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Mediu de 
transmisie 

Mediu de transmisie sau pe scurt mediu se refera la un anumit tip sau familie de cabluri. Cind este folosit 

cuvintul mediu, el indica un tip de cablu si nu un anumit cablu specific. O referinta de genul „vom utiliza 

drept mediu fibra optica" se refera la caracteristicile generale ale unui cablu cu fibra optica. 

Cablu Termenul de cablu indica un mediu specific de transmisie (de exemplu „cablu UTP Cat. 5 cu patru perechi”) 

sau indica o caracteristica fizica a acestui mediu (de exemplu „lungimea cablului instalat nu trebuie sa 

depaseasca 90 m). 

Cabluri 
flexibile 

Uneori este utilizat termenul de patch-cord preluat din limba engleza. Astfel sunt denumite cabluri scurte 

folosite pentru interconectarea diverselor echipamente sau interfete ale retelei. 

Canal Un canal este un traseu de cablu care incepe de regula de la un echipament de retea si se termina la o 

statie de lucru sau alt nod al retelei. Lungimea canalului daca e calculata trebuie sa includa toate zonele de 

cablu parcurse de semnal. Este ca si cum am masura cablul intre doua statii. Canalul include pe linga 

legatura de baza si cablurile flexibile impreuna cu conexiunile aferente. Pe scurt, este ceea ce „vede" un 

echipament LAN. 

Miezul Elementul conducator al semnalului (electric sau luminos). Termenul de miez se refera la partea centrala 

conducatoare a unui cablu sau fir care de regula are o singura cale conducatoare. Cablurile cu multiple 

elemente conducatoare nu au un miez propriu-zis. 

Sirma Sau firul conducator sau conductorul. Partea metalica a unui mediu de transmisie a semnalelor electrice. 

Poate fi solida (un singur element conducator gros) sau litata (un manunchi de mai multe elemente 

conducatoare subtiri ce fac contact intre ele). 

Izolatia Un strat neconducator de electricitate care protejeaza miezul sau sirma atit de influente mecanice cit si de 

influenta altor fire invecinate intr-un cablu cu mai multe fire. 

Ecranaj Un strat metalic in jurul unui conductor izolat, alcatuit din folie metalica sau plasa de sirma. 

Fir Un mediu de transmisie din metal sau sticla care este de obicei inconjurat de un material izolator. Un fir 

metalic poate fi solid sau litat. 

Fibra optica Ansamblul dintre un miez conducator de lumina alcatuit din sticla sau plastic si straturile protectoare 

exterioare. 

Conector Un conector este un ansamblu din elemente de metal si plastic care este folosit pentru conectarea unor 

cabluri intre ele sau a unui cablu la un echipament. Conectorii sunt intotdeauna pe cablu (porturile sunt pe 

echipamente). 

Cablarea 
orizontala 

Sistemul orizontal de cabluri include toate legaturile intre prizele de telecomunicatii ale posturilor de lucru si 

incinta de telecomunicatii corespunzatoare. Componentele sale sunt prizele de telecomunicatii, sistemul de 

cabluri precum si elemente specifice de montaj si pozare. 

Cablurile 
magistrale 

Un sistem de cabluri care interconecteaza incintele de telecomunicatii, camerele echipamentelor si punctele 

de acces in cladire. 

 
Transmiterea semnalului codat prin cablu se poate face in 2 moduri: transmisie in banda de 

baza si transmisia in banda larga. Si sistemele care functioneaza in banda de baza folosesc semnale 

digitale pe o singura frecventa. Semnalele sunt transmise sub forma unor impulsuri discrete de 

electricitate sau de lumina. La transmisia in banda de baza, intreaga capacitate a canalului de 

comunicatie este folosita penru a transmite un singur semnal de date. Semnalul digital foloseste 

intrega lungime de banda a cablului, care constituie un singur canal. Latimea de banda totala a 

cablului reprezinta diferenta dintre cea mai mare si cea mai mica frecventa transmisa prin cablu. 

Fiecare dispozitiv dintr-o retea in banda de baza transmite bidirectional, iar unele pot transmite si 
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receptiona semnale in acelasi timp. Pe masura ce semnalul parcurge cablul de retea, pierde din 

putere si este distorsionat. Sistemele care functioneaza in banda larga folosesc semnale analogice 

intr-un domeniu de frecvente. In cazul transmisiilor analogice, semnalele sunt continue, adica pot lua 

o infinitate de valori dintr-un interval, spre deosebire de semnalele digitale, care sunt discrete, adica 

au doar valori constante. Semnalul circula prin mediul fizic sub forma de unde electromagnetice sau 

optice. In cazul transmisiei in banda larga, fluxul de semnale este unidirectional.  

