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Khoảng 5 năm gần đây, hệ thống cáp Cat. 6 dần trở  nên phổ biến tại thị trường Việt
Nam. Khi đầu tư mới hay nâng cấp hệ thống cáp  đồng, phần lớn các doanh nghiệp
chọn cáp Cat. 6 để đáp ứng tốc độ 1 Gbps, và chọn  cáp quang
Multimode/Singlemode cho tốc độ 10 Gbps hoặc cao hơn. Sử dụng hệ thống  cáp
quang tốn khá nhiều chi phí, đồng thời thiết bị đầu cuối với giao diện cổng  quang
cũng không hề rẻ. Việc đầu tư hệ thống cáp Cat. 6A để đáp ứng nhu cầu  truyền dẫn
tốc độ 10 Gbps cũng có chi phí khá lớn. Nhằm tiết kiệm chi phí khi  nâng cấp lên 10
Gbps, các doanh nghiệp có thể tận dụng hệ thống cáp Cat. 6 sẵn  có với một vài
hạn chế nhất định.

  

Trong bài viết  này, mời quý độc giả cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa cáp Cat. 6 với
Cat. 6A, và  tham khảo cách làm thế nào để chứng nhận Cat. 6 có thể hỗ trợ được
10GBASE-T.

  Sơ lược về tiêu chuẩn Cat. 6A
  

Hệ thống cáp Cat. 6A có tên đầy đủ là “Augmented Cat. 6”,  được thông qua trong
bộ tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B theo tổ chức tiêu chuẩn TIA  (Telecommunications
Industry Association). Tên gọi tương ứng theo tổ chức tiêu  chuẩn ISO là Class
EA–Augmented Class E. Hệ thống cáp này được phát triển và cải tiến  nhằm hạn chế
những ảnh hưởng do nhiễu ngoại lai (Alien Crosstalk–hay AXTalk). Mục  tiêu của các
nhà đặt tiêu chuẩn là đưa ra thông số kỹ thuật cần thiết để có thể  sử dụng hệ
thống cáp Cat. 6A khi thi công hệ thống cáp ngang với chiều dài tối  đa 100 m (hệ
thống cáp Cat. 6 có thể hỗ trợ 10 Gbps nhưng với khoảng cách dưới  55 m). Cần lưu
ý, một hệ thống cáp Cat. 6A hoàn chỉnh không chỉ bao gồm cáp, mà  còn cả các
phần kết nối như đầu nối, khớp nối, thanh đấu nối, dây nhảy…

  Tiến trình chứng nhận hệ thống cáp
  Giai đoạn 1– đo chứng nhận  “in-channel”
  

Để đảm bảo 100% kết nối có khả năng hỗ trợ 10GBASE-T, trước  tiên, phải đảm bảo
các thông số kỹ thuật về hiệu suất kết nối “in-channel”. Thuật  ngữ “in-channel” thể
hiện các thông số đo lường sự ảnh hưởng qua lại giữa các  đôi dây trong cùng một
tuyến kết nối cáp. Việc đo chứng nhận cho các hệ thống  cáp trước khi xuất hiện
10GBASE-T chỉ bao gồm các phép đo “in-channel”. Các  thông số này vẫn được yêu
cầu trong tiêu chuẩn TIA/EIA-568-B dành để đo kiểm  các hệ thống Cat. 5e/Cat. 6,
hoặc với ISO 11801 là Class D, E và F. Các thông số  bao gồm suy hao (Insertion
Loss), suy hao phản xạ (Return Loss), nhiễu xuyên  kênh đầu gần (NEXT), nhiễu
xuyên kênh đầu xa (ELFEXT), độ trễ lan truyền  (Propagation Delay), chiều dài, độ
trễ tín hiệu (Delay Skew) và sơ đồ đấu dây  (Wiremap). Những giới hạn của
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10GBASE-T cho các thông số này cũng trùng lắp với  các giới hạn của Cat. 6 đến tần
số 250 MHz. Với tần số từ 250 MHz đến 500 MHz,  các giới hạn hiệu suất của Cat. 6A
hay Class EA cao hơn so với yêu cầu giới hạn được đề cập  trong 10GBASE-T.

  

  

Hình 1 : Mô hình đo lường Alien NEXT

  

Trên thị trường  thế giới, có khá nhiều hãng cung cấp giải pháp đo chứng nhận cho
hệ thống cáp.  Tuy nhiên, không phải hãng nào cũng được các nhà sản xuất cáp tin
tưởng và chấp  nhận kết quả đo như một phần của điều kiện bảo hành. Là nhà cung
cấp giải pháp  đo kiểm hàng đầu thế giới, các sản phẩm đo kiểm của Fluke
Networks khá phổ biến  tại thị trường Việt Nam và có kết quả đo được chấp nhận
bởi các nhà sản xuất  cáp nổi tiếng nhất như TE Connectivity, Nexans, Panduit,
Systimax… Các sản phẩm  tiêu biểu là DTX CableAnalyzer, DSX CableAnalyzer–bản
nâng cấp gần đây của DTX,  với nhiều tính năng ưu việt, đáp ứng đủ các điều kiện
đo kiểm “in-channel” với  thời gian đo kiểm ngắn nhất trên thị trường.

  Giai đoạn 2– đo chứng nhận  “between-channel”
  

Sau khi hoàn thành đo kiểm “in-channel” với kết quả 100%  các kết nối đạt chuẩn,
cần tiếp tục tiến hành kiểm tra hiệu suất AXTalk. Cách  làm này được gọi là đo
chứng nhận “between-channel”. Khác với đo kiểm  “in-channel”, phương thức đo
“between-channel” tập trung đo lường nhiễu xuyên  âm giữa các đôi dây ở các
tuyến cáp khác nhau nhưng có vị trí gần nhau. Trước  tiên, cần tìm hiểu AXTalk là gì
và làm thế nào để đo kiểm thông số đó.

