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اإلرشادية املتطلبات الفنية املطلوبة يف غرف/مساحات اإلتصاالت والتسهيالت املطلوبة حتدد هذه القواعد 

لتعزيز نطاق و/ أو جودة خدمات االتصاالت اليت جيب توفريها يف املباني من قبل موفري اخلدمة املرخص 

عايري احلالية هلم. وتستند توصيات املتطلبات الفنية املنصوص عليها يف هذه القواعد اإلرشادية على امل

للتكنولوجيا ، وعلى متطلبات اخلدمة والشروط األخرى ذات الصلة. ومبا أن هذه املعايري ومتطلبات اخلدمة 

وغريها من الشروط ميكن أن تتغري مبا يتماشى مع التطور التكنولوجي واالختالفات يف الطلب على اخلدمة، 

 عد اإلرشادية من وقت آلخر.فإن اهليئة حتتفظ حبقها يف مراجعة وتعديل هذه القوا

وعليه فإن اهليئة تسعى من خالل هذه الوثيقة التشاورية احلصول على آراء مكتوبة حول الضوابط املرفقة 

القواعد واإلجراءات املنظمة لتوفري اخلدمات على شبكة االنرتنت ، أو أية إضافات قد يتم  واخلاصة بشأن

و العامة من مواطنني ومقيمني باملشاركة الفاعلة يف املشاورة إقرتاحها ،وباألخص تشجع اهليئة املرخصني 

 العامة واإلدالء بأرآهم القيمة. 

وسوف تقوم اهليئة مبراجعة كافة الردود املستلمة، مع مراعاة أن اهليئة غري ملزمة األخذ مبا ورد بهذه 

 الردود. 

أعلى الصفحة، كما يرجى أن يقوم  يف حال رغبة صاحب الرد بأن يكون الرد )سري(، كتابة ذلك بوضوح يف

صاحب الرد بتوفري بيانات اإلتصال اخلاصة به يف حالة رغبة اهليئة اإلستيضاح بشأن األفكار واألراء املسرودة 

 بالرد، وأن يتم إستخدام عنوان هذه الوثيقة كعنوان للرد.

بواسطة أية  م2102 يسمربد 5صاه يتم تقديم الردود واألراء مشفوعة بنسخة إلكرتونية إىل اهليئة يف موعد أق

 من الوسائل التالية:

  القرم  -تقدميها مبقر هيئة تنظيم االتصاالت الكائن بالطابق الثاني مببنى شركة النفط العمانية- 

 مسقط . 

 : بالربيد على العنوان التالي 

 هيئة تنظيم االتصاالت

  روي 002، الرمز الربيد  575ص . ب 

 سلطنة عمان

 لكرتوني :بالربيد اإلtrapc@tra.gov.om    
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 املباني يف الداخلية االتصاالت شبكة لتمديد القانونية األحكام

 

 خالفوالعبارات التالية املعين املوضح قرين كل منها ما مل يقتضي سياق النص  للكلماتيكون  ( :0مادة )

 ذلك. 

هو زيادة يف الطاقة الكهربائية تؤثر على البنية التحتية  :(Surge)اإلرتفاع املفاجىء للجهد 

 لإلتصاالت.

UTP: زوج أسالك جمدولة غري مغلفة 

ScTP:  زوج أسالك جمدولة مغلفة 

RJ45:   45 مقبس مسجل من النوع 

CAT-6:  كابالت من الفئة السادسة معتمدة رمسيا لشبكة اجليجابت إيثرنت والطبقات املادية

  CAT-3و  CAT-5eو  CAT-5األخرى للشبكة اليت تتوافق مع الكابالت من النوع 

وأسواره احمليطه  املبنى بني تربط االرض حتت قنوات :(Lead-in Ducts)القنوات الواصلة 

 .به

DP: التوزيع نقطة 

ETP: نقاط النهايات اخلارجية الطرفية للشبكة 

 اىل الواردة البصرية اإلشارات جهاز يعمل على حتويل :  (ONU)وحدة الشبكة البصرية

 شبكة عرب االتصاالت خدمات توفري أجل املكان الذي يتواجد فيه العميل من يف كهربائية 

 .البصرية األلياف

ODF: إطار التوزيع البصري 

هو جهاز مضيف يعمل على متكني اإلتصال بني املضيفني  (:Router)جهاز توزيع الشبكة 

اآلخرين عرب حتويل حزم بروتوكول االنرتنت من خالل اإلعتماد على حمتوى حقل عنوان 

 وجهة بروتوكول اإلنرتنت .  

ADSL: املتماثل غري الرقمي املشرتك خط 

TO: مقبس اتصاالت 

MDB: التوزيع الرئيسي صندوق 

ILAC: املنظمة الدولية إلعتماد املختربات 
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IEC: اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية 

ANSI: األمريكي للمعايري الوطنية املعهد 

TIA: االتصاالت صناعة مجعية  

EIA: االلكرتونية حتالف الصناعات  

أجهزة إتصاالت طرفية متصلة باألسالك اخلاصة  أي (:CPE) األجهزة الطرفية للمشرتكني

 بالعمالء ، وال يشمل ذلك األجهزة واملعدات اخلاصة بالشبكة املوجودة يف مباني العمالء .

 (EPR:) خالل من االرض اىل من التيار الكهربائي كبرية تدفقاتتكون هناك  عندما حيدث 

  .أرضية مقاومة شبكة

 TIA/EIA-568 : مجعية جمموعة مكونة من ثالثة معايري لإلتصاالت مت وضعها من قبل

صناعة اإلتصاالت، وتتناول هذه املعايري متديدات املباني التجارية اخلاصة خبدمات ومنتجات 

  ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001        اإلتصاالت. ويشار إىل هذه املعايري الثالثة رمسيًا بـ

   B.3-2001و  B.2-2001و 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1 : للمباني التجاريةمعيار خاص بتمديدات اإلتصاالت 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2 : 100معايري خاصة بزوج األسالك اجملدولة OHM  

ANSI/TIA/EIA-568-B.3 :معايري األلياف البصرية  

ANSI/TIA/EIA-606-A :معايري إدارة البنية التحتية لالتصاالت لألغراض التجارية 

ANSI/TIA/EIA-607: ومتطلبات الربط لالتصاالت يف املباني التجارية ضمعايري التأري 

ANSI :املعهد الوطين األمريكي للمعايري. 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1 : للموصل املؤقتنصف قطر اإلحنناء  

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2: التأريض والربط 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-3 :أللياف البصريةل الداعمة املسافات 
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 ANSI/TIA/EIA-568-B.1-4:  التعرف على كابالت األلياف البصرية املتعددة األمناط

نانو.  051ميكرومرت من الفئة السادسة احملسنة بالليزر بطول  51/025بطول 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: 6الفئة  معايري (CAT-6) 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2 : تعديالت علىTIA/EIA-568-B.2 

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-3 :لفقد اإلدخال وفقد اإلرتداد وحتديد  إضافية اعتبارات

  النجاح والفشل.

