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типи ліній – ГОСТ 2.303, формати креслеників – ГОСТ 2.301, 

масштаби – ГОСТ 2.302, ДСТУ Б А.2.4-42:2009. 

Вдосконалення технологій СКС продовжується. Найбільш перспектив-

ними рішеннями та технологіями можна вважати розробки таких 

вендорів, як Conteg, ЦМО, ДКС, Exalan, КОПОС, Simon, Corning, 

«Одескабель», AMP Netconnect (Tyco Electronics), Hanlong, D-link, 

AlliedTelesys, APC by Schneider Electric, Molex, Legrand (Estap), Triton, 

Panduit, вітчизняних – «Ухл-МАШ», ТЕСО, «Євроформат» та ін. [57]. 

Оптимальним є укладання договору на проектування та  

побудування СКС з однією з відомих на цьому ринку компанією-

інсталятором, наприклад, компанією «Інком», «МКС», «Квазар-

Мікро», «Світ Кабельних Систем», «Інтелектуальні системи»,  

«Synergia SE» або ін., які мають відповідні ліцензії та сертифікати [57]. 

 

 

4.2 Добір пасивних компонентів ЛОМ 
 

Серед виробників (вендорів) пасивних компонентів СКС на  

вітчизняному ринку позиціоновані такі, як AESP, Cablofil, Conteg, 

DKC, Estap, EFAPEL, EuroLAN, Hyperline, Knurr, Krone, Legrand,  

Marshall Tufflex, PHOENIX CONTACT, Rittal, Siemon, Wago, Zpas та 

ін. [94; 95]. 

Найбільшого поширення в Україні набувають пасивні компоненти 

виробництва компаній, які мають сертифікати відповідності нормам 

ISO 9001, ISO 14001, ДСТУ та ДБН. Такими є, наприклад, вироби 

чеської фірми KOPOS KOLÍN [64].  

 

 

4.2.1 Добір кабелю 
 

Основне завдання кабелю – забезпечити передачу інформації із 

заданою якістю. Для виконання цієї вимоги міжнародними (ІЕС, ISO, 

CENELEC) та національними (AFNOR, ANSI, BS, DIN, IEEE, JIS, JSA, 

NIST, TIA/EIA, Росстандарт, Держспоживстандарт України й т. п.) 

стандартизованими організаціями встановлені чіткі вимоги до основних 

електричних і передавальних параметрів LAN-кабелів.  

До параметрів, граничні значення яких зазначаються у стандартах, 

належать опір на постійному струмі, електрична ємкість, коефіцієнт 

загасання, перехідні загасання на ближньому і далекому кінці,  

захищеність, хвильовий опір, втрати на віддзеркалення і т. п. 
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Треба відзначити необхідність уніфікації кабелів і роз’ємів у 

горизонтальній та магістральній підсистемах ЛОМ для забезпечення 

можливості швидкої перекомутації робочих місць ЛОМ. Задля 

виконання правил та вимог, наведених у стандартах, на СКС 

обирається оптоволоконний кабель або мідний кабель «вита пара».  

Більша частина проектів СКС в Україні (більше 80 %) виконується 

на компонентах CAT. 5E і лише біля 9 % – на CAT. 6 і вище. Серед 

інсталяцій лідирують неекрановані рішення (UTP). 

 

 

4.2.1.1 Параметри волоконно-оптичних ліній зв’язку 
 

Передача даних засобами волоконно-оптичних ліній зв’язку 

(ВОЛЗ) – це вид системи передачі інформаційних даних, за якого 

інформація передається по оптичним діелектричним світловодам,  

відомими під назвою оптичне волокно (оптоволокно) або волоконно-

оптичний кабель (ВОК).  

Діаметр зовнішньої оболонки всіх типів ВОК (з різними діаметрами 

серцевини оптоволокна – 9, 50 та 62,5 мкм) має стандартний розмір 

125 мкм (рис. 4.1), що дозволяє використовувати в СКС стандартизо-

вані роз’ємні та нероз’ємні з’єднання.  

Конструктивно ВОК виконується як одно-, дво- або багато-

волоконний (рис. 4.2). 
 

 
Рисунок 4.1 – Товщина оптоволокна (серцевини та оболонок) 
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а) б) 

1 – зовнішня оболонка (ПВХ) 

2 – зміцнюючі нитки 

3 – буферне покриття 

4 – оптичне волокно (9/125, 50/125, 62,5/125) 

5 – силовий елемент (є тільки у кабелю з 8 та більше волокнами) 

 

Рисунок 4.2 – Будова ВОК: а – двоволоконний ВОК; 

б – багатоволоконний ВОК 

 

До переваг ВОЛЗ належать: 

 надзвичайно висока несуча частота (Fo = 1014 Гц), що дозволяє 

передавати через ВОЛЗ інформацію зі швидкістю близько 1,2 млрд біт 

даних у секунду (1,2 Гбіт/с); 

 дуже мале загасання (0,2 – 0,3 дБ на довжині хвилі 1,55 мкм на 

1 км). Така характеристика поширення світлового сигналу у волокні 

дозволяє будувати ВОЛЗ довжиною до 200 км без ретрансляції  

сигналів
1)

; 

                                                 
1) Наприклад, використовуючи медіаконвертер двохволоконного NF-S20 (1550 нм 

DFB, 200 км, SM, роз’єм SC), необхідно враховувати, що збільшення дальності дії 

медіаконвертора на 20 км здорожчує його майже на 50 %. 

http://anlan.ru/images/Hyperline/FO_Cable/fo-zip-in.jpg
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 стійкість до електромагнітних перешкод з боку оточуючих  

мідних кабельних систем, електричного обладнання (лінії електро-

передачі, електродвигунні установки й т. п.) і погодних умов; 

 захист від несанкціонованого доступу. Інформацію, що передається 

по ВОЛЗ, практично неможливо перехопити неруйнівним способом; 

 електробезпека. Через відсутність іскроутворення оптичне волокно 

підвищує вибухо- та пожежобезпечність мережі, що особливо актуально 

на хімічних, нафтопереробних підприємствах під час обслуговування 

технологічних процесів підвищеного ризику; 

 мала вага та об’єм. Волоконно-оптичні кабелі мають меншу 

вагу та об’єм порівняно з мідними кабелями в розрахунку на одну й ту 

ж пропускну здатність. Наприклад, 900-парний телефонний кабель 

діаметром 7,5 см, може бути замінений одним волокном з діаметром 

0,1 см. Якщо волокно «одягнути» в безліч захисних оболонок і  

покрити сталевою стрічкової бронею, його діаметр буде 1,5 см, що в 

кілька разів менше розглянутого телефонного кабелю;  

 невисока вартість. Волокно виготовлено з кварцу, основу якого 

становить двоокис кремнію – широко поширений, а тому недорогий 

матеріал, на відміну від міді;  

 довговічність. Термін служби ВОЛЗ становить не менше 25 років. 

