
مروری بر مبانی
FTTX(xPON)



(Access)مفھوم شبکھ دسترسی 

را شبکھ   سوئیچینگشبکھ بین کاربران انتھایی با شبکھ •
.دسترسی میگویند

متصل  coreرا کھ بھ شبکھ  ھاییشبکھ دسترسی کانال •
.ھستند را بھ کاربران انتھایی ارائھ میکند

.میباشد سرویسھامنظور از کانال ھمان •
بر اساس فنآوری استفاده شده  سرویسھانوع و پھنای باند •

.میشود ومشخصدسترسی تعریف  درشبکھ



کاربران بھ شبکھ  دسیتیابیانواع روشھای 
دسترسی

:اصوال و بطور کلی دستیابی کاربران بھ شبکھ بھ دو صورت زیر است 

Wired Accessدسترسی با سیم از طریق یک محیط فیزیکی •

Wireless Accessدسترسی بی سیم  



Wired Accessدسترسی با سیم 
فیبر نوری•
شبکھ فعال(Active)  شاملPDH,SDHوETHERNET

شبکھ غیر فعال(Passive)شاملGPON,EPON,A/BPON

کابل مسی•
، زوج سیم بھ ھم تابیدهTwisted Pair

 مودمDial-Up  

 کواکسیالکابلADSL2+,ADSL,VDSL,HDS,HFC  



Wireless Accessدسترسی بی سیم 

( PHS , LTE , 3G , GSM)موبایل •

•Fixed (WLAN,MMDS,LMDS,WLL)  

•LMDS:Local Multipoint Distribution Sys.

•MMDS:Multichannel Multipoint Distribution Ser.

و رایج ترین فنآوری  ADSLمتداولترین فنآوری روی کابل مسی •
.است GPONھمان  PONروی 



بھ ازای ھر کاربر PONحداکثر پھنای باند در 

نام سرویس                          پھنای باند مورد نظر  
      HDTV                     40Mbps دو کانال 
SDTV                           6Mbpsدو کانال  
4Mbpsدو کاربر اینترنت                           
0.1Mbpsتلفن معمولی                                

2Mbpsتلفن تصویری                               
 2Mbpsمانیتورینگ امنیتی خانگی                

      54.1Mbpsجمع کل                                     



رابطھ بین پھنای باند وفاصلھ

•ISDN                ھمانند دوچرخھ
•HDSL                ھمانند اتومبیل
•ADSL                ھمانند ترن سریع
•ADSL2+             ھمانند ھواپیما
•VDSL2              ھمانند ھواپیما
•OAN  یا شبکھ دسترسی نوری          ھمانند شاتل فضایی



فنآوری ھای مختلف در شبکھ دسترسی نوری 

  P2P        (FTTH)شبکھ دسترسی نوری نقطھ بھ نقطھ •

P2MPشبکھ دسترسی نوری یک نقطھ بھ چند نقطھ  •

   PON    (FTTH)یا بعبارت دیگر •



معماری ھای مختلف در شبکھ دسترسی نوری

PONروش غیرفعال  •

P2Pروش فعال •

P2MPروش اترنت •



PONمزایای فنآوری 
پھنای باند وسیعتر نسبت بھ فنآوری ھای دسترسی دیگر•
(CAPEX)ھزینھ ھای سرمایھ گذاری و پیاده سازی پایین •

امکان بکارگیری سبد کاملی از سرویسھای مختلف•
(OPEX)ھزینھ ھای بھره برداری و نگھداری پایین  •

تغییرات کمتری ھزینھ را ODNدر صورت طراحی مناسب •
.خواھد داشت

ھمچنین اگر طراحی وپیاده سازی بدرستی انجام شده باشدامکان •
.میسر است NG-PONسنتی با  PONبکارگیری 

.استPONدر واقع موارد فوق فلسفھ اساسی اپراتورھای •



GPONمعنا ومفھوم   

•GPON:  Gigabit Passive Optical Network
•GPON  فنآوری نورایی مبتنی بر استانداردITU-T   با
.تدوین شده است ٢٠٠٣میباشد کھ در  G.984.Xعنوان      
این فنآوری در ابتدا بھ منظور ارائھ  سرویس ھای اترنت  •

