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1 ОБЛАДНАННЯ SDH ФІРМИ  "ALCATEL"  (Франція) 
 
             1.1 Alcatel 1641 SM та 1651 SM-C 
 
Синхронний волоконно-оптичний мультиплексор вводу-виводу рівня 

STM-1/STM-4 
Мультиплексор Alcatel 1641 SM — синхронний мультиплексор рівня 

STM-1 (155,520 Мбіт/c) для волоконно-оптичних систем передачі. 
Мультиплексор призначений для передачі сигналів синхронної 
цифрової ієрархії (SDH) і вводу/виводу компонентних цифрових 
потоків. 

Управління мультиплексором здійснюються через відповідні 
інтерфейси: 

F — інтерфейс для роботи із системою місцевого (дистанційного) 
контролю і управління (1320 NX) 

QB3 — інтерфейс для роботи з централізованою системою 
управління елементами мережі (наприклад: 1353 SH) 

Мультиплексор підтримує роботу декількох конфігурацій що 
самовідновлюються (у випадку однократної несправності) кілець SDH 
(SNCP). При цьому захисне переключення можливе на рівнях VC-4, 
VC-3, VC-12.  

Технічна експлуатація мережі зв'язку полегшується за рахунок 
каналів службового зв'язку. Крім того в байтах заголовка сигналу STM-
1 організовані додаткові канали передачі даних відповідно до 
Рекомендацій ITU-T. 

 Система автоматичного оперативного переключення трактів (cross-
connect function) мультиплексорів 1641 SM (ADM-150) забезпечує 
взаємодію між західним (W) і східним (E) агрегатами і трибутарними 
блоками на рівнях VC-4, VC-3, VC-12. Можливе переключення трактів: 
агрегат-агрегат, агрегат-трибутар.  

У мультиплексорі Alcatel 1641 SM передбачено п'ять постановних 
місць для розміщення трибутарних блоків. 

Можуть використовуватись слідуючі типи трибутарних блоків: 
  

   STM-1 оптичні: S-1.1, L-1.1, L-1.2 
   STM-1 / 140 Мбіт/с електричні 
   3*34 Мбіт/с електричні 
   34 (16*2 Мбіт/с) + 5*2 Мбіт/с (трансмультиплексор) 
   21*2 Мбіт/с електричні 

  
Допускається спільне використання різних типів трибутарних блоків. 

У мультиплексорі 1641 SM може бути передбачене автоматичне 
резервування основних блоків (EPS) за схемою (N+1), де N — число 
працюючих блоків:  
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   блоки живлення — за схемою (2+1) 
   тактовий генератор — (1+1) 
   Трибутарні блоки 21*2 Мбіт/с — за схемою (N+1), де N 

= 1-3 
   трибутарні блоки 3*34 Мбіт/с електричні — (1+1) 
   трибутарні блоки 34 (16*2 Мбіт/с) + 5*2 Мбіт/з 

(трансмультиплексорі) — за схемою (N+1), де N = 1-3 
  
У мультиплексорі 1641 SM допускається робота в режимі захисного 

лінійного переключення APS за схемою (1+1) як для агрегатів, так і для 
трибутарних блоків. При цьому резервуються оптоелектронні модулі і 
волоконно-оптичний кабель між ними.  

Оптичні агрегати можуть бути наступних типів S-1.1, L-1.1, L-1.2, L-
1.2JE1. При необхідності мультиплексор 1641 SM може бути 
перетворений у мультиплексор 1651SM/C, що забезпечить роботу в 
мережі рівня STM-4 шляхом заміни оптичних агрегатів рівня STM-1, 
стандартизованих по ITU-T G. 957, на оптичні агрегати рівня STM-4 
(622 Мбіт/с). У цьому випадку використовуються оптичні агрегати 
наступних типів: S-4.1, L-4.1, L-4.2.  

