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 VPM150KS-8E1       عنوان سیستم : 
 

 عنوان ردیف  آزمایش شرح تایید شرح عدم تطابق

  1-1 وضعیت ظاهری دستگاه را بررسی کنید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شرایط1

 عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت مونتاژکلید ها وکانکتورهای روی بدنه دستگاه را   

 با نمونه اصلی مطابقت دهید
2-1 

 1-3 چاب روی بدنه دستگاه را با نمونه اصلی مطابقت دهید  

دستگاه از نبود پیچ و قطعات اضافی در  باوارونه کردن  

 داخل جعبه اطمینان حاصل کنید
4-1 

قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا از درست مونتاژ شدن   

و  GNDاتصال  اطمینان پیدا کنیدسپس   ACجک 

POWER  را با اهم متر چک کنید چنانجه اتصالی وجود

داشت دستگاه را به تغذیه وصل نکنید و به تعمیرات اطالع 

 دهید.

5-1 

را به دستگاه متصل کنید ، نرمال بودن   DCپاور ابتدا  

 تغذیه رابررسی کنید
6-1 

را متصل   ACرا از دستگاه جدا کرده و پاور  DCپاور   

کنید و نرمال بودن دستگاه را از نظر تغذیه مورد بررسی 

 قرار دهید

7-1 

 1-8 چک کنید گراند اصلی به بدنه اتصال نداشته باشد.  

 1-9 اطمینان حاصل کنید که زیر برد پاور عایق داشته باشد.  

در حین عملیات تست در صورت حس کردن بوی   

دستگاه را فورا خاموش کرده و سوختگی و یا مشاهده دود 

 به تعمیرات ارسال نمایید.

11-1 

 000تا  0را پروگرم نمایید.)دقت نمایید    CPLDبرنامه   

 درصد پروسه کامل انجام شود (
11-1 

برنامه میکروکنترلر را پروگرم نمایید و با چک کردن   

میکروکنترلر از درست  ICکنار    LEDچشمک زدن 

 پروگرم شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

12-1 

های پنل  LEDوضعیت بعد از پروگرم نمودن دستگاه   

جلوی دستگاه را از لحاظ نرمال بودن مورد بررسی قرار 

 ها بصورت زیر است :  LEDدهید .وضعیت نرمال 

  POWER   روشن  : 

 RPD روشن  : 

 E1(1~8)    روشن : 

 ACTA,NOPA,NOPB    روشن  : 

  LOFA,LOFB,E-6A,E-6B,E-3A,E-

3B,ACTB  خاموش  : 

13-1 
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 های پنل جلو به شرح زیر است:  Dip Switchعملکرد 

Force A بر روی پورت  1+1: ارتباط را در حالتA 

 برقرار می سازد

Force B:  بر روی پورت  1+1ارتباط را در حالتB 

 برقرار می سازد

Enable LOOP SW کلید های مربوط به لوپ را فعال:

 .میکند

RMT/LOC LOOP SEL به منظور ایجاد لوپ:

به کار می رود،زمانی که  Remoteو Localدرسمت 

و در صورت روشن  Remoteکلید خاموش است سمت 

 لوپ می شود. Localبودن سمت 

DISABLE ALS  سیستم محافظت خودکار قطع فیبر:

 نوری راغیر فعال میکند

MASKE ALARM  با این کلید می توان االرمهای:

را پنهان نمود اما اگر   E1فعلی موجود در نشانگرهای 

های نرمال دستگاه به  E1االرمی بعد از پنهان نمودن در 

 وجود بیاید نمایش داده خواهد شد.

MUTE AUDIO ALARM داری را قطع :االرم شنی

 می کند

LOC/RMT STATUS  وضعیت نمایشگرهای سمت:

Remote را نشان می دهد      

14-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط 

 عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از طریق پورت کنسول به   PDH Viewبا نرم افزار   

دستگاه متصل شوید و وضعیت نمایشگرهای دستگاه را با 

 وضعیت نمایش داده شده توسط نرم افزار تطبیق دهید

15-1 

به   RS232به   USBدستگاه باید بتواند از طریق مبدل   

 راحتی با نرم افزار ارتباط برقرار کند
16-1 

  Loadورژن شناسایی شده توسط نرم افزار را با ورژن   

 شده بر روی دستگاه تطبیق دهید
17-1 

وضعیت نمایش داده شده توسط نرم افزار را با پنل جلوی   

 دستگاه تطبیق دهید
18-1 

بزنید، آالرم  Loopدستگاه را توسط پچ کورد  Aپورت   

 این پورت باید کامال محو شود
19-1 

بزنید، آالرم این  Loopدستگاه را توسط پچ کورد Bپورت   

 پورت باید کامال محو شود
21-1 

توان خروجی پورتها به همراه حساسیت آن اندازگیری   

کمتر باشد . حساسیت   6-نباید از    OPTICشود .قدرت 

 شود. 30-آن نیز نباید باالی 
21-1 

  E1 Tester  را به پورت یکE1  وصل کرده وE1  شماره

را  OPTAخروجی  .بزنید  Loopیک را توسط سوئیچ 

 .باید نرمال شود E1-1کنید، حال   Loopتوسط پچ کورد

22-1 

  E1 Tester  را به پورت یکE1  وصل کرده وE1  شماره

 .بزنید   Loopیک را توسط سوئیچ سخت افزاری 

کنید، حال   Loopرا توسط پچ کورد OPTBخروجی 

E1-1 باید نرمال شود 

23-1 

را به پورت مربوطه متصل کنید، آیا با فشار   OWگوشی   

. الزم است این شنیده می شود  Phoneصدای  Callدکمه 

 تست بصورت دو طرفه انجام شود.

