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آراندام)R&M(تکنولوژیQRرابرایپچکوردهایفیبرنوریتوسعه
میدهد.اینمکانیزمجدیدکشوییQuickReleaseنامداردکهباعث

میشودتراکمتاتا50درصدافزایشیابد.

ازورودوخروجراحتتر تا بهکاربرانکمکمیکند )R&M( ام اند آر
پچکوردهایفیبرنوریاطمینانحاصلکنند.تکنسینهایشبکهمکانیزم

کشوییجدیدیرابرایکانکتورهایMPO وLCبهکارمیگیرندکهدرآن

بااستفادهازیکآستیندرقسمتعقبکانکتور،فشارواردهبرآنکاهش

QuickRelease،مییابد.اینتکنولوژیکهاخیراًراهاندازیشدهاست

یاQRنامیدهمیشود.اینمکانیزمبدونآنکهنیازباشدازلحاظعملیاتی
نوریدر افزایشتراکمدستهبندیپورتهایفیبر به ایجادشود، تغییری

رکهایشبکهکمکمیکند.آراندام )R&M(یکتوسعهدهندهفعال

با شبکه زیرساختهای برای کابلکشی سیستمهای ارائهدهنده و جهانی

کیفیتباالومستقردرWetzikonسوئیساست.

کاربردآستینکاهشدهندهفشارکانکتورهایQRافزایشیافتهاستو

نهتنهابهعنوانمحدودکنندهشعاععملمیکند،بلکهمیتواندبهعنوان

کند. هدایت را پالگ و گیرد قرار استفاده مورد هم کنترلی مؤلفه یک

تکنسینهایشبکهبرایقفلکردنیاآزادکردنکانکتورQRدرپچپنل،

 QRآستینرابهصورتکشوییعقبجلومیکنند.بااستفادهازمکانیزم

،فاصلهبینپنجرههاییکهقباًلبرایکنترلومدیریتموردنیازبوددیگر

ضرورتیندارد.

درمورداتصاالتMPO-QR،تراکمهردستهبه120پورتدرهریونیت

همچنین معمولی. پنلهای پچ از بیشتر درصد 50 یعنی مییابد، افزایش

کابلLC-QR duplexتراکمدستهبندی120پورتیا240فیبررادر
هریونیتامکانپذیرمیسازد.اینبدانمعناستکهمیتوانحداکثر10080

فیبررادریکرک42یونیتیمتصلکرد.

تکنسینهایشبکهکانکتورهایجدیدQRرابرایپچکوردهایفیبرنوری

باآستینکاهشفشاردرقسمتعقبآنهابهکارمیبرند.انواعمتعددیاز

کانکتورهایQRبرایLC simplex، LC duplex،LC Unibootو
MPOهاوجوددارد.

اینکانکتورهادرمراکزدادهامکاناستفادهبهترازرکهارافراهممیکند.

گونهای به فضا در صرفهجویی برای میتوان را شبکه زیرساختهای

بهسمت را فقرات ستون معماریهای ساختار بتوان که کرد مقیاسبندی

سرعتبیشترترافیکدادههابرد.

 LC simplex، LC duplex،LC برایQRانواعمتعددیازکانکتورهای
کانکتورهای  )R&M( ام  اند آر دارد. وجود ها MPOو  Uniboot
با MPO-QR انواعسناریوهایمعمولطراحیکردهاست. برای QRرا
دیگر کنندگان تولید توسط شده ساخته  ®MPO/MTPکانکتورهای
از حالته چند و حالته تک نوریهای فیبر از کانکتور این است. سازگار

ام اند آر میکند. پشتیبانی OM5 و OS2،OM3،OM4 دستههای

R&M)، MPO-QRراباپــچکـوردهای2مـیلیمتریوکابـلهـای
LC-QRduplexراباکابلهای1.4میلیمتریمونتاژمیکند.

