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تقديـر و تشکـر :
شکر شايان نثار ايزد منان که توفيق را رفيق راهم ساخت تا اين کتاب را به پايان برسانم  .از تمامی عزيزانی که مرا
مورد لطف و محبت خود قرار داه اند و صبورانه پاسخگوی سؤاالتم بودند ،کمال تشکر را دارم .
خداوندا به ما توفيق تالش در شکست ،صبر در نوميدی ،مناعت بی غرور را عنايت فرما.
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مقدمه
تجهيــزات هــواوی کــه در حــال حاضــر در شــبکه  BackBoneمــورد اســت اده قــرار گرفتــه شــامل ســه دســته ( SDH
 ) 1600G (DWDM ، ) 9500،7500،3500و  ) OSN8800 – T64 ،OSN8800 – T32 (OTNمـی باشـند
که در اين کتاب تجهيزات  DWDM 1600Gو نرم افزار  U2000مورد بررسی قرار گرفته و با توجـه بـه حجـم ااالعـات
سعی شده است موارد کاربردی در بخش نگهداری لحاظ شود .
سیستم انتقال نوری(OPTIX BWS 1600G DWDM) BACK BONE
اين سيستم برای ظرفيت های بزرگ و مسافت اوالنی شبکه  BACK BONEوهمچنين برای شرايط کنونی و توسعه آينده
شبکه های نوری با ساختار انعطاف پذير و سازگاربا سری  OPTIXاراحی شده است.اين سيستم نقش پيشرو در شبکه انتقال
اي ا می کند .و ظرفيت دسترسی فيبر نوری را می توان همواره بدون نياز به خاموش کردن تجهيزات و يا قطع خدمات تنها با
اضافه کردن سخت افزار جديد يا افزايش گره از  10GBIT/Sتا  1920GBIT/Sگسترش داد.
سيستم  OPTIX BWS 1600Gرا می توان به صورت نقطه به نقطه وخطی و حلقه گسترش داد.اين سيستم به عنوان يک
قطعه از تجهيزات مورد است اده شبکه ، BACK BONEشهرهای مهم را برای حمل ترافيک تجهيزات سوييچينگ نوری
،شبکه شهری)،(MANتجهيزات ،DWDMتجهيزات SDHيا روترها اتصال می دهد .موقعيت سيستم
1600Gدر يک شبکه در شکل زير نشان داده شده است.
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در حال حاضر اين سيستم می تواند تا 192کانال را در يک فيبر تک  ،مالتی پلکس کند و 192سيگنال حامل اول موج های
مختلف را انتقال دهد.ماکسيمم نرخ هر سيگنال 10GBIT/Sمی باشد.در اين روش اين سيستم انتقال  1920 GBIT/Sدر
دو جهت را ،با دوفيبر تشخيص می دهد.ماکسيمم نرخ يک تک کانال به  40GBIT/Sمی رسد.سيستم OPTIX BWS
 1600Gخدمات انتقال بيش از يک جهت را نيز انجام می دهد.انتقال دو جهته دريافت وانتقال سيگنال را توسط دو
فيبرنوری با قابليت اامينان باال انجام می دهد.
سيستم مذکور توپولوژی هايی از جمله توپولوژی زنجيره ای،حلقه و.....ساپورت می کند.
اين شبکه انعطاف پذير با است اده از آيتم های ذيل متمايز شده است.
-1مالتی پلکس ودی مالتی پلکس با قابليت اامينان باال
-2تقويت کننده فيبر نوری تزريق شده با اربيم)(ERBIUM
-3تقويت کننده رامان
-4تکنولوژی برابری کانال
-5تکنولوژی SUPER WDM
-6تکنولوژی جبران پراکندگی
-7سيستم مديريت شبکه جهانی ومتمرکز
-8تکنولوژی مالتی پلکس  ADD-DROPنوری با قابليت پيکربندی مجدد
-9تکنولوژی گسترش باند C

همکار گرامی مطالب آماده شده بر اساس تجربه کاری و همچنین داکیومنت های تجهیزات هواوی جهت استفاده
شما میباشد لطفا جهت بهبود مطالب نظرات خود را به اطالع اینجانب برسانید:
1) Mehdi_pooyesh@yahoo.com
2) 09132522036
3) 035 – 37242247
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فصل اول
اصول نصب نرم افزار
U2000
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اصول نصب نرم افزار U2000
با توجه به اينکه اين نرم افزار دارای گواهی نامه ( )Licenseو شرايط خاص نصب می باشد که در بهترين حالت از سيستم
عامل  Windows 7 Ultimate 32-bitاست اده و مراحل زير را انجام دهيد .
 )3-3مراحل نصب U2000
فولدر نرم افزار را در درایو ویندوز کپی کرده پس از ورود به فولدر مربواه بر روی فايل  install_run.batکليک کنيد که
پيغام های زير را مشاهده می کنيد  (.نکته  :در زمان نصب صبور باشيد تا پيغام ها ظاهر شوند ).

بعد از پيغام های فوق پيغامی مبنی بر نصب نرم افزار  Microsoft SQL Serverظاهر ميگردد که  OKکرده تا نرم افزار
مربوط جهت  Databaseنرم افزار نصب گردد که در صورت نصب کامل پيغام های مربواه بسته ميشود .سپس مجددا وارد
فولدر نصب شده و بر روی گزينه  install.batکليک کرده که پيغام های فوق ظاهر ميگردد .
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سپس وارد ص حه اصلی نصب می گرديم .

بر روی گزينه  Nextکليک کرده تا وارد مرحله بعدی شويم که در اين مرحله زبان را در که در حالت  Englishهست
ادامه می دهيم تا در مرحله  Select installationبر روی گزينه  Custom installationکليک کرده و ادامه می
دهيم.

در مرحله بعدی بايد فايل گواهی نامه ( )Licenseمربواه را انتخاب که برای اين منظور از گزينه  Browse...فايل گواهی
نامه ( )Licenseرا از فولدر نصب با نام  License_iManager U2000.datانتخاب و  openکرده که پس از انتخاب
گواهی نامه ( )Licenseمربواه گزينه  Nextرا کليک می کنيم .
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در مرحله بعدی در قسمت  OSS Componentبايد قسمت هايی که نياز به نصب دارند انتخاب و بر روی  Nextکليک
می کنيم  .موارد انتخابی در زيرمجموعه  Common Componentتمامی گزينه ها و در زير مجموعه Network
 Service Managementتمامی گزينه ها  ،در زيرمجموعه  Network Element Managementگزينه های ، 2
 9 ، 8 ، 5 ، 3و زير مجموعه های بعدی را نيز به اور کامل انتخاب و گزينه  Nextرا کليک می کنيم .

در مرحله بعدی پس از انتخاب گزينه  Nextپيغامی ظاهر گرديده که گزينه  YESرا انتخاب و وارد مرحله بعدی نصب می
شويم .
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مراحل نصب را ای کرده تا به مرحله  Configure Databaseرسيده که در اين مرحله در قسمت Administrator
 ، Passwordپسورد مربواه که  Changeme_123می باشد وارد می کنيم  ( .نکته ای که بايد دقت شود حتما  Cرا
بزرگ و مابقی را با حروف کوچک تايپ می کنيم  ) .و بر روی گزينه  Nextکليک می کنيم .
پس از ای مراحل بعدی در مرحله  installingمراحل نصب تمامی موارد نمايش داده شده و به مرحله پايانی می رسيم .

در مراحل نصب  ،نرم افزار  Microsoft Visual C++نيز نصب می گردد .
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پس از اتمام تمامی مراحل نصب ابتدا بر روی آيکون  U2000 Serverدر  Desktopکليک کرده تا سرويس های
 Databaseفعال گردد .

پس از فعال و  runشدن سرور بر روی آيکون  U2000 Clientکليک کرده که نرم افزار مربواه باز شده که در مرحله اول
پسورد ورود به نرم افزار  Changeme_123می باشد و با  loginشدن به نرم افزار پيغامی مبنی بر تغيير پسورد ظاهر می
گردد که می توان پسورد جديد را تعيين کرد که بايد دارای مشخصاتی همچون تعداد  8الی  16کاراکتر  ،تشکيل شده از
حروف کوچک و بزرگ و همچنين است اده از يک کاراکتر مخصوص می باشد .

12

HUAWEI DOCUMENT
پس از وارد کردن پسورد جديد وارد محيط نرم افزار می شويم .

 )5-3اتصال به شلف
 ) 3-5-3نقاط اتصال  :برای ارتباط با شلف های مربواه از پورت  Ethernetاست اده می شود که برای اين منظور می
توان از سه روش زير اقدام نمود .
روش  ) 1کابل شبکه متصل به لپ تاپ را مستقيما به پورت  Ethernetمتصل می کنيم .

روش  ) 2با توجه به اتصال شلف های مختلف در ايستگاه از اريق پورت های خالی  HUBپايين راک نيز ميتوان به شلف
متصل شد که اين روش بهترين حالت می باشد .

روش  ) 3از اريق پورت های  LAN Switchنيز ميتوان به شلف های مربواه متصل شد .
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 ) 5-5-3تنظیمات ادرس  IPبر روی لپ تاپ
با توجه به اينکه شبکه هواوی برای تعريف شلف های مربواه از اريق  IPمنحصر به فرد است اده نموده است برای ارتباط با
 NEبايد تنظميات مربوط به  IPدر رنج تعريف شده شبکه را بر روی لپ تاپ تنظيم کنيم که برای اين منظور از آدرس زير
اقدام می کنيم .
Control Panel\Network and Internet\Network Connections
به فرض مثال ادرس  IPمربوط به يک  NEمقدار  10.0.11.50است .حال بايستی تنظيمات مربوط به پروتکل  IPرا بر
روی لپتاپ اوری تعريف نمود که بتوان ادرس  IPمربوط به  NEرا  Pingنمود .برای اين منظور بر روی گزينه Local
 Area Connectionکليک سمت راست نموده و گزينه  Propertiesانتخاب شود .حال بر روی گزينه Internet
) Protocol (TCP/Ipv4کليک کرده و سپس گزينه  Propertiesانتخاب شود .در پنجرهای که باز میشود ،گزينه
 Use the following IP addressرا انتخاب نماييد .سپس پارامترهای  Subnet mask ،IP addressو Default
 gatewayتعريف شوند .مثال برای مثال فوق مقدار ادرس  IPرا معادل  10.0.11.51تعريف مینماييم تا  IPلپ تاپ و
 NEهر دو در يک رنج قرار بگيرند .توجه شود که مقدار  Default gatewayبايستی مقدار ادرس  IPمربوط به همان NE
باشد .زيرا زمانی که  NEمتصل به لپ تاپ را به عنوان  Gatewayتعريف مینماييم ،با اين عمل میتوان به NEهای ديگر
نيز ارتباط داشت.

 )1-3تعریف  NEدر نرم افزار
برای اين منظور پس از تنظيمات  IPبر روی لپ تاپ و همچنين اتصال به شلف با يکی از روشهای ذکر شده با  loginشدن
به نرم افزار  U2000ص حه اصلی باز شده که وارد قسمت  Main Topologyشده و مراحل بعدی را جهت تعريف NE
انجام می دهيم .
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در ص حه اصلی  Main Topologyبرای نظم بخشيدن و جداسازی تجهيزات  SDHو  DWDMدو عدد زير شاخه
مستقل در  Physical Rootبا نام های  SDHو  DWDMبه روش زير ايجاد می کنيم .
بر روی ص حه اصلی راست کليک کرده و گزينه  Newو  Subnetرا انتخاب می کنيم .
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سپس در سربرگ  Propertyدر قسمت  Nameعبارت  DWDMرا تايپ کرده و  OKميکنيم .

بر روی آيکون ساخته شده راست کليک کرده و گزينه  Object Attributes...را انتخاب می کنيم .

در سربرگ باز شده می توان مواردی همچون سايز و نوع آيکون ساخته شده را تعيين نمود که در قسمت  Icon Sizeگزينه
 Very Largeو در قسمت  Icon Styleگزينه  Optix Bws 1600Gرا انتخاب و  OKمی کنيم.
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با دبل کليک بر روی آيکون ساخته شده وارد ص حه جديد زير مجموعه  DWDMمی شويم که در اين ص حه آيکون
مربوط به ايستگاه ها را با توجه به ماهيت  OLA ، OADMيا  OTMبودن آن ايجاد می کنيم به صورتی که بر روی
ص حه راست کليک کرده و بر روی گزينه  NEWو  NEکليک می کنيم .

17

HUAWEI DOCUMENT
سپس در سربرگ باز شده در قسمت چپ پنجره از فولدر  Optical NEماهيت ايستگاه مربواه انتخاب می گردد و در
قسمت راست پنجره مربواه نام ايستگاه و ظرفيت النداها را مشخص و  OKمی کنيم که پس از مشخص کردن مکان
قرارگيری  ،ايستگاه مربواه در توپولوژی ايجاد می گردد.

با دبل کليک بر روی آيکون ايستگاه مربواه و با توجه به اينکه هنوز هيچ  NEبرای ايستگاه مربواه تعريف نشده ص حه خام
ايستگاه مشاهده ميگردد .
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حال نوبت به تعريف  NEهای مربواه در ايستگاه می گردد که برای اين کار مجددا بر روی ص حه راست کليک کرده و بر
روی گزينه  NEWو  NEکليک می کنيم سپس در سربرگ  Create NEباز شده در قسمت چپ پنجره از فولدر LH
 WDM Seriesماهيت شلف  Optix BWS 1600Gانتخاب می گردد که پس از آن پنجره سمت راست فعال شده
در قسمت  IDمربواه را وارد و در قسمت  Nameمشخصاتی همچون  ، IDنام ايستگاه  ،نام ايستگاه مقابل و پوزيشن شلف
مربواه را ثبت می کنيم  ،همچنين در قسمت  Gateway typeگزينه  Gatewayو در قسمت IP ، ID Address
شلف مربواه را وارد می کنيم سپس در قسمت  Associated ONEنام ايستگاه شلف مربواه انتخاب و در انتها در
قسمت  Passwordهمان گزينه  Passwordرا تايپ کرده و  OKمی کنيم .

حال با انتخاب مجدد ايستگاه مربواه شلف تعريف شده در ليست قرار می گيرد .
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نکته  :در صورتی که قبال  NEساخته شده در نرم افزار در هيچ ايستگاهی تعريف نشده باشد ميتوان از روش زير نيز عمل کرد
به صورتی که بر روی ايستگاه مربواه راست کليک کرده و گزينه  Object Attributes...را انتخاب در پنجره باز شده در
سربرگ  Resource Divisionوارد شده و  NEمربواه را در پنجره سمت چپ انتخاب کرده و گزينه
انتخاب تا  NEمربواه در پنجره سمت راست وارد شده و سپس  OKمی کنيم .
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حال نوبت به  Configکردن ااالعات  NEمربواه در نرم افزار  U2000ميرسد که با دبل کليک بر روی شلف مربواه
به سه اريق اينکار صورت ميگيرد  .روش اول  Manual Configurationکه کاربر از اين اريق می تواند به صورت
دستی کارت ها را اضافه نمايد که در بخش نگهداری برای اضافه کردن  NEهای موجود در ايستگاه در لپ تاپ به هيچ عنوان
از اين روش است اده نمی گردد.
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در روش دوم يعنی  Copy NE Dataوقتی است اده ميگردد که خواسته باشيم ااالعات  NEای که قبال ساخته شده در
 NEجديد است اده کنيم که اين روش نيز در نگهداری است اده نمی گردد .
و در روش سوم  Uploadکردن است که در اين روش ااالعات و  Configشلف موجود در ايستگاه وارد نرم افزار U2000
می گردد که برای اين منظور گزينه  Uploadانتخاب و با زدن گزينه  Nextپيکربندی انجام می شود که بهترين روش
وارد کردن ااالعات به نرم افزار در حالت نگهداری می باشد .
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در اين مرحله ااالعات شلف دريافت و قابليت کار بر روی شلف مربواه به وجود می آيد .
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فصل دوم
ساختار راک و شلف
BWS1600G
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 )3-5ساختار راک
 )3-3-5پنل جلو

 ) 1يونيت PDU

اين يونيت مقسم پاور ورودی راک به قسمت های مختلف شامل شلف های داخلی و  HUBمی باشد که دو يونيت فوق از
لحاظ پاور مستقل می باشد و همزمان برای ولتاژهای  Mainو  Standbyبصورت فعال مورد است اده قرار می گيرد و آيتم
های  2الی  6اين يونيت به شرح زير می باشد.
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 )2نمايشگرهای  ALMو  RUNمربوط به اعالم خرابی و وضعيت پاور ورودی می باشد که در حالت نرمال در صورت عدم
خرابی کارت مربواه  LEDقرمز رنگ آالرم ( )ALMخاموش و  LEDسبز رنگ  RUNبه معنی وصل بودن پاور اصلی کارت
روشن می باشد .
 )3محل اتصال کابل گراند
)4محل اتصال کابل پاور اصلی
)5فيوز های پاور شلف های داخلی راک با ظرفيت  20Aکه در نرم افزار با عنوان  PWROUT-1,2,3,5,6,7در کارت
 PMUمشخص شده است .
 )6ترمينال های اتصال پاور داخلی شلف ها با نام های  OUT1,OUT2,OUT3و AUXبا ظرفيت  2Aمربوط به وايرينگ
کابل پاور  HUBکه در نرم افزار برای اين پورت با عنوان  PWROUT-4,8در کارت  PMUمشخص شده است .
 )7يونيت PMU

تنظیمات  DIPسوییچ در یونیت PMU
بر روی برد يونيت  PMUيک  DIPسوييچ چهار تايی قرار گرفته که بر اساس  ONيا  OFFبودن هر کدام از  DIPسوييچ
ها تنظيمات  PMUانجام می گيرد.
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با تغيير  PIN 1و  PIN 2در حالتهای مختلف می توان با سه شلف در راک ارتباط برقرار کرد که به اور پيش فرض تنظيم
آن بر روی شلف پايينی است .

