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چكيده طرح:  
سـامانه انتقـال نـوري POTN ترابیتـی بـا فنـاوری Coherent با ظرفیت ارسـال یک صد گیـگا بیت روي هر 
طـول  مـوج یـک دسـتگاه منعطـف، قابل ارتقـا و اقتصـادي براي کاربرد در سـطح هسـته، متـرو و ارتبـاط ناحیه ای 
شـبكه های زیرسـاخت ارسـال داده اسـت. ایـن سـامانه بـراي ظرفیـت 9.6Tb/s  طراحـي و تولیـد شـده اسـت و 
قابـل  اسـتفاده در توپولوژی هـای نقطـه  به  نقطه، حلقه و مش اسـت. این سـامانه، قابلیت انـــتقال هم زمــــان 96 
به واسـطه  نه  ما یـن سـا ا راسـت،  دا کانـال100Gb/s  )بـه شـكل OTU4( به وسـیله فنـاوری Coherent را 
سیگنـال هــاي  مختلـف  نـواع  ا زمـان  هـم  رســـال  ا و  تجمیـع  مـكان  ا  Muxponder ز  ا اســتفاده 
100GEFE، GE 10GE,100GE (Ethernet , )STM-1, STM-4  STM-16,STM-64(SDH( را در کنـار هم، 

تحـت اسـتاندارد)G .709(وOTN و بـه همراهFEC  فراهـم می آورد. 
فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا   )Regeneration( الكتریـكال  بازسـازي  بـدون  ارسـال  فاصلـه  به عـاوه، حداکثـر 
Coherent وSDFEC ، 24۰۰ کیلومتـر اسـت. سـامانه انتقـال نـوري POTN، مدل  ST-6700 یک سـامانه با 

قابلیـتROADM بـا درجـه نه اسـت که منجر به منعطف شـدن و اسـتفاده بهینه از ترافیک شـبكه خواهد شـد و 
امـكان Add/Drop بـراي هـر یـک از گره هـاي شـبكه قابل پیاده سـازی اسـت. از دیگـر قابلیت های ایـن تجهیز 
مي تـوان بـه پشـتیباني از حفاظـت در سـمت کانال و الین اشـاره کـرد، که اجازه سـوییچ خودکار عملیـات به کارت 
دوم محافـظ بـراي جایگزینـي در زمـان بـه وجود آمدن مشـكل بـراي کارت اصلـي را فراهم مي کنـد. ضمن آن که 
در ST-6700 هرکـدام از بخش هـای پـاور و کارت هـای کنترل به شـكل دوتایـي )اصلي و محافظ( طراحی شـده اند 

تـا درصورتی کـه بخشـي دچار مشـكل شـد، خللـي در عملكرد سـامانه به وجـود نیاید. 