  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-4:  غري امللحومة ألجهزة  التوصيالتمتطلبات إعتمادية

 التوصيل النحاسية.

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-5 :تصحيحات على TIA/EIA-568-B.2-5  

ANSI/TIA/EIA-568-B.3-1 :51/025لكابالت األلياف البصرية بطول إضافية  مواصفات 

 ميكرومرت.

 

أحكام ويستثين من  يكون يف كل مبنى بين حتتية لالتصاالت لدعم خدمات االتصاالت فيه ( :2مادة )

كاليت تقع يف املناطق املعرضة لإلنفجارات  التى تتعرض ألخطار خاصةاملباني الئحة لاهذه 

) كمصايف تكرير النفط ( أو املناطق اليت تتعرض لفولتية عالية )كمحطات الكهرباء 

اصة باملناطق ذات املخاطر العالية، يرى أن اخللكونها مصممة وفقًا للشروط  الفرعية (،

   لتحتية للمباني األحكام التالية:تكون يف البين ا

، حبيث أكثر من موفر خدمة خلدمات أن تكون البنية التحتية ألي مبنى مهيئة  (0)

 .اليقل عن ثالثة موفري خدمة 

 .، وال يسمح بالوصالت الوسطية أن يكون إمتداد األسالك متواصاًل (2)

مبسميات مجيع عناصر التمديدات الداخلية بشكل صحيح  لصقاتامل أن تكون (3)

 لوثائق.  لمطابقة  امللصقاتن تكون لتسهيل أعمال التشغيل والصيانة وأ

 على روتوكول اإليثرنت إمتداد األسالك بني األجهزة اليت تعمل على بأن ال يتجاوز  (4)

 مرت لكل إمتداد.  011

إستخدام املكونات املصادق عليها من املختربات املعتمدة من قبل أعضاء االلتزام ب  (5)

 .(ILAC) املنظمة الدولية إلعتماد املختربات
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جيب أن تتم عملية  تأريض األجهزة واألسالك بشكل صحيح سواء كانت للحماية أو  (6)

 للتشغيل. 

 ANSI/TIA/EIA-607نظام باألرضية وفقًا ملعايري الجيب ربط   (7)

أن ال تقل املسافة اليت تفصل بني متديدات اإلتصاالت واخلدمات األخرى غري  (0)

  م  لم011اخلطرة عن 

من املوصل السفلي  مرت 5على مسافة فاصلة تبلغ أن تكون متديدات اإلتصاالت  (5)

 بنظام احلماية من الصواعق.  للمباني اجملهزة  لنظام احلماية

 للصيانة أخرى خدمات إىل الوصول تعوق ال بطريقة الكابالت تثبيت أن يتم (01)

 .صالحواإل

 جتنب التمديدات اهلوائية. جيب  (00)

 التحتية البنية معدات وأجهزة ومجيع أنابيب مرور الكابالت مقاسات أن تراعي (02)

 .أية احتياجات حمتملة عملية الرتكيب املبدئية وكذلك

 كل حمدداالشارة بوضوح وبشالالئحة أن تراعي التصميمات اليت تعتمد على هذه  (03)

  اليت مت إتباعها.الالئحة نسخة أو إصدار إىل 

 وحدة 21مبنى/ جممع مباني يوجد فيه أكثر من  أي يفغرفة إتصاالت جيب توفري  (04)

اذا  (MDB) وميكن استبدال ذلك بصندوق توزيع رئيسي .)شقة/مكتب/حمل اخل( 

 .قلت عدد الوحدات عن ذلك
             

 

  -يراعى يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يف شأن املباني اآلتي:  

 

 على صندوق توزيع رئيسي.جيب أن حتتوي كل فيال  (0)

من صندوق التوزيع الرئيسي وصواًل إىل سور جيب جتهيز املبنى بقنوات واصلة  (2)

 .الالئحةيف هذه  املنزل كما هو موضح

لتوصيل صندوق  (CAT-6من الفئة السادسة ) (UTP)حناسية  أسالك متديد (3)

   التوزيع الرئيسي جبميع مقابس اإلتصاالت .
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مقبس إتصاالت للصوت والبيانات كما هو  2جيب أن تكون كل غرفة جمهزة بعدد  (4)

)ما عدا الغرف املعرضة للمياه كاحلمامات واملطابخ وغرف  الالئحةموضح يف هذه 

بالقرب من كل خمرج جلهاز  الغسيل( . كما جيب تركيب مقبس إضايف للبيانات

 التلفاز.

 

 املباني السكنية: خمطط متديدات األسالك يف 0الشكل 
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 مبا يأتي: على سبيل املثال ال احلصركل مبنى متعدد الطوابق جيب أن يكون جمهزأ  (0)

غرفة إتصاالت يف الطابق األرضي ) ميكن إستبداهلا مبوزع توزيع رئيسي يف املباني  -0

 ( وحدة 21الوحدات عن  الصغرية التى ال تتجاوز فيها عدد 

 صندوق توزيع طابقي يف كل طابق ما عدا الطابق األرضي. -2

 صندوق توزيع يف كل شقة/مكتب.   -3

مثبتة يف صندوق التوزيع اخلاص بالشقة /   (ONU)وحدة شبكة ألياف بصرية -4

 املكتب.

مثبت يف صندوق التوزيع الرئيسي/ غرفة االتصاالت  (ODF) إطار توزيع بصري -5

 اخلاصة باملبين.

أسالك األلياف البصرية، حيث ستعمل هذه   شقة/مكتب بإستخدامجيب ربط كل  (2)

وصندوق التوزيع الطابقي وصندوق غرفة االتصاالت األسالك على الربط بني 

 التوزيع اخلاص بالشقة. 

لتوصيل صندوق  (CAT-6من الفئة السادسة ) (UTP)حناسية متديد أسالك  (3)

 .اإلتصاالتجبميع مقابس اخلاص بالشقة/ املكتب  التوزيع 

 لألسالك ) أدوات خاصة لرفع األسالك عموديا( مصاعدتوفري  (4)

 حدود قطعة األرض.وصواًل إىل  غرفة اإلتصاالت منجيب توفري قنوات واصلة  (5)

  مقبس إتصاالت للصوت والبيانات كما هو  2جيب جتهيز كل غرفة/مكتب بعدد  (6)

)ما عدا الغرف املعرضة للمياه كاحلمامات واملطابخ وغرف  الالئحةموضح يف هذه 

 الغسيل( . 

 

بالدخول إىل غرفة احلق لعمال الصيانة والرتكيب التابعني ملوفر اخلدمة  يكون (0)

 اإلتصاالت.

