Kablolu Şebekelerde Şeffaflık
Fiber Optik Kablo Denetimi

Kablo arızalarının tanımlanması, yerlerinin
tespit edilmesi ve rapor edilmesi

Fiber Optik Kablo
Telekomünükasyonun
Geleceği
Kompleks fiber optik kablo şebekelerine ve esnek IP veri trafiğine
duyulan talep, şebeke hizmetlerine
ve dolayısı ile sabit ve yüksek
transfer oranlarına olan taleple eş
zamanlı ve katlamalı olarak artmaktadır. LANCIER Monitoring tarafından geliştirimiş ve üretilmiş olan
fiber optik kablo denetimi sistemi
kullanılarak bu taleplere cevap vermeniz mümkün olacaktır. Fiber
optik kablo denetimi şebeke operatörleri için artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Fiber Optik Kablo
Olmazsa Olmaz Bir
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Denetimi
İhtiyaçtır

Fiber optik kablo, beklenmedik bir şekilde çevre şartlarına duyarlı hale gelmiş ve etkilenmektedir. Göz
ardı edilemeyecek bir örnek olarak, transmisyon kalitesini ciddi anlamda etkilyeyen rutubetin bir şekilde şebekeye sızması verilebilir. Toprak kaymaları ve inşaat çalışmalarının sebep olduğu kırlmalar ve
dahi hırsızlık vakaları toplu şebeke kayıplarına sebep olabilmektedir. Bu sebeple de fiber optik kabloların denetilmesi şarttır. Fiber optik kablo şebekesinde mevcut olan fiber optik
kablonun tamamındaki
transmisyon kalitesi,
LANCIER Monitoring Fiber Optik Denetleme Sisreferans bir fiber üzetemi aşağıdaki işlevleri sunmaktadır
rindeki zayıflama
• Sürekli koruyucu denetleme
değerleri kullanılarak
ölçülmektedir. Bu
• Kablo arızası halinde kısa sürede bilgilendirme ve
işlem esnasında kullaarıza yerinin tam olarak tespit edilmesi. Dolayısıynılan en son gelişmiş
la transmisyon arızası dahi olmaksızın onarım
sensör teknoloji ile
yapılabilmesi. Arıza yerinin tespiti için manuel
kablo arızasının yeri
ölçüme gerk duyulmaması. Arızalı hattın en kötü
hızlı ve kesin olarak
ihtimalde çok kısa süreli hizmet dışı kalması.
tespit edilmektedir.
• OTDR cihazının yerleşik olması halinde arıza tespiti
En yüksek kaliteye sahip OTDR (Optical Time
• Devrede olan ve kullanım dışı olan fiberlerin
Domain Reflectometers) cihazları ile arıza
denetlenmesi
yerinin kesin ve nokta tespiti yapılmaktadır.
• Optik performansın denetlenmesi
Şebekenin transmisyon dalga boylarına göre
• Optik zayıflamanın denetlenmesi
üretilmiş olan OTDR cihazları kendilerinden
• Kullanılan OTDR cihazlarının denetlenmesi
beklenen görevi fazlasıyla yerine getirmektedirler.
• Rutubetin şebekeye nüfuz etmesinin denetlenmesi

OTDR
Fiber optik kablolardaki arıza yerinin
Tespit edilmesi için geliştirilmiş cihaz
RTU içerisine optik anahtarlı bir OTDR cihazının yerleştirilmesi ile Birleştirilmiş Denetleme Sistemi (BDS)
fiber optik kablo arıza yerlerinin kesin tespit edilmesinde kullanılan bir sisteme yükseltmektedir. Optik anahtarların
kullanılmasıyla birbiri ardına ölçülen sınırsız sayıdaki optik fiberin
denetlenmesi mümkün olmaktadır.
WDM (Wavelength Division Multiplexer) Uygulanması ile de devreye alınmamış fiberlerin de
denetlenmesi mümkündür.

IP Şebekesi
Optik anahtar
OTDR (Optik Zaman
Alanı Reflektometersi)

RTU

BDS zayıflama özelliklerini periyodik olarak okur,
okunanları değerlendirir ve kayda değer olan
değişiklikleri rapor eder. İşlem süresince denetlenmekte olan fiber güzergahının üzerinde arızalı
noktaların kesin pozisyonunu belirler. Bir GIS
veri tabanına bağlantı yapılması halinde, arızanın kesin coğrafik konumunu hesaplar ve gösterir.

