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  يتيريمد يراهنما

  )Structured Cabling(كابل كشي ساخت يافته 
  

سيستم كابل كشي ساخت يافته به يك زيرساخت با ماهيت مادي براي مبادله اطالعات در شبكه هاي كامپيوتري، 
پيوندي نظام تلفيقي از كابلهاي مسي و فيبرهاي نوري در . مخابراتي و يا شبكه هاي اطالع رساني اطالق مي شود

  .جريان مي يابد زيرساختي را تشكيل خواهند داد كه در آن ترافيك داده، صدا و تصوير ،مند
  

  :يافته مزاياي پيروي از استاندارد كابل كشي ساخت
صدا و تصويرهستند و نياز به  كابلها بطورهمزمان قادر به حمل داده، در يك سيستم كابل كشي ساختيافته،: جامعيت

  .جزا براي تلفن يا سيستمهاي ويدئويي نخواهد بودكابل كشي م
  

وقتي برمحصوالت عرضه شده : پشتيباني ازسازگاري تجهيزات ساخته شده توسط توليدكنندگان تابع استاندارد
توسط شركتهاي توليدكننده مختلف، استاندارد حاكم باشد آنگاه در خصوص سازگاري تجهيزات كابل كشي كه از 

  .داري مي كنيد، هيچگونه نگراني نخواهيد داشتشركتهاي متفاوت خري
  

يك سيستم نظام مند و مبتني بر اصول، براحتي مي توان هرنوع تغييري را اعمال  در: سادگي حذف، اضافه و تغيير
   .كرد بدون آنكه اختاللي جدي در عملكرد شبكه بوجود آيد

  
به اختالل در كل  ته، يك اشكال كوچك منجردر يك سيستم كابل كشي ساختياف: سادگي در فرآيند اشكال زدايي

وقتي يك سيستم بزرگ خود از . سيستم نخواهد شد و براحتي مي توان محل اشكال را يافت و آنرا برطرف كرد
و قابل مديريت تشكيل شده باشد حوزه اشكاالت و خرابيهاي كوچك درسطح بسيار  زيرسيستمهاي كوچكتر

  .نخواهد شد محدودي حفظ شده و دركل سيستم منتشر
  

در يك سيستم كابل كشي ساختيافته بسادگي مي توان كاربردهاي جديدي مثل : پشتيباني ازكاربردهاي آينده
  .هركاربرد چند رسانه اي را بر روي آن بكارگرفت كنفرانس ويدئويي، تلفن اينترنتي يا

  
  



 

 

 كابل كشي ساخت يافته 

 175پالك  – 11نبش بزرگمهر جنوبي –بلوار سجاد–مشهد
 www. Ariaz.ir   09155146413 – 09153178711: همراه   7681707- 7681606- 7621777: تلفكس

  

ازشش زيرسيستم ذيل تشكيل تصريح داشته كه سيستم كابل كشي ساختيافته بايد  EIA/TIA-568Aاستاندارد 
  :داد شده باشد و بتوان حدود هر زيرسيستم را بدرستي تميز

  
اين زيرسيستم مكاني فيزيكي و مستقل در : )ورودي ساختمان( Building Enteranceزيرسيستم  )1

ساختمان است كه بعنوان محل تالقي و اتصال كابلهاي شاهراهي درون ساختمان، با ستون فقرات بيروني 
 . درنظرگرفته شده است) ين ساختمان هاماب(

 

اتاق تجهيزات محل نصب و استقرار تجهيزات : )اتاق تجهيزات ( Equipment Roomزيرسيستم  )2
 .سطح باال و پيچيده مخابراتي است كه هسته اصلي كل شبكه را تشكيل مي دهد

 

ات كابل كشي اين زيرسيستم در ادبي): كابل كشي ستون فقرات( Backbone Cablingزيرسيستم  )3
 Wiring)ساختيافته به كابل كشي عمودي نيز شهرت دارد و اتصال بين اتاق تجهيزات ، كمدهاي سيم 

Closet) و زيرسيستم ورودي ساختمان را برقرار مي كند. 

  :اتصاالت زير توسط زيرسيستم ستون فقرات فراهم مي آيد
  اتصال مابين ساختمان ها و عمارت هاي يك پرديس

  كمدهاي سيم واقع در طبقات مختلف يك ساختمان واحداتصال بين 
 اتصال بين اتاق تجهيزات و ورودي ساختمان

  
كمدهاي مخابراتي فضاهاي فيزيكي در طبقات يا :  telecommunication Closetزيرسيستم  )4

دپارتمان هاي مختلف يك ساختمان يا عمارت هستند كه تجهيزات الزم براي برقراري اتصال كابلها و 
ازپايانه هاي  اين تجهيزات عبارتند. شعاب گيري از ستون فقرات شبكه را درخود جاي داده استان

اين ). patch panelsهمانند ( مكانيكي و ابزارهاي اتصال ضربدري بين كابل كشي افقي و عمودي 
 .ودبخش را مي توان به جعبه تقسيمي تشبيه كرد كه كابل ارتباطي ايستگاه ها از آنجا منشعب مي ش

 

اين زيرسيستم اتصال پريزها و سوكت هاي ديواري را به كمد مخابراتي : زيرسيستم كابل كشي افقي )5
 .برقرار مي سازد
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برگيرنده آن بخش از كابلها و كانكتورهاست  اين زيرسيستم در :)ناحيه كاري( Work Areaزيرسيستم  )6
اين زيرسيستم از . اري را برقرارمي كندكه اتصال نهايي بين ايستگاه هاي كاري و پريزها و سوكتهاي ديو

 .چند تكه كوتاه كابل تشكيل شده است

  
  :ناحيه كاري و كابل كشي افقي

در سيستم كابل كشي ساختيافته ، اتصال يك ايستگاه كاري به سوئيچ يا هاب متناظر در اليه دسترسي با يك 
كانكتور اين ارتباط را  6ه كابل مستقل با قطعه كابل مستقيم و يكپارچه انجام نخواهد شد بلكه حداقل سه قطع

  . برقرار خواهند كرد
 

  
  

وگاه ازنوع سوكتهاي  RJ-45كه عموما ازنوع ( ارتباط بين كارت شبكه ازايستگاه كاري تا پريزديواري
متري كه از سرهرپريز  3محدوده . متر برقرار مي شود 3ازطريق كابل كوتاهي بطول حداكثر) فيبرنوري است

به اين كابل رابط كه حداكثر سه متر طول دارد اصطالحا . آغاز مي شود ناحيه كاري را تشكيل مي دهدديواري 
Patch Cord   ياPatch Cable گفته مي شود .  

