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HDBase-T có chế độ hỗ trợ công nghệ Ethernet, cho phép cắm các thiết bị
HDBase-T vào hệ thống mạng và các thiết bị sẽ nhận biết và tự động bật tính năng
nào có hỗ trợ trong môi trường Ethernet.

  

Hiện nay, nhiều hạ tầng trong các toà nhà đang dần chuyển sang Internet Protocol
(IP). Xu hướng “hội tụ IP”– tức những hệ thống truyền thông tin khác nhau chuyển
sang cùng sử dụng nền tảng IP để truyền tải thông tin và giao tiếp với nhau cũng
dần trở thành hiện thực. Việc hệ thống cáp đồng đôi xoắn và cáp quang trở thành
cơ sở hạ tầng vật lý phổ biến nhất trong hệ thống mạng IP đã thu hút được sự chú ý
của các chuyên gia về cáp. Sự phát triển này hứa hẹn sẽ biến mạng IP trở thành lĩnh
vực kinh doanh tiềm năng cho ngành công nghiệp cáp. Hệ thống AV (audio-video)
đang nổi lên như là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho việc chuyển sang
IP. Hiện tại, một trong số những công nghệ hỗ trợ truyền tín hiệu nghe nhìn (AV)
trên cáp đôi xoắn nổi bật nhất chính là công nghệ HDBase-T.

  

  

Độc lập hay liên kết 
Hệ thống cáp đôi xoắn có thể hỗ trợ truyền tín hiệu AV với khoảng cách xa hơn
trong những không gian lớn như phòng họp, phòng hội thảo, hội trường và trung
tâm hội nghị. Ứng dụng công nghệ balun- công nghệ chuyển đổi tín hiệu điện trên
cáp đồng đôi xoắn cho việc mở rộng video composite (1 kênh- không có âm thanh),
S-video, âm thanh, tín hiệu điều khiển RS-232 và IR (đèn hồng ngoại điều khiển),
các dạng tín hiệu kết hợp cả hình ảnh, âm thanh và điều khiển. Các bảng mạch kết
hợp công nghệ balun cho phép truyền tín hiệu AV trên cáp đôi xoắn một cách độc
lập, không cần qua kết nối mạng. Về cơ bản, balun là bộ biến áp tạo ra dòng điện
đối xứng. Balun chuyển đổi điện áp từ tín hiệu đầu vào thành dạng phù hợp để
truyền tải đường dài từ khoảng cách 15 m đến hơn 270 m tùy từng loại cáp, hệ
thống điện và môi trường liên quan.
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“CAT X” là một công nghệ khác dùng để truyền tín hiệu AV trên cáp đôi xoắn. Một ví
dụ cho công nghệ này là TwisterPro của FSR – một công nghệ truyền và nhận trên
hệ thống cáp UTP. Công nghệ này cho phép truyền tín hiệu hình ảnh, âm thanh
stereo, dữ liệu RS-232 và tín hiệu IR tốt hơn, ít lỗi và không bị ảnh hưởng bởi nhiễu
điện trên đường cáp Cat. 5, Cat. 5e và Cat. 6 (với giá thành thấp), có thể truyền tải
tín hiệu ở khoảng cách lên đến 305 m trong hệ thống.

  

Công nghệ HDBase-T 
HDBase-T là công nghệ truyền tín hiệu AV trên cáp đôi xoắn mới do liên minh
HDBase-T phát triển. Thành lập năm 2010, liên minh HDBase-T giới thiệu tài liệu kỹ
thuật HDBase-T 1.0, sau đó phát triển lên HDBase-T 2.0 với mục tiêu trở thành công
nghệ mạng ứng dụng cho hạ tầng của các hộ gia đình và khu dân cư. Tuy nhiên,
những đặc điểm của HDBase-T cũng hấp dẫn cả các chuyên gia mạng doanh nghiệp
có liên quan đến hệ thống AV.

  

Các tính năng chính của HDBase-T được mô tả trong cụm từ 5Play, hỗ trợ: tín hiệu
hình ảnh kỹ thuật số full HD (hình ảnh với độ phân giải cao), âm thanh, dữ liệu
100Base-T Ethernet, nguồn điện PoH (Power over HDBase-T) và tín hiệu điều khiển
hai chiều. Thông qua công nghệ HDBase-T, chỉ với một đường cáp 
Cat. 5e duy nhất (hoặc các cáp thế hệ sau) có thể hỗ trợ truyền cả 5 tín hiệu với
khoảng cách 100 m.

