
EIΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
H παρούσα εργασία, δεν αποβλέπει στο να καλύψει κάθε πτυχή 
του αντικειµένου που είναι πολύ εκτεταµένο και δεν µπορεί να 
καλυφθεί άλλωστε στα πλαίσια µιάς διαλέξεως. 
Στοχεύει στο να δώσει ορισµένες πολύτιµες πρακτικές γνώσεις και 
να απαντήσει σε ορισµένες τουλάχιστον απορίες σας στο 
αντικείµενο των Ανοικτών Κτηριακών ∆ικτύων (∆ίκτυα ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης).
Έχει επίσης σκοπό να προσφέρει µία εξοικείωση µε τους 
Ελληνικούς ή Αµερικανικούς ειδικούς τεχνικούς όρους και λέξεις 
που χρησιµοποιούνται και οι οποίες µερικές φορές φοβίζουν τους 
µη εξοικειωµένους µε αυτές. Μην ξεχνάτε να διαβάζετε τις 
σηµειώσεις που συνοδεύουν κάθε διαφάνεια διότι εκεί περιέχονται 
οι πιο πολλές πληροφορίες.
Για εµάς ήταν µεγάλη ικανοποίηση το ότι την επιµεληθήκαµε. 
Ευχόµαστε να µην είναι και για σας χαµένος ο χρόνος που θα 
αφιερώσετε να την παρακολουθήσετε ή να την διαβάσετε.

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ



ΕίναιΕίναι ένα σύστηµα διασυνδέσεως µε καλώδια ένα σύστηµα διασυνδέσεως µε καλώδια 
µεταξύ σταθµών ανταλλαγής πληροφοριών τόσο µεταξύ σταθµών ανταλλαγής πληροφοριών τόσο 
σπουδαίο για τις τηλεπικοινωνίες όσο οι δρόµοι σπουδαίο για τις τηλεπικοινωνίες όσο οι δρόµοι 

για τις χερσαίες µεταφορέςγια τις χερσαίες µεταφορές

ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ



Κατά κανόνα οι περισσότεροι άνθρωποι όταν 
οµιλούν για εξελιγµένες µορφές επικοινωνίας, 
αναφέρονται σε Η/Υ, και τηλεπικοινωνιακές 
συσκευές διαστηµικής τεχνολογίας.
Από την άλλη µεριά, παραµελούν να 
αναφερθούν ή και αγνοούν παντελώς την 
ύπαρξη του δικτύου.
Παρά τον παραπάνω υποβιβασµό, το δίκτυο 
αποτελεί τον πρώτο και κύριο παράγοντα της 
υποδοµής των τηλεπικοινωνιών µε τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που οι δρόµοι αποτελούν την 
βασική υποδοµή των χερσαίων 
συγκοινωνιών. 
Πρέπει να τονιστεί, ότι τα τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα µε την πάροδο του χρόνου θα 
επεκτείνονται, θα γίνονται όλο και πιο 
πολύπλοκα και ποτέ πιο απλά

ΑΝΕΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ



∆ίκτυο LAN
(Local Area Network-Τοπικά ∆ίκτυα)
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα 
δίκτυα ∆οµηµένης καλωδίωσης

Αστικό ∆ίκτυο ή MAN
(Metropolitan Area 

Network)

∆ίκτυο WAN
(Wide Area Network)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ



ΚΥΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ

1 δευτερόλεπτο (Second)

f =  3 Cycles / Second
3 κύκλοι/δεύτερο.
3Hz

1 δευτερόλεπτο (Second)

ΚΥΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ

Συχνότητα f είναι ο αριθµός των κύκλων ενός κύµατος σε 
ένα δευτερόλεπτο.

Mετριέται µε κύκλους / δευτερόλεπτο ή Hz

f =  6 Cycles / Second
6 κύκλοι/δευτερολ. 
6Hz

Με τα κύµατα ταξιδεύει η ενέργεια.



Περίοδος είναι η χρονική διάρκεια ενός πλήρους κύκλου και 
παρίσταται µε το Τ.

T = 1/f

Περίοδος,  Τ= 1/f

Χρόνος

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
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Πολύ συχνά στις τηλεπικοινωνίες, αντί για την συχνότητα αναφερόµαστε
στην απόσταση που καλύπτει το κύµα σε χρόνο µίας περιόδου ή ενός
πλήρους κύκλου. ∆ηλαδή ισούται µε την ταχύτητα του φωτός επί τον
χρόνο µιας περιόδου.
Η απόστασις αυτή ονοµάζεται µήκος κύµατος και παρίσταται µε το λ.

λ = c x T = c x 1/f

Μήκος Κύµατος

Μήκος

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ - WAVELENGTH
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Ο χρόνος που χρειάζεται να 
αναπτυχθεί πλήρως ένα κύµα 
στο σχοινί είναι ίσος µε την 
Περίοδο – Τ 

Το µήκος του σχοινιού που ένα 
πλήρες κύµα καλύπτει είναι ίσο 
µε το Μήκος Κύµατος – λ

Απόσταση = 0

Απόσταση = 0.25 λ

Απόσταση = 0.50 λ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 
ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Χρόνος =  0

Χρόνος= 0.25 Περιόδου 

Χρόνος =  0.5 Περιόδου 

Χρόνος= 1 Περίοδος

Χρόνος= 0.75 Περιόδου 

Απόσταση = 0.5 λ

Απόσταση = 0.75 λ

Απόσταση = 1 λ



BANDWIDTH
ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

Το δίκτυο δεν επιτρέπει την δίοδο σε κύµατα όλων των 
συχνοτήτων. 
Υπάρχει µία µεγίστη συχνότητα, διαφορετική για κάθε δίκτυο, 
πάνω από την οποία τα κύµατα δεν µπορούν να διέλθουν 
«ταξιδέψουν» µέσα από το δίκτυο. 
Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο µε ένα δρόµο, όπου σύµφωνα µε 
το πόσο ανοιχτές ή κλειστές είναι οι στροφές, καθορίζεται και 
η µεγίστη ταχύτητα των οχηµάτων.
Για τα δίκτυα, η περιοχή συχνοτήτων από 1Ηz έως και την 
µεγίστη συχνότητα που µπορεί να διέλθει µέσα από αυτό, 
ονοµάζεται ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ και 
συνηθέστερα  BANDWIDTH και µετριέται µε την µεγίστη 
διερχόµενη συχνότητα. 



Όλες οι τηλεποικινωνίες µέχρις 
ότου ο Γκράχαµ Μπέλ εφεύρε το 
τηλέφωνο το 1875 εγίνονταν µε  
κωδικοποιηµένα οπτικά σήµατα.

Οι κώδικες ήσαν 
προσυµφωνηµένα σήµατα που 
εσυµβόλιζαν ολόκληρες λέξεις ή 
γεγονότα.

Στην Ελλάδα για την αποστολή 
των σηµάτων εχρησιµοποιούντο
καθρέφτες και φρυκτωρίες ή 
συνδυασµός των δύο.

Σε περιόδους οικονοµικής και 
πολιτιστικής ακµής, αποστέλοντο
ακόµη και πολύπλοκα µηνύµατα  
σε µεγάλες αποστάσεις .

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ



Α Ν Ν Α

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ



ΗΗ µονάδα µετρήσεως της πληροφορίας είναι τοµονάδα µετρήσεως της πληροφορίας είναι το BIT BIT 
(Binary Digit(Binary Digit –– ∆υαδικό ψηφίο∆υαδικό ψηφίο)) και ισοδυναµεί µε 1 παλµόκαι ισοδυναµεί µε 1 παλµό
Ο ρυθµός µετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο ρυθµός µετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας (bit/s)(bit/s)
είναιείναι ο αριθµός των ο αριθµός των BITBIT που µεταδίδονται σε ένα δευτερόλεπτο και που µεταδίδονται σε ένα δευτερόλεπτο και 
µετράται σε µετράται σε (bit/s)(bit/s)

Σήµερα ΟΛΕΣ οι επικοινωνίες από το αστικό Σήµερα ΟΛΕΣ οι επικοινωνίες από το αστικό συνδροµητικόσυνδροµητικό κέντρο και κέντρο και 
πιο έξω είναι πλέον ψηφιακές. Πολύ σύντοµα θα είναι ψηφιακές καιπιο έξω είναι πλέον ψηφιακές. Πολύ σύντοµα θα είναι ψηφιακές και ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ 
οι επικοινωνίες από την συσκευή του συνδροµητού προς τα έξω.οι επικοινωνίες από την συσκευή του συνδροµητού προς τα έξω.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΣήµεραΣήµερα, η πληροφορία µεταδίδεται ΨΗΦΙΑΚΑ, υπό µορφή σειράς , η πληροφορία µεταδίδεται ΨΗΦΙΑΚΑ, υπό µορφή σειράς 
ηλεκτρικών ή φωτεινών παλµών της ίδιας διάρκειαςηλεκτρικών ή φωτεινών παλµών της ίδιας διάρκειας. O . O κώδικας γράφεται κώδικας γράφεται 
και διαβάζεται από µηχανήµατα µε ηλεκτρονική λογική (Η/Υ) και αυκαι διαβάζεται από µηχανήµατα µε ηλεκτρονική λογική (Η/Υ) και αυτό τό 
επιτρέπει εξαιρετικά µεγάλες ταχύτητες και στην εκποµπή και στηνεπιτρέπει εξαιρετικά µεγάλες ταχύτητες και στην εκποµπή και στην λήψηλήψη

0  1   0  1   0   10  1   0  1   0   1 0   1    0     0   1   0



ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ - INTERNET

Η ψηφιακή τεχνολογία τηλεπικοινωνιών σηµατοδοτεί νέα εποχή διότι
ενσωµάτωσε τους Η/Υ στα τηλεπικοινωνιακά µηχανήµατα. Μέχρι τότε οι
τηλεπικοινωνίες µετέδιδαν µόνο προφορικά και γραπτά µηνύµατα. Οι Η/Υ
επέτρεψαν µέσω του Internet την ελεύθερη πρόσβαση και στο τελευταίο
κοµµατάκι των αποθηκευµένων πληροφοριών.
Η σπουδαιότητα της κατοχής της πληροφορίας δεν έχει πλέον τόση
σηµασία, όση η πρόσβαση στην πληροφορία και η ικανότητα φυσικά της 
ερµηνείας της.



ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ

Οι ψηφιακοί παλµοί (bits) στην στοιχειώδη µορφή τους αποτελούνται 
από  ένα ηµιτονοειδές κύµα (σήµα) καθορισµένης διάρκειας και 
συχνότητος για κάθε εφαρµογή.

Ο παλµός συµβολίζει το « 1 » ενώ 

Η απουσία παλµού συµβολίζει το « 0 »

Το 1 και το 0 αποτελούν τα δύο ΨΗΦΙΑ στα οποία βασίζεται το δυαδικό 
σύστηµα αριθµήσεως και κωδικοποιήσεως των γραµµάτων της 
αλφαβήτου.

∆ιάρκεια ή µήκος παλµού

A
ΡΧ

Η
 Ε
Κ
Π
Ο
Μ
Π
Η
Σ

ΤΕ
ΛΟ

Σ
ΕΚ

Π
Ο
Μ
Π
Η
Σ



Όταν µιλάµε για συχνότητα λειτουργίας σε Hz, KHz, MHz, GHz, 
αναφερόµαστε στην συχνότητα αυτού του ηµιτονοειδούς σήµατος

Όταν µιλάµε για ρυθµό µεταδόσεως (ταχύτητα) σε bit, Kbit, Mbit, Gbit
αναφερόµαστε στον ρυθµό µε τον οποίο στέλνονται αυτοί οι παλµοί 
κυµάτων από το ένα µηχάνηµα στο άλλο. 
Ο όρος ταχύτητα είναι ανακριβής διότι η ταχύτητα του κάθε παλµού
µεταξύ ποµπού και δέκτου είναι µία και µόνη και θεωρητικά ίση µε εκείνη 
του φωτός

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΣ

Χρόνος

Ισχύς



ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΟ)

Εάν τα αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν παλµούς (ψηφία) τότε ο

Ρυθµός µεταδόσεως είναι ο αριθµός διερχοµένων 
αυτοκινήτων  σε ορισµένο χρόνο από την γραµµή ελέγχου

ΕΛΕΓΧΟΣ

Με την ταχύτητα κινήσεως σταθερή, ο µέγιστος ρυθµός  
επιτυγχάνεται όταν οι προφυλαχτήρες κάθε αυτοκινήτου 
εγγίζουν το προηγούµενο και το επόµενο αυτοκίνητο. 
Εξαρτάται  δηλαδή από το µήκος των αυτοκινήτων

ΕΛΕΓΧΟΣ

Μήκος
αυτ/νήτου



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΥΛΟΥ-CHANNEL CAPACITY
ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST 

ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST
Given an ideal low pass channel of bandwidth B, it is 
possible to send independent symbols at a rate s ≤ 2B 
without intersymbol interference. It is not possible to 
send independent symbols at 
s > 2B.

Β = Bandwidth

∆εδοµένου ενός ιδανικού διαύλου µε bandwidth Β, 
είναι δυνατόν να αποστέλλονται ανεξάρτητα σύµβολα 
µε ρυθµό s ≤ 2B χωρίς παρεµβολές µεταξύ των. Είναι
αδύνατη η αποστολή ανεξάρτητων συµβόλων µε
s>2B

ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST
Given an ideal low pass channel of bandwidth B, it is 
possible to send independent symbols at a rate s ≤ 2B 
without intersymbol interference. It is not possible to 
send independent symbols at 
s > 2B.

Β = Bandwidth

∆εδοµένου ενός ιδανικού διαύλου µε bandwidth Β, 
είναι δυνατόν να αποστέλλονται ανεξάρτητα σύµβολα 
µε ρυθµό s ≤ 2B χωρίς παρεµβολές µεταξύ των. Είναι
αδύνατη η αποστολή ανεξάρτητων συµβόλων µε
s>2B



Με την ζώνη διόδου συχνοτήτων (bandwidth) καθορισµένη, τότε ο 
µέγιστος ρυθµός µεταδόσεως είναι το 1,55 περίπου του Bandwidth.

Αυτό σηµαίνει, ότι το ελάχιστο µήκος ή διάρκεια παλµού ή ψηφίου που 
µπορεί στην πράξη να σταλεί και να είναι αναγνωρίσιµο από τον δέκτη 
στην άλλη άκρη του καλωδίου, είναι περίπου το 0.65 του µήκους ή της
περιόδου του φέροντος κύµατος.

Για καλώδιο µε Bandwidth 100MHz o µέγιστος ρυθµός µεταδόσεως 
(ταχύτητα) είναι 155Μbit/sec

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΥΛΟΥ – CHANEL CAPACITY

Μήκος Κύµατος λ

Ελάχιστο µήκος 
bit = 0.65λ



Τηλεφωνία Πληροφορική

PABX
Τηλεφωνικό 

Κέντρο
Κεντρικός Η/Υ

Mainframe
Computer

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

Την δεκαετία του 1970 στα γραφεία αρχίζουν να 
αναπτύσσονται και άλλα δίκτυα εκτός από τα τηλεφωνικά. 
Τα νέα δίκτυα αναφέρονται κυρίως στην σύνδεση Η/Υ.



Κοινού ∆ρόµου
Bus

∆ακτυλίου
Ring

Αστέρος
Star

ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ



ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΟΣ-STAR

SERVER
PC

PC
PC ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HUB



Σπάνια ένας όρος είναι τόσο 
επιτυχής όσο ο όρος hub.

Στα Ελληνικά Ηub σηµαίνει 
πλήµνη ακτινωτού τροχού.

Πραγµατικά αποδίδει 
πλήρως την έννοια που 
εκπροσωπεί.

Χρησιµοποιείται µε την ίδια 
ακριβώς έννοια στις 
συγκοινωνίες προκειµένου 
να περιγράψει κεντρικούς και 
περιφερειακούς σταθµούς, 
αεροδρόµια κλπ.

HUB



ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

PC

PC

SERVER
TERMINATOR

ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ - BUS



Τα σήµατα προωθούνται 
από τον ένα κόµβο στον 

επόµενο

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

SERVER

PC

PC

ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ - RING



ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ

Το δίκτυο αυτό έχει φυσική 
τοπολογία αστέρος και 

λογική τοπολογία 
δακτυλίου

PC

PC

SERVER

PC

Το HUB µετατρέπει την 
φυσική τοπολογία 
αστέρος σε λογική 

δακτυλίου
PC

HUB σε φυσική µορφή



ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΥ 
∆ΡΟΜΟΥ - BUS

Το δίκτυο αυτό έχει φυσική 
τοπολογία αστέρος και λογική 
τοπολογία κοινού δρόµου 
(bus)

PC

PC

SERVER

PC

PC

HUB



ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Αναµφίβολα µε την εισαγωγή σε ευρεία κλίµακα των υπολογιστών 
στα γραφεία οι δυνατότητες αυξήθηκαν αλλά τα δίκτυα 
δηµιουργούσαν προβλήµατα που λειτουργούσαν σαν τροχοπέδη 
στην εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που έφερε η νέα εποχή. 
∆ηλαδή:

1. Κάθε αλλαγή συστήµατος συνεπάγεται µεγάλες αλλαγές στο δίκτυο

2. Μεγάλη ποικιλία καλωδίων

3. ∆έσµευση σε υλικά δικτύου από τον κατασκευαστή των 
µηχανηµάτων. 

4. Ανάγκη διαρκών προσθηκών και αναβαθµίσεων του δικτύου.

5. ∆υσκολία ανταποκρίσεως στις νέες απαιτήσεις για δίοδο 
υψηλότερων συχνοτήτων 

6. To τηλεφωνικό και το δίκτυο data ήσαν τελείως ανεξάρτητα από 
απόψεως λειτουργίας και αρχιτεκτονικής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ

1.1. ΚαθολικότηταΚαθολικότητα..
Συνδέει κάθε τύπο τηλεπικοινωνιακής συσκευήςΣυνδέει κάθε τύπο τηλεπικοινωνιακής συσκευής

2.2. ΠροσαρµοστικότηταΠροσαρµοστικότητα
Υποστηρίζει όλες τις ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ δικτύων Υποστηρίζει όλες τις ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ δικτύων 

3.3. ΑξιοπιστίαΑξιοπιστία
Κατασκευάζεται σύµφωνα µε παγκοσµίως αποδεκτά Κατασκευάζεται σύµφωνα µε παγκοσµίως αποδεκτά 
πρότυπα τυποποίησης και καλύπτει κάθε πιθανή πρότυπα τυποποίησης και καλύπτει κάθε πιθανή 
εφαρµογή και εξέλιξη για δέκα τουλάχιστον χρόνιαεφαρµογή και εξέλιξη για δέκα τουλάχιστον χρόνια

4.4. Επεκτασιµότητα Επεκτασιµότητα 
Επεκτείνεται απλά χωρίς µεγάλη παρενόχληση στο Επεκτείνεται απλά χωρίς µεγάλη παρενόχληση στο 
υφιστάµενο δίκτυο υφιστάµενο δίκτυο 

5.5. ΟικονοµίαΟικονοµία
Έχει πλήρη ανεξαρτησία από συγκεκριµένες πηγές Έχει πλήρη ανεξαρτησία από συγκεκριµένες πηγές 
υλικών και χαµηλό κόστος. Απλότητα διαχείρισης, υλικών και χαµηλό κόστος. Απλότητα διαχείρισης, 
συντηρήσεων και λειτουργίας συντηρήσεων και λειτουργίας 



Το δίκτυο ∆οµηµένης Καλωδίωσης για τα σηµερινά µεγάλα ή 
µικρά ∆ηµόσια ή Ιδιωτικά κτήρια και για τις ιδιωτικές κατοικίες 
αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο σύστηµα όπως 
ακριβώς τα Ηλεκτρικά και τα υδραυλικά δίκτυα. 

∆ΙΚΤΥΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ



SECURITY

SERVER

SECURITY

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΜΟΝΙΜΑ

PATCH PANEL RJ45

PATCH CORD RJ45

AΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟY ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ

ΠΡΙΖΑ RJ45

ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ

ΕΝ∆ΟΣΥΝΕΝΟΗΣΗ

HUBO
TE



SERVER

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

HUB

PATCH PANEL

ΤΗΛΕΦ.