سرعت باال برای مشتریان تجاری کوچک وخانگی توسعھ
.داده شده بود   
.است P2MPشبکھ ای بھ صورت   PONدر واقع •
.است  ONU,ONT,ODN,OLTشامل   PONیک •





Combingو Splittingفنآوری 



اصول عمل و انواع کوپلرھای نوری
انواع کوپلر از نظر نحوه عمل•
Combinerکوپلر ترکیب کننده    
Splitterکوپلر تقسیم کننده    
WDMکوپلر مالتی پلکسور دی مالتی پلکسور یا   
انواع کوپلر از نظر ساختمان•
دو موجبری ,کوپلر دوفیبری   
  کوپلر ستاره ای ارسال 
کوپلر انعکاسی •
2*1کوپلر •
N*1کوپلر •
کوپلینگ آبشاری•
   







نمونھ ھای از تقسیم کننده نوری واقعی  



GPONاصول مالتی پلکسینگ داده در 

•GPON  با فنآوریWDMسازگار میباشد.
.فیبر نوری  بھ صورت دو جھتھ استفاده میشود GPONدر •
از ھمدیگر مبتنی   USوDSفرآیند جدا سازی سیگنال ھای •

.انجام میشودCWDMبر مکانیزمھای 
ارسال  بھ   ,) از مرکز بھ سمت مشترک(  DSدر جھت •

.انتشاری میباشدصورت 
ارسال  بھ  ,)از مشترک بھ سمت مرکز( USدر جھت •
   TDMAاست.
نانو متربھ ترتیب برای حمل   ١٣١٠و ١۴٩٠طول موجھای •

.استفاده میشوندUSوDSترافیک صوت و دیتا در 





DSدر جھت GPONاصول کار 



USدر جھت  GPONاصول کار 



PONره  نگاشت  توسعھ   



GPONاستفاده از موبایل در 

نقطھ عطف در ھمگرایی ثابت و سیار •
PONانتقال ترافیک موبایل از طریق لینکھای •

محلی GPSھا سیکنال ھمزمانی از  BTSدر این کاربرد •
.میتواند دریافت کند    

.میسر است NG,LTE,3G,2Gدر این کاربرد بکار گیری •



Triple  Playمعنا و مفھوم 

•Voice   ودیتا درDS   نانو متر   ١۴٩٠روی طول موج
.ارسال میگردد

روی طول موج DSدر جھت  CATVسیگنال ویدئو یا •
.نانو متر ارسال میگردد ١۵۵٠   
•Data &Voice  در جھتUS   نانو      ١٣١٠روی طول موج

.متر ارسال میگردد





تشریح مفاھیم و اصطالحات

•FTTX : Fiber   To   The X                            

•GPON: Gigabit Passive Optical Network

•ODN:  Optical Distribution Network       

•OLT: Optical Line Terminal                        

•ONU: Optical Network Unit                     

•ONT: Optical Network termination        

CO: Central Office (POP)مرکز سوئیچینگ  •

•LCP: Local Convergence Point                 



تشریح مفاھیم اصطالحات

•NAP:  Network Access Point                 

•NIU: Network Interface  Unit               

.میگویند  LCPوCOبھ کابلھای بین : کابل فیدر•
.میگویند NAPو LCPبھ کابلھای بین : کابل توزیع•
.میگویند NIUوNAPبھ کابلھای بین : کابل دراپ•





 FTTXتشریح مفھوم 

بر اساس اینکھ فیبر نوری تا چھ فاصلھ ای از کاربر نھایی  •
.تعریف میشود  FTTXکشیده شده است 

:بشرح ذیل میباشد FTTXاز ھمین روی سناریوھای مختلف •
•FTTN: Fiber To THE Node Or Neihborhood

•FTTCab: Fiber To The Cabinet                            

•FTTB: Fiber To The Business Or Building          



FTTXتشریح مفھوم 

•FTTH: Fiber  To  The  Home

•FTTC: Fiber  To   The  Curb                      

•FTTP:  Fiber  To  The premise                 

•FTTO:  Fiber To The Office                      

•FTTZ: Fiber  To  The Zone                        



FTTXکاربران انتھایی در

• MDU:Multiple Dwelling Unit

ھای بزرگ با محیطھای  آپارتمانی،مجتمعبھ شرکت ھای •
.اشاره میکند خوابگاھھااشتراکی یا 