Marea majoritate a retelelor actuale sunt conectate prin fire sau cabluri, care actioneaza ca 

mediu fizic de transmisie in retea raspandind semnale intre calculatoare. Exista 3 tipuri de cabluri 

utilizate in retele: 

1. Coaxial - subtire si gros 

2. Torsadat - ecranat si neecranat 

3. din fibra optica - utilizat in cazul transmisiilor cu viteza foarte mare 

In general nu va veti intalni decat cu cabluri de categoria 5 sau 5e, in cazul retelelor 

Ethernet/FastEthernet. In plus, acestea se impart, in functie de cum sunt produse in:  

- cabluri UTP, adica Unshielded Twisted Pair contin 4 perechi de cupru torsadate acoperite de 

un invelis de PVC, fara nici o protectie suplimentata,  

- cabluri FTP (Foil Twisted Pair) sint in plus acoperite de un invelis de poleiala peste care 

urmeaza invelisul de PVC  

- cabluri STP (Shielded Twisted Pair) contin 4 perechi torsadate plus un fir de cablu pentru 

impamantare, acoperite de o plasa de lita peste care urmeaza un invelis de PVC. 

Invelisul protector suplimentar existent in cazul cablurilor S/FTP are scopul de a reduce 

efectele zgomotelor si interferentelor exterioare asupra perechilor Ethernet. Pentru a atinge acest 

scop invelisul trebuie sa fie continuu pe toata lungimea cablului si impamintata corespunzator DOAR 

LA UNUL DIN CAPETE. In general, in cazul in care nu aveti zgomote (de natura electromagnetica) in 

incinta folositi cu incredere cablul UTP. In cazul in care cablul iese prin exteriorul cladirii trebuie sa 

folositi cablul STP si sa fiti foarte atenti la impamantare, deoarece, in cazul unor descarcari electrice 

daca nu este bine realizata legatura riscati sa ardeti atat hub-ul / switch-ul cat si placile de retea.  

Distanta teoretica maxima in cazul Ethernet/FastEthernet este de 100m. Cu cabluri de calitate 

se poate depasi aceasta limita insa nu este bine sa se forţeze foarte mult. Este recomandat ca 

distanta dintre hub(switch) si participantul la retea sa nu depaseasca aceasta valoare, in caz contrar 

putand aparea pierderi si alte erori aleatoare care vor crea probleme. 

 
Reteaua din cupru 
Cabluri Coaxiale 
Cuprul este cel mai utilizat mediu in retelele LAN, in principal din cauza ca are preturi reduse. 

Pentru a intelege mai bine cum sunt realizate diferitele tipuri de cablu (coaxial, UTP, STP) trebuie intai 
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si-ntai sa intelegem ce se intampla de fapt prin conductorul de cupru. Bitii sunt codati ca semnale 

electrice. Cel mai simplu mod de a coda bitii ar fi utilizarea a 0V (volti) pentru a reprezenta un "zero" 

logic si +5V pentru a reprezenta un "unu" logic. Acest procedeu poarta numele de codarea NRZ (non-

return to zero). Cu toate acestea pentru a izola mai bine semnalul electric de zgomot este utilizata o 

metoda mai complexa si anume codarea Manchester. In aceasta codare "1" este codat ca o tranzitie 

a semnalului electric de-la-mic-la-mare, iar "0" ca o tranzitie de-la-mare-la-mic. Zgomotul electric 

poate avea multe cauze ca de exemplu EMI (interferenta electromagnetica) si RFI (interferenta cu 

undele radio), iar acestea sunt generate de dispozitivele elecrice din apropiere ca aerul conditionat 

sau computerele. Aceste aspecte au fost luate in considerare atunci cand a fost realizat Cablul 

coaxial. Cablul coaxial are un conductor din cupru, imbracat intr-un izolator din plastic, care este 

acoperit la randul lui de un invelis de cupru care asigura protectia fata de EMI si RFI. Acest invelis 

este o parte a circuitului de date. Toate acestea sunt introduse intr-un invelis exterior care impiedica 

degradarea mecanica a firului. Firul se termina cu un conector BNC. Teoretic pot fi atinse viteze de 10 

- 100 Mbps (Megabiti pe secunda). Cu toate ca semnalul este bine protejat de EMI, cablul coaxial are 

in acest moment numai o semnificatie istorica deoarece a fost inlocuit cu alternative mai bune ca de 

exemplu UTP si STP. 