ΚΕΝΤΡΟΤΗΛΕΦ. 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ

ΑΠΌ ΟΤΕ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ

ΠΡΙΖΕΣ RJ45

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΟΡΟΦΟΥ

ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ 
ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΟΣ



ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΟΡΟΦΟΥΟΡΟΦΟΥ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗΠΑΡΟΧΗ

ΠΡΙΖΑΠΡΙΖΑ –– WALL OUTLETWALL OUTLET

PATCH CORDSPATCH CORDS

OPIZONTIA OPIZONTIA 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

ΘΕΣΗΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΜΠΙΝΑΚΑΜΠΙΝΑ ΜΕ ΜΕ 
RACK 19’’RACK 19’’



ΜέγιστοΜέγιστο µήκος σταθερών µήκος σταθερών 
καλωδίωνκαλωδίων 9090 µέτραµέτρα

ΠρίζαΠρίζα

ΚατανεµητήςΚατανεµητής
ΟρόφουΟρόφου

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

Σύµφωνα µε ΤΙΑ/ΕΙΑ 568

Patch cord Patch cord 66 µέτραµέτρα max.max.
στον κατανεµητήστον κατανεµητή
33 µέτρα µέτρα maxmax στην θέση στην θέση 
εργασίαςεργασίας



ΟΡΙΣΜΟΙ

HUB

PATCH PANEL
ΠΡΙΖΑ

PC

Permanent Link
ή Basic Link 

Channel Link

Οι ορισµοί αυτοί είναι βασικής σηµασίας για τις µετρήσεις 
αξιολογήσεως της συµπεριφοράς του δικτύου 

PATCH CORD

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ



EΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ – BASIC LINK

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα πρότυπα δεν καθορίζουν ελάχιστο µήκος basic ή 
permanent link.

Μερικές φορές όµως, εµφανίζονται προβλήµατα σε 
διαδροµές µέχρι 20 µέτρων που υποστηρίζουν συνήθως 
εφαρµογές 100Base- TX. Σε τόσο µικρές διαδροµές οι 
ανακλάσεις λόγω µη καλών προσαρµογών (Impedance 
mismatch) σε συνδυασµό µε το NEXT που επιστρέφουν στον 
ποµπό είναι αρκετά ισχυρές και ενδέχεται να ερµηνευτούν 
από τον ποµπό σαν συγκρούσεις (collisions) σηµάτων. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα προβληµατική λειτουργία σε υψηλές 
ταχύτητες. Για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα 
χρησιµοποιήστε πολύ µακριά patch cords



Unshielded Twisted Pair

Foiled Twisted Pair

Screened Twisted Pair

Shielded Twisted Pair

TΥΠΟΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ∆ΟΜ. ∆ΙΚΤΥΩΝ



ΣυνεστραµέναΣυνεστραµένα καλώδια  4 ζευγών  καλώδια  4 ζευγών  (24 AWG (24 AWG // 0,50,5mmmm))

UTPUTP FTPFTP

STPSTP SS--FTPFTP

ΑγωγόςΑγωγός
συνέχειαςσυνέχειας

ΑγωγόςΑγωγός
συνέχειαςσυνέχειας

ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ



ΚΑΛΩ∆ΙΟ STP 4 ΖΕΥΓΩΝ



ΚΑΛΩ∆ΙΟ FTP 4 ΖΕΥΓΩΝ



ΚΑΛΩ∆ΙΟ CAT 6  ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ



Jacks RJ 45 όπως εικονίζονται στο 
πρότυπο ISO 8877:1987

JACK RJ 45



ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΡΙΖΕΣ RJ 45

Οι πρίζες µπορεί να είναι UTP ή FTP, µονές ή  διπλές, 
χωνευτές ή επίτοιχες



JACK RJ45, CAT6, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΙΖΑΣ

CENTRAL

CENTRAL CENTRAL



ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ-
PATCH PANEL

Τα Patch Panels είναι µεταλλικά ή πλαστικά πλαίσια που
φέρουν συστοιχίες των 16, 24, 32 ή 48 jacks. Αυτά τα
πλαίσια, δεν είναι τίποτε άλλο από πολλαπλές πρίζες
(πολύπριζα RJ 45). Aναφέρονται µε διάφορες ονοµασίες, 
έχει όµως επικρατήσει ο Αγγλικός όρος patch- panel. 

Το ύψος τους µετράται σε ακέραια U.  1 U=4,5cm



ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΟΡΙΟΛΩΡΙ∆Α HIGHBAND

Οι οριολωρίδες HIGHBAND cat5e και cat6 αποτελούν το 
καλύτερο ίσως υλικό τερµατισµού καλωδίων για την πλευρά 
του κατανεµητού και ειδικότερα για τα καλώδια κορµού

KRONE



ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟΛΩΡΙ∆ΩΝ 19΄΄



PATCH CORDS

Να χρησιµοποιείτε πάντοτε τα καλύτερα patch cords που µπορείτε να 
βρείτε. Η εµπειρία των δύο δεκαετιών στην εξελικτική πορεία των 
δικτύων έχει αποδείξει ότι τα εξαρτήµατα που δηµιουργούν τα 
περισσότερα προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία είναι τα patch cords και 
τα µη σταθερά καλώδια.
Σε περίπτωση βλάβης, αρχίστε πρώτα από τα patch cords και πηγαίνετε 
µετά στις πρίζες και τα patch panels. H βλάβη τις περισσότερες φορές 
είναι εκεί. Σπάνια θα παρουσιαστεί πρόβληµα στα σταθερά καλώδια
εφ όσον είναι καλής ποιότητος και δεν ενοχληθούν



PATCH CORD ORGANIZER

To εξάρτηµα αυτό πέραν της ευθετήσεως των patch cords 
βοηθάει στο να αποφεύγεται σε µεγάλο βαθµό η εµφάνιση 
βλαβών στα patch cords  διότι περιορίζει τις µετακινήσεις 
τους.



ΣΕΙΡΕΣ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τ 568Α Τ 568Β ή 268Α

Ποια από τις δύο σειρές τερµατισµού θα προτιµηθεί είναι µάλλον 
αδιάφορο.
Από το πρότυπο ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 πάντως προτείνεται να ακολουθάται η 
σειρά Τ 568Α. 



Το καλώδιο πρέπει να τερµατίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή. Τα σηµεία 
τερµατισµού αποτελούν κύρια σηµεία αυξήσεως του ΝΕΧΤ, εισαγωγής 
θορύβου στο δίκτυο και ανακλάσεων.

Προσπαθήστε να κρατάτε τους αγωγούς του 
ζεύγους σε επαφή µεταξύ τους

Το ζεύγος να ξεστρίβεται 
λιγότερο από 1.3cm

O χιτώνας διατηρεί την γεωµετρική 
συµµετρία του καλωδίου και δεν 
πρέπει να αφαιρείται περισσότερο 

από 2,5 cm

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ



ΧάλκινοςΧάλκινος αγωγόςαγωγός

ΜονωτικόΜονωτικό υλικόυλικό

ΈλασµαΈλασµα επαφήςεπαφής

IInsulation Displacement Contactnsulation Displacement Contact –– IDCIDC
Ταχεία Σφηνωτή Σύνδεση ΚαλωδίωνΤαχεία Σφηνωτή Σύνδεση Καλωδίων

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ - IDC



Πλαστικά δόντια 
στερεώσεως 
καλωδίου

Καλώδιο

Πλαστικά δόντια 
στερεώσεως καλωδίου

Επαργυρωµένο
έλασµα επαφής 
συνδέσεως

Eπαργυρωµένο έλασµα 
επαφής συνδέσεως

Kαλώδιο

Αξονικές δυνάµεις 
σύσφιξης

Στρεπτικές δυνάµεις 
σύσφιξης

Αξονικές δυνάµεις 
σύσφιξης

Στρεπτικές δυνάµεις 
σύσφιξης

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ, IDC - LSA PLUS THΣ KRONE



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΦΗΝΩΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Eργαλείο CENTRAL 
µε θήκη ζώνης

Εργαλείο KRONE µε 
ανοιχτά το άγκιστρο 
αποσυρµατώσεως και 
έλασµα εξαγωγής 
οριολωρίδων



ΟΙΚΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ



∆IΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΑ

1. Η φυσική ανάπτυξη του 
δικτύου κορµού είναι σε 
τοπολογία αστέρα

2. Συνήθως στο δίκτυο κορµού 
κάθε εφαρµογή ( τηλεφωνία, 
data, αυτοµατισµοί, security, 
κλπ ) έχει τα αποκλειστικά 
δικά της καλώδια

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ. 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ



∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ – ΣΕ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ

ΚENTΡΙΚΟΣ  
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ

∆ίκτυα κορµού σε δακτύλιο
δεν αναγνωρίζονται από τα
πρότυπα. Kατασκευάζονται
όµως όταν τα κεντρικά
µηχανήµατα είναι
εγκατεστηµένα σε τοπικούς
κατανεµητές ορόφων
Ένα συµπληρωµατικό
δίκτυο κορµού σε δακτύλιο
από καλώδια 4 ζευγών είναι
επίσης πολύ χρήσιµο στην
περίπτωση που θα χρειαστεί
να τροφοδοτηθούν από
κάποιο hub ορόφου πρίζες
σε άλλους ορόφους



MHKH ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΙΑ/ΕΙΑ 568

2000 µ.DataΟπτική ίνα Multimode

3000 µ.DataOπτική ίνα Single Mode

800 µ.ΤηλεφωνίαUTP

90 µ.DataUTP, STP, FTP

ΜΗΚΟΣΧΡΗΣΗΜΕΣΟΝ



ΟριζόντιοΟριζόντιο ∆ίκτυο∆ίκτυο

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΥΡΙΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ

Server
Κύριος 
Κατανεµητής

ΡΒΧ

∆
ίκ
τυ
ο
Κ
ορ

µο
ύ

ΟριζόντιοΟριζόντιο ∆ίκτυο∆ίκτυο



ΟριζόντιοΟριζόντιο ∆ίκτυο∆ίκτυο

∆
ίκ
τυ
ο
Κ
ορ

µο
ύ

Τηλ. Κατ/τήςΚατ/τής Data

ΡΒΧServer

ΡΒΧ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Κ. ΜΕ ∆ΥΟ ΚΥΡΙΟΥΣ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ



Είναι πάντοτε σε φυσική τοπολογία  «ΑΣΤΕΡΑ» µε την 
πιθανότητα όµως να υπάρχουν και απ’ ευθείας συνδέσεις 
µεταξύ όλων ή ορισµένων κτηρίων

