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  خلاصه

 جادی. اشودیم ازیاز گذشته احساس ن شتریدر شبکه ب یهوشمند ساز ران،یا در برق یهاشبکه روزافزونگسترش  لیدله ب

شبکه هوشمند برق  یبرقرار ینهیدرزماقدامات  نیترمهماز  یکی ع،ی، در لحظه و سرنانیاطمقابل من،یا یبستر مخابرات

 نیتأم ینور یبرهایف لهیوسبه یارتباطات مخابرات ینهیدرزم ازیعمده ن، مرسوم یمخابرات یهاروشانواع  انیباشد. در میم

انتقال دیتا و عطف به دستورالعمل  منظوربهدر خطوط فوق توزیع و انتقال  OPGW میبا توجه به استفاده از س .گرددیم

باکس و اتاق مخابرات  نالیترم حدفاصلدر  ،هانوری در محدوده پست بریکابل ف یسازادهیپشبکه کشور برای  تیریمد

 میس جهیدرنتباشد؛  یرفلزیغو تماماً  یاز نوع کانال دیمخابرات با تاقبه ا واردشده ینور بریکابل ف ،بخش محوطه بیرونی

OPGW  یکشمیسدر  یمشکلات احداث گنتر لیشود. به دل وژنیف یمتصل و به کابل کانال یگنتر یبر روباید 

OPGW های موجود در فرآیند چالش مقاله نیدر ا ؛ لذااست دهینگرد یاندازراه هاسال دیو شا هاماه زیادی یهاپروژه

 OPGW میو پس از مقایسه اجزای چند پست و محل ارتباط س شدهیبررس یپست بدون گنتر ینور بریاجرای شبکه ف

 عنوانبهبه دلیل عدم نیاز به گنتری در انتهای مسیر و قبل از اتاق مخابرات  ADSSاستفاده از کابل  ،هاآن یبه ورود

 است. شدهانتخابراهکاری مناسب 

 ، فیبر نوری، هوشمند سازیADSS، کابل OPGWکابل کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه   .1

باشد و در این راستا نیاز به داشتن های صنعت برق میچالش نیترمهمامنیت، پایش و راهبری شبکه برق کشور یکی از 

برای این  یحلراهشبکه  یوشمند سازه. میهستنقاط مختلف شبکه  نانیاطمقابلو  ای، زمان واقعی، دقیقاطلاعات لحظه

 صورتبههای موجود در سطح شبکه برق را مشکل است و شبکه هوشمند برق با استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات، داده

های ارتباطی آن، کلیه مراحل شبکه و با استفاده از قابلیت یهوشمند سازکند. در می لیوتحلهیتجزآوری و بلادرنگ جمع

 .2] ،[1   شودمی یهوشمند ساز ماتیک کنترل و اتو صورتبه، انتقال و توزیع برق تولید

هوشمند در  ازیموردن یافزارسخت یهارساختیز، پایانه راه دور، بستر مخابراتی، و مرکز دیسپاچینگ هاپستتجهیزات 

هوشمند  یسازادهیپ مهم یهاجنبه از ارتباطی یهارساختیز یسازنهیبهدر این میان . دهندیمشبکه را تشکیل  یساز

 برای سریع و امن محیطی به داشتن برق صنعت اساسی نیاز و کشور برق سراسری شبکه روزافزون توسعه .است یساز

 مدیریت تمامی امنیت، جهت شبکه این راهبری و کنترل پایش، به مربوط وضعیت شبکه، اطلاعات انتقال و فرامین ارسال

 به علم با توانیر شرکت مدیریت گردید سبب این نیازها، نیتأم برای عمومی مخابرات شبکه اناییتو عدم نیز و آن اجزای
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استقلال، سوئیچینگ سریع حفاظت،  دارای شبکه یک سیتأس به اقدام عمومی مخابرات از مخابرات صنعتی تفکیک لزوم

، بلادرنگ، پایدار و بدون اشکال نیازهای های دوطرفهارتباط سرعت، قابلیت اطمینان و داشتن مسیرهای پشتیان نماید.

