
Проектування та монтаж локальних комп’ютерних мереж 

 

283 

 

10 ПРОЕКТУВАННЯ СЕГМЕНТІВ 
ЛОМ НА БАЗІ ІСНУЮЧИХ 

У БУДИНКАХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМ 
 

 

 

10.1 PLC-технологія 
 

Створення ЛОМ сектору SOHO/SMB з виходом в Інтернет на 

адаптерах Powerlіne Communication відповідає терміну «передача 

даних по електромережі» [10]. 

Обладнання зі швидкістю передачі даних 200 – 500 Mbps підтримує 

рекомендації HomePlug PowerLine Alliance і забезпечує передачу 

даних по проводам звичайної промислової мережі на відстані до 200 м.  

Технологія PLC – інноваційна телекомунікаційна технологія, що 

базується на використанні силових електромереж для інформаційного 

обміну. PLC-технології доцільно застосовувати в тих випадках, коли: 

 немає можливості прокладання додаткових кабельних систем у 

приміщенні; 

 немає прямої електромагнітної видимості для організації 

бездротового зв’язку; 

 у разі потреби швидкого розгортання ЛОМ (в межах 15 – 20 хв) 

на нетривалий час. 

Використання електромережі в ролі каналів зв’язку має низку 

переваг: 

 економія коштів (відсутні додаткові вкладення); 

 простота використання;  

 висока швидкість монтажу (не потрібна прокладка кабелю, 

укладання його в короби, свердління стін і опорних конструкцій); 

 висока надійність функціонування; 

 збереження працездатності в широкому діапазоні температури; 

 можливість оперативної зміни частоти кабелю, що передає 

інформацію. 

Порівняно з Wi-Fi, PLC-технологія: 

 не вимагає інсталяції та налагодження обладнання після 

підключення; 

 більш стабільний зв’язок; 
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 більша безпека інформації; 

 підходить для передачі Multicast-трафіку, наприклад, IPTV; 

 на якість зв’язку не впливає матеріал і товщина стін у 

приміщенні. 

Серед обмежень PLC-технології необхідно зазначити: 

 усі використовувані адаптери мають бути підключені до однієї й 

тієї ж фази мережі і між ними не повинно бути трансформаторів (старі 

типи електролічильників були трансформаторними); 

 використання PLC-технології може порушити радіоприймання, 

особливо на середніх і коротких хвилях; 

 не працює через мережеві фільтри та ДБЖ; 

 на якість зв’язку можуть негативно впливати дешеві енерго-

зберігальні лампи, імпульсні блоки живлення та зарядні пристрої.  

Подібні мережі можуть використовуватися в тимчасових офісах 

(коли немає можливості прокладки додаткових мережевих кабелів), 

житлових квартирах, а також для проведення презентацій і т. п. [111]. 

Для організації передачі даних через промислову електропроводку 

може бути використане таке обладнання: 

1. Dynamix PL 200AV – міст (адаптер) Ethernet-Powerline забезпечує 

підключення різних офісних пристроїв із Ethernet-інтерфейсом на 

швидкості до 200 Мбіт/с до Powerlіne-мережі. Це можуть бути робочі 

станції, ІP-відеокамери, ІP-телефони, сервери бездротового доступу, 

до яких, відповідно, можуть бути підключені інші пристрої з 

використанням бездротового інтерфейсу. 

2. DHP-1565 – роутер з підтримкою технологій PLC (на швидкості 

до 500 Мбіт/с), Wi-Fi (802.11b/g/n на швидкості до 300 Мбіт/с), 

Ethernet (вбудований 4-х портовий комутатор 10/100/1000BASE-T, з 

портом WAN 10/100/1000BASE-T) та портом USB 2.0 для підключення 

принтера, багатофункціонального пристрою (МФУ) або USB-

накопичувача. 

Підключення різного периферійного обладнання та ПК через PLC-

міст наведено на структурній схемі рис. 10.1. У наведеному прикладі 

PLC-міст 01 в приміщенні № 13 (М13.01) підключає: 

а) через кабель електроживлення: 

1) за допомогою адаптерів А13.01-А13.07 проектори Р13.01 та 

Р13.07; 

2) ІР-камеру С13.01; 

3) персональні комп’ютери РС13.01-РС13.06; 

4)  точку доступу АР13.01, через яку підключене обладнання, 

розташоване в іншому приміщенні (№ 14), за допомогою Wi-Fi-

технології: 
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 ноутбук N14.05; 

 кондиціонери К14.01 та К14.02; 

б) за допомогою Wi-Fi-технології – ноутбук N14.01, розташований 

у приміщенні № 14; 

в) через кабель «вита пара» – інші сегменти корпоративної 

мережі за допомогою Ethernet-технології 802.3ab (швидкість у 

мережі до 1 Гбіт/с). 

 
Рисунок 10.1 – Структурна схема сегмента ЛОМ з PLC-технологією 

 

Таке рішення має велику функціональність і може бути застосоване 

також у приватних будинках, готелях, кемпінгах і т. п. (рис. 10.2). 

 
Рисунок 10.2 – ЛОМ приватного будинку за PLC-технологією  

 

Користувачі ЛОМ, яким призначена інформація, що циркулює 

засобами PLC-технології, повинні бути підключені подовжувачами без 
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вбудованих фільтрів високих гармонік (рис. 10.3, а), наприклад, 

фільтри SVEN Optima (рис. 10.3, б), електричну схему якого наведено 

на рис. 10.3, в. 

 
а) б) 

 

Рисунок 10.3 – Подовжувач SVEN без вбудованих фільтрів: 

а – змодельована осцилограма сигналу від PLC-обладнання 

на виході подовжувача; б – зовнішній вигляд подовжувача; 

в – електрична схема подовжувача 

 

 
в) 

Рисунок 10.3, аркуш2 

 

Для фільтрації високочастотних (ВЧ) гармонік PLC-сигналу 

(рис. 10.4, а) при підключенні обладнання, яке не призначене для 

прийому трафіку (кондиціонери, принтери, телевізори, люмінесцентні 

лампи, користувачі, яким не призначена інформація, що циркулює в 

ЛОМ), можна використовувати, наприклад, найпростішу модель 

мережевого подовжувача («фільтра») Pilot L (рис. 10.4, б). 
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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 