У табл. 4.1 наведено варіанти використання трьох категорій  

багатомодових кабелів OM1, OM2 й OM3 (позначається ММ – англ. 

акронім від Multi Mode) та однієї категорії одномодового кабелю OS1 

(позначається SM – англ. акронім від Single Mode) зі спеціальними 

оптоволоконними з’єднувачами (OF-300, OF-500, OF-2000) у різних 

стандартах технології Ethernet [76]. У позначенні з’єднувачів відображено, 

що така лінія зв’язку підтримує додатки оптичного класу на довжинах 

ліній відповідно до 300, 500 та 2000 м. 

Обладнання, використовуване для мереж, побудованих на базі 

багатомодового оптичного волокна, дешевше, ніж аналогічне 

обладнання для одномодового оптичного волокна. Тому якщо 

відстань, на яку необхідно передати дані, не перевищує 2000 м,  

доцільно згідно зі стандартами СКС використовувати багатомодове 

оптоволокно. Якщо ж необхідна довжина каналу зв’язку перевищує 

2000 м, то слід використовувати одномодове оптичне волокно.  

Однак слід враховувати, що більшість багатомодових кабелів  

непридатна для роботи за технологією Fast Ethernet за довжини лінії 

більше 1300 метрів, а Gigabit Ethernet – за довжини лінії більше 

220 метрів [100]. 
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Таблиця 4.1 – Основні сфери застосування оптоволокна (згідно з  

ЕN 50173:2001) 
 

Мережева  

технологія 

Канал ЕN 50173:2001 на основі 

ВОК ОМ1 ВОК ОМ2 ВОК ОМ3 ВОК OS1 

8
5
0

 н
м

 

1
3
0
0

 н
м

 

8
5
0

 н
м

 

1
3
0
0

 н
м

 

8
5
0

 н
м

 

1
3
0
0

 н
м

 

1
3
1
0

 н
м

 

1
5
0
0

 н
м

 

ISO/IEC 8802-3:  

FOIRL 
OF-2000  OF-2000  OF-2000    

ISO/IEC 8802-3:  

10BASE-FL, 

FP &FB  

OF-2000  OF-2000  OF-2000    

ISO/IEC 8802-3:  
1000ВASE- SX 

OF-300  OF-500  OF-500    

ISO/IEC 8802-3:  

1000ВASE- LX 
 OF-500  OF-500  OF-500 OF-2000  

ISO/IEC 8802-3:  
100BASE-FX 

 OF-2000  OF-2000  OF-2000   

IEEE 802.3:  

100BASE-LX4 
 OF-300  OF-300     

IEEE 802.3:  

10GBASE-ER/EW 
       OF-2000 

IEEE 802.3;  

10GBASE-SR/SW 
    OF-300    

IEEE 802.3:  

10GBASE-LR/LW 
      OF-2000  

 

Останнім часом суттєво поширюється застосування на рівні СКС 

надгнучкого одномодового волокна G.657 (9/125 мкм). 

Одним зі світових лідерів із виробництва ВОК є транснаціональна 

компанія Alcatel (Франція), яка пропонує якнайповнішу номенклатуру 

оптичних кабелів. З бюджетних марок ВОК достатній показник «ціна-

якість» мають кабелі торгової марки Lintek (Китай), Finmark (Китай; 

представник в Україні компанія «DEPS»), AKSH (Індія) тощо . 

Вітчизняні ВОК виготовляються на заводах «Одескабель» (торгова 

марка «Ecolight»), «Інтеркабель» (м. Київ), «Южкабель» (м. Харків), 

НВО «Оптілайн» (м. Київ) та ін. 

Для різних типів модулів застосовуються різні типи ВОК: 

 для модулів 10BASE-FL та 100BASE-FX використовується 

багатомодове волокно 62,5/125 мкм; 

 для модулів 1000BASE-SX багатомодове волокно 50/125 мкм та 

62,5/125 мкм; 

 для модулів 1000BASE-LX одномодове волокно 9/125 мкм. 
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Те, що зовнішня оболонка всіх типів ВОК (з різними діаметрами 

серцевини оптоволокна – 9, 50 та 62,5 мкм) має однаковий діаметр 

125 мкм, дозволяє використовувати в СКС стандартизовані роз’ємні і 

нероз’ємні з’єднання. 

Під час проектування та інсталяції ЛОМ останнім часом  

поширюється використання безклейових оптичних технологій.  

На основі ВОК можуть бути реалізовані всі три підсистеми СКС, 

хоча в горизонтальній підсистемі волоконна оптика поки знаходить 

обмежене застосування для забезпечення функціонування ЛОМ. У 

підсистемі внутрішніх магістралей оптичні кабелі застосовуються  

однаково часто з кабелями «вита пара», а в підсистемі зовнішніх 

магістралей вони відіграють домінуючу роль.  

Використання волоконно-оптичного кабелю (ВОК) може бути 

доцільним для підключення сегмента спроектованої ЛОМ до центру 

комутації (серверного вузлу) або у разі використання високо-

швидкісних технологій. 

Багатомодова (ОМЗ, ОМ4) та одномодова (OS1, OS2) оптика  

призначена для використання в ролі середовища передачі даних у 

технологіях 40GbE (для центрів обробки даних) та 100GbE (для 

агрегації мережевого трафіку провайдерів і телекомунікаційних 

компаній). 

На сьогодні на українському ІТ-ринку спостерігається зростання 

пропозицій на активне обладнання з LC-інтерфейсом. Це зумовлено, в 

першу чергу, розповсюдженням модулів Small Form-factor Pluggable 

(SFP) mini-GBIC, в яких використовуються LC з’єднувачі. Довжина 

патч-корду 3 м. Сьогодні цю технологію підтримують такі виробники 

активного обладнання, як Cisco, Nortel Networks, 3Com, D-Link, Allied 

Telesyn і т. д. 