 .باشندیمارتباطی هوشمند سازی شبکه قدرت 

، طیف گسترده و VHFبیسیم ) شامل ارتباطات که ردیگیم قرار مورداستفاده مخابراتی یهاروش انواع برق صنعت در

 هایفنآوری از هرکدام. باشدیم نوری و فیبر *انتقال نیرو مخابرات، خطوط عمومی یهاشبکه ،یاماهواره (،ماکرویو

. گردندیم انتخاب موجود یهاتیمحدود و پست موقعیت بسته به که باشدیم خود خاص معایب و مزایا دارای ارتباطی،

 ییهاپست مخابراتی است. طرح برخوردار یاژهیو اهمیت از مخابرات شبکه بودن رینگ و مخابراتی پشتیبان مسیر داشتن

 1+1 صورتبه مخابراتی یهاچیسوئ پشتیبانی و بوده نوری فیبر رینگ صورتبهدارند  قرار یند سازهوشم مسیر در که

 .[3] باشدیم

کنند. در های فیبر نوری نقش مهمی در ایجاد بستر مخابراتی مناسب، ایفا میایمن، شبکه یهوشمند سازبرقراری  منظوربه

نمود.  نیتأمشبکه را از طریق فیبرهای نوری  یهوشمند سازکنترل و  ورمنظبه ازیموردنتوان پهنای باند این راستا می

به مقاومت در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی ناشی از خطوط برق  توانیممهم فیبر نوری  یهایژگیو ازجمله

بل فیبر نوری در بسیار کم از شرایط محیطی، قیمت مناسب کا یریرپذیتأث، پهنای باند و امنیت سایبری بالا، یفشارقو

یک واسط  عنوانبهتوان می ل فیبر نوریمقایسه با مس و همچنین وزن کمتر آن نسبت به مس اشاره نمود. بنابراین از کاب

 .[4]  انتقال برق، استفاده نمودی وسیع خطوط برقراری ارتباط از طریق گستره منظوربهآل ارتباطی ایده

در خطوط فوق توزیع  هاکابلمدیریت شبکه کشور مبتنی بر استفاده از این  ستورالعملدبا توجه به مزایای زیاد فیبر نوری 

انتقال دیتا  منظوربه †OPGWاز سیم  هاپروژهاما با توجه به اینکه در بسیار از  .باشدیم یفشارقو یهاپستو انتقال و 

با  به کابل کانالی را در پی خواهد داشت. OPGWگنتری و همچنین فیوژن کابل  نیاز به احداثکه این  شودیماستفاده 

 هاپروژهدر بسیاری از  چندسالهو حتی  چندماههباعث وقفه  OPGW یکشمیسدر  یمشکلات احداث گنترتوجه به اینکه 

و پس از  شدهیبررس یپست بدون گنتر ینور بریهای موجود در فرآیند اجرای شبکه فچالش مقاله نیدر اشده است 

به دلیل عدم نیاز به  ‡ADSSاستفاده از کابل  ،هاآن یبه ورود OPGW میند پست و محل ارتباط سمقایسه اجزای چ

 .است شدهانتخابراهکاری مناسب  عنوانبهگنتری در انتهای مسیر و قبل از اتاق مخابرات 

 یموردبررسفیبر نوری  یاهکابلو انواع  شدهانیباز فیبر نوری  یامقدمهادامه مقاله به این صورت است که در بخش دوم 

. در بخش شودیمبیان  ینور بریف یهاکابلاجرایی رایج کشور در استفاده از  دستورالعملبخش سوم مقاله،  .رندیگیمقرار 

. شودیم یموردبررس یفشارقوپیشنهادی بر روی دو پست  ADSS یکشمیسعملی  یسازادهیپچهارم مقاله نتایج 

 .باشدیممقاله  یریگجهینتبخش پنجم  تیدرنها
 

 فیبر نوری یهاکابلانواع   .2

تواند نوری را که از یک سرش به آن است که می پلاستیک یا شیشه فیبر نوری رشته باریک و بلندی از یک مادّه شفاف مثل

توان ر نوری میهای معمولی است، با فیبکابل بسیار بالاتر از پهنای باند ، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری داریواردشده

گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد. امروزه  11با پهنای باند بالا تا  یراحتبههای دیگر را های تصویر، صوت و دادهداده

                                                 
* Power Line Career 
† Optical Ground Wire 
‡ All-dielectric self-supporting cable 
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کمتر در مقایسه با مخابرات  ریتأخمسی، و  هایدر مقایسه با کابل ترعیوسمخابرات فیبر نوری، به دلیل پهنای باند 

