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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). 
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Рисунок Л9.1 – Пріоритезація портів у PLC-мості 

 

9.1.2 Розгортання виродженої мережі (точка-точка). Аналіз 

використання спеціальних ІР-адрес 169.254.х.х. 

9.1.3 Підключення до ресурсів Інтернет через шлюз ЛОМ. 

9.1.4 Вимірювання швидкості передачі даних у PLC-мережі. 

9.1.5 Побудування структурної схеми ЛОМ. 

9.1.5.1 Структурна схема виродженої ЛОМ. 

9.1.5.2 Структурна схема ЛОМ, підключеної до ресурсів Інтернет. 

9.1.6 Перспективні напрями використання PLC-мереж. 

9.1.6.1 Пристрої та технології, які доцільно підключати до портів з 

Highest Priority. 

9.1.6.2 Пристрої та технології, які доцільно підключати до портів з 

High Priority. 

9.1.6.3 Пристрої та технології, які доцільно підключати до портів з 

Medium Priority. 

9.2 Аналіз впливу PLC-мереж на інших споживачів спільної 

лінії електроживлення. PLC-провайдерство 

9.3 Аналіз впливу джерел електромагнітних перешкод на  

передачу даних у PLC-мережі 

9.3.1 Вплив електронагрівальних приладів 

9.3.2 Вплив електроподовжувачів з фільтрами 

9.3.3 Вплив імпульсних приладів 

Для аналізу впливу електроподовжувачів із фільтрами на передачу 

даних із використанням технології PLC слід дослідити склад  

компонентів фільтра подовжувача (наприклад, моделі Pilot -L), 

впевнитись у фільтрації цим подовжувачем високих гармонік із  

синусоїдального сигналу частотою 50 Гц.  

Приклад монтажу внутрішніх елементів фільтра Pilot-L (рис. Л9.2, а) 

за електричною схемою рис. 10.4 наведено на рис. Л9.2, б. 
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а) 

 
б) в) 

Рисунок Л9.2 – Подовжувач мережевий 

Pilot L з фільтром ВЧ-гармонік: а – зовнішній вигляд подовжувача; 

б, в – внутрішній монтаж фільтра 

 

Для забезпечення передачі даних у сегменті ЛОМ за PLC-

технологією ПК користувачів та комутаційне обладнання необхідно 

переключити на подовжувачі, наприклад, моделі SVEN Optima  

(рис. Л.9.3, а), монтаж вбудованих елементів якого наведено на 

рис. Л.9.3, б. 

  
Рисунок Л9.3 – Подовжувач мережевий SVEN Optima без фільтра 

ВЧ-гармонік: а – зовнішній вигляд подовжувача; 

б – внутрішній монтаж фільтра з варістором CNR 
 

За нормального режиму роботи варистор у фільтрі подовжувача 

SVEN Optima (рис. Л9.3) не впливатимуть на роботу схеми. Однак у 

момент кидка напруги в мережі варистор стає провідником і шунтує 
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електричне коло, яке захищає від перенапруги. У цей момент через 

варистор може протікати короткий, але дуже значний кидок струму. 

9.4 Моделювання сигналів у мережі електроживлення з  

підключенням PLC-пристроїв (пакет SimuLink) 

9.4.1 Модуляція сигналу в електромережі високою частотою PLC-

сигналу. 

9.4.2 Фільтрація PLC-сигналу фільтрами подовжувачів серії Pilot. 

Моделювання проходження ВЧ-гармонік в електричних схемах 

(рис. 10.3, в та рис. 10.4, в) можна виконати в пакеті SimuLink 

(MathLab).  

Необхідно впевнитись, що через фільтр SVEN Optima ВЧ-

гармоніки PLC-сигналу проходять і процес передачі даних між ПК 

відбувається.  

Треба також підтвердити (достатньо утилітою ping), що при 

підключенні ПК до PLC-сегмента ЛОМ навіть через найпростіший 

подовжувач із ВЧ-фільтром Pilot L, PLC-складова з синусоїди 50 Гц 

відфільтровується. У такому разі потоку даних між ПК, підключеними 

до ЛОМ засобами PLC-технології, не буде. 

Електричні схеми фільтрів, які пропонується змоделювати у  

MathLab, наведено на сайті виробника фірми «ZIS» [116].  

Рекомендується змоделювати процеси у фільтрах подовжувачів 

моделей Pilot S, Pilot L, Pilot GL (за варіантами). 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Яка максимальна кількість користувачів технології HPNA 3.0? 

а) 5; 

б) 50; 

в) 255. 

2. На якій частоті працює обладнання за технологією HPNA? 

а) 2 кГц; 

б) 2 МГц; 

в) 2 ГГц. 

3. Яка максимальна швидкість передачі даних за технологією 

HPNA 3.0? 

а) 28 Мбіт/с; 

б) 128 Мбіт/с; 

в) 1,28 Гбіт/с. 