 جيب توفري قنوات واصلة من غرفة اإلتصاالت  وصواًل إىل حدود قطعة األرض. (2)
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 :على سبيل املثال ال احلصر جيب جتهيز مباني املكاتب مبا يأتي             

 غرفة إتصاالت يف الطابق األرضي. -0

 صندوق توزيع طابقي يف كل طابق ما عدا الطابق األرضي. -2

 مثبتة يف كل صندوق توزيع. (ONU) وحدة شبكة ألياف بصرية -3

 مثبت يف غرفة االتصاالت. (ODF)إطار توزيع بصري -4

 :ممايلي لكل على سبيل املثال ال احلصر )RJ-45( إتصاالت مقبس توفريجيب  -5

 موقع عمل -0

 طابعة -2

 آلة تصوير أمنية -3

 هاتف عرب بروتوكول االنرتنت -4

 لكل جهاز فاكس.( RJ-11) إتصاالتمقبس  جيب توفري -6

 

 مبا يأتي: على سبيل املثال ال احلصر جيب جتهيز كل مركز جتاري ( أ

 يف الطابق األرضي غرفة إتصاالت -0

 صندوق توزيع طابقي يف كل طابق ما عدا الطابق األرضي. -2

 صندوق توزيع يف كل حمل/مكتب.   -3

 وحدة شبكة ألياف بصرية مثبتة يف صندوق التوزيع اخلاص باحملل / املكتب. -4

 مثبت يف غرفة االتصاالت اخلاصة باملبين. (ODF) إطار توزيع بصري -5

 قطعة األرض.وصواًل إىل حدود  ة اإلتصاالت جيب توفري قنوات واصلة من غرف ( ب

لتوصيل صندوق التوزيع   (CAT-6من الفئة السادسة ) (UTP)حناسية متديد أسالك  ( ت

 .جبميع  مقابس اإلتصاالت باحمللاخلاص 

 .أسالك األلياف البصرية  بإستخدام حمل ربط كل  جيب ( ث

 مقبس إتصاالت للصوت والبيانات.  2بعدد  حمل / كشك جيب جتهيز كل  ( ج
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 : خمطط متديدات األسالك يف املراكز التجارية2الشكل 

 

 :مبا يأتي على سبيل املثال ال احلصر السكين جيب جتهيز اجملمع (0)

 غرفة إتصاالت يف وسط اجملمع. - أ

ومن غرفة  جيب توفري قنوات واصلة من غرفة اإلتصاالت  إىل سور اجملمع  - ب

 اإلتصاالت إىل مجيع املباني والفلل.

)مكتب أو حمل  جيب توفري أسالك ألياف بصرية لربط غرفة اإلتصاالت بكل فيال/وحدة (2)

 .السكين يف اجملمع أو شقة( 

 مبا يأتي: على سبيل املثال ال احلصر جيب جتهيز كل فيال/وحدة (3)

 رئيسي.صندوق توزيع  - أ

مقبس إتصاالت للصوت والبيانات يف كل غرفة باإلضافة إىل مقبس  2عدد  - ب

 للبيانات يتم تثبيته بالقرب من كل خمرج جلهاز التلفاز.إتصاالت  
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 مثبت يف صندوق التوزيع الرئيسي. (ODF) إطار توزيع بصري - ت

 

جيب جتهيز املبنى بأنابيب مرور للكابالت من غرفة اإلتصاالت/ صندوق التوزيع  (0)

 إىل كل مقبس إتصاالت. الرئيسي 

بنظام جيب فصل موصالت وأطراف كابالت اإلتصاالت عن املوصالت واألطراف اخلاصة  (2)

أو من خالل  ةعازلمادة ملم أو عرب إستخدام  051الطاقة الكهربائية ملسافة ال تقل عن 

 موصلة باألرضية.معدنية إستخدام مادة 

جيب أن ال يتجاوز إمتداد السلك بني لوحة  (UTP)من النوع  حناسية عند متديد أسالك (3)

 مرت. 51االتصاالت عنقبس وم (Patch Panel)ربط الشبكة 

جيب فصل مسار أي كابل إتصاالت داخل املبنى عن الكابالت الكهربائية ذات اجلهد  (4)

ودائمة ملم أو عرب إستخدام حاجز من مادة عازلة  011ملسافة ال تقل عن   LVاملنخفض 

  يف السقف.الالزم لتثبيتها رافدة الدعم أو  العارضة القنطرية اليت تدعم األلواح األرضيةك

لكابالت الكهربائية ذات اجلهد ول مشرتكة لكابالت اإلتصاالت عند إستخدام مسارات (5)

منفصل داخل  ، جيب تثبيت كابالت اإلتصاالت يف قناة منفصلة أو حيز LVاملنخفض 

     .قناة معزولة بإستخدام مادة عازلةاملسار املشرتك وأن تكون هذه ال

 .كابالت اإلتصاالت حتت السجاد رجيب أن ال متر (6)

كابل إتصاالت داخل املبنى عن الكابالت الكهربائية ذات اجلهد العالي  جيب فصل مسار أي (7)

HV   آحادية املركز للكابالت  ملم 451ملسافة ال تقل عن Single Core HV  وملسافة ال

 . Multi core HV متعددة املركز ملم للكابالت 311تقل عن 

 . مرت 3مبقدار  عند احد طرفيهترك طول إضايف للكيبل  جيب (0)

جيب أن  (Pulling Tension)مقدار قوة الشد اليت يتحملها الكيبل  األسالك متديد عند  (5)

 كلغم تقريبًا( 00)نيوتن  001ال يتجاوز 

 قطر الكيبل . أضعاف 6جيب أن ال يقل نصف قطر اإلحنناء عن  (01)

 املقطع العرضي عند إستخدام مشابك تثبيت الكابالت. جيب عدم تشويه (00)

قريب من نهايات األسالك قدر األمكان ، وأن يتم إزالة  (Pairing)اإلقرتان جيب جعل  (02)

 ملم .  25غالف السلك بسمك ال يتجاوز 
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  أو اإلنثناءات. جيب أن يكون الكيبل خالي من اإللتواءات  (03)

 جيب عدم تشويه غالف الكيبل أو جتعيده عند إستخدام مشابك الكابالت. (04)

   Termination

 اليت ميكن تركيبها يف أي مبنى غري حمدد. (TO) العدد اإلمجالي ملقابس اإلتصاالت (0)

       جيب أن تليب مجيع املوصالت النحاسية ومقابس اإلتصاالت  معايري (2)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1   من الفئة السادسة حناسيةبكابالت ) مدعومة (CAT-6) 
 ( أعلىأو  أوم 011مبقاومة و مكونة من أربعة أزواج  ،

جيب أن تليب مجيع موصالت األلياف البصرية ومقابس اإلتصاالت  مجيع متطلبات  (3)