 ینور بریف یهاکابلانواع  مختصراًدر این بخش در ابتدا  .شودابزار انتقال اطلاعات محسوب می نیترممهاز  یاماهواره

   .میپردازیم OPGW ،ADSS یهاکابلمفصل درباره  طوربهو در ادامه  شدهانیب

در داخل داخلی  یهاکابل.شوندیم یبندمیتقس †و خارجی  *داخلی یهاکابلاصلی  دودستهفیبر نوری به  یهاکابل

تا در مقابل تغییر حرارت و یا فشارهای مکانیکی  اندشدهساخته یاگونهبهمکانیکی  ازنظرو  شوندیماستفاده  هاساختمان

قرار  مورداستفادهخارجی در شرایط محیطی باز  یهاکابلداخلی،  یهاکابل برخلاف از فیبرها محافظت نمایند. یخوببه

 یدستهخارجی به سه  یهاکابللازم جهت حفاظت از فیبر را دارا باشند.  یهاپوششحکام و و باید از است رندیگیم

 یهاکابل. شوندیم یبندمیتقس  ییایردریزو  (نیرزمیزدفنی یا کانالی در  صورتبه) ، زمینیو تیرهای توزیع( هادکل)هوایی

باید قابلیت کارکرد در شرایط بد محیطی را داشته باشند  درنیگیمقرار  مورداستفاده رآبیزبا توجه به اینکه در  ییایردریز

 این شرایط است. نیترمهمآب از  یرینفوذپذکه 

 فیبر نوری هوایی یهاکابل -2-1

 مرکب یهاکابل -2-1-1

و بهترین  نیترمهم OPGW یهاکابل .باشندیممرکب  یهاکابل در گروهدو نوع کابل  ‡OPPCو  OPGW یهاکابل

 مورداستفادهفیبر نوری  عنوانبهد و هم ن. هم نقش سیم گارد را دارباشندیم HVبرای تجهیز خطوط  ردقبولمو یآورفن

فلزی از جنس  یهاوبیتگیرند. یا پلاستیکی باروکش فلزی قرار میفلزی و  یهاوبیت. فیبرها درون رندیگیمقرار 

Stainless steel ذ آب و هیدروژن و عدم برخورد فیبرها با دیواره تیوب، از یا آلومینیوم هستند و برای جلوگیری از نفو

یک کابل مرکب است که باید قابلیت حمل جریان  OPPC همچنین .گردندیم پر یاژهیوژل یا مواد ترکیبی و ضد آب 

ه سیم گارد ک یفشارقوثابتی را در سیستم سه فاز داشته باشد و از فیبرهای نوری نیز استفاده نماید. این کابل برای خطوط 

های مسی و همراه با سیم رندیگیمپلیمری آزادانه قرار  یهاوبیتنوری درون  یبرهایفدر این طرح  .شودیمندارد استفاده 

 .]5[ شودکشیده می لنیاتیپلپوششی از مواد  هاآنو بر روی  رندیگیممرکزی قرار  بخشاستحکامحول یک عنصر 

 تمام عایقی یهاکابل -2-1-2

در خطوط انتقال  استفادهقابلکه  اندشدهیطراح یاگونهبهو  شودینماستفاده  یاز عناصر فلز هاکابلنوع  نیختار ادر سا

 یهاکابلدر  را نام برد. ADSS ،Lash-AD ،Wrap-AD یهاکابل توانیم هاکابلاز انواع این  .داشته باشند روین

ADSS مرکزی از  بخشاستحکامو حول یک عنصر  رندیگیمقرار  لنیاتیپلاز جنس  ییهاوبیتآزادانه درون  برهایف

 1111های و استفاده آرامید در ساختار آن امکان نصب در اسپن ADSS. وزن کم کابل شوندیمتابیده  برگلاسیفاجنس 

  . ]6[متری را نیز دارد

                                                 
* Indoor 
† Outdoor 
‡ Optical Phase Conductor 
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استفاده از تسمه به سیم حامل خود  بااست که   Lash-ADکابل  یهایژگیواز و نیاز به یک سیم حامل  ییخوداتکاعدم 

. مشکل این روش ابعاد و وزن شودیماستفاده   Lasherبنام  یاژهیوبرای نصب این کابل از ماشین  .شودیممحکم بسته 

و بالطبع هزینه  ابدییمافزایش  هامفصلو بنابراین تعداد  دهدیمکاهش  لومتریک 2قرقره است که حداکثر طول کابل را به 