ارتباط با شلف بااليی

Dip switch
2
)ON (0

Dip switch
1
)ON (0

ارتباط با شلف ميانی

)OFF (1

)ON (0

ارتباط با شلف پايينی

)ON (0

)OFF (1

نا شناخته

)OFF (1

)OFF (1

 PIN 3برای کنترل آشکارسازی آالرم بر روی راک می باشد که در حالت عادی  ONمی باشد .
 PIN 4برای فعال سازی مونيتورينگ پاور  PDUمی باشد که اگر  OFFباشد مونيتورينگ برای تغذيه  -48Vو در صورت
 ONبودن مونيتورينگ برای تغذيه  -60Vانجام می گيرد که به اور پيش فرض  OFFمی باشد  (.نکته  :در صورت عدم
تطابق سوييچ مربواه  ،ولتاژ اندازه گيری شده توسط نقطه مونيتورينگ غير صحيح است و ممکن است  PMUآالرم کاذب
توليد کند).
اين يونيت از جمله يونيت های اصلی سيستم به شمار می آيد که به اور نرم افزاری نيز در اولين شلف در موقعيت  1نصب
شده در راک تعريف می گردد  ،از جمله کارهای اصلی اين کارت نظارت بر عملکرد  ، PDUانتقال آالرم به باالی راک و اتاق
سوپروايزری از اريق وايرينگ ( SIDFکه در بخش های بعدی کامل توضيح داده می شود)  ،تعريف EXTERNAL
 POINTهای ورودی و خروجی و وايرينگ آنها و ...
نمایش وضعیت  Dip switchها از طریق نرم افزار U2000
برای مشاهده وضعيت  Dip switchها ميتوان با باز کردن شل ی که در آن  PMUتعريف شده است اين کار را انجام داد
که مراحل آن در زير بيان شده است .
Enviroment Monitor Interface

Configutation

PMU

NE Explorer

در پنجره بازشده از منوی کشويی موجود گزينه  DIP Switchرا انتخاب و وضعيت را مشاهده می نمائيم .که شکل آن در
ص حه بعد نمايش داده شده است .
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)8سوييچ  ، TESTاين سوييچ جهت تست سالم بودن  LEDهای باالی راک و همچنين بازر مورد است اده قرار می گيرد.
)9سوييچ  ،MUTEاين سوييچ جهت قطع صدای بازر راک مورد است اده قرار ميگيرد .
 )11سوکت  ALRMشامل پين های مربوط به  EXTERNAL POINTهای ورودی و خروجی و انتقال آالرم به SIDF
جهت اتاق سوپروايزری
)11سوکت  SERIALشامل پين های انتقال آالرم به باالی راک و همپنين دريافت آالرم از شلف های راک از اريق پورت
 ALMپنل بااليی شلف ها .
LED )12های نشانگر وضعيت کارت بدين صورت که  ALMنشانگر اعالم اخطار برای وضعيت پاور شامل قطع يا خارج از
رنج بودن و همچنين چراغ  RUNنشانگر وضعيت کارت و ارتباط با کارت  SCCمی باشد که وضعيت روشن خاموش شدن آن
بيانگر حالت های خاص می باشد که در بخش توضيح کارت ها کامل توضيح داده می شود.

 ) 2-1-2وايرينگ داخلی
وايرينگ های داخلی شامل کابل های پاور شلف ها  ،کابل پاور  HUBهای پايين راک  ،کابل انتقال آالرم به باالی راک و
همچنين کابل های  CAT5مربوط به ارتباط سوپروايزری از شلف ها به HUB
 )1کابل های پاور شلف ها که به صورت پاور ) Main(Leftو ) Standby(Rightمی باشد هرکدام به ترمينال
های  OUTيونيت  PDUمتصل شده که هر کدام به کارت پاور  PFUشلف متصل می باشد که بر روی کابل پاور
ليبل های هر فيوز مشخص شده است .
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 )2کابل پاور  HUBهای پايين راک  ،که  HUBسمت چپ پايين راک به ترمينال  AUXکارت  PDUچپ متصل و
 HUBسمت راست به ترمينال  AUXکارت  PDUسمت راست متصل می باشد.
 )3کابل انتقال آالرم به باالی راک که اين کابل به پورت  SERIALيونيت  PMUمتصل شده که خروجی آن به چهار
قسمت شده که سه سر آن هر کدام به پورت  ALMپنل بااليی شلف ها متصل شده و وظي ه انتقال آالرم از شلف
ها به باالی راک را بر عهده دارند و يک سر آن به پنل  LEDباالی راک جهت نمايش آالرم های ،Critical
 Majorو  Minorمی باشد .

با توجه به اول کابل  W1 ،به شلف باال  ،و  W2متصل به شلف وسط و  W3متصل به شلف پايينی می باشد (.پورت
 ALMشلف ها) و همچنين  W4که جهت اتصال به پنل  LEDباالی راک می باشد.
 )4کابل های  CAT5مربوط به ارتباط سوپروايزری از شلف ها به  HUBکه هر کدام مستقل به پورت
 ETHERNET1شلف ها متصل و به پورت های  HUBاتصال می يابد .

 ) 3-1-2وايرينگ خارجی
وايرينگ خارجی شامل کابل متصل به پورت  ALARMيونيت  PMUدر باالی راک می باشد که جزييات و وايرينگ
استاندارد آن در ادامه متن شرح داده ميشود  (.نکته  :در کليه ايستگاه ها تنها دو مسير  D1و  D2وايرينگ آن بر روی SIDF
انجام شده است ).
آالرم های تجهيزات انتقال شامل دو نوع می باشد  :يک نوع آالرم های آشکار شامل آالرم قرمز ( )Criticalو آالرم زرد
(  ) majorو نوع دوم آالرم صوتی از اريق يک بازر است  .آالرم صوتی بواسطه آالرم  Criticalدر تجهيزات می باشد .وقتی
برد کنترل اصلی تجهيزات) (SCCآالرم  Criticalب رستد  LEDقرمز همراه با صدای بوق فعال می شود.صدای بوق از
اريق سوييچ بی صدا کننده آالرم) (MUTEدر باالی راک( بر روی کارت  ) PMUيا سوييچ بی صدا کننده آالرم
)(ALCدر برد کنترل اصلی) (SCCانجام می شود .
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اين پورت دارای  16کانال ورودی و چهار کانال خروجی می باشد که کانال های خروجی شامل آالرم  ، majorآالرم
 Criticalو دو تای ديگر برای پورت های خروجی است وضعيت خروجی می تواند از اريق hostو  NMSتنظيم شود
(فقط در ورژن خاص) .خروجی ها از اريق رله است که جايگاه پين ها در شکل زير نمايش داده شده است.

يک سر انتهای کابل آالرم خروجی يک کانکتور  DB50است در حاليکه انتهای ديگر به دو قسمت مجزا که يکی کانکتورهای
خروجی آالرم  DB9و يکی کانکتور آالرم خارجی  DB37می باشد که در شکل زير نمايش داده شده است.
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W2و  W3کانکتورهای خروجی آالرم هستند و W1يک کانکتور ورودی آالرم اکسترنال است سيگنال های آالرم از اريق
يک کابل پورت آالرم به راک های ديگر انتقال داده می شود .از آخرين راک به راک اصلی ) (D1يا دستگاه کنترل کننده
آالرم های متمرکز شده منتقل می شود .توجه داشته باشيد که برای انتقال آالرم بين دو راک يک کابل انتقال متصل بين دو
کانکتور است که انتهای هردوسر کابل انتقال  DB9است که در شکل نمايش داده شده است .

زمانيکه کابل خروجی آالرم به راک اصلی متصل شده است بايد کانکتور  DB9از کانکتور کابل W2و  W3منتقل شده به راک
اصلی حذف گردد .با توجه به جدول ارتباای کابل ها بايد خروجی االرم به ترمينال متناظر با راک اصلی متصل شود W2 (.و W3
يکسان هستند وقتی يکی از آنها برای آالرم بين راک ها است اده شود ديگری به عنوان يک کانکتور خروجی به راک اصلی کاربرد
دارد .ميتوان چندين آالرم چندين راک را به يکديگر متصل کرد که در شکل زير نشان داده شده است .سيگنال های االرم از اريق
کابل W2و  W3کاسکدينگ آالرم به راک های ديگر منتقل شده است.آخرين راک سيگنال های آالرم را به دستگاه کنترل آالرم
های متمرکز از اريق  SIDFمتصل می کند.
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مشخصات کانکتورهای  X1الی  X3به شرح زير می باشد .
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استاندارد وايرينگ بر روی  SIDFبه شرح زير می باشد .

جهت وايرينگ و است اده از  External Pointها می توان همانند شکل زير عمل کرد .
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 ) 5-5ساختار شلف
شلف استاندارد  OptiX BWS 1600Gشامل سه بخش است  .بخش فوقانی مربوط به پورت سيگنال های الکتريکی شلف
شامل پورت های ارتباای  RS232 ، OrderWire ،و يونيت  PFUو  ،...بخش ميانی مربوط به قرار گيری يونيت ها و
بخش پايينی شامل قسمت فرم دهی پچ کوردها و سينی فن می باشد .ساختار کلی شلف در شکل زير نشان داده شده است .

 )1ماژول  ( PFUورودی پاور  Leftو  Rightشلف )
 )4منطقه يونيت ها
 )7فن

 )8درب شلف

 )2منطقه پورت ها

 )5قرقره فرم دهی پچ کورد ها

 ) 3ميله

 )6منطقه فرم دهی پچ کورد ها

 )9تنظيم کننده مقدار تضعيف يونيت VOA

بخش یونیت ها
در منطقه قرارگيری يونيت ها  13اسالت وجود دارد که به ترتيب از چپ به راست شماره گذاری شده اند  .اسالت  7صرفا
مخصوص کارت مديريت  SCCو اسالت  13برای يونيت بک آپ پاور می باشد) (PBUکه است اده از اين يونيت اختياری
می باشد .شکل زير محل قرارگيری يونيت ها را در شلف  OptiX BWS 1600Gنشان داده است.
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 )1-5یونیت های کاربردی
يونيت های مورد است اده در اين شلف بر اساس نوع کاربرد دسته بندی شده است که بيان می شود ولی برای فهم بيشتر محل
قرارگيری يونيت ها و نمايی کلی از سيستم در شکل زير نمايش داده شده است .

گروه  : Aيونيت های مبدل نوری
گروه  : Bيونيت های ماکس و دی ماکس کننده نوری
گروه  : Cيونيت های مالتی پلکس اضافه و پياده کننده نوری
گروه  : Dيونيت های آناليز کننده ايف نوری
گروه  : Eيونيت های تقويت کننده نوری
گروه  : Fيونيت های تضعيف کننده نوری متغير
گروه  : Gيونيت های انتقال زمان و کانال نظارت نوری
با توجه به گستردگی يونيت ها در هر گروه سعی شده يونيت هايی که به اور معمول است اده و خريداری شده اند تشريح
گردد  .در صورت نياز به جزييات يونيت های ديگر می توانيد به داکيومنت آن مراجعه کنيد  .الزم است قبل از معرفی يونيت
نکاتی که در کليه آنها مشترک می باشد بيان گردد .
 ) 3-1-5جزییات تشکیل دهنده بارکد یونیت

مدل
کد مشخصه

نام یونیت

ورژن

کدهای کارخانه ای

سخت افزار

شناسه سازگار با محیط زیست
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Constitutions of the bar codes on a unit (example 1)

Constitutions of the bar codes on a unit (example 2)
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 ) 5-1-5وضعیت  LEDهای  ALMو  RUNبر روی کارت ها
توضیحات وضعیت نشانگر قرمز آالرم )(ALM
وضعیت

مفهوم

خاموش

بدون آالرم

روشن

خرابی کارت  ،خطا در تست کارت

چشمک زن به صورت سه بار در ثانيه

وجود آالرم Critical

چشمک زن به صورت دو بار در ثانيه

وجود آالرم Major

چشمک زن به صورت يک بار در ثانيه

وجود آالرم Minor

توضیحات وضعیت نشانگردر حالت اجراء سبز)(RUN
وضعیت

مفهوم

چشمک زن به صورت هر دو ثانيه يکبار

عملکرد کارت نرمال می باشد ) in-service ( .

چشمک زن به صورت پنچ بار در ثانيه

کارت برای شلف تعريف نشده است ) not in-service ( .

چشمک زن به صورت يک بار در هر چهار ثانيه

ح اظت پايگاه داده  ،ارتباط اين کارت با کارت  SCCقطع شده است .
 )1نرم افزار کارت پاک شده است .
 )2کارت در اسالت مربواه بد جا خورده است .

 ) 1-1-5جزییات کارت ها

1LWFS
S Board Specification

LWFS: STM-64 transmit-receive line wavelength conversion unit with AFEC function (SuperWDM).

 )3توصیف ورژن
نسخه سخت افزاری در دسترس از  LWFSشامل  E2و  E7هستند .
Table 1 lists the version description of the LWFS.
Table 1 Version description of the LWFS

Item

Description

E2 and E7

E2, E3, E4, E5 and E7
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Table 1 Version description of the LWFS

Item
Similarity
Difference

Description

The E7 works in the same way as the E2, E3, E4 and E5.





Replacement






The E2 and the E3, E4, E5 and E7 adopt different error correction
encoding methods. The E2 adopts FEC, but the E3, E4, E5 and E7 adopts
AFEC.
The E7, E5, E4 and E3 supports MS-AIS detecting, but the E2 does not.
The E3, E4, E5 and E7 supports the AFEC mode setting and FEC mode
setting.
The E4, E5 and E7 supports client-side XFP module, but the E2 and E3
do not.
The E7, E5, E4 and E3 can replace the E2. When connecting the E7, E5,
E4 or E3 with the E2 on the WDM side, set the error correction encoding
of the E7, E5, E4 or E3 to FEC instead of FEC.
The E2 cannot replace the E7, E5, E4 or E3.
The E7 can replace the E5, E4, E3 and E2.

) کاربرد5
 وSDH  و بالعکس )که بين تجهيزاتColor  بهB&W  يک نوع مبدل نوری می باشد ( به اصطالح تبديلLWFS
 را دريافت و متناسب با کانال های ورودی کارت هایSDH  از سمتSTM-64  قرار می گيرد که ظرفيتDWDM
 روی196.05 THZ  الی192.10 THZ مالتی پلکس تغيير ميدهد (با تنظيمات نرم افزاری در محدوه فرکانسی
کارت مربواه برای يک کانال خاص) و يا بالعکس کانال مربواه را از کارت دی مالتی پلکس دريافت و با تبديل در سطح
.  که شکل زير نمای کلی عملکرد آن را در شبکه بيان می کند. تحويل می دهدSDH  به تجهيزاتSTM-64
Figure 1 Application of the LWFS in WDM system
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) توابع و ویژگی ها1
.  هستندALS  شامل تبديل اول موج وLWFS توابع اصلی و ويژگی های پشتيبانی شده توسط
For detailed functions and features, refer to Table 1.
Table 1 Functions and features of the LWFS

Function and Feature

Basic function

Description

Accesses STM-64/OC-192/10GE-WAN optical signals on the client side.
Converts the signals into WDM standard wavelength compliant with ITU-T
G.694.1.The reverse process is similar.