متر  90از طريق كابلي بطول حداكثر ) يا همان كمد سيم بندي( ارتباط بين پريزهاي ديواري تا كمد مخابراتي 
متصل مي  Patch Panelل به پريزهاي ديواري در بدو ورود به كمد سيم به سيمهاي متص. برقرار مي شود

  .شوند
و پورت متناظر دريك سوئيچ يا هاب توسط يك قطعه كابل رابط بنام  Patch Panelارتباط بين هرپورت از 

  . متر است 6حداكثر طول اين كابل رابط . برقرار مي شود) Cross-Connect Cable(كابل اتصال ضربدري 
  

  : Wiring Closetزيرسيستم 
Wiring Closet  يك مكان فيزيكي و متمركز در شبكه است كه در آنجا كابلهاي مختلف به تجهيزات شبكه

-EIA/TIAطبق استاندارد . ،هاب ، سوئيچ ، مسيرياب يا نظائر آن متصل مي شوند  Patch Panelمثل 
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568A ت ساختاربهم بندي كابلها داراي توپولوژي ستاره اس .Wiring Closet  را مي توان مركزتوپولوژي
  .ستاره ناميد چراكه تمام سيمهاي منتهي به ايستگاه هاي كاري ازاين مركز منشعب مي شوند

Wiring Closet رده  در دوMDF(Main Distribution Facility)  وIDF(Intermediate 

Distribution Facility) سازماندهي و ايجاد مي شود:  
  

 MDF Wiring Closet :MDF  نقطه مركزي برخورد و انشعاب كابلهاي اصلي كل شبكه به تجهيزات
طبق استاندارد . شبكه بندي مثل سوئيچها، مسيرياب ها، سرويس دهنده هاي دسترسي و امثال آنهاست

EIA/TIA-568A  مركزMDF يك فضاي فيزيكي يكتا در كل شبكه است و ترجيحا بايد در 
    استقرار تجهيزات بطورمعمول مركز .ه تحت پوشش شبكه درنظرگرفته شودمركزجغرافيايي ناحي

POP(Point Of Presense)  مثل خطوط ( كه خطوط ارتباطي دنياي خارجWAN را به شبكه ) يا اينترنت
  .درنظر گرفته مي شود MDFيا دقيقا در خود  MDFسازمان پيوند مي زند در نزديكي 

  
IDF Wiring Closet  :ي كه نمي توان انتظار داشت كه تمام كابلهاي شبكه به ازآنجايMDF وارد و يا از 

آنجا منشعب شود و يا كل تجهيزات شبكه در تمام سطوح در همانجا مستقر باشد لذا بنابرآن گذاشته شده كه 
، ها عموما سوئيچها IDFدر. انجام گيرد IDFاتصال كابلهاي هرطبقه ازساختمان، توسط يك كمد كوچكتربنام 

ها و  IDFاتصال بين . هاي اليه توزيع و اليه دسترسي مستقر هستند Patch Panelهابها، مسيرياب ها و 
MDF مركزي از طريق خطوط با پهناي باند باال برقرار مي شود.  

  
  :رعايت شود IDFو  MDFضوابط زير بايد درخصوص  EIA/TIA-568Aطبق استاندارد  

مجاز  IDFو  MDF، توپولوژي ستاره است و نصب بيش از دوطبقه توپولوژي مجاز كابل كشي ساختيافته
فراموش نكنيد كه مضمون توپولوژي ستاره در ادبيات كابل كشي با معناي توپولوژي ستاره در ادبيات . نيست

مضمون ستاره در دنياي كابل آنست كه تمام سيمها و كابلهاي شبكه بايستي از نقاط  .شبكه ها هم ارز نيست
با اين توصيف اگرچه سطوح كابل كشي به دوطبقه محدود شده . منشعب شوند IDFيا  MDFثل متمركز م

  .لذا اين دومفهوم را باهم اشتباه نگيريد. ولي معماري شبكه مي تواند الگوي پيچيده غيرستاره داشته باشد
  درهرطبقه از ساختمان، بايد حداقل يكWiring Closet   ازنوعIDF نصب شود.  
 متر بايد يك  90هزارمتر مربع يا فضائي با شعاع افقي بيش از  به ازاي هرIDF ايجاد شود.  
 IDF ها هرگز بطور مستقيم به يكديگر متصل نخواهند شد بلكه همه آنها ازMDF  منشعب مي

  .شوند
  اگر يك طبقه يا يك ساختمان حتي با مساحتي به مراتب كمتر از هزارمتر مربع داشته باشيد الزاما بايد

هاي  IDFيا  MDFباشد وورود مستقيم كابلهاي اين ساختمان يا طبقه به  IDFي يك دارا
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هميشه به فضاي فيزيكي مستقل نياز ندارد و مي تواند در قالب يك جعبه  IDF. (ديگرمجازنيست
  ).كوچك و زيبا در زاويه سقف و ديوار نصب شود 

 اب مجاز در هرگونه انشع. در هيچ نقطه از كابل حق انشعاب گرفتن نداريدMDF  ياIDF  اتفاق مي
  .افتد

  تا ) يا دستگاه هايي ازاين قبيل( ترجيحا ترتيبي بدهيد كه فاصله سوئيچ يا هابPatch Panel  حدود
  .متر مجاز است 6هرچند اين فاصله تا . يك متر باشد

  
هرده متر مربع  با فرض آنكه بطور متوسط در( Wiring Closetبراي ايجاد  فضاي پيشنهادي در استاندارد،
  :عبارتست از) يك كامپيوتروجود داشته باشد

  متر 3*4/3براي فضايي به مساحت هزارمترمربع اتاقي به ابعاد  
  متر   3*8/2براي فضايي به مساحت هشتصد مترمربع اتاقي به ابعاد  
  متر 3*2/2براي فضايي به مساحت پانصد مترمربع اتاقي به ابعاد  
 نصدمتر مربع ، براي براي فضاهاي كوچكتر از پاIDF  مي توان ازكمدهاي ديواري كه در نزديكي

 .سقف نصب مي شوند بهره گرفت

  
  .درصد تجاوز كند 50درجه سانتي گراد و ميزان رطوبت از  25نبايد از  Wiring Closetدرجه حرارت 

قدامات به نحوي در مقابل دسترسي هاي غيرمجاز محافظت شود و ا IDFو  MDFتوصيه موكد آنست كه 
  .امنيتي كافي در مورد آن به عمل آيد

نقشه ساختمان را به تفكيك طبقات پيش روي خود قرار داده و پراكندگي  IDFو  MDFبراي انتخاب محل 
متر،  50گره ها را اعم از فعال يا غيرفعال بر روي آن مشخص كرده و پس از تقسيم آنها در دوايري به شعاع 

 50دليل آنكه بايد شعاع دواير را . را درنزديكي مركز اين دوايردرنظربگيريد Wiring Closetمحل استقرار 
آنست كه كابلها ) متر عنوان شده است  90درحالي كه طبق استاندارد طول مجازكابل افقي ،( متر درنظر بگيريد 

وارها و به پريزهاي ديواري كشيده شوند و بايد ازكنار دي Wiring Closetنمي توانند بطور مستقيم از 
  . ازمسيرهاي غيرمستقيم عبور كنند

  .بايد از بكارگيري المپهاي مهتابي اجتناب شود چون منبع توليد نويز هستند Wiring Closetدر درون 
نبايد ) مانند كولرهاي گازي ، موتورهاي الكتريكي يا رله هاي قطع و وصل برق فشارقوي ( منابع توليد نويز 

  .قرار گرفته باشد Wiring Closetدر نزديكي كابلها و 
نيزگفته مي شود زيرا ) اتصال ضربدري اصلي (  MCCاصطالحا  MDFدر ادبيات كابل كشي ساختيافته به 

ضمن برقراري اتصال بين تمام شبكه هاي محلي درون سازمان، محل تالقي و اتصال شبكه يكپارچه سازمان 
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گفته مي شود  ) اتصال ضربدري افقي( HCCي گاه نيز IDFبه . نيزهست)  WANيا خطوط ( با اينترنت 
  .زيرسيستم كابل كشي افقي بي زيرسيستم كابل كشي عمودي پيوند مي خورد   IDFزيرا در 

طريق كابلهاي  كه ارتباط آنها از MDFو  IDFصورت نياز بين يك  شما اين اجازه را خواهيد داشت كه در
اتصال ( ICCمياني اصطالحا  IDFبه اين . ئيدمياني نصب نما IDFستون فقرات برقرار مي شود يك 

مي تواند در مسير  ICCفقط و فقط يك  EIA/TIA-568طبق استاندارد  . گفته مي شود) ضربدري مياني 
MCC ) همانMDF  ( وHCC )IDF قرار بگيرد) نهايي.  