Προαιρετικό βοηθητικό 
δίκτυο 

∆ΙΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ



Απόσβεση – Attenuation
Παραδιαφωνία – NEXT

∆ιαφωνία/Απόσβεση - ACR
Απώλεια ανακλάσεως - Return loss

Σύνθετη αντίδραση - Impedance

Καθυστέρηση διάδοσης σήµατος –
propagation delay

Αντίσταση βρόγχου - Loop resistance

EIA/TIAEIA/TIA
568A568A-- BB

EN
50173

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΟΜΗΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ



Εξασθένηση (dB) = 20log10 Sout / Sin

Εκφράζει την εξασθένηση του σήµατος
κατά την διαδροµή του στο µέσον µεταφοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συγκρίνουµε το σήµα που απέµεινε S out µε 
εκείνο που ξεκίνησε Sin και όχι εκείνο που χάθηκε

AΠΟΣΒΕΣΗ – ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ
INSERTION LOSS - ATTENUATION

Sin S out



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει µια σύγχυση ή και τελείως εσφαλµένη άποψη σχετικά µε τις τιµές 
και τα πρόσηµα των παραµέτρων που εκφράζονται σε db και αυτό 
δηµιουργεί προβλήµατα και στις µετρήσεις και στην κατανόηση της φυσικής 
έννοιας των παραµέτρων. 
Το γεγονός προκαλείται, διότι ορισµένες φορές και ειδικά στις προδιαγραφές 
προϊόντων, χρησιµοποιούνται οι απόλυτες τιµές (χωρίς πρόσηµο + ή -) των 
παραµέτρων. Επίσης πολλοί εκπαιδευτές χάριν απλουστεύσεως ή επειδή 
νοµίζουν ότι έτσι και αλλιώς το ακροατήριο δεν θα καταλάβει το 
συγκεκριµένο αντικείµενο το αντιπαρέρχονται χωρίς πολύ συζήτηση.

Άλλη πηγή σφαλµάτων, είναι ότι ορισµένες φορές τα σήµατα που 
συγκρίνονται τοποθετούνται ανάποδα σε ένα κλάσµα. Στην απόσβεση π.χ. 
αντί το κλάσµα της σύγκρισης να γραφεί Sout / Sin όπως επισήµως 
καθορίζεται, γράφεται Sin / Sout.  Αυτό δίνει µεν διαφορετική τιµή, αλλά σαν 
έννοια σύγκρισης είναι ακριβώς το ίδιο, διότι πολύ απλά, στην µία 
περίπτωση έχουµε πόσο µικρότερο είναι το Soutαπό το Sin ενώ στην άλλη 
πόσο µεγαλύτερο είναι τοSin από τοSout. 
Να θυµάστε επίσης, ότι ο λογάριθµος του 1 ισούται µε 0 και οι λογάριθµοι 
των αριθµών µε τιµή µικρότερη της µονάδος είναι αρνητικοί. Όσο πιο 
µικρότερος από την µονάδα είναι ο αριθµός τόσο πιο µεγάλη αρνητική τιµή 
θα έχει ο λογάριθµος. Προσέχετε στα κλάσµατα συγκρίσεως, ποιό σήµα είναι 
στον αριθµητή και ποιό στον παρονοµαστή. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗΣ

Αυξανοµένης της συχνότητος το Sout/Sin
γίνεται µικρότερο και η παράσταση  
logSout/Sin παίρνει µεγαλύτερες αρνητικές 
τιµές

150 200 250



Sin
αποστελλόµενο 

Σήµα

Sin S attenuated
λαµβανόµενο σήµα

SFEXT
NEXT FEXT

Ηλεκτρική ζεύξη

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΑΓΩΓΩΝ

Ρεύµα στον αγωγό ζεύγους 
που προκαλεί την παρεµβολή

Επαγωγικό ρεύµα που µετριέται στον αγωγό 
γειτονικού ζεύγους λόγω ηλεκτρικής ζεύξεως



S in
αποστελλόµενο ΣήµαSin

S attenuated
λαµβανόµενο σήµα

SNEXT SFEXT
NEXT FEXT

Ηλεκτρική ζεύξη

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑ∆ΙΑΦΩΝΙΑ – NEXT

Near End Cross - Τalk



NEXT 

Sin
S attenuated

NEXT = 20log SNEXT / Sin

To σήµα Sin στο επάνω ζεύγος δηµιουργεί το ανεπιθύµητο σήµα
παραδιαφωνίας S NEXTστο κάτω ζεύγος. Όσο πιο ισχυρό είναι το SNEXT
τόσο περισσότερο παρενοχλείται η λήψη των σηµάτων µέσω του κάτω 
καλωδίου.

Η σχέση είναι αµφίδροµη. Ότι παρενόχληση προκαλεί το άνω ζεύγος στο 
κάτω την ίδια ακριβώς προκαλεί και το κάτω στο άνω 

SNEXT

HUB PC
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΚΑΜΠΥΛΗ NEXTNEXT

Αυξανοµένης της συχνότητος το SNEXT µεγαλώνει,
το SNEXT /Sin γίνεται µεγαλύτερο και το log SNEXT /Sin
παίρνει µικρότερες αρνητικές τιµές



POWER- SUM NEXT – POWER- SUM- CROSSTALK- PSNEXT 

Mε τον όρο αυτό εκφράζουµε την παρενόχληση λόγω παραδιαφωνίας σε 
ένα ζεύγος του καλωδίου από όλα τα άλλα ζεύγη µαζί. Η παράµετρος
αυτή είναι σηµαντική σε καλώδια τα οποία χρησιµοποιούνται σε 
εφαρµογές όπου είναι ενεργά και τα 4 ζεύγη ταυτοχρόνως όπως π.χ.
Gigabit Ethernet ή σε πολύζευγα καλώδια κορµού

Ζεύγος 1

Ζεύγος 4

Ζεύγος 3

Ζεύγος 2
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ΝΕΧΤ 1 - 2 Power sum NEXT σε καλώδιο 
4 ζευγών

Το ζεύγος 1 παρενοχλείται και 
από τα 3 άλλα ζεύγη 
συγχρόνως



ACR = 20log SNEXT / S attenuated = 20log ( SNEXT/Sin /S attenuated/Sin )

= 20log SNEXT/Sin - 20log S attenuated/Sin

= NEXT - ATTENUATION

ACR  - ΑΤΤΕNUATION- TO- CROSSTALK RATIO

H Παράµετρος αυτή αποτελεί ένδειξη του πόσο ισχυρότερο είναι το 
εξασθενηµένο σήµα που φθάνει στον δέκτη από τον ποµπό από το σήµα 
παρεµβολής (παραδιαφωνίας-NEXT) που φθάνει στο ίδιο σηµείο. 
Ουσιαστικά είναι ταυτόσηµο µε τον ορισµό signal to noise ratio χωρίς να 
λαµβάνονται υπ όψη οι εξωτερικοί προς το καλώδιο θόρυβοι. 

S attenuated

SNEXT

Sin

Sin

S attenuated



ACR = NEXT - ATTENUATION

Next - Παραδιαφωνία

ACR είναι αυτή η διαφορά

Συχνότητα MHz

dB

0

-80

100

Για καθαρή λήψη χωρίς σφάλµατα η ελάχιστη τιµή του ACR
στο bandwidth που γίνεται η επικοινωνία πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από 10 db. 

Attenuation - Εξασθένηση

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ     ACR  - ΑΤΤΕNUATION- TO-
CROSSTALK RATIO
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Με αυτόν τον όρο αποδίδεται η συνολική επίδραση στην 
διάδοση του σήµατος, προκαλούµενη από την ωµική 
αντίσταση, χωρητικότητα και αυτεπαγωγή του µέσου 
διαδόσεως (ζεύγους)

R

CL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ - IMPEDANCE

Παρίσταται µε το Ζ, εκφράζεται σε Ohm και πρακτικά έχει 
έννοια για τις συνηθισµένες εφαρµογές µόνο σε υψηλές 

συχνότητες



Προσδιορίζει την απώλεια του σήµατος από ανακλάσεις που 
προκαλούνται από έλλειψη οµοιοµορφίας της χαρακτηριστικής  
αντίδρασης του µέσου διαδόσεως, καλώδιο, jacks, κλπ. Οι 
ανακλάσεις είναι ισχυρότερες στα σηµεία τερµατισµού, εκεί που το 
καλώδιο έχει υποστεί κακώσεις και στα ατερµάτιστα καλώδια.

Προσπίπτον Σήµα

Ανακλώµενο Σήµα

RETURN LOSS – ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΣ



R

ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΒΡΟΓΧΟΥ Σ Ρ - DC LOOP RESISTANCE

Προσδιορίζει την ωµική αντίσταση κάθε ζεύγους. Μετριέται 
στο ένα άκρο µε τους αγωγούς βραχυκυκλωµένους στο άλλο.



PROPAGATION DELAY ονοµάζεται ο χρόνος που µεσολαβεί 
µεταξύ  εκποµπής και  λήψεως ενός σήµατος στα δύο άκρα 
του διαύλου. 
DELAY SKEW είναι η διαφορά χρόνου µεταξύ του ταχύτερου 
και βραδύτερου ζεύγους του καλωδίου 4 ζευγών
Μεγάλες τιµές αυτών των δύο παραµέτρων ευθύνονται για 
αυξηµένο αριθµό λαθών κατά την µετάδοση

PROPAGATION DELAY ΚΑΙ DELAY SKEW

T

t0

t1

DELAY SKEW
PROPAGATION DELAY



Πρότυπα κατασκευής ∆οµηµένων ∆ικτύων

Ειδικές µέθοδοι και οδηγίες του
κατασκευαστού των υλικών 

CENISO/IEC
11801ELEC

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισµός Εσωτερικών 
Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων 
Οικοδοµών

ΦΕΚ
767/31.12.1992

KRONE



Τα πρότυπα ευρίσκονται σε µια διαρκή εξέλιξη και σε πυκνά 
χρονικά διαστήµατα εκδίδονται παραρτήµατα ή σε πιο αραιά 
διαστήµατα αναθεωρούνται καθ’ ολοκληρίαν.