3
Bir optik fiberin geriye doğru yayılan tipik izi.

Optik Zayıflama
Denetleme Güvenlik Demektir
Fiber TxA-Mk2 kullanılmayan ve devrede olan optik fiberlerin tek başına
ölçüm ve denetimini yapan bir cihazdır. Loop ve seri ölçümler, bir yedek
optik fiber üzerinde sürekli olarak gerçekleştirilmektedir.
Cihaz üzerinde mevcut olan anahtarlar ile zayıflama için belirlenmiş olan
eşik değerler kolayca programlanabilmektedir. Entegre ekran üzerinde
ölçüm değerleri ve ayarlar gösterilmektedir.

Bir fiber optik çiftinin
Loop Ölçümü

Optik zayıflamanın denetlenmesi ile:
• Devreye alınmamış fiberlerdeki kırılmalar ve bükülmeler,
• AquaSensor ile bağlantılı olarak rutubet oluşumu ve
(yalnızca 1625 nm değerinde mümkündür)
• Bükülü devreler ile yapılan dağıtıma güvenlik ihlali (yalnızca 1625 nm değerinde mümkündür) tespit edilecektir.

Fiber Optik çift

Bir optik fiberin
Seri Ölçümü

Fiber optik ana hat kablosu
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Optik Güç
Denetleme ile Genel Gözden Geçirmeİşlemi Yapılmaktadır
Faal olan optik fiberler, optik güçdeki değişiklikler için OpTxA-Mk2 ile denetlenmektedir.
Cihaz üzerindeki anahtarlar ile eşik değerleri kolayca programlanabilmektedir.
Entegre ekran üzerinde ölçüm değerleri ve ayarlar gösterilmektedir. Özellikle OTDRtabanlı denetleme sistemi ile birleşik halde olduğunda, kullanılmayan ve devrede olan
fiberlerin her türlü izlenmesi son derece ekonomik olarak gerçekleştirilmektedir.
Optik gücün denetlenmesi:
• Alıcı tarafındaki optik gücü tespit eder. Azalan güç bir kablo
arızasını işaret eder (zayıflamanın artmasıdır) veya verici
gücünün azalması diye nitelenebilir.
• OTDR cihazı ile bağlantılı olan karışık sistemlerde arıza
yerinin tespit edilmesi ile birlikte söz konusu alarm ihbarını
en kısa sürede alınmasına imkan verir.

Bir optik fiberin
Seri Ölçümü

Fiber optik ana hat kablosu

Optik alıcı

Optic yayıcı

LANCIER Monitoring Mk2 sensörleri, uzak mesafeden alarm
alınmasına uygun olan kuru çıkış röle kontakları ile teçhiz
edilmiştir. Ayrıca, Birleştirilmiş Denetleme Sistemine (BDS)
entegre edilmesi için de, LANCIER Tx-Veri Yolu veya CAN
Veri Yolu için kullanılacak fişli ara yüz modülleri ile birlikte
verilmektedir.
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PON - Pasif Optik Şebeke
Ekonomik ve Uygun Gözetim
Üçlü oyun gibi yeni uygulamalara bağlı olarak
artan Bant genişliği talepleri ile baş edebilmek
için her geçen gün daha fazla şebeke tedarikçisi PON (Pasif Optik Şebekesi) teknolojisini
kullanmayı tercih etmektedir. ‚‘‘ Bir noktadan
çoklu noktaya ‘‘ (P2MP) toplojisi kullanılarak
tek bir fiber üzerinden geniş bant giriş ile 128
aboneye kadar hizmet verilebilmektedir.

Bunun için, merkez ofisten (santralden) abonelere gönderilen aşağı akım sinyalinin dağıtılmasında bir pasif bölücü kullanılmaktadır. Kullanıcı tarafında sadece tahsis edilmiş sinyal
belirli abone için kodu çözülür ve aboneye
verilir. Ters yönde de, gönderilen verinin çakışmasını önlemek için zaman veya dalga boyu
çoklama yöntemlerinin kullanımı yaygındır.
•

OLT

Bölücü

ONU

•

•

Aboneye giden tüm güzergahta kablonun denetlenmesi,
OLT (Optik Hat Terminali) ve bölücü
arasında Arızanın kesin yerinin tespit
edilmesi,
Anında alınan alarm ve arıza yerinin
hızla tespit edilmesinden dolayı
zaman ve maliyet tasarrufu önemli
hususlardır.

