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 لینک مقاله در وبسایت

   
 
 

 

 ران مجله نت
 

 CCCو  CCAتفاوت کابل 
و تمام مس(  ینیومی)آلوم

 کابل شبکه یانواع مغز  -

ی ترین اجزای شبکهکابل شبکه، یکی از مهم
های کامپیوتریه و به نوعی، بستر ارتباطی داده

صورت کلی کابل شبکه برای است. به داخل شبکه
وصل کردن یک دستگاه در شبکه به دستگاهی 

شه. یکی از اجزای داخلی کابل دیگه استفاده می
شبکه که یه جورایی قلبش هم به حساب میاد، 

ی کابل های تولیدکنندهخلشه. شرکتمغزی دا
شبکه، با تغییر اجزایی مثل مغزی کابل لن، 

های خودشون رو کنترل ی تولید کابلهزینه
کنن. برای مغزی کابل شبکه، انواع مختلفی در می

تفاوت  نظر گرفته شده. در این مقاله به بررسی
 -)آلومینیومی و تمام مس(  CCC و CCA کابل

ران پردازیم. با نتمی هشبکانواع مغزی کابل 
 .همراه باشید

https://netran.net/mag/تفاوت-کابل-شبکه-cca-و-ccc/
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های داخل ی کامپیوتریه و به نوعی، بستر ارتباطی دادهترین اجزای شبکهکابل شبکه، یکی از مهم
صورت کلی کابل شبکه برای وصل کردن یک دستگاه در شبکه به دستگاهی دیگه است. به شبکه

که یه جورایی قلبش هم به حساب میاد، مغزی شه. یکی از اجزای داخلی کابل شبکه استفاده می
ی تولید ی کابل شبکه، با تغییر اجزایی مثل مغزی کابل لن، هزینههای تولیدکنندهداخلشه. شرکت

کنن. برای مغزی کابل شبکه، انواع مختلفی در نظر گرفته شده. در های خودشون رو کنترل میکابل
 کابل مغزی انواع – مس( تمام و )آلومینیومی CCC و CCA کابل تفاوت این مقاله به بررسی

 .ران همراه باشیدپردازیم. با نتمی شبکه
 ؟ چیست CCA کابل
، مغزی یکی از اجزای خیلی مهمه. یکی از انواع شبکه کابل طور که گفتیم، در دنیایهمون
 مخفف CCA ینیم کههست. حاال بب CCAهایی که برای کابل لن در نظر گرفته شده، مغزی

 کابل معنی آلومینیوم با روکش مسه. در به  AluminumCopper Clad این عبارت مخفف چیست؟
ccaعنوان رسانا استفاده شده. دور این هسته یه روکش مس قرار ی آلومینیوم به، از یک هسته

های باال به یه سیم تمام مسی نزدیک در فرکانس پوستی اثر گرفته که مقاومت این سیم رو از طریق
ی آلومینیوم رو کامال محصور کرده. این کنه. این روکش، در امتداد درز جوش داده شده و هستهمی

امل کارهای کوچیک استفاده میشن و حوهایی مناسبه که در کسبنوع مغزی، بیشتر برای کابل
 .اطالعات مهمی نیستن

 

 

د وزنی. کل درص 27درصد حجمی یا  10ضخامت روکش مس میتونه متغیر باشه؛ چیزی حدود 
رسونن؛ دقیقا کمی بیشتر از متر میمیلی 0.1میله رو هم با یه سری غلطک، به قطر کمتر از 

 .ضخامت موی انسان

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
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 (مس روکش با آلومینیوم) CCA کابل معایب و مزایا
ی باالیی داره. ه اما خرید اون نسبت به فوالد یا آلومینیوم، هزینهدرسته که مس یه رسانای عالی برق

های تره و برای استفاده در مسافتای از جنس آلومینیوم، ارزونبا هسته CCA این در حالیه که کابل
است. قیمت خرید آلومینیوم هم حدود یک سوم قیمت مسه. همچنین  کوتاه خیلی به صرفه

 .بت به تمام مس وزن کمتری دارهآلومینیوم با روکش مس نس

، مقاومت باالی  CCCو CCA کابل تفاوت ترینرو بررسی کنیم. مهم CCA حاال بریم معایب کابل
آلومینیومه که باعث میشه کابل داغ بشه و رسانایی کاهش پیدا کنه؛ حتی ممکنه این فرآیند به 

 .سوزی منجر بشهآتش

در ابتدا هدف از تولید این نوع کابل، رفع مشکالت کابل تمام آلومینیوم بود اما با گذشت زمان، 
 cca های تولیدی برای اینکه قیمت نهایی محصوالتشون رو کاهش بدن، اقدام به تولید کابلشرکت

تری دارن و های تمام مس کیفیت پایینها نسبت به کابلکردن. این نوع کابل لن کابل عنوانبه
 PoE ها انعطاف الزم رو ندارن. همچنین به مرور زمان خورده میشن و از قابلیتبرعکس اون

