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نگاهی به محصول

PRIME ODF ویژگی ها و مزایای کلیدی

ماژول توزیع نوری PRIME و چند منظوره برای استفاده انعطاف پذیر از پایانه های فیبر نوری مناسب هستند. آن ها نصب سریع و ساده در محیط های تنگ و همچنین مکان های 
دارای تراکم فیبر باال را ممکن می سازند. رویکرد سیستم بدون ابزار و پیمانه ای بودن باال، مهاجرت غیر پیچیده را به زیرساخت های شبکه جدید و موجود تضمین می کند.

تراکم فیبر باال
تا 384/192 اتصال فیبر در 3U )واحد ارتفاع(

یا حداکثر 5376/2688 کانکتور در یک
رک PRIME ODF 2.20 اینچی

مهاجرت بدون ابزار
رک  در  سیستم  اجزای  ابزار  بدون  نصب 

.R&M ETSI

فضای بهینه شده
به دلیل تمرکز باال برای مکان هایی با فضای 

محدود مناسب است.

سازگار و انعطاف پذیر
در  فیبر  از  بهینه شده،  فیبر  مفهوم مدیریت 
رک  در  نگهداری  و  تعمیر  و  اتصال  حین 

PRIME ODF محافظت می کند.

کاربرد مدوالر
ترکیب،  قابل  به راحتی  جداگانه  ماژول های 

گسترش و تعویض هستند.

پیکربندی سیستم آینه ای
قسمت مجزا برای کابل های نصب و پچ کورد. 

قابلیت اطمینان بیشتر در حین کار.



PRIME-FTU  )واحد خاتمه فیبر(
محلول اسپالیس/پچ. منطقه اتصال کامال یکپارچه و دسترسی مستقیم از جلو است. دارای 
48 آداپتور SC، E-2000 یا LC-D و همچنین 96 اتصال است. حفاظت از الیاف در کار اتصال، 

تعمیر و نگهداری به لطف مسیریابی فیبر کامال انعطاف پذیر می باشد.

PRIME-FSU )واحد اتصال فیبر(
 96 فیبر  تعداد  حداکثر  به  را  آن  می توان   ،MCM لطف سینی های  به  خالص.  اتصال  محلول 
حامل  زیر  در  فیبر  مسیریابی  کانال  داد.  ارتقا   HS )shrink(ا192  یا   ANT (crimp(اتصاالت

اسپالیس از الیاف در مسیر رسیدن به ناحیه اسپالیس محافظت می کند.

PRIME-FBU )واحد شکست فیبر(
اتصال ساده کابل های از پیش ترمینال. مسیریابی و اتصال کابل ها از جلو و عقب به کانکتورها 

بسته به نوع رک )ETSI،ا19 اینچ( دارد. و در نهایت محکم کردن کابل های فن اوت با بند.

PRIME-FOU )واحد طول فیبر(
سینی ذخیره برای کابل های لوله شل اضافی یا پچ کوردهای غیر متصل. سینی می تواند تا 30 

متر فیبر اضافی را در خود جای دهد.

PRIME-RFU )واحد فیبر روبان(
بهینه  ریبون  فیبر  کاربردهای  برای  شبکه  انتقال  و  سریع  نصب  برای  جدید   PRIME-RFU

 8F / شده است. سینی اسپالیس دارای یک نگهدارنده است که اتصالی کامال یکپارچه برای
12F محافظ های اتصال نواری برقرار می کند. ظرفیت آن تا 96 فیبر در نوع پچ اسپالیس با 

آداپتورهای LC دوبلکس یا SC بوده و حداکثر 288 اتصال در نوع اسپالیسینگ خالص دارد.

تنوع
_ مهاجرت به زیرساخت های شبکه موجود و جدید.

.ETSI نصب در جلو یا عقب در قفسه های 19 اینچی و _
_ کاربرد مدوالر )اسپالیس خالص، وصله اتصال، برنامه های 

شکست، ذخیره سازی فیبر(.

عملکرد قابل اعتماد در طول کار تعمیر و نگهداری
_ به لطف مسیریابی فیبر بهینه )کانال متحرک( که بزرگ ترین عملکرد آن در دسترس 

بودن شبکه است.
_ تشخیص اتصال بدون نیاز به بیرون کشیدن کشو به لطف بودن دسترسی از جلو.