  Cablul Unshielded Twisted Pair (UTP) / Shielded Twisted Pair (STP) 
UTP (Unshielded Twisted Pair) este probabil cel mai obisnuit tip de cablu utilizat astazi. CAT1 

UTP este un tip de cablu UTP folosit pentru comunicatiile telefonice. Cablul CAT5 UTP este folosit in 

retele si teoretic poate fi atinsa o viteza de 100 Mbps. Acest cablu contine patru perechi de cate doua 

fire, fiecare dintre acestea fiind invelite intr-un izolator de plastic codat cu niste culori si cu firele din 

fiecare pereche impletite unul in jurul celuilalt. Toate acestea sunt asezate intr-un invelis exterior care 

asigura protectia impotriva deteriorarilor mecanice. Dar de ce sunt impletite firele unul in jurul 

celuilalt? Atunci cand doi conductori sunt asezati aproape unul de celalalt campul magnetic creat de 

curentului electric care trece printr-un fir influenteaza semnalul electric din celalalt fir. Prin impletirea 

lor acest efect este in mare parte redus. Pentru a va face o idee mai buna despre cat de important 

este impletitul firelor va voi spune ca standardele TIA/EIA recomanda ca la mufarea RJ-45 a cablului 

sa nu ramana mai mult de 1,3 cm neimpletiti. Cu alte cuvinte aveti grija cand puneti o mufa sa nu 

dezgoliti cablul mai mult de 1,3cm. 

 

Retele optice 
Cablul din fibra optica este un mediu utilizat pentru transmiterea semnalelor luminoase. 

Tehnologia folosita la realizarea acestui tip de cablu nu a fost disponibila pana in anii 60, asa ca este 

ceva relativ nou. Folosirea cablurilor din fibra optica ofera multe avantaje. In primul rand nu sunt 

afectate de interferentele electromagnetice. In al doilea rand, pot fi atinse viteze mai mari pentru 

transmiterea datelor. Vitezele variaza in intervalul 100 Mbps si 1Tbps (Terabiti pe secunda. Adica 1 

urmat de 12 zerouri de biti transmisi intr-o secunda). Aceste cabluri pot avea lungimi de 2500 - 3000 
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m (1.5 - 2 mile). Cablurile din fibra optica transmit semnale luminoase in loc de impulsuri electrice. Un 

"1" este reprezentat de un semnal luminos mai puternic, iar un "0" de intuneric. Aceste semnale 

luminoase sunt ghidate prin cablu de fibra optica.  

Acest conductor este realizat din sticla de inalta calitate si fara impuritati, cu un indice mare de 

refractie, numit miez. Acesta este inconjurat de un invelis de sticla sau din plastic cu un indice de 

refractie mai mic numit invelis. Cand lumina care trece prin centru loveste marginea se reflecta ca intr-

o oglinda ramanand astfel in miez. Centrul si marginile sunt foarte delicate, din acest motiv sunt 

invelite intr-un material care asigura rezistanta si care este la randul sau acoperit de un invelis extern. 

Deteriorarile mecanice ale partilor care conduc semnalele luminoase trebuie evitate. Chiar si cea mai 

mica zgarietura a centrului va afecta serios calitatea semnalului. Acesta este unul dintre 

dezavantajele cablului din fibra optica. Celalalt si cel mai important este pretul. Fibra optica este 

mediul cel mai scump de transmitere a datelor. 

Datorita felului in care sunt realizate unele cabluri din fibra optica prin acestea pot trece mai 

multe semnale luminoase fara ca acestea sa interfereze unele cu altele. Acest lucru este realizat 

dand semnalelor luminoase unghiuri diferite la intrarea in cablu. Acest tip de cablu din fibra optica se 

numeste multimode. Avantajul este bineinteles pretul. Poti economisi mult atunci cand folosesti fibra 

multimode pentru ca trebuie folosite mai putine cabluri. Dezavantajul este ca poate avea o lungime 

maxima de "numai" 2500 m (1,5 mile) si opereaza la viteze mai mici. Cablul din fibra optica care 

permite trecerea numai a unui singur semnal luminos poarta numele de single mode. Aceste cabluri 

sunt mai subtiri si pot avea o lungime de 3000 m (1,85 mile). 