  .]7[ باید نصب شوند برقیبدر حالت  هاکابل. در ضمن این دهدیمر و نگهداری را افزایش تعمی

ور سیم ه دتعداد کمتری تار نوری دارد و ببا این تفاوت که  باشدیم Lash-ADمشابه کابل  نیز  Wrap-ADکابل 

 . ]8[گرددیمو با نوارهایی به آن محکم  شودیمحامل خود پیچیده 

 

 زمینیفیبر نوری  یهاکابل -2-2

ساختاری شبیه دفنی  یهاکابل .شوندیمو کانالی تقسیم  دفنی ینور بریف یهاکابل یدودستهخود به  هاکابلاین 

 هاکابلاین  باید از استحکام بیشتری برخوردار باشند. رندیگیماینکه در خاک قرار   لیدل بهدارند ولی  ADSS یهاکابل

دفنی است با این تفاوت  یهاکابل مشابه کانالی یهاکابلساختار همچنین  و ضد حریق باشند. هزرباید ضد جونده، بدون 

  .]9[ از استحکام کمتری برخوردارند رندیگیماینکه درون کانال قرار  لیدل بهکه 

 ییایردریزفیبر نوری  یهاکابل -2-3

علاوه بر انتقال برق  ییایردریزمرکب  یهاکابل .باشندیممرکب و مخابراتی  یهاکابلدو نوع  شامل یطورکلبه هاکابلاین 

کابل فیبر  توانیمفضایی بین فازها وجود دارد که  ،سه فاز یهاکابل. در باشندیمحاوی کابل فیبر نوری نیز  ایردریزدر 

 ییایردریز ینور بریف یاهکابلهمچنین  بالاست. هاکابل.  قیمت و هزینه تعمیر و نگهداری  این قرارداد هاآننوری را بین 

 هاطرح. در بعضی از باشندیمپلیمری نیز  یهاهیلاو برای حفاظت در برابر نفوذ آب شامل  دارند OPGWساختاری شبیه 

نیز بالا  هاکابلتیوب فیبر نوری ممکن است از جنس مس جهت حفاظت در برابر هیدروژن باشد. قیمت و هزینه نصب این 

  .]9[است

 ADSSو  OPGW یهاکابلبررسی  -3-1

 ADSSو در این مقاله استفاده کابل  باشدیم OPGWاز نوع  هاپروژهدر بسیاری از  کاربردهبه یهاکابلبا توجه به اینکه 

است در این بخش  شنهادشدهیپ، عدم نیاز به گنتری در انتهای مسیر و قبل از اتاق مخابرات، به دلیل OPGWنسبت به 

 .شوندیمکامل بررسی  طوربهفوق  یهاکابل

 OPGWکابل  -3-1-1

 یک از OPGW کابل .ردیگیم قرار مورداستفاده انتقال و توزیع فوق خطوط در که باشدیم کابل از نوعی  OPGW کابل

 در آلومینیوم روکش با فولادی یهامیس و نوری یبرهایف از معینی تعداد حاوی استیل استنسل یا آلومینیومی تیوپ چند یا

 مشخصات نوع اساس بر ،هاهیلا دیگر در هاآن از ترکیبی یا و آلیاژی آلومینیوم و آلومینیومی ، فولادی یهامیس و اول لایه

 بر و بوده متغییر هاوپیت در رفته کاربه نوری یبرهایف تعداد .(1 )شکلاست شدهلیتشک،موردنظر مکانیکی و الکتریکی

 از برسد. نیز بالاتر حتی و 24 ،22 ،12 همچون اعدادی به و آغازشده فیبر 1 از تواندیم مشتری درخواست و نیاز اساس

 طراحی و تولید در شود.می استفاده انتقال خطوط هایدکل نقطه بالاترین در  OPGW هایابلک

 ، mode–Single هایفیبر نمود. استفاده mode-Multi و  mode-Single  فیبرهای از توانیم OPGW هایکابل
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 با کیلومتر یک از کمتر یهامسافت در mode-Multi یبرهایف و بالا باند پهنای با کیلومتر یک از بالاتر هایمسافت در

 یا و گارد یهامیس مشابه ظاهری ازنظر کابل این  .]10[رندیگیم قرار مورداستفاده کمتر، باندهای پهنای

