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Ethernet – E1 Protokol Arayüz Dönüştürücü

F4-51A
Ethernet – E1 Çevirici
Kurulumu

GENEL
Fibridge F4-51A Ethernet – E1 Protokol Dönüştürücü (Ethernet over E1), uzak ofislerdeki LAN’ı merkez ofise bağlayarak,
buraladaki çalışanların internete erişimlerini, şirket merkezindeki internet hattı üzerinden sağlamak için, yaygın olarak
kullanılan bir ürünümüzdür.
Radyolink veya SDH’iniz varsa, ethernet’i 1 adet 2Mbit üzerinden karşıya taşıyabilirsiniz. Eğer TDM veya FR devre
kiraladıysanız, devrenizin hızı kadar time slot (64K) ayarlayarak etherneti merkezinize taşıyabilirsiniz.
Uygulama alanları için aşağıdaki şekli inceleyebilirsiniz.
Bu kılavuzda F4-51A kurulum ve konfigürasyonuna ilişkin pratik bilgiler bulunmaktadır.

Şekil 1 : Uygulama
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F4-51A – Ethernet to E1 Protocol Interface Converter

Fiziksel Bağlantı

Şekil 2 : Arka yüz
•

E1 Bağlantısı : SDH veya radyolink’in E1 portuyla, ya da TDM devresi söz konusu ise Newbridge veya Telllabs
sistemin E1 portuyla kapıştırma yapmak gerekir. E1 bağlantısı F4-51A üzerinde 75 ohm BNC konnektörle
yapılabileceği gibi, 120 ohm RJ45 ile de yapılabilir. Türkiye’de genellikle, 2 Mbit kapıştırmalar DDF kutularında
yapıldığından, 120ohm RJ45 tercih edilir. Dikkat edilmesi gereken nokta iki E1 port arasındaki alış veriş uçları
çapraz olarak çakılmalıdır. Yani SDH RX bacağı Eth-E1 dönüştürücüde TX’e, diğer yön de aynı şekilde.

Şekil 3 : E1 RJ45 pin bağlantısı
•

Ethernet Bağlantısı : Router, switch veya PC’nin ethernet portu düz kablo ile F4-51A’nın ethernetine bağlanır.
Cihazımız üzerindeki 10/100Base-T portu MDI/MDI-X uyumlu olduğundan hızı otomatik olarak algılar. Hız ve
dublex ayarları ile ilgili değişiklik yapmak gerekirse, ileriki bölümlerdeki açıklamaları okuyunuz
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F4-51A – Ethernet to E1 Protocol Interface Converter
Göstergeler ve Dip Switch Ayarları

Şekil 4 : Ön yüz

•

LED Tanımları
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F4-51A – Ethernet to E1 Protocol Interface Converter
•

Dip Switch Tanımları :

Şekil 4’te ön yüzde görünen ilk 32 adet dip switch ile E1 çerçeve ve time slot ayarları yapılır.
 “0” numaralı pin “ON” konumunda diğerleri “OFF” konumunda ise E1 unframed moddadır. Bu durumda 2Mbit lik
bant tam ve transparan olarak kullanılıyor demektir.
 “0” numaralı pin “OFF” yapıldığında framed (çerçeveli ) moda geçilmiş olur. Bu modda istenildiği kadar time slot
set edilebilir. Genellikle bu uygulama, TDM devresi kiralanmışsa yapılır. Aksi halde radyolinkiniz varsa zaten
2mbiti full kullanırsınız. Bu durum için bir not daha; set edilecek time slotlar karşı portta da aynı şekilde set
edilmiş olmalıdır.
Şekil 4’te ön yüzde görünen ikinci grup dip switchler (8 Adet), mode ayarları içindir. Mode Set ile E1 clock, loop, vb. Ethernet
hız, dublex, vb. ayarları yapılır.

Notlar :
 “Mode Set” switchleri ile ethernet ayarlarını değiştirdiğinizde Eth-E1 dönüştürücü cihazınızı restart etmeniz
gerekmektedir.
 SDH veya radyolinke bağlı F4-51A cihazınızda “time mode” pin “ON” konumunda, yani “Recovered clock” modunda
olmalı. Bu demek olur ki F4-51A senkronizasyon bilgisini, karşı E1 interfaceden gelen çerçeveden çıkarır.
 Eğer cihazlar çift olarak direk bağlanacaksa bir taraf “recovered clock”, diğer taraf “Internal oscillator” modda olmalı.
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