Datorita vitezelor mari care pot fi obtinute si din cauza cantitatii mari de informatii care sunt 

transmise prin acest tip de cablu fibra optica este folosita in principal la interconectarea cladirilor (de 

exemplu intr-un campus) sau a diferitelor etaje ale unei cladiri. Dar chiar si vidul poate fi un mediu de 

transmitere a semnalelor. Unde electromagnetice se propaga prin aer sau vid la viteza luminii. 

Aceasta caracteristica le face ideale pentru aplicatii de genul nave spatiale, sateliti sau sonde 

spatiale, dar si pentru aplicatii mai pamantesti ca de exemplu telefoanele mobile. 

 

10Base2 sau Coaxial BNC  
Aceasta este cea mai simpla topologie, calculatoarele fiind insirate unul dupa altul, intocmai ca 

margelele pe un fir de ata. Tot ce aveti nevoie pentru implementarea unei asemenea retele sunt 

conectorii speciali folositi la acest gen de topologie, cablul de retea indeajuns de lung ca sa treceti de 

la un calculator la altul si bineinteles placile de retea cu suport pentru 10Base2 - sau BNC.  

Fiecare calculator este conectat la retea printr-un conector in forma de T un capat intrand in 

placa de retea a calculatorului, celelalte doua capete fiind conectate la cablul de retea. Primul si 

ultimul calculator din lant vor avea la capete un asa numit terminator, de fapt o rezistenta de 50 de 

ohmi folosit la reflexia semnalului pe cablu. Cablul folosit este unul asemanator cu cel de televizor, 

numai ca are o rezistenta de numai 50 de ohmi, fata de 75 de ohmi cat are cel folosit la televizor.  



 
In afara de conectorii speciali care se ataseaza la capetele cablului, pentru mufare - sau 

sertizare - aveti nevoie de un cleste special. Principalul dezavantaj al acestei topologii il reprezinta 

faptul ca in cazul in care se intrerupe cablul la unul din calculatoare - intrerupere voita sau fara 

intentie - se intrerupe complet functionarea retelei la toti participantii ei. Si partea de intretinere in 

acest caz reprezentind o problema trebuind sa se plimbe cineva de la o statie la alta cu un terminator 

ca sa investigheze de unde este problema. Distanta maxima intre cele doua capete ale retelei nu 

trebuie sa depaseasca 185 de m. Reprezinta o solutie ieftina si simplu de implementat, scalabila 

neavand nevoie de echipamente speciale pentru sertizare sau interconectare.  

  10BaseT sau RJ45 Twisted Pair  
Retelele de acest gen au performante similare celor 10Base2 in cazul in care se foloseste un 

hub si nu un switch, insa pot fi mai eficiente, mai usor de intretinut, si usor upgradabile (se poate trece 

usor la FastEthernet). Pentru a interconecta sistemele pe acest mediu este nevoie de un echipament 

de concentrare (hub sau switch), o rola de cablu torsadat si conectori speciali RJ45. In acest caz este 

nevoie de un cleste special de sertizare pentru realizarea mufarilor la capete. 

      
Majoritatea echipamentelor disponibile in acest moment ofera suport atat pentru 10Mbps 

(Ethernet) cat si pentru 100Mbps (FastEthernet).  

FastEthernet sau 100BaseT  
Reprezinta standardul cel mai popular in acest moment, majoritatea retelelor cablate acum 

fiind de acest tip. Principalul avantaj fata de Ethernet este viteza oferita, in acest caz de 100 Mbps, de 

zece ori mai rapid decat retelele Ethernet. Acest spor de viteza devine necesar atunci cand in retea 

au loc transferuri simultane de fisiere, in general mp3-uri si filme deci acest spor de viteza este de un 

real ajutor, viteza de transfer depinzand in acest caz doar de viteza de transfer a harddisk-urilor care 

transfera fisierele. Fata de 10Base2, in cazul acestei topologii aveti nevoie de un concentrator, 

indiferent ca este hub sau switch. De asemenea, singura modalitate de cablare pentru FastEthernet 

este prin cablu torsadat, in plus avand nevoie de mufe RJ45 si de un cleste pentru sertizat. 
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Tip cablu Coaxial subtire Coaxial gros Torsadat Fibra optica 

Cost cablu Mai mult decat cel 
torsadat 

Mai mult decat cel 
coaxial subtire Cel mai ieftin Cel mai scump 

Lungime 
uzuala 185 metri 500 metri 100 metri 2 Km 

Rata 
transmisie 10 Mbps 10 Mbps 4-100 Mbps Mai mult de 100 Mbps

Flexibilitate Destul de flexibil Mai putin flexibil Cel mai flexibil Neflexibil 

Instalare Usor de instalat Usor de instalat Cel mai usor de 
instalat Dificil de instalat 