Всі інші блоки і функціональні можливості ADM залишаються такими 
ж, як у мультиплексорі 1641 SM. Однак, у цьому випадку доступні для 
вводу/виводу і крос-комутації вісім цифрових потоків на рівні VC-4 
можуть вибиратися за допомогою програмного забезпечення з 4 
потоків STM-1, що маються в кожному з потоків рівня STM-4. Такий 
мультиплексор має спеціальну назву 1651 SM-C  і є компактним 
мультиплексором рівня STM-4 (622 Мбіт/с) для вводу/виводу 
цифрових потоків аж до 2 Мбіт/с. Замовникові надаються додаткові 
канали передачі даних відповідно до Рекомендацій ITU-T. Система 
синхронізації мультиплексора задовольняє наступним вимогам:  
   стабільність частоти генератора у режимі без 

зовнішньої синхронізації (free run) не гірше 4,6 ppm 
   введення і виведення сигналів зовнішньої синхронізації 

2,048 Мбіт/с і 2,048 МГц відповідно до Рекомендацій 
ITU-T G.703.10 

   управління по байту S1 у заголовку транспортного 
модуля (SSM-байтові), що свідчить про якість джерела 
синхронізації, вибір джерела синхронізації на основі 
встановлених пріоритетів 
  
Основні особливості 1641SM/1651SM/C: 
  

   Робота з трибутарними блоками 1,5, 2, 34, 45, 140, 155 
Мбіт/с 

   Повна відповідність стандартові ETSI на розміщення 
різних типів сигналів плезіохронної цифрової ієрархії 
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(PDH) у STM-4 
   Захисне резервування на всіх рівнях (трибутарні блоки, 

агрегати, основні блоки) 
   Підтримка мережного захисного механізму SNCP 
   Повний доступ до байтів заголовка сигналу STM-4 
   Підтримка обладнання управління мережею через 

інтерфейси F і QB3 
   Малогабаритне виконання за рахунок застосування 

сучасної елементної бази і технологій 
   Високий ступінь взаємозаміни блоків з іншою SDH 

апаратурою Alcatel 
 

                       1.2 Alcatel 1664 SM 
Синхронний волоконно-оптичний мультиплексор вводу/виводу 

рівня    
                                   STM-16 (ADM-2400) 
      Мультиплексор Alcatel 1664 SM — синхронний мультиплексор 

рівня STM-16 для волоконно-оптичних систем передачі. 
Мультиплексор призначений для передачі сигналів синхронної 
цифрової ієрархії (SDH) і вводу/виводу компонентних цифрових 
потоків рівнів STM-1 і STM-4. Конфігурована повна матриця 
забезпечує гнучке розміщення трибутарних (компонентних) сигналів 
усередині сигналу STM-16. 

Контроль і управління мультиплексором здійснюється через 
відповідні інтерфейси: 

F — інтерфейс для роботи із системою місцевого (дистанційного) 
контролю і управління (1320 NX) 

QB3 — інтерфейс для роботи з централізованою системою 
управління елементами мережі (наприклад: 1353 SH) 

Мультиплексор підтримує роботу декількох конфігурацій що 
самовідновлюються (у випадку однократної несправності) кілець SDH 
(наприклад, SNC-P, MS-SPRING). При цьому захисне переключення 
можливе на рівні VC-4. 

Технічна експлуатація мережі полегшується за рахунок каналів 
службового зв'язку. Крім того в байтах заголовка сигналу STM-16 
організовані додаткові канали передачі даних відповідно до 
Рекомендацій ITU-T. Система автоматичного оперативного 
переключення трактів (cross-connect function) мультиплексорів 1664 
SM (ADM-2400) забезпечує взаємодію між західним (W) і східним (E) 
агрегатами і трибутарними блоками на рівні VC-4. Можливе 
переключення трактів: агрегат-агрегат, агрегат-трибутар, трибутар-
трибутар. 

Мультиплексор Alcatel 1664 SM має 8 настановних місць для 
розміщення трибутарних блоків. 

Використовуються трибутарні блоки трьох типів:  
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 140/155 Мбіт/с електричні подвоєні 
 STM-1 оптичні (S-1.1,L-1.1, L-1.2) 
   STM-4 оптичні (S-4.1,S-4.2) 
  

Допускається спільне використання різних типів трибутарних блоків 
в одній і тій же секції.  