_ تمیز کردن و بازرسی ساده به لطف موقعیت سرویس کانکتورها.
.ODF R&M مفهوم مدیریت فیبر ثابت در رک _

_ تشخیص سریع فیبر به لطف مفهوم برچسب گذاری هوشمند. نصب ساده
_ دسترسی از جلو به کانکتورها.

.3U نصب بدون ابزار رک فرعی _
_ مسیریابی ساده و مطمئن کابل های لوله شل به سینی های اتصال.

_ توزیع دقیق الیاف به هر ماژول.
_ بلوک ترمینال برای لوله های حمل و نقل.

مسیر مسابقه
بین  اعتماد  قابل  و  سریع  فیبر  هدایت 

اجزای شبکه نوری.

کابل های از پیش ترمینال شده
راه حـــل Plug-and-play نــصـب ســـاده 
اتصاالت کابل مولتی فایبر را در داخل خانه 

امکان پذیر می کند.

پچ کوردها
وصله سریع اتصاالت محلی را فعال می کند.
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راهکار

ماده جدیدی که می تواند از گرم شدن بیش از حد گوشی ها و لپ تاپ ها جلوگیری کند
• مهندسان MIT پلیمری به نام پلی تیوفن ساخته اند که گرما را به طور موثر هدایت می کند.

• انعطاف پذیر، سبک وزن و ده برابر بیشتر از پلیمرهای معمولی رسانا است.
• می توان آن را مستقیما روی ویفرهای سیلیکونی و ابزارهای الکترونیکی مختلف پوشاند.

شما قبال می دانستید که پالستیک ها عایق های کاملی هستند – آن ها می توانند به طور موثر گرما را به دام بیندازند. این ویژگی در موارد متعددی مانند آستین فنجان قهوه 
بسیار مفید است، اما وقتی صحبت از وسایل الکترونیکی می شود، مانند قاب های پالستیکی برای گوشی ها و لپ تاپ ها، گرما را به دام انداخته و دستگاه را داغ تر می کنند.

اکنون مهندسان MIT تکنیکی را توسعه داده اند که عایق پالستیکی را به یک رسانای گرما تبدیل می کند، به این معنا که به جای عایق سازی گرما، مواد جدید آن را دفع می کند. 
پلیمر جدید انعطاف پذیر، سبک و ده برابر رساناتر از پلیمرهای معمولی است.

این ماده ی جدید، توسعه دستگاه های الکترونیکی مانند: سلول های خورشیدی، حسگرهای زیستی پوشیدنی و نمایشگرهای انعطاف پذیر را آسان تر می کند. بر خالف پلیمرهای 
معمولی که عایق حرارتی و الکتریکی هستند، گرما را به طور موثر هدایت کرده و از بین می برد.

مهندسان MIT معتقدند که این ماده همچنین می تواند در برنامه های پیچیده ی مدیریت حرارتی، از جمله الکترونیک آلی، الکترونیک نوری و جایگزین هایش به عنوان خنک کننده، 
استفاده شود.

چگونه ساخته شده است؟
پلیمر یک مولکول بزرگ است که از چندین زیرواحد تکرار شده )مونومرهای متصل به انتها( تشکیل شده است. تا کنون، پلیمرهای در حال توسعه یا توسط برهم کنش بین 

مولکولی قوی )انتقال فوتون بین زنجیره های پلیمری( یا برهم کنش قوی درون مولکولی )انتقال فوتون در طول زنجیره های پلیمری( محدود شده اند.
در حال حاضر مهندسان سعی دارند به هر دو تعامل به طور همزمان دست یابند. آن ها تکنیکی را ابداع کرده اند که اجازه می دهد گرما بین زنجیره های پلیمری و همچنین 

زنجیره های پلیمری منتقل شود. آن ها یک پلیمر مزدوج به نام پلی تیوفن یا پلی )-3هگزیل تیوفن( تولید کرده اند که رسانایی حرارتی باالیی را داراست.

این پلیمر از طریق رسوب بخار شیمیایی اکسیداتیو از پایین به باال ساخته شده، در حالی که از برهم کنش غیرکوواالنسی انباشته p-p قوی بین زنجیره های 
پلیمری و پیوند کوواالنسی قوی C=C در امتداد زنجیره گسترده، استفاده می شود.

