЛОМ, деякі труднощі 
зумовлені тим, що в MS Visio немає шаблонів ліній зв’язку, 
регламентованих національним ДСТУ Б А.2.4-40:2009 та наведених 
у табл. 2.6. До таких шаблонів належать кабель «вита пара», 
коаксіальний кабель та ін. Але засоби MS Visio передбачають 
створення власних шаблонів. 

Розглянемо процес створення власного шаблону лінії для 
позначення коаксіального кабелю у структурній схемі ЛОМ для 
з’єднання конвертора (трансивера) та супутникової тарілки. Створення 
шаблону виконувалось у програмі Microsoft Visio Premium 2010 
version 14.0. 

Першим кроком необхідно створити так званий набір елементів, 

який міститиме створюваний шаблон лінії зв’язку: Фигуры  

Дополнительные фигуры і натиснути Создать набор элементов 

(метрическая система мер) (рис. 2.21, а). 