Encoding mode




Supports the RZ encoding.
Adopts superWDM, supports differential phase return to zero (DRZ)
encoding.

Band type




Fixed wavelength: (RZ) 80 channels in C band
Tunable wavelength: (DRZ) 192 channels in C band

Channel spacing




RZ: 100GHz
DRZ: 25 GHz or 50 GHz

FEC function



E3LWFS, E4LWFS and E5LWFS support the AFEC encoding
specified in ITU-T G.975.1.
E2LWFS supports the FEC encoding specified in ITU-T G.975.


Tunable wavelength
function

DRZ: Supports tunable wavelength optical module.
25 GHz : The output WDM wavelength of the module is tunable between
191.300 THz and 196.075 THz, totally 192 wavelengths.
50 GHz : The output WDM wavelength of the module is tunable between
192.10 THz and 196.05 THz, totally 80 wavelengths.

Overhead processing

Supports overhead processing compliant with ITU-T G.709.

ESC function

Supports ESC function.

Alarms and
performance events
monitoring

ALS function




Monitors B1, B2, SM_BIP8 and PM_BIP8 bytes to help locate faults.
Monitors performance parameters and alarm signals, including the
monitoring on laser bias current, laser cooling current, laser working
temperature and optical power.

Supports automatic laser shutdown (ALS) function.
For details about the working principles of the ALS, refer to Product.

Loopback

Supports:





Inloop on the WDM side
Outloop on the WDM side
Inloop on the client side
Outloop on the client side
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Table 1 Functions and features of the LWFS

Function and Feature
Protection scheme

Description

Supports:




Power protection
Regenerating OTU

a

Supports centralized power protection .




Pluggable optical
module

Inter-board wavelength protection
Inter-subrack 1+1 optical channel protection
1:N (N≤8) optical channel protection




E3LWFS, E4LWFS, E5LWFS: E1TMR, E2TMR, E3TMR, E1TMRS,
E2TMRS, E3TMRS
E2LWFS: E2LRF, E2LRFS
E7LWFS: E4TMR, E4TMRS
E4LWFS, E5LWFS, E7LWFS: Supports the 10 Gbit/s small formfactor pluggable (XFP) optical module on the client side.
E2LWFS, E3LWFS: Not support.

a: Only the E7LWFS board does not support centralized power protection.

) اصل کار و روند سیگنال1
ماژول، WDM  ماژول نوری سمت،  ماژول نوری سمت سرويس گيرنده:  متشکل از پنج بخش استLWFS يونيت
 ماژول کنترل و ارتبااات و ماژول تغذيه، پردازش و سرويس کدينگ و ديکدينگ
Figure 1 is the functional block diagram of the LWFS unit.
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) پنل جلو5
. پورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل واحد جلو وجود دارد، ALM  وRUN نمايشگر های
Figure 1 shows the LWFS front panel.

E2LWFS/E3LWFS

E4LWFS/E5LWFS/E7LWFS

Indicators
There are two indicators on the front panel.


Running status indicator (RUN) - green



Alarm status indicator (ALM) - red
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Interfaces
There are four optical interfaces on the front panel of the LWFS.
Table 1 Types and descriptions of the LWFS interfaces

Interface

Connector
Type

Description

Connected to the optical demultiplexer unit or the OADM unit to receive
WDM signals

IN

LC

OUT

LC

Connected to the optical multiplexer unit or the OADM unit to transmit
WDM signals

TX

LC

Connected to the client-side equipment to transmit service signals

RX

LC

Connected to the client-side equipment to receive service signals

NM ) پیکربندی مرجع3
 معرفی میNM  در يک سيستمLWFS  پورت ها و پارامتر ها را برای پيکربندی،در اين بخش ااالعات مانند اسالت
.کند
Table 1 lists the sequence number displayed in an NM system of the optical interface on the board
front panel.
Table 1 Display of the LWFS optical interfaces

Interface on the Panel

Interface on the NM

IN/OUT

1

TX/RX

2
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LWFS ) مشخصات کارت7
.  سطح ايمنی ليزر می باشد، WDM  وClient  شامل مشخصات ماژول های نوری سمتLWFS مشخصات يونيت

Client مشخصات نوری ماژول سمت
Table 1 lists the specifications of optical module on the client side of the LWFS.
Parameters

Unit

Specifications

Optical interface type

-

I-64.1

-

S-64.2b

L64.2

Line code format

-

NRZ

NRZ

NRZ

NRZ

Optical source type

-

SLM

SLM

SLM

SLM

2 km (1.2
mi.)

10 km (6
mi.)

40 km (25
mi.)

80km (50
mi.)

1290–1330

1290–1330 1530–1565

1530–1565

Target distance

Transmitter parameter specifications at point S
Operating wavelength range

nm

Maximum mean launched power

dBm –1

–1

+2

+4

Minimum mean launched power

dBm –6

–6

–1

0

Minimum extinction ratio

dB

6

6

+8.2

+10

Maximum -20 dB spectrum width

nm

1

1

0.3

0.3

Minimum side-mode suppression ratio
(SMSR)

dB

30

30

30

30

Eye pattern mask

NA

Compliant with G.691

PIN

PIN

Receiver parameter specifications at point R
Receiver type

-

PIN

PIN

Operating wavelength range

nm

1200–1650

1200–1650 1200–1650

1200-1650

Receiver sensitivity

dBm –11

–11

–14

–24

Receiver overload

dBm –1

–1

–1

–7

Maximum reflectance

Db

–27

–27

–27

–27
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WDM مشخصات نوری ماژول سمت
Table 2 and Table 3 list the optical specifications on the WDM side of the LWFS.
Table 2 Specifications of fixed wavelength optical module on the WDM side of the LWFS
Parameter

Unit

Specification

Channel spacing

GHz

100

100

Line code format

-

RZ

RZ

Transmitter parameter specifications at point S
Maximum mean launched power

dBm

0

0

Minimum mean launched power

dBm

-5

-5

Minimum extinction ratio

dB

10

10

Nominal central frequency

THz

192.10 - 196.00

192.15 - 196.05

Central frequency deviation

GHz

±10

±10

Maximum -20 dB spectral width

Nm

0.3

0.3

Minimum SMSR

dB

35

35

Maximum dispersion

ps/nm

500

500

Eye pattern mask

-

NA

NA

Receiver type

-

PIN

PIN

Operating wavelength range

Nm

1200 – 1650

1200 – 1650

Receiver sensitivity

dBm

-16

-16

Receiver overload

dBm

0

0

Maximum reflectance

dB

-27

-27

Receiver parameter specifications at point R
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Table 3 Specifications of tunable wavelength optical module on the WDM side of the LWFS
Parameters

Unit

Specification

Channel spacing

GHz

50

25

Line code format

–

DRZ

DRZ

Transmitter parameter specifications at point Sn
Maximum mean launched power

dBm

0

0

Minimum mean launched power

dBm

–5

–5

Minimum extinction ratio

dB

+13

+13

Central frequency

THz

192.10 – 196.05

191.30 – 196.075

Central frequency deviation

GHz

±3

±2.5

Maximum –20dB spectral width

Nm

0.3

0.3

Minimum SMSR

dB

35

35

Maximum dispersion

ps/nm

1000

1000

Eye pattern mask

–

NA

NA

Receiver parameter specifications at point Rn
Receiver type

–

PIN

PIN

Operating wavelength range

Nm

1200 – 1650

1200 – 1650

Receiver sensitivity

dBm

–16

–16

Receiver overload

dBm

0

0

Maximum reflectance

dB

–27

–27

Laser Safety Level
The laser safety level of the optical interface is CLASS 1.
The maximum output optical power of each optical interface is lower than 10 dBm.
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3D40
4

S Board Specification
D40: 40-channel demultiplexing unit

) توصیف ورژن3
. در دسترس استTN11 ، D40 تنها يک نسخه کاربردی از يونيت
Table 1 lists the types of the TN11D40.
Table 1 Type description of the D40
Unit
TN11D40

Type

Description

01

Demultiplexes one main path into 40 C_EVEN channels.

02

Demultiplexes one main path into 40 C_ODD channels.

کاربرد

)5

 سيگنال41  يک نوع دی مالتی پلکسر نوری است که قابليت دی مالتی پلکس يک سيگنال نوری به حداکثرD40 کارت
.  را داردITU-T متناسب با استاندارد
For the position of the D40 in the WDM system, see Figure 1.

Figure 1 Position of the D40 in the WDM system

توابع و ویژگی ها

)1

 نظارت و، نظارت آنالين برعملکرد نوری، D40توابع اصلی و ويژگی های پشتيبانی شده توسط دی مالتی پلکسر
.مونيتورينگ آالرم ها و رويدادها
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For detailed functions and features, refer to Table 1.
Table 1 Functions and features of the D40

Function and
Feature

Basic function

Description

Demultiplexes main path signal to a maximum of 40 channels of service.



Demultiplexes one main path into 40 C_EVEN channels.
Demultiplexes one main path into 40 C_ODD channels.

Online optical
performance
monitoring

Provides the online monitoring interface. A small amount of optical signal can be
output to the spectrum analyzer or spectrum analyzer unit through the interface
so as to monitor the spectrum and optical performance of the multi-channel
signal without interrupting the services.

Alarms and
performance
events monitoring

Provides the function of optical power detection and the function to report the
alarms and performance events of the board.

) اصل کار و روند سیگنال1
. ماژول منبع تغذيه،  ماژول کنترل و ارتبااات،  ماژول تشخيص و کنترل دما، شامل ماژول های نوریD40 يونيت
Figure 1 shows the functional modules and signal flow of the D40.
Figure 1 Functional modules and signal flow of the D40
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روند سیگنال
گيرنده نوری يک سيگنال نوری مالتی پلکس شده را دريافت و به دی مالتی پلکسر ارسال می کند .دی مالتی پلکسر قابليت
جداسازی اين يک سيگنال نوری مالتی پلکس شده را به  41کانال تک اول موج نوری را دارد که از اريق خروجی های D1
الی  D40در دسترس می باشد .

 )5پنل جلو
نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  D40وجود دارد.
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D40 ) کد مشخصه برای3
 يکی نشان دهنده باند سيکنال نوری و ديگری نشان دهنده پردازش. متشکل از دو کاراکتر استD40 کد مشخصه برای
.اول موج زوج يا فرد سيگنال های نوری توسط يونيت است
The detailed information of the characteristic code is given in Table 1.
Table 1 Characteristic code for the D40

Code

Meaning

Description

The first
character

Band

Indicates the band of the optical signals processed by the board.
The value C represents C band; the value L represents L band.

The second
character

Odd/Even
wavelengths

Indicates whether the wavelengths that bear signals are odd or
even wavelengths. The value E represents even wavelengths; the
value O represents odd wavelengths.

For example, the characteristic code for the TN11D40 is CE, indicating C band and even
wavelengths.

NM ) پيکربندی مرجع7
. معرفی می کندNM  پورت های نوری را برای پيکربندی در،در اين بخش ااالعات مانند اسالت

Table 1 Serial numbers of the interfaces of the D40 displayed on the NM
Interface on the Panel

Interface on the NM

IN

1

D01-D40

2-41

MON

42
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D40 ) مشخصات کارت8

Table 1 lists the optical specifications of the D40.
Table 1 Optical specifications of the D40

Item

Unit

Value

Adjacent channel spacing

GHz

100

Insertion loss

dB

≤6.5

Optical return loss

dB

>40

Operating wavelength range

nm

1529-1561

Adjacent channel isolation

dB

>25

Non-adjacent channel isolation

dB

>30

Polarization dependent loss

dB

≤0.5

Temperature characteristics

nm/℃

<0.002

Maximum channel insertion loss difference

dB

≤3

-0.5 dB bandwidth

nm

>0.2

-1 dB bandwidth

nm

>0.4

-20 dB bandwidth

nm

<1.4
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frequencies and wavelengths of the D4002 board (C_EVEN)
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frequencies and wavelengths of the D4003 board (C_ODD)
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M40
5

S Board Specification
M40: 40-channel multiplexing unit

) توصیف ورژن3
. در دسترس استTN11 ، M40 تنها يک نسخه کاربردی از يونيت
Table 1 lists the types of the TN11M40.
Table 1 Type description of the M40
Unit
TN11M40

Type

Description

01

Multiplexes 40 C_EVEN channels into one main path.

02

Multiplexes 40 C_ODD channels into one main path.

کاربرد

)5

 نوری متناسب باWDM  سيگنال41  يک نوع مالتی پلکسر نوری است که قابليت مالتی پلکس حداکثرM40 کارت
.  را به يک سيگنال داردITU-T استاندارد
For the position of the M40 in the WDM system, see Figure 1.
Figure 1 Position of the M40 in the WDM system
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) توابع و ویژگی ها1
 نظارت بر عملکرد، نظارت بر عملکرد آنالين نوری، M40توابع اصلی و ويژگی های پشتيبانی شده توسط مالتی پلکسر
.آالرم و رويدادها هستند
For detailed functions and features, refer to Table 1.
Table 1 Functions and features of the M40

Function and
Feature

Basic function

Description

Multiplexes a maximum of 40 channels into one fiber.



Online optical
performance
monitoring

Multiplexes 40 C_EVEN channels into one main path.
Multiplexes 40 C_ODD channels into one main path.

Provides the online monitoring interface. A small amount of optical signal can
be output to the spectrum analyzer or spectrum analyzer unit through the
interface so as to monitor the spectrum and optical performance of the multichannel signal without interrupting the services.

Alarms and
Provides the function of optical power detection and the function to report the
performance events alarms and performance events of the board.
monitoring

) اصل کار و روند سیگنال1
. ماژول منبع تغذيه،  ماژول کنترل و ارتبااات،  ماژول تشخيص و کنترل دما، شامل ماژول های نوریM40 يونيت
Figure 1 shows the functional modules and signal flow of the M40.
Figure 1 Functional modules and signal flow of the M40
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)5

پنل جلو

نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  M40وجود دارد.
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M40 کد مشخصه برای

)3

 يکی نشان دهنده باند سيکنال نوری و ديگری نشان دهنده پردازش. متشکل از دو کاراکتر استM40 کد مشخصه برای
.اول موج زوج يا فرد سيگنال های نوری توسط يونيت است
The detailed information of the characteristic code is given in Table 1.
Table 1 Characteristic code for the M40

Code

Meaning

Description

The first
character

Band

Indicates the band of the optical signals processed by the board.
The value C represents C band; the value L represents L band.

The second
character

Odd/Even
wavelengths

Indicates whether the wavelengths that bear signals are odd or
even wavelengths. The value E represents even wavelengths; the
value O represents odd wavelengths.

For example, the characteristic code for the TN11M40 is CE, indicating C band and even
wavelengths.

NM ) پیکربندی مرجع7
. معرفی می کندNM  پورت های نوری را برای پيکربندی در،در اين بخش ااالعات مانند اسالت
The serial numbers of the optical interfaces on the panel of the board displayed on the NM are listed
in Table 1.
Table 1 Serial numbers of the interfaces of the M40 displayed on the NM
Interface on the Panel

Interface on the NM

OUT

1

M01-M40

2-41

MON

42
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M40 ) مشخصات کارت8
Table 1 lists the optical specifications of the M40.
Table 1 Optical specifications of the M40

Item

Unit

Value

Adjacent channel spacing

GHz

100

Insertion loss

dB

≤6.5

Optical return loss

dB

>40

Operating wavelength range

nm

1529.16-1560.61

Adjacent channel isolation

dB

>22

Non-adjacent channel isolation

dB

>25

Polarization dependence loss

dB

≤0.5

Temperature characteristics

nm/℃

≤0.002

Maximum channel insertion loss difference

dB

≤3
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frequencies and wavelengths of the M4001 board (C_ODD)
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frequencies and wavelengths of the M4002 board (C_EVEN)
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V40
6

S Board Specification
V40: 40-channel multiplexing unit with VOA

) توصیف ورژن3
. استE1 ، V40 نسخه سخت افزاری در دسترس از
Table 1 lists the version description of the V40.
Table 1 Version description of the V40
Item

Description

Board hardware version

E1

Similarity

NA

Difference

NA

Replacement

NA

Table 2 lists the types of the V40.
Table 2 Type description of the V40
Board
V40

Type

Description

01

Multiplexes 40 C_EVEN channels into one main path.