  

Không thực sự IP 
Về khả năng truyền tải tổng hợp, HDBase-T rất gần với khái niệm “hội tụ IP”, nhưng
về mặt kỹ thuật, HDBase-T không thực sự là một ứng dụng dùng giao thức IP. Dù
vẫn dựa trên công nghệ mã hóa và các ứng dụng giống như IP, HDBase-T lại sử
dụng gói tin T – một gói giao thức khác. Do đó, thiết bị sử dụng Ethernet tiêu chuẩn
không thể làm việc được trong môi trường HDBase-T. Ngược lại, HDBase-T lại hỗ trợ
Ethernet 100-Mbit/s trên chính đường truyền HDBase-T, nên nếu bạn cắm một thiết
bị thuần làm việc trong môi trường Ethernet vào một đầu phát HDBase-T, nó sẽ gửi
tín hiệu Ethernet 100-Mbit/s đến thiết bị nhận, tại đây thiết bị nhận được xem như
một switch layer 2 (trong suốt).

  

Ngoài ra, HDBase-T còn có chế độ hỗ trợ Ethernet, cho phép cắm các thiết bị
HDBase-T vào một cơ sở hạ tầng chỉ hỗ trợ Ethernet. Thiết bị sẽ “nhận ra” điều đó,
và chỉ bật tính năng nào có hỗ trợ trong môi trường Ethernet. Vì cổng HDBase-T về

 2 / 4



HDBase-T công nghệ hỗ trợ truyền tín hiệu AV trên cáp đôi xoắn
Thứ bảy, 17 Tháng 10 2015 11:25

mặt vật lý là cổng Ethernet (cổng RJ45), người dùng có thể cắm thiết bị và sử dụng
những tính năng hỗ trợ Ethernet dễ dàng, không sợ gặp trục trặc. Các nhà sản xuất
cũng không cần cân nhắc sản xuất thiết bị với cổng HDBase-T hay cổng Ethernet
riêng, mà chỉ cần một cổng HDBase-T, hoặc một cổng chỉ hỗ trợ Ethernet là đủ.

  

PoH và PoE là hai tiêu chuẩn cấp nguồn khác nhau, trong đó PoE cấp nguồn tối đa
30 W, còn PoH là 100 W. Khi kết nối thiết bị sử dụng PoH vào nguồn PoE, nếu thiết
bị yêu cầu nguồn dưới 30 W thì nguồn phát PoE có thể đáp ứng được để thiết bị vẫn
hoạt động bình thường. Nhưng khi thiết bị PoH cần nguồn trên 30 W, nguồn PoE
không đủ khả năng cung cấp, khi đó thiết bị PoH sẽ ngưng hoạt động. Hiện tại, với
nguồn 100 W HDBase-T có thể cung cấp khả năng hoạt động cho hầu hết các TV lên
đến 60 inch. Phần lớn các nhà sản xuất TV đều nỗ lực phát triển nhằm đáp ứng
thông số kỹ thuật của Energy Star (tiêu chuẩn quốc tế về tiết kiệm năng lượng),
giúp giảm tối đa lượng điện tiêu thụ trên mỗi TV. Những cải tiến trên giúp xoá dần
giới hạn về mức nguồn tối đa có thể cấp cho một bộ thiết bị.

  

Giữa năm 2013, liên minh HDBase-T phát hành bảng “đặc điểm kỹ thuật HDBase-T
2.0”, giới thiệu ứng dụng HDBase-T trên cáp quang. Ban đầu, HDBase-T được phát
triển với mục đích hỗ trợ truyền tín hiệu video độ nét cao trên cáp mạng LAN nhằm
đảm bảo chất lượng đường truyền, hạn chế độ trễ truyền tín hiệu và giải quyết các
vấn đề do nhiễu gây ra. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp và phân khúc khác (y
tế, quân sự…) có những đòi hỏi nghiêm ngặt hơn về truyền dẫn và chống nhiễu, dẫn
đến nhu cầu sử dụng cáp quang làm phương tiện truyền dẫn. Để phục vụ các phân
khúc này, liên minh HDBase-T đã phát triển công nghệ truyền tín hiệu trên cáp
quang trong tài liệu kỹ thuật 2.0. Đây là một minh chứng cho thấy HDBase-T không
chỉ là công nghệ sử dụng cho hệ thống giải trí tại nhà, mà còn dùng được cho các hệ
thống đa phương tiện tại công ty, tổ chức và nhiều môi trường khác.

  

  

KẾT LUẬN 
Dù về kỹ thuật, HDBase-T không thuộc xu hướng “hội tụ IP”, nhưng tính tiện dụng
dựa trên khả năng truyền nhiều loại tín hiệu khác nhau, trên cùng một đường cáp
đồng đôi xoắn hoặc cáp quang cho phép công nghệ HDBase-T không chỉ phục vụ
cho môi trường giải trí gia đình mà còn mang đến cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho
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nhiều doanh nghiệp.

  

Dương Thanh Tâm 
Theo Cablinginstall 
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