  ANSI/TIA/EIA-568-B.3معايري 

مقبس إتصاالت كحد أدنى )ما عدا الغرف املعرضة للمياه  2جيب جتهيز كل غرفة بعدد  (4)

تركيب هذه املقابس على كاحلمامات واملطابخ وغرف الغسيل( . جيب أن تكون إعدادت 

 النحو التالي:

و مييز  (Rj11املقبس العلوي أو الذي يقع جهة اليسار خيصص للصوت ) - أ

 (voice) و )الصوت(باستخدام  ملصق  

و مييز ( Rj45املقبس السفلي أو الذي يقع جهة اليمني خيصص للبيانات ) - ب

 (Data) و )البيانات( باستخدام  ملصق
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 على مقابس الصوت/البيانات: أمثلة 4الشكل 

  

فولت بالقرب من مقبس اإلتصاالت وذلك لتزويد  241طاقة بقوة  مقبسجيب توفر  (5)

 املوصولة بالكهرباء.  األجهزة

واط  05أقل من  أجهزة تتطلبعلى أي ( PoE)الطاقة عرب اإليثرنت تقنية  ميكن استخدام (6)

الكهرباء ) مثال: كامريات املراقبة تأخذ الطاقة مباشرة من خمرج واليت مت تصميمها لكي 

 األمنية(
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تثبيت مجيع مقابس اإلتصاالت أو أي أجهزة طرفية يف مكان قد تتعرض فيه  جتنب جيب (7)

 للرطوبة أو األتربة أو احلرارة الشديدة أو اي أضرار حمتملة لألجهزة.

م لم311عدم  وضع مقبس األتصاالت أو اي أجهزة طرفية يف مكان يقل إرتفاعه عن  جيب (0)

 عن سطح األرضية.

كل مقبس إتصاالت جيب أن يكون موصاًل بصندوق التوزيع الرئيسي عرب كابل منفصل،   (5)

مع عدم ربطه مبقبس إتصاالت آخر. مما يوفر مرونة قصوى لتغطية اإلحتياجات 

 قبس اإلتصاالت.املستقبلية يف اي موقع مل

 0ابل من فئة األربعة أزواج يف مقبس قياسي مكون من كل ك طرف جيب أن تكون نهاية (01)

 5كما هو موضح يف الشكل رقم  T568Bأو  T568A  ويستخدم إما مواصفاتمسارات 

 

 

 T568Bو  T568A: مواصفات املقابس من نوع 5الشكل 
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 DB 

 لشبكةالتابعة الطرفية معدات واألجهزة لل يف املنزل خمصصصندوق التوزيع هو مكان  (0)

، كما أنه يعمل كنقطة توزيع جلميع التمديدات املنزلية. وجيب أن يكون موفر اخلدمة 

مساحة  . ميثل هذا الصندوقميكن قفلها أو غرفة صندوق التوزيع على شكل خزانة 

 :على سبيل املثال ال احلصر التالية باملتطلبات التشغيلية خمصصة لإلتصاالت

قل ) يتم مرت عن سطح األرضية على األ 0.2جيب تثبيت صندوق التوزيع بإرتفاع  . أ

 رضية واحلد السفلي للخزانة(قياس املسافة بني سطح األ

 عدم تثبيت الصندوق يف مكان رطب كاحلمام أو املطبخ أو غرفة غسيل املالبس.  . ب

ملم  x 75ملم )العرض(  x  351رتفاع( ملم )اإل 611املقاس جيب أن ال يقل عن  . ت

 )العمق(

 أمبري . 03فولت/  241جيب أن حيتوى على ثالثة خمارج للطاقة بقوة   . ث

أو توفري نظام للتربيد عند جيب ان تكون التهوية مناسبة داخل الصندوق  . ج

 احلاجة.

 جيب توفري مستوى جيد من اإلضاءة لتسهيل أعمال الصيانة داخل الصندوق. . ح

 وضع صندوق التوزيع بالقرب من مصادر املاء واحلرارة.جيب جتنب  . خ

 جيب ان حيتوى الصندوق على باب أمامي قابل للقفل. . د

جيب توفر مساحة خالية داخل الصندوق ملعدات الشبكة اليت سيتم تركيبها يف  . ذ

 املستقبل.

 مساحة خالية أمام صندوق التوزيع لتسهيل أعمال الصيانة. . ر

 إدارة رأسية وأفقية للكابالت.  . ز

 معدات للتأريض. . س

 

 تال توجد قيود على نوعية األجهزة اليت يتم تركيبها داخل صندوق التوزيع متى ما كان (2)

نظمة واليت بدورها تسهل عملية مجيع التفاصيل تتوافق مع عملية التثبيت اجليدة وامل

هربائي مع تلك تشغيل وصيانة مجيع اخلدمات ، مع عدم وجود مصادر تداخل ك

 اخلدمات.
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  MDB

باإلضافة إىل مجيع املتطلبات التشغيلية املذكورة أعاله ، فإن املتطلبات التشغيلية  (0)

 :ق التوزيع الرئيسي تتمثل على سبيل املثال ال احلصر على االتيلصندو

 جيب تثبيته يف الدور األرضي. - أ

الطرفية التابعة لشبكة موفر اخلدمة واملوجودة يف املعدات واألجهزة حيتوي على  - ب

 املنزل.

بالنسبة اما . (ETP) نقطة التوصيل اخلارجيةيتم وضعه مباشرة خلف وأعلى  - ت

نهاية شبكة اإليثرنت ،  للبيوت القائمة حيث يتعذر الوصول إىل اجلدار خلف لوحة

، أو ارجية نقطة ممكنة من نقطة التوصيل اخل جيب وضع املوزع املنزلي يف اقرب

 .نقطة التوصيل اخلارجية القيام برتتيبات لنقل موقع

)صندوق توزيع االتصاالت الرئيسي( يكتب عليه   وضع ملصق على الصندوقجيب  - ث

 (Main Telecom Distribution Boxو )
      

 على املعدات اآلتية:على سبيل املثال ال احلصر جيب ان حيتوى الصندوق  (2)

 DTPنقطة إختبار فصل التيار  - أ

 أجهزة املستهلك )موزع الشبكة ، املفاتيح الكهربائية .... اخل( - ب

 (RJ11و  RJ45مقابس إتصاالت ألغراض إجراء اإلختبار ) من النوع  - ت

  (Patch Panel) لوحة ربط الشبكة - ث

 (ODF) إطار التوزيع البصري - ج

 

   FDB

، فإن  املذكورة أعاله العامة لصناديق التشغيل التشغيليةباإلضافة إىل مجيع املتطلبات 

 يف اآلتي: على سبيل املثال ال احلصر املتطلبات التشغيلية لصندوق التوزيع الطابقي تتمثل

يف املباني متعددة الطوابق جيب تثبيت صندوق التوزيع الطابقي يف كل طابق ما عدا  - أ

 الطابق األرضي.
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جيب ربط صناديق التوزيع يف الشقق/الوحدات يف كل طابق بصندوق التوزيع الطابقي  - ب

 ذلك الطابق عرب كابل ألياف بصرية.ل

عرب كابل ألياف بغرفة االتصاالت جيب ربط كل صندوق من صناديق التوزيع الطابقي  - ت

 بصرية.