02

Multiplexes 40 C_ODD channels into one main path.

05

Multiplexes 40 C_EVEN_PLUS channels into one main path.

06

Multiplexes 40 C_ODD_PLUS channels into one main path.
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) کاربرد5
 يک نوع مالتی پلکسر نوری با تضعيف کننده داخلی می باشد که ميتوان به اور نرم افزاری لول ورودی هرV40 کارت
کدام از پورت ها را تعيين نمود که بهترين حالت برای يکنواخت کردن سيگنال ها و تنظيمات اختالف لول کانالها می
.  را به يک سيگنال داردITU-T  نوری متناسب با استانداردWDM  سيگنال41 باشد و قابليت مالتی پلکس حداکثر
For the position of the V40 in the WDM system, see Figure 1.
Figure 1 Position of the V40 in the WDM system

توابع و ویژگی ها

)1

 نظارت بر عملکرد، نظارت بر عملکرد آنالين نوری، V40توابع اصلی و ويژگی های پشتيبانی شده توسط مالتی پلکسر
.آالرم و رويدادها هستند
For detailed functions and features, refer to Table 1.
Table 1 Functions and features of the V40

Function and
Feature

Basic function

Online optical
performance
monitoring

Description

Multiplexes 40 channels with the channel spacing of 100 GHz into the main
path. Adjusts the output optical power of each wavelength signal.

Provides the online monitoring interface. A small amount of optical signal can
be output to the spectrum analyzer or spectrum analyzer unit through the
interface so as to monitor the spectrum and optical performance of the multichannel signal without interrupting the services.

Alarms and
Supports:
performance events
 Optical power detecting
monitoring
 Alarm and performance event reporting
Power protection

Supports secondary power protection.
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)1

اصل کار و روند سیگنال

يونيت  V40شامل ماژول های نوری ،ماژول تشخيص و کنترل دما  ،ماژول کنترل و ارتبااات  ،ماژول منبع تغذيه.
Figure 1 is the functional block diagram of the V40 unit.

Figure 1 Functional block diagram of the V40 unit

روند سیگنال
هر يک از پورت های نوری  M40-M01يک کانال تک اول موج سيگنال های نوری را دريافت و سيگنال پس از تنظيم
قدرت نوری توسط  VOAمالتی پلکسر می فرستد  ،مالتی پلکسر پس از تجميع  41کانال از تک اول موج سيگنال نوری به
يک کانال از سيگنال های نوری  ،و سپس خروجی آنها را از اريق پورت نوری  OUTانتقال می يابد .
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پنل جلو

)5

. وجود داردV40  پورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو، ALM  وRUN نمايشگر های
Figure 1 V40 front panel

C_EVEN

C_ODD

C_EVEN_PLUS

Interfaces
There are 42 optical interfaces on the V40 front panel.
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Table 1 lists the type and function of each interface.
Table 1 Types and functions of the V40 interfaces

Interface

Connector
Type

Description

Connected to the optical transponder boards to receive the signals to be
multiplexed.

M01–
M40

LC

OUT

LC

Connected to the ITL for odd/even multiplexing or the optical amplifier
board to transmit multiplexed signals.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/10 tap of the total composite signal at the OUT port
(10 dB lower than the actual signal power).

V40 ) مشخصات کارت3
Table 1 lists the optical specifications the V40.
Table 1 Optical interface parameter specifications of the V40
Parameters

Unit

Specifications

Channel spacing

GHz

100

Insertion loss

dB

<8

Reflectance

dB

< - 40

Operating wavelength range (Comply with ITU-T Grid)

nm

1528.96 to 1560.61

Attenuation range

dB

0 to 15

Isolation (adjacent channels)

dB

> 22

Isolation (non-adjacent channels)

dB

> 25

Polarization dependent loss (PDL)

dB

< 0.5

Temperature characteristics

pm/°C

<2

Maximum channel insertion loss difference

dB

<3
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FIU
S Board Specification
FIU: fiber interface unit

 )1کاربرد
يونيت  FIUيک نوع ماکس و دی ماکس کننده نوری است .اين يونيت قابليت ماکس و دی ماکس کردن سيگنال کانال های
اصلی و کانال سوپروايزری را دارد .
For the position of the FIU in the WDM system, see Figure 1.

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  FIUشامل ماژول های نوری ،ماژول تشخيص قدرت نوری  ،ماژول کنترل و ارتبااات ،و ماژول منبع تغذيه
Figure 1 Functional modules and signal flow of the FIU
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روند سیگنال
مالتی پلکسر مسير اصلی سيگنال های نوری را از اريق پورت نوری  RCو سيگنال کانال سوپروايزری از اريق پورت نوری
 RMدريافت و پس از تجميع به يک کانال از سيگنال های نوری تبديل و سپس سيگنال ماکس شده از اريق پورت نوری
خروجی به فيبر انتقال می يابد .
سيگنال دريافتی از اريق فيبر نوری به پورت  INوارد و سپس به دی مالتی پلکس ارسال می گردد که دی مالتی پلکسر
قابليت جداسازی سيگنال های اصلی نوری و کانال سوپروايزری را دارد که پس از جدا سازی سيگنال اصلی از اريق پورت
 TCو کانال سوپروايزری از اريق پورت  TMبه کارت سوپروايزری متصل می شود.

 )3پنل جلو
نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  FIUوجود دارد.
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Types and functions of the FIU-03 interfaces
Interface

Connector Type

Description

TC

LC

Connected the optical amplifier unit to tranmit C-band chanels

RC

LC

Connected the optical amplifier unit to receive C-band chanels

IN/OUT

LC

Connected to the line-side ODF to receive or transmit line signals

RM/TM

LC

Connected the optical supervisory unit to receive or tranmit the
supevisory chanel at 1510 nm

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to
accomplish in-service monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the
OUT port (20 db lower than the actual signal power).

Types and functions of the FIU-06 interfaces
Interface

Connector Type

Description

TC

LC

Connected the optical amplifier unit to tranmit C-band chanels

RC

E2000/APC

Connected the optical amplifier unit to receive C-band chanels

IN

LC

Connected to the line-side ODF to receive line signals

OUT

E2000/APC

Connected to the line-side ODF to transmit line signals

RM/TM

LC

Connected the optical supervisory unit to receive or tranmit the
supevisory chanel at 1510 nm

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to
accomplish in-service monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the
OUT port (20 db lower than the actual signal power).
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FIU ) مشخصات کارت1
Optical specifications of the FIU

Interface

Item

Unit

Value

-

Operating wavelength range

nm

1529-1561

-

Operating wavelength range of optical supervisory channel

nm

1500-1520

-

Optical return loss

dB

>40

IN-TM
RM-OUT

Insertion loss

dB

≤1.5

IN-TC
RC-OUT

Insertion loss

dB

≤1

IN-TM

Isolation

dB

>40

IN-TC

Isolation

dB

>12

Parameter specifications of FIU-03/06 (C+1510)
Parameters

Unit

Specifications

Operating wavelength range

Nm

C-band: 1529–1561
Supervisory channel in C-band: 1500–1520

Insertion loss

Db

INTC:  1.0
RCOUT:  1.0
INTM (@M): < 1.5
RMOUT(@M): < 1.5

Isolation

dB

IN to TM (@ C): > 40
IN to TC (@ M): > 12

Return loss

dB

> 40

Directivity

dB

> 55

Polarization dependent loss
(PDL)

dB

< 0.2

Note: @M, indicates the measured value of the 1510-nm optical supervisory signals.
@C, indicates the measured value of the C–band optical signals.
@L, indicates the measured value of the L–band optical signals
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HBA
S Board Specification
HBA: high-power booster amplifier board

)1

کاربرد
 HBAيک نوع يونيت تقويت کننده های نوری است HBA .قابليت تقويت سيگنال های نوری که به مقصد ارسال می شود را
دارد .
Figure 1 Position of the HBA in the WDM system

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  HBAمتشکل از ماژول های نوری  ، EDFAماژول راه انداز و تشخيص  ،ماژول کنترل و ارتبااات و ماژول منبع تغذيه.
Figure 1 Functional modules and signal flow of the HBA

روند سیگنال
يک کانال از سيگنال نوری ماکس شده ار نقطه  INدريافت و در ورودی ماژول نوری  EDFAقرار می گيرد .ماژول نوری  EDFAيک
تقويت کننده پرقدرت نوری است  .سپس سيگنال تقويت شده از اريق پورت خروجی ( )OUTبه ماژول  FIUانتقال می يابد.
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) پنل جلو3
. وجود داردHBA  پورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو، ALM  وRUN نمايشگر های

Types and functions of the HBA interfaces
Interface

Connector
Type

Description

IN

LC

Connected to the optical multiplexer unit, the OADM unit or the ITL to receive the
signals that are to be amplified.

OUT

E2000/APC

Connected to the FIU or the line-side ODF to transmit the amplified signals.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish in-service
monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/999 tap of the total composite signal at the OUT port (30 dB
lower than the actual signal power).
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) مشخصات کارت4
Optical specifications of the HBA

Item

Unit

Value

Type

-

TN11HBA

Channel allocation

nm

40-channel system: 192.1 THz-196.05 THz
10-channel system: Any two of the last 20 wavelengths are
spaced at 200 GHz.

Nominal input power range

dBm -19 to -3

Typical input power of a single
wavelength

dBm 40-channel system: -19
10-channel system: -13

Noise figure (NF)

dB

<8

Output reflectance

dB

<-45

Maximum total output power

dBm 26

Gain response time on
adding/dropping of channels

ms

<10

Channel gain

dB

29±1

Gain flatness

dB

≤2.5

Polarization dependent loss

dB

<0.5

Polarization mode dispersion

ps

<0.5

Parameters of HBA
Item

Unit

Performance parameter
40-channel

10-channel

Operating wavelength range

Nm

192.1–196.0 THz

192.1–194.0 THz

Total input power range

dBm

–19 to –3

–19 to –9

Noise figure (NF)

dB

<8

<8

Output reflectance

dB

<–45

<–45

Output power range

dBm

10–26

16–26

Gain response time to add/drop the channel

Ms

<10

<10

Channel gain

dB

29

35

Gain flatness

dB

≤2.5

≤2.5

Polarization dependent loss (PDL)

Db

<0.5

<0.5

Polarization mode dispersion (PMD)

Ps

<0.5

<0.5
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OAU
S Board Specification
OAU: optical amplifier unit

 )1کاربرد
 OAUبرای تقويت سيگنال های نوری است اده شده است OAU.را می توان در هر دو جهت ارسال و دريافت است اده نمود.
Figure 1 Application of the OAU in WDM system

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  OAUمتشکل از چهار بخش است  ،ماژول های نوری  ، EDFAماژول راه انداز و تشخيص  ،ماژول کنترل و ارتبااات و ماژول
منبع تغذيه.
Functional block diagram of the OAU unit
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روند سیگنال
يک کانال از سيگنال نوری ماکس شده ار نقطه  INدريافت و در ورودی ماژول نوری(تقويت کننده فيبر آالئيده با اربيوم )
 EDFAقرار می گيرد .ماژول نوری ) EDFA(erbium-doped fiber amplifierيک تقويت کننده پرقدرت نوری
است  .سپس سيگنال تقويت شده از اريق پورت خروجی ( )OUTانتقال می يابد.
 OAUرا می توان به يک ماژول جبران پراکندگی ( ، )DCMبا است اده از پورت های نوری  RDC / TDCمتصل نمود .

)3

پنل جلو

نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  OAUوجود دارد.
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Table 1 Types and functions of the OAU interfaces

Interface

IN

Connector
Type

LC

Description

In the transmit direction, connected to the optical multiplexer unit, the
OADM unit or the ITL to receive the signals that are to be amplified.
In the receive direction, connected to the FIU or the line-side ODF to
receive the signals that are to be amplified.

OUT

LC

In the transmit direction, connected to the FIU or the line-side ODF to
transmit the amplified signals.
In the receive direction, connected to the optical demultiplexer unit, the
OADM unit or the ITL to receive the signals that are to be amplified.

RDC

LC

If the DCM is required, connected to the DCM to receive the dispersion
compensated signals.
If the DCM is not required, connected to the TDC interface directly by a
fiber jumper.

TDC

LC

If the DCM is required, connected to the DCM to transmit the signals that
are to be dispersion compensated.
If the DCM is not required, connected to the RDC interface directly by a
fiber jumper.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the OUT port
(20 dB lower than the actual signal power).

) مشخصات کارت4


Parameters of OAUC01 for C band

Item

Unit

Application code

80 channels performance parameter
20 dB

26 dB

31 Db

Operating wavelength range

nm

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

Total input power range

dBm

–32 to 0

–32 to –6

–32 to –11

Single
channel
input power
range

32 channels

dBm

–32 to –15

–32 to –21

–32 to –26

40 channels

dBm

–32 to –16

–32 to –22

–32 to –27

80 channels

dBm

–32 to –19

–32 to –25

–32 to –30

Noise figure (NF)

dB

<9 a

<7 a

<6 a

Output reflectance

dB

<–40

<–40

<–40
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Item

Unit

80 channels performance parameter

Input reflectance

dB

<–40

<–40

<–40

Pump leakage at input end

dBm

<–30

<–30

<–30

Maximum reflectance
tolerable at input end

dB

–27

–27

–27

Maximum reflectance
tolerable at output end

dB

–27

–27

–27

Maximum total output
power

dBm

20

20

20

Gain response time to
add/drop the channel

ms

<10

<10

<10

Maximum channel gain

dB

20–23

23–29

29–31

Gain flatness

dB

≤2

≤2

≤2

Multi-channel gain tilt

dB/dB

≤2

≤2

≤2

Polarization dependent loss
(PDL)

dB

≤0.5

≤0.5

≤0.5






a: The value for noise figure is varying with the gain which can be tunable, only the typical value is given here.
Note: As for E3OAUC01 amplifier, the total gain is 33 dB. The internal insertion loss ranges from 2 dB to 13
dB, and thus the gain varies from 20 to 31.

Table 6-25 Parameters of OAUC03 for C band

Item

Unit

80 channels performance parameter

Application code

-

24 dB

29 dB

36 dB

Operating wavelength range

nm

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

Total input power range

dBm

–32 to –4

–32 to –9

–32 to –16

Single channel
input power
range

32 channels

dBm

–32 to –19

–32 to –24

–32 to –31

40 channels

dBm

–32 to –20

–32 to –25

–32

80 channels

dBm

–32 to –23

–32 to –28

–32

Noise figure (NF)

dB

<7 a

<6 a

<6 a

Output reflectance

dB

<–40

<–40

<–40

Input reflectance

dB

<–40

<–40

<–40

Pump leakage at input end

dBm

<–30

<–30

<–30

Maximum reflectance tolerable at
input end

dB

–27

–27

–27

Maximum reflectance tolerable at
output end

dB

–27

–27

–27

Maximum total output power

dBm

20

20

20
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Item

Unit

80 channels performance parameter

Gain response time to add/drop
the channel

ms

<10

<10

<10

Maximum channel gain

dB

24–28

28–30

30–36

Gain flatness

dB

≤2

≤2

≤2

Multi-channel gain tilt

dB/dB

≤2

≤2

≤2

Polarization dependent loss (PDL)

dB

≤0.5

≤0.5

≤0.5






a: The value for noise figure is varying with the gain which can be tunable, only the typical value is given here.
Note: As for E3OAUC03 amplifier, the total gain is 38 dB. The internal insertion loss is 2-14 dB, thus the gain
varies from 24 to 36.