Оптика для СКС допомагає без ускладнень проектувати мережі з 

урахуванням надмірності. Тому оптика для СКС дає можливість 

подальшого розширення системи без реструктуризації, і отже, й без 

додаткових витрат. 

 

 

4.2.1.2 Основні параметри кабелю «вита пара» 
 

Основні параметри кабелю «вита пара» нанесені заводським 

маркуванням на початку кожного метра кабелю (останній параметр у 

групі – кількість метрів від початку бухти кабелю). У маркуванні 

першим вказується фірма-виробник і торгова марка або номенклатурний 

номер кабелю.  
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Основними технічними параметрами витої пари є категорія кабелю, 
діаметр жили, кількість дротів у провіднику, кількість пар у кабелі, 
матеріал зовнішньої оболонки кабелю, наявність вбудованого в кабель 
тросу, наявність захисту кабелю від електромагнітних наведень,  
матеріал жил та ін. 

Поняття «категорія» витої пари пов’язане, в першу чергу, зі 
швидкістю передачі даних, яка безпосередньо залежить від частоти  
коливань струму. Чим вище робочий діапазон частот, тим вища  
швидкість передачі даних. Конструктивно, чим вища категорія кабелю, 
тим більше в ньому витків на одиницю довжини. На теперішній час в 
американському стандарті ANSI/EIA/TIA-568 визначені такі категорії 
витої пари: CAT. 3, CAT. 5Е, CAT. 6, CAT. 6А. У міжнародному 
ISO 11801 та в європейському EN 50173 стандартах поняття  
«категорія» розширене до CAT. 8, і до нього встановлено відповідно 
поняття «клас», що позначається латинськими літерами від А до F та 
римських І та ІІ (табл. 4.2).  

Найбільший обсяг у прокладанні нових мереж займає поки кабель 
категорії 5E (клас D). Категорія 5E дозволяє передати по двох парах 
кабелю «вита пара» інформаційний сигнал на відстань до 100 метрів на 
швидкості до 100 Мбіт/с з використанням технології Fast Ethernet. 
Також кабель «вита пара» кат. 5E сумісний з технологіями PBX, V.11, 
X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбіт/с, 100VG-
AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбіт/с, 
FireWire 100 Мбіт/с. Експлуатується за частот до 100 МГц. 
 

Таблиця 4.2 – Категорія витої пари та гранична частота 
 

Категорія (клас) 

кабелю вита пара 

Гранична частота, 

МГц 

Використовуваний  

тип екрана 

3 (клас C) 16 U/UTP, F/UTP  

5Е (клас D) 100 U/UTP, F/UTP, SF/UTP  

6 (клас E) 250 U/UTP, U/FTP, S/FTP  

6А (клас EА) 500 U/UTP, F/UTP, S/FTP  

7 (клас F) 600 F/FTP, S/FTP (те ж саме, що S/STP)  

7А (клас FА) 1000 S/FTP  

8.1 (клас І) 1600 – 2000  F/UTP, U/FTP 

8.2 (клас ІI) 1600 – 2000  F/FTP, S/FTP 

9 (клас Н)1) 1500 не виготовляється 

П р и м і т к а :  Станом на 01.04.2014 класи «G» та «Н» стандартами не затверджені.  
 

На кабелі «вита пара» категорії 6 передачу в 10 Гігабіт/с можна 
здійснити на відстані 30 – 55 метрів. 

Кабельна лінія, побудована на компонентах категорії 6A, дозволяє 
організувати передачу інформації зі швидкістю 10 Гігабіт/с, викорис-
товуючи технологію 802.3an (10 Gigabit Ethernet, 10GbE), на відстані 
до 100 метрів.  
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Застосування кабелю категорії 6A виправдано тільки для  

вирішення вузьких та специфічних завдань. Наприклад, можливо  

використовувати категорію 6A в ЦОД (центрах обробки даних, дата-

центр). Такий кабель доцільно використовувати також для обміну 

даними між блейд-серверами, між високопродуктивними мережевими 

пристроями, системами зберігання даних (СЗД), а також для з’єднання 

обчислювальних вузлів у складі обчислювальних комплексів і  

суперкомп’ютерів, у фірмах, що займаються комп’ютерною графікою. 

Екрановані патч-корди (FTP) CAT. 6A використовуються також для 

підключення мережевих аудіо-плейєрів. 

Кабель категорії 7 стандарт був створений, щоб забезпечити  

10 Gigabit Ethernet на відстані 100 метрів із використанням мідного 

кабелю (10 Гбіт/с Ethernet тепер, як правило, виконується на CAT. 6A). 

При використанні електричних роз’ємів GG45 або ТЕRА кабель  

CAT. 7 призначений для передачі даних на частоті 600 МГц та вище 

(в перспективі – до 1500 МГц). 
Українською промисловістю випускаються кабелі CAT. 7 (клас F) 

для технологій на швидкості до 10 Гбіт/с за частот до 600 МГц  

(рис. 4.3, а). Світові вендори кабельної продукції та пасивного мережевого 

обладнання випускають мережеві компоненти (роз’єми, патч-панелі 

тощо) до 1200 МГц за категорією 7А, що відповідає класу FА (рис. 4.3, б). 
 

 
а) б) 

Рисунок 4.3 – Кабелі CAT.7 виробництва «Одескабель» (а) 

та CAT. 7А компанії «Simon» (б) 
 

Діаметр провідника (жили), як правило, виражається в міліметрах 

або в «калібрі» згідно з таблицею американського стандарту дротів 

AWG (American Wire Gauge). Наприклад, часто зустрічається AWG 26 

(діаметр жили 0,4049 мм), AWG 25 (0,4547 мм), AWG 24 (0,5106 мм), 

AWG 23 (0,5733 мм), AWG 22 (0,6438 мм). Чим товще дріт, тим менше 

його калібр в AWG. 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

145 

Нестандартизовані дешевші кабелі, наприклад, з діаметром жил 

0,48 – 0,50 мм («майже AWG 24») дають погіршення коефіцієнта  

загасання не менше 3 – 5 дБ/100 м. 