• MTU:Multiple Tenant Unit

مجتمع اداری یا صنعتی با  اداری،یکبھ یک ساختمان •
.تجاری اشاره میکند استجاریواحدھای 

• MHU:Multiple Hospitably Unit

.اشاره میکند خھصیا مراکز  ھتلھا،بیمارستانھا،فرودکاھھابھ •



FTTXکاربران انتھایی در 

• SDU:Single Dewlling Unit

.بھ کاربری کھ در یک خانواده میباشد اشاره میکند•
• SFU: Single Dewlling Unit

.اشاره میکند SDUبھ نوعی از •
• SOHO:Small Office Home Office

.بھ دفاتر اداری کوچک یا خانگی اشاره میکند•



PONتشریح مفھوم 

و مشترک  Coبھ طور کلی بھ شبکھ نوری دسترسی کھ بین •
شبکھ نوری  . المان یا مولفھ فعال نوری وجود نداشتھ باشد

میگویند Passive Optical Network(PON)غیر فعال یا   
منظور از المان یاقطعھ ویامولفھ ای فعال المانی است کھ بھ  •

.تغذیھ و کنترل خارجی نداشتھ باشد ھمانند کوپلرنوری
تقویت   ,آشکار ساز نوری ,المان ھایی از جملھ دیود لیزری •

کننده نوری ومدوالتورنوری فعال ھستند



PONسناریو ھای مختلف 

• A/B PON: ATM/BOARD BAND PON

• EPON:  ETHERNET PON

• GPON: GIGABIT PON

• NG-EPON: Next Generation EPON

• NG-GPON: Next Generation GPON

• XG-PON: NG-GPON



  A/BPONتشریح 

•A/BPON  توسط گروهFSAN  وITU-T  استاندارد شده
.است

 ATMدر این فنآوری تمامی اطالعات در قالب سلولھای •
.کپسولی میگردند

•ATM   فقط در کشورھای آمریکا وژاپن مورد استفاده قرار
.گرفت

انتقال وارسال بستھ  ATMبدلیل محدود بودن طول سلوسھای •
.ھای طوالنی دیتا با مشکل روبرو است

.در نتیجھ این سناریو انواع دیگر جایگزین شد•



EPONتشریح  

•EPON  تحت استانداردIEEE 802.3ah تدوین شد.
در فربمھای  Voice,Data,CATVاطالعات گوناگون از •

.اترنت کپسولی میشوند
.است 1.25Gbpsبھ ترتیب  USوDSحداکثر سرعت در•
.متقارن میباشد EPONپس انتقال در •
.است 20Kmحداکثر طول یا فاصلھ •
•Splitting Ratio است 1:32یا نسبت تقسیم کنندگی.



GPONتشریح  

•GPON  توسط گروهFSANوITU-T  با شمارهG.984.1 تا
G.984.4  استاندارد شده است ٢٠٠١در آوریل سال.

کپسولیGEMاطالعات و دیتای و سیگنالھای ویدئویی در •
.میشود•
•GEM :GPON  Encapsulation Method         

ھای PONبدلیل سرعت و ظرفیت باالتر سریعتر از انواع •
.سنتی دیگر رشد کرد   



GPONتشریح 

و حداقل  2.5GbpsبرابرDSحداکثر سرعت در •
1.24Gbps میباشد.

  وحداقلGbps 2.5برابر  USحداکثر سرعت در •
155Mbps است.

