
بصورت گام به گامIDUنصب سخت افزاری •



:IDUاندازیراهونصبمراحل•
19INCHرکبر روی  IDUنصب •
 IDUبه 48V-کابل کشی تغذیه •
 ODUبه  IDUجهت اتصال RG 58(50Ω)بر روی کابل  N.TYPEکانکتور مونتاژ•
هر دو سمت برای  IDUهای اولیه بر روی SETTINGانجام •

را از منبع تغذیه ای  که 48v-بایستی تغذیه . صورت می گیرد Iduبه con 4 pinاز طریق 48v-تغذیه 
.استاندارد می باشد تامین نمود 
.استفاده کردRG 214ویا کابل RG58می بایست کابل ODUجهت اتصال و روشن نمودن 





ODUاطالعاتمشاهدهوافزارنرمکردنRUNازپس & IDUبهشروعتوانمیSET
.کردنظرموردمقادیرکردن

همچنینوکردهSETراطرفدوفرکانساستکافیرادیوییلینکیکاندازیراهجهت
.شودنرماللینکتاباشدیکیطرفدوظرفیتهای
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SUBBANDباODUعدددوباIDUعدددو،لینکیکازمنظوردانیدمیکههمانطور : A,C OR
B,Dارددتریپایینکاریفرکانسدیگریوداردباالتریکاریفرکانسرادیویک(.باشدمیهمنامغیر(.
ایندر.گردیدمطمئنرادیوعملکردصحتازRFLOOPوسیلهبهتوانمینیزلینکنیماندازیراهازبعد
گرددمیتولیدRXومولفهضربshifterفرکانسدرفرستندهسیگنالازیکsampleیکloopنوع

.شودمیواردگیرندهمسیربهRXومولفه
RFتست LOOPاهدخوتستلینکنیمیکاجزاءتمامدرآنکهاستموجودتستهایترینکاملازیکی
Returnومیزانکوپلینگضریبٰ  رادیوارسالیتوانتابعوضعیتایندردریافتیسیگنالسطح.شد

lossاستآنتن.
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.باشدمیافزارینرمبرنامهFMقسمتدرفرماناینکهاستآورییادبهالزم

IDU،LEDرویدرحالتایندر ALARMکندمیزردزنچشمکبهشروعرادیو
RFLOOPفرمانویاخاموشIDUزمانیکهتا، OFF(رویمجددکلیکباRFLOOP

LEDنیزوگرددصادر(شودمیانجام BERسبزبودننرمالصورتدربایستیمی
.گردد
تحالازبایدآنعملکردصحتازاطمینانازپسولینکنیمیکتستازپس

RFLOOPشویمخارج.



ی این کار مطابق طرح سایت مورد نظر می بایست. های سایت می بایستی لینک را توجیح نمودODUبعد از نصب 
رادیو وصل می کند لینک را طبق مراحل BNCدکل بند می بایست با در دست داشتن مولتی متر که به . صورت گیرد

:نماید هتوجیذیل 
رادیو مقابل خاموش یا دریافتی : AGC OFF.)متغیر می باشد0.2V~1.7Vبسته به ظرفیت رادیو از AGC OFFولتاژ -1

.(  ندارد
را AGCکرده و جاییکه ماکزیمم SWEEPبا یستی پیچهای تنظیم آنتن را به ترتیب شل کرده ابتدا به چپ و راست -2

.دسپس برای جهت باال و پایین نیز این عمل را تکرار می کن.دریافت می کند ، پیچها را تا حدودی سفت کند 
.سپس به سمت مقابل رفته و اعمال فوق را تکرار می کند-3
.و برای آخرین بار سمت رادیوی اول رفته و آخرین تنظیمات جزیی را انجام می دهد-4
5-RECEIVE SIGNALدریافتی می بایست مطایق طرح مورد نظر دریافت گردد.

.می باشد77dbm-آستانه حساسیت 2*16در رادیوی : یادآوری 



مونیتورینگ وضعیت لینک بصورت نرم افزاری



افت و پس از برقراری لینک بصورت سخت افزاری می توان از طریق نرم افزار نیز از پایداری لینک همچنین میزان دری
.نیز اطمینان حاصل نمود.... ارسال رادیوها و

رفته و مقادیر مورد نظر را TAB  ،ODU MAIN,ST.BYروی settingمیتوان در قسمت  oduجهت خواندن مقادیر 
.مشاهده و یا تغییری اعمال نمود

.الزم به ذکر است که مقادیر و اطالعات رادیوی مقابل را در صورت برقراری لینک می توان مشاهده نمود
.پیاده سازی شده استG.826، سیستم استاندارد  IDUبرای اطمینان از پایداری لینک در روی 

G.826 ستند و در حالت کارکرد عادی ، اطالعات عبوری از لینک تصادفی ه. معیاری برای تعیین میزان خطای لینک است
-BERقطکع شکده و توسک  E1امکان اندازه گیری احتمال خطا در سطح بیت وجود ندارد و برای این منظور باید لینکک 

Testerاندازه گیری . این عمل صورت می گیردPerformanceلینک در سطح خطکای بیکت توسک  اسکتانداردG.821
:عبارتنداز G.821سه پارامتر اصلی . تعیین می گردد 

(ES ) Error Seconds  : هر بازه یک ثانیه که دارایerror باشد.
(SES ) Severely Error Seconds  : 10هر بازه زمانی یک ثانیه که در آن احتمال خطا ازE-3 زیادتر شود .

(DM) Degraded Minutes  : 10هر بازه یک دقیقه که در آن احتمال خطا ازE-6 زیادتر شود.
در حالت عکادی وضکعیت . نیز به صورت مشابه قابل تعریف می باشند time  Unavailableو Available timeمفاهیم 

Available time، قرار داریمtime  Unavailable 10با عبور احتمال خطای بیت از مرزE-3 در ده بکازه زمکانی یکک
.ثانیه متوالی آغاز می شود 

G.826 معیاری برایOut of service quality measurement هنگامیکه لینکک در حکال سکرویس باشکد از . است
های مجزا تقسیم شکده و در پایکان هکر Blockاستفاده می گردد در این استاندارد اطالعات به صورت G.821استاندارد 

Block یکCheck sum در سمت گیرنکده بکا تسکت  . قرار می گیردCheck sum از صکحت اطالعکات داخکلBlock 
:عبارتنداز G.821بوجود می آید پارامترهای اصلی Block errorدر صورت وجود خطا یک . اطمینان حاصل می شود 

(EB) Error Block  : یکBlock  که در آن یک یا چند خطا وجود دارد .
(ES ) Error Second  : هر بازه زمانی یک ثانیه که در آن حداقل یکEB مشاهده شود  .

Error Second Severely (SES)  : در آن 30%هر بازه زمانی یک ثانیه که بیش ازEB مشاهده شود.
(BBE) Background Block Error :EB هایی که جزSES  نمی باشد.



کردن این RUNبا  .این موضوع را چک نمود SRDنرم افزار PMبرای این منظور باید در قسمت 
اختالف ) FADE MARGINEالبته . استاندارد می توان از میزان پایداری لینک اطمینان حاصل کرد 

. در نظر گرفته شود 20db~15باید حداقل ( دریافتی levelبین آستانه حساسیت با 


