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Okablowanie strukturalne – elementy składowe 
 
W sieci okablowania strukturalnego wyró�nia si� nast�puj�ce elementy tworz�ce 
struktur� sieci:  

1. Okablowanie pionowe (wewn�trz budynku) - kable miedziane lub/i 
�wiatłowody uło�one zazwyczaj w głównych pionach (kanałach) 
telekomunikacyjnych budynków, realizuj�ce poł�czenia pomi�dzy punktami 
rozdzielczymi systemu. 

2. Punkty rozdzielcze - miejsca b�d�ce w�złami sieci w topologii gwiazdy, 
słu��ce do konfiguracji poł�cze�. Punkt zbiegania si� okablowania 
poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadz� sprz�t aktywny 
zarz�dzaj�cy sieci� (koncentratory, przeł�czniki itp.). Najcz��ciej jest to szafa 
lub rama 19-calowa o danej wysoko�ci wyra�onej w jednostkach U (1U=45 
mm). 

3. Okablowanie poziome - cz��� okablowania pomi�dzy punktem rozdzielczym, 
a gniazdem u�ytkownika. 

4. Gniazda abonenckie - punkt przył�czenia u�ytkownika do sieci strukturalnej 
oraz koniec okablowania poziomego od strony u�ytkownika. Zazwyczaj s� to 
dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym. 

5. Poł�czenia systemowe oraz terminalowe - poł�czenia pomi�dzy systemami 
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego. 

6. Poł�czenia telekomunikacyjne budynków - cz�sto nazywane 
okablowaniem pionowym mi�dzybudynkowym lub okablowaniem 
kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielowłóknowym zewn�trznym 
kablu �wiatłowodowym. 

  
 
 
Typy punktów rozdzielczych: 

1. Mi�dzybudynkowy punkt rozdzielczy (Campus Distributor ozn. CD), b�d�cy 
centralnym miejscem danej sieci lokalnej; 

2. Budynkowy punkt rozdzielczy (Building Distributor ozn. BD), b�d�cy centrum 
sieci w obr�bie budynku; 

3. Pi�trowy punkt rozdzielczy (Floor Distributor ozn. FD) b�d�cy miejscem 
poł�czenia wszystkich kabli na danej kondygnacji. 

 
 
Schemat logiczny tworzony na podstawie terminologii polskiej składa si� z 
nast�puj�cych elementów:  

1. PCS — Punkt Centralny Sieci. Zawiera farm� serwerów, punkt dost�pu do 
Internetu oraz Centralny Punkt Dystrybucyjny okablowania. Jest to 
strategiczne i główne pomieszczenie sieci LAN. Stanowi ono serce całej 
infrastruktury teleinformatycznej. 

2. CPD — Centralny Punkt Dystrybucyjny. Tutaj zbiega si� całe okablowanie 
pionowe i mi�dzybudynkowe. W tym miejscu umieszczona jest tak�e 19-
calowa szafa dystrybucyjna (1x42U lub z podwójnym stela�em 2x42U). Jest to 
najwa�niejszy element systemu okablowania strukturalnego. 

3. BPD — Budynkowy Punkt Dystrybucyjny. Sprz�ga on całe okablowanie z 
obszaru podległego sobie budynku z CPD. Do tego punktu zbiegaj� si� tak�e 
wszystkie kable z kondygnacyjnych punktów dystrybucyjnych. 
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4. KPD — Kondygnacyjny Punkt Dystrybucyjny. Swoim zasi�giem obejmuje 
jedynie pojedyncze pi�tra lub skrzydła budynku. W mniej rozległych 
systemach okablowania hierarchia na tym elemencie si� ko�czy. 

5. LPD — Lokalny Punkt Dystrybucyjny. Najcz��ciej jest to fizycznie mała 19-
calowa wisz�ca szafka, której zadaniem jest przedłu�enie segmentu sieci. W 
du�ych obszarowo kondygnacjach mo�emy mie� problem z utrzymaniem 
stosownej odległo�ci kabla mi�dzy punktem abonenckich a KPD. W takim 
przypadku zachodzi konieczno�� zainstalowania LPD, który przedłu�y 
segment sieci. Dla standardu sieci Ethernet 100Base-TX maksymalna długo�� 
kabla wynosi 100 m. 
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Elementy okablowania strukturalnego 

 
Nr Nazwa Opis 
0 Wymagania funkcjonalne i 

formalne 
Okre�laj� rodzaj i format usług telekomunikacyjnych mog�cych 
by� realizowanymi na projektowanym systemie okablowania 
Definiuj� fizyczne rodzaje mediów transmisyjnych oraz 
sekwencji poł�cze� niezb�dnych do realizacji 

1 Okablowanie pionowe Kable wieloparowe i �wiatłowody uło�one w głównych pionach 
telekomunikacyjnych budynku wykorzystywane dla realizacji 
poł�cze� mi�dzy punktami rozdzielczymi systemu 