و  )صندوق توزيع االتصاالت الطابقي(يكتب عليه  وضع ملصق على الصندوقجيب  - ث

(Floor Telecom Distribution Box) 

 جيب جتهيز صندوق التوزيع الطابقي بإطار التوزيع البصري. - ج

 

 

، فإن  املذكورة أعاله العامة لصناديق التشغيل التشغيليةاملتطلبات باإلضافة إىل مجيع 

 يف اآلتي: على سبيل املثال ال احلصر املتطلبات التشغيلية لصندوق التوزيع للمباني تتمثل

 .)شقة /مكتب/حمل( جيب تثبيت صندوق التوزيع للمباني يف كل وحدة - أ

 جيب جتهيز الصندوق بوحدة الشبكة البصرية. - ب

 )موزع الشبكة ، املفاتيح الكهربائية .... اخل(جيب ان حيتوى على أجهزة املستهلك  - ت

و )صندوق توزيع االتصاالت للوحدات( يكتب عليه  وضع ملصق على الصندوقجيب  - ث

(Unit Telecom Distribution Box) 

 

 

وان تتوافق على أقل  SMجيب أن تكون مجيع كابالت الأللياف البصرية أحادية النمط  (0)

  .ANSI/TIA/EIA-568-B.3 و   ITU-T G.652تقدير مع املعايري 

جيب ان تكون مجيع وصالت األلياف البصرية للتمديدات الداخلية  من نوع الوصالت  (2)

 0.05dBاجملدولة باإلنصهار ، على أن ال يتجاوز مقدار توهني الوصلة العادية 
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من الفئة  النحاسيةالكابالت جيب أن تتوافق األسالك مع احلد األدنى من مواصفات  (0)

    (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1)كما هو مذكور يف املعيار  CAT-6 السادسة

ذو  UTPمن النوع  Pulling Tensionقصى ملقدار قوة الشد اليت يتحملها الكيبل احلد األ (2)

 تقريبًا(  قوة-كلغم 00.34) 110Nاألربعة أزواج  جيب أن ال يتجاوز 

 

 نصف قطر اإلحنناء:احلد األدنى ل (3)

  

 UTP

 ScTP

  

 

UTP

 

ScTP

 

  

 

 

 نصف قطر إحنناء الكابلاحلد األدنى ل: 0اجلدول 

 

 

  

يتم إستخدام حجمني من انابيب مرور الكابالت لإلستخدام العام وذلك يعتمد على كمية  (0)

بقطر  PVCوهي أنابيب البناء من نوع الكابالت اليت من املرجح أن حتملها هذه األنابيب 

 ملم.  51ملم أو  51داخلي يبلغ 

 دة.جيب أن تكون األنابيب املعدنية موصولة باألرضية وخالية من احلواف احلا (2)
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  . سهالإىل حوامل الكابالت جيب ان يكون الوصول  (3)

 على أماكن تتعرض إىل:كابالت جيب أن ال متر لناقلة للاألنظمة ا (4)

 احلرارة العالية . أ

 الرطوبة . ب

 ظروف بيئية تسبب التآكل . ت

 فولتية عالية . ث

 تداخل يف الرتددات الراديوية . ج

 تداخل كهرومغناطيسي . ح

ملنع التداخل الكهرومغناطيسي جيب مراعاة احلد األدنى للمسافة الفاصلة عند تصميم  (5)

 انظمة نقل الكابالت.  

 يف املباني متعددة الطوابق جيب توفري مصاعد لألسالك . (6)

مسارات أنابيب مرور الكابالت جيب أن تتجنب املسارات املوازية الطويلة للقنوات أو  (7)

 لتية عالية.اخلدمات األخرى اليت حتمل فو

درجة للمسار الواحد ، ويفضل ان  51جيب أن ال يكون هناك أكثر من إحنناء واحد بزاوية  (0)

 . اإلمكانتكون املسارات مستقيمة قدر 

  Lead-in Ducts

جيب أن تعمل القنوات الواصلة على ربط اخلط الرئيسي ملوفر اخلدمة ) حدود قطعة  (0)

 الكابالت اخلاص بصندوق التوزيع الرئيسي/ غرفة اإلتصاالتاألرض( بصندوق جتميع 

 على النحو اآلتي: على سبيل املثال ال احلصر مواصفات القنوات الواصلة جيب أن تكون (2)

 ذات اللون األسود. UPVCمصنوعة من مادة  . أ

 ملم حتت سطح األرضية. 611مدفونة على عمق  . ب

 ة فوق سطح األرض.تكون واضحأن  جيبالدالة عليها  رشاديةاللوحة اإل . ت

 يتم تثبيتها بطريقة مائلة مقارنة مبستوى املنزل. . ث

 .املرصوفة  االرضياتحممية بواسطة خرسانة عند مرورها حتت  . ج

 مغلقة بإحكام من كال الطرفني. . ح
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أو أي قائمة جيب تثبيت صندوق جتميع الكابالت )صندوق السحب( على أي زاوية  . خ

 إحنناء حاد يف مسار القناة حتت األرض.

ملم،  01-6يتم تركيب حبل سحب يف القناه مصنوع من مادة البولي بروبلني   مبقاس   (3)

وجيب أن يكون هذا احلبل خاليًا من العقد ومثبت بطريقة آمنة على طريف القناة مع 

 كغم كحد أدنى. 0111قوة شد تبلغ 

 

 

 النحو اآلتي: على ال احلصر على سبيل املثالجيب أن تكون  غرفة اإلتصاالتمواصفات         

 مستوى جيد من اإلضاءة مع تهوية وتوزيع هواء مناسبني. -0

ميكن الوصول إليها بواسطة عمال الصيانة التابعني ملوفر اخلدمة طوال اليوم ويف كل  -2

 ايام األسبوع.