Table 6-26 Parameters of OAUC05 for C band

Item

Unit

80 channels performance parameter

Application code

-

23 dB

30 dB

34 dB

Operating wavelength range

nm

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

Total input power range

dBm

–32 to 0

–32 to –7

–32 to –11

Single
channel
input power
range

32 channels

dBm

–32 to –15

–32 to –22

–32 to –26

40 channels

dBm

–32 to –16

–32 to –23

–32 to –27

80 channels

dBm

–32 to –19

–32 to –26

–32 to –30

Noise figure (NF)

dB

<9 a

<7 a

<6 a

Output reflectance

dB

<–40

<–40

<–40

Input reflectance

dB

<–40

<–40

<–40

Pump leakage at input end

dBm

<–30

<–30

<–30

Maximum reflectance
tolerable at input end

dB

–27

–27

–27

Maximum reflectance
tolerable at output end

dB

–27

–27

–27

Maximum total output
power

dBm

23

23

23

Gain response time to
add/drop the channel

ms

<10

<10

<10

Maximum channel gain

dB

23–26

26–33

33–34

Gain flatness

dB

≤2

≤2

≤2

Multi-channel gain tilt

dB/dB

≤2

≤2

≤2

Polarization dependent loss
(PDL)

dB

≤0.5

≤0.5

≤0.5



a: The value for noise figure is varying with the gain which can be tunable, only the typical value is given here.
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OBU
S Board Specification
OBU: optical booster unit

 )1کاربرد
 OBUبرای تقويت سيگنال های نوری است اده شده است OBU.معموال در جهت ارسال است اده می شود.
Application of the OBU in WDM system

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  OBUمتشکل از چهار بخش است  ،ماژول های نوری  ، EDFAماژول راه انداز و تشخيص  ،ماژول کنترل و ارتبااات و ماژول
منبع تغذيه.
Figure 1 Functional block diagram of the OBU unit
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روند سیگنال
يک کانال از سيگنال نوری ماکس شده ار نقطه  INدريافت و در ورودی ماژول نوری(تقويت کننده فيبر آالئيده با اربيوم )
 EDFAقرار می گيرد .ماژول نوری ) EDFA(erbium-doped fiber amplifierيک تقويت کننده پرقدرت نوری
است  .سپس سيگنال تقويت شده از اريق پورت خروجی ( )OUTانتقال می يابد.

)3

پنل جلو

نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  OBUوجود دارد.
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Table 1 Types and functions of the OBU interfaces

Interface

Connector
Type

Description

Connected to the optical multiplexer unit, the OADM unit or the ITL to
receive the signals that are to be amplified.

IN

LC

OUT

LC

Connected to the FIU or the line-side ODF to transmit the amplified
signals.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the OUT port
(20 dB lower than the actual signal power).

) مشخصات کارت4


Parameters of OBUC03 and OBUC05

Item

Unit

Application code

Performance parameter
OBUC03

OBUC05

Operating wavelength range

Nm

1529.16–1560.61

1529.16–1560.61

Total input power

dBm

–24 to –3

–24 to 0

32 channels

dBm

–24 to –18

–24 to –15

40 channels

dBm

–24 to –19

–24 to –16

80 channels

dBm

–22

–24 to –19

Noise figure (NF)

dB

<6

<7

Input reflectance

dB

< –40

< –40

Output reflectance

dB

< –40

< –40

Pump leakage at input end

dBm

< –30

< –30

Maximum reflectance tolerable at input end

dB

–27

–27

Maximum reflectance tolerable at output end

dB

–27

–27

Maximum total output power

dBm

20

23

Gain response time to add/drop the channel

Ms

< 10

< 10

Channel gain

dB

23

23

Channel gain range

dB

21 – 25

21 – 25

Gain flatness

dB

≤2

≤2

Multi-channel gain tilt

dB/dB

≤2

≤2

Polarization dependent loss (PDL)

Db

≤ 0.5

≤ 0.5

Single channel input
power range
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OPU
S Board Specification
OPU: optical preamplifier unit

 )1کاربرد
 OPUبرای تقويت سيگنال های باند  Cو معموال در جهت دريافت مورد است اده قرار می گيرد .
Figure 1 Application of the OPU in WDM system

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  OPUمتشکل از چهار بخش است  ،ماژول های نوری  ، EDFAماژول راه انداز و تشخيص  ،ماژول کنترل و ارتبااات و ماژول
منبع تغذيه.
Figure 1 Functional block diagram of the OPU unit
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روند سیگنال
يک کانال از سيگنال نوری ماکس شده ار نقطه  INدريافت و در ورودی ماژول نوری(تقويت کننده فيبر آالئيده با اربيوم )
 EDFAقرار می گيرد .ماژول نوری ) EDFA(erbium-doped fiber amplifierيک تقويت کننده نوری است .
سپس سيگنال تقويت شده از اريق پورت خروجی ( )OUTانتقال می يابد.

)3

پنل جلو

نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  OPUوجود دارد.
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Table 1 Types and functions of the OPU interfaces

Interface

Connector
Type

Description

Connected to the FIU or the line-side ODF to transmit the amplified
signals.

IN

LC

OUT

LC

Connected to the optical multiplexer unit, the OADM unit or the ITL to
receive the signals that are to be amplified.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the OUT port
(20 dB lower than the actual signal power).

) مشخصات کارت4


Parameters of OPU

Item

Unit

Performance parameter

Operating wavelength range

nm

1529.16–1560.61

Total input power

dBm

–32 to –8

32 channels

dBm

–32 to –23

40 channels

dBm

–32 to –24

80 channels

dBm

–32 to –27

Noise figure (NF)

dB

<5.5

Input reflectance

dB

<–40

Output reflectance

dB

<–40

Pump leakage at input end

dBm

<–30

Maximum reflectance tolerable at input end

dB

–27

Maximum reflectance tolerable at output end

dB

–27

Maximum total output power

dBm

15

Gain response time to add/drop the channel

ms

<10

Channel gain

dB

23

Channel gain range

dB

21–25

Gain flatness

dB

≤2

Multi-channel gain tilt

dB/dB

≤2

Polarization dependent loss (PDL)

dB

≤0.5

Single channel input
power range
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RPC
S Board Specification
RPC: Raman pump amplifier unit for C-band

 )1کاربرد
 RPCبه اور عمده برای توليد نور پمپ با کانال های متعدد و قدرت باال برای تقويت سيگنالهای نوری ورودی در باند C
و باند گسترده مورد است اده قرار می گيرد .کل اول موج در محدوده  1529نانومتر تا  1568نانومتر است RPC .معموال
با تقويت کننده  EDFAاست اده می شود.

Figure 1 Application of the E2RPC01 in WDM system

Figure 2 Application of the E1RPC02 and E2RPC03 in WDM system

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  RPCمتشکل از چهار بخش است  ،ماژول پمپاژ رامان  ،ماژول راه انداز و تشخيص  ،ماژول کنترل و ارتبااات و ماژول منبع
تغذيه.
يونيت  RPCبا است اده از تحريک اثر پراکندگی بريلوئن فيبر برای تقويت سيگنالهای نوری در زمان انتقال عمل می کند .
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يونيت  E2RPC01است قبل از گيرنده واقع شده است .پمپ نور در جهت معکوس از نور سيگنال حرکت می کنند .شکل 1
بلوک دياگرام عملکردی واحد  RPCاست.
Figure 1 Functional block diagram of the backward pump RPC unit

يونيت  E1RPC02و  E2RPC03پس از پايان انتقال واقع شده است .پمپ نور در همان جهت از نور سيگنال حرکت می
کنند .شکل  2بلوک عملکردی يونيت است.
Figure 2 Functional block diagram of the forward pump RPC unit
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روند سیگنال
پمپ رو به عقب
پمپ نور توليد شده توسط واحد پمپ رامان عقب رو در جهت مخالف نور سيگنال به خط تابانده می شود .نور سيگنال تقويت
شده توسط تقويت کننده توزيع شده  ،به عنوان ورودی خط و خروجی ايستگاه  OTMاز اريق پورت سيستم می باشد.
نور پمپ توليد شده توسط واحد رامان به عنوان خروجی خط نوری در جهت مخالف نور سيگنال می باشد.
پمپ جلو رو
نور پمپ توليد شده توسط واحد پمپ رامان جلو رو هم جهت با نور سيگنال می باشد  .نور سيگنال توليد شده توسط ايستگاه
 OTMبه عنوان ورودی پورت سيستم و خروجی خط نوری می باشد .نور پمپ توليد شده توسط واحد رامان به عنوان
خروجی خط نوری هم جهت با نور سيگنال برای تشخيص سيگنال نوری توسط تقويت کننده توزيع شده می باشد .

)3

پنل جلو

نمايشگر های  RUNو  ، ALMپورت ها و برچسب ايمنی ليزر در پانل جلو  RPCوجود دارد.

E1RPC

E2RPC
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There are three optical interfaces on the front panel of the E1RPC02.

Table 1 lists the type and function of each interface.
Table 1 Types and functions of the E1RPC02 interfaces

Interface

Connector
Type

Description

LINE

E2000/APC

SYS

LC

Receives the signals to be amplified.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.

Transmits optical signals to the line. Transmits pump light.

The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the SYS port (20
dB lower than the actual signal power).
EXT

E2000/APC As an extended optical interface. (no use)

There are three optical interfaces on the front panel of the E2RPC01.


Table 2 lists the type and function of each interface.
Table 2 Types and functions of the E2RPC01 interfaces

Interface

Connector
Type

Description

Receives optical signals from the line. Transmits pump light.

LINE

E2000/APC

SYS

LC

Transmits amplified signals.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the SYS port
(20 dB lower than the actual signal power).
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There are three optical interfaces on the front panel of the E2RPC03.


Table 3 lists the type and function of each interface.
Table 3 Types and functions of the E2RPC03 interfaces

Interface

Connector
Type

Description

Transmits optical signals to the line. Transmits pump light.

LINE

E2000/APC

SYS

LC

Receives the signals to be amplified.

MON

LC

Connected to the MCA or an optical spectrum analyzer to accomplish inservice monitoring of optical spectrum.
The MON port is a 1/99 tap of the total composite signal at the SYS port
(20 dB lower than the actual signal power).

) مشخصات کارت1
Table 1 Optical specifications of the E1RPC02
Item

Unit

Performance parameter

Pump wavelength range

nm

1400 – 1500

Board type

-

E1RPC02 (forward pumping)

Maximum pump power

dBm

29

dB

NA

dB

NA

dB

> 16

dB

> 16

Effective noise figure on G.652 fiber

dB

NA

Effective noise figure on LEAF fiber

dB

NA

Effective noise figure on TW RS fiber

dB

NA

Effective noise figure on G.653 fiber

dB

NA

Channel gain on G.652 fiber
Channel gain on LEAF fiber

a

a

Channel gain on TW RS fiber
Channel gain on G.653 fiber

a

a
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Item

Unit

Performance parameter

Polarization dependent loss (PDL)

dB

≤ 0.5

Temperature characteristic

nm/°C

≤1

Output connector type

-

LSH / APC

a: This gain refers to on-off gain, that is, the power difference between RPC ON and RPC OFF.
Table 2 Optical specifications of the E2RPC01
Item

Unit

Performance parameter

Pump wavelength range

nm

1400 – 1500

Board type

-

E2RPC01 (backward pumping)

Maximum pump power

dBm

29

dB

> 10

dB

> 12

dB

> 13

dB

NA

Effective noise figure on G.652 fiber

dB

≤0

Effective noise figure on LEAF fiber

dB

≤-1

Effective noise figure on TW RS fiber

dB

≤ - 1.5

Effective noise figure on G.653 fiber

dB

NA

Polarization dependent loss (PDL)

dB

≤ 0.5

Temperature characteristic

nm/°C

≤1

Output connector type

-

LSH / APC

Channel gain on G.652 fiber
Channel gain on LEAF fiber

a

a

Channel gain on TW RS fiber
Channel gain on G.653 fiber

a

a

a: This gain refers to on-off gain, that is, the power difference between RPC ON and RPC OFF.
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Table 3 Optical specifications of the E2RPC03
Item

Unit

Performance parameter

Pump wavelength range

Nm

1400 – 1500

Board type

-

E2RPC03 (forward pumping)

Maximum pump power

dBm

29.5

dB

> 10

dB

NA

dB

NA

dB

NA

Effective noise figure on G.652 fiber

dB

NA

Effective noise figure on LEAF fiber

dB

NA

Effective noise figure on TW RS fiber

dB

NA

Effective noise figure on G.653 fiber

dB

NA

Polarization dependent loss (PDL)

dB

≤ 0.5

Temperature characteristic

nm/°C

≤1

Output connector type

-

LSH / APC

Channel gain on G.652 fiber
Channel gain on LEAF fiber

a

a

Channel gain on TW RS fiber
Channel gain on G.653 fiber

a

a

b

a: This gain refers to on-off gain, that is, the power difference between RPC ON and RPC OFF.
b: The E2RPC03 is only adopted in G.652 fiber application.

1.1

Laser Safety Level

The laser safety level of the optical interface is CLASS 4.
The maximum output optical power of each optical interface is higher than 27 dBm.
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SCC
S Board Specification
SCC: system control and communication unit

 )1کاربرد
 SCCيک نوع يونيت کنترل و ارتبااات سيستم است .ارتباط سيستم مديريت شبکه با هرکدام از کارت ها به وسيله اين
کارت که مرتبط با تجهيزات است انجام می گيرد .
 SCCوظي ه جمع آوری جزييات ااالعات آالرم ها و پارامترهای عملکرد يونيت های ديگر را بر عهده دارد و سپس با ذخيره
کردن ااالعات  ،فرآيندها و پارامترها  ،در همان زمان آن را به کنترل و مديريت می فرستد .

 )2اصل کار و روند سيگنال
کارت  SCCشامل ماژول های پردازش  ،Overheadماژول ساعت ،ماژول نظارت ،ماژول ارتباط ،ماژول  CPUو کنترل  ،و
منبع تغذيه
Figure 1 Functional modules and signal flow of the SCC
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)3

پنل جلو

 )4بررسی جامپر باتری در بورد SCC
ولتاژ اسمی باتری  3.6ولت است  .يک جامپر سه بيتی در داخل  SCCوجود دارد .که از آن برای روشن يا خاموش کردن
تغذيه تأمين شده توسط باتری در يونيت است اده می شود.
در زمان نرمال است اده از کارت  ،اتصال جامپر را بايد بر روی دو پينی که نزديک به لبه بورد است نصب شود.
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مرحله : 1قبل از نصب کارت  ، SCCمطمئن شويد که جامپر باتری در دو پين سمت چپ  J1نصب شده است .شکل زير را
ببينيد.

Location of the battery jumper

مرحله  : 2ولتاژ باتری را با مولتی متر بررسی کنيد .اگر ولتاژ کمتر از  3Vرا نشان می دهد باتری خراب است و بايد آنرا
عوض کرد.
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SC1
S Board Specification
SC1: unidirectional optical supervisory channel unit

 )1کاربرد
 SC1يک نوع واحد کانال سوپروايزری نوری است .اين کارت قابليت پردازش يک کانال سوپروايزری را در يک جهت دارد
و جزييات  Overheadها را پس از پردازش به کارت  SCCارسال می کند .
Figure 1 Position of the SC1 in the WDM system

در شبکه  WDMکانال سوپروايزری نوری که اتخاذ می شود  NE ،های ديگر نيز می توانند با است اده از کانال سوپروايزری
فوق برای انتقال داده ها است اده نمايند  .همانطور که در شکل  1نشان داده شده ،کاربر می تواند از اريق پورت اترنت
سيستم  NE1به مديريت  NE1به اور مستقيم دسترسی پيدا کند همچنين تجهيزات  NE2و  NE3را می توان از راه دور
از اريق کانال سوپروايزری زمانی که هيچ خط داده متصل وجود ندارد کنترل نمود  .به اين ترتيب ،کل شبکه تحت مديريت
قرار می گيرد.
ديتا مديريت شبکه) (NMاز اريق NE1 ، SCCبه کانال سوپروايزری ( )OSCواحد نوری می فرستد .واحد  OSCداده ها را
به سيگنال های نوری تبديل و به  FIUمی فرستد .سيگنال های نظارتی با سيگنال های منتقل شده توسط مسير اصلی مالتی
پلکس شده است .پس از آن ،تمام سيگنال بر روی خط منتقل می شود FIU.از  NE2سيگنال های سوپروايزری را از خط
جدا و آنها را به واحد  OSCاز  NE2می فرستد .واحد  OSCسيگنال های نوری را به داده های نظارتی تبديل و ااالعات را به
 SCCبرای پردازش می فرستد.
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 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  SC1متشکل از ماژول گيرنده نوری ،ماژول انتقال نوری ،ماژول رمزگشايی  ، CMIماژول پردازش ،Overhead
ماژول کنترل و ارتبااات ،و ماژول منبع تغذيه.
Figure 1 Functional modules and signal flow of the SC1

روند سيگنال
ماژول گيرنده نوری سيگنال های سوپروايزری نوری دريافتی از  FIUبه سيگنال های الکتريکی تبديل می کند .سيگنال های
الکتريکی پس از رمزگشايی  CMIوارد ماژول پردازش  Overheadمی شود .ماژول پردازش پس از استخراج بايت های
 Overheadاز سيگنال های الکتريکی آنها را به  SCCبرای پردازش می فرستد.
در جهت ارسال پس از آنکه سيگنال های  Overheadتوسط  SCCپردازش شد  ،اين ماژول سيگنال های الکتريکی را به
ماژول کد گذاری  CMIارسال می کند و سپس سيگنال سوپروايزری الکتريکی را به سيگنال های سوپروايزری نوری تبديل و
ارسال می کند.