Km 20حداکثر فاصلھ •

•Splitting Ratio 1:64



PONمقایسھ 



GPONبا EPONمقایسھ 

PON         IEEE EPON                ITU GPONنوع 
  DS          1.25Gbps                 2.5Gbpsسرعت       
2.5Gbpsیا  US          1.25Gbps              1.25سرعت       
                 8B/10B          NRZ خط           کدینگ      
               1:64              1:32       کنندگینسبت تقسیم  
20Km             20Kmحداکثر فاصلھ                 
ATMو  اترنت       اترنتپروتکل                         
GEMروی TDM  اترنتروی  TDM سرویس             
         OAM            اترنت OAM     OMCI+PLOAM
DS   Triple دیتای کدینگ     Churning            ASE  

        



DSدر  PONاطالعات  پلکسمالتی 

CWDMیا بھ بیان بھتر  WDMھا از فنآوری PONدر•

.استفاده میشود   
اطالعات مالتی  ) از مرکز بھ سمت مشترک( DSدر جھت •

ارسال 1490nmدر طول موج  ودیتا voiceشده  پلکس
.میگردد   •
Broadcastاطالعات بھ صورت انتشاری  DSدر جھت •

.ارسال میگردد   



DSدر جھت  PONاطالعات  پلکسمالتی 



اطالعات در جھت  پلکسمالتی  US

ھای  بسیتھ) از مشترک بھ سمت مرکز( USدر جھت •
1310nmشده در طول موج  پلکس مالتی دیتاصوت و 

.ارسال میگردد   
.میباشدTDMAالزم بھ ذکر است کھ ارسال بھ صورت •
در یک ONTیا ONUاین است کھ ھر  TDMAمنظور از •

.بازه زمانی خاص اقدام بھ ارسال میکند



USدر جھت  PONاطالعات پلکسمالتی 



USدرCATVاطالعات ویدئویی  پلکسمالتی 

1550nmاطالعات ویدئویی در طول موج  DS درجھت•

.ارسال میشود Broadcastانتشاری  بصورت   
CATVالزم بھ ذکر است کھ در ایران ترافیک ویدئویی یا •

.وجود ندارد PONدر شبکھ    
یا تصویر بر  VODدر صورت نیاز بھ ارسال ویدئویی از •
.اساس تقاضا استفاده میشود    
.ارسال میگردد دیتابستھ ھای   درقالباین نوع ترافیک •



PONساختار یا معماری سخت افزاری 

ستاره ای یا  بصورت PONھندسی شبکھ  توپولوژی•
.ترکیب این دو میباشد ویادرختی 

اتصال یک نقطھ بھ چند  بصورت PONدر اصل •
.است   P2MPنقطھ

.ذیل میباشد بصورت PONتجھیزات سخت افزاری •
• OLT : Optical Line Terminal 

• ONU: Optical Network Unit

• ONT: Optical Neywork Tremination

• ODN:Optical Distribution Termination



 PONساختار یا معماری سخت افزاری





XPONمعماری اساسی  

با طول موج  DSدر جھت Voice &Dataارسال •
1490nm

 1550nmبا طول موج DSدر جھت  CATVارسال ویدئو یا •

1310nmبا طول موجUSجھترد Voice & Dataارسال•

.میگویندTriple Playارائھ این سھ سرویس را •
.میباشد 20Kmفاصلھ یا طول فیبر  حاکثر•







انواع شبکھ ھای دسترسی



  PONتاریخچھ 

توسط 1990در اواسط  PONاولین فعالیت در خصوص •
.آغاز گردید   FSANگروه    
مبتنی  155Mbpsاولین استاندارد در این مورد سرعت •

. میباشد  ATMبر
متولد گردید گھ  A/BPONبا نام  PONاولین نسل  بدیسان•

.ارتقا یافت 622Mbpsسرعت آن تا 
.را تدوین کرد EPONاستاندارد  IEEE , 2001در سال •
در 2001ھم فعالیتھای خود را در سال  FSANگروه •

.آغاز نمود GPONخصوص



GPONاستانداردھای 

در خصوص جنبھ ھای  ITU-T G.984.1~4استانداردھای •
.تدوین و ارائھ شده است GPONمختلف 

  PS والزاماتGPONپارامترھای  G.984.1استاندارد •
.میکند راتشریح

  پورت،سرعت ONTپارامترھای  G.984.2استاندارد •
نوری  پورت،سرعت DS(2.5Gbps)نوری در 

الیھ فیزیکی را   اورھدھای وتخصیصUS(1.24Gbps)در
.مشخص میکند



  GPONاستاندارد

،معماری   GPONدرTCمربوط بھ الیھ  G.984.3استاندارد •
،GTC،Registerوپروتکل،فریمGTC پلکسمالتی 