Όσοι ασχολούνται επαγγελµατικά µε δίκτυα και γνωρίζουν 
Αγγλικά καλόν θα ήτο να προµηθευτούν ένα αντίτυπο της 
τελευταίας έκδοσης από το :

Global Engineering Documents Web Site 
http://global.his.com

Πλήρη κατάλογο και περιγραφή των προτύπων θα βρείτε 
στο web site της FLUKE
www.fluke- net.com/consultants/standards

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ



1. 568-B.1: Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

2. 568-B.2: 100 Ohm Twisted Pair Cabling Standard

3. 568-B.3: Optical Fiber Standard

4. 569-A: Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces

5. 570-A: Residential Telecommunications Cabling Standard

6. 606: Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings

7. 607: Commercial Building Grounding and Bonding Requirements
for Telecommunications

ANSI/EIA/TIA

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ



1. EN 50310: Application of Equipotential Bonding and
Earthing in Buildings with Information
Technology Equipment

2. EN 50173: Information Τechnology – Generic Cabling
Systems

3. EN 50174- 1: Specification and Quality Assurance

4. EN 50174- 2: Installation planning and practices inside
buildings

5. EN 50174- 3: Installation planning and practices outside
buildings

6. EN 50346: Testing of Installed Cabling

CENELEC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ



ISO / IEC

1. ISO/IEC 11801: IT- Cabling for customer premises

2. ISO/IEC 14763- 1: Administration, documentation, records

3. ISO/IEC 14763- 2: Planning and Installation Practices

4. ISO/IEC 14763- 3: Testing of optical fibre cabling

5. IEC 61935- 1: Testing of copper cabling

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ



ΠΟΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ

1. Τα πρότυπα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. H διαφορές µεταξύ των 
προτύπων ενδιαφέρουν ουσιαστικά µόνο τους µηχανικούς δικτύων

2. Το ISO/IEC 11801 προέρχεται από το TIA/EIA-568 αλλά έχει 
προσαρµοστεί κυρίως σε Ευρωπαϊκά υλικά καλωδιώσεων

3. Στην Αµερική η τάση σήµερα κατόπιν συµφωνίας των βασικών 
αρµοδίων οργανισµών είναι να δοθεί στις µελλοντικές εκδόσεις το 
προβάδισµα στο πρότυπο ISO/IEC 11801. Ο σκοπός είναι η 
απλούστευση κατασκευής δικτύων και εξαρτηµάτων

4. Στην Ε. Ε. πάντως ∆ηµόσια έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 
50000 € υλοποιούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ. 
Επιτρέπεται να ακολουθούνται εάν το καλέσει η ανάγκη ∆ιεθνή 
Πρότυπα αλλά όχι Εθνικά. Π.χ. στις δοκιµές επιτρέπεται η χρήση του 
ISO/IEC 14763-3 όχι όµως του ANSI/TIA/EIA-568-B που είναι Εθνικό 
πρότυπο

ANSI/TIA/EIA-568, ή ISO/IEC 11801 ή ΕΝ 50173



CENELEC

ISO / IEC

FTP STP SFTP

ANSI/EIA/TIA

UTP

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ / ΑΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ

Ειδικές περιπτώσεις για αποφυγή 
πυρκαϊάς ή εκρήξεως



Τα δίκτυα κατατάσσονται σεΤα δίκτυα κατατάσσονται σε

classclasseses (A..(A..FF) ) 

κατηγορίες κατηγορίες catcat (3..(3..66))

CENELECISO / IEC

ANSI/EIA/TIA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ CLASSES



ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤA ISO/IEC & GENELEC

Class  A : Class  A : εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 100kHz100kHz

Class  B : Class  B : εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 1MHz1MHz

Class  C : Class  C : εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 16MHz16MHz

Class  D : Class  D : εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 100MHz100MHz

ClassClass Ε :  εφαρµογές µε απαιτήσεις έως Ε :  εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 250250MHzMHz

CENELECCENELECISO / IECISO / IEC



Category  (Cat) 3 :    Category  (Cat) 3 :    εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 16 MHz16 MHz

Category (Cat) 4 :     Category (Cat) 4 :     εφαρµογές µε απαιτήσεις έωςεφαρµογές µε απαιτήσεις έως 20 MHz20 MHz

Category (Cat) 5 :     Category (Cat) 5 :     εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 100 MHz100 MHz

Category (Cat) 5E :    Category (Cat) 5E :    εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 100 MHz100 MHz

Category (Cat) 6 :     Category (Cat) 6 :     εφαρµογές µε απαιτήσεις έως εφαρµογές µε απαιτήσεις έως 250 ΜΗ250 ΜΗzz

ANSI/EIA/TIA

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤA ANSI TIA/EIA



ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ Cat 7

Όλα τα καλώδια και υλικά 
συνδέσεως µιας πιθανής 
κατηγορίας 7 πρέπει να είναι 
θωρακισµένα ανά ζεύγος.

∆ηλαδή θα είναι 
ασυµβίβαστο µε την 
τυποποίηση RJ45 και θα 
αντιβαίνει στην βασική αρχή 
των προτύπων ότι κάθε 
καινούργια κατηγορία θα 
χαρακτηρίζεται από 
συµβατότητα προς τις 
προηγούµενες (backwards 
compatibility)



Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Ι∆ΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

΄Όσο καλής ποιότητος και αν είναι τα υλικά, απαιτείται 
πάντοτε η δεξιοτεχνία και η τεχνική κατάρτιση του 

εγκαταστάτου για να αξιοποιηθούν

CENTRAL                                   TIA/EIA 568B     CAT 5E 

CENTRAL

CENTRAL



Αν ένα υλικό δικτύου ανήκει σε κατηγορία χαµηλότερη από
τα υπόλοιπα υλικά, τότε η κατηγορία του  δικτύου δεν 
ξεπερνά την κατηγορία του υλικού της χαµηλότερης 
κατηγορίας

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 

ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ



OΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ



Ποµπός
laser

ή LED (Light 
Emitting 
Diode)

∆έκτης

Foto detector

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρικό σήµα σε 
µορφή παλµού

Οπτικό σήµα σε µορφή 
φωτεινών παλµών



Η εξασθένηση υπολογίζεται µε την σχέση:  Α(db) = 10logP1/P2 όπου Ρ1
ισχύς στην είσοδο και Ρ2 ισχύς στην έξοδο

ΜΕΣΟΝ ∆ΙΑ∆ΟΣΕΩΣ 
ΦΩΤΟΣ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΦΩΤΟΣ 
ΣΕ db/Km

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ

…… ………Συνηθισµένα Καλώδια ΜΜ



ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ  - LED

Φωτεινές πηγές έτοιµες για 
σύνδεση στο δίκτυο. Προσέξτε 

τους ακροδέκτες



Υψηλή απόδοση λειτουργίας
Υψηλό ρυθµό ροής δεδοµένων - Μεγάλο bandwidth 
Χαµηλές απώλειες όλων των ειδών-Μεταφορά
σήµατος σε µεγάλες αποστάσεις χωρίς ενδιάµεσες
ενισχύσεις
Μικρό βάρος και όγκος
∆εν απαιτείται θωράκιση
Απαλλαγµένη από ρεύµατα βρόγχου γης - θώρακος
Απρόσβλητη από Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές
(EMI). Είναι το µόνο τηλεπικοινωνιακό µέσο στο 
οποίο ο όρος ΝΕΧΤ δεν έχει έννοια
Ασφάλεια. Πολύ δύσκολα µπορεί να γίνει υποκλοπή
Πολύ απλή αναβάθµιση δικτύου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ



∆ΙΚΤΥΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Το δίκτυο µπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου, ή 
να περιέχει σε µεγάλη ή µικρή έκταση οπτικές ίνες 
σε διάφορα τµήµατά του.
Τα στοιχειώδη υλικά που συναντώνται στα οπτικά 
τµήµατα των δικτύων ∆οµηµένης Καλωδίωσης 
είναι:

Καλώδια Οπτικών Ινών

Patch Cords Οπτικών Ινών

Σύνδεσµοι Οπτικών Ινών



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

∆ιακτηριακό Backbone
Backbone Κτηρίου
Οριζόντια δίκτυα κτηρίων 
Βιοµηχανικές επικοινωνίες/Aυτοµατισµοί
Συστήµατα ελέγχου
Εκρηκτικά ή αναφλέξιµα περιβάλλοντα
Ευάλωτα σε κεραυνούς συστήµατα
Στρατιωτικές εφαρµογές
Απόρρητες & εµπιστευτικές τηλεπικοινωνίες
Σήµανση & έλεγχος συγκοινωνιακών δικτύων



Στο κενό, ταχύτητα Φωτός C0= 300.000.000 m/sec

Yλικό n>1, V< C0

Σε υλικό µέσον V<CO

Στα υλικά µέσα η ταχύτητα του φωτός V είναι µικρότερη 
από  CO
Η τιµή του n είναι 1 για το κενό και περί το 1.5 για τα 
περισσότερα κοινά υγρά και στερεά όπως Αέρας, Νερό, 
γυαλί και Πυρίτιο. 
Μικρότερη ταχύτητα φωτός σε ένα µέσον ισοδυναµεί µε 
µεγαλύτερο δείκτη διαθλάσεως n

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΘΛΑΣΕΩΣ

∆είκτης διαθλάσεως

n = C0/V 



Ν

Π

Π Προσπίπτουσα ακτίνα

Α   Ανακλώµενη ακτίνα

Ν Κάθετος

∆ ∆ιαθλωµένη ακτίνα

n1 ∆είκτης διαθλ. µέσου 1

n2 ∆είκτης διαθλ. µέσου 2

π Γωνία προσπτώσεως 

α    Γωνία ανακλάσεως

δ Γωνία διαθλάσεως

ε Γωνία εκτροπής

π

εδ

∆

n1

n2

n1 < n2

n1.sinπ = n2.sinδ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΛΑΣΗ ΣΕ ΣΑΦΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Α

α

,



n1

n2

n2>n1

π α

β

Π ΑΚ

Όταν φως προσπίπτει από ένα µέσον µε µεγάλο n (δείκτη διαθλάσεως) 
σε άλλο µε µικρότερο n και η γωνία προσπτώσεως π σταδιακά 
µεγαλώνει, η γωνία διαθλάσεως β µεγαλώνει επίσης και σύντοµα γίνεται 
90ο. Πάνω από την κρίσιµη αυτή γωνία προσπτώσεως η διαδροµή ∆ 
εξαφανίζεται και έχουµε ολική ανάκλαση µε το φως να ακολουθεί µόνο 
την διαδροµή Α

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

∆

Κρίσιµη γωνία 
προσπτώσεως



∆ΙΑΘΛΑΣΗ ΣΕ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΘΛΑΣΕΩΣ

Αυξανόµενο n

Το φως δεν διαδίδεται σε ευθεία γραµµή αλλά σταδιακά 
στρέφει προς τα εκεί που έχει µεγαλύτερο δείκτη διαθλάσεως 
ή µικρότερη ταχύτητα διαδόσεως

Όσο πιο µεγάλο το µήκος κύµατος (µικρότερη συχνότητα) 
τόσο πιο έντονο είναι το φαινόµενο της διαθλάσεως.