У мультиплексорі 1664 SM може бути передбачене автоматичне 
резервування основних блоків (EPS) за схемою (N+1), де N — число 
працюючих блоків: 

  
   блоки живлення — за схемою (2+1) 
   тактовий генератор — (1+1) 
   електричні подвоєні трибутарні блоки — за схемою 

(N+1), де N = 1\8 
  
У мультиплексорі 1664 SM допускається робота в режимі захисного 

аварійного переключення APS за схемою (1+1) як для агрегатів, так і 
для трибів. При цьому резервуються оптоелектронні модулі і 
волоконно-оптичні кабель між ними. При роботі на дуже великі відстані 
допускається заміна двох оптичних агрегатів (відповідно східними і 
західного) блоками оптичних підсилювачів (OFA). Оптичні агрегати 
можуть бути S-16.1 

Замовникові надаються додаткові канали передачі даних відповідно 
до Рекомендацій ITU-T.  

Система синхронізації мультиплексора задовольняє наступним 
вимогам: 

  
   стабільність частоти генератора, що задає, у режимі 

без зовнішньої синхронізації (free run) не гірше 4,6 ppm 
   введення і виведення сигналів зовнішньої 

синхронізації 2,048 Мбіт/с і 2,048 МГц відповідно до 
Рекомендацій ITU-T G.703.10 

   управління по байті S1 у заголовку транспортного 
модуля (SSM-байтові), що свідчить про якість джерела 
синхронізації. Вибір джерела синхронізації на основі 
встановлених пріоритетів 
  
Основні особливості Alcatel 1664 SM: 
  

   Робота з трибутарними блоками 140 Мбіт/с, STM-1, 
STM-4 

   Повна відповідність стандартові ETSI для трибутарних 
сигналів у STM-16 

   Захисне резервування на всіх рівнях (трибутарні 
блоки, агрегати, основні блоки) 
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   Підтримка ряду конфігурацій що самовідновлюються (у 
випадку однократної несправності) кілець SDH 
(наприклад, SNCP, MS-SPRING для 2-х і 4-х 
волоконних кільцевих структур) 

   Підтримка обладнання управління мережею через 
інтерфейси F і QB3 

   Малогабаритне виконання за рахунок застосування 
сучасної елементної бази і технологій 

   Високий ступінь взаємозамінності блоків з іншою SDH 
апаратурою Alcatel 
 
 
 
2 ОБЛАДНАННЯ SDH ФІРМИ  "ERICSSON"  (Швеція) 

                             2.1  Мультиплексор AXD 155-3 
                        Система передачі SDH рівня STM-1  

 AXD 155-3 це волоконно-оптична система передачі загального 
призначення, рівня STM-1, СЦІ, що відповідає G.707. Система має 
компактну конструкцію і займає усього половину секції. Вона може 
конфігуруватися для різних застосувань з використанням широкого 
спектра інтерфейсів доступу і має максимальну гнучкість у відношенні 
структури мереж і додатків.  

Завдяки своїй модульній архітектурі, AXD 155-3 може 
конфігуруватися як ADM, TM, IR і DXC за допомогою єдиного блоку, 
встановлюваного в секцію, можуть створюватися визначені типові 
конфігурації мережних елементів.  

AXD 155-3 відноситься до третього покоління вироблених компанією 
Ericsson продуктів у сфері передавальних систем STM-1 і утворить 
складову частину Архітектури транспортних мереж Ericsson (ETNA)  

ETNA сконструйована так, щоб забезпечити максимальну гнучкість 
мережних рішень, що охоплюють усі додатки, від систем із хвильовим 
ущільненням (WDM) і обладнання магістральних трас STM-16 до 
систем доступу, призначених для обслуговування кінцевого 
користувача.  

AXD 155-3 являє собою компактний, розширюваний вузол, 
призначений для мереж доступу і транспортних мереж Він 
задовольняє всім стосовної до таких вузлів стандартам ITU-T і ETSI. У 
наслідок його модульної архітектури, AXD 155-3 може конфігуруватися 
як термінальний мультиплексор (ТМ), мультиплексор вводу/виводу 
(ADM) і цифровий кросс-коннектор (DXC) або як проміжний 
регенератор (IR) для оптичних мереж Крім того, термінальний 
мультиплексор, мультиплексор вводу/виводу (типова конфігурація з 
двома лінійними інтерфейсами і компонентними інтерфейсами 32x2 М 
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біт/се к) і проміжний регенератор можуть надаватися у виді окремих 
пристроїв.  

