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TDM Şebekesi Üzerinden Üretim Tesisleri - Merkez Data Bağlantısı 
 

Enerji üretim testisleri gibi çeşitli kurumlar üretim tesisleri ile merkez ofis arasında veri aktarımı yapmak için 
Türk Telekomun TDM şebekesi üzerinden  çeşitli hızlarda (64K, 128K , N*64K vs) uçtan uca devre kiralarlar. 
 
Türk Telekom’un TDM şebekesinin olmadığı yerlerde bulunan işletmeler vardır. Bu gibi durumlarda Telekom 
TDM şebekesinden itibaren müşteriye kadar radyolink şebekesi üzerinden transmisyon gerçekleştirir. Ancak 
radyolink üzerinde sadece E1 arayüzü bulunur. Dolayısıyla V35’i   E1 protokolüne çevirmek gerekiyor.  
 
TDM Şebekesi Üzerineden N*64K V.35 Veri Aktarımı (E1 - V.35 Protokol dönüşümü) 
 
Türk Telekom'un TDM kiralık devre şebekesi, eski olmasına rağmen halen yoğun talep görmektedir. Bu 
şebekede devre kiralayan (leased line) firmalar erişim cihazlarını kendileri temin etmektedirler. Bu erişim 
cihazları, şebeke durumuna bağlı olarak, mini nod veya modem olabilir: 
 

• Newbridge Mini nod : Mainstreet 2902 
• Tellabs Mini nod : 8120 

 
• Newbridge modemler : Mainstreet 2701, 2703 
• Tellabs modemler : STU-160, HTU-2M, CTU-S 

 
 

Buraya kadar herşey normal ancak bir sorun var. Ne Newbridge ne de Tellabs mini nod artık üretilmiyor. Đkinci 
eli de bulunamıyor. Bir şekilde bulabildiğiniz ikinci el ürün de zaten düzgün çalışmıyor.  
Bu konuda çözüm olarak Fibridge F4-56 ürünümüz bulunuyor, mini nodların yaptığı işlevi aynen yerine 
getiriyor. Üstelik çok daha iyi performans sunuyor. 
 
Abone ağı tarafındaki V.35 arayüzünü alıp Telekom tarafında E1 (2mbit) içindeki time slotlara istenen hızda 
yerleştiriyor. Yani V.35 arayüzüne sahip router, RTU, vb. sisteminizi, Telekom'dan kiraladığınız devreye 
bağlıyor. 
 
Aşağıdaki örnek uygulamada olduğu gibi TDM Mininode yerine kullanılan F4-56 E1/V35 converter ürünü DCE 
olarak çalışmaktadır. Bunun hemen arkasına konumlanan Router , RAD Kilomux gibi cihazlar ise DTE olarak 
çalışır. 
 
 



Çözümler   | Enerji Sektörü Veri Aktarma Çözümleri             

 

 

 
 
TDM Şebekesi Üzerineden Ethernet Aktarımı  ( E1 - Ethernet Protokol dönüşümü ) 
Bilindiği gibi firmalar Lokal ağları içinde ethernet arayüzünü kullanırlar. Wide area'ya çıkışlarda da etherneti 
tercih ederler. Ancak TDM gibi eski şebekeler ethernet arayüzünü desteklemezler. Bu yüzden devre kiralayan 
firma elindeki ethernet ucunu, TDM'e uygun bir protokole dönüştürmek zorundadır. E1 veya V.35.  
 
Fibridge F4-51 modeli ile bu protokol dönüşümü yapılmakta ve doğrudan TDM şebekesine geçilmektedir. 
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