Крім того, у дешевшому кабелі має місце різнокрокове скручування 

витої пари, у результаті чого довжина різних пар у кабелі буде різною. 

У такому випадку різним буде і час проходження по ним сигналів. Для 

обліку цього ефекту стандартами нормується параметр «зсув затримки 

поширення» (Delay Skew). Це принципово важливо для додатків 

1000ВASE-T, де передача і прийом ведеться одночасно по всіх  

чотирьох парах. 

За стандартом, у 5-й і 6-й категоріях використовуються жили 

діаметром не менше 0,51 мм або 24AWG за американським  

маркуванням. Несертифікований кабель (на якому не вказаний  

параметр AWG) може мати жили діаметром від 0,4 до 0,64 мм,  

що зазвичай достатньо для підключення робочої станції або 

периферійного обладнання до ЛОМ. 

Розрізняють одножильний провідник із суцільною жилою (рис. 4.4) – 

«моножилу» (англ. solid), та багатожильний провідник (англ. stranded 

wire). Найбільшого поширення, як більш дешева та з меншим  

затуханням сигналу, отримала моножила. Таким чином, одножильний 

кабель не передбачає безпосереднього підключення периферії.  

Пов’язано це з тим, що мідні жили досить товсті і від великої кількості 

згинань швидко ламаються. Тому, як правило, його застосовують для 

прокладки в коробах, стінах і т. п. з подальшим термінуванням у 

телекомунікаційні розетки. 

Багатожильний кабель застосовується в місцях прокладки, де 

можливі часті вигини кабелю, а також для виготовлення патч-кордів 

довжиною від 0,5 до 3 м. Крім того, багатожильний провід погано 

переносить «урізування» (рос. «терминирование») в роз’єми панелей 

розеток (тонкі жили розрізаються інструментом). 

Для підрахунку коефіцієнта укладки одно- та багатожильного 

кабелю в короби та інші каблепроводи необхідно враховувати діаметр 

та вагу таких типів кабелю (табл. 4.3 – 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Суцільний та багатожильний провід 



І. М. Журавська 

 

146 

Таблица 4.3 – Характеристики кабелю «вита пара» по AWG 

(одножильний) 
 

Одножильний провід 

AWG 
Діаметр, 

мм 

Площа перетину, 

мм² 

Погонний опір, 

Ом/км 

Погонна вага, 

кг/км 

23 0,574 0,259 66,60 2,31 

24 0,511 0,205 84,32 1,82 

25 0,455 0,163 106,3 1,44 

26 0,404 0,128 134,5 1,14 

27 0,361 0,102 168,8 0,91 

28 0,320 0,081 214,2 0,72 

 

Таблица 4.4 – Характеристики кабелю «вита пара» по AWG 

(багатожильний) 
 

Багатожильний провід 

AWG 
Діаметр, 

мм 

Площа перетину, 

мм² 

Погонний опір, 

Ом/км 

Погонна вага, 

кг/км 

22 7 х 0,254 0,76 53,3 3,3 

22 19 х 0,160 0,80 49,5 3,5 

24 7 х 0,203 0,61 83,4 2,1 

24 19 х 0,127 0,63 78,5 2,2 

26 7 х 0,160 0,48 134,1 1,28 

26 19 х 0,102 0,50 121,6 1,42 

 

Кількість пар у кабелі «вита пара» може бути до 1000. Для 

підключення об’єктів ЛОМ зазвичай застосовується 4-парний кабель 

(позначається як 4 х 2 х 0,51). Усі чотири пари задіються тільки у 

створенні мереж зі швидкістю 1 Гбіт/с – це кабелі категорії CAT. 5E 

(Class DE).  

У більшості ж випадків (ЛОМ малих офісів, підключення  

домашнього Інтернету та іншої мережі) для передачі даних зі  

швидкістю до 100 Мбіт/с використовуються тільки дві пари. Для таких 

мереж, а також для влаштування сигналізації та домофонів випускається 

2-парна вита пара, яка маркується відповідно 2 х 2 х 0,51 та відповідає 

CAT. 5 (Class D). 

Багатопарні кабелі (рис. 4.5) – до 100 пар у виготовленні заводом 

«Одескабель» зі зниженим частотним діапазоном до 16 МГц – 

використовуються для прокладання на ділянках мережі, які потім 

підлягають розгалуженню (від вводу оптоволокна у будинок до  

поверхової ТШ, між розподільчими шафами тощо). Багатопарний 

кабель має менший зовнішній діаметр порівняно з 4-парними кабелями 

на еквівалентну сумарну кількість пар, наприклад, кабель UTP-типу 

кат. 5Е має зовнішній діаметр:  
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1) 4-парний – від 7 до 10 мм; 

2) 10-парний – 8 мм; 

3) 25-парний – 12,5 мм; 

4) 50-парний – всього 15,8 мм. 
 

 
а) б) 

Рисунок 4.5 – Багатопарний кабель F/UTP Cat.5E (а) 

та U/UTP Cat.6 (б) 
 

Від матеріалу зовнішньої оболонки залежать умови прокладання та 

експлуатації кабелю. Найчастіше можна зустріти такі види оболонки: 

1) PVC – ПВХ-пластикат (поліхлорвініл); для внутрішнього 

застосування; найрозповсюдженіший матеріал у кабельних системах, 

тому що найдешевший і не поширює горіння; під час нагрівання 

виділяє отруйні пари хлору, тому не застосовується для прокладання 

за фальш-стелями; колір оболонки білий або сірий; 

2) PP – поліпропілен; для зовнішньої прокладки у виробничих 

приміщеннях з високими температурами (до +140 °С); 

3) PE – поліетилен; для зовнішньої прокладки; 

4) FR – вогнестійкий; може працювати у відкритому полум’ї 30, 90 

або 180 хв (відповідно до стандарту); 

5) LS – Low Smoke; знижене димовиділення під час горіння; колір 

оболонки оранжевий або синій; 

6) ZH – Zero Halogen; виготовлений із матеріалів, які під час 

горіння не виділяють отруйні галогенові гази; але використання таких 

матеріалів збільшує вартість і знижує механічні характеристики кабелю; 

7) В – броня; найчастіше для броні використовується сталева 

стрічка, яка обвивається вздовж кабелю. 

