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 پژوهش هاي کاربردي

چكیده طرح :
در حال حاضر سيستم های مخابرات نوری مبتنى بر فناوری SDH به عنوان محور اصلى توسعه شبكه های انتقال 
اطاعات در جهان محسوب مى شوند. سيستم های انتقال نوری SDH در رده های مختلف STM-1 و STM-4 و رده های 
باالتر از آن در زير ساخت های مخابراتى به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار مى گيرند. با افزايش تعداد مشترکان 
و گسترش نيازمندی های آنان به پهنای باند ارتباطى بيشتر، نياز به توسعه شبكه های پرسرعت انتقال نوری بيش از 
پيش مشهود است. بخش عمده سيستم های SDH مورد استفاده در شبكه های مخابرات نوری کشور از شرکت های 
 توليد کننده خارجى تامين گرديده است . توليد و استفاده از اين سيستم ها در شبكه های مخابرات نوری در کشور مى تواند 
منجر به توسعه توانمندی های فناوری در داخل کشور، ايجاد بازار مناسب برای محصوالت داخلى، ارايه خدمات با 

کيفيت بهتر به صاحبان شبكه های مخابراتى و افزايش ايمنى و پايداری شبكه های مخابراتى منجر گردد.
در اين طرح سيستم انتقال نوری پر سرعت و دارای قابليت های پيشرفته انتقال همزمان صوت و داده در سطوح 
STM-1وSTM-4 با قابليت ارايه خدمات متنوعى از قبيل سرويس های E1 و Ethernet طراحى و توليد شده است. در 

اين سيستم فناوری های پيچيده ای مانند  Virtual Concatenation،GFP،LCAS  و L2Switch،  VLAN پياده سازی 
شده اند و نرم  افزارهای مديريتى مورد نياز برای کاربری اين سيستم ها در شبكه های مخابراتى ارايه گرديده اند. اين 
سيستم آزمايش های مبتنى بر استاندارد های بين المللى را با موفقيت گذرانده و موفق به دريافت تائيديه رسمى از 

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى کشور گرديده است.
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