این واکنش به جای رشته های پیچ خورده در پلیمرهای سنتی، زنجیره های سفت و سختی از پلیمر را تشکیل داده است. آن ها نمونه های اولیه در مقیاس بزرگ 
را ایجاد می کند که هر کدام اندازه شان دو سانتی متر مربع است.
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تست و نتایج 
برای آزمایش هدایت حرارتی نمونه های اولیه، مهندسان از تکنیکی به نام بازتاب حرارتی حوزه زمان استفاده کرده اند. در این تکنیک، مواد در معرض پرتو لیزر قرار گرفته 

تا سطح آن گرم شود. سپس اُفت دما را با اندازه گیری بازتاب ماده با گسترش گرما به سایر قسمت های ماده تجزیه و تحلیل می کنند.
اُفت دما نشان می دهد که گرما با چه سرعتی به قسمت های دیگر انتشار می یابد و به مهندسان این امکان را می دهد که رسانایی حرارتی مواد را محاسبه کنند.

آن ها دریافتند که نمونه های اولیه، یکنواخت و رسانای گرما با نرخ 2 وات بر متر بر کلوین هستند و ده برابر بیشتر از پلیمرهای سنتی است. از آن جایی که پلیمر تقریبا یک 
همسان َگرد است، گرما را در همه جهات با سرعت یکسان هدایت می کند و قابلیت اتالف حرارت مواد را افزایش می دهد.

فرآیند رسوب بخار شیمیایی اکسیداتیو و ماهیت غیر مخرب این ماده، تشکیل الیه های نازک با کیفیت باال و رسانای حرارتی را بر روی الیه های متعدد امکان پذیر می سازد 
که این موضوع تطبیق پذیری و کاربرد بی شمار آن را نشان می دهد.

با سایر  این پروژه بیشتر کار کنند و آن را  الکترونیکی مختلف پوشاند. مهندسان قصد دارند روی  ابزارهای  این ماده را می توان مستقیما روی ویفرهای سیلیکونی و 
محصوالت مانند فیلم های مدار چاپی و پوشش باتری ها سازگار کنند.
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نگاهی به سه روز فوق العاده شورای FTTH اروپا در وین:     
تیم ما مفتخر شد تا چهره های جدیدی را شخصا مالقات کند. این یک فرصتی عالی 
و مغتنم برای صحبت در مورد محصوالت جدید در جهت گسترش سریع شبکه های 

FO بود.
 )foxs و ODF PRIME( عالوه بر این ما توانستیم سیستم های توزیع کننده اصلی نوری
با فناوری MCM و SCM، خانواده جعبه های Polaris را برای پایانه های شبکه و 
 رابط های ناحیه خدمات و همچنین نسل جدید بسته شدن اتصاالت ZOONA را ارائه کنیم.

اکنون مشتاقانه منتظر دیدار شما در سال آینده هستیم!
https://www.rdm.com :بیشتر بدانید R&Ms درباره

در حال حاضر آخرین روز برای بازدید از ما در شورای FTTH اروپا)وین( است. 
از شما دعوت می کنیم در غرفه G15 با ما مالقات کنید. مجموعه ما با نوآوری های 
جدید R&M در آنجا حضور خواهد داشت. ما مشتاقیم که بحث در مورد چالش ها 
و پروژه هایی که در آن ها می توانیم از شما به عنوان یک شریک قابل اعتماد با تیم 

جهانی مان و مجموعه راه حل های مدرن داشته باشیم، حمایت کنیم.

_ نسل جدید بستن اسپالیس ZOONA که مخصوصا برای نصب سریع َشفت ها، در 
نمادها و دکل ها، مناسب است. همچنین برای استقرار هوایی در شبکه های دسترسی 

جهت گسترش شبکه FTTH در سراسر اروپا.

با   )foxs و   ODF PRIME( ما  معروف  نوری  اصلی  توزیع کننده  سیستم های   _
.SCM و MCM فناوری

خدمات. منطقه  رابط های  و  شبکه  پایانه های  برای   Polaris جعبه  خانواده   _ 
شما را در غرفه G15، سمت راست سالن نمایشگاه خواهیم دید!

ذره بین الوان

https://www.rdm.com
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فردای هوشمند

Lonestar  قصد دارد دیتاسنترهایی را در مجراهای ماه قرار دهد
آینده ای را تصور کنید که در آن قفسه های سرورهای کامپیوتری در تاریکی زیر 

سطح ماه بی سر و صدا زمزمه می کنند. 