 .کننپشتیبانی نمی
 ؟ چیست CCC کابل
CCC مخفف عبارت Copper Clad Copper هایمعنی کابل تمام مس است. کابلبه CCC  همون
ها سرعت و کنن. این کابلهای استاندارد شبکه هستن که از مغزی و روکش مسی استفاده میکابل

پشتیبانی کنن. همچنین  PoE انعطاف باالیی دارن، خورده نمیشن و میتونن از قابلیت
معموال برای  CCC کابل. کنهچون گرمای زیادی تولید نمی ایمنی باالیی داره؛ مس تمام کابل این

 .گیرههای طوالنی مورد استفاده قرار میمسافت

 

هست. همین  CCC جایبه CCA فروش کابل ی تجهیزات شبکه،یکی از معضالت امروز در حوزه
شکل مواجه بشن و کابلشون یا هاشون با مموضوع باعث شده تا خیلی از مشتریان در شبکه

 .پوسیده و خورده بشه یا عملکرد خوبی هنگام انتقال داده از خودش نشون نده

یا همون کابل مسی بدون پوشش  Bare copper هم میگن که مخفف BC به این کابل، کابل
 .هست

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/


 کابل شبکه یانواع مغز  -و تمام مس(  ینیومی)آلوم CCCو  CCAتفاوت کابل 
 

4 

 

 
 (مس تمام) CCC کابل معایب و مزایا

ی بیشتری داره یا وزن بیشتری رو برای درسته که خرید مس نسبت به فوالد و آلومینیوم هزینه
است و در فواصل باال، قدرت  ترین نوع مغزی برای کابل شبکهآلکابل به همراه میاره اما تقریبا ایده

پذیری باال کنه. این نوع کابل شعاع خمش بهتری داره و به علت انعطافسیگنال رو بهتر حفظ می
راحتی قابل دسترسیه و نصب آسونی داره. میشه گفت مس از به CCC گیره. کابلتر شکل میراحت

 .به حساب میاد ی مناسبی برای ارسال سیگنال از یک مکان به مکان دیگهبسیاری جهات گزینه

 ؟ چیست CCS شبکه کابل
CCS مخفف عبارت Copper Clad Steel یا Copper Covered steel معنی فوالد با روکش و به

فلزیه که مقاومت مکانیکی باالی فوالد رو با رسانایی و مقاومت  2نوعی مغزی   CCS.مس هست
با یک الیه از جنس  ها از جنس فوالد بوده وکنه. مغزی این سیمدر برابر خوردگی مس ترکیب می

نازک مس محصور شده، شبیه ی از این نظر که یک رسانا با یک الیه CCS کابل ه.مس پوشیده شد
تر تبدیل هست. همچنین با استفاده از غلطک و قالب روکش مس رو به قطرهای کوچک CCA کابل
 .کننمی

 
 

ان تاسیسات زیر این نوع سیم، عمدتا برای اهداف زمینی مثل ردیابی خطوط برای تعیین مک
 .گیرها استفاده میشهزمینی، انتقال نیرو یا تاسیسات برق و برق
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 (مس روکش با فوالد)  CCS کابل معایب و مزایا

فوالد نسبت به آلومینیوم مقاومت مکانیکی باالتری داره و آسیب فیزیکی موقع نصب رو به حداقل 
 تونید اونپذیری کمتری داره. به همین دلیل شما نمیتره بلکه انعطافرسونه اما نه تنها سنگینمی

شکنه. به ندرت پیش میاد که این نوع راحتی خم کنید یا بچرخونید. چون به احتمال زیاد میرو به
 .به عنوان کابل شبکه استفاده بشه کابل

  SCC و CCC ، CCA کابل تفاوت
ها رو جایگزین اون یکی بدونیم. هرکدوم کدوم از این مغزیاین یه امر بدیهیه که ما نباید هیچ

به هیچ عنوان نباید به جای  CCA هایفرد و مزایا و معایبی دارن. مثال کابلهای منحصربهویژگی
هایی که بینشون ه بشن. چرا؟ به خاطر تفاوتدر شبکه استفاد CCC های تمام مس یا همونکابل

رو براتون شرح بدیم، نتیجه میشه  CCS با CCC و CCA وجود داره. اگه بخوایم تفاوت کابل شبکه
 .لیست زیر

 تر از آلومینیوم و فوالده. در نتیجه کابلمس یه نوع فلزه که گرون :هزینه CCC  که تمام مسه، از
تره. اگه دنبال کابل مقرون به صرفه ی آلومینیوم و فوالد گرونهایی با روکش و هستهکابل

است. ما براتون تمام  ی شبکهای از دنیای گستردهخونید، تنها گوشهای که دارید میمقاله
همه  –کابل شبکه یا کابل لن چیست؟  یجزئیات این عضو تجهیزات پسیو شبکه رو در مقاله

بندی و انواع تونید چیزهای مهمی مثل نوع روکش، نوع دستهآوردیم. شما می LAN چیز درباره
 .ینیدتست فلوک کابل شبکه رو در این مقاله بب

