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 HDSL (Watson 2)دستگاه سوئيچ مودم 

 

 به كار HDSL (Watson 2)اين دستگاه براي سوئيچ كردن مودم هاي 

 مي باشد كه براي  RS 232 داراي يك  پورت HDSLاين مودم .مي رود

اين پورت قابليت اتصال .مديريت اين سيستم از اين پورت استفاده مي شود

هر برنامه اي كه قابليت برقراري ارتباط به كامپيوتر را داشته و مي تواند با  

RS232 در هنگام آوردن هر گونه . را داشته باشد ارتباط برقرار كند

دستگاه سوئيچ مودم .آالرمي اين آالرم ها برروي اين پورت ظاهر مي شوند

  HDSL  با اتصال به اين پورت و خواندن آالرم هاي  موجود،اين قابليت را

ا تغيير داده و مسير انتقال داده را مطابق با مسير دارد كه عملكرد سيستم ر

دوعدد از اين .اين سوئيچ داراي شش كانكتور مي باشد.سالم تصحيح كند

در نظر گرفته شده  ( Tx,Rx ) كانكتورها به عنوان ورودي اصلي سيستم 

 از BTS  و Routerبه عبارتي تجهيزات مخابراتي ديگر همچون     .اند

چهار كانكتور ديگر . به آن متصل مي گردند PDH  ويا SDHطرف ديگر 
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 مي باشند كه به ترتيب دو تاي آنها براي  HDSLمربوط به مودم هاي 

Main  و دو تاي ديگر براي StandByاين سوئيچ داراي يك پانل . مي باشند

اين پانل از دو .نمايش مي باشد كه وضعيت مودم ها را نمايش مي دهد

وديگري  Main   ل شده است كه يكي براي نمايشگر هفت قسمتي تشكي

 . مي باشد standbyبراي 

 : مي توانند روي اين نمايشگرها ظاهر شوند كه بيانگر ٣ و٠،١،٢اعداد 

 .سيستم در حالت نرمال مي باشد : ٠ 

 . مي باشد Nonurgent alarmسيستم داراي  : ١ 

 . مي باشد Urgent alarmسيستم داراي  : ٢ 

 . به سوئيچ متصل نيست HDSLمودم  : ٣ 

 : مشخصات عملكرد دستگاه 
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مطابق شكل هنگامي كه دو سيستم در حالت نرمال كار مي كنند بر 

 از اين رو سيستم .نمايش داده مي شود) ٠،٠(روي هردو سوئيچ اعداد 

Main  مشغول انتقال اطالعات بوده و سيستم Standby  درحالت loop  مي

خورده و از اين جهت  loop  به طرف هم  HDSL به عبارتي دو .باشد

خرابي زوج سيم ( به هر دليلي  Main HDSL حال اگر .آالرم ندارند

آالرم بياورد سوئيچ اين موضوع را تشخيص ) …و HDSL انتقال،اشكال در 

 ارسال  Standby HDSL   مي دهد و سيستم انتقال اطالعات را بر روي 

 موبايل  BTS اني كه سيستم براي همچنين اين قابليت براي زم.مي كند

استفاده مي شودپيش بيني شده تا اين تغيير به سايت موبايل گزارش شود و 

 .در اسرع وقت توسط پرسنل مربوط برطرف گردد

HDSL 

HDSL HDSL 

HDSL

Switc Switc
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  دچار مشكل شده باشند،يك  HDSL در صورتي كه هر دو سيستم 

LED ت شروع به چشمك زدن مي كند كه حاكي از عدم امكان انتقال اطالعا

 .است

  Main HDSL  اگر به هر دليلي سوئيچ خاموش شود،سيستم بر روي 
عمليات انتقال را ادامه مي دهد و خاموش شدن اين سوئيچ باعث قطع انتقال 

 .اطالعات نمي گردد