 
  :زيرسيستم ستون فقرات

نصب شده باشد، اتصال )  HCC يا MCC  ،ICCازنوع ( Wiring Closetوقتي در شبكه دو يا چندين 
ستون فقرات اتصاالت زير را در بر خواهد . بين آنها از طريق زيرسيستم ستون فقرات برقرار خواهد شد

  :گرفت
  اتصال بين اتاق تجهيزات و ورودي ساختمان  

  اتصال بين ساختمانهاي متعلق به يك پرديس  

 اتصال عمودي بين طبقات يك ساختمان چند طبقه  

 تمام  اتصال بينWiring Closet ) ازهرنوعي كه باشد.(  

 رسانه هاي انتقال براي كابل كشي ستون فقرات عبارتند از:  

o  كابلهاي زوجي بهم تابيده بدون زره)UTP  ( اهم در رده هاي  100با امپدانسCat 5  ،
Cat 6  ياCat 7   

o كابهاي زوجي بهم تابيده زره دار(STP)  اهم 150با امپدانس  

o فيبرهاي نوري MMF  وSMF 

 

  :نكات طاليي زير در خصوص كابل كشي ستون فقرات حائز اهميت است
  هرگاه كابل كشي ستون فقرات با سيمهاي مسي صورت مي گيرد، مسيرعبور آنها بايد از منابع مولد

همانند خطوط حامل برق فشارقوي ، كابلهاي برق آسانسورو (سيگنالهاي مخرب الكترومغناطيسي 
  .متر فاصله داشته باشد 3ل حداق) نظائر آن 
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 اتصال ستون فقرات به ديگر . گرفتن هرگونه انشعاب از كابلهاي ستون فقرات غيرمجازاست
  .انجام مي گيرد ICCيا  MCC  ،HCCزيرسيستمها فقط در 

  طول كابلهاي رابط(Patch Cables)   درMCC  ياICC  متر تجاوز كند 20نبايد از.  

  طول كابلهاي رابط(Patch Cables)    درHCC  متر است 6حداكثر.  

  با احتساب يك سطح ( سلسله مراتب ستون فقراتMCC  و يك سطحICC  ( حداكثر دواليه )
  .خواهد بود) دوسطحي

 بردار هم  بطور مستقيم به ايستگاه هاي كاري متصل نخواهد شد و استثنا ستون فقرات شبكه هرگز
  ).كشي افقي انجام گيرداين كار فقط بايد توسط زيرسيستم كابل (نيست 

  كابلهاي فيبرنوري . متر باشند 90كابلهاي مسي ستون فقرات بايد حداكثرMMF  متر و  2000حداكثر
  .متر مجازند 3000حداكثر  SMFكابلهاي فيبرنوري 

  طبق استاندارد متممEIA/TIA 607  سيستم و خطوط زمين بايد تمام نيازهاي تصريح شده در اين
  .مايندمتمم را برآورده ن

 هرگونه اتصالي كه ماهيت توپولوژي ستاره را بهم بريزد غيرمجازخواهد بود.  

 استفاده همزمان از فيبرهاي نوري و سيمهاي مسي در بخشهاي مختلف ستون فقرات بالمانع است.  

  درحال حاضر از كابلهاي كواكسيال در هيچ استاندارد كابل كشي ساختيافته، پشتيباني نمي شود.  

  
  :يزات و ورودي ساختماناتاق تجه

اتاق تجهيزات فضايي است متمركز، براي استقرار تمام تجهيزات شبكه بندي و مخابراتي سطح باال كه عمدتا 
به عنوان مثال سوئيچهاي هسته، مسيرياب هاي اصلي شبكه، تجهيزات . در قلب شبكه ايفاي نقش مي كنند

يا حتي برخي از سوئيچهاي توزيع و سرويس دهنده  ) xDSLمانند مودمهاي معمولي و ( دسترسي ازراه دور
را مي توان در   Server Farm  ،در شبكه هاي كوچك تا متوسط. ها نيز مي توانند در اين اتاق قرار بگيرند

  .همين اتاق درنظر گرفت
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بسياري از شركتهاي . يكي از مهمترين ويژگي هاي اتاق تجهيزات، اقدامات امنيتي و حراست فيزيكي است
بزرگ كه داده هاي حساس دارند براي اين اتاق، دستگاه هاي پيشرفته حراستي مثل درهاي هوشمند، 

هرگاه اتاق تجهيزات در طبقه اول ساختمان در . دوربينهاي مداربسته و دزدگيرهاي حساس نصب مي كنند
  .نظرگرفته شده باشد، حفاظت پيراموني و پنجره ها از اهميت ويژه برخوردار است

  
. مالحظات و مشخصات فيزيكي اتاق تجهيزات را پيشنهاد كرده است EIA/TIA 569ندارد متمم استا

  :برخي ازاين مالحظات عبارتند از
 شرايط محيطي اتاق تجهيزات را در   ،در تمام اوقات شبانه روز بايد سيستم تهويه مداربسته و هوشمند

درجه سانتي گراد حفظ شود و رطوبت نسبي  24تا  18درجه حرارت اتاق بايد بين . كنترل داشته باشد
براي حفاظت اين اتاق در مقابل گردو غبار و آلودگي . درصد نوسان كند 55تا  30بايد در محدوده 

  .هوا ، بايد حتما از فيلترهاي هوا استفاده شود

 ترجيحا بايد سيستمهاي هشدار لرزش و ارتعاش در اين اتاق نصب شده باشد.  

 هيزات بايد بقدر كافي عريض باشد تا تجهيزات بزرگ را بتوان به راحتي وارد درهاي ورودي اتاق تج
  .و خارج كرد

  متر باشد 8/2حداقل ارتفاع سقف بايد.  

  ،ارتفاع فيزيكي اتاق تجهيزات بايد آنقدر باشد كه درصورت بروز احتمالي باران شديد و آب گرفتگي
  .آب در اين اتاق رخنه نكند

 قرات به اتاق تجهيزات منتهي مي شودمسيرعبوركابلهاي ستون ف.  

  در ساختمان هاي كوچك تلفيق اتاق تجهيزات و ورودي ساختمان و حتي سيستمهاي تلفن داخلي
  .مجاز است

  سيستمهاي اطفاء حريق بايد طبق استانداردهاي آتش نشاني مجهز شده باشد و نصب هشدار دهنده
  .هاي دود در اين اتاق الزامي است
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 ابزارهاي تاسيسات،  ه كه اتاق تجهيزات در جايي در نظر گرفته شود كه از ديگرموكدا توصيه شد
بعنوان مثال در مجاورت اين اتاق نبايد موتورخانه، لوله هاي اصلي آب، . فاصله مناسبي داشته باشد

  .كابلهاي برق، آسانسوريا نظايرآن وجود داشته باشد

 شود ورود و خروج افراد در اين اتاق بايد بدقت كنترل.  