Rezistenta la 
interferente 

Rezistenta buna la 
interferente 

Rezistenta buna la 
interferente 

Nerezistent la 
interferente 

Nu este afectata de 
interferente 

Proprietati 
speciale 

Componentele 
electronice de 
sustinere mai ieftine 
decat la cabluri 
torsadate 

Componentele 
electronice de sustinere 
mai ieftine decat la 
cabluri torsadate 

Asemanator cu 
cablul de telefon, 
deseori este 
preinstalat in cladiri 

Suporta transmisii de 
semnale audio, date si 
video 

Unde se aplica 
Arii medii sau largi cu 
nevoie de securitate 
sporita 

Coloane de conectare a 
retelelor pe baza de 
cablu coaxial subtire 

UTP - retele mici 
STP - Token Ring pe 
orice suprafata 

Instalatii pe orice 
suprafete ce necesita 
viteza securitate si 
integritatea datelor 

 
Cablare 
Daca vreti sa conectati computerul la un hub sau un switch, cablul ar trebui introdus in mufa in 

ordine. Acest lucru inseamna ca pin1 de la un capat este conectat la pin1 de la celalalt capat si asa 

mai departe... Daca vreti sa conectati doua computere atunci trebuie folosit un cablu cross-over. 

Acest lucru inseamna ca perechea care este conectata la pinii folositi de catre computer pentru 

transmiterea de date este conectata la pinii folositi de cel de-al doilea computer pentru a primi date. 

Daca vreti sa conectati computerul la un router pentru administrare prin cablul de consola trebuie 

utilizat un alt tip de cablu. In acesta pin1 de la un capat este conectat la pin8 de la celalalt capat, pin2 

la pin7 si asa mai departe... Acest cablu poarta numele de cablu roll-over.  

In tabelele de mai jos sunt prezentate schemele de cablare pentru cablurile drepte si 

crossover. 

Cablu drept: Standard T568-B (Specificatii AT&T) 

Pin nr. Pair nr. Functie Cularea firului 
Folosit cu 10/100 

Base-T Ethernet? 

Folosit cu 100 Base-T4 si 

1000 Base-T Ethernet? 

1 2 Transmit  Alb/Orange Da Da 

2 2 Receive  Orange  Da Da 

3 3 Transmit  Alb/Verde Da Da 

4 1 Not used  Albastru Nu Da 

5 1 Not used  Alb/Albastru Nu Da 

6 3 Receive  Verde Da Da 

7 4 Not used  Alb/Maro Nu Da 

8 4 Not used  Maro Nu Da 



Cablu drept standard T568-A 

Pin Nr. Pair Nr. Functie Culoarea firului 
Folosit cu 10/100 

Base-T Ethernet? 

Folosit cu 100 Base-T4 si 

1000 Base-T Ethernet? 

1 3 Transmit Alb/Verde Da Da 

2 3 Receive Verde Da Da 

3 2 Transmit Alb/Orange Da Da 

4 1 Not used Albastru Nu Da 

5 1 Not used Alb/Albastru Nu Da 

6 2 Receive Orange Da Da 

7 4 Not used Alb/Maro Nu Da 

8 4 Not used Maro Nu Da 

 

 
Pentru a realiza un cablu crossover trebuie sa cablati un capat dupa standardul T568-A si 

celalalt capat dupa standardul T568-B. 

Dezavantajul principal al cablului UTP este ca acest tip de cablu este mai predispus decat alte 

cabluri la zgomotul generat de campurile electromagnetice. Poate fi folosit numai pe distante de pana 

la 100 m fara ca semnalul sa fie deteriorat sub standardele acceptate. Cu toate acestea, din cauza ca 

este mai ieftin, subtire si usor de instalat si este capabil sa atinga viteze mari, este tipul de cablu cel 

mai des utilizat. Un segment UTP poate avea o lungime de numai 100 m pentru ca semnalul sa isi 

pastreze calitatea. Sa presupunem ca vreti ca reteaua sa fie mai mare de atat. In acest moment intra 

in scena repetorul  Un repetor este un dispozitiv care poate regenera semnalul astfel incat 

dimensiunile retelei sa poata fi marite. Un repetor multi-port poarta numele de hub, un element 

esential intr-o retea Ethernet. 
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