P O N denetlenmesi

Harici Hizmetler
NMS

(Şebeke Yönetim Sistemi)

Kablo Yönetim Sistemi
GIS
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(Coğrafik Bilgi Sistemi)

SMS
E-Mail
Faks
Çağrı
...

Rapor

Sunucu

LANCIER Denetleme sistemi pasif optik (PON)
şebekeleri için kompakt ve modüler bir yapıdadır.
RTU (Uzak Mesafe Test Birimi) santralde (merkez
ofiste) tesis edilir. Sisteme yerleştirilmiş olan OTDR
cihazı oldukça uzak mesafe ölçme kabiliyetine sahip
üç dalga boyunda (1310 nm, 1550 nm ve 1625 nm)
olup her türlü ölçme işleminde kullanılacak şekilde
hazırlanmıştır ve ölü bölgelerde de ölçüm yaparak
şebekenin ilk kısımlarında da denetleme mümkün
olacaktır. Sıralı olarak ölçümü yapılacak fiberler ve
yeterli miktardaki fiber konnektörleri ile bir optik
anahtar OTDR cihazına bağlanır. Merkez ofiste
bulunan tranmisyon ekipmanına denetleme kanalları

konulmamışsa, ilave WDM (Wavelength Division
Multiplexer) cihazı ile denetleme sinyalinin aktif olan
fiberlere aktarılması sağlanır.
Sonrasında OTDR cihazı ile kullanıcı (abone) tarafına doğru pasif dağıtıcı üzerinden geçen tüm yoldaki
fiber ölçülür. Ölçüm esnasında fiber sonundaki yansımanın, abone ve bölücü (splitter) arasındaki bağlantının tam olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek
için değerlendirmesi yapılır. İlave olarak OLT (Optik
Hat Terminali) ve bölücü arasında kesin arıza tespitini yapmak mümkündür. Böylece şebekenin durumu
hakkında bilgi sahibi olmak için gerekli zamandan
tasarruf yapılacaktır.

ONU

ONU

ONU

ONU
ONU

Bölücü

Bölücü

ONU

Bölücü

PON
WDM

...

WDM

WDM

...

ONU

Bölücü

OLT

WDM

(Optik Hat
Terminali)

IP Şebekesi

Optik anahtar
OTDR (Optik Zaman
Alanı Reflektometersi)

RTU

Abone

WDM=denetleme sinyalinin bağlantısına imkan veren dalga boyu bölüm çoklayıcısı. | ONU=Optik Şebeke Birimi (son kullanıcı).
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Rutubet, Optik Fiberdeki
Arızalara Sebep Olmaktadır
AquaSensor,
Rutubete Bağlı Arızaları Önleyecektir
Ek kutularında olası hasar neticesinde, sızdırmazlığı mükemmel olmayan hallerde, kablo kılıfındaki hasar veya hataya bağlı olarak veya başka
nedenlerden dolayı ek kutusuna veya kabloya nüfuz edecek olan su,
fiber optik kabloyu kolay kırılı hale getirir ve mikro seviyede çatlaklara
sebep olur. Uzun dönemde bu durum fiber özelliklerini değiştirecektir
ve hatta beklenmedik bir anda sinyal transmisyonunu tamamen
durduruacaktır.
LANCIER AkuaSensör erken uyarı sistemi bu probleme
çözüm olarak geliştirilmiştir. Akua Sensör rutubet alması halinde, zayıflamanın ölçülebilir artışını gösterecek
şekilde fiber kontrollü olarak bükülür. Bu değişiklikler
LANCIER Monitoring sistemi kullanılarak grafik halinde
gösterilebilir. LANCIER Akua Sensörleri mevcut ek kutularına yerleştirilebilir ve sinyal alınabilmesi için her hangi bir
AquaSensor
metal iletkene ihtiyaç duyulmaz.
AquaSensor, LANCIER FiberTxA-Mk2 veya OTDR ile
okunabilmektedir.

Bir ek kutusunda monte edilmiş AquaSensor

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99

www.lancier-monitoring.de
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Alterations reserved.

LANCIER Akua Sensör
• Fiber optik ek kutularına sızan suyu
ve rutubeti rapor eder.
• Kısa zamanda durum sinyali verir.
• BDS ile arıza yerinin tespitini tam
ve kesin olarak yapılmasını sağlar.
• Rutubet ölçen şeritin geri dönüşümlü olmasından dolayı arıza raporundan sonra tekrar kullanılabilir.
• Ek kutusuna hızlı ve kolayca yerleştirilebilir.