Трос, вбудований у кабель, потрібен для натягу кабелю між 

будівлями. 

За наявністю захисту кабелю від електромагнітних наведень 

розрізняють захищений або незахищений, екранований та неекрано-

ваний (рис. 4.6). Кабельні системи CAT. 5E зазвичай виготовляються в 

незахищеному неекранованому або екранованому виконанні. 
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а) UTP (F/UTP) б) STP (U/FTP) в) SFTP (SF/FTP) 

 

Рисунок 4.6 – Перетин та зовнішній вигляд незахищеного (а) 

та захищеного неекранованого (б) та екранованого (в) 

кабелю «вита пара»: 

1 – вита пара solid; 

2 – екран-фольга; 

3 – зовнішня оболонка; 

4 – дренажний дріт; 

5 – екран-сітка; 

6 – розривна нитка. 

 

За ступенем захищеності кабелю розрізняють незахищену  

неекрановану (англ. Unshielded Twisted Pair – UTP) або екрановану 

кабельну систему (англ. Foiled Twisted Pair – FTP) та захищену 

неекрановану (англ. Shielded Twisted Pair – STP) або екрановану 

кабельну систему (англ. Shielded Foiled Twisted Pair – SFTP). У 

стандарті TIA/EIA-568-A використовується термін SсTP, тобто Screen 

TP (укр. «екранований»). Заводське маркування SFTP, STP та PiMF 

(Рairs in Metal Foil) означає, що кожна пара у кабелі екранована  

додатково, тобто кабель «захищений» (англ. «shielded»).  

Згідно з міжнародним стандартом ISO/IEC 11801 схема кодування 

ступеня захищеності кабелів «вита пара» пропонується у вигляді 

позначення (табл. 4.5): 

XX/YZZ,  (4.1) 

де перші дві літери ХХ кодують спільний екран навкруги всіх витих 

пар (тобто, «екранованість», а не «захищеність» усього кабелю); Y 

кодує екран навкруги окремої пари (саме «захищеність» кожної пари); 

ZZ кодує тип скрутки.  
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Таким чином, серед кабелів, які нині виробляються промисловістю 

різних країн, до захищених належать кабелі STP, U/FTP, S/FTP, 

SF/FTP, PiMF, а до незахищених – UTP, FTP, ScTP, тому що термін 

«захищена» застосовується до кожної окремої пари мідного кабелю.  

Необхідно враховувати, що на теперішній час кожна пара може 

бути екранована лише алюмінієвою фольгою. Кабель захищається 

загальним екраном з обплетенням (мідною або сталевою сіткою), з 

фольги або з фольги + обплетення.  

Тобто, якщо для кабелю кат. 7 зазначений тип екрана S/FTP (див. 

рис. 4.6), це означає спільний екран у вигляді обплетення та 

індивідуальний екран із алюмінієвої фольги для кожної пари.  

Якщо для проектування обрана екранована вита пара, то треба 

окремо приділити увагу наявності якісного заземлення, інакше 

наслідки роботи екранованої витої пари будуть такі, через які в ЛОМ 

відмовились від використання коаксіального кабелю: іскри, загроза 

пожежі, поганий сигнал тощо. Крім того, необхідно пам’ятати, що 

заземлення екранованого кабелю повинно здійснюватись тільки з  

одного кінця лінії зв’язку. 

Під час прийняття рішення щодо екранування витої пари треба 

врахувати, що чим вища швидкість передачі даних та/або вище рівень 

зовнішніх високочастотних електромагнітних перешкод, тим більша 

необхідність екранування. 
 

Таблиця 4.5 – Кодування захищеності кабелів «вита пара»  
 

ПОЛЕ XX ПОЛЕ Y ПОЛЕ ZZ 

«U» – спільний екран у 

кабелі відсутній  

«U» – екран навкруги 

кожної пари відсутній 

«TP» – провідники в кабелі 

у вигляді «витих пар» 

«F» – спільний екран у 

вигляді фольги  

«F» – екран у вигляді фольги 

навкруги кожної пари  

«TQ» – звита четвірка 

провідників 

«S» – спільний екран у 

вигляді оплітки  

  

 

У кабельних системах CAT. 7 та вище кабелі мають захищеність 

типу S/FTP. Завдяки цьому вимоги до монтажу не такі жорсткі, як у 

кабелів U/UTP. Наприклад, прокладаючи кабелі S/FTP, не треба 

використовувати екрановані короби, які часто необхідні для  

неекранованих кабелів. Кабелі S/FTP прокладаються незалежно від 

розташування силових кабелів, тоді як для кабелів U/UTP це може 

обернутися небажаними електромагнітними наводками. 

За матеріалом жили стандартно повинні бути мідні, але останнім 

часом набули поширення так звані біметалічні жили, які являють 

собою покритий міддю, правильніше говорити «плакований», тобто 
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покритий тонким шаром міді, сталевий провідник (CCS – Copper Clad 

Steel) або покритий міддю алюмінієвий провідник (CCA – Copper Clad 

Aluminium). В обох випадках застосування більш дешевих матеріалів 

значно погіршує характеристики кабелю, а саме: 

 жила погано тримається в роз’ємі («плаваючий» контакт); 

 невелика довжина сегментів, зазвичай до 25 м; 

 непередбачуваність хвильового опору в зоні контакту при 

закладенні кабелю в роз’єм; 

 у обміднених сталевих кабелях швидкість частіше не перевищує 

10 Мбіт/с, у алюмо-мідних (англ. позначення ССА) – не більше 

100 Мбіт/с. 

Перевірити обміднений кабель можна, якщо ножем зішкрібається 

верхній шар міді. 

Мідні системи краще піддаються контролю і документуванню, а на 

коротких відстанях вони не поступаються оптичним, у той же час, 

оптичну кабельну проводку відрізняє менший об’єм та вага,  

можливість передачі даних на більші відстані, висока щільність й 

більша ширина пропускання, відсутність проблем електромагнітної 

сумісності. Зважаючи на те, що в ЛОМ довжина ліній зазвичай  

невелика, перемога там залишається за мідними лініями: навіть для 

стандарту 10GbE використовують «виту пару» категорії 6A, яка  

підтримує цей стандарт. 