Можуть конфігуруватися комутуючі підсистеми надання з'єднань 
для наступних типів: односпрямоване, двох направлене і 
широкомовне, а також тестової доступ (перевірка за шлейфом, 
моніторинг і роздільний доступ), що допускають здійснення частих змін 
топології мережі. Реалізовуватися можуть різні топології 
(зіркоподібному, шинна або кільцева), у захищеному або 
незахищеному режимі. Конструкція AXD 155-3 забезпечує простоту 
доступу для заміни блоків або модернізації.  

AXD 155-3 може підтримувати різні типи навантажувальних 
(трибутарних) інтерфейсів G.703 (1.5, 2, 34, 45, 140, 155 Мбіт/с) і 
оптичний STM-1 (155 Мбіт/с). Він здатний здійснювати крос-з'єднання 
між інтерфейсами обладнання на рівні віртуального контейнера (VC), 
включаючи зв'язане навантаження на більш низьких рівнях (VC-2-nc).  

Для AXD 155-3 забезпечується захист як обладнання, так і мережі. 
Для компонентних інтерфейсів G.703 використовуються захист 
обладнання класу 1+1 або 1:n; для оптичної лінії STM-1 і її інтерфейсів 
захист секції мультиплексування (MSP) 1+1; для віртуальних 
контейнерів СЦІ в кільцевих топологіях захист під мереж (SNC), що 
забезпечує селективний захист трафіка в потоці STM.  

AXD 155-3 може управлятися локально (F-ітерфейс) або 
дистанційно (стандартний інтерфейс Q3) з використанням NEM 
(Менеджер мережного елемента) ETNA. При локальному керуванні 
використовується заснована на Windows прикладна програма Local 
Terminal ("Місцевий термінал"), що забезпечує управління 
конфігурацією, управління несправностями, управління 
продуктивністю. Управляюча програма може також маршрутизувати 
вбудовані канали управління DCC для більш ефективного 
використання мережних ресурсів.  

У додавання до функціональних засобів програми Local Terminal, 
ETNA NEM дає графічний огляд СЦІ - мережі з миттєвим оповіщенням 
про аварійні сигнали й інші функціональні засоби управління мережею. 

Технічні дані  
Електричні інтерфейси 

 Відповідно до рекомендацій G.703 ITU-T 
 1,5 Мбіт/с      100 Ом 
 2 Мбіт/с      75/120 Ом 
 34/45/140/155 Мбіт/с      75Ом 

Оптичні інтерфейси 
 Відповідно до рекомендацій G.957 і G.703 ITU-T або краще 
 STM-1 малі відстані, 1300 нм (G957 S-1.1), STM-1 великі відстані, 1300 
нм (G957 L-1.1) 
 STM-1 великі відстані, 1550 нм (G957 L-1.2/ L-1.3) 
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Джерела синхронізації 
 Внутрішній тактовий генератор відповідно до рекомендацій G.813 ITU-
T 2 МГц G.703-10 і/або 2 Мбіт/с G.703 - G.704 Компонентний сигнал 2 
Мбіт/с Лінійний/компонентний інтерфейс STM-1 

Інтерфейси управління 
 F-інтерфейс типу V.24/V.28 
 Q-інтерфейс відповідно до рекомендацій Q.811 і Q.812 ITU-T, (CLNS1) 
QECC відповідно до рекомендацій G.784 ITU-T 

Джерело живлення 
 Номінально від 48 В до 60 В від джерела, або перемінне 220 В (опція) 

Вимоги до навколишнього середовища 
 Відповідно до документа ETS 300 019-1-3, Клас 3.2, для місць з 
частковим контролем температури. Температура від 5 до +45 С. 
Відносна вологість від 5 до 95%. 