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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نیازتون رو برطرف  CCA هستین و کیفیت و قدرت سیگنال براتون اونقدر مهم نیست، کابل
 .کنهمی

 به صورت کلی فوالد یا همون :مدوا CCS تریه و کابلی با دوامگزینه CCC  هم در شرایط دمایی
باال عملکرد خوبی رو از خودش نشون میده. برعکس دو مورد قبلی، آلومینیوم با روکش مس 

 .اونقدرا هم قوی نیست

 هایی با روکش مسیکابل :فاصله (CCA  و یاCCC)  فقط برای انتقال سیگنال در فواصل کوتاه
های برای انتقال داده در مسافت CCC فوت پیشنهاد میشن. در حالی که کابل 10تا  6مثال 

 .تر مناسبهالنیطو
 تر از اون دوتای دیگه یعنیآلومینیوم با روکش مس سبک :وزن CCC و CCS هست. 
 هایکابل :یشکنندگ و پذیریانعطاف CCA و CCSدلیل استفاده از آلومینیوم و فوالد در ، به

ها پایینه، احتمال شکنندگی پذیریشون کم میشه. چون شعاع خمش این کابلساختار، انعطاف
 .کنهها موقع استفاده افزایش پیدا میاون

 تری داره که باعث میشه کابل درصد مقاومت بیش 55لز آلومینیوم نسبت به مس ف :مقاومت
داغ بشه و رساناییش تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. همین پایین بودن میزان رسانایی، باعث 

صورت استفاده کنین که جریان به ccs و cca سوزی میشه. بهتره تنها در مواقعی از دو کابلآتش
ها موجب حریق کنه. چون قطعا مداوم بودن جریان در این نوع کابلبور میها عموقتی از اون

شیم. داشته باشیم، با مشکل بزرگی مواجه می PoE هایمیشه. همچنین اگه در شبکه دستگاه
 .کنهها و در نتیجه عملکرد نهاییشون کاهش پیدا میچون توان دستگاه

 سید میشه و همین موضوع شکنندگی کابل رو آلومینیوم در گذر زمان در معرض هوا اک :فرسایش
ها رو چک کنین. چون ممکنه ای کابلصورت دورهافزایش میده. به همین دلیل بهتره که به

 .رو خراب کنه کنه، کل شبکهمشکالتی که شکسته شدن یا خورده شدن کابل ایجاد می

ها اونقدر مهم ی کابلدرسته که هم فوالد و هم آلومینیوم دوام باالیی دارن اما خب این در مقوله
 .نیست؛ این مهمه که چقدر سیگنال و با چه سرعتی از یک طرف به یک طرف دیگه میره

 Communications Cable & Connectivity Association ای که در کنفرانسدر مقاله
(CCCA) ارائه شد، یک مدیر IT هایهای خودش در استفاده از کابلاز تجربه CCA و CCS  گفت

ها مواجه شده. او به این موضوع هم پی درصد شکست در لینک 30در تستی که انجام داده با 
 .شکننراحتی میبه CCA ها آلیاژهایها یا فیس پلیتپنلترین حرکت پچبرد که با کوچک
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 SCC و CCA از CCC کابل تشخیص نحوه
یا همون کابل تمام مسی  CCC از نظر ظاهری کامال شبیه به CCA و CCS دو آلیاژ ساخته شده

های فلزی داخل سیم و کابل تونین رشتههستن؛ ولی در برابر حرارت واکنش یکسانی ندارن. شما می
 رو حرارت بدین. تا زمانی که آلیاژ مجهول از نوع تمام مس باشه، گداخته میشه ولی اگه از نوع

ی کابل هم باشه، به پودر سیاه رنگی تبدیل میشه. البته وزن جعبه یا حلقه CCA و یا CCS کابل
 .تر از نوع تمام مسهباشه قطعا سبک CCA تونه کمکتون کنه. چون اگه از نوعمی

 رآخ حرف
در این مقاله سعی کردیم مغزی کابل شبکه رو از تمام جوانب بررسی کنیم. دیدیم که مس معموال 

گیره و انعطاف پذیری باالیی داره. اینکه کدوم یکی های طوالنی مورد استفاده قرار میبرای مسافت
برای  CCS و نه CCA ها رو انتخاب کنید به اولویتتون بستگی داره. یادتون باشه که نهاین کابلاز 

تونن در طوالنی مدت مشخص شده، مناسب نیستن و می CCC کارهایی که برای مس خالص
 و CCA کابل تفاوت یممنون که تا پایان مقاله .مشکالت زیادی رو در زیرساخت شبکه ایجاد کنن

CCC همراه ما بودید. شبکه کابل مغزی انواع – مس( تمام و مینیومی)آلو 

 

 CCCA’s free CableCheck تونید بکنید استفاده از اپلیکیشن موبایلی که میایه کار دیگه
از کابل های مسی خالص  CCA صورت خاص برای تشخیص کابل هایهست. این اپ به

 .طراحی شده


