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 -1ﻓﺮق ﺑﯿﻦ  HOPو  Sectionدر رادﯾﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺴﺖ  hopﺑﯿﻦ دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل و  repeaterاﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.ﺗﺴﺖ  sectionﺑﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺒﺪا -ﻣﻘﺼﺪ و ﺑﯿﻦ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺳﺖ.رادﯾﻮ ﻫﺎي  SECTIONﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻨﺪ.

 -2ﻓﺮق  dbﺑﺎ  dbmﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در  OSNRﭼون ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﯾن  ٢ﺳطﺢ ﺳﯾﮕﻧﺎل اﺳت واﺣد آن  dbاﺳت وﻟﯽ واﺣد اﻧدازه ﮔﯾری  powerو  noiseو
 dbm ...ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﺑرﮔﮫ ھﺎی  pmﺷش ﻣﺎھﮫ ھواوی را ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد.
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎﻟﯽ دﯾﮕر ﮐﺎرت  BST١٠در  ١٦٧٠ﯾﺎ  ONVدر  SLT١٦ھر ﮐدام ﺑﮫ اﻧدازه  ١٠dbmﺗﻘوﯾت در ﻣﺳﯾر ارﺳﺎل
اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد.
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 -٣وظﯾﻔﮫ ﯾوﻧﯾت  cllدر  sl٦٤ﭼﯾﺳت؟
اﯾن ﯾوﻧﯾت ﺑﺎ ﻧﺎم  clock unit sourceوظﯾﻔﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻼک را ﺑر ﻋﮭده دارد.ﭼون ﯾوﻧﯾت ﻣﮭﻣﯽ اﺳت  ٢ﺗﺎ در اﯾن ﺳﯾﺳﺗم
دارﯾم ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان  protectionﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﻣﺷﮑل دار ﺷدن اﯾن ﯾوﻧﯾت ﮐل ﺗراﻓﯾﮏ ﻗطﻊ ﻣﯾﺷود.

 -٤ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ  SL٦٤ﺑﺎ  SLT١٦در ﭼﯾﺳت؟
ﺳﯾﺳﺗم  SLTﻓﺎﻗد ﯾوﻧﯾت  SNﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﻌﻧﯽ در  SL٦٤ﻗﺎﺑﻠﯾت ﮐراس زدن ﺑر روی  STM-١ھﺎ وﺟود دارد وﻟﯽ در  SLTھﻣﭼﯾن
ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﯽ وﺟود ﻧدارد.

 , BWS١٦٠٠G -٥ﮐﻠﻣﮫ  ١٦٠٠ﭼﯾﺳت و از ﮐﺟﺎ آﻣده اﺳت؟
ﺣداﮐﺛر ظرﻓﯾت ١٦٠٠ , WDMﮔﯾﮓ اﺳت و ﻣﻌﺎدل  ١٦٠ﻻﻧدا ﺑﺎ ظرﻓﯾت  ١٠Gbpsﻣﯾﺑﺎﺷد.
در  HUAWEIﻣﺎ دو ﻧوع ﺑﺎﻧد دارﯾم L-band :و C . C-bandﺑﺎﻧد دارای  ١٥٣٠ﺗﺎ  ١٥٦٥ﻧﺎﻧوﻣﺗر و Lﺑﺎﻧد دارای طول
ﻣوﺟﯽ ﺑﯾن  ١٦٢٥-١٥٦٥ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﮐﮫ ھر ﻧوع ﺑﺎﻧد دارای  ٤٠ﮐﺎﻧﺎل زوج و  ٤٠ﮐﺎﻧﺎل ﻓرد اﺳت.

 -٦ﺗﻔﺎوت  WDMﺑﺎ ﻻﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻧوری ﭼﯾﺳت؟
روش  WDMﯾﮏ روش ﻣﺎﻟﺗﯽ ﭘﻠﮑس ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻘﺳﯾم طول ﻣوج اﺳت.ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣﺎﻟﺗﯽ ﭘﻠﮑس را ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺑﺎﻻ اﻧﺟﺎم
ﺑدھﯾم ﮐﮫ روش  DWDMروش ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر آن ھﺳت.
ﻻﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺻورت ﺳﻧﮑرون  sdhو ﻧﯾﻣﮫ ﺳﻧﮑرون ) pdhﺑﮫ ﺻورت ﺗﻘﺳﯾم زﻣﺎﻧﯽ( از طرﯾق ﻓﯾﺑر ارﺳﺎل
ﻣﯾﮑﻧد.
 -٧ﻓرق ﮐراس  SMA٤ﺑﺎ ﮐراس ﺳﯾﺳﺗم ھواوی ﭼﯾﺳت؟
ﮐراس  SMAاز طرﯾق واﺣد  HOAﮐﮫ در ﯾوﻧﯾت  SNﻗرار دارد اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت رﯾز ﺷدن از ﺳطﺢ  STM-١ﺗﺎ ﺳطﺢ
ﺳﯾﮕﻧﺎل  ٢Mرا دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد وﻟﯽ ﮐراس در ھواوی  OSN٧٥٠٠از ﯾوﻧﯾت  UXCSAاﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود.ﺳﯾﺳﺗم ھواوی
 BWS١٦٠٠Gﻓﺎﻗد ﯾوﻧﯾت ﮐراس ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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