•نصب سخت افزاری  ANTENNA ، ODU ، IDUبصورت گام به گام

•مراحل نصب و راه اندازی لينك راديوئي:
• نصب مانتنيگ :مانتينگ پايه ای است كه به بدنه ی دكل نصب شده و پايه ی نگهدارنده
راديو به آن بسته مي شود
• نصب آنتن به پايه ی نگهدارنده ی آنتن
• نصب راديو به پشت آنتن يا كامباينر
• نصب  IDUبر روی رک 19INCH
• كابل كشي تغذيه  -48Vبه IDU
• مونتاژ كانکتور  N.TYPEبر روی كابل ) RG 58(50Ωجهت اتصال  IDUبه ODU
• انجام  SETTINGهای اوليه بر روی  IDU & ODUبرای هر دو سمت
• توجيه آنتن و گرفتن سيگنال مناسب

قطعات كرپي مطابق شکل زير به يکديگر متصل مي شوند .چگونگي قراردادن) جهت(يك نيمه
كرپي  ،به قطر لوله نگهدارنده) متصل به دكل ( بستگي دارد .درصورتيکه قطر لوله از 10cm
كمتر باشد نيمه خارجي بصورت شکل زير قرار مي گيرد و درغيراينصورت  ،پشت و رو بسته مي
شود.در هنگام نصب بايد شيار نشان داده شده در قسمت پايين و پيچ استيل چشمي در
قسمتي قرار گيرد كه نصاب ايستاده است  .همچنين گل پيچ 10*120كه برای اتصال قطعه )
آبي رنگ مشخص شده ( به فك خارجي مي باشد بايد در سمت باال قرار گيرد.

توجه:

قطعه تيلت دهنده به كرپي ها متصل شده است .اين عمل توسط يك پيچ بلند كه بطور عمودی از داخل دو
قطعه عبور مي كند انجام مي گيرد  .اين قطعه بايد طوری نصب شود كه پيچهای تنظيم تيلت افقي و قائم به
سمت راديو باشد تا فرد دكل بند به سادگي تنظيمات خود را انجام دهد .در صورت عدم تطابق با سمت دكل
بند ،پيچ عمودی) ستاره دار( را باز كرده و تيلت دهنده را  180درجه مي چرخانيم و دوباره مي بنديم.

آنتن از سمت پشت توسط سه پيچ استيل آچار خور  ( 10*20با واشر فنری ) مطابق شکل به صفحه  Lشکل
متصل مي شود قوطي ODUراديو هميشه به سمت لبه  Lشکل قرار مي گيرد و آنتن در سمت صاف آن نصب
مي شود .همواره در زيرآنتن دو سوراخ خروج آب قراردارد كه توسط آن مي توا ن جهت آنتن را تشخيص داد.

مطابق شکل زير راديو را به آهستگي در جهت درست ( كانکتورهای راديو در پايين و به سمت سوراخ
آبرو آنتن ) به طرف آنتن برده و 4پين آن را در محل مناسب قرارمي دهيم سپس  4بست كمربندی در
داخل محل خود محکم مي شوند  .الزم است قبل از واردنمودن راديو به محل خود  ،چهار بست
كمربندی در حالت كامالً باز قرارگيرند سپس در حالتي كه راديو را به جلو فشار مي دهيم بست ها را
بصورت ضربدری محکم مي كنيم.

قوطي راديو  15GHzيك شش ضلعي مي باشد كه يك جهت بزرگتر از جهت ديگر است و بنابراين
نحوه بستن بست های نگهدارنده استيل(  )clampدر چهار جهت دو به دو با هم تفاوت دارد.

بست های استيل ( )clampمربوط به قطر بزرگتر شش ضلعي بهه طهرف بيهرون و بسهت ههای اسهتيل
( )clampمربوط به قطر كوچکتر به طرف داخل مطابق شکل قرار مي گيرد.

درمحل اتصال راديوبه آنتن اورينگ سيليکوني مناسب قراردارد و عايق بندی اين ناحيه راانجام مي
دهد .آنتن بافشارمکانيکي به سمت راديومحکم مي شود .اين اتصال توسط بست های كمربندی و پين
های راهنما وپيچهای پهلوئي صورت مي گيرد بطوريکه كليه لرزش های احتمالي آنتن اشکالي
دراتصاالت موجبری ايجاد نمي كند .اتصاالت موجبری خروجي بايد همواره بصورت مناسبي قرارگيرد و
هرگونه جابجائي احتمالي ويا عقب كشيده شدن راديو در اثرلرزش های دائمي آنتن باعث افزايش تلفات
سيگنال مي گردد.