  Activate کردنONU مشخصات، DBA  کیفیت عملکرد و،
.میباشد آالرمھا  
،فریم مدیریت  OMCIفرمت پیامھای  G.984.4استاندارد •

.عمل آن را مشخص میکند واصولOMCIتجھیزات 



GPONپارامترھای اصلی 

:بشرح ذیل استUSوDSدر جھت  GPONسرعت •
      DS :1.24Gbps,2.5Gbpsدر جھت     
US :155Mbps,622Mbps,1.24Gbpsدر جھت     

.میباشد 1.24Gbps(US)،2.5Gbps(DS)سرعت رایج •
.است نامتقارن بصورت GPONپس روش انتقال در •
 20Kmحداکثر فاصلھ یا طول فیبر•



 GPONساختار کلی 



روشھای تخصیص پھنای باند

  Fixed BWتخصیص پھنای باند بطور ثابت •

  DBA  تخصیص پھنای باند بطور پویا   •

پھنای باند ثابتی توسطONTیاONUبھ ھر  Fixed BWدر •
OLT  بمنظور ارسال ترافیک در جھتUs اختصاص داده
.میشود

بھ آسانی انجام   ONU/ONT پیکربندی fixed BWدر •
.میشود

.استفاده میکندTDMAاز Fixed BWدر واقع •



روشھای تخصیص پھنای باند

.منابع شبکھ بھ ھدر میرود Fixed BWدر این •
•DBA: Dynamic Bandwidth Assisgment
؟مشوداستفاده  DBAچرا •
در PON پورتھایپھنای باند بکار گرفتھ شده در  DBAدر •

Uplink ارتقا می یابد.
 PON پورتھایتعداد کاربران انتھایی بیشتری بھ  بدیسان•

.متصل میشوند
.میشود وسیعتراستفادهسرویسھای با پھنای باند  DBAدر •
منابع شبکھ با کیفیت باالتری بھ اشتراک گذاشتھ شده و از •

.بھ ھدر رفتن آنھا جلوگیری میشود



DBAاصول عمل 

بطور پیوستھ گزارشات OLTموجود در  DBAتجھیزات•
ھا جمع آوری   ONTیا ONUرا از کلیھ  DBA واطالعات

.میکند
بھ BWگرفتھ شده از نگاشت  الگوریتمبا توجھ بھ •

ONUیاONTھا ارسال میگردد.
تایم   رادرترافیک  ONTیا ONU،ھرBWمبتنی بر نگاشت•

.ارسال میکند OLTمشخص بھ  اسالتھای
بر اساس  ONUیاONTالزم بھ ذکر است کھ پھنای باند ھر •

.ترافیک تعریف و تخصیص داده میشود ومیزاناولویت 



DBAاصول عمل 



T-CONTمفھوم 

  میشود،برانجام OLTتوسط Usکنترل ترافیک در جھت •
ارسال ONUیاONTرا برای  مجوزھاییOLTھمین اساس 

  T-CONT(Trafficموسوم بھ  مجوزھا میکند،این
Container)  ھستند.

:T-CONTانواع •
   T-CONT1:پھنای باند ثابت(FB)را برای یکONT یاONU

.در نظر میگیرد   
•T-CONT2: پھنای باند تضمین شده ای(AB) را برای

ONU یاONTمیگیرد درنظر   .



T-CONTمفھوم 

•T-CONT3: پھنای تضمین نشده ای(NAB)رابرای 
ONTیاONU در نظر میگیرد.

•T-CONT4: بمانددرچنانچھ ظرفیت بال استفاده ای باقی  
.را اختصاص میدھد باندیپھنای (BE)بھترین تالش

•T-CONT5: در بر   الذکررااین نوع  کلیھ موارد فوق
.میگیرد

•FixedوAssured،اولویت باالترNonassuredوBest 
Effortاولویت پایین تری دارند.

•T-CONT1,2:،تضمین شدهT-CONT3,4:  پھنای اضافی و
.میباشدOAMمابقی ظرفیت برای 



Service Classکالس سرویس

•CBR: ثابت ریتسرویس با بیت)voice,TV,VOD,Video
Con.)