ساختار فريم از سيگنال های OSC
شکل زير تايم اسالت هايی از فريم  E1را نشان می دهدکه توسط سيگنال های  OSCاتخاذ شده است  32 .تايم اسالت در
يک فريم که از شماره  1تا  31وجود دارد.
Timeslot assignment diagram of the OSC overhead
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. به جدول زير مراجعه کنيد،OSC  ازE1 برای تعريف و توابع تايم اسالت های فريم
Functions of the timeslots in the E1 frame of the OSC

Timeslot
Number

Name

Function

1

E1 byte

Provides the path for orderwire phone. Transmission of one orderwire
phone requires three bytes.

2

F1 byte

Co-directional 64 kbit/s data interface.

3–13, 15

D1–D12
bytes

DCC channel
Used to transmit the OAM data information, such as the issued
commands and the data of the queried alarms and performances.
The OSC board extracts relevant bytes and sends them to the SCC for
processing.

14

ALC byte

Provides the channel for the transmission of ALC protocol byte.

17

F2 byte

Reserved for the user (usually, the network provider) for the temporary
orderwire communication with the purpose of specific maintenance.

18

F3 byte

Reserved for the user (usually, the network provider) for the temporary
orderwire communication with the purpose of specific maintenance.

19

E2 byte

Provides the path for orderwire phone.
Transmission of one orderwire phone requires three bytes.

Other

Reserved

-

) پنل جلو3
Types and functions of the SC1 interfaces
Interface Type

Function

TM

LC

Transmits the supervisory signal.

RM

LC

Receives the supervisory signal.

EOW

-

Connects to an orderwire phone set through telephone wires, to realize orderwire
communication between NEs.

Laser Safety Level
The laser safety level of the optical interface is CLASS 1 (The maximum output optical power of each
optical interface is lower than 10 dBm (10 mW)).
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) مشخصات کارت1
Optical specifications of the SC1
Item

Unit

Value

Signal rate

Mbit/s

16.896

Operating wavelength range

nm

1500 to 1520

Signal coding

-

CMI

Launched optical power

dBm

0 to-4

Receiver sensitivity

dBm

≤-46

Receiver overload

dBm

-3
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SC2
S Board Specification
SC2: bi-directional optical supervisory channel unit

 )1کاربرد
 SC1يک نوع واحد کانال سوپروايزری نوری است .اين کارت قابليت پردازش دو کانال سوپروايزری را در جهت های
مخالف دارد و جزييات  Overheadها را پس از پردازش به کارت  SCCارسال می کند .
Figure 1 Position of the SC2 in the WDM system

در شبکه  WDMکانال سوپروايزری نوری که اتخاذ می شود  NE ،های ديگر نيز می توانند با است اده از کانال سوپروايزری
فوق برای انتقال داده ها است اده نمايند  .همانطور که در شکل  1نشان داده شده ،کاربر می تواند از اريق پورت اترنت
سيستم  NE1به مديريت  NE1به اور مستقيم دسترسی پيدا کند همچنين تجهيزات  NE2و  NE3را می توان از راه دور
از اريق کانال سوپروايزری زمانی که هيچ خط داده متصل وجود ندارد کنترل نمود  .به اين ترتيب ،کل شبکه تحت مديريت
قرار می گيرد.
ديتا مديريت شبکه) (NMاز اريق NE1 ، SCCبه کانال سوپروايزری ( )OSCواحد نوری می فرستد .واحد  OSCداده ها را
به سيگنال های نوری تبديل و به  FIUمی فرستد .سيگنال های نظارتی با سيگنال های منتقل شده توسط مسير اصلی مالتی
پلکس شده است .پس از آن ،تمام سيگنال بر روی خط منتقل می شود FIU.از  NE2سيگنال های سوپروايزری را از خط
جدا و آنها را به واحد  OSCاز  NE2می فرستد .واحد  OSCسيگنال های نوری را به داده های نظارتی تبديل و ااالعات را به
 SCCبرای پردازش می فرستد.
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 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  SC1متشکل از ماژول گيرنده نوری ،ماژول انتقال نوری ،ماژول رمزگشايی  ، CMIماژول پردازش ،Overhead
ماژول کنترل و ارتبااات ،و ماژول منبع تغذيه.
Figure 1 Functional modules and signal flow of the SC2

روند سيگنال
ماژول گيرنده نوری سيگنال های سوپروايزری نوری دريافتی از  FIUبه سيگنال های الکتريکی تبديل می کند .سيگنال های
الکتريکی پس از رمزگشايی  CMIوارد ماژول پردازش  Overheadمی شود .ماژول پردازش پس از استخراج بايت های
 Overheadاز سيگنال های الکتريکی آنها را به  SCCبرای پردازش می فرستد.
در جهت ارسال پس از آنکه سيگنال های  Overheadتوسط  SCCپردازش شد  ،اين ماژول سيگنال های الکتريکی را به
ماژول کد گذاری  CMIارسال می کند و سپس سيگنال سوپروايزری الکتريکی را به سيگنال های سوپروايزری نوری تبديل و
ارسال می کند.

ساختار فريم از سيگنال های OSC
شکل زير تايم اسالت هايی از فريم  E1را نشان می دهدکه توسط سيگنال های  OSCاتخاذ شده است  32 .تايم اسالت در
يک فريم که از شماره  1تا  31وجود دارد.
Timeslot assignment diagram of the OSC overhead
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. به جدول زير مراجعه کنيد،OSC  ازE1 برای تعريف و توابع تايم اسالت های فريم
Functions of the timeslots in the E1 frame of the OSC

Timeslot
Number

Name

Function

1

E1 byte

Provides the path for orderwire phone. Transmission of one orderwire
phone requires three bytes.

2

F1 byte

Co-directional 64 kbit/s data interface.

3–13, 15

D1–D12
bytes

DCC channel
Used to transmit the OAM data information, such as the issued
commands and the data of the queried alarms and performances.
The OSC board extracts relevant bytes and sends them to the SCC for
processing.

14

ALC byte

Provides the channel for the transmission of ALC protocol byte.

17

F2 byte

Reserved for the user (usually, the network provider) for the temporary
orderwire communication with the purpose of specific maintenance.

18

F3 byte

Reserved for the user (usually, the network provider) for the temporary
orderwire communication with the purpose of specific maintenance.

19

E2 byte

Provides the path for orderwire phone.
Transmission of one orderwire phone requires three bytes.

Other

Reserved

-

) پنل جلو3
Types and functions of the SC2 interfaces

Interface Type

Function

TM1/TM2 LC

Transmits the first/second supervisory signal.

RM1/RM2 LC

Receives the first/second supervisory signal.

EOW

Connects to an orderwire phone set through telephone wires, to realize orderwire
communication between NEs.

-
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) مشخصات کارت1
Optical specifications of the SC2
Item

Unit

Value

Signal rate

Mbit/s

16.896

Operating wavelength range

Nm

1500 to 1520

Signal coding

-

CMI

Launched optical power

dBm

0 to-4

Receiver sensitivity

dBm

≤-46

Receiver overload

dBm

-3
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VA4
S Board Specification
VA4: 4-channel variable optical attenuator unit

 )1کاربرد
 VA4يک نوع واحد تضعيف کننده های نوری متغير است VA4.قابليت تنظيم قدرت برای چهار سيگنال نوری را دارد.
Figure 1 Position of the VA4 in the WDM system

 )2اصل کار و روند سيگنال
يونيت  VA4متشکل از تضعيف کننده های نوری متغير،ماژول کنترل و راه انداز  ،کنترل و ماژول ارتبااات ،و ماژول منبع
تغذيه.
Functional modules and signal flow of the VA4
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روند سيگنال
با توجه به دستورالعمل دريافتی از يونيت  ، SCCبرای تنظيم مقدار تضعيف هر کانال ،کارت  VA4قدرت هرکانال از سيگنال
های نوری را تنظيم می نمايد .

 )4پنل جلو
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Types and functions of the VA4 interfaces
Interface

Type

Function

IN1-IN4

LC

Receives the optical signals to be adjusted.

OUT1-OUT4

LC

Transmits the adjusted optical signals.

) مشخصات کارت1
Optical specifications of the VA4

Item

Unit

Value

TN11VA4

IN-OUT

TN12VA4

Inherent insertion loss

dB

≤1.5

≤1.5

Dynamic attenuation range

dB

0-20

0-20

dB

1

1(attenuation≤10dB)

Adjustment accuracy

1.3(attenuation≤15dB)
1.8(attenuation>15dB)
WDL

dB

0.5

1.0 (attenuation≤15dB)
1.5 (attenuation≤20dB)

PDL

dB

0.5

0.7 (attenuation≤15dB)
1.0 (attenuation≤20dB)

PMD

ps

0.2

0.2
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ITL
17

S Board Specification
ITL: interleaver board

) کاربرد1
. از يکديگر می باشد50GHZ  يک نوع از مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر نوری با فاصله کانالیITL
Figure 1 Position of the ITL in the WDM system

) اصل کار و روند سيگنال2
. کنترل وماژول ارتبااات و منبع تغذيه، شامل ماژول های نوریITL يونيت
Figure 1 Functional modules and signal flow of the ITL
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روند سيگنال
سيگنال های نوری مالتی پلکس شده از اريق پورت نوری به جداکننده داخلی ارسال می شود که سيگنال تقسيم به دو
کانال از سيگنال های نوری در فاصله مساوی ميگردد .سپس دوکانال از سيگنال های نوری،به ترتيب به عنوان خروجی پورت
های نوری TOو TEمی باشند.
مالتی پلکسر دو کانال از سيگنال های مالتی پلکس شده زوج و فرد را از ورودی های  REو  ROدريافت و پس از ترکيب
به يک کانال از سيگنال های نوری تبديل و از اريق پورت نوری  OUTارسال می گردد .

 )3پنل جلو
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Types and functions of the ITL interfaces

Interface Type

Function

IN

LC

Accesses the optical signals at 50 GHz channel spacing (C_ODD and C_EVEN
multiplexed signals).

OUT

LC

Outputs the optical signals at 50 GHz channel spacing (C_ODD and C_EVEN
multiplexed signals).

TE

LC

Outputs the optical signals at 100 GHz channel spacing (C_EVEN multiplexed
signals).

RE

LC

Accesses the optical signals at 100 GHz channel spacing (C_EVEN multiplexed
signals).

TO

LC

Outputs the optical signals at 100 GHz channel spacing (C_ODD multiplexed
signals).

RO

LC

Accesses the optical signals at 100 GHz channel spacing (C_ODD multiplexed
signals).

MON

LC

Connects to the input port on the MCA4 or the MCA8 board so that the MCA4 or
the MCA8 board can detect the optical spectrum in service.
The optical power at the MON interface is 10/90 of the optical power at the OUT
interface, that is, the optical power at the MON interface is 10 dB lower than the
optical power at the OUT interface.

Laser Safety Level
The laser safety level of the optical interface is CLASS 1M (The maximum output optical power of
each optical interface ranges from 10 dBm (10 mW) to 22.15 dBm (164 mW)).
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) مشخصات کارت1
Optical interface parameter specifications of the E2ITL05

Parameters

Unit

Operating wavelength range

Input channel spacing

nm

a

Output channel spacing

Specifications

C band: 1528.96 to 1567.13

GHz 100

a

Insertion loss

GHz 50

RE-OUTRO-OUT

dB

<4

IN-TEIN-TO

dB

< 2.5

RE/RO-OUT

dB

<1

IN-TE/TO

dB

<1

IN-TEIN-TO

dB

> 25

Return loss

dB

> 45

Directivity

dB

> 45

Polarization mode dispersion (PMD)

ps

< 0.5

Polarization dependent loss (PDL)

dB

< 0.5

Input optical power range

dBm ≤ 26

Maximum channel insertion loss difference

Isolation

a: Input and output are defined according to the multiplexing process of the ITL.
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فصل سوم
پیکربندی سیستم
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پیکربندی سیستم Optix BWS1600 G
سيستم  Optix BWS1600 Gشامل پنج نوع  NEمی باشد:
 : OTM )1مولتی پلکسر ترمينال نوری ( ) Optical Terminal Multiplexer
 : OLA )2تقويت کننده الين نوری () Optical Line Amplifier
 : OADM )3ماکس  Add/ Dropنوری () Optical Add/Drop Multiplexer
 : REG )4تقويت کننده () Regenerator
 : OEQ )5اکواليزر نوری () Optical Equalizer
که در ادامه دو ساختار  OTMو  OLAمورد بررسی قرار می گيرد.
 OTMيک ايستگاه ترمينال در شبکه  DWDMمحسوب می شود در حال حاضر ظرفيت سيستم های هواوی در مسير ها به
دو صورت  40λيا  80λتجهيز گرديده است  .درظرفيت  40λسيگنالهای ماکس شده بصورت 192.2 ، 192.1 THZ
 THZو 196.0 THZ ...است که در مجموع  41کانال با فاصله فرکانسی  100GHZمی باشد و درظرفيت 41، 80λ
کانال زوج بصورت  192.2 THZ ، 192.1 THZو 196.0 THZ ...با فاصله فرکانسی  100GHZدر گروه خود  ،و 41
کانال فرد بصورت  192.25 THZ ، 192.15 THZو 196.05 THZ ...با فاصله فرکانسی  100 GHZدر گروه خود
می باشد  ،با است اده از کارت  ITLترکيب و در نهايت فاصله کانالها به  50GHZمی رسد که در ادامه جزييات هر ساختار
تشريح می گردد .

Signal Flow OTM ( 40λ) ) 3-1
يک  OTMبه دو بخش انتقال و دريافت تقسيم می شود .در قسمت فرستندگی OTM ،سـيگنال هـای نـوری را از تجهيـزات
مختلف  ( Clientمثل تجهيزات  )SDHدريافت می کند و پس از اين سيگنال ها را تغيير شکل مـی دهـد و مـالتی پلکـس و
تقويت می نمايد و سپس آن را روی يک فيبر نوری واحد می فرستد .در قسمت گيرندگی OTM ،ابتـدا سـيگنال را بـه کانـال
های مختلف دی ماکس می نمايد و سپس آن ها را روی تجهيزات  Clientمختلف توزيع می نمايد.
يک  OTMشامل قسمت های زير است:
 : OTU-1يونيت ترانسپوندر نوری
 :OM-2مالتی پلکسر نوری
 : OD-3دی مالتی پلکس نوری
 :OA-4تقويت کننده نوری
 :RAU-5يونيت تقويت کننده رامان
 OSC / OTC -6اين يونيت جهت سوپروايزری نوری يا يونيتی جهت کانال سوپروايزری و انتقال  timingمی باشد.
 :FIU-7يونيت اينترفيس فيبر
 :Dem-8ماژولی جهت تصحيح پراکندگی
 :MCA-9اين يونيت جهت آناليز ايف چند کاناله به کار می رود.
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 :SCC-11يونيت کنترلی سيستم
 :PBU-11يونيت پشتيبان پاور
شکل زير سيگنال فالوی سيستم  OTMرا نمايش می دهد.

در قسمت فرستندگی ،سيگنال بخش  Clientتوسط بوردهای  ( OTUترانسپوندر ) دريافت می شود و ايـن سـيگنال توسـط
يونيت های ترانسپوندر به سيگنال ها استاندارد  DWDMکه با  ITUTG 694.1همخوانی دارد تبديل می شوند.
يونيت  OMخروجی ترانسپوندرها را ماکس کرده و به سمت تقويت کننده  OAمی فرستد .در اين ميـان ،يونيـت  DCMنيـز
سيگنالی را جهت تصحيح تزريق می نمايد .در نهايت سيگنال اصلی بهمراه سيگنال سوپروايزی از اريق يونيـت  ،FIUمـاکس
می شوند و خروجی  FIUبرای انتقال بر روی فيبر قرار می گيرد.
در قسمت گيرندگی ،تقويت کننده رامان يک پمپ تقويت کننده ی نويز پايين محسوب می شود که سيگنال اصلی دريافتی از
فيبر ( الين ) را تقويت می نمايد .سپس اين سيگنال توسط يونيت  FIUدی ماکس شده و بـه دو سـيگنال تقسـيم مـی شـود
يکی سيگنال سرويس و دومی سيگنال سوپروايزی ،سپس سيگنال اصلی تقويت می شود و عمل تصحيح روی سيگنال توسـط
 DCMانجام می گيرد.
سيگنال سرويس ( ترافيکی ) به سمت يونيت  ODجهت عمل دی ماکس فرستاده می شود.
سيگنال سوپروايزری بوسيله يونيت  OSC/OTCپروسس می شود.
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Signal Flow OTM ( 80λ) ) 5-1
برای ارتقاء ظرفيت سيستم به  800Gيا همان  80λاز  2تا ماژول  400 Gbpsجهت دسترسی به  81کانـال ابـق جـدول
زير است اده می کند.