«Розривна нитка» (див. рис. 4.6, № 6) всередині кабелю, зазвичай 

капронова, використовується для полегшення оброблення зовнішньої 

оболонки – під час витягування вона робить на оболонці подовжній 

розріз, який відкриває доступ до кабельного сердечника, гарантовано 

не ушкоджуючи ізоляцію провідників. 

Неізольований «дренажний дріт» (див. рис. 4.6, № 4) по всій 

довжині кабелю з’єднаний екраном кабелю та об’єднує екран у разі 

поділу на секції при зайвому вигині або розтягуванні кабелю,  

забезпечуючи таким чином надійне заземлення кабелю. Дренажний 

дріт повинен бути з’єднаним із екраном роз’єму.  

Таким чином, заводське маркування на кабелі (рис. 4.7, в) означає:  

 кабель вита пара виготовлено заводом «Одескабель» у 2014 р., 

для стаціонарної прокладки всередині будівель в умовах високих 

електромагнітних перешкод; 

 оплітка з мідних луджених дротів (S) та загальний екран із 

алюмополімерної стрічки (F) навкруги всіх пар (рис. 4.7, № 3);  

 згідно з маркуванням «CAT. 5E» може застосовуватись для 

передачі даних за технологіями Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 



Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

151 

Мбіт/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 

16/100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбіт/с; 

 зовнішня оболонка (рис. 4.7, № 4) з матеріалу зі зниженим 

димовиділенням при горінні – LS0H-компаунду (колір оболонки 

оранжевий); 

 здатен передавати дані на частотах до 200 МГц; 

 4 пари (4Pr) по 2 скручених разом провідника зі струмо-

провідною жилою (рис. 4.7, № 1) з мідної проволоки діаметром 

0,51 мм (AWG24). Ізоляція жили – поліетилен (рис. 4.7, № 2); 

 уповільнення швидкості поширення електромагнітної хвилі 

вздовж витої пари (англ. Nominal Velocity of Propagation – NVP) 

складає 68 %. 

 відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 11801:2002; 

 хвильовий опір у діапазоні частот до 200 МГц складає 100 Ом/м; 

 метражна мітка 247 м від початку бухти кабелю з коробки 

305 або 500 м [62]. 
 

 
а) б) 

OK-net 2014 SF/UTP CAT. 5E LS0H 200 MHz 4Pr AWG24 NVP 68% 

ISO/IEC 11801 100 OHM K-29 247 м 

в) 

 

Рисунок 4.7 – Зовнішній вигляд (а), перетин (б) та заводське 

маркування (в) кабелю «вита пара» SF/UTP: 

 

1 – струмопровідна жила; 

2 – ізоляція жили; 

3 – оплітка з мідних луджених дротів (S) та загальний екран з 

алюмополімерної стрічки (F) навкруги всіх пар; 

4 – зовнішня оболонка. 
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4.2.1.3 Комбінований кабель Sommer Cable MonoCAT 
 

Комбінований кабель MonoCAT (Cat.5 + електроживлення) був 

спочатку задуманий як кабель для комп’ютерних мереж, але він все 

більше знаходить своє застосування у сфері медіатехнологій, де по 

проводах Cat.5E можлива передача сигналів стандарту DMX на  

відстань до 100 метрів завдяки хвильовому опору 110 Ом. Наявність 

міцної, стійкої до механічних впливів і морозостійкої оболонки робить 

його придатним для мобільного використання. Якщо Monocat  

планується застосовувати тільки в ролі LAN-кабелю, то його довжина 

не повинна перевищувати 50 метрів (згідно з протоколом Cat.5 для 

гнучких патч-кордів). 

Наприклад, у комбінованому кабелі AES/EBU DMX (рис. 4.8)  

діаметр оболонки 19,5 x 26,8 мм, перетин провідників 3 x 2,5 кв. мм 

(електроживлення) + 2/8 x 4 x 2 x 0,12 кв. мм (інформаційні кабелі). 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Комбінований кабель Sommer Cable MonoCAT 
 

 

4.2.1.4 Коаксіальний кабель 
 

Коаксіальний кабель (рис. 4.9) використовується в ЛОМ для: 

 підключення антен до Wi-Fi-пристроїв з метою збільшення 

дальності бездротового зв’язку; 

 у технології HCNA. 
 

 
Рисунок 4.9 – Коаксіальний кабель марки RG 

 

Мінімальний радіус вигину коаксіального кабелю – 6 діаметрів 

кабелю. 
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4.2.2 Розрахунок типорозмірів короба або труби за 
допомогою інтерактивного калькулятора 

 

Розрахунок типорозмірів кабельного короба або труби виконується 

з врахуванням відсотка заповнюваності короба та залежно від діаметра 

перетину кабелю (рис. 4.10), наприклад, за допомогою інтерактивного 

калькулятора ТОВ «Кабельні системи» [58]. 

 
Рисунок 4.10 – Добір коробу: 

а – вихідні дані для розрахунку характеристик короба; 

б – пропозиції щодо виробників та типорозмірів 
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Вибір фірми-виробника не є обов’язковим.  

У виборі діаметра каблепроводу існує певна закономірність [57]: 

а) 16 мм – для кабелю під освітлювальні прилади, телефони і 

сигналізацію; 

б) 20 мм і більше – для кабелю від розподільчого щитка (РЩ) до 

вимикачів і розеток; 

в) 25 мм – для прокладки мережі на коаксіальному кабелі; 

г) 32 мм і більше – для з’єднання електрощитів між собою, при 

цьому рекомендується прокладати ще одну резервну трубу; 

д) 40 або 50 мм – для здійснення з’єднань між поверхами. 

Типорозміри можуть обиратись більшими, ніж запропоновані, 

якщо передбачається подальший розвиток мережі на цьому сегменті 

ЛОМ. 

 

 

4.2.3 Перевірка заповнювання короба або труби за 
допомогою інтерактивного калькулятора 

 

Перевірка заповнювання коробу або труби виконується з 

врахуванням геометричних розмірів обраного коробу та діаметра  

перетину кабелю, наприклад, за допомогою інтерактивного  кальку-

лятора ТОВ «Кабельні системи» [58].  

Заповнювання короба може бути вдалим (рис. 4.11) або 

неможливим (рис. 4.12). 