 ميكن الوصول إليها من قبل األفراد لنقل املعدات واألدوات. -3

 ل.  حتتوى على قفل رئيسي لباب املدخ -4

 بعيدة عن مصادر املاء واحلرارة. -5

 خالية من النوافذ -6

خيصص هلا مساحات خاصة وال تشرتك مع أي خدمات أخرى كغرفة الكهرباء وغرفة  -7

 امليكانيكا . املعدات

درجة مئوية ورطوبة  3 ± 21  نظام تكييف للهواء للمحافظة على درجة احلرارة عند  -0

 % .61 -% 41ترتاوح بني 

 األجزاء املعدنية لنظام رفع األرضية.جيب تأريض مجيع  -5

 جيب توفر مساحة خالية داخل الغرفة ملعدات الشبكة اليت سيتم تركيبها يف املستقبل. -01
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xx

xx

xx

xx

 

 (اإلرتفاع xالعرض  x: حجم غرفة اإلتصاالت )الطول 2اجلدول 

 

 

  ANSI/TIA/EIA-526-7جيب أن تستويف األلياف البصرية أحادية النمط املعايري  (0)

بإستخدام جمموعة  CAT-6جيب إختبار مجيع دوائر الكابالت من الفئة السادسة  (2)

-TIA/EIA-568و  TIA/EIA-568-B.1إختبارات تستويف متطلبات الدقة للمعايري  

B.2-1 سب ما هو موضح يف املعايري إستكمال مجيع متطلبات اإلختبار ح . جيب

TIA/EIA-568-B.1  وTIA/EIA-568-B.2-1 ا جيب وضع نسخة من نتائج م. ك

 . اإلختبار من ضمن وثائق وشهادة الرتكيب

جيب إجراء إختبار لقياس قدرة كابل األلياف البصرية بني إطار التوزيع البصري  (3)

 ويتم . نانومرت 0651و  0551و 0301وصندوق التوزيع الطابقي عند الطول املوجي

إختبار مجيع دوائر كابالت األلياف البصرية بإستخدام جمموعة إختبارات تستويف 

جيب و.  TIA/EIA-568-B.3و  TIA/EIA-568-B.1متطلبات الدقة للمعايري  

-TIA/EIA-568سب ما هو موضح يف املعايري حإستكمال مجيع متطلبات اإلختبار 

B.1  وTIA/EIA-568-B.3  كما جيب وضع نسخة من نتائج اإلختبار من ضمن .

ما مل ينص على خالف ذلك ، جيب إجراء اإلختبارات على كال وثائق وشهادة الرتكيب. 
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طريف الدائرة . كما جيب فحص املوصالت من خالل النظر إليها للبحث عن احلفر 

واخلدوش والكسور وإستبداهلا يف حال وجود أي من هذه املشاكل . كما جيب وضع 

 نسخة من نتائج اإلختبار من ضمن وثائق وشهادة الرتكيب اخلاصة باملبنى. 

 

البنية التحتية، وجيب أن  مميزة  وواضحة على مجيع مكونات ملصقاتجيب وضع  (0)

( والرسومات امللصقاتعلى املعدات واألجهزة مع الوثائق )كتيب  مللصقاتتتطابق ا

 طبقا ملا مت تنفيذه بالواقع.

 جيب أن تشمل سجالت املبنى على سبيل املثال ال احلصر: (2)

 السكة(رقم  –معلومات عن موقع املبنى ) مثال: رقم املبنى  . أ

 قائمة جبميع مقابس اإلتصاالت ومواقعها يف املبنى. . ب

 بيانات اإلتصال. . ت

 (امللصقات) كتيب  امللصقاتنسخة من سجل مرجع  . ث

 الرسومات طبقا ملا مت تنفيذه بالواقع. . ج

 يف غرفة اإلتصاالت/ صندوق التوزيع الرئيسي.سجالت املبنى جيب اإلحتفاظ جبميع  (3)

 Labels

 .ANSI/TIA/EIA-606-Aوفقًا للمعيار  مللصقاتا جيب تنفيذ  -0

 :مللصقاتا ء الشروط االتية كحد ادني عند وضعجيب إستيفا -2

بطريقة تضمن قراءة  مللصقاتاجيب إختيار احلجم واللون والتباين جلميع  . أ

 التفاصيل بسهولة.

ظاهرة للعيان خالل تركيب البنية التحتية وإجراء  أعمال  مللصقاتاجيب أن تكون  . ب

 الصيانة العادية عليها.

عوامل البيئة كالرطوبة واحلرارة واألشعة فوق مقاومة ل مللصقاتاجيب أن تكون  . ت

 البنفسجية.

 وعدم كتابتها خبط اليد. آليأو تنفيذها بإستخدام جهاز  امللصقاتجيب طباعة  . ث
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 على طريف الكابل. امللصقاتجيب وضع  -3

 Patchلوحة ربط الشبكة )على كل موقع من  مواقع  مميزة جيب وضع عالمات -4

Panel)  .يقابل موقع مقبس اإلتصاالت 

 : امللصقاتاآلتية كمثال لنظام  امللصقاتميكن إستخدام  -5

 الكابالت : ملصقات - أ

 إىل رقم الكابل XXحيث يشري الرمز   CAB-XXمثال:                           

 مقابس اإلتصاالت: ملصقات - ب
  مثال :                   

 

 إىل رقم مقبس اإلتصاالت YYإىل رقم الغرفة   والرمز  XXحيث يشري الرمز                      

  :األجهزة ملصقات     - ت

 مثال:                                           

 

 

 إىل رقم اجلهاز YYإىل رقم الغرفة   والرمز  XXحيث يشري الرمز                                

( على وصف لكل عالمة امللصقات)كتيب  صقاتللمل املرجعيةوثائق الجيب أن حتتوى  -6

مثال  ؛ مفيدة مراجعان حتتوي على  جيب كما .سكينالمع يف املنزل أواملبنى أو اجمل

شكل ميكن إستخدام ما يلي كمثال على .و (إخل ، الفيال رقم أو والطابق، الشقة )رقم

 :امللصقاتب يكت

CAB-001–

Patch 

Panel 

CAT-6 

 

TO-0201––

TO-XXYY
 المعلومات 

Data 
 

DEV-XXYY 
 جهاز التوجيه

Router 
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DEV-001 

ADSL 

 

 

 امللصقاتب يكت : 3جدول رقم

 

 

 

جيب أن حتتوى غرفة اإلتصاالت على طفايات للحريق ) إسطوانة غاز ثاني أكسيد الكربون  (0)

CO2) 

بأجهزة الكشف عن الدخان. وجيب التحكم وإدارة  هذه جيب جتهيز غرفة اإلتصاالت  (2)

 األجهزة بواسطة نظام إدارة املبنى / اجملمع .

مع وجود نظام إغالق آلي  لخارجقابلة للفتح لجيب أن تكون مجيع أبواب غرف اإلتصاالت  (3)

 لألبواب.

 جيب أن تكون غرفة اإلتصاالت خالية من التلوث وامللوثات. (4)

جيب أن ال تتسبب عملية الرتكيب  )سواء أثناء الرتكيب أو بعدها( يف أي خطر على السالمة  (5)

 األجزاء البارزة.التعثر والسقوط أو كالعامة 

والتجهيزات خالية من احلواف احلادة أو تكون جيب أن تكون القنوات احمليطة بالكابالت  (6)

 جمهزة حبلقات مناسبة حلماية الكابالت من التلف.