 دستگاه هاي اطفاء حريق در دسترس باشد.  

زيرسيستم ورودي ساختمان يك فضاي فيزيكي مثل اتاق و دربرگيرنده آن دسته از تجهيزاتي است كه خطوط 
، خطوط ماهواره  WANبعنوان مثال تمام خطوط . ارتباطي آنها از دنياي خارج به ساختمان وارد مي شوند

يكروويو و خطوط ارتباطي ديگر ساختمان ها و خطوط تلفن مربوط به اي، خطوط مربوط به آنتنهاي ما
هرگونه اتصال دستگاه يا  انشعاب ازاين زيرسيستم در . مودمهاي شبكه، همگي به اين اتاق وارد مي شوند

Patch Panel  مالحظاتي كه در استاندارد متمم . يا تابلوهاي اتصال واقع در اين اتاق انجام خواهد شد
EIA/TIA-569  براي ايجاديك فضاي مناسب براي زيرسيستم ورودي ساختمان توصيه شده عبارتنداز:  

 امنيت و حراست فيزيكي در سطح كافي رعايت شده باشد.  

 هرگونه تجهيزات غيرمرتبط با اين بخش نبايد در اين فضا نصب شود.  

 دمحل فيزيكي اين اتاق بايد حتي االمكان به ورودي واقعي ساختمان نزديك شو.  

  ازآنجايي كه تردد زيادي در اين اتاق صورت نمي گيرد، هرگز نبايستي ازفضاي اضافي آن براي
بزبان ساده هرگونه كاربري . انباركردن تجهيزات از رده خارج و يا تجهيزات افزونه استفاده شود

  .غيرمرتبط با وظائف آن اتاق ممنوع است

 شرايط اقليمي اين محيط بايد كنترل شود.  

 مصون بماند) به هردليل( نه آب گرفتگي ازهرگو. 

  

Demarcation Point  : نقطه ديمارك به نقطه اي در زيرسيستم ورودي ساختمان گفته مي شود كه در
آنجا خطوط ارتباطي متعلق به ديگرشركتهاي خدمات مخابراتي به دستگاه هاي نهائي شبكه شما وصل و ختم 

گهداري خطوط و يا رفع هراختاللي كه مربوط به قبل از نقطه مسئوليت پشتيباني و تعمير و ن. مي شوند
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مسئوليت شركتهاي طرف قرارداد . ديمارك باشد برعهده شركتي است كه طبق قرارداد به شما سرويس مي دهد
و  در خصوص رفع هرگونه اشكال احتمالي و يا تعمير( فراهم آورنده خدمات شبكه پس از نقطه ديمارك 

  .شد سلب خواهد) نگهداري
  

  :مالحظات منبع تغذيه
طبق استاندارد، درسيمهاي برق براي تغذيه تجهيزات مخابراتي و شبكه، بايستي در سه رشته سيم به 

  :هرزيرسيستم وارد شوند
 .معروف است Hot Wireسيم فاز كه به  )1

 Neutral Wireسيم نول يا   )2

 Protective Groundسيم زمين محافظ يا  )3

 

  :غذيه را تهديد مي كندمشكالت زير خطوط تامين ت
Surge  : 240ولت گذر از  220براي ( درصد مقدار نامي آن افزايش يابد  110هرگاه ولتاژ منبع تغذيه به بيش از 

بسياري از منابع تغذيه . رخ داده است Surgeاصطالحا پديده ) ولت  120ولت عبور از مرز  110ولت و براي 
ي توانند چنين افزايش ولتاژي را تحمل كنند و در صورت تداوم اين سوئيچها، هابها و تجهيزات مخابراتي نم

  .وضعيت براي چند ده ثانيه، آسيب خواهند ديد
  

Spike  : اصطالحا به ) درحد چند ميكروثانيه( افزايش وحشتناك سطح ولتاژ براي مدت زمان بسيار كوتاهSpike 
همانند ( ولت و ناشي از تخليه بار الكتريكي  5600ولت تا  400اين افزايش ولتاژ مي تواند بين . شهرت دارد

ديگرعوامل مي توان به قطع و وصل موتورهاي  از. باشد) رعدوبرق و صاعقه يا تجمع بار الكتريكي برروي اشياء 
فشارقوي مثل آسانسور، پمپ آب يا روشن شدن آبگرمكنهاي موتورخانه، دستگاه هاي فتوكپي يا قوس الكتريكي 

  .اشاره كرد
  

Sag  :اين اختالل مي تواند . اين پديده عبارتست از افت دامنه ولتاژ به زير هشتاد درصد براي بيش از يك ثانيه
  .منجر به ازكارافتادن يا اختالل در عملكرد تجهيزات شبكه و از دست رفتن داده هاي مهم شود

  
Blackout  :  چه از مركز و چه به داليل داخلي ( خاموشي كامل(  
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Oscillation  : وجود هرگونه سيگنال ناخواسته با فركانس باال يا پايين تر از فركانس برق شهر يا هرگونه كاهش
  .يا افزايش فركانس برق ، به اختالل نوسان يا نويز هارموني شهرت دارد

  
 مجموعه عوامل فوق مي تواند منجربه قفل شدن كامپيوتر، ازدست رفتن داده هاي موجود در حافظه اصلي، آسيب

دائمي به مدارات نيمه هادي، آسيب دائمي به داده هاي ذخيره شده روي ديسكتهاي مغناطيسي و دربهترين حالت 
براي آنكه هيچكدام از عوامل فوق نتواند هيچ خللي در روند طبيعي كار تجهيزات . كاهش عمرمفيد دستگاه گردد

  :شبكه نشود بايد تمهيدات زير را انديشيده باشيد
  

ولت را كنترل كرده و مازاد ولتاژ را توسط يك  240اين مدار ولتاژ باالي :  Surge Supperessor سخت افزار
  .حلقه مدار بسته به زمين محافظ هدايت خواهد كرد

  
اجتناب ناپذيرترين اقدام پيشگيرانه در راستاي حذف مشكالت ناشي  UPSدستگاه :  (UPS)منبع تغذيه بي وقفه 

بايد بتواند براي يك دوره موقت تغذيه كل  UPS. است) قطع كامل برق(Blackoutو ) افت ولتاژ( Sagاز 
اين زمان ازچند ده دقيقه تا چندين ساعت متغير است و شما در اين مدت . تجهيزات شبكه را برعهده بگيرد

را  Surgeها مجهز به مداراتي هستند كه   UPSبسياري از . فرصت خواهيد يافت علت مشكل را برطرف كنيد
حذف كرده و به محض احساس تغييرات مخرب در فركانس برق شهر يا وجود هارموني هاي اضافي در آن، تغذيه 

بعهده مي گيرند و در اين خالل هشدارهاي ) و با پشتيباني از باطريهاي خشك يا تر( تجهيزات شبكه را به تنهايي 
  .الزم را براي برطرف كردن عامل آن صادر مي نمايد

  
  :خوب مي توان به موارد ذيل اشاره كرد UPSي يك از ويژگي ها

  دقت ( با دقت بسيار باال ) هرتزدر ايران 50( توليد خروجي سينوسي با فركانس دقيق و مشابه برق شهر
  )درحدود يك هرتز و كمتر