 مکانـیسم جـدید بـرای

LC و MPO کانکتورهای

(
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استفاده بر تأثیرگذار عامل یک مناسب، splice closure انتخاب

مقرونبهصرفهازیکشبکهفیبرنوریاست.شرکتهایمخابراتیبهدنبال

راهکارهایمناسببرایهرنقطهتوزیعبراساسساختارشبکههستندو

آراندام )R&M(دراینمسیرازآنهاحمایتمیکند.درادامهباالوان
انتخاب برای تاثیرگذار برخیخصوصیات مورد در تا باشید همراه ارتباط

splice closureهابیشتربدانید.

شبکههایفیبرنورینیازاساسیبهsplice closureهادارند.صرفنظر
باشد، محلی توزیع یا دسترسی فقرات، ستون شبکه آنها نوع اینکه از

splice closureهابایدخصوصیاتیمتناسبباهرکدامازآنهاداشته
باشد.

مسائلسرنوشتساز
،splice ظرفیت شامل splice closureها مشخصات  از برخی

انعطافپذیریوسرعتنصبوراهاندازیمیشوند.معیارهایدیگرعبارتند

هزینه به عملکرد نسبت و فیبرنوری مدیریت یکسیستم تکنولوژی، از

سرمایهگذاری.جنبهمهمدیگرایناستکهیکspliceclosureتقریبًا

چهمدتزمانیمورداستفادهقرارمیگیرد.

بعیداستکهیکنوعspliceclosureخاصبااستانداردوجودداشته

باشدکههمهنیازهارابرآوردهسازدوبهترینعملکردرابرایهمهردهها

spliceمجموعهمتنوعیاز )R&M(داشتهباشد.بههمیندلیلآراندام
closureرادرسرتاسرجهاندارد.مجموعهایازspliceclosureهای
استانداردگرفتهتاSYNOdomeclosureقابلسفارشبایکمهر

)R&M( ومــومکــنـنـدهژلـیخـالقـانه.ایــنیـعنیآرانــدام
splice closureهاییبینقصبرایهرنوعنقطهتوزیعارائهمیدهد.

آراندام)R&M(بانیازهایبخشمخابراتکاماًلآشناستوچندیندهه
دراینزمینهتجربهکسبکردهاست.ایندانشهمراهبابازخوردمشتریان

برایتوسعهنسلجدید splice closureهابهکاررفتهاست.

آزمایشدراتاقهاییباشرایطمحیطیمخصوص
نوساناتدماییبرپالستیکهاوپلمپهادرطولزمانفشارواردمیکنند

وباعثآسیبرساندنبهموادسازندهآنهامیشوند.بههمیندلیلآراند

که میدهد ارائه را splice closureها از  مختلفی انواع )R&M( ام
دراتاقهایمخصوصیآزمایششدهاند.درایناتاقهاآیتمهابیولوژیکی

در میگیرند. قرار آزمایش مورد متفاوت هوایی و آب درشرایط مختلفی

ازایننظردر انجاممیشودواستحکامقطعات اینروشتستنشتهم

بلندمدتتضمینمیشود.مهارتتولید،کیفیتمحصولومواد،همهوهمه

اندام )R&M(برای باهمکمکمیکنندتا splice closureهایآر

بیشتراز30سالکاماًلقابلاستفادهباقیبمانند.

یک Splice Closure مناسب برای هر موقعیت !
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اهمیتانواعدرجهحفاظتیاIPچیست؟
دانستنمشخصاتدرموردانواعدرجهحافظتIPبرایکاربراناینامکانرافراهممیکندکهاطالعاتیدرموردمقاومتدربرابرنشت

محفظهکسبکنند.بقیهتستهایمربوطهدردمایاتاقومطابقبااستانداردانجاممیشود.بههمیندلیلهموارهبایدبهخاطرداشته

باشیدکهدرجهحفاظتیاIP،شاخصقابلاعتمادیبهمنظورسنجشمحافطتدربرابرنشتبرایمحفظههاییکهقراراستبراییک

مدتطوالنیدرفضایبیرونیاستفادهشوند،نیست.درنتیجهجزئیاتدرموردانواعدرجهحفاظتIPبرای splice closureهایی

کهدرزهکشهاوهواکشهااستفادهمیشوند،مناسبنیست.