ميكن حتقيقه من خالل تثبيت جهاز تفريغ الغاز  ماية من اإلرتفاع املفاجيء للجهداحل (7)

GDT   اإلرتفاع  جهاز الوقاية منعلى خط اإلتصاالت بالقرب من مدخل املبين أو تركيب

 يف نظام الكهرباء يف املبنى. SPD هد املفاجيء للج
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 نىامببنية االتصاالت التحتية  لل تفتيشإستمارة 

 _________________________الوالية:______________احملافظة:  

 _______________________رقم السكة: __________رقم املبنى: 

 ____________________________________________املقاول:  

 _____________________________________________املالك: 

 ضعيف غري واضح متوسط جيد املالحظات البند 

      صندوق التوزيع الرئيسي

      غرفة اإلتصاالت

      الكابالت النحاسية

      كابالت األلياف البصرية

      RJ-45مقبس من النوع 

      RJ-11مقبس من النوع 

      القنوات الواصلة

      أنابيب مرور الكابالت

      سجالت املبنى

      لصقاتكتيب امل
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 نتيجة الفحص:

 غري ناجح      ناجح  

 ______________________________إسم املفتش: 

 صندوق التوزيع الرئيسي (0
عدد القنوات  العمق اإلرتفاع  العرض 

 الواصلة

صندوق التوزيع 

 0الرئيسي رقم 

    

     

 الكابالت: (2

 _________________________________________املالحظات:

 مقابس اإلتصاالت: (3

 _________________________________________املالحظات: 

 القنوات الواصلة: (4

 _________________________________________املالحظات: 

 أنابيب مرور الكابالت: (5

 _________________________________________املالحظات: 

 نتائج الفحص اخلاصة باملقاول: (6

 _________________________________________املالحظات: 

 مت تنفيذ زيارة التفتيش املشرتكة حبضور كل من:       

 املقاول أو املالكممثل  -0

 _____________________________________التوقيع / التاريخ: 

 املفتش: -2

 ______________________________________التوقيع / التاريخ
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: 
يف نفس املوقع بإستخدام مواد البناء العادية على أن يتم إستيفاء املتطلبات  ميكن بناء حفر التقاطع

توضح األبعاد النموذجية هلذا النوع  2-6و  0-6التشغيلية ملزود اخلدمة يف حال توفرها. األشكال رقم 

 من اإلنشاءات اليت تتوافق مع املمارسات الدولية اجليدة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 (Openreach)املصدر:     JBF104: منوذج للصناديق  املمرات من النوع 0-6الشكل 

 

 (Openreach)املصدر:     JBF106: منوذج للصناديق  املمرات من النوع 2-6الشكل 
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 :

CAT-6
 

 

a. Field Test Equipment  االختبار الميداني جهاز 

b. Begin Channel  بداية القناة 

c. End Channel نهاية القناة 

d. Begin Permanent Link بدء الوصلة دائمة 

e. End Permanent Link نهاية الوصلة دائمة 

f. CAT 6 Patch Cord  كابلCAT-6 

g. CAT 6 Telecommunications Outlet/Connector مقبس اتصاالت CAT-6 

h. CAT 6 Cable (optional transition cabling)  كابالت CAT- 6  كابالت تمر بمرحلة انتقاليةل)اختياري( 

i. Transition or Consolidation Point (optional)  اختياري( تجميعنقطة( 

j. CAT 6 Cable Horizontal Cabling  كابلCAT 6 أفقي 

k.CAT 6 Patch Panel  الشبكةلوحة ربط 

l. CAT 6 Patch Cord Horizontal Cross-Connect  لوحة ربط الشبكة االفقية 

m. CAT 6 Patch Panel لوحة ربط الشبكة 

n. CAT 6 Patch Cord  كابلCAT-6  

o. Field Test Equipment االختبار الميداني جهاز 

 ( www.cat6.com: )املصدر : 7الشكل رقم 

 اإلختبارات :

 فقد اإلرتداد:

إختبار فقد اإلرتداد هو إختبار لقياس الطاقة املنعكسة اليت تنشأ عن متغريات املقاومة يف الكابل 

م تطابق وتشكل أهمية خاصة للتطبيقات اليت تستخدم النقل املتزامن ثنائي اإلجتاه. ويف حالة عد

نعكاسات واليت بدورها تتسبب يف التشويش على إشارات البيانات عالية املقاومة ينشأ عن ذلك إ

السرعة. ويعترب الكابل الذي يتمتع بفقد إرتداد جيد  هو الكابل الذي يكون فيه عدد إنعكاسات 

اإلشارات قليل يف زوج اإلسالك نتيجة للتغريات يف املقاومة، أما الكابل ذو فقد اإلرتداد الضعيف يعاني 

 وة اإلشارة أو حيدث فيه تشويش بشكل كبري نتيجة اإلشارات اليت تنعكس.     من فقد ق

http://www.cat6.com/
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 فقد اإلدخال:

بكابل يقاس بوحدة الديسيبل وينشأ عندما يتم ربط اجلهاز  (يعرف ايضًا بالتشتت)فقد اإلدخال 

باإلتصاالت فإن لياف بصرية . ويف حالة وجود إنقطاع ألي إتصال يف الدائرة اخلاصة من األحناسي أو 

 اي مقبس أو فيشة أو وصلة يتم إضافتها سينشأ عن ذلك زيادة يف معدل التشتت للدائرة.

 التشتت:

التشتت هو التغيري يف قوة اإلشارة اليت تنتقل بني نقطتني ويقاس بوحدة الديسيبل. وعادة ما يتم  

أما يف كابالت األلياف البصرية أخذ القياس يف الكابالت النحاسية على تردد حمدد ) أو عدة ترددات( 

فيتم أخذ القياس على طول موجي حمدد. ويعترب التشتت أحد العوامل الرئيسية اليت تؤثر على أداء 

لياف بصرية. وجيب ان تكون اإلشارة يف النقطة البعيدة من األكابالت البيانات سواء كانت حناسية أو 

مل تكن اإلشارة بالقوة الكافية سينتج عن ذلك   قوية بشكل كاف لكي يستلمها املستقبل ، ويف حال

 خطأ يف الشبكة يتسبب يف إعادة اإلرسال والتأثري على أداء الشبكة بشكل عام.

 :   (NEXT)تداخل اإلشارات على الطرف القريب 

( يشري إىل مستوى تداخل near-end crosstalkتداخل اإلشارات على الطرف القريب )

اإلشارات عند قياسها من أحد أطراف السلك مقارنة بقياس إشارة مرسلة   الضوضاء  بني كل زوج من

على نفس الطرف. ومن األمثلة املألوفة على هذا النوع من التداخل بشكل عام هو عندما تستمع إىل 

حمادثة أخرى على نفس خط اهلاتف الذي تتحدث فيه. وإذا كان هناك تداخل بشكل كبري فإنه قد 

ت املرسلة. وحيدث تداخل الضوضاء بشكل رئيسي عند نقاط إلتقاء الوصالت يتداخل مع اإلشارا

 حيث جيب على أزواج السلك اجملدولة املرور بشكل مستقيم ملسافة قصرية.