Конструкція 
 Секція: 
 Єдина секція, сумісний зі стійкою, сконструйованої відповідно до 
попередніх специфікацій ETSI, ETS 300 119-3, і займає половину 
ширини стійки. 
Стійка: 
 2200 мм х 600 мм х 300 мм (висота х ширина х глибина) 

Рекомендації ITU-T (обладнання) 
 G.703, G.707, G.708, G.709, G.781, G.782, G.783, G.784, G.823, G.826, 
G.957, G.958,Q.811, Q.812 

 
                        2.2 Мультиплексор AXD 620 SDH 
        AXD-620 являє собою компактний універсальний 

мультиплексор  STM-4, який використовується на магістральних 
мережах зв'язку і для міжмережевих з'єднань. Завдяки своїй модульній 
архітектурі, AXD-620 може використовуватися в наступних 
конфігураціях: термінальний мультиплексор (ТM), проміжний 
регенератор (IR) або мультиплексор введення-виведення (ADM). AXD-
620 є одним з компонентів Транспортної Мережної Архітектури 
"Эрікссон" (ETNA). Архітектура ETNA забезпечує максимальну 
гнучкість при виборі мережних рішень, починаючи від 
загальнонаціональної і міжнародної маршрутизації STM-16 і 
закінчуючи системами доступу для кінцевих користувачів. 

Модульна структура AXD-620 дозволяє операторові економічно та 
ефективно будувати і розширювати мережу зв'язку. АХ-620 однаково 
добре підходять як для двохточкового зв'язку в конфігурації ТМ, так і 
для каскадних, або кільцевих мереж з використанням 
конфігурації ADM. Якщо відстані між мультиплексорами ADM/TM 
занадто великі, то можна включати між ними проміжні регенератори IR. 
Конфігурації TM/ADM або IR можуть бути забезпечені в одній секції 
стійки. Крос-комутація VC-4 досягається завдяки розподіленій матриці 
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переключень із загальною ємністю 12 еквівалентів STM-1. Доступ до 
байтів заголовків Е1/Е2 і F1 забезпечує підтримку телефонних каналів 
і каналів даних користувача. Мультиплексор        AXD-620  може 
конфігуруватися електричними інтерфейсами 140 Мбіт/с і STM-1, а 
також оптичними інтерфейсами малої довжини STM-4 з довжиною 
хвилі - 1300 нм і інтерфейсом малої і великої довжини з довжиною 
хвилі 1550 нм. 

Механічна конструкція мультиплексора відповідає стандартові ETSI 
і забезпечує легкий доступ для заміни блоків, установки зовнішніх 
кабелів і модифікації обладнання. Мультиплексор AXD-620 може бути 
забезпечений розподіленими джерелами живлення і може здійснювати 
синхронізацію вхідних сигналів 2 МГц і STM-N зі своїм внутрішнім 
генератором. Мультиплексор може також здійснювати захист на рівні 
секції. Забезпечений лінійний захист MSP 1 + 1, а для кільцевих 
конфігурацій STM-4 може бути здійснений захист MS-USHR. 
Управління мультиплексором AXD-620 може здійснюватися як місцево 
(через інтерфейс F), так і дистанційно (через стандартний 
інтерфейс Q3). Для місцевого управління використовується прикладна 
програма місцевого термінала на базі операційної системи 
Windows NT. Передбачені функції для управління конфігурацією, 
контролю помилок і контролю продуктивності мережі. Крім того, 
мається широкий спектр програм автодіагностики. 

Дистанційне управління здійснюється через систему SMUX. На 
додаток до функцій, що мається в програмі місцевого термінала, 
система SMUX-EM включає можливість графічного огляду мережі 
зв'язку SDH з негайним повідомленням про несправності й іншими 
функціями управління мережею зв'язку. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Електричні інтерфейси 
Відповідно до Рекомендації ITU-T G.703 

140 Мбіт/с 
 

75 ом 
 

155 Мбіт/с 
 

75 ом 
 

Оптичні інтерфейси 
Відповідно до Рекомендації ITU-T G.957 

 STM-4, мала довжина, 1300 нм (S-4.1) 
 STM-4, велика довжина, 1300 нм (L-4.1) 
 STM-4, велика довжина, 1550 нм (L-4.2) 

Вхідні і  вихідні сигнали джерела синхронізації 
Вхідний порт 2048 кГц для зовнішньої синхронізації відповідно до 

Рекомендації ITU-T G.703-10 
Усі вхідні сигнали STM-N Внутрішній генератор, Рекомендація ITU-

TG.81.S 
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Регульований вихідний порт 2048 кГц для зовнішньої синхронізації, 
Рекомендація ITU-T G.703-10. 