گفت:   The Register به   ،Lonestar مدیرعامل  و  بنیانگذار  استات،  کریستوفر 
»برای من غیرقابل تصور است که ما گران بهاترین دارایی ها، دانش و داده هایمان را 
روی زمین نگهداری می کنیم، جایی که در حال بمب گذاری و آتش زدن  هستیم«. ما 
باید دارایی های مان را در خارج از سیاره خود قرار دهیم تا بتوانیم آن را ایمن نگه 

داریم. «

داده ها  ذخیره سازی  مرکز  یک  ایجاد  برای   Lonestar تالش های  که  گفت  استات 
دانه   جهانی  خزانه  در  جهان  دانه های  تمام  حفظ  برای  تالش  شبیه  کمی  فضا  در 
به جای  اما  است.  شمال  قطب  نروژی  اسپیتسبرگن  جزیره ی  در  واقع   ،Svalbard

تالش برای حفاظت از تنوع محصول، می خواهد از دانش بشری محافظت کند.

از  را  خود  حرکت  دالری  میلیون   5 اولیه ی  دور  حاضر  حال  در    Lonestar
سرمایه گذارانی مانند Seldor Capital و Future Holding 2 خارج کند. برای 
جمع آوری پول بیشتر، باید ثابت کند که این فناوری امکان پذیر است و با نمایش های 
اعالم  این شرکت  گذشته،  ماه  می شود.  ماه شروع  تجاری  محموله های  در  کوچک 
و  نرم افزاری  قابلیت های  از  اولیه  نمونه  راه اندازی  برای  را  قراردادهایی  که  کرد 



فردای هوشمند

 biz Intuitive هوافضای  شرکت  با  ماه  فرودگر  دو  در  خود،  سخت افزاری 
Machines  با بودجه ناسا امضا کرده است.

فضایی،  آژانس    Commercial Lunar Payload Services برنامه  تحت 
برای  را  خود   Nova-C فرودگر  تاخیر،  مدتی  از  پس   Intuitive Machines
اولین ماموریتش به نام IM-1 در پایان سال 2022 به ماه می فرستد Lonestar یک 
آزمایش فقط نرم افزاری را اجرا می کند و مقدار کمی از داده ها را روی سخت افزار 
در  هفته  معادل دو  قمری،  انتظار می رود IM-1 یک روز  فرودگر ذخیره می کند. 

زمین دوام بیاورد.

فرصت Lonestar برای آزمایش فناوری خود در ماه برای اولین بار به این بستگی 
دارد که فرودگرهای Nova-C Intuitive Machines  با موفقیت به سطح ماه 
برسند یا خیر. فرودهای نرم روی ماه بسیار دشوار است. تالش های متعدد شوروی 
آخر  تالش  دو  است.  رسیده  پایان  به  شکست  با  شصت  دهه  در  ایاالت متحده  و 
که پایان بدی داشتند در سال 2019 بود، زمانی که فضاپیمای اسرائیل و آژانس 
فضایی ملی هند به ترتیب فرودگرهای  Beresheet و  Chandrayaan-2 خود 

را سقوط دادند.

با این حال، مسیر از یک نمونه اولیه به اندازه یک کتاب به مراکز داده ذخیره سازی 
برای  برنامه هایی   Lonestar که  گفت  استات  است.  دستی  واقعی،  کامل  ابری 
ماموریت های آینده برای راه اندازی سرورهایی با قابلیت نگهداری پنج پتابایت داده 
در سال 2024 و 50 پتابایت داده تا سال 2026 دارد. 15 گیگابیت در ثانیه - بسیار 

سریع تر از سرعت پهنای باند اینترنت خانگی - از یک سری آنتن پخش می شود.
اگر این شرکت بخواهد به مقیاس گذاری و ذخیره سازی داده ها در درازمدت ادامه 
و  کیهانی  برابر تشعشعات  در  را  مراکز داده خود  از  باید چگونگی محافظت  دهد، 
مقابله با دمای نوسان سطح ماه که می تواند از 106 درجه سانتیگراد در طول روز 

باال برود، تا 183 - درجه سانتیگراد در شب بیابد. 

استات برای آن پاسخی دارد: مراکز داده را در گودال گدازه ماه، حفره های غاری 
که در زیر سطح ماه توسط جریان گدازه های بازالتی باستانی حفر شده اند، قرار 
مضر  اشعه های  از  سرورها  و  شده  ثابت تر  دما  گودال ها،  این  داخل  در  بدهیم. 

الکترومغناطیسی بهتر محافظت می شوند.
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