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Лабораторно-практична робота №19-20 

Тема:Вивчення методики обтиску мідного кабелю UTP 

Мета: одержати практичні навички обтиску мідного кабелю UTP. 

 

Методичні вказівки та завдання для виконання 

Процедуру обтиску мідного кабелю UTP застосовують, коли необхідно 

підключити мережевий пристрій або робочу станцію до мережевої розетки або 

до іншого мережевого пристрою за технологією FastEthernet. Дана процедура 

полягає у встановленні на кінцях кабелю UTP роз’ємів RJ-45. 

Перед початком обтиску необхідно визначити, для з'єднання яких типів 

пристроїв буде використаний сегмент UTP. Від цього залежить тип 

обтискукабелю. 

Існує два типи обтиску кабелю: 

- обтиск прямого кабелю (Ethernet straight-through). Застосовується для 

з'єднання пристроїв різного типу, таких як робоча станція та комутатор, робоча 

станція та концентратор; 

- обтиск зворотного кабелю (Ethernetcrossover). Застосовується для 

з'єднання пристроїв одного типу, таких як робоча станція та робоча 

станція,концентратор та концентратор, маршрутизатор та маршрутизатор. 

Виключенням є з'єднання зворотним кабелем пристроїв різного типу, а 

саме робочої станції та маршрутизатора. 

Після визначення типу обтиску кабелю UTP потрібно відміряти 

необхідну довжину та відрізати сегмент кабелю UTP. Варто переконатися, що 

кінці кабелю чисті та обрізані під прямим кутом. 

Далі варто розплести жили кабелю. Зверніть увагу, що усередині кабелю 

знаходяться 4 пари кольорових жил. Вони повинні бути відсортованівідповідно 

до типу обтиску кабелю. Послідовності кольорових жил для різних типів 

обтиску представлені на мал. 19. 



 

Малюнок 19 – Послідовність кольорових жил відповідно до типів 

обтиску 

При обтиску зворотного кабелю необхідно з однієї сторони розташувати 

кольорові жили у відповідності зі стандартом EIA/TIA-568A, а зіншої сторони у 

відповідності зі стандартом EIA/TIA-568B. При обтискупрямого кабелю 

необхідно з обох сторін розташувати кольорові жили у відповідності зі 

стандартом EIA/TIA-568A або у відповідності зі стандартомEIA/TIA-568B. 

Далі необхідно вирівняти жили в одну лінію, а потім відрізати міліметр 

або декілька міліметрів, щоб жили були однієї довжини й видавалися із 

зовнішньої ізоляції приблизно на сантиметр-півтора. 

Наступним кроком є з'єднання кабелю з конектором RJ-45. Для цього 

необхідно взяти конектор RJ-45 так, щоб пластиковий фіксатор дивився убіквід 

Вас і вниз. Потім акуратно вставити відсортовані та вирівняні жили в конектор 

RJ-45. Усередині RJ-45 є направляючі, по одній на кожну жилу, якідопомагають 

направити жили в потрібному напрямку та вставити їх до упору(рис. 20). 

На рис. 21 зображені неправильні варіанти з'єднання кабелю UTP з 

конектором RJ-45, а саме ліворуч жили занадто довгі й ізоляція не доходитьдо 

тримача, а праворуч жили занадто короткі та не доходять до контактної 

площадки. 



 

На останньому етапі необхідно вставити конектор RJ-45 у відповідне 

гніздо обтискного інструмента й плавно зімкнути ручки інструмента 

(рис. 22). 

 

Далі необхідно обжати інший кінець кабелю з урахуванням того, який 

тип кабелю Вам потрібен. Після обтискання кабель необхідно 

протестувати,використовуючи спеціальний тестер або підключити його до двох 

робочих станцій. 

 

 

 

Завдання для роботи 

Необхідно обтиснути прямий та зворотний кабелі UTP та протестувати 

їх працездатність.  

План виконання роботи 

1. Необхідно ознайомитися з методичними вказівками, 

описаними вище; 



2. Потрібно переконатися, що всі необхідні елементи, які 

застосовуються при обтиску кабелю, у Вас є в наявності, а саме: кабель 

UTP, чотири конектора RJ-45 та інструмент для обтискання; 

3. Обтиснути прямий кабель UTP; 

4. Протестувати обтиснутий прямий кабель UTP; 

5. Обтиснути зворотний кабель UTP; 

6. Протестувати обтиснутий зворотний кабель UTP. 

Питання до роботи 

1. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при 

прямому обтиску. 

2. Укажіть послідовність кольорових жил кабелю UTP при 

зворотному обтиску. 

3. Для підключення яких типів пристроїв застосовується прямий 

кабель UTP? 

4. Для підключення яких типів пристроїв застосовується 

зворотний кабель UTP? 

5. Яким чином можна протестувати прямий кабель UTP за 

відсутності спеціального тестера? 

6. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил 

кабелю UTP при обтиску вийшла короткою та жили не доходять до 

контактної площадки? 

7. Які дії необхідно виконати, якщо довжина кольорових жил 

кабелю UTP при обтиску вийшла довгою та ізоляція не доходить до 

тримача конектораRJ-45? 
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