•VBR-NRT: متغیر مستقل از زمان  ریتسرویس با بیت
مالی تراکنشھایمانند خدمات بانکداری، رزرواسیون و 

•VBR-RT: بھ زمان متغیروابستھ ریتسرویس با بیت
•ABR: قابل دسترس مانند انتقال فایل ریتسرویس با بیت
الکترونیک وپست   
•UBR: پیام   مانندسیستمھاینامشخص  ریتسرویس با بیت

رسانی صوتی و تصویری



PONدر  پروتکشنحفاظت یا 

  پروتکتنوع فیبر ھای نوری  دراین:Aنوع  پروتکشن•
.میشوند

در PON پورتھایدر این نوع فیبر و :Bنوع  پروتکشن•
OLT حفاظت میشوند.



PONدر  پروتکشنحفاظت یا 

در این نوع کلیھ شبکھ شامل تجھیزات و:Cنوع  پروتکشن•
.مگردندفیبر حفاظت           



FTTXره نگاشت توسعھ فنآوری 

DS,US سرعتھایارتقای •

شبکھ دسترسی) Passive(غیر فعال بودن•
ھر کاربر انتھایی ازایتخصیص پھنای باند وسیعتر بھ •
افزایش حداکثر فاصلھ انتقال•
Splitting Ratioافزایش •

بکارگیری فنآوری ھای پیچیده تر بمنظور دستیابی بھ ره  •
.نگاشت



FTTXمختلف کاربردھای  سناریوھای

•FTTH,FTTB+LAN,FTTC+DSL,FTTB+WLAN



PONروند تکامل 



PONروند تکامل 



NG-PONفنآوری ھای  
•NG-EPON: استانداردIEEE802.3av10دارای دو نوعG-

EPONاست.

-10/1GBase)نوع نامتقارن• PRX):1G(US),10G(DS) 

  10G(US),10G(DS):(10GBase-PR)نوع متقارن •



NG-EPONفنآوری 

10G-EPONطول موج ھای بکارگرفتھ شده در •
         DS(10G)  :1575~1580nm(1577nm)سیگنال 
         US (10G)    :1260~1280nm(1270nm)سیگنال
DS CATV : 1480~1550nm(1490nm) (1G)سیگنال 
 US:1260~1360nm(1310) (1G)سیگنال 



XG-PONیا NG-GPONفنآوری 



 XG-PONیاNG-GPONفنآوری 



TWDM  PON

رادر سال NG-PON2مشخصات اصلی FSANگروه •
.تدوین ارئھ نمود ٢٠٠١

.باشد 40Gbpsنباید کمتر از  DSسرعت •
.باشد  10Gbpsنباید کمتر از Usسرعت •
60Kmبعنوان مثال 20Kmافزایش فاصلھ بیش از •
Spilttingافزایش • Ratio : 1:64حداقل
•ONU 1باید انتقال متقارن با سرعتGbpsرا پشتیبانی کند.
XG-PONباPONوسیستمھای فعلی ODNقابلیت بکارگیری •



40Gbps TWDM PON



P2P WDM PON



PON ونصبانواع پیاده سازی 

  Greenfieldنواحی تازه تاسیس یا •

  Refurbishmentیا  اندنواحی کھ بتازگی بروز شده •

وجود   اپراتوریا  (SP)کننده سرویس  تآمیننواحی کھ چندین •
.دارد

تجاری برای بکارگیری   فرصتھایبھ بیان دیگر موارد باال •
FTTX   میآیند حسلببھ.