  Alien crosstalk là gì ?
  

Thuật ngữ nhiễu  xuyên âm diễn tả hiện tượng nhiễu xảy ra giữa các đôi dây trong
cùng một sợi  cáp, được đo lường bởi các thông số đặc trưng như NEXT và FEXT.
AXTalk là hiện  tượng tương tự nhưng xảy ra giữa các đôi cáp ở các sợi cáp khác
nhau, được kéo  trong cùng một bó hoặc được kết nối vào các cổng cạnh nhau trên
thanh đấu nối.  AXTalk là một thách thức đối với hệ thống cáp đôi xoắn, vì nó tạo
nguồn nhiễu  tác động lên các ứng dụng 10GbE.
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Hình 2 : Mô hình đo lường Alien FEXT

  

Tương tự nhiễu  xuyên âm, AXTalk được đo bởi các thông số như Alien NEXT
(ANEXT), Alien FEXT  (AFEXT) và các thông số khác như Power Sum Alien NEXT
(PSANEXT), Power Sum  Alien ELFEXT (PSAELFEXT), PS AARC F (Power Sum Alien
Attenuation to Crosstalk  Ratio–Far end). Đa số hệ thống mạng hiện nay thường sử
dụng phương thức truyền  song công (full-duplex), với mỗi cặp dây đều có chức
năng truyền và nhận. Do  đó, một đôi dây bất kỳ không chỉ bị tác động bởi các đôi
dây khác trong cùng sợi  cáp, mà còn bị tác động bởi các đôi dây trong các sợi cáp
lân cận. Theo tiêu  chuẩn, các kết nối bị tác động gọi là “disturbed-link” và các
tuyến lân cận tác  động vào được gọi là “disturber link”. Để tránh nhầm lẫn, người
ta dùng thuật  ngữ sợi victim (tạm dịch là “nạn nhân”) và sợi disturber (tạm dịch là
“sợi tác  động”) thay cho hai khái niệm trên.

  Phương thức đo kiểm Alien Crosstalk
  

Để đo kiểm AXTalk, chúng ta phải dùng kết hợp các công cụ  phần cứng và phần
mềm trong quá trình đo. Đầu tiên, phải xác định số lượng tuyến  cáp cần đo chứng
nhận, không cần đo kiểm tất cả các tuyến cáp vì sẽ tốn rất nhiều  thời gian. Dựa
trên nguyên tắc kiểm tra các kết nối có khả năng lỗi cao nhất,  thường là các sợi dài
nhất trong bó hoặc được kết nối vào cổng có nhiều cổng  lân cận trên thanh đấu nối
nhất. Nếu các kết nối này đạt chuẩn, khả năng các kết  nối khác đạt chuẩn là rất
cao.

  

Số lượng sợi  victim trong một bó cáp được giới hạn bằng 10% số lượng cáp trong
bó. Chẳng hạn,  với bó cáp 12 sợi, cần kiểm tra 1 sợi victim là đủ, nhưng với bó cáp
48 sợi thì  phải kiểm tra đến 5 sợi victim. Sau khi đã chọn sợi victim, tiến hành đo
kiểm bằng  thiết bị đo và máy tính có cài đặt phần mềm chuyên dụng (thường được
cung cấp  miễn phí kèm theo máy). Máy tính phải được kết nối vào máy đo và thao
tác đồng  thời, kết quả đo sẽ được xử lý ngay lập tức bằng phần mềm máy tính để
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đưa ra kết  luận cuối cùng. Với mỗi phép đo NEXT hay FEXT, sẽ có các kiểu kết nối
khác như  trong hình 1 và 2 
 Khi tiến hành  đo kiểm, máy chính (main unit) được kết nối vào sợi victim, máy phụ
(remote  unit) được lần lượt kết nối vào các sợi disturber, và đầu xa của các kết nối 
này được kết nối vào một bộ phận có chức năng  phản xạ tín hiệu là Termination
Plug. Ngoài ra, máy chính và máy phụ phải được  kết nối với nhau trong quá trình
đo để đồng bộ hóa tín hiệu.

  

Các nhà cung  cấp giải pháp đo kiểm như Fluke Networks cũng cung cấp các giải
pháp đo  between-channel, gồm những sản phẩm như DTX-CableAnalyzer và
DSX-CableAnalyzer.  Với dòng sản phẩm DTX, khách hàng phải mua mô-đun AXTalk
với giá khoảng $2500,  trong khi tính năng này đã được tích hợp sẵn trong dòng
máy DSX, giúp tiết kiệm  chi phí và giảm độ phức tạp khi phải thay thế mô-đun.

  Kết luận
  

Chứng nhận hiệu suất 10GBASE-T có ý nghĩa quan trọng giúp  đảm bảo hiệu quả
đầu tư. Trong một hệ thống mạng tốc độ 10 Gbps, hệ thống cáp  chỉ chiếm chưa
đến 10% giá trị đầu tư, và chi phí đo kiểm cho hệ thống này còn  thấp hơn. Tuy
nhiên, nếu hệ thống truyền dẫn không được đảm bảo về hiệu suất, sẽ  kéo theo cả
hệ thống hoạt động không hiệu quả và lãng phí tài nguyên. Chính vì  vậy, chi phí đo
chứng nhận được xem như một khoản phí bảo hiểm hệ thống, giúp  doanh nghiệp
hạn chế tối đa những rủi ro ở lớp vật lý.

  

Vũ Quang Minh

  

Theo  Fluke Networks
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