در راديو های  1+0عالمت  H,Vبرای تغيير پالريزاسيون بر روی فلنج بزرگ فيد حك شده
است  .كه بايد جهتH,Vفلنج فيد با جهتH,Vروی ديش در يك سمت باشد .در اين حالت
جهت تغيير پالريزاسيون كافي است كه فيد آنتن را پس از باز كردن  º90چرخانده و دوباره
محکم كنيم و سپس راديو را نيز با  º90چرخش دوباره روی آنتن قرار دهيم طوری كه
دوباره دهانه ها روی هم قرار گيرند .

در حالت  1+1يك كامباينر ساخته شده كه

دارای مشخصات زير است :

1- Main Insertion Loss ≈ 2.2 ~ 3 dB
2- Standby Insertion Loss ≈ 2.2 ~ 3.2 dB
3- Antenna Side Return Loss ≈ - 20 dB
4- Main to standby Isolation ≈ 20 dB

راديوهای  Mainو  Standbyبه دو طرف  Combinerبسته ميشوند و بسته به نوع پالريزاسيون
تغييری در اتصالشان داده نمي شود.
جهت تغيير پالريزاسيون در سيستم  1+1كافي است فيد را به اندازه  90°تغيير دهيم و نيز صفحه
پالريزاسيون مطابق عاليم حك شده تغيير دهيم تا جهت پالريته عوض گردد .مطابق شکل ذيل :

پس از  RUNكردن نرم افزار و مشاهده اطالعات  ODU & IDUمي توان شروع به  SETكردن
مقادير مورد نظر كرد.

تغییرفرکانس

جهت راه اندازی يك لينك راديويي كافي است فركانس دو طرف را  SETكرده و همچنين ظرفيتهای
دو طرف يکي باشد تا لينك نرمال شود .

تغییر ظرفیت

همانطور كه مي دانيد منظور از يك لينك  ،دو عدد  IDUبا دو عدد  ODUبا SUBBAND : A,C OR B,D
غير همنام مي باشد) .يك راديو فركانس كاری باالتری دارد و ديگری فركانس كاری پايين تری دارد(.
بعد از راه اندازی نيم لينك نيز مي توان به وسيله RFLOOPاز صحت عملکرد راديو مطمئن گرديد .در اين
نوع  loopيك  sampleازيك سيگنال فرستنده در فركانس  shifterضرب ومولفه  RXتوليد مي گردد
ومولفه  RXبه مسير گيرنده وارد مي شود .
تست  RF LOOPيکي از كامل ترين تستهای موجود است كه درآن تمام اجزاء يك نيم لينك تست خواهد
شد  .سطح سيگنال دريافتي در اين وضعيت تابع توان ارسالي راديو ،ضريب كوپلينگ وميزان Return loss
آنتن است .

الزم به ياد آوری است كه اين فرمان در قسمت  FMبرنامه نرم افزاری مي باشد.

در اين حالت در روی  LED ALARM ،IDUراديو شروع به چشمك زن زرد مي كند  ،تا زمانيکه  IDUخاموش ويا
فرمان ( RFLOOP OFFبا كليك مجدد روی  RFLOOPانجام مي شود) صادر گردد و نيز  LED BERمي بايستي در
صورت نرمال بودن سبز گردد .
پس از تست يك نيم لينك و پس از اطمينان از صحت عملکرد آن بايد از حالت  RFLOOPخارج شويم .