 فيلترسازي دائم ورودي و خروجي از هرگونه نويزهاي الكترومغناطيسي و الكتريكي  

 UPS درضمن  .تناوب خودش را از لحاظ درستي عملكرد تمام بخشها بيازمايدبايد بتواند بطور مUPS  را
  .بايد بتوان از طريق نرم افزار يا كليدهاي فشاري وادار به آزمايش خودكار خودش كرد

  حمايت از پروتكلهايSNMP  وب يا پست الكترونيكي براي نظارت دائم بر عملكرد ،UPS  ،از راه دور
  .ستويژگي بسيار مفيدي ا
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  وجود افزونگي در باطريها يا ماجول هاي حياتيUPS  

 سازگاري با سيستمهاي عامل پيشرفته جهت كنترل و مديريت از راه دور  

  قابليت تنظيم خودكار ولتاژ بدين معنا كه در صورت افت ولتاژ ورودي)Sag  ( يا افزايش آن(Surge) 
جود خود را با آن تطبيق داده و درهرحال خروجي پايدار و مطمئن ايجاد بدون استفاده از باطريهاي مو

  .كنيد

 سيستم هوشمند مديريت شارژ باطري به منظور افزايش طول عمرآنها  

  امكان تعويض سريع باطري در حين عملكرد طبيعي آن  

 سيستم هشدار دقيق و گزارش از راه دور  

  ند مان( سازگاري با يكي ار استانداردهاي انتقالUSB (   براي نظارت هوشمند و دائم 

 
  :كابلهاي مسي

  :  UTPسيم زوجي بهم تابيده بدون شيلد يا ) الف 
اين كابل در رده هاي مختلف به بازار . است UTPارزانترين و رايجترين كابل در دنياي شبكه هاي كامپيوتري، 

  .عرضه شده و پهناي باند هر رده با ديگري متفاوت است
  

اين نوع از كابل دربرگيرنده چهارجفت سيم بهم تابيده :  Sctpوجي بهم تابيده داراي فويل يا سيم خر) ب 
است كه براي كاهش اثر نويزهاي خارجي برروي مجموعه اين چهارجفت يك فويل نازك آلومينيومي يا مسي 

  .كشيده شده است
  

چهارجفت سيم بهم تابيده است كه بر اين نوع از كابل شامل :  STPسيم زوجي بهم تابيده شيلد دار يا ) ج 
روي هرجفت يك فويل كشيده شده و نهايتا مجموعه جفت سيمها توسط يك پوشش ژاكت گونه فلزي در مقابل 

  .نويزهاي بيروني حفاظت مي شود
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  :درهفت رده ذيل به بازار عرضه شده اند  UTPكابلهاي 
1( Cat1   : 100اين  نوع از كابل داراي پهناي باند حداكثرKHZ  است و بيشترين نرخ ارسال قابل حصول

 .است و كاربردي بيشتر از مودمهاي معمولي و دورنگارنخواهد داشت 144Kbpsآن 

 

2( Cat2  : 1اين رده از كابل پهناي باندMHZ  2و حداكثر نرخ ارسال Mbps  را دراختيار مي گذارد و
 .است ISDNبهترين كاربرد آن در خطوط با نرخ حداقل در شبكه 

 

3( Cat3  : 10مگاهرتز است و حداكثرنرخ ارسال  16اين رده از كابل داراي پهناي باند مفيدMbps  را براي
استاندارد شده  EIA/TIAتوسط  1991اين كابل كه در سال . در اختيار مي گذارد Base-T4-10اترنت 

 .افته استكاربرد گسترده اي در سيستمهاي تلفن دارد و ليكن جايگاه مختصري در عالم شبكه ي

 

4( Cat4  : و براي بكارگيري در شبكه  1993اين رده از كابل كه در سالtoken ring  استاندارد شد يكي از
است چرا كه با شكست اين شبكه در عرصه بازار، كاربرد ديگري پيدا  UTPبداقبال ترين رده هاي كابل 

 tokenنرخ ارسال آن در شبكه و  20MHZپهناي باند مفيد اين كابل . نكرد و عموما توليد نمي شود

ring 16 مگابيت بر ثانيه بود. 

 

5( Cat5  :100اين كابل كه پهناي باند مفيد آن . آن است 5رده  ،جهاني ترين رده كابلهاي زوجي بهم تابيده 

MHZ  100بمنظور بكارگيري در شبكه اترنت سريع  1994است در سالBase-T با اين . استاندارد شد
اين رده  1998بعدا در سال . رسيد 100Mbpsرنت در باند پايه و با يك جفت سيم به كابل نرخ ارسال ات

براي بكارگيري ) ارتقاء يافته 5رده ( Cat5 Eاز كابل با تغييرات مختصرو بدون افزايش پهناي باند با نام 
 .در اترنت گيگابيت استانداد سازي شد

 

6( Cat6  : استاندارد شده با هدف بكارگيري در شبكه اترنت اين رده از كابل كه در ابتداي هزاره جديد
به بازار  Cat6 Eو   Cat6مگاهرتز است و در دو نوع  250پهناي باند اين كابل . گيگابيت توسعه يافت

در پارامترهاي مخابراتي انتقال است و هيچ تفاوتي در  Cat6 Eو   Cat6تفاوت دونوع . عرضه مي شود
 .ند با يكديگر ندارندميزان تضعيف سيگنال يا پهناي با
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7( Cat7  : مگاهرتز، خود را براي استقبال از  600اين رده نورسيده از كابلهاي زوجي با پهناي باند
هنوزكاربرد اين رده از كابل به تصويب سازمانهاي . آماده كرده است) اترنت ده گيگابيت( كاربردهاي آتي 

 .استاندارد سازي نرسيده است و بايد منتظر آينده ماند

تفاوت . اهم است و حداكثرطول كابل نيز به صد مترمحدود شده است 100،  7تا  3امپدانس تمام رده هاي 
فيزيكي اين كابلها در قطر سيم و ميزان پيچش به دور يكديگر است  كه هردوي اين عوامل به افزايش نياز آنها 

  .به مس منجرخواهد شد و گرانتر شدن آنها را رقم خواهد زد
  

  :ي نوريفيبرها
در يك عبارت ساده و غيرفني، فيبرنوري تارهاي بسيار نازكي از جنس شيشه يا پالستيك هستند كه پرتوهاي 

فيبرنوري را يك استوانه به ضخامت يك تارمو و به طول چند متر تا . نور را از مبدا به مقصد منتقل مي كنند
  :بخش تشكيل شده است 3چند ده كيلومتر تجسم كنيد كه از 

  
اين بخش كه در مركز اين استوانه قرار دارد يك ماده بي نهايت شفاف از جنس شيشه يا پالستيك  :سته ه

 500تا  5قطراين بخش هسته به نوع فيبر، چيزي بين . است كه پرتوهاي نوري درون آن جريان مي يابند
  .ميكرون است

  
دارد باز هم از جنس شيشه يا اين بخش كه در پيرامون هسته مركزي فيبر قرار : (Cladding)روكش 

 Claddingدر حقيقت ناحيه . پالستيك است با اين تفاوت كه ضريب شكست نورآن با هسته فرق مي كند
باعث خواهد شد كه پرتوهاي نورتابانيده شده به درون هسته در اثرتفاوت ضريب شكست آنها با يكديگر، 

