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Рисунок 10.4 – Подовжувач Pilot-L з вбудованим фільтром: 

а – відфільтрована осцилограма сигналу від PLC-обладнання 

на виході подовжувача; б – зовнішній вигляд подовжувача; 

в – електрична схема подовжувача 

 

Ця модель забезпечує варисторний захист від імпульсних перешкод 

і грозового розряду, є захист від перевантаження і струму короткого 

замикання. Для захисту від високочастотних перешкод використовується 

ємнісний фільтр (рис. 10.4, в). 

 

 

10.2 HPNA-технологія 
 

Проектуючи ЛОМ, доцільно включати до проекту HPNA 

обладнання за версією 3.0, яка передбачає швидкість до 128 Мбіт/с 

(іноді заявляється і 240 Мбіт/с), або за версією 3.1, яка передбачає 

фізичну швидкість передачі до 320 Мбіт/с. Використовуваний 

частотний діапазон 2 – 30 МГц.  

Максимальна кількість користувачів HPNA 3.0 – до 50, а HPNA 3.1 – 

до 255. Але під час проектування необхідно враховувати, що зі 

зростанням кількості користувачів швидкість обміну падає. Тому 
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HPNA-рішення оптимальні для передачі голосу, даних і відеозображень 

(у тому числі відео за запитом, IPTV) на відстань до 600 метрів по 

телефонних лініях. Net-діаграму наведено на рис. 10.5 [88]. 

 
Рисунок 10.5 – Net-діаграма підключення клієнтів за технологією HPNA 

 

Стандарт підтримує також якість обслуговування (QoS), тобто 

забезпечує клієнтам гарантовану смугу пропускання.  

 

 

10.3 HCNA-технологія 
 

Середовищем передачі даних є коаксіальний телевізійний кабель 

RG-59. Робоча відстань – до 1200 м. 

Особливістю такого рішення є те, що всі користувачі ізольовані 

один від одного. Це означає, що ніхто з абонентів не може мати 

доступу до файлів, що зберігаються на комп’ютерах інших абонентів. 

Таке рішення найбільш оптимальне для готелів, котеджних селищ, 

багатоквартирних будинків – скрізь, де необхідно для надання послуги 

широкосмугового доступу в Інтернет або послуги «мультимедіа за 

запитом» забезпечувати недоторканність даних інших абонентів.  

Зараз операторами кабельного телебачення (м. Одеса, м. Донецьк) 

вже реалізовані проекти HomeCNA мереж на базі обладнання 

DYNAMIX HP 51М (майстер) і DYNAMIX HP 51S («слейв», 

конвертор HCNA 3.1 – Ethernet). Роз’єми: Ethernet 2хRJ-45, 2хHCNA-

порт (коаксіальний конектор F-типу Female: один для HCNA, інший 

для TV). Швидкість передачі даних – до 128 Mbps за стандартом 

HomeCNA 3.0. 


