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‒ створюється на етапі будівництва будинку або переобладнання 
приміщень і має гарантований термін експлуатації 15 і більше років; 

‒ не залежить від змін технологій і постачальників активного 
обладнання. 

Однак більшість кабельних систем, що нині існують, мають низку 
недоліків, які не дають можливості своєчасно реагувати на зміну 
технологій і технічний прогрес. Такі кабельні системи створювалися 
для вирішення досить вузького кола завдань і для забезпечення 
підтримки функціонування конкретної і обмеженої номенклатури 
обладнання. За такого підходу не приділялося належної уваги забез-
печенню відкритості архітектури створюваних кабельних мереж [67].  

У результаті більшість організацій має вузькоспеціалізовану  
кабельну проводку (окремо комп’ютерні мережі, окремо телефонні 
тощо). У такій ситуації перехід на нові технології (наприклад, перехід 
з аналогової на IP-телефонію) практично завжди призводить до  
необхідності зміни всієї кабельної системи, що, у свою чергу,  
призводить до значних часових і фінансових витрат.  

 
 

Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. На який максимальний строк може бути отриманий сертифікат з 
гарантією на виконану СКС? 

2. Для отримання сертифіката вимогам яких стандартів для 
кабельних мереж повинна відповідати СКС? 

3. Яка топологія використовується для СКС? 
4. Який тип захисту кабелю «вита пара» повинен бути використаним 

для побудови горизонтальних сегментів сертифікованих СКС? 
5. За якою мінімальною категорією може використовуватись кабель 

«вита пара» для сертифікованої СКС? 
6. Яку мінімальну пропускну здатність повинна забезпечувати СКС 

між серверною і кінцевим робочим місцем для сертифікації? 
7. Чи може робоче місце бути обладнане одною однопортовою 

інформаційною розеткою 1 x RJ-45? Чому? 
8. З яким монтажним інструментом може бути поєднаний кабельний 

тестер для витої пари? 
9. Яке пасивне обладнання ЛОМ повинно бути використане за 

відкритого способу розведення сегментів СКС у робочих приміщеннях? 
10. Який максимальний діапазон температури допускається під час 

експлуатації оптоволокна? 
11. Які мінімальні радіуси вигину повинні бути забезпечені для 

кабелів різних типів у СКС? 
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12. Який мінімальний резерв вільного місця передбачається під час 

розрахунку ємності труб та коробів у сертифікованій СКС?  

13. Які параметри кабельних з’єднань для кабелю «вита пара» 

необхідно вимірювати під час сертифікації СКС? 

14. Які провідні фірми-виробники кабельних тестерів? 

15. Хто надає гарантію на компоненти СКС: фірма-інсталятор або 

фірма-виробник? 

 

 

Лабораторна робота № 7. Тестування кабельних систем ЛОМ 

 

7.1 Ознайомлення з прийомами тестування оптоволокна 

Список обладнання та комплектуючих для тестування оптоволокна 

узагальнити в таблицю (табл. Л7.1). 
 

Таблиця Л7.1 – Обладнання та комплектуючі для тестування  

оптоволокна 
 

Пристрій 
Зовнішній 

вигляд 
Характеристики 

Джерело 

живлення 
Ціна, грн 

1 2 3 4 5 

...     

 

7.2 Ознайомлення зі зразками протоколів тестування  

оптоволокна 

Професійне тестування кабельних систем проводиться за допомогою 

обладнання фірми Fluke. Результати повинні бути узагальнені до 

протоколу, вигляд та графи якого є загальноприйнятими (рис. Л7.1). 

 
 

Рисунок Л7.1 – Протокол тестування ВОК фірмою LinkWare 