ساختار سيستم در شکل زير آمده است.

هر کدام از آنها مشخصات مت اوتی جهت پروسس سيگنالهای باندهای مت اوت دارند.
برای مثال  )C-ODD( M40سيگنال های  C-ODDرا ماکس می نمايد در حاليکه )C-EVEN( M40
کانالهای  C-EVENرا ماکس می نمايد = ITL-C .ترکيب کننده ی باند  Cاست .
سيگنالها توسط يونيت های  ،M40ماکس می شوند و سيگنالهای ماکس شده به سمت يونيـت  ITLفرسـتاده مـی شـوند ،در
يونيت  ITLخروجی يونيت های  M40مجدداً ماکس می شوند و بصورت يک سيگنال ماکس شـده  81کانالـه بـا فاصـله هـر
کانال  50GHZدر می آيد .بعد از تقويت و تصحيح پراکندگی اين سيگنال ترافيکی بهمـراه سـيگنال سـوپروايزری و سـيگنال
کالک به سمت فيبر برای انتقال هدايت می شود.
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نکته :فاصله بين کانالها در يک گروه  100 GHZاست فاصله بين يعنی فاصله بين کانال ها در هـر 100 ، MUX/ DMUX
 GHZاست .اگر چه فاصله بين دو کانال مجاور ( برای مثال کانال  1و  50 GHZ ) 2است .بـرای مثـال فرکـانس سـيگنالهای
ماکس شده بصورت  192.2 THZ ، 192.1 THZو 196.0 THZ...است که در مجموع  41کانال می شود.
ماکس بعدی هم شامل فرکانس های  192.15 THZو  .......... 196.05 THZو  192.25 THZاسـت کـه در مجمـوع 41
کانال می شود بعد از گذشتن از ترکيب کننده ی بانـد  Cفرکـانس هـای خروجـی بصـورت ... 196.05 THZو  192.25و
 192.2و  192.15و  192.1 THZبا فاصله فرکانس  50GHZتغيير می کند .در اين روش يونيت ترکيب کننده ی باند C
( )ITLکانالهای فرد و زوج را با هم ماکس يا دی ماکس می نمايد.

Signal Flow OLA ) 1-1
 OLAسيگنال نوری را در  2جهت تقويت می نمايد و تضـعي ی ر ا کـه در مسـير فيبـر ايجـاد شـده بـدون نيـاز بـه بازسـازی
( )regenerateمجدد جبران نموده تا بتوان سيگنال را در مسير اوالنی تری ارسال نمـود .شـکل زيـر رونـد سـيگنال يـک
سيستم  OLAرا نمايش می دهد.

در بخش گيرندگی  ، FIUسيگنال نوری الين را به دو سيگنال سرويس ( ترافيکی ) و سيگنال سوپروايزری تقسيم می کند.
سپس همه سيگنال های سرويس به سمت  OAهدايت می شوند در اينجا سيگنال تقويت می شوددر اين حين  DCMجهـت
جبران پراکندگی به سيگنال سرويس تزريق می شود .سيگنال های سوپروايزری به سمت  OSCجهت پروسس over head
( اورهد ) هدايت می شود.
در قسم ت فرستندگی ،سيگنال نوری تقويت شده بهمراه سيگنال سوپروايزری ابتدا وارد  FIUشده و ماکس می شوند و از آنجا
به روی خط ( )Lineفرستاده می شوند.
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External Point ) 1-1
پس از وايرينگ سخت افزاری که در بخش  ( 2-1-2وايرينگ خارجی ) توضيح داده شد حال نوبت به تعريف و فعال سازی
 External Pointها بر اساس وايرينگ آنها می رسد  .که برای اين کار بر روی شل ی که  PMUدر آن تعريف شده است
راست کليک کرده و  NE Explorerرا انتخاب می کنيم .در پنجره  NEباز شده در سمت چپ ستون باال کارت  PMUرا
انتخاب و پس از آن در ستون پايين مسير زير را انتخاب می کنيم
Environment Monitor Configuration

Configuration

Function Tree

Environment Monitor Interface
سپس در پنجره سمت راست از منوی کشويی گزينه  Input Relayرا انتخاب می کنيم.

پس از انتخاب اين بخش تمامی  16ورودی در دسترس شما می باشد که در قسمت  Path Nameنام ورودی مورد نظر را
تعريف کرده  ،در قسمت  Using Statusحالت غيرفعال (  ) unusedيا فعال (  ) Usedرا انتخاب که پس از فعال کردن
رديف  Alarm Modeفعال می گردد که تعيين کننده وجود گراند يا عدم وجود گراند در حالت آالرم می باشد که در
صورت انتخاب  Relay Turn offدر صورت قطع گراند بر روی پين مربواه آالرم ظاهر می گردد و در صورت Relay
 Turn Onبا دريافت گراند از سيستم مربواه آالرم ظاهر می گردد .
و در نهايت پس از انجام تغييرات فوق بر روی گزينه  Applyکليک کرده و تغييرات را ثبت می نمائيم.
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در نهايت پس از فعال سازی ورودی ها در صورت وجود آالرم در ليست آالرمی تحت عنوان  RELAY _ALARMبا
حساسيت  Criticalظاهر می گردد که برای تغيير اين حساسيت که البته کلی می باشد می توان پس از انتخاب بورد
 PMUقسمت آالرم و  Alarm Severity and Auto Reportingاين کار را انجام داد .
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OrderWire ) 5-1
برای ارتباط صوتی بين ايستگاهها ميتوان بر بستر سيستم موجود از اين امکان بهره مند شد که از لحاظ سخت افزاری
گوشی  OWرا به پورت  ( PHONE1به اور استاندارد اين پورت برای  OWتعريف می گردد ) نصب می شود .بايد
دقت داشت که تعريف  OWو نصب گوشی بر روی شل ی صورت می گيرد که کارت سوپروايزری بر روی آن شلف موجود
با شد (  ) SC2 ، SC1و شستی های گوشی در حالت  Toneو  ONقرار داشته باشد و برای فعال سازی نرم افزاری بر
روی شلف مربواه راست کليک کرده گزينه  NE Explorerانتخاب و سپس در پنجره باز شده در ستون چپ در
بخش  Function Treeگزينه  Configurationو سپس  Orderwireرا اتنخاب می کنيم .

در پنجره باز شده در قسمت  Generalمدت زمان انتظار برای برقراری مکالمه تعيين می گردد که در صورت عدم پاسخ خط
مشغول می گردد  .در قسمت  Conference Callبرای ارتباط همزمان با چندين  NEتعريف می گردد که معموال برای
تمامی NEها  9999در نظر گرفته می شود  .در قسمت  Phone 1نيز میتوان شماره تماس  Orderwireمربوط به
 NEرا تعريف کرد که اين شماره معموال شماره  NE IDهست که در صورت سه رقمی بودن  ، NE IDبرای عدد چهارم به
ابتدای آن عدد يک اضافه می گردد  .در قسمت  ، Available Orderwire Portپورت مربوط به مسير انتخاب می شود.
سپس گزينه

را انتخاب و در نهايت گزينه  Applyانتخاب شود.
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بايد توجه داشت که برای فعال شدن حالت کن رانسی در سربرگ  Conference Callدر قسمت Available
 Conference Call Portپورت مربوط به مسير انتخاب می شود .سپس گزينه

را انتخاب و در نهايت

گزينه  Applyانتخاب شود.

 ) 3-1پیکربندی پخش پورت سرویس دیتا
پورت سرويس خدمات ديتا يک حالت انتقال سرويس است که در آن يک سرويس از يک منبع به چند نقطه منتقل می شود.
معموال يک ايستگاه اصلی با چندين ايستگاه جانبی پيکربندی شده است .ايستگاه اصلی قادر به پخش خدمات داده ها به
ايستگاه های متعدد جانبی در همان زمان است .دريافت ااالعات نيز از ايستگاههای جانبی در صورت انتخاب ايستگاه اصلی
امکان پذير می باشد .پورت سرويس خدمات ديتا در بخش بايتهای  (MS) overheadمالتی پلکس شده و بدون نياز به
تعيين و کنترل پروتکل پورت ورودی منتقل می شود .باالترين نرخ انتقال پورت سرويس خدمات ديتا  19.2 kbit/sاست.
برای فعال سازی پورت های  SERIAL1يا  SERIAL2بين  NEها می توان در همان مسير مربواه از سربرگ
 Broadcast Data Portدر منوی کشويی  Overhead Byteسريال  1يا سريال 2را انتخاب ( اختياری ) و سپس در
قسمت  Working Modeمد کاری پورت مربواه يعنی  RS232يا  RS422را انتخاب و در قسمت Broadcast
 Data Sourceمنبع اصلی پخش را انتخاب می کنيم ( پورت های  SERIAL1يا  ) SERIAL2و در نهايت در قسمت
 Broadcast Data Sinkپورت مربوط به مسير انتخاب می شود .سپس گزينه
گزينه  Applyانتخاب شود.
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Loop ) 7-1
در صورت نياز به  LOOPبه دو صورت ميت وان عمل کرد  ،يا به صورت سخت افزاری بر روی کارت مربواه با پچ کورد مناسب
 LOOPمی ک نيم يا در صورت دسترسی نرم افزاری ميتوان بر روی کارت هايی که اين امکان را دارا می باشند همانند
 SC2 ، SC1 ، LWFSعمل  LOOPرا انجام داد که بطور کلی  Loopبه دو دسته  Inloopو  Outloopتقسيم میشود.
 Outloopبرای زمانی است که نياز به  Loopزدن به خارج از شبکه باشد ،و  Inloopزمانی است که نياز به  Loopزدن
به داخل شبکه باشد .معموال برای برگرداندن يک الندا نياز است که در يونيت ترانسپوندر  Loopزده شود.
به منظور  Loopزدن کافی است که در  Main Topologyبر روی  Rackمورد نظر دبل کليک کرده سپس شلف مورد
نظر را انتخاب مینماييم تا کليه يونيت ها نمايش داده شود سپس بر روی يونيت مورد نظر کليک سمت راست نموده و گزينه
 Optical Interface Loopbackرا انتخاب مینماييم.
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در پنجره باز شده در قسمت  Loopbackمیتوان نوع  Loopرا که شامل  Outloop ،Inloopو Non-Loopback
می باشد مشخص نمود .که در کارت  LWFSباز شده قابليت  LOOPدر دو جهت  WDMو  USERامکان پذير می باشد
که بايد دقت داشت  Outloopبرای زمانی است که نیاز به  Loopزدن به خارج از شبکه و  Inloopبرای زمانی
است که نیاز به  Loopزدن به داخل شبکه می باشد .

Table 1 Outloop
Category Diagram

Category Diagram

Outloop on client side of OTU

Outloop on WDM side of OTU
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Table 1 Outloop
Category Diagram

Category Diagram

Outloop on client side of tributary unit

Outloop on WDM side of line unit

Table 2 Inloop
Category Diagram

Category Diagram

Inloop on client side of OTU

Inloop on WDM side of OTU

Inloop on client side of Tributary Unit

Inloop on WDM side of Line Unit
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Backup ) 8-1
کارت  SCCکارت مديريتی سيستم می باشد که وظي ه نگهداری ااالعات پيکربندی  NEرا بر عهده دارد .بدين منظور جهت
نگهداری اين ااالعات پيکربندی الزم است پس از پيکربندی جديد يا تغييرات خاصی شامل تعويض نوع يونيت شلف  ،اصالح
فرکانس کارت  LWFSدر يک اسالت خاص يا غيره حتما بايد پيکربندی جديد در کارت مديريتی  Backup ،گرفته شود
تا در صورت قطع پاور سيستم با ااالعات پيکربندی جديد  Runگردد .که برای اين منظور شلف مورد نظر را در subnet
انتخاب و بر روی آيکون ( Back UP NE Database TO SCC
گردد .

)کليک کرده تا پيکربندی در کارت  SCCذخيره

در صورت نياز به ذخيره فايل پيکربندی در سيستم يا برگرداندن آن می توان از مسير زير اقدام نمود.بايد دقت نمود برای
ذخيره در سيستم گزينه  Uploadو برای برگرداندن  backupبر روی  NEگزينه  Downloadرا انتخاب می کنيم .
Configuration
NE Configuration Data Managment
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فصل چهارم
ONT30
ONT50
MTS8000
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اصول کار با دستگاههای  MTS8000 ، ONT50 ، ONT30جهت تست OSNR

 ) 3-1نکات اندازه گیری OSNR
ابق فصل اول  ،بخش  3دستورالعمل نگهداری الين ترمينال  ،راديو  ،ماکس و تجهيزات جانبی در مورد انجام آزمايشات دوره
ای سيستم های الين ترمينال هواوی  PMشش ماهه تنها بر روی تجهيزات  DWDMدر ايستگاههای ترمينال (  ) OTMبا
است اده از دستگاه  Spectrum Analyzerانجام می گردد  .جهت انجام اين  PMمطابق با فرم شماره  2مقادير Level
و سيگنال به نويز ( )S/Nکانالهای دریافتی در اولین یونیت تقویت کننده در مسیر دریافت  ،از اريق نقطه
 Monitorاندازه گيری و اختالف آن با مقادير اوليه در زمان اولين آزمايش  ،محاسبه و ثبت می گردد  .همچنين مقدار توان
دريافتی با است اده از  Power meterاندازه گيری شده و اختالف آن نيز با مقدار به دست آمده در زمان اولين آزمايش
محاسبه می گردد  .در صورتيکه  S/Nهر کانال کمتر از  18dbبوده و يا اختالف توان دريافتی با ميزان اوليه بيش از 2db
باشد و يا اگر اختالف  levelکمترين و بيشترين کانال بيش از  2dbباشد  ،می بايست مراتب جهت رفع ايراد مورد بررسی و
پيگيری قرار گيرد .
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 ) 5-1نقاط مانیتورینگ
ابق دستورالعمل تست در اولين يونيت تقويت کننده در مسير دريافت صورت می گيرد  ،که با بررسی  Signal flowمسير
مربواه يونيت تقويت کننده مربواه مشخص می گردد که به دو روش می توان اين کار را انجام داد  ،اولين روش در صورت
در دسترس بودن فايل  Internal Fiberبه وضوح مسير مربواه مشخص می باشد و روش دوم در صورت عدم در
دسترس بودن فايل مربواه به راحتی می توان با دنبال کردن ليبل روی کارت  FIUاين کار را انجام داد  ،به دليل اينکه
کارت  FIUرابط فيبر و سيستم می باشد در اولين مرحله ورودی کارت مربواه را بررسی می کنيم (  ) INدر صورتی که قبل
از ورودی اين کارت کارت  RPCوجود داشته باشد تست را بر روی نقطه  MONکارت مربواه انجام می دهيم ( شکل ) 1
ولی در صورتی که دريافتی کارت  FIUاز  OCDF/ODFباشد خروجی کانالها را بر روی پورت  TCبررسی تا نقطه بعدی
مشخص گردد ( شکل  ) 2که با دنبال کردن مسير مربواه از اين نقطه اولين يونيت تقويت کننده مشخص می گردد .
شکل 1
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شکل 2

 ) 1-1روش کار با دستگاه
جهت تست نياز به دستگاه  Spectrum Analyzerمی باشد که دستگاههای MTS8000 ، ONT-50 ،ONT-30
با داشتن ماژول  OSAاين قابليت را دارا می باشد که به اور خالصه روش کار با دستگاههای مربواه بيان می گردد .