Керуючі інтерфейси 
Інтерфейс Q відповідно до Рекомендацій ITU-T Q.811 і 

Q.812 (CLNS1) 
Інтерфейс F для персональних комп'ютерів (486), сумісних з 

ИБМ: V24/V28 (RS 232) 
Механічна структура 
Конструктивне виконання секції згідно ETS 300 119-4 
Конструктивне виконання стійки згідно ETS 300 119-3 (висота 

2200 мм, ширина 600 мм, глибина 300 мм) 
Рекомендації ITU-T (обладнання) 
G.707, G.708, G.709, G.781, G.782, G.783, G.784, G.787, G.810, 

G.821, G.823, G.957, G.958, Q.811, Q.812. 
 
                          2.3 Мультиплексор AXD 620-2 SD 
        AXD 620-2 являє собою компактний універсальний 

мультиплексор STM-4, здатний працювати на всіх рівнях ієрархії 
мультиплексування SDH. Він призначений для використання в 
регіональних мережах доступу й особливо підходить для 
магістральних мереж, у яких також потрібний доступ PDH на більш 
низьких рівнях. 

Завдяки своїй модульній архітектурі, AXD 620-2 може 
використовуватися в наступних конфігураціях: термінальний 
мультиплексор (ТМ) або мультиплексор вводу-виводу (ADM), 
невеликий синхронний крос-конектор (на 16 портів) 4/1 SDXC і як 
проміжний регенератор (IR). 

AXD 620-2 є одним з компонентів Транспортної Мережної 
Архітектури Ericsson (ETNA). Архітектура ETNA забезпечує 
максимальну гнучкість при виборі мережних рішенні, починаючи від 
загальнонаціональної і міжнародної маршрутизації STM-16 і кінчаючи 
системами доступу для кінцевих користувачів. 

                 Гнучка крос-комутація в транспортних мережах 
       AXD 620 2 являє собою гнучкий мережний вузол транспортної 

мережі, що може бути забезпечений комбінацією інтерфейсів PDH і 
SDH, утворити, тим самим, систему кроса-комутації з невеликою 
ємністю. 

AXD 620-2 дозволяє реалізувати прості канали двох точкового 
зв'язку з конфігурацією ТМ, каскадні і кільцеві мережі з використанням 
конфігурації ADM, а також вузлові мережі з використанням конфігурації 
SDXC Механічна конструкція мультиплексора забезпечує легкий 
доступ для заміни і модифікації блоків. 

AXD 620-2 відповідає стандартам ETSI для всіх рівнів VC 
(віртуальних контейнерів) між інтерфейсами обладнання і може 
здійснювати односпрямоване і двох направлене з'єднання, постановку 
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шлейфа і з'єднання типу "трохи" Він може також вводити і виводити 
навантажувальні (компонентні) сигнали з лінійних інтерфейсів STM-4 
на всіх рівнях VC. 
     Обладнання може конфігуруватися широким діапазоном 
інтерфейсів для циклових і неструктурованих навантажувальних 
сигналів (1,5, 2 і 140 Мбіт/сек), а також STM-1 (електричною або 
оптичною системою) і STM-4 з оптичним інтерфейсом. 

Для AXD 620-2 мається як захист обладнання (1:n), так і захист 
мережі. Для віртуальних контейнерів SDH у кільцевих топологіях 
мається захист секції мультиплексора (MSP) і захист з'єднання під 
мережі (SNC). Для кільцевої конфігурації STM-4 може бути здійснений 
захист MS-BSHR або MS-SPR (двох-волоконна або чотирьох-
волоконна версія). 

Управління мультиплексором AXD-620-2 може здійснюватися як 
місцево (через інтерфейс F), так і дистанційно через стандартний 
інтерфейс Q3 або QBCC. Для місцевого  управління використовується 
прикладна програма місцевого термінала на базі операційної системи 
Windows, що має функції для управління конфігурацією, контролю 
помилок і контролю продуктивності мережі. Крім того, мається широкий 
спектр програм автоматичної діагностики. 