  . همانند آينه منعكس شده و نتواند از هسته خارج شود
  

اين بخش كه عموما از جنس پالستيك رنگي است براي محافظت :  (Buffer Coating)پوشش محافظ 
رنگ اين پوشش نيز كمك مي كند تا .فيبردر مقابل رطوبت يا خطرات فيزيكي بر روي آن كشيده مي شود 

تا  150وشش بين ضخامت اين پ. بتوان فيبرمورد نظررا از ميان دهها تار جاسازي شده در يك كابل پيدا كرد
  .ميكرون منغير است 1000

كال قطر  فيبر بر اساس قطرخارجي روكش آن بيان مي شود در حالي كه فقط قطرهسته مركزي فيبردر عملكرد 
ميكرون معرفي مي شود عدد اول، قطرهسته و  125/10يا  125/50وقتي ابعاد يك فيبر بصورت . آن تاثير دارد

  .كرده استديگري قطرخارجي روكش را مشخص 
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  :فيبرهاي نوري در عمل به سه حالت ساخته مي شوند
 Stepدراين نوع فيبر كه اصطالحا به : فيبرهاي نوري چند حالته با تغيير ناگهاني در مرز هسته و روكش )1

Index Multi Mode Fiber  مشهورند، ابتدا اليه هسته را با ضريب شكست و قطر مشخص مي سازند
بدين ترتيب فيبري پديد مي آيد . يه روكش با ضريب شكست كمترمي نشانندو سپس بر روي آن يك ال

 . كه ضريب شكست آن در مرز بين هسته و روكش بصورت ناگهاني تغيير مي كند

 

در اين نوع فيبر كه   فيبرهاي نوري چند حالته با تغيير تدريجي ضريب شكست در مرز هسته و روكش )2
شهرت يافته اند، ضريب شكست هسته با آرامي و  Graded Index Multi Mode Fiberاصطالحا به 

ميكرون از مركز هسته، به حداقل خود  5/62تا  50با دورشدن از مركز رو به كاهش مي گذارد و در مرز 
چنين وضعيتي باعث خواهد شد كه مرزبين ناحيه هسته و روكش بصورت يك سطح آيينه اي . مي رسد

د پديده سراب بصورت منحني وار شكسته شده و پس از رسيدن به عمل نكند بلكه پرتوهاي نور همانن
اين روال تكرار خواهد شد و پرتوهاي  .زاويه بحراني مجددا بر روي منحني مشابه بسوي هسته برگرداند

اين فرآيند همانند لوله هاي صوتي منجر به ايجاد گره و شكم . نوربه تله افتاده و به پيش رانده مي شوند
اين نوع از فيبرهاي نوري مي . پالسها را تا حدودي كنترل كند) پهن شدگي ( اند ميزان اتساع شده و مي تو

توانند در سرعتهاي باالي گيگابيت در مسافتهاي كوتاه بكارگرفته شوند ولي در مسافتهاي زياد يا بايد از 
 .سرعت ارسال كاسته شود يا از فيبر نوع بعد استفاده گردد

 

ناميده  SMFاين نوع از فيبرهاي نوري كه به اختصار :  (Single Mode)لته فيبرهاي نوري تك حا )3
به ) ليزر(هستند و يك پرتوي تك موج ) ميكرون 10تا  8( شده اند داراي يك هسته فوق العاده باريك 

اين پرتو تك موج حداقل برخورد را با مرز ناحيه شكست دارد و طبعا كمترين . درون آن تابانيده مي شود
اع را به پالسها تحميل مي كند و براي نرخهاي ارسال چند در گيگابيت در فواصل بسيار طوالني اتس

  .مناسب است
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فيبرهاي نوري جايگاهي رفيع در دنياي انتقال اطالعات براي خود دست و پا كرده اند  اين منزلت و 
 :محبوبيت از ويژگي هاي ذيل بدست آمده است 

  
فيبرهاي نوري در نرخهاي ارسال چندصد كيلوبيت بر ثانيه تا چند صد :  الپهناي باند فوق العاده با

همانند انتقال اطالعات ( در نرخهاي ارسال پايين براي كاربردهاي ويژه . ترابيت بر ثانيه كاربرد دارند
فيبرهاي نوري تك . بكار مي آيند) سنسورها در محيطهاي صنعتي، هواپيماها و حتي خودروهاي مدرن

گيگابيت رسانده اند و ليكن  170با تكنولوژي ليزر سرعت انتقال اطالعات را در آزمايشگاه به حالته 
فعال  .ازديدگاه تئوري ظرفيت انتقال فيبرهاي نوري تك حالته تا چندصد ترابيت جاي پيشرفت دارد

ر است كه يقينا د Gbps 40خطوط فيبر نوري كه در دنياي عمل در دسترس عموم قرارگرفته خطوط 
  .آينده افزايش خواهد يافت

  
با توجه با آنكه ماهيت سيگنال در فيبرهاي نوري از جنس نوراست :  ايمني فوق العاده در مقابل نويز

بنابراين تنها سيگنال مزاحم براي سيگنال حامل داده، پرتوهاي ناخواسته نوري هستند كه آنها نيز با يك 
  .پوشش كدر قابل حذف خواهند بود

  
گيرنده و ( با استفاده از فيبرهاي نوري، دوسيستم انتقال   :ط الكتريكي گيرنده و فرستندهعدم ارتبا
هيچگونه ارتباط الكتريكي باهم نخواهند داشت چراكه ماهيت الكتريكي سيگنال در مبدا به ) فرستنده 

دا و مقصد ايزوله بودن مب .شكل نوري در آمده و درمقصد مجددا شكل الكتريكي خود را بازخواهد يافت
بخاطر . مشكالتي را كه عدم تطابق ولتاژ زمينهاي دو سيستم ايجاد مي كند بطوركل برطرف خواهد نمود

كه به دليل اختالف پتانسيل بين   CMV(Common Mode Voltage)داشته باشيد كه مشكل 
و نرخ خطا را  زمينهاي دوسيستم الكتريكي پديد مي آيد در بهترين حالت نسبت سيگنال به نويز را كاهش

بهترين راه . افزايش مي دهد و ليكن در بدترين حالت منجر به سوختن يك يا هردوي سيستمها خواهد شد
  .تزويج دو سيستم مبدا و مقصد به كمك فيبرهاي نوري است CMVحل حذف 

  
زيرا . فيبرهاي نوري قابليت اعتماد بسياربااليي در مقابل استراق سمع غيرمجاز دارند: امنيت اطالعات

 هركسي كه بخواهد از فيبر نوري انشعاب غيرمجاز بگيرد و به داده هاي درحال تردد گوش بدهد راهي جز
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براي اين كار فيبر نوري بايد براي . فرستنده نوري در ميانه آن ندارد/قطع كردن فيبر و نصب يك گيرنده
لذا بي درنگ مي . ر مي شوندچند ساعت قطع شود و به محض قطع فيبر، گيرنده و فرستنده ازآن باخب

در حالي كه در سيمهاي مسي . محل خرابي را كشف و در پي عت آن برآمد OTDRتوان با دستگاه 
و در صورت در اختيار داشتن دستگاه هاي حساس و پيشرفته حتي بدون برقراري اتصال ( بدون قطع سيم 