عدداولیعنی6بهاینمعنااستکهدارایمحفظهباقابلیتمحافظتدربرابرگردوغباراستوعدددومبهاینمعنااستکهآنها

برایغوطهوریدرآبمناسبهستند.حداستانداردموردنیازبرایعمقومدتزمانغوطهوریدراختیارسازندگانقرارمیگیرد.با

اینحالمحفظههاییبادرجهIP68همیشهبهترازمحفظههایبادرجهIP67هستند.
محصوالتبدونمشخصهعمقومدتزمانغوطهورینمیتوانندبایکدیگرمقایسهشوند.کاربرانهمیشهبایدازسازندگاندرمورد

جزئیاتمرتبطسؤالکنندتاازانتخابخودمطمئنباشند.ازیکSpliceClosureچهانتظاراتیدارید؟

)R&M(هایارائهشدهتوسطآراندامsplice closuresنگاهیاجمالیبهانواع
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کـابـل های جـدیـد، 
فـرصت های جـدید

در )R&M( ام اند آر توسط شده ساخته نوری فیبر کابلهای به اقبال

حالگسترشاست.اینشرکتکهازتولیدکنندگانشناختهشدهکابلهای

شبکهاست،توزیعکنندگان،تولیدکنندگانوشرکاینصبوراهاندازیرا

باروشهایمختلفیپشتیبانیمیکند.اکنونآراندام)R&M(بیشتراز

قبلدرحالگسترشدامنهفعالیتخوداست.

یکتیممتخصصدرکارخانهکابلآراندام)R&M(کهدرجمهوریچک

است بازار ویژه نیازهای رصد حال در مداوم صورت به است، شده واقع

ام اند آر راگسترشمیدهد.شرکای فعالیتخود دامنه اینصورت به و

)R&M(نیزمیتوانندپیشنهاداتگستردهتریبرایارائهبهبازارداشته
باشند.اینکارخانهدرحالحاضرکابلهاینصببااستانداردجهانیتولید

میکندکهبدونژلبودهودرسراسرطولخودضدآبهستند.اینکابلها

عبارتنداز:کابلهایلوزتیوبمرکزی)central loose tube(با24

با12 )stranded loose tube( لوزتیوبرشتهای  فیبروکابلهای

دستهکههرکدامازآنهادارای12فیبر-بهعبارتدیگر144فیبرهستند.

کابلهایلوزتیوب )loose tube(بدونژل
و )R&M( ام اند آر پنلهای با توانند می راحتی به نصب کابلهای

ماژولهایفیبرنوریمانندUniRack2وFiberlinersترکیبشوند.
محصوالتجدیدبرایکابلکشیمسیرهایکوتاهدرفضایبیرونبهعنوان

 FRLSZHغالف)R&M( اندام مثالدریکدانشگاهمناسباست.آر

)مقاومتدربرابرآتش،دودکم،هالوژنصفر(رابهگونهایساختهاست

کهآبنتواندبهراحتیدرآننفوذکند.یکمانعازنفوذهرگونهآبیکه

ممکناستدرهرعمقیودرراستایطولیبهکابلنفودکند،جلوگیری

نیز ازجوندگان را تیوبها لوز زیرغالف، میکند.رشتههایشیشهایدر

محافظتمیکنند.

اینکابلهایلوزتیوب )loose tube(خشکوبدونژلمزایایزیادی

براینصاباندارند.دیگرالزمنیستکهژلهایاضافیراپاککنندیاجریان

آنرامتوقفکنند.اینباعثصرفهجوییدروقتشدهوعمیاتنصبرا

لذتبخشترمیکند.

دسترسیبهحداکثرکیفیتازیکمنبعواحد

آراندام)R&M(راهکارهایجدیدیرابرایتوزیعکابلهاارائهمیدهد.در
اینراهکارهاازپچکوردهاوفیبرهایمتراکمودارایبافراستفادهمیشود.

باکانکتورهایردهباالیآراندام )R&M(سازگارهستندو اینکابلها
بابهحداقلرساندنمقادیرافت،کاراییآنهارابهباالترینحدمیرساند.

