
باند پایين که برای دانلود کردن اط%عات مورد . کند که به باند با� و باند پایين معروف ھستند از دوباند فرکانسی مجزا استفاده می
تلفن باند با� نيز برای برقراری ارتباط از سمت کاربر به سمت دفتر . کند گيرد ارتباط از دفتر مرکزی به کاربر را برقرار می استفاده قرار می

کيلوھرتز برای ارسال اط%عات  ١٣٨کيلوھرتز تا  ٨٧۵/٢۵پھنای باند ) ضميمه الف(استاندارد  ADSL در. گيرد مرکزی مورد استفاده قرار می
 گيرد برای برقراری ارتباط از دفتر مرکزی به کاربر مورد استفاده قرار می ١١٠۴تا  ١٣٨از کاربر به دفتر مرکری و پھنای باند 

 كاربرد دارند ADSL ھای سبز و آبی رنگ در محدوده فركانسی قرمز رنگ در امواج صوتی تلفنی و محدوده .ADSL كانسیمحدوده فر

مودم کانال  ADSL درھنگام تست مودم. شوند کيلوھرتزی تقسيم بندی می ٣١٢۵/۴ھای فرکانسی کوچکتر  ھر یک از این نواحی به کانال
فاصله بين مرکز و مودم یا نویز موجود . کند سبت سيگنال به نویز قابل قبولی دارد را انتخاب میکند و کانالی که ن موجود را بررسی می

ھای کوچکی انتخاب کنيم وجود خطا در یک کانال باعث  بنابراین وقتی کانال. روی سيم مسی ممکن است خطاھای فرکانسی ایجاد کند
 .دھد به کار خود ادامه می ADSL است اما خط خطا غير قابل استفادهکانال دارای : شود که کل خط غير قابل استفاده شود  نمی

در این صورت باید تجھيزات مورد نياز در ھر دو طرف خط وصل . ھای با�تری استفاده کنند ممکن است ارائه دھندگان خدمات از فرکانس
ھای  و تعداد کانال ADSL بين ظرفيت. ر تاثير بگذاردشوند و گاھی ممکن است اخت%�ت تلفنی به وجود آیند و در نتيجه یک خط برخط دیگ

 .است موجود رابطه مستقيم وجود دارد ظرفيت داده در ھر کانال به روش مدو�سيون به کار گرفته شده وابسته

از  ADSL دھند بر عکس از فناوری به معنای آسنکرون نسبت می asynchronous را به کلمه ”ADSL“ در ”A“ معمو� به اشتباه حرف
 .شود پروتکل سنکرون برای انتقال اط%عات استفاده می

  

و مالتی پلکسر تقسيم فرکانسی  (CAP) ھای مدو�سيون فاز دامنه بدون حامل با دو نسخه اصلی با نام (VDSL ھمانند) ADSL در ابتدا
 CAP آن زمان از نوع ADSL درصد از ارتباطات ٩٠بود و در حدود  ADSL «اصلی«استاندارد  CAP ١٩٩۶تا سال . روانه بازار شد ( DMT) قائم
نيز خوانده  ”G. lite“ و «G. dmt» که به ترتيب) ٩٩٢٫١.G , ٩٩٩٫٢.G ھای با نام ITU-T ADSL برای اولين استانداردھای DMT .بود

 .دکنن استفاده می DMT از طرح مدو�سيون ADSL ھای مورد استفاده قرار گرفت بنابراین ھمه مودم) شوند می

 