بعد از نصب  ODUهای سايت مي بايستي لينك را توجيه نمود .اين كار مطابق طرح سايت مورد نظر مي بايستي
صورت گيرد .دكل بند مي بايست با در دست داشتن مولتي متر كه به  BNCراديو وصل مي كند لينك را طبق مراحل
ذيل توجيه نمايد :
 -1ولتاژ  AGC OFFبسته به ظرفيت راديو از  0.2V~1.7Vمتغير مي باشد :AGC OFF(.راديو مقابل خاموش يا دريافتي
ندارد).
 -2بايستي پيچهای تنظيم آنتن را به ترتيب شل كرده ابتدا به چپ و راست  SWEEPكرده و جاييکه ماكزيمم  AGCرا
دريافت مي كند  ،پيچها را تا حدودی سفت كند .سپس برای جهت باال و پايين نيز اين عمل را تکرار مي كند.
 -3سپس به سمت مقابل رفته و اعمال فوق را تکرار مي كند.
 -4برای آخرين بار سمت راديوی اول رفته و آخرين تنظيمات جزيي را انجام مي دهد.
 RECEIVE SIGNAL -5دريافتي مي بايست مطايق طرح مورد نظر دريافت گردد.
يادآوری  :در راديوی  16*2آستانه حساسيت  -77dbmمي باشد.

مونیتورینگ وضعیت لینک بصورت نرم افزاری

پس از برقراری لينك بصورت سخت افزاری مي توان از طريق نرم افزار نيز از پايداری لينك همچنين ميزان دريافت و
ارسال راديوها و ....نيز اطمينان حاصل نمود.
جهت خواندن مقادير  ODUميتوان در قسمت  settingروی  ODU MAIN,ST.BY ، TABرفته و مقادير مورد نظر را
مشاهده و يا تغييری اعمال نمود.
الزم به ذكر است كه مقادير و اطالعات راديوی مقابل را در صورت برقراری لينك مي توان مشاهده نمود.
برای اطمينان از پايداری لينك در روی  ، IDUسيستم استاندارد  G.826پياده سازی شده است.
G.826معياری برای تعيين ميزان خطای لينك است  .در حالت كاركرد عادی  ،اطالعات عبوری از لينك تصادفي هستند و
امکان اندازه گيری احتمال خطا در سطح بيت وجود ندارد و برای اين منظور بايد لينك  E1قطع شده و توسط BER-Tester
اين عمل صورت مي گيرد .اندازه گيری  Performanceلينك در سطح خطای بيت توسط استاندارد G.821تعيين مي گردد
 .سه پارامتر اصلي  G.821عبارتنداز :
 :(ES ) Error Secondsهر بازه يك ثانيه كه دارای  errorباشد .
 :(SES ) Severely Error Secondsهر بازه زماني يك ثانيه كه در آن احتمال خطا از  10E-3زيادتر شود .
 : (DM) Degraded Minutesهر بازه يك دقيقه كه در آن احتمال خطا از  10E-6زيادتر شود .
مفاهيم  Available timeو  time Unavailableنيز به صورت مشابه قابل تعريف مي باشند  .در حالت عادی وضعيت
 Available timeقرار داريم  Unavailable time ،با عبور احتمال خطای بيت از مرز  10E-3در ده بازه زماني يك ثانيه
متوالي آغاز مي شود .
 G.826معياری برای  Out of service quality measurementاست  .هنگاميکه لينك در حال سرويس باشد از
استاندارد  G.821استفاده مي گردد در اين استاندارد اطالعات به صورت  Blockهای مجزا تقسيم شده و در پايان هر
 Blockيك  Check sumقرار مي گيرد  .در سمت گيرنده با تست  Check sumاز صحت اطالعات داخل  Blockاطمينان
حاصل مي شود  .در صورت وجود خطا يك  Block errorبوجود مي آيد پارامترهای اصلي  G.821عبارتنداز :
 :(EB) Error Blockيك  Blockكه در آن يك يا چند خطا وجود دارد .
 : (ES ) Error Secondهر بازه زماني يك ثانيه كه در آن حداقل يك  EBمشاهده شود .
) :Error Second Severely (SESهر بازه زماني يك ثانيه كه بيش از  %30در آن  EBمشاهده شود .
 EB :(BBE) Background Block Errorهايي كه جز  SESنمي باشد .

برای اين منظور بايد در قسمت  PMنرم افزار  SRDاين موضوع را چك نمود  .با  RUNكردن اين استاندارد مي
توان از ميزان پايداری لينك اطمينان حاصل كرد  .البته  (FADE MARGINEاختالف بين آستانه حساسيت با
 levelدريافتي ) بايد حداقل  15~20dbدر نظر گرفته شود.