ارائهکابلدربازارامکاناتجدیدیرابرایتولیدکنندگانکانکتورهاایجاد

این کانکتور با را )R&M( ام اند آر کابلهای آنها که هنگامی میکند.
شرکتترکیبمیکنند،عملکردوکاربردهایمحصوالتپیشساختهفیبر

از را اینها تمام میتوانند تولیدکنندگان میدهند. افزایش را خود نوری

یکمنبعواحدبهدستآورند،فرایندمونتاژراسادهکنند،حجمتولیدرا

گسترشدادهونسبتبهنیازمشتریمنعطفتروپاسخگوترعملکنند.

گزینههایانتخاببیشتربرایکابلهایفیبرنوری

کابلهایتوزیعجدیدشاملمواردزیراست:

)central loose tube(کابلهایلوزتیوبمرکزیl

بدونژلچندمنظوره

 stranded loose( رشتهای تیوب لوز کابلهای l

tube( بدونژلچندمنظوره

lفیبرهایدارایبافردر12رنگ

lفیبرهایفشردهدر12رنگ

lپچکوردهایSimplex)2میلیمترو2.7میلیمتر(

4.2*2( Duplex زیپکورد figure-8 کابلهای l

میلیمترو2.7*5.6میلمیتر(

!800G پیش به سوی اترنت
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شده بهینهسازی خاص مقاصد با که راهکارهایی برای زیادی تقاضاهای

باشند، باال بامقیاس بازارمراکزداده با بتوانندمتناسب تا اندوجوددارد

اینموضوعمنجربهیکسریتحوالتدراینصنعتشدهاست.بههمین

انجام قابلیت با ازسیستمهایگسترده زیادیوجودداردکه تمایل دلیل

دادنچندکارباهموراهکارهاییکهباسرعتبیشترییکپارچهمیشوند،

استفادهشود.

 Multi( ها MSAگسترش است، امر این نشانگر که مواردی از یکی

استانداردها Source Agreements(استکهبرخالفنسلقدیمی
روندسریعتریدارد.

اخیراًمشخصاتMSAهاییکهباهدفاستانداردسازیراهکارهایفیبر

نوریبرای400گیگابیتاترنت)400G(ایجادشدهاندمنتشرشدهاست.

چندینشرکتازقبلماژولهایفیبرنوریباقابلیتقطعووصلشدنو

on-boardرابهکارگرفتهبودندکهازاترنت400Gپشتیبانیمیکنند.
سرعت با شدن unplug و plug قابلیت با )ماژولهای QSFP-DD
باالوتراکمدوبرابر(کهازاترنت400Gدرپیکربندی8کانالهپشتیبانی

ECOCدرسال2019 OFCو میکند،حضورپررنگیدرگردهماییهای

)On-Board Opticsکنسرسیومیبرای(COBOداشت.ماژولهای

توسطفروشندههایمختلفیبهنمایشگذاشتهشدند.

آمادهیکتغییرجهاتاساسیهستید؟
قابل وضوح به امروزه که on-boardoptics سمت به جهت تغییر

مشاهدهاست،بسیاراساسیبودهونیازمندآناستکهباصنعتسازگار

ونسبت 800Gاست براینسل QSFP-DD800مناسب خصوصیات

به400Gتغییراتیدارد.دراینحالسرعتخطوطبه112گیگابیتبر

ثانیهمیرسدودرعینحالازنظرظاهریتفاوتچندانیندارد.سازگاریبا

نسخههایقبلیمسئلهمهمیبرایاینکنسرسیوماستوعاملموفقیت

آنهادرکسبپشتیبانیصنعتبراینسل400Gبهحسابمیآید.

اینماژولهاهمچنانبانسخههایقبلیسازگارهستندومیتوانندهنگام

اتصالبهتجهیزاتقدیمیتربهدرستیکارکنند.

درحالحاضر،تبلیغکنندگانQSFP-DD800محدودبهگروهکوچکی
آمریکاییمیشوند.همچنینشرکتهامجازخواهند بزرگ ازشرکتهای

بودکهعناصراصلیطراحیرادرمشخصاتلحاظکنند.ازشرکتهاییکه

درمرحلهبعدبهآنهاملحقمیشوند،دعوتمیشودتادرزمینهاصالح

مشخصاتکارکنند.

