 ADSLھم ھمانند تکنولوژی ھای دﯾگر از استاندارد ھای خاصی پيروی می کند  .برای اولين بار استاندارد  ADSLبرای عملکرد در الﯾه
فيزﯾکی و در آمرﯾکا توسط موسسه استاندارد ھای ملی آمرﯾکا توسط موسسه استاندارد ھای ملی آمرﯾکا (american National
Institute:ANSI ) T1 . 413 – 1995معرفی گردﯾد.
ADSLبه شکلی طراحی و توليد شده است که از تکنولوژی ھای مدوالسيون دامنه  /فاز بدون کرﯾر (Carrier Amplitude/Phase
)  ،modulation: CAPمدوالسيون دامنه مربع )  (QAMو مالتی تن گسسته )  (DMTبه عنوان تکنيک ھای الﯾن کدﯾنگ استفاده م ﯾکند .
از ھر کدام از تکنيک ھای ذکر شده که استفاده شود در نھاﯾت محدوده فرکانسی می باﯾست به دو پھنای باند  upstreamو
downstreamتقسيم شود که اﯾن ھمان روش مالتی پلکسينگ تقسيم فرکانسی ساده ﯾا  FDMمی باشد  .ھمچنين می توان از روش
حذف کردن اکو ﯾا  Echo cancellationاستفاده کرد  .روش  echo cancellationاز اﯾن احتمال که سيگنال در ﯾک مسير به عنوان  Talkerﯾا
گوﯾنده در مسير مخالف تلقی شود و در نتيجه به صورت اکو به سمت مبدأ فرستاده شود  ،جلوگيری
می کند.
در  ADSLھر دو تکنيک  FDMﯾا  Echo cancellationﯾا ترکيبی از ھر دوی آنھا استفاده می شود  .دليل اﯾن امر اﯾن است که با توجه به
طبيعت نا متقارن پھنای باند ھای  ADSLمحدوده ھای فرکانسی ممکن است با ھم  Overlapداشته باشند ؛ اما بر ھم منطبق نيستند .
بنابراﯾن منطقاً از ھر دو تکنيک ذکر شده فوق با ھم استفاده می شود.
در ھر حال استاندارد  ١٫٤١٣بيانگر اﯾن مطلب است که مطابق استاندارد  ANSIبرای عملکرد  full-duplex ADSLمی باﯾست از کدﯾنگ
DMTدر ھر کدام از تکنيک ھای  FDMﯾا  Echo cancellationاستفاده کند  .اما نکته قابل توجه اﯾن است که  FDMبرای اجرا ﯾا تحقق ،
روش ساده تری است  . Echo cancellationدر برابر تأثيرات  Near-end crosstalkآسيب پذﯾر تر است  . Crosstalkمعموال ً از تأثير جرﯾان
بيت مسير مخالف اﯾجاد می شود اما  FDMاز اﯾن مشکل مصون است زﯾرا که  FDMباند ھای فرکانسی متفاوتی را برای  sendو receive
اختصاص می دھد  .با اﯾن وجود مزﯾتی که  Echo cancellationدارد اﯾن است که استفاده بھينه از باند فرکانسی را امکان پذﯾر می سازد
.
از بين تکنيک ھای التين کدﯾنگ ذکر شده که عبارتند از QAM ، : CAPو  DMT؛ DMTنسبت به دو تای دﯾگر ارجحيت دارد  .امروزه در عمل
معموال ً از اﯾن تکنيک استفاده می شود و تکنيک ھای  CAPو  QAMبيشتر در سيستم ھای قدﯾمی تر استفاده می شود.

نام استاندارد

نام معمول

نرخ دانلود

نرخ آپلود

٢ Issue ١٫۴١٣-١٩٩٨ANSI T

ADSL

 ٨مگابيت بر ثانيه

 ١٫٠مگابيت بر ثانيه

٩٩٢٫١ITU G.

ADSL

 ٨مگابيت بر ثانيه

 ١٫٠مگابيت بر ثانيه

٩٩٢٫٢ITU G.

ADSL Lite

 ١٫۵مگابيت بر ثانيه

 ٠٫۵مگابيت بر ثانيه

٩٩٢٫٣/۴ITU G.

٢ADSL

 ١٢مگابيت بر ثانيه

 ١٫٠مگابيت بر ثانيه

Annex J٩٩٢٫٣/۴ITU G.

٢ADSL

 ١٢مگابيت بر ثانيه

 ٣٫۵مگابيت بر ثانيه

٢RE-ADSL

 ۵مگابيت بر ثانيه

 ٠٫٨مگابيت بر ثانيه

+٢ADSL

 ٢۴مگابيت بر ثانيه

 ١٫٠مگابيت بر ثانيه

+٢RE-ADSL

 ٢۴مگابيت بر ثانيه

 ١٫٠مگابيت بر ثانيه

+٢ADSL

 ٢۴مگابيت بر ثانيه

 ٣٫۵مگابيت بر ثانيه

Annex L[٩٩٢٫٣/۴ITU G.

]١

٩٩٢٫۵ITU G.

Annex L[٩٩٢٫۵ITU G.

]١

Annex M٩٩٢٫۵ITU G.

در ضميمهھای  M, Jفرکانسھای دانلود و آپلود از مقدار  ١٣٨کيلوھرتز که در ضميمه الف به کار رفته به مقدار  ٢٧۶کيلوھرتز تغيير
کردهاست تا فرکانس آپلود بھبود ﯾابد .ھمچنين ھمه نسخهھای »حلقه دﯾجيتال ٢» ADSLو + (٢ ADSLضميمهھای ) J , Iبه شرط آنکه

پھنای باندی که به طور معمول برای خدمات تلفن ساده قدﯾمی ) (POTSبه کار میرود به  ADSLاختصاص ﯾافته باشد از ﯾک فرکانس آپلود
اضافی به مقدار  ٢۵۶کيلو بيت در ثانيه استفاده میکنند .
طيف فرکانسھای مودم فرﯾتز در ﯾک خط ای دی اس ال بلژﯾک.
ADSLاز باند  ١٫١مگا ھرتز و+ ٢ ADSLاز باند  ٢٫٢مگاھرتز استفاده میکنند.
فرکانسھای درﯾافت و ارسال اطالعات ارائه شده از لحاظ نظری حداکثر ھستند .توجه داشته باشيد از آنجا که مودمھای DSLAM , ADSL
ممکن است بر اساس استانداردھای متفاوت و ناقص پياده سازی شده باشند برخی از ارائه کنندگان خدمات اﯾنترنت ممکن است
سرعتھای متفاوتی را در تبليغات خود ذکر کنند .برای نمونه شرکت ارﯾکسون تجھيزاتی غير استاندارد دارد که سرعت درﯾافت اطالعات
از اﯾنترنت را در  ٢+ , ADSL ٢ ADSLبه  ٢مگاباﯾت بر ثانيه میرساند.