 (:PSNEXTجمموع مضاعفات تداخل اإلشارات على الطرف القريب )

يشري إىل مستوى تداخل الضوضاء من جمموع  مجيع  أزواج االسالك الثالثة األخرى الذي يؤثر على 

كل زوج من اإلشارات على الطرف القريب من املرسل، وحيدث هذا النوع من التداخل عندما تستخدم 

قليل من مجيع األزواج األربعة يف نفس الوقت كما هو احلال يف شبكة اجليجابت إيثرنت. وميكن الت

مستوى التداخل عرب اإلبقاء على إعدادات األزواج اجملدولة قدر اإلمكان عند توصيل السلك يف األجهزة 

 املوصلة.  

 :( akin to ACRالتشتت إىل التداخل ) 
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يشري إىل أن اإلشارة قوية مبا فيه الكفاية ليتم إلتقاطها يف ظل وجود التداخل عند إستخدام أي 

يعترب هذا املؤشر هو األفضل حيث يعطي صورة توضيحية عن عرض النطاق زوجني من األسالك. 

الرتددي اخلاص بك حيث ميكنك من التعرف على النقطة اليت ال ميكن فيها التمييز بني اإلشارة 

 اخلاصة بك وضوضاء التداخل.    

 (:akin to PSACR) جمموع مضاعفات تداخل اإلشارات على الطرف القريبالتشتت إىل 

 إىل أن اإلشارة قوية مبا فيه الكفاية ليتم إلتقاطها يف ظل وجود التداخل عند إستخدام  مجيع يشري

يعترب هذا املؤشر هو األفضل حيث يعطي صورة توضيحية عن  أزواج السالك األربعة يف نفس الوقت.

ي ال عرض النطاق الرتددي اخلاص بشبكة اجليجا إيثرنت، حيث ميكنك من التعرف على الرتدد الذ

 ميكن فيه التمييز بني اإلشارة اخلاصة بك وضوضاء التداخل.

    (FEXT) اخل اإلشارات على الطرف البعيدتد

هو قياس التداخل بالديسيبل عند طرف الكابل املقابل للطرف الذي نشأت فيه اإلشارة. ويف ظل 

برامج اإلرسال احلالية  ال يعد هذا النوع من التداخل ذا تأثري كبري مقارنة مبجموع مضاعفات تداخل 

 .ELFEXTاإلشارات على الطرف البعيد متساوي املستوى 

 :(ELFEXT)  عيد متساوي املستوىتداخل اإلشارات على الطرف الب 

يشري إىل مستوى تداخل الضوضاء بني كل زوج من اإلشارات عند قياسها من أحد أطراف السلك 

مقارنة بقياس إشارة مرسلة  من الطرف املعاكس مع إزالة تأثريات التشتت. وكما هو احلال مع تداخل 

بشكل رئيسي عند نقاط إلتقاء حيدث تداخل الضوضاء   (NEXT)اإلشارات على الطرف القريب 

الوصالت حيث يتوجب على أزواج السلك اجملدولة املرور بشكل مستقيم ملسافة قصرية . كما يعمل 

عن فقد  ( على إزالة التأثري الناجمELFEXT) تداخل اإلشارات على الطرف البعيد متساوي املستوى

 (.FEXTاإلدخال وتداخل اإلشارات على الطرف البعيد )

 (:PSELFEXT)  مضاعفات تداخل اإلشارات على الطرف البعيد متساوي املستوى جمموع 

، ANSI/TIA/EIA568-B.2وANSI/TIA/EIA568-B.1يعترب أحد اإلختبارات اإللزامية مبوجب املعايري

مجيع  أزواج االسالك الثالثة األخرى الذي يؤثر على كل زوج ويشري إىل مستوى تداخل الضوضاء من 

مقارنة بقياس إشارة مرسلة  من الطرف املعاكس  من اإلشارات عند قياسها من أحد أطراف السلك 

 .للسلك
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 (:ACR) معدل التشتت إىل التداخل

معدل الضوضاء هو معدل التشتت والتداخل مقاسًا بالديسيبل على تردد معني ، ويعرف أحيانًا بأنه 

ات البيانات. وإذا كانت نتيجة إىل اإلشارة، ويعترب هذا القياس من ضمن اإلختبارات اليت حتدد متديد

القياس منخفضة جدًا فإن الطرف املتلقي لن يستمع إىل اإلشارة بسبب الضوضاء الناشئة على  هذا

 الف الصناعاتحتو TIA االتصاالت صناعة مجعيةوتضع اخلط من أزواج األسالك األخرى. 

( بهدف تلبية متطلبات األنواع ACRقيم حمددة ملعدل التشتت إىل التداخل )  EIA االلكرتونية

 Power Sumاملختلفة من الكابالت. ويتم إستخدام جمموع مضاعفات معدل التشتت إىل التداخل )

ACR يف فئة انظمة الكابالت  )CAT-5e وCAT-6   أزواج ناشطة.   4وهو إحتساب التداخل بإستخدام 

 ( :PSACRجمموع مضاعفات معدل التشتت إىل التداخل )

( عدا إنه يستخدم يف إجراء العمليات احلسابية  جمموع ACRمشابه ملعدل التشتت إىل التدخل )

( عوضًا عن تداخل اإلشارات على الطرف PSNEXTمضاعفات تداخل اإلشارات على الطرف القريب )

د اإلختبارات ( أحPSACRجمموع مضاعفات معدل التشتت إىل التداخل ). ويعترب  (NEXT)القريب 

مقارنات بني الكابالت لتحديد أفضلها. وميثل جمموع مضاعفات معدل التشتت  الرئيسية عند إجراء

( الفرق بني التشتت و جمموع مضاعفات تداخل اإلشارات على الطرف القريب PSACRإىل التداخل )

(PSNEXT) لك الفرق بإرتفاع السقف ، ويعرف ناتج ذ(headroom)  و كلما كان ذلك الفرق كبريًا

يف الكابل أو النظام كلما سهل ذلك من عملية التعامل مع األخطاء اثناء الرتكيب فيما عدا األخطاء اليت 

 تنطوي على متديدات خاطئة.  
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لسوق حول اسعار الكابالت واملقابس وأنابيب مرور ر املبينه أدناه مبنية على مسح لاألسعا

 . 2102، مت اجراء املسح يف أبريل  الكابالت

  . مجع البيانات من كبار املوزعني وحمالت التجزئةمت 

Molex 

UTP Cat6

Cat6A 

–

Systimax 

UTP Cat6

Cat6A 

–

UTP Cat6

RJ45

RJ45

–
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JBF106  

Openreach

CAT-6 

 