Απόσταση

n



ΠυρήναςΠυρήνας (core)(core). ∆ιαµ. 8,3. ∆ιαµ. 8,3--100 µ100 µmm
Καθαρό συµπαγές γυαλίΚαθαρό συµπαγές γυαλί

ΕπένδυσηΕπένδυση πυρήνας πυρήνας (cladding(cladding) ) 
Καθαρό συµπαγές γυαλίΚαθαρό συµπαγές γυαλί
∆ιαµ. 125 ∆ιαµ. 125 µµmm

ΚύριαΚύρια προστατευτική προστατευτική 
επικάλυψη (επικάλυψη (Primary coating)Primary coating)
Acryl ateAcryl ate
Πρώτο στρώµα διαµέτρου 245 µΠρώτο στρώµα διαµέτρου 245 µmm

∆εύτερο στρώµα διαµέτρου 255 µ∆εύτερο στρώµα διαµέτρου 255 µmm

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ



ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

cladding

Το σήµα µε διαδοχικές ανακλάσεις στην διαχωριστική 
επιφάνεια πυρήνος/cladding οδεύει από την είσοδο 

στην έξοδο



Στις οπτικές ίνες η συχνότητα σαν όρος δεν 
χρησιµοποιείται. Αντί αυτής χρησιµοποιείται το µήκος 
κύµατος

Η περιοχή του φάσµατος που περιέχει τα µήκη κύµατος 
του φωτός που χρησιµοποιείται στις οπτικές ίνες είναι το 
υπέρυθρο τµήµα και κυµαίνεται µεταξύ 800 και 1500nm.

Τα κυρίαρχα µήκη κύµατος είναι 850nm 1300nm

Στα 850nm οι απώλειες για πολύτροπη ίνα είναι 3.0 έως 
4.0 db/Km ενώ στα 1300nm µεταξύ 1.0 και 1.5 db/Km

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ - WAVELENGTH

UV     ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ                     ΥΠΕΡΥΘΡΟ



Πλεονεκτήµατα ίνας µε µεγάλο πυρήνα
1. Μεγαλύτερη ικανότητα στο να δέχεται πιο 

ανοιχτή (µεγαλύτερη) φωτεινή δέσµη που 
παράγεται από φτηνότερες φωτεινές πηγές 
LED

2. Μικρότερες απώλειες λόγω µικροανωµαλιών
κατασκευής

3. Ευκολότερος χειρισµός κατά την εγκατάσταση

Πλεονεκτήµατα ίνας µε µικρό πυρήνα
1. Μεγαλύτερη χωρητικότητα διαύλου 

(µεγαλύτερο Bandwidth)
2. Μικρότερο κόστος ίνας
3. Μεγαλύτερη µηχανική ευκαµψία

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ



Η µονότροπη ίνα δέχεται µία µόνο πολύ καλά 
εστιασµένη, σχεδόν µονοχρωµατική ακτίνα φωτός 
laser η οποία οδεύει παράλληλα µε τον άξονα του 

πυρήνα. 

ΜΟΝΟΤΡΟΠΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ



ΠΟΛΥΤΡΟΠΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ  ΚΛΙΜΑΚΩΤΟΥ  ∆ΕΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΘΛΑΣΕΩΣ

Ο πυρήνας έχει σταθερό δείκτη διαθλάσεως. Σε συνδυασµό µε την 
µεγάλη του διάµετρο το φως ακολουθεί πολλές διαδροµές και µε 
διαδοχικές ανακλάσεις οδεύει προς το άλλο άκρο. Οι διαδροµές, η 
µικρότερη από την µακρύτερη έχουν µεγάλη διαφορά µήκους και 
καθώς τα σήµατα από τις µακρύτερες διαδροµές φτάνουν πιο 
αργά και υπερτίθενται σε αυτά που ήλθαν ενωρίτερα το σήµα 
γίνεται µακρύτερο και ασθενέστερο. Αυτός ο τύπος δεν 
χρησιµοποιείται στις τηλεπικοινωνίες



Στα σηµεία έντονης κάµψεως η γωνία προσπτώσεως ελατούται µε 
αποτέλεσµα απώλεια του φωτός εκτός πυρήνος. Όσο µικραίνει η ακτίνα 
καµπυλότητος τόσο πιο έντονη γίνεται η διαφυγή.  Ασφαλής γίνεται η 
ακτίνα καµπυλότητος όταν είναι µεγαλύτερη από 5 εκατοστά

R

∆ΙΑΦΥΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΓΩΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΠΤΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ

π1

π2

π1

π2

Εδώ η γωνία π2 είναι 
µεγαλύτερη από την 
κρίσιµη γωνία 
προσπτώσεως και η ολική 
ανάκλαση συνεχίζεται

Η γωνία π2 γίνεται 
µικρότερη από 
την κρίσιµη γωνία 
προσπτώσεως και 
το φως διαφεύγει

R



∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  ΣΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΙΝΑΣ

Όλες οι ίνες έχουν µικροανωµαλίες ελαχίστων διαστάσεων στην οµοιόµορφη 
κατανοµή των ύλης µέσα στο σώµα τους. Όταν το φως συναντήσει ασυνέχειες 
(ανοµοιογένειες) στην διαδροµή του, διασκορπάται προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Από αυτό το φως που διασπείρεται δεξιά-αριστερά όσες ακτίνες πέσουν στο 
cladding µε γωνία προσπτώσεως µικρότερη από την κρίσιµη  χάνεται εκτός 
πυρήνος. Από το υπόλοιπο φως άλλο θα επιστρέψει στην είσοδο της ίνας και 
άλλο θα κατευθυνθεί στην έξοδο. Το περισσότερο φως πάντως δεν προσκρούει 
σε τέτοιες ασυνέχειες διότι παρά το πλήθος τους είναι ελαχιστότατων διαστάσεων



ΤΙΝ

ΤΟUT-Α

Tα διάφορα χρώµατα παριστάνουν τον 
ψηφιακό παλµό που φθάνει στην έξοδο 

µέσω διαφορετικών διαδροµών (ακτίνων)

Σήµα στην είσοδο

Το σήµα στην έξοδο Α του καλωδίου 
µήκους L έχει µεγαλύτερη διάρκεια από 
τον παλµό στην είσοδο (διασπορά)

Το σήµα έχει ακόµη µεγαλύτερη διάρκεια στην 
έξοδο καλωδίου µήκους 2L και οι παλµοί είναι 

µη αναγνωρίσιµοι λόγω υπερβολικής διασποράς

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

Σήµα στην έξοδο Α

ΤΟUT-Β

Σήµα στην έξοδο Β

Τ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ



ΠΟΛΥΤΡΟΠΕΣ ΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ 
∆ΕΙΚΤΗ ∆ΙΑΘΛΑΣΕΩΣ                                    

Ο πυρήνας έχει δείκτη διαθλάσεως που µικραίνει σταδιακά 
από το κέντρο προς την περιφέρειά του. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα οι ακτίνες του φωτός να υφίστανται µία 
σταδιακή διάθλαση και να επιστρέφουν προς τον άξονα του 
πυρήνα πριν να φθάσουν και ανακλαστούν στην 
διαχωριστική επιφάνεια core / cladding. Οι διαδροµές έχουν 
µικρές διαφορές µήκους για απόσταση 2 έως 3 Km



ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΜΕΣΩ 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Πολύτροπες Ίνες 
Κλιµακωτού ∆είκτη 

∆ιαθλάσεως

Πολύτροπες Ίνες 
Μεταβλητού ∆είκτη 

∆ιαθλάσεως

Μονότροπες Ίνες  
Κλιµακωτού ∆είκτη 

∆ιαθλάσεως

Σήµα εισόδου Σήµα εξόδου



ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Οι οπτικές ίνες συγκρινόµενες µε
τα καλώδια χαλκού είναι πολύ πιο
ευαίσθητες και ως προς την φυσική
τους αντοχή και ως προς τα
χαρακτηριστικά µεταδόσεως.
Τοποθετούνται σε καλώδια µε
µεγάλη ποικιλία σχεδιάσεων ούτως
ώστε και να προστατεύονται από
µηχανικές καταπονήσεις αλλά και
να είναι πιο εύχρηστες σύµφωνα
µε την προτιθέµενη χρήση.
Τα καλώδια που χρησιµοποιούνται
στα κτήρια γενικά χωρίζονται σε
δύο µεγάλες κατηγορίες:

•Loose tube – Χαλαρής ∆οµής
•Tight buffered – Σφιχτής ∆οµής



Καλώδιο loose tube µε έναν σωλήνα που περιέχει 12 ίνες. Ο 
σωλήνας είναι γεµισµένος συνήθως µε υδατοαπωθητικό ζελέ. 
Γύρω από τον κεντρικό σωλήνα και ανάλογα µε την χρήση 
παρεµβάλλονται διάφορα ενισχυτικά περιβλήµατα 

LOOSE TUBE- ΧΑΛΑΡΗΣ ∆ΟΜΗΣ

Loose Buffer tube



Θαλασσί ανοιχτό12
Ροζ11

Βιολέτα10
Κίτρινο9
Μαύρο8
Κόκκινο7
Λευκό6

Slate5
Καφέ4

Πράσινο3
Πορτοκαλί2
Μπλε1
ΧΡΩΜΑΑΡΙΘΜΟΣ ΙΝΑΣ



Πυρήνας
Buffer

ΑΠΛΗ ΟΠΤΙΚΗ IΝΑ TIGHT BUFFERED ΣΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η 
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ 

