
І. М. Журавська 

 

288 

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. 
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Мости Dynamix HP-51/M та HP-52/M не сумісні між собою, тому 

що використовують різні частотні діапазони (12 – 44 МГц та 12 – 24 МГц 

відповідно). Спільно з DYNAMIX HP-52/M («Майстер») працюють 

лише крайові («Слейв») пристрої DYNAMIX HP-52/S. Діаграму 

попарного застосування «Мастер»- та «Слейв»-обладнання HCNA 

наведено на рис. 10.6 [88].  

Модуль розгалуження антен (англ. Multiple Distribution Unit – 

MDU) HCNA-моста Dynamix HP-51/M забезпечує можливість 

підключення до 31 кінцевого пристрою Dynamix HP-51/S, а Dynamix 

HP-52/M – до 61 Dynamix HP-52/S (рис. 10.7).  

Таким чином, технологія HomeCNA дозволяє розширювати сервіси, 

надані користувачам, передавати мультимедійні дані, наприклад, «відео 

за запитом» або «мультимедіа за запитом» через існуючі коаксіальні 

кабелі без додаткових вкладень у побудування нової кабельної системи. 

 
Рисунок 10.6 – Net-діаграма попарного застосування 

«Мастер»- та «Слейв»-обладнання HCNA 
 

 
Рисунок 10.7 – Приклад підключення до 61 дистанційного 

пристрою DYNAMIX HP-52/S (DYNAMIX HP-52/S FXS) 
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Контрольні питання для самоперевірки 
 

1. На яку відстань забезпечує передачу даних обладнання за 

технологією PLC? 

2. Яка нині максимальна швидкість передачі даних за технологією 

PLC? 

3. Чому обладнання PLC не працює через мережеві фільтри та ДБЖ? 

4. Роботі якого обладнання заважає PLC-технологія? 

5. Яким чином можна відфільтрувати високочастотні гармоніки  

PLC-сигналу? 

6. Які мережі поєднує PLC-мост? 

7. Чи мають вплив на швидкість передачі даних за PLC-технологією 

електронагрівальні прилади? 

8. На якій частоті передаються дані за технологією PLC? 

9. Який елемент фільтру-подовжувача захищає від перенапруги? 

10. Які специфікації PLC-технології існують на теперішній час? 

11. Навіщо реалізована пріоритезація портів у PLC-мостах? 

12. Які пристрої доцільно підключати до портів PLC-моста з Highest 

Priority? 

13. Які пристрої доцільно підключати до портів PLC-моста з High 

Priority? 

14. Які пристрої доцільно підключати до портів PLC-моста з Medium 

Priority? 

15. В якій програмі можна виконати моделювання проходження 

ВЧ-гармонік в електричних схемах? 

16. В якому частотному діапазоні працює обладнання HPNA? 

17. Які специфікації HPNA-технології існують на теперішній час? 

18. Який кабель використовується у HPNA-технології? 

19. Який кабель використовується у HCNA-технології? 

20. Яка максимальна відстань передачі даних за технологією HCNA? 

21. На якій частоті працює побутова мережа електроживлення? 

 

 

Лабораторна робота № 9. Побудування та експлуатація ЛОМ, 

що розгорнута за технологією PLC 

 

9.1 Інсталяція PLC-мережі 

9.1.1 Добір та вивчення властивостей PLC-обладнання. Дослід-

ження пріоритезації портів (рис. Л9.1). 