رقابتجدیدیبهوجودآمدهاست
شد تشکیل 2019 سال اواخر در 800G Pluggable MSA گروه

وجود هم استثنا چند که البته بود، چینی شرکتهای شامل بیشتر که

8x100G800مبتنیبرهردومسیرGبرایMSAداشت.رویکرداین

و4x200Gاست.

MSAدوموردکاربردمتفاوتدارد،یکیاتصالمرکزدادهتا100مترکهدر

آنبررویبهحداقلرساندنهزینهوانرژیتمرکزمیکنند.مورددیگریک

سناریو2کیلومتریبرایاتصاالت1-اTier2 و 2-اTier 3 است.ازنظر

ظاهریافزونه800GدرتالشاستبامشخصاتمحفظهQSFP-DDیا

OSFPوکانکتورهایموجودسازگاریداشتهباشد.

ازشرکتهادعوتمیشودکهبهاینکنسرسیومبپیوندند.اگرچهحقرأی

بهشرکتهاییتعلقمیگیردکهبهعنوانمروجمعرفیشدهاند.

نرخانتقال1.6ترابایت،شوخییاواقعیت؟!
کنسرسیومOn-BoardOptics)COBO(کهدرحالحاضرراهکار

برابر دو برای میکند، ارائه را کاناله( 16 پیکربندی بر )مبتنی 800G
 800G 1.6(همآمادهاست.راهکارTb(کردننرخانتقالتا6.1ترابیت

شود.بایدمراحلنصبوراهاندازیدرمراکزدادهوزمانالزم

برایکسبدرآمدمجدداًموردبررسیقرارگیرد.بههرحال

تبلیغکنندگانرویکردCOBOکاماًلازاینتوسعهحمایت

میکنند.

انتشار از بعد 800Gسریعًا براینسل MSAهایجدید
از: عبارتند آنها قابلتوجهترین شدند. معرفی 400G

800GPluggableوQSFP-DD800



گ
ماهنامه الوان م

Lavan Ertebat

رامیتواندرشرایطخاصیباماژولهای QSFP-DD800و  COBO
800G Pluggableمقایسهکرد.صرفنظرازتعدادکانالهایدوبرابر،
تراکمدرپنلجلوییبسیاربیشتراستوامکانکنترلدمانیزتاحدزیادی

بهبودیافتهاست.

موضوعتغییرجهتCOBOبهسمتدستهبندیمتراکمبایکپنلجلویی

چندین البته کرد. برپا زیادی پالگینهاجنبوجوش از دور و نوری کاماًل

بخشازصنعتترجیحمیدهندکهتغییراتتاحدامکانبهتأخیربیفتد.

انتظارمیرود 800G Pluggableازنظرظاهریبانسخه400Gمطابقتداشتهباشد.
دو و MPO از عبارتند نوری فیبر 8 با پیکربندیهای در استفاده مورد کانکتورهای مناسبترین

تازهواردبانامهایSNوMDCکهبهترتیبمتعلقبهفروشندگانSENKOوUSconecهستند.

تنظیماتاضافیMPO16،CSوLCنیزدرمشخصات QSFP-DDدرنظرگرفتهشدهاست.

که باشد نسلسرعت آخرین است ممکن این که هستند موافق همه اما

امکانتأخیردرآنوجوددارد.برایاینمنظور،مایکروسافتوفیسبوک

باهدفیکیکردنتالشهاییکهدرراستایتوسعهصنعتانجاممیشود،

Co-Packaged Optics Collaborationراراهاندازیکردهاند.
زمانیباقینمانده...

پیشبینیمیشودشرکتهایارائهدهندهخدماتابریتاسال2024-2023

بانددر 800Gنیازپیداکنندتابتوانندازپسرشدپهنای بهماژولهای

مراکزدادهخودبرآیند.

QSFP-DD800 کانکتورهاییبرای