FTTPمعماری 

بین    10Kmبا حداکثر  (Feeder Cable)فیدر کابلھای•
CO  وLCP

  NAPو  LCPبین  (Distribution Cable)توزیع  کابلھای•
Local Splice Boxیا 

و   NAPبین  (Drop Cable) دراپپیادھسازی یا  کابلھای•
NIU

20Kmو کاربر انتھایی   (CO)حداکثر فاصلھ بین مرکز •

(1:32)   32بزرگتر از  PSیا  کنندگینسبت تقسیم •



 FTTPمعماری عمومی شبکھ



FTTPمعماری عمومی 



تقسیم کننده نوری  ومحلموقعیت 
PoweSplitter 

  PSنوع و محل قرارگرفتن •

ھای اولیھ شبکھ و   ھزنیھبر روی   PSپیچیدگی ھای •
عملیات آن

بر روی افزایش کاربران انتھایی   PS ودرست تآثیردقیق•
،ارایھ سرویسھای جدید



PSموقعیت و محل 



PS ومحلموقعیت 



FTTBو FTTHبرای  FTTPشمای شبکھ 



کالس ھای لیزر

• Class A:  5-20 dB

• Class B: 10-25dB

• Class C:15-30dB



روش انتخاب تغذیھ تجھیزات

تامین تغذیھ از محل•
اپراتورتامین تغذیھ توسط •
Indoorتامین تغذیھ در تجھیزات •

Outdoorتامین تغذیھ در تجھیزات •

در تجھیزات فعال خارج از UPSو  Backupوجود باتری •
FTTCسناریوی  مرکزدر

ONTتامین تغذیھ تجھیزات •



الزامات پھنای باند

پیشنھاد و توسعھ   SPچالش اصلی در این خصوص برای •
.کھ بھ حجم بزرگی از پھنای باند نیاز دارند ھاییکاربرد 

 VIOP,VOD,HDCATV GAMINGاز قبیل  سرویسھایی•
،مانیتورینگ امنیت خانگی و ویدیو کنفرانس



FTTPنکات مھم در طراحی شبکھ 

ھای نوری فعال و غیرفعال مولفھانتخاب مناسب •
بکارگیری ابزارھای مناسب از جملھ نرم افزارھای شبیھ  •

لینکھاسازی بمنظور بروز رسانی فعالیتھا و 
   مولفھبکارگیری و تحلیل متغیرھای اجرایی مربوط بھ ھر •

.مبتنی بر الزامات سیستم بمنظور طراحی کارآمد



FTTPالزامات تخت بررسی در طراحی 

Distanceفاصلھ انتقال •
Power splitterتعداد و نوع •
انتقال یا پھنای باند وسرعت ریتبیت •
BERآھنگ یا نرخ خطا •
•Power Marjin  یا حاشیھ اطمینان لینک برای طول موج

USو DS  جھتھایھای مختلف در 
تعمیرات مختلف سیستم و   بدلیلمحاسبھ جریمھ ھای  توان •

لینک
  فتونیکیو طراحی  خودکارسازیاستفاده از ابزارھای •

(RSOFT)



ھای استفاده شده در  مولفھانواع و مشخصات 
طراحی لینک نوری



مشخصات مواد و تجھیزات مربوط بھ طراحی  
FTTPلینک



ویژگی ھای ابزار مدل سازی

 وابزارھای گرافیکی آیکونھایوجود مجموعھ ای از •
 GUIاتصالی  یا 

برقراری تعامل مناسب  بین کاربر برنامھ با برنامھ شبیھ  •
سازی

و   اجرا،تجزیھوجود ابزارھای مناسب در خصوص نمایش ،•
BERسیگنال و ارزیابی  آماری،پردازشتحلیل 

نمونھای از این ابزار را میتوان در •
www.rsoftdesign.com  مشاھده نمود .



FTTPدر شبکھ پروتکشنمعماری 



FTTPپیاده سازی شبکھ 

ارتباطی بین تجھیزات انتقال در   لینکھایارزیابی دقیق کلیھ •
CO وONTھا

و  CWDM کوپلرھایشامل Coبرسی طرح شبکھ در •
Triple Play، PSو سرویس ھای قابل   کانکتورھا ھا،تعداد

ارایھ
تجھیزات فعال و غیر فعال در خارج از  واجراینصب •

شامل جعبھ ھای   Outside Plant(OSP)مرکز
ONT,ONUھا،PSھا،ODNمفصل،



نمودار ساده ای از تجھیزات انتقال در مرکز



نمونھ ای از شبکھ کابل کشی در مرکز



FDFدر سیستم کانکت کراسمفھوم پیاده سازی   



CWDMھای  کوپلرتعیین محل 

در   پلکسمالتی  ودیDSدر  پلکسبمنظور مالتی  الماناین •
Us درOLT و بالعکس درONT یاONU



با تشکر از توجھ حاضرین 
محترم


