د .حسن مسلماني

محاضرة مقرر مادة نظم اتصاالت بصرية وليزرية
الجمهورية العربية السورية
جامعة قرطبة الخاصة
كلية الهندسة  /تكنولوجيا هندسة االتصاالت والمعلومات

ملخص محاضرة خاصة بمقرر مادة
"نظم اتصاالت بصرية وليزرية"
” تطبيقات نظم االتصاالت البصرية والليزرية“ 2
للفصل الثاني للعام الدراسي 2020/2019
بعنوان:

أنظمة االتصاالت عبر الكوابل البحرية البصرية
Communication Fiber-optic Submarine Cables Systems
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 .IIIأهم الكابالت البحرية Common Fiber-optic Communication Submarine
:Cables
 .1كبل الهند -الشرق األوسط -غرب أوروبا:)I-ME-WE( 2
 IMEWEهو نظام كابالت اتصاالت بحرية بطول  13000 Kmبين الهند وفرنسا.
تبلغ سعته التصميمية  ،3.84 Tbitpsيأمل مززودو خدمزة اتنترنزم وموزالو الوزبكات فزي االسزتفادة مزن
عرض النطاق الترددي اتضافي لزدعم خزدمات النطزاق التزرددي عزريط النطزاق يلزذ نظيزر اات النطزاق
الترددي العزالي مثزل دفزل الوسزائط المتعزددة واتنترنزم عزريط النطزاق واالتصزاالت الهاتفيزة  /الصزوتية
فائقة الجودة .HD

الوكل ( )1الكبل I ME WE

 .2كبل جنوب شرق آسيا-الشرق األوسط-غرب أوروبا:)SEA-ME-WE2( 2
البصزرية

قبل تأسيس SEA-ME-WE3كان  SEA-ME-WE2أطول نظام للكابالت البحرية باألليزا
في العالم بطول .19000 Km
يحتززوي الكبززل علززذ موجززين مززن األليززا أحاديززة الوضززغ بسززعة مجمعززة تبلززغ 560 * 2( 1.12 Gbit/s
ميجابم  /ثانية)  ،و 151جهام تكرار  Repeaterو  9فروع.

 .3كبل جنوب شرق آسيا-الشرق األوسط-غرب أوروبا)SEA-ME-WE3( 3
هو كبل اتصاالت بصرية يربط تلك المناطل وهو األطول في العالم  .40.000 Kmيحتزوي الكبزل علزذ
موجين من األليا أحادية الوضغ بسعة مجمعة تبلغ 4.6 T bit/s
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SEA ME WE 3 ) مسار الكبل2( الوكل

:• ملخص القيم االسمية والتصميمية ألشهر الكوابل البحرية
Submarine
Cables
RFS
EOS
Transmission
Rate
Cable Length
Cable Route

I-ME-WE

SEA-ME-WE3

SEA-ME-WE4

SEA-ME-WE5

2009
2034
3.8 Tbit/s
(3 fiber pairs)
13000 Km

1997
2022
4.6 Tbit/s
(2 fiber pairs)
39000 Km

2005
2030
4.6 Tbit/s
(2 fiber pairs)
19000 Km

2015
2040
36.6 Tbit/s
(3 fiber pairs)
20000 Km

Curie
google
2019
2044
72 Tbit/s
(4 fiber pairs)
10000 Km

India to
France

Japan to
N. Germany

Singapore to
France

Singapore to
France

California to
Chile
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 .IIIالكابالت البحرية السورية :Syrian Fiber-optic Submarine Cables
يبين الوكل رقم ( )4شبكة الكوابل البحرية السورية التي تتم مزن خاللهزا معظزم الحركزة الهاتفيزة الصزادرة
 Outgoing Trafficوالززززواردة  Incomming Trafficو حركززززة تراسززززل المعطيززززات Data
 Transmissionوحركة الولوج لوبكة االنترنم .وتتألف من ثالثة كوابل أساسية هي:
 .1كبل أوغاريم ()Ugarit
 .2كبل بيروت -طرطوس ()BERYTAR
 .3كبل اتسكندرية -طرطوس ()ALETAR