 

 
а) б) 

Рисунок 4. 1 1  –  Приклад вдалого заповнювання короба: 

а – вихідні дані для перевірки; б – висновок щодо заповнювання 

http://www.adp.ru/
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а) б) 

Рисунок 4.12 – Приклад неможливого заповнювання короба: 

а – вихідні дані для перевірки; б – висновок щодо заповнювання 
 

В Україні повний асортимент кабель-каналів із аксесуарами 

представлений, наприклад, чеською фірмою KOPOS KOLIN [64]. 
 

 

4.2.4 Добір конекторів для термінування кабелю 
4.2.4.1 Конектори для термінування оптоволоконного 

кабелю 
 

Для з’єднання або окінцювання ВОЛЗ найбільш розповсюджені три 

типи стандартних роз’ємів – FC, ST, SC (рис. 4.13) – та шість типів 

мініатюрних роз’ємів – MT-RJ, LC, VF-45, LX-5, Opti-Jack, SCDC-

SCQC.  

Мініатюрний роз’єм LC (рис. 4.14) схожий на роз’єм SC (рис. 4.15), 

має механізм фіксації типу RJ-45, але містить наконечник, який удвічі 

менший, ніж для роз’єму SC. Роз’єми виготовляються відповідно до 

стандартів EIA/TIA 568A, FOCIS 10, IEC 61754-20 і CENELEC для 

використання в SM і MM режимах роботи.  

Останнім часом вендори активного мережевого обладнання (Cisco, 

Nortel Networks, 3Com, D-Link, Allied Telesyn та ін.) все частіше 

використовують LC-інтерфейс у системах передачі даних. Це 

зумовлено в першу чергу появою модулів Small Form-factor Pluggable 

(SFP) mini-GBIC, в яких використовуються LC-з’єднувачі. Довжина 

патч-корду до 3 м. 
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Конектори з одномодовим волокном зазвичай мають блакитний 

колір, а з багатомодовим – сірий. 

 
а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.14 – Оптичні LC-конектор (а) та LC-адаптер (б) фірми 

Siemon, креслення конектора (в) 

 

 
а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.15 – Оптичні SC-конектор (а) та SC-адаптери (б),  

креслення конектора (в) 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 4.16 – Оптичні FC-конектор (а) та FC-адаптер (б),  

креслення конектора (в) 
 

 
а) в) 

 
б) 

Рисунок 4.17 – Оптичні ST-конектор (а) та ST-адаптер (б), 

креслення конектора (в) 
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Рекомендації з використання одномодового та багатомодового ВОК 

у різних стандартах передачі даних та типи оптоволоконних роз’ємів, 

що відповідають зазначеним кабелям, наведено у табл. 4.6. 
 

Таблиця 4.6 – Використання типів оптоволоконних роз’ємів у різних 

стандартах 
 

Діаметр серцевини 

волокна/діаметр 

зовнішньої 

оболонки, мкм 

Тип 

оптики 

Максимальна 

відстань 

передачі, м 

Тип 

роз’єму 

Стандарт 

передачі 

даних 

50/125 multimode 550 SC 
1000ВASE-SX 

1000BASE-LX 

50/125 multimode 500; 550; 2000 SC, MT-RJ, ST 100BASE-FX 

62,5/125 multimode 220 SC, MMF 1000ВASE-SX 

62,5/125 multimode 220; 275; 2000 
SC, MMF, 
MT-RJ, ST 

100BASE-FX 

9/125 (8-10/125) singlemode 10000; 15000 SMF, SC 
100BASE-FX. 

1000ВASE-LX 

9/125 singlemode 
5000; 15000; 30000; 

60000; 80000 
SMF, SC 100BASE-FX 

 

У СКС, згідно з чинними редакціями стандартів (ISO/ІЕС 11801), 

можна використовувати оптоволоконні роз’єми лише двох типів – SC і 

ST, які належать до конекторів швидкого монтажу  (англ. «Fast 

Connectors» – FC). FC-конектори можуть бути легко зафіксовані 

на кінець оптичного волокна за допомогою механічного з’єднання. 

Такі конектори не потребують інструментів для термінування, 

оскільки механізм фіксації складається з фіксуючого клину (але 

такі інструменти, як стрипер і сколювач все ж необхідні). Такий 

конектор може монтуватися як на «голе» оптоволокно (250 мкм), так і 

на волокно в буфері (900 мкм). 

У всіх знов створюваних СКС повинні застосовуватися лише  

роз’єми типу SC прямокутної форми. В існуючих СКС з роз’ємами 

типу ST (циліндричної форми діаметром 2,5 мм) такі роз’єми можна 

продовжувати використовувати. Цей тип роз’ємів можна також  

застосовувати при розширенні СКС, де вже використовуються  

ST-роз’єми. Для підключення до СКС мережевого обладнання з 

роз’ємами інших типів пропонується використовувати крайові шнури, 

з одного боку якого встановлені вилки роз’єму SC, а з іншого – вилки 

роз’єму іншого типу. Найбільш розповсюдженим є конектор типу LC – 

мініатюрний варіант SC-конектора (діаметр 1,25 мм), який має 

прямокутний переріз корпусу. 
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Не виключається також вживання адаптерів (перехідників) з роз’ємів 

SC на роз’єми іншого типу. Компанія 3М нещодавно випустила вилку 

VF-45, яка призначена для монтажу в польових умовах та дозволяє 

швидко термінувати кабелі в точках консолідації [103]. 

 

4.2.4.2 Конектори для термінування кабелю «вита пара» 
 

Робоче місце горизонтальної підсистеми ЛОМ зазвичай  

підключається до інформаційної розетки за допомогою патч-корду з 

кабелю «вита пара», термінованого відповідною 8-контактною вилкою 

для підключення кабелю за специфікацією IEC 60603-7-1:2011, яка 

більш відома як RJ-45 (PIN:8 8p8c) і виглядає як 8-позиційний роз’єм 

з 8 контактами.  

RJ45 або RJ-45 – уніфікований роз’єм, який використовується в 

телекомунікаціях, має 8 контактів та засувку. Використовується для 

створення ЛОМ за технологіями 10BASE-T, 100BASE-T і 1000BASE-TX з 

використанням 4-парних кабелів витої пари кат. 5Е. Роз’єм RJ-45 

також використовується в багатьох інших галузях і для побудови 

інших мереж [33]. 