  .ختمي توان انشعاب گرفت و به استراق سمع داده ها پردا) مستقيم 
  

نوع مواد اوليه بكار رفته در فيبرهاي نوري، شيشه يا پليمرهاي : وزن، حجم و قيمت پايين مواد اوليه
شفاف است كه اوال بسيار ارزانند، در طبيعت به وفور يافت مي شوند و قابل فرآوري هستند ثانيا فوق 

ن به تاري به طول يك كيلومتر العاده سبكند چرا كه يك استوانه شيشه اي به وزن يك كيلوگرم را مي توا
ثالثا به دليل قطر بسيار نازك كابل مي توان صدها رشته از آن را درون كابل واحدي جاسازي  . تبديل كرد

رشته فيبر نوري را در  864سانتي متر با بازار عرضه شده اند كه تا  5تا  3.5امروزه كابلهايي به قطر  .كرد
  .رفيتي تا چندين ترابيت در ثانيه را فراهم مي آورندخود جاي داده اند و مجموعه آنها ظ

  
از آنجا كه سيگنال فقط به شكل نوري منتقل مي گردد نه بصورت انرژي الكتريكي، : ايمني محيطي

بنابراين در جوار محيطهايي مثل محفظه هاي سوخت، محيطهاي پتروشيمي يا درون هواپيماها استفاده از 
  .قالب اعتماد خواهد بودفيبرهاي نوري بسيار مطمئن و 

  
فيبرهاي نوري سيگنال را در حد ناچيزي تضعيف مي كنند به گونه اي كه فقط : تضعيف ناچيز

  .درهرچندين كيلومتر به تكراركننده نياز خواهد بود
  

كابلهاي فيبرنوري بسته به محيطي كه بايد درآن نصب شوند در انواع كامال متفاوتي توليد مي شوند هرچند 
تمام . با پارامترهاي كمابيش مشابه است SMFيا  MMFيت تارهاي فيبرنوري درون آنها يا از نوع كه ماه

 :انواع مختلف كابلهاي فيبرنوري را مي توان در دورده كلي زير دسته بندي كرد

  
از ويژگي هاي اين نوع كابل مي توان به : كابلهاي فيبرنوري جهت كاربرد در بيرون ساختمان) الف

 :ر اشاره كردموارد زي
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  درصد 100تا  90تحمل رطوبت محيطي از  
  درجه سانتي گراد در بلندمدت 80تا  - 40تحمل محدوده دمايي بين  
 عدم تجزيه يا استهالك ژاكت كابل در مقايسه نور شديد خورشيد  
 انعطاف پذيري باال در مقابل خمش تا كمترين شعاع ممكن  
 پوشش بسيار مقاوم در مقابل شعله ور شدن  
 بليت تحمل فشار باالقا  
 پوششي كه جونده ها مثل موش به جويدن آن عالقه نداشته باشند.  
  سال به باال 15تحمل دفن مستقيم زيرخاك با عمر مفيد  

  
  : ويژگي هاي عمومي اين نوع از كابل عبارتنداز: كابلهاي فيبرنوري جهت كاربرد در درون ساختمان) ب
 

  از خود متصاعد نكندپوششي كه درصورت آتش گرفتن گاز سمي.  
 مقاوم در مقابل شعله ور شدن  
 مقاوم در مقابل خمش و در عين حال ظريف و منعطف  

   
  :شاخصهاي اصلي كابلهاي فيبر نوري

اين نوع از كابل براي نصب در بيرون يا درون : كابلهاي فيبرنوري قابل نصب درون لوله يا كانال
ر درون لوله، كانالهاي بتوني، آجري يا فلزي جاي مي گيرند، ساختمان كاربرد دارد و با فرض آنكه نهايتا د

بالطبع مقاومت اين نوع از كابل در مقابل خوردگي، . با حفاظ محدود و پوشش نسبتا نازك توليد مي شوند
.  رطوبت و حرارت كمتر است ولي در عوض ظريفتر، ارزانتر و منعطف تر است و ساده تر نصب مي شود

كابل درچندين مدل با حفاظ و استحكام متفاوت به بازار عرضه مي شود تا طراح قدرت با اينحال اين نوع 
  .انتخاب بيشتري داشته باشد
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  : كابلهاي فيبرنوري براي نصب هوايي
بسياري از اوقات شرايط جغرافيايي محيط، اجازه نصب زميني كابلها را نمي دهد و بهترين راهكار، نصب 

هرگز نمي توان كابلهاي فيبرنوري معمولي را مستقيما بين دو دكل  .دكل است يا هوايي كابل ازطريق تير
كشيد و آنرا محكم كرد بلكه بايد از يك سيم بكسل مناسب استفاده شود تا كل وزن نيروي كششي را سيم 

از ويژگي هاي بارز اين نوع از كابل، . بكسل تحمل كند و هيچ نيروي خارجي بر فيبر نوري تحميل نگردد
جود يك سيم بكسل مناسب بموازات كابل اصلي، تحمل شرايط سخت اقليمي و مقاومت در برابر و

عموما اليه هاي محافظ اين نوع از كابل چند اليه است و پوشش بيروني . اشتعال زودهنگام و سريع است
  .فوق العاده محكمي دارد

  
  : كابلهاي فيبرنوري با قابليت دفن مستقيم در زير زمين

. سانتي متر، مستقيما در دل خاك يا ماسه دفن كرد 120كابل را مي توان با حفر زمين تا حدود  اين نوع
طبعا چنين كابلي بايد چندين اليه محافظ بسيارمحكم و مقاوم داشته باشد تا بتواند در مقابل نشست زمين، 

تمام . وام بياورندفشار زياد و دائم، دندان جونده هايي مثل موش صحرايي، آبگرفتگي، كشش و خمش د
  .اين كابلها حداقل يك اليه محافظ فلزي بسيار محكم از جنس آهن، آلومينيوم يا مفتولهاي فوالدي دارند

  
  :فيبرهاي نوري براي استفاده در داخل ساختمان

اين نوع از كابل براي نصب درون ساختمان ها توليد مي شوند و طبعا با شرايط بسيار متالطم اقليمي و 
ي بيش از حد مواجه نيستند ولي در عوض طبق استانداردهاي جهاني آتش نشاني بايد در مقابل فشارها

. اشتعال، فوق العاده مقاوم بوده و در صورت قرار گرفتن در معرض آتش از خود گاز سمي متصاعد نكنند
از اين . برآورده كننداين رده از كابلها در مدلهاي بسيار متنوعي به بازار عرضه مي شوند تا هرنوع نيازي را 

  :مدلها مي توان به موارد زير اشاره كرد
  

  ):  Breakoutمدل (كابل فيبرنوري با پوشش بسيار محكم ) الف
براي . اين نوع از كابل از چندين رشته فيبر نوري تشكيل شده و داراي حفاظ بسيار محكمي است

. ستوانه اي و تودرتو جاسازي شده استفيبردر درون چندين اليه پوشش ا تار استحكام بسيار باال هر
پوششهايي كه در مقابل اشتعال مقاومند و تركيبات غيرسمي دارند ولي در عوض گران هستند و درعين 
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اين نوع از كابل را براي كابل كشي عمودي بين . ضخامت كابل، تعداد اندكي فيبر در خود جاي داده اند
  .طبقات بكار مي برند