24-1 

شده باشد   Loop درحالتی که یکی از پورتهای نوری   

 زدن سوئیچ مربوطه  Loopدستگاه را با   E1 8تمامی 

 تست کنید E1 Testerتوسط 

2-1 

نرم افزاری بطور   Loopرا با استفاده از  1-2مرحله   

 تکرار کنید   2E1رندوم برای 
2-2 
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-VPM-150-KSدستگاه  تمامی مراحل قبل را برای یک  

16E1   دیگر تکرار کنید)دستگاه اول راLocal   و دستگاه

 در نظر بگیرید(  Remoteدوم را 

2-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: 

 E1تست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: 

تست 

Ethernet 

هر دودستگاه را بایکی از پورتهای نوری متناظر به هم   

متصل کنید،بررسی کنید آیاآالرم پورت نوری مربوطه از 

 بین رفته و شرایط نرمال است

2-4 

  E1 Tester   را بهE1   شماره یک دستگاهLocal   متصل

 لوپ بزنید  را توسط Remoteکنید و دستگاه 
2-5 

را   Remoteدستگاه   Localاز طریق پنل دستگاه   

 مانیتور کنید
2-6 

وضعیت نمایش داده شده توسط نرم افزار را با وضعیت   

 نمایش داده شده بر روی پنل دستگاه مقایسه کنید
2-7 

تکرار کنید.این  8تا   2های   E1را برای   5-2مرحله   

 انجام گیرد.  DCو هم با پاور   ACپاور  با عمل هم 
2-8 

را توسط دو گوشی بررسی کنیدبه  OWمسیر ارتباطی   

این صورت که مسیر رفت و برگشت توسط هر دو دستگاه 

 با هم تست شود

2-9 

  PCیک   Localدستگاه  0شماره  Ethernetبه پورت   

در ویندوز توجه   Networkمتصل کنید، به قسمت 

 شده باشد  UPباید   PCکنید.آیکون شبکه 

3-1 

  PCیک   Remoteدستگاه  0شماره  Ethernetبه پورت   

در ویندوز توجه کنید.   Networkمتصل کنید، به قسمت 

 شده باشد  UPباید   PCآیکون شبکه 

3-2 

رفته   Set VLANبه پنجره   PDH Viewدر نرم افزار   

را انتخاب کنید.درپایان هر تغییر  LAN Modeوگزینه 

در این صورت تمامی پورت  کلیک کنید   Applyبر روی 

 های اترنت به هم راه می دهند.

3-3 

 4-3 کنید  Pingرا  2شماره   PC شماره یک PC توسط   
 5-3 کنید  Pingرا  0شماره  PCشماره دو  PCتوسط   
هر دو   4و 2،2را برای پورت های   5-3تا 1-3مراحل   

 دستگاه تکرار کنید
3-6 

 Setبه پنجره    PDH Viewاز طریق نرم افزار    

VLAN  802.1 رفته و گزینهQ ACCESS را

 Remoteو   Local ها را در هر دو دستگاه   PCانتخاب،

به پورتهای نظیر به نظیر متصل کرده و دستگاه مقابل را 

Ping .کنید 

3-7 

پورت ، پورتهای  4در هر  Pingدر صورت نرمال بودن   

غیر هم نام را مورد آزمایش قرار دهید ارتباط باید کامال 

 قطع باشد

3-8 

رفته  Set VLANبه پنجره  PDH View از طریق نرم افزار   

را انتخاب کنید، هر یک از چهار پورت  LAN Modeو گزینه 

 4تا  0را به پورتهای  VPM-150KS-8E1دستگاه های 

 5سوئیچ های سیسکو متصل کنید،حال پورتهای نظیر به نظیر 

 تست کنید PCسوئیچ را توسط  02تا 

3-9 

 & Config LANبه صفحه  PDH Viewدر نرم افزار  

WAN  رفته و برای هر یک از پورتهاPVID  تعریف

،  20را  2،پورت  20را  2، پورت 00را  0کنید.پورت 

قرار دهید، در  0را   WANو پورت  40را  4پورت 

را انتخاب  Configurationگزینه   Set VLANپنجره 

یکی از  Add VLANکنید. حال با کلیک کردن بر روی 

PVID  ها را وارد کرده و ارتباطات آن را مشخص

قالب بندی کنید.حال   Accessورت کنید،دستگاه رابه ص

 Pingاز هر پورت نظیرآن پورت را در دستگاه مقابل 

 کنید

3-10 

را به پورت یک سویچ اول   Localدستگاه  0پورت   

سوئیچ  5شماره یک را به پورت شماره   PCمتصل کنید.
3-11 
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سوئیچ اول  6شماره دو را به پورت  PCاول متصل کنید.