ONT-50 ، ONT-30 ) 1-3-4
با توجه به مشابهت پنل و منوهای دستگاه اندازه گيری  ONT-30و  ، ONT-50کليات و منوهای دستگاه  ONT-30بيان
می گردد .
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پنل بااليی

پنل بااليی شامل سه قسمت  ،POWERماژول  OSAو پنل اصلی سيستم می باشد  .که در قسمت پاور کليد ON/OFF
اصلی دستگاه فيوز و ورودی پاور می باشد  .در قسمت ماژول  OSAکه پچ کورد اندازه گيری در قسمت  IN Aبا حداکثر
 +23dbمجاز می باشد(نوع کانکتور مربواه  FCمی باشد )  .و در قسمت پنل اصلی قابليت اتصال کيبورد و موس جانبی ،
پورت  USBو  LPTمخصوص اتصال پرينتر ( نکته  :پورت  USBبرای اتصال  FLASHغير فعال می باشد  ، ).پورت شبکه
و سريال جهت اتصال به صورت ريموت به دستگاه  ،پورت  VGAجهت اتصال مونيتور جانبی و درگاه های قرارگيری فالپی و
کارت  PCMCIAمی باشد .

کار با دستگاه
پس از روشن کردن بخش های مختلف دستگاه در دسترس می باشد .که در ادامه بخش های مختلف بيان می گردد.
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: Tools
در بلوک  Toolsما قابليت  Export ، Importحذف يا اضافه کردن نتايج تست را داريم .اين سيستم قابليت فايل
خروجی با فرمت های  RES ، HTML ، CSVو  XMLرا در دسترس قرار می دهد ( RESفرمت برای فايل اصلی تست ،
قابل است اده و  Importدر دستگاه ديگر را دارد ).با توجه به خروجی های گرفته شده بهترين فرمت برای است اده از نتايج
تست النداها  CSVمی باشد  (.با فيلتر ) Table
Export ...
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: General Config
در بلوک  General Configمشخصات و ااالعات سخت افزار و نرم افزار سيستم و تنظيمات زمان و تاريخ  ،پرينتر ،
ريموت  ،ص حه لمسی و  ...در دسترس می باشد .

: General Help
در بلوک  General Helpتوضيحات کليه منو های سيستم بيان شده است که جهت آشنايی با بخش های ديگر می توانيد
به اين قسمت مراجعه نماييد .

: OSA
اين بلوک که اصلی ترين قسمت تست  Spectrum Analyzerمی باشد که پس از کليک بر روی بلوک  OSAو
 Loadشدن ماژول  OSAص حه تست در دسترس می باشد که منوهای اين بخش و در پايان به اور خالصه راهنمای
اندازه گيری بيان می شود .اين بخش شامل منوهای ، Configuration ، Drop ، Summary ، Table ، Gragh
 Save/Loadو  Helpمی باشد .
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 : Graphسربرگ گراف جهت نمايش ايف های نوری و به اور کلی قابليت مديريت کامل ايف های نوری را با زير مجموعه
های زير دارد :

اندازه گيری اتوماتيک  ،با کليک بر روی اين گزينه کليه تنظيمات شامل فاصله کانالها  OSNR ،و  ...متناسب با
سيگنال دريافتی تنظيم ميگردد  (.نکته  :زمانی از اين حالت تست است اده می گردد که هيچ تنظيم خاصی را در نظر نداشته
باشيد چون با انتخاب اين گزينه تمام تنظيمات دستی تغيير می کند ).

فعال کردن حالت فيلتر ،حالت فيلتر يک روش اندازه گيری به معنای واقعی اين واژه نيست .حالت فيلتر برای
ايزوله کردن يک کانال و تجزيه و تحليل تجهيزات پس از آن است اده می شود  ( .به عنوان مثال برای تست نسبت خطای
بيتی)

تست براساس تنظيمات دستی انجام شده  ،تعداد دفعات تست و نمايش مقادير از مسير زير انجام می گيرد .
Sweep Setting
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تست براساس تنظيمات دستی انجام شده و نمايش مقادير در جدول بطور دائم تا زمان انتخاب گزينه توقف تست

توقف تست برای تست در حالت بی نهايت و غير فعال کردن حالت فيلتر
 : Navigateقابليت تغييرات در نمايش ايف شامل تنظيمات نمودار يا بزرگ نمايی و ...در اين بخش قرار دارد.

 : Markerدر صورتی که نياز به مقايسه دو نقطه از نمودار باشد از اريق فعال کردن دو نشانگر  Aو  Bو قرار دادن در
نقطه های مورد نظر می توان به اين امر دست پيدا کرد.

 : Traceدر صورت نياز به مقايسه چند ايف مختلف با فعال سازی اين بخش ميتوان اين مقايسه را انجام داد.

 : Gridدر اين بخش قابليت تغييرات در نمايش مقادير کانالها را در جدول داريم ،بدين صورت که پس از تعريف استاندارد
اندازه گيری و نمايش تعداد کانالها در قسمت No.chبا کليک بر روی گزينه  Editاين قابليت ايجاد می گردد.

130

HUAWEI DOCUMENT
 : Acquisitionمهم ترين قسمت در اين بخش تنظيم سطح تست می باشد بدين معنی که اگر سطح تست را خيلی باال در
نظر بگيريم ممکن است تست برخی از کانالهايی که زير اين سطح قرار دارد را از دست داده و در نتيجه ی تست مشاهده
نشوند و در صورتی که اين سطح خيلی پايين در نظر گرفته شود ممکن است نويز ها را نيز به عنوان کانال در نظر گرفته و
نتيجه ی تست را با خطا مواجه کند .

 : Summaryخالصه نتيجه تست بر اساس تنظيمات انجام شده در سربرگ  Summaryيا منوی  Evaluationدر
سربرگ Configurationمشاهده می شود .مقدار اختالف قدرت کانالها بر اساس بيشترين و کمترين پاور کانال های تست
شده و همچنين ميزان حداقل نسبت سيگنال به نويز را مشاهده و جهت ثبت در فرم  PMاقدام می نمائيم .
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 : Tableاين سربرگ جهت نمايش مقادير کانالهای تست شده می باشد  .در حالت اوليه تست نمايش واحد اندازه گيری بر
اساس اول موج (  ) nmمی باشد که برای تغيير واحد مربواه بر اساس فرکانس (  ) THZو ثبت در فرم  PMميتوان از
مسير زير اقدام نمود .
Display Unit

Evaluation

 : Summaryنتيجه تست و قابليت تنظيمات در اين سربرگ امکان پذير است .
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 : Dropمشاهده کانالهای پياده شده و مقايسه کانالها در صورت است اده از دو انتخاب گر سيگنال می باشد .

 : Configurationدر اين سربرگ شامل دو بخش  Acquisitionو  Evaluationجهت انجام تنظيماتی که قبال بيان
شد می باشد .
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 : Save/Loadقابليت ذخيره انجام شده يا بازگرداندن تست های قبلی در اين سربرگ امکان پذير است .
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خالصه تست :

با اتصال پچ کورد به نقطه  IN Aدستگاه ( نوع کانکتور  FC ، IN Aمی باشد و سمت مقابل که متناسب با کارت تقويت
کننده کانکتور آن ممکن است مت اوت باشد ) .و پس از اتصال و وارد شدن به بلوک  OSAبا انتخاب يکی از حالتهای تست به
صورت دستی يا اتوماتيک يا بی نهايت ايف نوری را در پنجره گراف مشاهده می کنيم و برای دسترسی به مقادير کانالهای
اندازه گيری شده به سربرگ  Tableمراجعه می کنيم که در اين جدول توجه به نکات زير الزم به نظر می رسد :

)1

در صورت عدم مشاهده مقادير کانالها يا مغايرت تعداد ستون های جدول با تعداد النداها حتما
از سربرگ  Graphقسمت  Acquisitionمقدار  Thresholdچک شود.

)2

در صورت عدم نمايش مقدار صحيح  S/Nخصوصا در زمان تست  80λبه مقدار OSNR
 Settingدر سربرگ  Configurationقسمت  Evaluationدقت شود .

 )3در صورت قرمز شدن بلوکی به تنظيمات سربرگ  Summaryدقت شود.
مقدار اختالفات مد نظر برای ثبت در فرم  PMرا ميتوان از سربرگ  Graphزير مجموعه  Summrayمشاهده و يادداشت
نمود .

MTS 8000 ) 2-3-4
کليات پنل دستگاه به شرح زير می باشد .
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پورت ورودی OSA

پورت های ورودی /خروجی برای
ماژول تست های SDH

پورت  VGAو محل
قرار گيری حافظه داخلی

پورت های اتصال ريموت
 ،موس و پورتUSB

پس از وارد شدن به ص حه اول سيستم برای تست بر روی گزينه  OSAدوبار کليک ميکنيم که ماژول روشن شده و به رنگ
زرد رنگ در می آيد.

پس از آن با زدن کليد  RESULTSبر روی دستگاه يا با کليک بر روی باالی ص حه لمسی گزينه  RESULTSرا انتخاب تا
ص حه تست باز شود .
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با باز شدن ص حه تست در صورت انتخاب کليد  Start/Stopبر روی دستگاه يا با کليک بر روی باالی ص حه لمسی گزينه
 Start/Stopرا انتخاب تا تست به صورت تنظيمات اتوماتيک انجام گيرد  .جزييات ص حه نمايش و منوهای مربواه در
ادامه برای آشنايی بيشتر و تست در حالت دستی بيان می گردد .
حالت اندازه گيری نسبت مرکز سيگنال به نويز
نمايش تعداد اندازه گيری

حرکت بين تست ها
يا کانالهای مختلف

نمايش کلی ايف
اندازه گيری شده

بزرگنمايی يا
جابجايی سيگنال

نمايش مشخصات کانال
بين دو انتخابگر  Aو B
انتخاب حالت نمايش ص حه برای
نمايش گراف  ،جدول مقادير يا هردو

نمايش کل کانالهای آشکار شده
جدول مقادير کانالهای اندازه گيری شده

اضافه کردن تست جديد و حالتهای مختلف مقايسه ايف های نوری
توضيح در ص حه
بعد
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 : Table Contentبا انتخاب اين گزينه می توان مقادير اندازه گيری شده در جدول را مورد مقايسه قرار داد که با زدن اين
گزينه پنجره جديدی باز ميشود که دو گزينه را شامل می شود : Absolute ،مقادير هر کانال به اورمستقل نمايش داده می
شود  : Relative ،مقادير اندازه گيری شده کانالها با يک کانال تعيين شده مقايسه می گردد.

و برای تنظيمات دستگاه و حالتهای تست می توان با انتخاب کليد  Setupبر روی دستگاه يا با کليک بر روی باالی ص حه
لمسی گزينه  ،Setupوارد محيط تنظيمات شد.

تنظيم اتوماتيک پارامترها
برای تست DWDM

 : Sweepتعيين نحوه جاروب
 : Continue )1در زمان  ، Startجاروب همچنان ادامه پيدا می کند تا به صورت دستی تست  Stopشود .
 : Single )2در زمان  ، Startجاروب فقط يکبار صورت می گيرد.
 : Statistics )3در زمان  ، Startجاروب با فاصله زمانی و تعداد مشخص انجام می شود که در اين حالت در گزينه
 Number of sweepتعداد دفعات تست و در گزينه  Long termدر قسمت  Periodفاصله زمانی بين هر
جاروب مشخص می شود.
 : Drift )4همانند تست در حالت  Statisticsاست با اين ت اوت که صرفا تست در سيستم  DWDMانجام می
شود.
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 : Sweep Rangeتعيين بازه فرکانسی تست

 : Averaging acquisitionتعيين دقت اندازه گيری

 : Resolutionتعيين پله های جاروب سيگنال

 Number of sweepو  Long termو  Wait periodقبال در قسمت  Sweepتوضيح داده شد .
 : Modeمد تعيين پارامترهای سيستم را برای دستگاه تعيين می کنيم.
: WDM/OSNR )1تنظيم پارامترهای دستگاه برای تست WDM
 : DFB )2تنظيم پارامترهای دستگاه برای تست ليزرهای DFB
 : DEFA )3تنظيم پارامترهای دستگاه برای اندازه گيری آمپلی فاير های نوری
 : LED )4تنظيم پارامترهای دستگاه برای تست ليزرهای LED
 : FPL )5تنظيم پارامترهای دستگاه برای تست ليزرهای FPL
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 : Channel detectionتنظيمات آشکارسازی کانال از نويز

 : OSNRتعيين تنظيمات  OSNRبه صورت نسبت قله سيگنال به نويز سمت چپ  ،راست  .... ،يا اتوماتيک

 : Splitter Compensationتعيين يا عدم تعيين اختالف سيگنال اندازه گيری شده نسبت به سيگنال اصلی ( .ميتوان
درصد افت نقطه مانيتورينگ را تنظيم تا مقدار واقعی نقطه خروجی نمايش داده شود .
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 : Gridميتوان پيش فرض تست برای کانالها را انجام داد .

 : Alarmدر صورت انتخاب يکی از مدهای  Gridميتوان هشدارهايی را جهت خارج از رنج بودن آيتم هايی مثل تعداد
کانال ،اختالف پاور  ،اختالف OSNRو قدرت ورودی تعيين کرد .

 : Wavelength Rangeميتوان دامنه نمايش اول موج را تعيين کرد .

 : Notes Tableقراردادن يادداشت بر روی کانالهای تعيين شده به صورت دستی يا همراه با استاندارد ITU
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فهرست اختصارات
A
ADM
Add and drop multiplexer
AGC
Automatic gain control
ALC
Automatic level control
ALS
Automatic laser shutdown
APE
Automatic power equilibrium
APS
Automatic protection switching
ASE
Amplified spontaneous emission
AWG
Arrayed waveguide grating
B
BA
Booster amplifier
BER
Bit error ratio
C
CLNS
Connectionless network service
CMI
Coded mark inversion
CPU
Central processing unit
CRC
Cyclical redundancy check
CRZ Chirped return to zero
CSES
Continuous severely errored second
D
DCC
Data communication channel
DCF
Dispersion compensation fiber
DCM
Dispersion compensation module
DCN
Data communication network
DDN
Digital data network
DFB
Distributed feedback
DSP
Digital signal processing
DSCR Dispersion slope compensation rate
DWDM
Dense wavelength division multiplexing
DRZ Differential phase return to zero
E
ECC
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Embedded control channel
EDFA
Erbium-doped fiber amplifier
EFEC
Enhanced forward error correction
ELH Extra long haul
EMC
Electromagnetic compatibility
ETSI
European Telecommunication Standards Institute
F
FEC
Forward error correction
FWM
Four-wave mixing
G
GE
Gigabit Ethernet
GFF Gain flattening filter
GUI
Graphic user interface
I
IEEE
Institute of Electrical and Electronic Engineers
IPA Intelligent power adjustment
ITU-T
International Telecommunication Union-Telecommunication
Standardisation Sector
L
LAN
Local area network
LCN
Local communication network
LCT
Local craft terminal
LD
Laser diode
LHP Long Hop
M
MCF
Message communication function
MD
Mediation device
MPI-R
Main path interface at the receiver
MPI-S
Main path interface at the transmitter
MQW
Multi-quantum well
N
NE
Network element
NF
Noise figure
NRZ
Non return to zero
O
OA
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Optical amplifier
OADM
Optical add and drop multiplexer
OAM Operation, administration and maintenance
OAMS Optical fiber line automatic monitoring system
OD
Optical demultiplexing
ODF
Optical distribution frame
OEQ Optical equaliser
OHP Overhead processing
OLA
Optical line amplifier
OM
Optical multiplexing
OMS
Optical multiplex section
ORL
Optical return loss
OS
Operations system
OSI
Open systems interconnection
OSNR
Optical signal to noise ratio
OTDR Optical time domain reflectometer
OTM
Optical terminal multiplexer
OTS
Optical transmission section
OTT Optical tunable transponder
OTU
Optical transponder unit
P
PDH
Plesiochronous digital hierarchy
PDL
Polarization dependent loss
PIN
Positive intrinsic negative
PMD
Polarization mode dispersion
POS
Packet Over SDH/SONET
Q
QA
Q adaptation
R
RS
Reed-Solomon
RTU Remote test unit
S
SBS
Stimulated Brillouin Scattering
SCC
System control & communication
SDH
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Synchronous digital hierarchy
SLIP
Serial line internet protocol
SLM
Single longitudinal mode
SONET
Synchronous optical network
SPM
Self phase modulation
SRS
Stimulated Raman Scattering
STM
Synchronous transport module
Super CRZ Super chirped return to zero
T
TCP/IP
Transport control protocol / Internet protocol
TDM
Time division multiplexing
TEC
Thermoelectric cool
TMN
Telecommunication management network
TTL
Transistor-transistor logic
W
WDM
Wavelength division multiplexing
WS
Work station
X
XPM
Cross phase modulation
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