Типорозміри неекранованого (UTP) роз’єму RJ-45 [65] наведено  

на рис. 4.18. Зовнішній вигляд екранованого (FTP) роз’єму RJ-45 

наведено на рис. 4.19. 

Для термінування витої пари кат. 6 та вище використовуються 

роз’єми ARJ-45, TERA та GG45. 

 

  
а) б) 
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в) 

Рисунок 4.18 – Креслення (а) і зовнішній вигляд роз’єму 8P8C 

(RJ-45, IDC) UTP (б) та UTP (в) 

 

Для підключення аналогових або ІР-телефонів за допомогою 

кабелю «вита пара» використовуються також 6-позиційні роз’єми 

конструктиву RJ (рис. 4.19): 

а) або RJ-25 (котрий ще називають RJ-12) з 6 контактами 6p6c; 

б) або RJ-14 з 4 контактами 6p4c;  

в) або класичний RJ-11 з двома контактами 6p2c [87]. 

Типорозміри 6-позиційного роз’єму 6р6с наведено на рис. 4.20, а.  

 

 
а) 
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б)  в) г) 

Рисунок 4.19 – Креслення (а) та зовнішній вигляд 

конекторів RJ-25 6р6с (б), RJ-14 6р4с (в), RJ-11 6р2с (г) 

 

 

4.2.5 Добір розеток та патч-панелей 
 

Зазвичай кількість розеток розраховують таким чином:  

 подвійна ТР на одне робоче місце;  

 подвійна ТР на 6 кв. м площі приміщення; 

 ТР має бути не далі ніж за 3 м від робочого місця;  

 обидва порти розетки мають бути RJ-45. Телефон підключається 

до порту RJ-45 (тобто 8-позиційному 8p8c) з відповідним маркуванням 

(див. табл. 2.11). Допускається також, щоб у розетці один порт був 

6-позиційним (рис. 4.20).  

 максимальна довжина кабелю від робочого місця до патч-панелі 

(або до комутаційного обладнання) не більше 90 м;  

 максимальна загальна довжина патч-корду на обох кінцях 

кабелю має бути не більше 10 м;  

 кабелі і розетки мають бути однакової категорії. 

 
a) б) 

Рисунок 4.20 – Двопортові розетки телекомунікаційні:  

а – RJ-45 + RJ-11 UTP; б – 2 х RJ-45 FTP, суміщена  

з PLC-наноадаптером від Netgear [9] 
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Патч-панель (комутаційна панель) – це складова частина СКС, яка 

призначена для комутації між елементами активного мережевого 

обладнання та портами робочих місць. Комутаційні панелі належать до 

пасивного мережевого устаткування і являють собою конструкцію 

з багатьма з’єднувальними роз’ємами різних типів (RJ-45, RJ-12, 

коаксіальні, оптоволоконні роз’єми), розташованих на лицьовій 

стороні панелі. На задній стороні знаходяться так звані IDC-контакти, 

призначені для фіксованого закріплення кабелю (рис. 4.21). Різні види 

патч-панелей можуть мати різну кількість і типи портів.  

 

 
Рисунок 4.21 – Патч-панель 

(висота 1U, ширина 19", ємність 24 порти) 

 

Добираючи комутаційні панелі необхідно враховувати: 

 кількість портів (стандартні рішення – на 12, 16, 24, 25, 48, 50, 

96 портів); 

 наявність захисту від зовнішніх електромагнітних перешкод 

(бувають екрановані та неекрановані панелі); 

 метод кріплення (бувають настінні й такі, що монтуються в 

стійку (розміри стійок вимірюються в юнітах (висота), дюймах  

(ширина) та міліметрах (глибина); 

 тип роз’ємів, що використовується (комутаційні панелі бувають 

фіксованими або гібридними; у фіксованих панелях усі роз’єми є 

однотипними; гібридні містять роз’єми різних типів (GG45, RJ -45, 

RJ-12, гнізда для оптичних кабелів). 
Найпопулярнішими є патч-панелі на 24 роз’єми, оскільки вони є 

найбільш зручними в монтажі і цілком можуть задовольнити всі  
технічні вимоги невеликої установи або організації. Разом з патч-
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панелями зазвичай використовують кабельні органайзери, за допомогою 
яких можна упорядкувати кабелі, що надходять у панелі і кабелі, які 
від неї відходять. 

 
 

4.3 Вибір активних компонентів ЛОМ  
4.3.1 Основні характеристики активного мережевого 

обладнання 
 
Активне мережеве обладнання розуміється як електронний пристрій, 

який характеризується деякими «інтелектуальними» здібностями та 
живиться від стандартної мережі електроживлення.  

Вибір активного мережевого обладнання здійснюється відповідно 
до [49; 68]: 

 функцій обладнання; 

 обраної в ЛОМ технології передачі даних; 

 обраних за проектом ЛОМ кабелів СКС (за типом середовища, 
екрануванням, категорією для витої пари та ін. характеристиками – 
див. п. 4.2.1); 

 кількості портів; 

 конструктивного виконання (настільного або стієчного) та ін.  
Обираючи будь-який із видів активного мережевого обладнання, 

рекомендується віддавати перевагу моделям, які підтримують Green-
технологію. Ця технологія зменшує енергоспоживання шляхом 
визначення потужності, необхідної для надійного зв’язку з іншим 
обладнанням у мережі.  

Наприклад, для бездротових пристроїв визначається потужність 
випромінювання, необхідна для надійного бездротового зв’язку. 

Для Ethernet-обладнання технологія Green забезпечує автоматичне 
збереження електроенергії декількома способами: 

 завдяки автоматичному відключенню електроживлення Ethernet-
портів за відсутності з’єднання зберігається значна кількість енергії на 
неактивних портах або на портах, що підключені до вимкнених 
комп’ютерів; 

 комутатор здатен аналізувати довжину будь-якого підключеного 
кабелю для вибору необхідного рівня електроспоживання, чим  
забезпечується економія електроенергії без зменшення продуктивності.  

Такий підхід дозволяє зберегти до 74 % спожитої електроенергії. За 
повного навантаження енергоспоживання активного обладнання, яке 
підтримує Green-технологію (нп., Edimax BR-6228nC), на 50 % менше, 
ніж в аналогічних маршрутизаторах. 