Kάθε µία ίνα χωριστά περιβάλλεται από τον αποµονωτικό σωλήνα 
(buffer).  O σωλήνας buffer αποτελείται από εύκαµπτο και 
ανθεκτικό συνθετικό σιλικονούχο λάστιχο µε τυποποιηµένη 
διάµετρο 900 µικρά το οποίο είναι σε άµεση και σφιχτή (tight) 
επαφή µε την ίνα Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για pig tail,
χρησιµοποιείται όπως είναι στο σχήµα, προκειµένου περί patch 
cords, έχει επί πλέον προστατευτικό περίβληµα από ίνες Kevlar 
και πλαστικό εξωτερικό χιτώνα µε λαµπερό χρώµα

Επένδυση- Cladding



TIGHT BUFFERED – ΣΦΙΧΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ                      

υ

Kάθε µία ίνα χωριστά περιβάλλεται από τον αποµονωτικό σωλήνα (buffer).  O σωλήνας 
buffer αποτελείται από εύκαµπτο και ανθεκτικό συνθετικό σιλικονούχο λάστιχο µε 
τυποποιηµένη διάµετρο 900 µικρά το οποίο είναι σε άµεση και σφιχτή (tight) επαφή µε την 
ίνα.
Μεταξύ εξωτερικού χιτώνα και των ινών παρεµβάλλονται διάφορα ενισχυτικά υλικά και 
σχεδόν πάντοτε ίνες Kevlar. Οι ίνες αυτές προορίζονται για εσωτερική κυρίως χρήση, patch 
cords και pig tails.

Tight Buffer tube



Οπτική ίνα

Buffer (tight)

Νήµατα Kevlar

Σπάγκος σχισίµατος 
µανδύα

Εξωτερικός µανδύας 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ IΝΑΣ TIGHT BUFFERED



Στους µεταλλικούς αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος η κύρια προϋπόθεσις για µια 
επιτυχηµένη σύνδεση είναι η σταθερή και διαρκής επαφή µεταξύ των συρµάτων. 
Στις οπτικές ίνες οι προϋποθέσεις είναι περισσότερες. Απαιτείται:

Αξονική ευθυγράµµιση  των ινών

Ακτινική ευθυγράµµιση

Σταθερή και διαρκής επαφή µεταξύ των ινών

Οι ίνες πρέπει να είναι συµβατές

Επιµεληµένη προστασία του σηµείου επαφής

Με τις διαστάσεις της ίνας απειροελάχιστες (µικρότερες από τρίχα κεφαλής) είναι 
φανερό δυστυχώς ότι στις οπτικές ίνες οι προϋποθέσεις υλοποιούνται πολύ 
δυσκολότερα

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ



ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΒΟΥΛΗΣΙΝ 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Κύριο καλώδιο Καλώδιο διανοµής

Κύριο καλώδιο Καλώδιο διανοµής

Σύνδεσµος τύπου SC

Coupler



ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ– ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ –
SPLICING 



Universal Splice cassette UK 24

UNIVERSAL SPLICE CASSETTE & SPLICE PROTECTOR

Προστατευτικό συνδέσεως

Splice protector

Splice holder



ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝΤΗΞΗ



Splice cassette 

Splice protectors

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΙΝΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΟΥΤΙΑ



Κέλυφος
συνδέσµου

Σύνδεσµος

Plug connector

Προσαρµογέας

Through adapter

Ferrule

Οπτικό καλώδιο Tight 
buffer

Προστατευτικό
κάµψεως

Χιτώνιο Ferrule Κέλυφος
Προσαρµογέα

Γυµνή ίνα κολληµένη στο ferrule

ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΕ ΤΟΜΗ



Στην διαχωριστική επιφάνεια δύο υλικών µε διαφορετικό δείκτη 
διαθλάσεως και µε γωνία προσπτώσεως φωτός µικρή, υπάρχει πάντοτε
ένα πολύ µικρό ποσοστό ανακλωµένου φωτός περίπου 4% της ισχύος.
Το φαινόµενο είναι ακριβώς το ίδιο που όταν στεκόµαστε εµπρός από το 
τζάµι ενός παραθύρου, το τζάµι επιτρέπει να βλέπουµε καθαρά ότι είναι 
εµπρός µας, αλλά και αµυδρά ότι είναι πίσω µας. 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι όταν φως περνάει από µία ίνα σε µία άλλη, το 
φαινόµενο συµβαίνει δύο φορές ( ίνα/αέρας και αέρας/ίνα όπως στο
σχήµα).
Καταφεύγουµε σε διάφορες µεθόδους για να περιορίσουµε την ανάκλαση 
στο σηµείο συνδέσεως των ινών.

4%
4%

96%
92%100%

ANAKΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΝ ΤΗΣ ΙΝΑΣ – FRESNEL REFLECTION



Η ίνα είναι πιο µαλακή από το ferrule και κατά την κατεργασία 
γυαλίσµατος άλλοτε δηµιουργεί εσοχή, άλλοτε τρίβεται και δηµιουργεί 
µικροανωµαλίες ορατές µε µικροσκόπιο. Το αποτέλεσµα είναι, σε 
συνδέσµους µε επίπεδη επιφάνεια προσώπου ferrule - ίνας,  µεταξύ των 
ινών να µην υπάρχει άµεση επαφή αλλά να παρεµβάλλεται ένα λεπτό 
διάκενο αέρος (air gap) εξ ου και το όνοµα των συνδέσµων µε αυτή την 
κατεργασία. Το διάκενο και οι µικροανωµαλίες δηµιουργούν διασπορά 
του φωτός και ανάκλαση προς την διεύθυνση του ποµπού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή, δηλαδή το γυάλισµα air gap, είναι η µόνη κατεργασία 
που µπορεί  να γίνει στο εργοτάξιο και η ποιότητά της είναι µέτρια

Ferrule-Σωληνίσκος φως Οπτική ίνα

∆ιασπορά λόγω µικροανωµαλιών
επιφανείας

Ανακλώµενο φως στις δύο 
επιφάνειες των ινών

∆ιάκενο αέρος
Air Gap

ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ – AIR GAP



ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ – PC & APC
PC (Physical Contact)

APC (Angled Physical Contact)

Κατεύθυνση διαδόσεως φωτός

Οπτική ίνα

Κατεύθυνση διαδόσεως φωτός

Οπτική ίνα

Ferrule-Σωληνίσκος        Ανάκλαση 

Πρόσωπο Ferrule

Ανάκλαση

Ferrule-Σωληνίσκος 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Insertion Loss

Return Loss

Mating Durability

Operating Temperature

Cable Retention

Repeatability

Αυτές είναι συνοπτικά οι κυριότερες από τις παραµέτρους που 
καθορίζουν την απόδοση λειτουργίας των αποχωριζόµενων συνδέσµων 
οπτικών ινών. ∆ίνουµε για εξάσκηση τις Αγγλικές ονοµασίες διότι σχεδόν 
αποκλειστικά αυτές µόνο χρησιµοποιούνται. Στις σηµειώσεις της 
διαφάνειας υπάρχει µία σύντοµη περιγραφή της κάθε µίας



∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ



∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Οι σύνδεσµοι ίνας 
SM µε κατεργασία 
PC και UPC έχουν 
χρώµα µπλε ενώ 
πράσινο χρώµα 
έχουν οι 
σύνδεσµοι µε 
κατεργασία APC 
Οι σύνδεσµοι 
πολύτροπης ίνας 
είναι µπεζ ή µπλε



Ferrule

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ST



Ο σύνδεσµος SC είναι ο συνιστώµενος από τα 
πρότυπα για χρήση στα ∆ίκτυα ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης. Παρά ταύτα ο ST είναι ευρύτερα 
διαδεδοµένος.

Οι εκδόσεις σε PC και APC µονότροπης ίνας 
είναι µπλε ενώ σε APC είναι πράσινοι

Σύνδεσµοι πολύτροπης ίνας είναι µπεζ ή µπλε

Ferrule

Through adapter

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ SC KAI THROUGH ADAPTER



PATCH CORD ME ΣΥΝ∆ΕΣΜΟYΣ ST

Στα ∆οµηµένα ∆ίκτυα οι οπτικές ίνες προκειµένου να σχηµατίσουν ένα 
βασικό δίαυλο (basic link) χρησιµοποιούνται ανά ζεύγη. Με το ένα 
καλώδιο εκπέµπει ο ποµπός της συσκευής και µε το άλλο λαµβάνει.

Για πρακτικούς λόγους τα περισσότερα οπτικά patch cords είναι διπλά 
duplex

Υπενθυµίζεται ότι στα δίκτυα µε µεταλλικούς αγωγούς χρησιµοποιούνται 
καλώδια 4 ζευγών από τα οποία τις περισσότερες φορές χρησιµοποιείται 
ένα για εκποµπή και ένα για λήψη ενώ δύο παραµένουν σε εφεδρεία

∆ιπλό ST patch cord 



PATCH CORD DUPLEX ΜΕ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ SC



PATCH CORD ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ FC

Οι σύνδεσµοι FC είναι βιδωτοί πολύ ασφαλούς συνδέσεως και οι 
ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι σε παγκόσµιο επίπεδο από τους 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς



PIG TAIL - ΚΑΛΩ∆ΙΟΟΥΡΑ

Το Pigtail είναι ένα κοµµάτι ίνας τερµατισµένης σε έναν σύνδεσµο. Με µέθοδο 
συντήξεως συγκολλάται στην οπτική ίνα και µε τον έµµεσο αυτό τρόπο 
παραµερίζεται η δυσκολία τερµατισµού της οπτικής ίνας κατ’ ευθείαν στον 
σύνδεσµο υπό συνθήκες εργοταξίου. Ένα Pigtail, προσδιορίζεται από τον τύπο 
του συνδέσµου ST, SC, FC κλπ, το είδος της οπτικής ίνας ΜΜ ή SM, και το µήκος 
της ουράς. H διάµετρος του pigtail αν δεν έχει καθοριστεί διαφορετικά είναι 
σταθερή 900 µικρά (0,9 χιλιοστά).



