•نصب سخت افزاری  IDUبصورت گام به گام

•مراحل نصب و راه اندازی :IDU

•نصب  IDUبر روی رک 19INCH
•کابل کشی تغذیه  -48Vبه IDU
•مونتاژ کانکتور  N.TYPEبر روی کابل ) RG 58(50Ωجهت اتصال  IDUبه ODU
•انجام  SETTINGهای اولیه بر روی  IDUبرای هر دو سمت
تغذیه  -48vاز طریق  con 4 pinبه  Iduصورت می گیرد  .بایستی تغذیه  -48vرا از منبع تغذیه ای که
استاندارد می باشد تامین نمود .
جهت اتصال و روشن نمودن  ODUمی بایست کابل  RG58ویا کابل  RG 214استفاده کرد.

پس از  RUNکردن نرم افزار و مشاهده اطالعات  ODU & IDUمی توان شروع به SET
کردن مقادیر مورد نظر کرد.

تغییرفرکانس

جهت راه اندازی یک لینک رادیویی کافی است فرکانس دو طرف را  SETکرده و همچنین
ظرفیتهای دو طرف یکی باشد تا لینک نرمال شود .

تغییر ظرفیت

همانطور که می دانید منظور از یک لینک  ،دو عدد  IDUبا دو عدد  ODUبا SUBBAND : A,C OR
 B,Dغیر همنام می باشد) .یک رادیو فرکانس کاری باالتری دارد و دیگری فرکانس کاری پایین تری دارد(.
بعد از راه اندازی نیم لینک نیز می توان به وسیله  RFLOOPاز صحت عملکرد رادیو مطمئن گردید .در این
نوع  loopیک  sampleازیک سیگنال فرستنده در فرکانس  shifterضرب ومولفه  RXتولید می گردد
ومولفه  RXبه مسیر گیرنده وارد می شود .
تست  RF LOOPیکی از کامل ترین تستهای موجود است که درآن تمام اجزاء یک نیم لینک تست خواهد
شد  .سطح سیگنال دریافتی در این وضعیت تابع توان ارسالی رادیو ٰ ضریب کوپلینگ ومیزان Return
lossآنتن است .

الزم به یاد آوری است که این فرمان در قسمت  FMبرنامه نرم افزاری می باشد.
در این حالت در روی  LED ALARM ،IDUرادیو شروع به چشمک زن زرد می کند
 ،تا زمانیکه  IDUخاموش ویا فرمان ( RFLOOP OFFبا کلیک مجدد روی RFLOOP
انجام می شود) صادر گردد و نیز  LED BERمی بایستی در صورت نرمال بودن سبز
گردد .
پس از تست یک نیم لینک و پس از اطمینان از صحت عملکرد آن باید از حالت
 RFLOOPخارج شویم .

بعد از نصب  ODUهای سایت می بایستی لینک را توجیح نمود .این کار مطابق طرح سایت مورد نظر می بایستی
صورت گیرد .دکل بند می بایست با در دست داشتن مولتی متر که به  BNCرادیو وصل می کند لینک را طبق مراحل
ذیل توجیه نماید :
 -1ولتاژ  AGC OFFبسته به ظرفیت رادیو از  0.2V~1.7Vمتغیر می باشد :AGC OFF(.رادیو مقابل خاموش یا دریافتی
ندارد).
 -2با یستی پیچهای تنظیم آنتن را به ترتیب شل کرده ابتدا به چپ و راست  SWEEPکرده و جاییکه ماکزیمم  AGCرا
دریافت می کند  ،پیچها را تا حدودی سفت کند .سپس برای جهت باال و پایین نیز این عمل را تکرار می کند.
 -3سپس به سمت مقابل رفته و اعمال فوق را تکرار می کند.
 -4و برای آخرین بار سمت رادیوی اول رفته و آخرین تنظیمات جزیی را انجام می دهد.
 RECEIVE SIGNAL -5دریافتی می بایست مطایق طرح مورد نظر دریافت گردد.
یادآوری  :در رادیوی  16*2آستانه حساسیت  -77dbmمی باشد.

مونیتورینگ وضعیت لینک بصورت نرم افزاری

پس از برقراری لینک بصورت سخت افزاری می توان از طریق نرم افزار نیز از پایداری لینک همچنین میزان دریافت و
ارسال رادیوها و ....نیز اطمینان حاصل نمود.
جهت خواندن مقادیر  oduمیتوان در قسمت  settingروی  ODU MAIN,ST.BY ، TABرفته و مقادیر مورد نظر را
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.
برای اطمینان از پایداری لینک در روی  ، IDUسیستم استاندارد  G.826پیاده سازی شده است.
G.826معیاری برای تعیین میزان خطای لینک است  .در حالت کارکرد عادی  ،اطالعات عبوری از لینک تصادفی هستند و
امکان اندازه گیری احتمال خطا در سطح بیت وجود ندارد و برای این منظور باید لینکک  E1قطکع شکده و توسک BER-
 Testerاین عمل صورت می گیرد .اندازه گیری  Performanceلینک در سطح خطکای بیکت توسک اسکتانداردG.821
تعیین می گردد  .سه پارامتر اصلی  G.821عبارتنداز :
 :(ES ) Error Secondsهر بازه یک ثانیه که دارای  errorباشد .
 :(SES ) Severely Error Secondsهر بازه زمانی یک ثانیه که در آن احتمال خطا از  10E-3زیادتر شود .
 : (DM) Degraded Minutesهر بازه یک دقیقه که در آن احتمال خطا از  10E-6زیادتر شود .
مفاهیم  Available timeو  time Unavailableنیز به صورت مشابه قابل تعریف می باشند  .در حالت عکادی وضکعیت
 Available timeقرار داریم  Unavailable time ،با عبور احتمال خطای بیت از مرز  10E-3در ده بکازه زمکانی یکک
ثانیه متوالی آغاز می شود .
 G.826معیاری برای  Out of service quality measurementاست  .هنگامیکه لینکک در حکال سکرویس باشکد از
استاندارد  G.821استفاده می گردد در این استاندارد اطالعات به صورت  Blockهای مجزا تقسیم شکده و در پایکان هکر
 Blockیک  Check sumقرار می گیرد  .در سمت گیرنکده بکا تسکت  Check sumاز صکحت اطالعکات داخکل Block
اطمینان حاصل می شود  .در صورت وجود خطا یک  Block errorبوجود می آید پارامترهای اصلی  G.821عبارتنداز :
 :(EB) Error Blockیک  Blockکه در آن یک یا چند خطا وجود دارد .
 : (ES ) Error Secondهر بازه زمانی یک ثانیه که در آن حداقل یک  EBمشاهده شود .
) :Error Second Severely (SESهر بازه زمانی یک ثانیه که بیش از  %30در آن  EBمشاهده شود .
 EB :(BBE) Background Block Errorهایی که جز  SESنمی باشد .

برای این منظور باید در قسمت  PMنرم افزار  SRDاین موضوع را چک نمود  .با  RUNکردن این
استاندارد می توان از میزان پایداری لینک اطمینان حاصل کرد  .البته  (FADE MARGINEاختالف
بین آستانه حساسیت با  levelدریافتی ) باید حداقل  15~20dbدر نظر گرفته شود.