را  به سوئیچ   Remoteمتصل کنید.پورت یک دستگاه 

شماره سه را به پورت دوم دستگاه  PC دوم وصل کنید.

Remote .متصل کنیدPC  را به پورت سوم  4شماره

وصل   Localمتصل کنید، به دستگاه   Remoteدستگاه 

ه شوید و تنظیمات زیر را انجام دهید.به پنجر

Configuration LAN & WAN   بروید وPVID   ها

تعریف   Trunkرا  0تنظیم کنید.پورت   2-00را همانند بند

  Configurationرفته و   Set VLANکنید.به صفحه 

  PVIDبرای   Add VLANرا انتخاب کنید و با زدن 

را می زنیم،  WANو  LAN1تیک های مربوط به  00

د و تنظیمات متصل شوی  Remoteبه دستگاه 

Configuration LAN & WAN   را همانند دستگاه

Local  را  2و2تنظیم کنید، پورتهایAccess    تعریف

را   Add VLANگزینه   Set VLANکنیددر صفحه 

می باید 00شماره  PVID می زنیم،برای 

LAN1,LAN2وWan   را تیک بزنیم،برای   

PVID20  می بایدLan1,Lan2  وWan   راتیک بزنیم

را تیک   Lan1,lan3,Wanمی باید   PVID30، برای 

 lan1,lan2,lan3,Wanمی باید  PVID1بزنیم و برای 

  pingتست  Pc3 به سمت   Pc1را تیک بزنیم ،حال از 

شماره چهار را  Pcشماره دو    PCرا انجام دهید.واز 

Ping  .کنید 

  Pc  شماره سه وPc   شماره چهار را از دستگاهRemote  

سوئیچ متصل کنید وتست  6و5جدا کنید و به پورتهای 

Ping .مرحله قبل را تکرار کنید 

3-12 

را   Enable Accessگزینه   Set VLANدر صفحه   

 Config LANبه صفحه  Apply انتخاب کنید و پس از 

& WAN  .برویدPort Rate   را  برای پورتهای نظیر

 2000، 0000، 000به نظیر در هر دو دستگاه به ترتیب 

قرار دهید و توسط نرم افزار ، پهنای باند هر  2025،

 پورت را اندازه بگیرید

3-13 

    

جهت تست اترنت اپتیک ارتباط پچ کورد را بین دو ماژول   

برقرار کنید.دستگاه را نوری واقع در پنل جلوی دستگاه 

دستگاه  0قرار دهید،سپس پورت  LAN Modeدرحالت 

 PCدستگاه مقابل را به  0و پورت  PCاول را به یک 

را انجام دهید.مرحله باال را  Pingدیگر وصل کنید.تست 

 پورت دیگر نیز تکرار کنید 2برای 

قرار  Configurationحال دستگاه را در حالت 

 اعمال نمایید. دهیدوتنظیمات ذیل را

3-15 

 

Config                 Set VLAN                 

PVID Config Port VLAN ID Member 
10 Access 10 1,4 

20 Access 20 2,4 

30 Access 30 3,4 

40 Trunk 40 1,2,3,4 

 

 

 

 را همانند مرحه قبل تکرا کنید.  Pingمراحل تست  
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وجود دارد به کمک تست بوق  E1در حالی که آالرم های   

را تست   minor alarmمولتی متر اتصال رله مربوط به 

 نمایید.
4-1 

 

4 :

 تست
external 

alarm 
در حالی که االرم پورت نوری وجود دارد به کمک تست   

را    major alarmبوق مولتی متر اتصال رله مربوط به 

 تست نمایید.

2-4 

بر   QCبعد از اطمینان از تمامی مراحل فوق برچسب   

 5-0 روی برد دستگاه نصب شود.
5 :

مرحله 

 نهایی

 

 

 

 

 

پیچ های برد را بطور کامل ببندید.سپس درب دستگاه را   

بسته و پیچ های کیس را نیز بطور کامل ببندید. آنگاه با 

  BNC (BGND  )استفاده از مولتی متر از  اتصال بدنه 

 (  و با ارت هر دو تغذیه   PGNDبا پیچ های دستگاه  )

48V DC    220وV AC   .اطمینان حاصل نمایید 

2-5 

 تست نهایی دستگاه را به شرح زیر انجام دهید:  

دستگاه را بطور رندم انتخاب نموده و مطابق   E1* دو 

 روش های مذکور تست نمایید.

انجام    ACCESSرا در حالت   ETHERNET* تست 

 دهید.

2-5 

    

برچسب گارانتی و برگه اطالعات دستگاه را در محل 

 مشخص شده بچسبانید
4-5 

 

 

 