2 Punkty rozdzielcze Jedyne miejsca gdzie mo�na okre�li� zakres i miejsce dost�pu 
do usług teleinformatycznych ko�cowych u�ytkowników 

3 Okablowanie poziome Gniazda abonenckie, adaptery, baluny pozwalaj�ce na 
dopasowanie uniwersalnego systemu okablowania do rozwi�za� 
dedykowanych 

4 Gniazda abonenckie Punkt przył�czenia u�ytkownika do sieci strukturalnej oraz 
koniec okablowania poziomego od strony u�ytkownika 

5 Poł�czenia systemowe i 
terminalowe 

Dedykowane poł�czenia realizowane pomi�dzy systemami 
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego dla 
udost�pnienia usług teleinformatycznych u�ytkownikom 

6 Poł�czenia telekomunikacyjne 
budynków 

Nazywane okablowaniem mi�dzybudynkowym lub kampusowym 

 
 
Okablowanie poziome 
 
Punkt abonencki 
Punkt abonencki standardowo składa si� z podwójnego, modułowego gniazda typu 
RJ-45 i ewentualnie dodatkowego gniazda �wiatłowodowego 
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Odcinek ten rozkłada si� nast�puj�co: 

• Maksymalna długo�� przebiegu poziomego – 90m 
• Ł�czna długo�� kabla krosowego i stacyjnego nie mo�e przekroczy� 10m przy 

czym kabel krosowy nie mo�e mie� wi�cej ni� 5m 
 
Poszczególni producenci zaostrzaj� warunki wg własnych kryteriów 

 Nazwa Max [m] 
A Cały segment poziomy 70 
B Odcinek panel krosowy – PA 60 
C Kabel stacyjny 3 
D Kabel krosowy 5 
C+D Ł�cznie dwa odcinki 10 
   
 
Poł�czenie podstawowe (Basic Link) – odcinek toru sygnałowego od gniazda 
abonenckiego do panela krosowego 
Kanał (Channel) – Poł�czenie podstawowe + kable krosowe (kabel urz�dzenia 
aktywnego i kabel stacyjny) 
 
Wg norm okablowanie poziome to odcinek od gniazda abonenckiego do rozszycia 
kabla w panelu krosowym 
 
Punkty rozdzielcze 
 
Rodzaje punktów dystrybucyjnych 

• Główny punkt rozdzielczy MDF (ang. Main Distribution Frame) to punkt 
centralny okablowania w topologii gwiazdy. Zbiegaj� si� w nim kable z 
s�siednich budynków, pi�ter i miejskiej centrali telefonicznej oraz odchodz� 
przebiegi pionowe (do po�rednich punktów dystrybucyjnych IDF w obiekcie) i 
poziome do punktów abonenckich zlokalizowanych w pobli�u MDF (do 90m). 
Cz�sto umieszczony jest na parterze lub na �rodkowej kondygnacji budynku 
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(np. 2 pi�tro budynku 4 pi�trowego), w jego pobli�u znajduje si� centralka 
telefoniczna, serwer lub inny sprz�t aktywny. 

• Po�redni punkt rozdzielczy IDF (ang. Intermediate Distribution Frame) lub 
inaczej SDF (ang. Sub-Distribution Frame) to lokalny punkt dystrybucyjny 
obsługuj�cy najcz��ciej dany obszar roboczy lub pi�tro. Jest obszarem 
przej�ciowym mi�dzy okablowaniem pionowym i poziomym. Jest to miejsce, 
którego mo�na dokonywa� 

o poszerzenia sieci poprzez rozbudowywanie przebiegów poziomych 
o zarz�dza� wykorzystaniem tych przebiegów poprzez organizowanie ich 

poł�cze� 
o przeprowadza� ich testowanie 

 
Umiejscowienie IDF-ów jest wyznaczane przy uwzgl�dnieniu maksymalnej długo�ci 
90m przebiegów poziomych. 
 
Punkty rozdzielcze – rozkład komponentów 
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• Przewody powinny by� logicznie pogrupowane aby ułatwi� ich zako�czenie na 
panelach krosowych 

• Kable powinny by� prowadzone po obu stronach szafy lub ramy 19” 
• Nie przekracza� minimalnych dopuszczalnych promieni zgi�cia kabli 

o 4 x Ø dla UTP 
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o 6 x Ø dla FTP i UTP 
o 10 x F dla FO 

• Co ka�de 48 portów na panelach krosowych nale�y umie�ci� panel z 
wieszakami 

• Nie rozplata� kabli na długo�ci wi�kszej ni� jest to konieczne do ich 
zako�czenia  na zł�czach (max 12.5mm) 

• Podczas instalacji kabli ekranowanych STP/FTP doł�czy� drut uziemiaj�cy do 
wła�ciwej listwy lub szczeliny na zł�czu IDC 

• Oznaczy� kable zgodnie z dokumentacj� na obu ko�cach 
 
 
Sekwencje 
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