 انتقال جدید خطوط طراحی در و شده گارد یهامیس جایگزین موجود قدیمی خطوط در و بوده ACSR یهایهاد

 .رندیگیم قرار مورداستفاده کاربرد دو با محصولی عنوانبه

 

 
 OPGW: ساختار کابل 1شکل 

 برابر در الکتریکی جریان حاوی فاز خطوط از محافظت بر علاوه توانیم OPGW کابل بودن دومنظوره به توجه با

 در و جست بهره تصویری و صوتی یهاداده انتقال در نیز نوری یبرهایف قابلیت از ،هصاعق یهاانیجر و کوتاه یهااتصال

 هزینه کوهستانی( مناطق )مثل باشدیم زیادی هزینه دارای زمینی یهاکابل طریق از نوری یبرهایف انتقال که ییهامکان

 داد. کاهش را امر این

 

 ADSSکابل  -3-1-2

. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب باشدیموت و بدون ژله یا خشک این نوع کابل دارای ساختار متفا 

 و دارای روکش مقاوم ضد ترک گردندیمفشارقوی استفاده  یهاکابل. این کابل در مجاورت شودیمرطوبت استفاده 

برد ، نیروی کشش متناسب تنظیم و که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کار باشدیمنیروی کشش کابل زیاد  .باشدیم

 . ]6[گرددیمطراحی 

ADSS برای جایگزینی OPGW و OPAC قوی کافی اندازهبه هاکابل. دارد کمتری نصب هزینه که است 

 شدهیطراحسبک و کم قطر  ADSS کابل. شود نصب پشتیبانی یهادکل بین نیز متر 011 طول به تا اندشدهیطراح

کابل فیبر نوری . [11] است نشدهاستفادهسیم فلزی در این کابل  گونهچیهکل را کاهش دهد و است تا وزن بار روی د

ADSS 220گسترده در خطوط انتقال ولتاژ  طوربهKV ،110kV  35وkV  طراحی استاندارد  .شودیماستفادهADSS 

  [12]. هسته برسد 122به  تواندیم

 :11]، [6 باشدیمبه شرح زیر  ADDSکابل خصوصیات 

 طوربهدر طول نصب و نگهداری خط  تواندیمکامل عایق شده است و  طوربه ADSSکابل فیبر نوری  -

 .تلفات قطع برق را کاهش دهد یتوجهقابل

 ثابت است.دما  تغییراتدر طیف وسیعی از  ADSSو انبساط کابل انقباض   -



 

 

 
www.iccce.ir         6 

 مقاوم است. ز ولتاژ بالاخوردگی الکتریکی کابل نوری توسط میدان الکتریکی ناشی ادر برابر  -

  برف و باد بر روی کابل را کاهش دهد. ریتأث تواندیم ADSSقطر کوچک و وزن سبک کابل  -

 انتقال دیتا در خطوط انتقال و فوق توزیع منظوربهاجرایی رایج  دستورالعمل  .3

 

د که در خطوط فوق توزیع و باشمی ینور بریقبل گفته شد، نوعی از کابل ف یهابخشکه در  طورهمان OPGW کابل

به اتاق مخابرات  واردشده یاست و کابل نور یفلز OPGWکابل  کهییازآنجا. شودیمانتقال دیتا استفاده  منظوربهانتقال 

بعد  OPGW میباشد، س  یو مقاوم در برابر آتش و مقاوم در برابر ضربه و جوندگان موذ یرفلزیغ تماماً  ،یاز نوع کانال دیبا

.که شودیم مخابرات. و وارد اتاق شودیم وژنیف یباکس به کابل کانال نالیمتصل و در ترم یگنتر یتاور بر رو نالیاز ترم

 یکه هم دارا باشدیمدر داخل پست  یبه نام گنتر یلازم به داشتن استراکچر OPGW میس یسازادهیپامر به جهت  نیا

احداث  هاو سال هاماه فوق  لیبه دلا هاپستکه اکثر مواقع در  دارد، یزانداو راهجهت نصب  یزمان طولان ازیو ن ادیز نهیهز

لذا در این مقاله برای ارائه راهکاری بدون نیاز به گنتری  .ماندیم بهرهیب ینور بریف تیو پست از مز انجامدیمآن به طول 

 هستیم که در بخش بعد تشریح شده است.و فیوژن کابل 

 