  
  :  (Distribution)ز نوع توزيع كابل فيبرنوري ا) ب

اين نوع از كابل همانند نوع قبلي براي داخل ساختمان كاربرد دارد با اين تفاوت كه تعداد لوله هاي 
محافظ پالستيكي آنها كمتر است و تعداد رشته هاي فيبر كه در درون يك حفاظ پالستيكي جا داده مي 

) دراثرلغزيدن روي يكديگر(دم شكستگي تارهاي مجاور براي اطمينان بيشتر از ع. شود بيش از يكي است
و بطور معمول هريك از رشته ها از  اغلب فاصه بين تارها در درون هر لوله با ژل مخصوصي پر مي شود

 900رشته هاي داراي پوشش سخت داراي يك اليه پالستيكي . نوع پوشش سخت انتخاب مي شوند
ي كه رشته هاي با پوشش نازك فقط يك اليه الكي چند ده ميكروني برروي ناحيه روكش هستند در حال

  .ميكروني دارند
  
  : Loose Tubeكابلهاي ) ج

در اين نوع از كابلها، تعداد زيادي تارفيبر نوري در درون يك لوله و بدور يك محور ابريشمي يا پالستيكي 
ر مجزا حفاظت نشده و دراين نوع كابل، هررشته از فيبر بطو. فوق العاده محكم، جاسازي شده است

طبعا بايد در نهايت دقت و . پوشش محافظ هر فيبر بسيار نازك و در حد يك اليه الكي بسيار نازك است
ظرافت، درنقاط پاياني تارها از يكديگر جدا شده و به ترمينال يا كانكتور خود متصل گردند وگرنه آسيب 

  . جدي مي بينند
  
  : Duplexو  Simplexكابلهاي ) د

هستند و عموما پوشش ) يكي براي ارسال و ديگري براي دريافت ( فيبرها تك رشته يا دورشته  اين
جمعا سه اليه پالستيكي محافظ هر رشته فيبر را در برگرفته است ولي به . محافظ ضخيم و سخت دارند

. نعطاف استيف و قابل ارظ  ،يا كواكسيال UTPدليل تعداد بسيار كم رشته ها، كل كابل در حد كابلهاي 
اين كابل صرفا شرايط اقليمي درون ساختمان را تاب مي آورد و طبعا بدليل كاربرد درون ساختمان، 

  . دارد و بسادگي شعله ورنخواهد شد plenumپوشش 
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  :كانكتورهاي فيبرنوري
يكي از رايجترين كانكتورهاي فيبرنوري است كه در دونوع تك قلو و دوقلو  SCكانكتورهاي ) ب/الف

كارايي بسيار عالي اين نوع كانكتور باعث شده كه براي اتصال فيبرهاي نوري . ه بازار عرضه مي شودب
SMF  از آن استقبال فراواني شود هرچند كه مي توان آن را براي فيبرهايMMF اين نوع . نيز بكار برد

   .كانكتور با يك فشار آرام درون سوكت قفل شده و با فشار مجدد به بيرون مي پرد
  
براي سالها يكي از پررونق ترين كانكتورها بوده )  نيز شناخخته مي شود PCكه بنام ( FCكانكتور ) ج

داراي يك پوسته فلزي  اين نوع كانكتور .درحال خروج از عرصه بازار است LCو  SCولي با ظهور نوع 
د از هم محور بودن آزاد است كه با پيچاندن آن در سوكت محكم خواهد شد ولي قبل از سفت كردن باي

  .كانكتور و سوكت اطمينان حاصل كرد و گرنه ممكن است بدان آسيب برسد
  
، پيشينه و رواج گسترده اي (MMF)براي اتصال فيبرهاي نوري چندحالته  STكانكتورهاي نوع ) د

در . است BNCداشته است و از لحاظ شكل ظاهري و مكانيزم محكم شدن در سوكت ، بسيار شبيه به 
هم راستايي آن با محور سوكت مطمئن شد وگرنه  نوع كانكتور نيز بايد قبل از محكم كردن كانكتور از اين

در اينصورت بايد كانكتور را باز كرده و با دقت . تضعيف بااليي را بر روي لينك تجربه خواهيد كرد
گاه از پالستيك يا فلز  بستهاي نگهدارنده فيبر در مركز كانكتور عموما از جنس سراميك است ولي. ببنديد

سراميكي بودن نگهدارنده فيبر در مركز، اين مزيت را دارد كه با چسبي ارزان مي توان . نيز استفاده مي شود
  .فيبر را در بطن آن محكن و دائمي كرد

  
كه در دونوع يك قلو و دوقلو طراحي و عرضه شده است از خانواده كانكتورهاي  LCكانكتورهاي ) و/ه

اين . ريفي است كه اخيرا به بازار آمده تا چگالي پورتها در مسيرياب يا سوئيچ افزايش يابدكوچك و ظ
اين كانكتور تقريبا نصف كانكتور . مشهورند SFF(Small Form Factor)خانواده از كانكتورها بنام 

ST  است و كارايي خوب آن براي اتصال فيبرهاي تك حالته(SMF) بست . به اثبات رسيده است
. گهدارنده فيبر در مركز كانكتور، سراميكي است و بسادگي در سوكت خود نصب يا ازآن جدا مي شودن

  .كاربرد اين نوع كانكتور در حال رونق گرفتن است
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نيز در خانواده كانكتورهاي كوچك و ظريف طبقه بندي مي شوند كه صرفا  MTRJكانكتورهاي ) ز
براي اطمينان از . بكار مي آيد MMFيك جفت فيبر نوري دوقلو و از جنس پليمر است و براي اتصال 

. هم راستايي محور فيبرها، زائده هايي سوزني شكل تعبيه شده تا اتصال ناهم راستا اصال ممكن نباشد
جاد و نصب، محبوبيت بي نظيري براي اين عضو تازه وارد يكوچكي اين نوع از كانكتور و سادگي ا

  .آورده استخانواده كانكتورها به ارمغان 
  
دارد و عضو خانواده كانكتورهاي كوچك و  LCمشخصاتي شبيه به كانكتور  E2000كانكتور ) ح

آنست كه در انتهاي فيبر يك دريچه محافظ وجود دارد  LCبا  E2000تفاوت . ظريف به شمار مي آيد
يا خطرات احتمالي  كه بمحض جدا كردن كانكتور، بسته مي شود تا فيبر را در مقابل آلودگي، گردوغبار و

  .خروج پرتوي ليزر محافظت نمايد
  
دوازده كانكتور مشابه هستند كه عموما در كارخانه و توسط دستگاه خاص، به انتهاي  MT كانكتور) ط

  .پيوند زده مي شود و معموال بطور جدا كاربرد زيادي ندارند (Ribbon)كابلهاي نواري 
  
در رده  MTRJيا  LCمر است و همانند كانكتورهاي صرفا دوقلو و ازجنس پلي SMCكانكتور  )ي

طراحي و توليد شده ) با هدف افزايش چگالي پورت و سهولت كاربرد( كانكتورهاي ظريف و كوچك 
  . است

  
نيز عضو تازه واردي به خانواده كانكتورهاي ظريف و كوچك است كه به  Opti-Jack كانكتور) ك

ساخته مي شود و در دونوع نري و مادگي در بازار موجود  RJ-45شكل دوقلو و در ابعاد يك كانكتور 
  .است

  
     

  
  