الوكل ( )4الكوابل البصرية البحرية السورية

 .1كبل أوغاريت (:)Ugarit
 Ugaritهو نظام كابل اتصاالت بحري باألليا البصرية في البحر األبيط المتوسزط يزربط بزين قبزر
وسوريا .لديه قدرة يرسال تصميمية تبلغ  622 Mbit/sويبلغ يجمالي طول الكبل .239 Km

 .2كبل بيروت -طرطوس (:)BERYTAR
 BERYTARهو نظام كابل اتصاالت بحري باألليا البصرية في البحزر األبزيط المتوسزط يزربط بزين
لبنان وسوريا .لديه قدرة يرسال تصميمية تبلغ  5 Gbit/sويبلغ يجمالي طول الكبل :134 Km
 معدل سرعة النقل 5 Gbit/s بدأ العمل ) Ready For Service (RFSفي  7أبريل 1997 نهاية العمل ) End Of Service (EOSفي  6أبريل 2022 يمتلكزززه و /أو يوزززاله اتحزززاد (تحزززالف) يتكزززون مزززن ليبزززان تيليكزززوم ،السزززورية لالتصزززاالت ،المصزززريةلالتصاالت.
 لديه نقطتي هبوط  landing pointsفي: .1بيروت (لبنان)
 .2طرطوس( سوريا)

 .3كبل اإلسكندرية -طرطوس (:)ALATAR
 ALETARهو نظام كابزل اتصزاالت بحزري باألليزا البصزرية فزي البحزر األبزيط المتوسزط يزربط بزين
مصر وسوريا .لديه قدرة يرسال تصميمية تبلغ  5 Gbit/sويبلغ يجمالي طول الكبل :787Km
 معدل سرعة النقل 5 Gbps بدأ العمل ) Ready For Service (RFSفي  7أبريل 1997 -نهاية العمل ) End Of Service (EOSفي  6أبريل 2022

4

د .حسن مسلماني

محاضرة مقرر مادة نظم اتصاالت بصرية وليزرية

 يمتلكزززه و /أو يوزززاله اتحزززاد (تحزززالف) يتكزززون مزززن ليبزززان تيليكزززوم ،السزززورية لالتصزززاالت ،المصزززريةلالتصاالت.
 لديه نقطتي هبوط  landing pointsفي: .1اتسكندرية (مصر)
 .2طرطوس( سوريا)
كما يبين الوكل رقم ( )5شبكة الكوابل البحرية البصرية للدول المجزاورة للقطزر السزوري (لبنزان ،قبزر
ومصر) التي يمكن من خاللها تعزيز الوبكة البحرية السورية من خالل تحالفات تشااركية جديادة لترقيزة
معدل سرعات نقل المعطيات للسرعات التصميمية لتلك الوبكات ممزا يسزاعد علا دعام و تحسايل الاربط
الرقمي للقطر كما يلي:
 . 1إمكانية الوصول إل معدل سرعة نقل( )3.84 Tbit/sمل خالل الربط مع الكبل I-ME-WE
 . 1إمكانية الوصول إل معدل سرعة نقل( )4.60 Tbit/sمل خالل الربط مع الكبل SEA-ME-WE

الوكل ( )5شبكة الكوابل البصرية المجاورة

• ملخص القيم االسمية والتصميمية للكوابل البحرية السورية:
BERYTAR

ALETAR

Ugarit

Syrian Submarine
Cables

1997
2022
5 Gbps
134 Km
)3 (Tripoli

1997
2022
5 Gbps
787 Km
2

1995
2020
622 Mbps
239 Km
2

RFS
EOS
Transmission Rate
Cable Length
landing points

***
حلب 2020/3/15
مغ كل التمنيات بالنجاح والتوفيل
مدرس المقرر :الدكتور حسل مسلماني
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