 یفشارقو یهاپستعدم نیاز به گنتری در  منظورهبراهکار پیشنهادی   .2

برق فاقد گنتری که باعث به تعلیق افتادن  یهاپستمدیریت شبکه برق جهت رفع مشکل  یهادستورالعمل بر اساس

 بریفده ولی نتوانستند وارد شبکه ش OPGW یکشمیستومان هزینه و  هاونیلیمکه  ییهاپست نیمابیفارتباط نوری 

استانداردها و  بر اساس ات فوق وپیشنهاد جهت حل مشکل عنوانبهبه جهت جلوگیری از اتلاف وقت ، طرحی  و شوند ینور

 .است شدهارائهابوسعید تربت حیدریه و پست موبیل طرقبه  یفشارقودو پست برای مدیریت شبکه  یهادستورالعمل

  هیدریحتربتپست ماژولار ابوسعید 

کابل  عنوانبهبودن این کابل  خود نگهدارکه علاوه بر ماهیت  ADSSشناخت ساختار کابل  و شدهانجام یهایبررسپس از 

 . گردید یاندازراه اجرا و هیدریحتربتدر پست  نمونه صورتبه کابلاین  استفاده نمود توانیمکانالی نیز از آن 

ی فاقد گنتری بود و نیاز به احداث ول گردیده بود OPGW یکشمیسکیلومتر  22 هیدریحتربتپست ماژولار ابوسعید 

ماه جهت  3نیاز به زمان حداقل  کف به اتاق مخابرات بود و ازکابل به جهت ورود  یسازمنیاو  یسازکانالگنتری،

ه داشت. اما با میلیون  هزینه جهت تکمیل پروژ 211به اتاق مخابرات بوده و حدود  OPGWارتباط سیم  یسازآماده

زمان یک روز کاری پروژه  میلیون و 12با هزینه کمتر از   و بدون نیاز به احداث گنتری و غیره، ADSSاستفاده از کابل 

 .رسید یبرداربهرهفوق به 

 بهپست موبیل طرق 

اما پروژه  .میلیارد ریال اجرا گردیده بود 11بربالغبا هزینه و  OPGW یکشمیس کیلومتر 11 به طول ،موبیل طرقبه پست

بود از طریق گنتری ارتباط  سال به دلیل فاقد گنتری بودن پست پروژه رها گردیده بود و اگر قرار 2 به مدت حدود فوق

مسیر ارتباطی به رک  عدم وجود کانال کابل، ازجملهدیگری  یهاچالشعلاوه بر نبود گنتری دارای  شود فوق برقرار

زمان و  2الی  3نیاز به  ذکرشده یندهایفراه تکمیل ک بودیم دیگر موارد بستر پرتگاه جنب پست و یسازمنیا، مخابراتی

روز با  2استفاده از روش پیشنهادی در کمتر از  و شدهانجام یهایبررسبا  داشت. میلیارد ریال  2بربالغ نهیهزنیازمند 

 .رسید یبرداربهرهمیلیون پروژه فوق به  12هزینه معادل کمتر از  
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 گیریتیجهن  .2

 OPGWاز کابل  عمدتاً مربوط به فیبر نوری که  یهاپروژهدر  هاکابلچالش احداث گنتری و فیوژن  در مقاله پیشنهادی

 یهایژگیوبا توجه به  هاکابلارائه شد. استفاده از این  ADSSیک راهکار جدید مبتنی بر کاربرد کابل  شودیماستفاده 

که باعث اتمام سریع و  هستژن کابل در اتاق مخابرات قرار گرفت، بدون نیاز به احداث گنتری و فیو یموردبررس کهآن

 ینهیهز. راهکار پیشنهادی برای دو پست نمونه بررسی شد. در هر دو پروژه که به دلیل شودیم هاپروژه کمتر اریبسهزینه 

و روز کاری و در یک و د ADSSسکون مانده بود با استفاده از کابل  هامدتاحداث گنتری و دیگر مسائل  بالای مربوط به

تسهیل در اتصال به  علاوه بر ادامه یافتن پروژه و با استفاده از راهکار پیشنهادی بسیار کمتر به اتمام رسید. ینهیهزبا 

گام بلند و  توانیم هانهیدر هزبسیار  ییجوصرفه زمان ممکن و نیتردر کوتاهناتمام  یهاپروژهشبکه فیبر نوری و اتمام 

  .د کشور برداشتمفیدی برای اقتصا
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