ΟΠΤΙΚΟ PATCH PANEL ME ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ SC



ΟΠΤΙΚΟ PATCH PANEL ME ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ PC



Τα πρακτικά σηµεία της 
εγκαταστάσεως του δικτύου κυρίως 
περιέχονται  στο πρότυπο TIA/EIA- 569 
και τις προσθήκες του. 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ

Τα κανάλια γεµίζονται στην αρχική 
εγκατάσταση κατά 40% της 
χωρητικότητας και ποτέ πάνω από 
60% σε όλη την διάρκεια της ζωής 
τους λόγω των πιθανών προσθηκών 
καλωδίων

1. TIA/EIA- 569- A- 1
2. TIA/EIA- 569- A- 2
3. TIA/EIA- 569- A- 3
4. TIA/EIA- 569- A- 4
5. TIA/EIA- 569- A- 5
6. TIA/EIA- 569- A- 6
7. TIA/EIA- 569- A- 7

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΙΑ/ΕΙΑ- 569



ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩ∆ΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι περισσότερες από τις 
κακοτεχνίες κατά την 
τοποθέτηση του καλωδίου 
καταλήγουν σε µία από τις δύο 
εικονιζόµενες παραµορφώσεις. 
Η αλλαγή της γεωµετρίας του 
καλωδίου έχει σοβαρή 
επίπτωση στην:

• Σύνθετη αντίδραση 

• Επιστροφή µέρους του 
σήµατος στον ποµπό λόγω 
ανακλάσεως 

•Μεταβολή του Delay Skew

•Αύξηση του ΝΕΧΤ

ΤέντωµαΤσάκισµα



Τα τοποθετηµένατοποθετηµένα καλώδια δεν πρέπει να ευρίσκονται κάτω 
από µηχανικές τάσεις σε κανένα σηµείο της διαδροµής

ΝΑΙΝΑΙ

ΟΧΙΟΧΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Εφελκυσµός
Σφίξιµο

Τα δεσίµατα δεν πρέπει να παραµορφώνουν 
ΚΑΘΟΛΟΥ τα καλώδια



ΝΑΙΝΑΙ

ΟΧΙΟΧΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Τα τύµπανα (καρούλια) καλωδίων πρέπει 
να στρέφουν ελεύθερα και το καλώδιο να 
τραβιέται προσεχτικά µε τα χέρια 
φροντίζοντας να µην σχηµατίσει κόµπους



ΝΑΙΝΑΙ
OXI OXI 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Μέγιστη εφελκυστική δύναµη 11 Kg



Μη στρίβετε
το καλώδιο

Μην τσακίζετε το καλώδιο 
ούτε να κάνετε κλειστές γωνίες

∆εν επιτρέπεται 
καµία επισκευή 

καλωδίου 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ - ΚΑΚΩΣΕΙΣ

∆εν επιτρέπονται τσακίσµατα, στριψίµατα, σκισίµατα του 
πλαστικού χιτώνα, µατίσµατα, κολλήµατα κλπ.



Μόνο καλώδια 4 ζευγών ή µόνο οπτικά καλώδια σε
κάθε  δέσµη

Mέγιστος αριθµός καλωδίων ανά δέσµη 48

Συνιστάται η σήµανση των δεσµών

MaxMax 4848 MaxMax 4848MaxMax 4848

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ∆ΡΟΜΟΥΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ)



Οι δέσµες να έχουν δεσίµατα κάθε 30 εκατοστά
Ελάχιστη ακτίνα καµπυλότητος στις στροφές :
4 x διάµετρο του καλωδίου
Τα κανάλια δεν γεµίζονται πάνω από 40% της
χωρητικότητας. Σε µελλοντικές προσθήκες καλωδίων
λόγω επεκτάσεως δικτύου το κανάλι µπορεί να γεµίζει
µέχρι το 60% της χωρητικότητος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

D- διάµετρος καλωδίου

R Ακτίνα 
καµπυλότητοςR = 4 x D

ΚΑΚΟ ΚΑΛΟΜΕΤΡΙΟ



ΣΩΣΤΟΣΩΣΤΟ

ΛΑΘΟΣΛΑΘΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ 
ΚΑΛΩ∆ΙΟ∆ΡΟΜΟΥΣ (ΚΑΝΑΛΙΑ)

Οι στροφές των καναλιών  πρέπει να είναι ανοιχτές ώστε το καλώδιο να 
σχηµατίζει πάντοτε καµπύλες µε ακτίνα µεγαλύτερη από το 4 x D (D = 
διάµετρος καλωδίου) και να µην µπορεί να τσακίσει µε τον χρόνο ή µε 
κάποια παροδική ή µόνιµη καταπόνηση.  



∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ

Εάν τα καλώδια κρέµονται από την οροφή η απόσταση µεταξύ των 
στηριγµάτων θα πρέπει να είναι 1.25-1.50 µέτρα και ο αριθµός των καλωδίων 
που κρέµονται όχι µεγαλύτερος από 50. 

1,25 - 1,50 m

Οι διαδροµές των καλωδίων πρέπει 
να είναι παράλληλες και κάθετες στους 
τοίχους ή το δάπεδο



ΚΑΛΩ∆ΙΑ UTP

12 cm από καλώδια ισχύος µέχρι 2 KVA 

30 cm από καλώδια ισχύος µέχρι 2 - 5 KVA 

60 cm από καλώδια ισχύος 5 KVA ή µεγαλύτερης

100 cm από κινητήρες και µετασχηµατιστές

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ

6,5 cm από καλώδια ισχύος µέχρι 2 KVA 

15 cm από καλώδια ισχύος µέχρι 2 - 5 KVA 

30 cm από καλώδια ισχύος 5 KVA ή µεγαλύτερης

OΠTIKA ΚΑΛΩ∆ΙΑ
∆εν υπόκεινται σε περιορισµούς

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ

Ακτίνα καµπυλότητος καλωδίων  10 x D

Τα µήκη δεν είναι σταθερά αλλά εξαρτώνται από την 
εφαρµογή και το είδος των καλωδίων

Επιτρέπεται η χρήση πολύζευγων καλωδίων εφ όσον 
έχουν ελεγχθεί για power sum NEXT.

Κεντρικά µηχανήµατα µέσω του κεντρικού κατανεµητού 
συνδέονται στον κορµό µε καλώδια µεγίστου µήκους 30 µ.

Αποφυγή δροµολογήσεως πλησίον πηγών 
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών

Οι γειώσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο 
ANSI/TIA/EIA - 607



ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ

Μεταξύ των βασικών κριτηρίων 
επιλογής είναι:

Μέγεθος. Μετά από όλες τις 
πιθανές επεκτάσεις ή 
προσθήκες, η καµπίνα θα 
πρέπει να έχει ελεύθερο 
χώρο περίπου 30% της 
χωρητικότητός της

Ποιότητα κατασκευής. Η 
καµπίνα ανεξαρτήτως 
µεγέθους είναι πολύ 
δύσκολο να αλλάξει χωρίς 
να προκληθούν βλάβες στο 
δίκτυο αφ’ ης στιγµής 
εγκατασταθούν τα 
εξαρτήµατα και τα καλώδια 
του κατανεµητού



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΣ – ELECTROMAGNETIC 
COMPATIBILITY (EMC)

∆ιακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

ΕΜΙSSION: H ενέργεια του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που το υπό εξέτασιν 
σύστηµα δηµιουργεί

IMMISSION: H ενέργεια του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που οφείλεται σε 
εξωτερικούς παράγοντες και επηρεάζει το υπό εξέτασιν σύστηµα

Η ύπαρξη του ενός δεν αποκλείει την ύπαρξη του άλλου. Προβλήµατα σχετικά µε 
EMC εµφανίζονται πάντοτε όταν σήµατα µεταδίδονται δια των καλωδίων. 
Εξωτερικές επιδράσεις από κινητά τηλέφωνα, καλώδια ∆ΕΗ υψηλής τάσεως, 
ατµοσφαιρικά φαινόµενα, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις εντός του κτηρίου, 
ηλεκτρικές συσκευές και τερµατικά µηχανήµατα συνδεδεµένα στο δίκτυο 
συνεισφέρουν κατά περίπτωση. Η πολύ καλή θωράκιση και η επιµεληµένη 
γείωση βελτιώνουν την κατάσταση ειδικά σε ταχέα δίκτυα



ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ

Κέντρα. σηµείο γειώσεως 
ορόφου

Κέντρα. σηµείο γειώσεως 
ορόφου

Ράβδος γειώσεως καµπίνας

Θαµµένα ηλεκτρόδια γειώσεως

Κέντρα. σηµείο γειώσεως 
κτηρίου

Γειωµένο σασί συσκευής

Γειωµ. Θώρακας καλωδίου στην καµπίνα και συσκευή

Πλαισιακή
γείωσις κτηρίου



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ε ∆ Ι Ο   Α  
Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Ω Ν  Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν  

1 Α - Α Α - 0 6  

1 Α - Α Α - 0 6

1 Α - Α B - 0 8  

1 Α - Α Β - 0 8

1 Α - Α Β - 0 8

P A T C H  P A N E L  B  
         

1   2   3   4   5   6   7   8

P A T C H  P A N E L  Α  
          

1   2   3   4   5   6   7   8  

1 Α - Α Α - 0 6

Σ Η Μ Α Ν Σ Η  Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο Υ  
Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  

∆ Ο Μ Η Μ Ε Ν Ο Υ  ∆ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  

K A T A N E M H T H Σ  
1 Α  

Π Ε ∆ Ι Ο   Β  
Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ∆ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  

D A T A  Κ Ο Ρ Μ Ο Υ   

Π Ε ∆ Ι Ο   Γ  
Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ∆ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ω Ν  K O Ρ M O Y  

Ε Ν Ε Ρ Γ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   
Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο Υ  ∆ Ι Κ Τ Υ Ο Υ  ( H U B S )  

1Α-ΑΒ-08

1Α-ΑΑ-06

1Α-ΑΒ-08

1Α-ΑΑ-06

1Α-ΑΑ-06 1Α-ΑΒ-08

ΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ



ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΑ  ΑΠΛΟ 

∆ΙΚΤΥΟ ∆ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ

Στις σηµειώσεις της διαφάνειας αναλύεται βήµα προς βήµα η 
προσέγγιση για την µελέτη που θα κάνουµε πριν 

καταπιαστούµε µε την εργασία



DB



American Wire Gauge - Awg



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επισκεφτείτε το site

www.central- telecom.gr

ή επικοινωνήστε µαζί µας στα τηλέφωνα

210 2855470 - 5