Система ETNA-NEM є керуючою системою мережних елементів, яка 
використовується разом з AXD 620-2. На додаток до функцій, що 
мається в програмі місцевого термінала, система NEM включає 
можливості графічного огляду мережі зв'язку SDH з негайним 
повідомленням про несправності й іншими функціями управління 
мережею зв'язку 
 

 
                           Технічні дані 

 
Електричні інтерфейси 

 Відповідно до Рекомендації ITU-T G 703 
 1,5 Мбіт/с 100 ом 
 2 Мбіт/с 75,120 ом 
 34,45,140,155 Мбіт/с 75 ом 

Оптичні інтерфейси 
 Відповідно до Рекомендації ITU Т G 957 або більш ефективної 
 STM-4, мала довжина 1300 нм (S 4.1) 
 STM-4, велика довжина, 1300 нм (L-4 1) 
 STM-4, велика довжина, 1550 нм (L-4 2/4 3) 
 STM 4, дуже велика довжина, 1550 нм 

Управляючи інтерфейси 
 Інтерфейс Q відповідно до Рекомендацій ITU Т Q 811 і Q 812 
(маються 
 інтерфейси CLNS1 для Ethernet і CLNS2 для X 25) 



 12 

 Інтерфейс F для персональних комп'ютерів (486), сумісних з IBM 
 V24/V28(RS232) 

Електроживлення 
 Номінальна вхідна напруга -48 В до -60 В постійного струму 
 Додаткова можливість живлення від 220 В перемінного струму 

 
2.4 СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ SDH  AXD-2500 КОМПАНІЇ ERICSSON 
 
2.4.1 Призначення, склад і технічні дані системи передачі 
Комплекс обладнання, що утворить систему передачі SDH типу AXD-

2500, призначений для транспортування оптичних сигналів рівня STM-
16 (швидкість передачі 2488,320 Мбіт/с чи приблизно 2,5 Гбіт/с) у 
системах передачі і мережах далекого зв'язку на відстань до 75 км по 
ООВ без регенераторів і оптичних підсилювачів на довжинах хвиль 
1300 чи 1550 нм. Для збільшення дальності зв'язку в структуру СЛТ зі 
складу комплексу можуть включатися проміжні (лінійні) регенератори. 
У використовуваній для написання даного розділу роботі [110] 
зазначений комплекс обладнання називається також «Система 
мультиплексування (мультиплексор) SDH типу SMUX-2500». Далі в 
тексті даного розділу будуть використовуватися обидві назви. 

Для формування потоку рівня SТМ-16 як вхідні сигнали в комплексі 
можуть використовуватися 16 плезіохронних цифрових потоків рівня 
Е4 (швидкість передачі 139,264 Мбіт/с). Компанія Ericsson іменує цей 
потік D4, чи 16 синхронних потоків рівня STM-1e (швидкість передачі 
155,520 Мбіт/с).    

Можливі також різні комбінації потоків Е4 і STM-1e, число яких у сумі 
не повинне перевищувати шістнадцять. 

Комплекс AXD-2500 являє собою частину архітектури транспортних 
мереж компанії Ericsson, що забезпечує весь діапазон обладнання 
транспортної мережі, включаючи ТМ, DIM, DXC, проміжні (лінійні) 
регенератори IR і OS мережі управління TMN. Даний комплекс 
обладнання відповідає вимогам рекомендацій ITU-T, що визначають 
параметри систем передачі і мереж SDH зі стандартними оптичними 
інтерфейсами і трактами мультиплексування. 

Комплекс типу ADX-2500 також узгоджується зі стандартами системи 
експлуатації, управління, ТО і забезпечення ОАМ&Р. Усі вироби 
комплексу розроблені з дотриманням принципів модульності, з 
високим ступенем гнучкості й у цілому відповідають вимогам 
стандартів інституту ETSI. 

Наприклад, для підтримки концепції модульності в різному 
устаткуванні комплексу використовуються однакові складені 
компоненти друкованих плат (ТЭЗ). Кожна плата містить власний 
мікропроцесор і перетворювач постійного струму (джерело 
електроживлення). Усі друковані плати, що входять до складу різного 
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обладнання, відрізняються тільки конфігурацією програмного 
забезпечення. 

Комплекс типу AXD-2500, крім приведених вище зведень, має 
наступні основні особливості: 

1) підтримує функції TMN; 
2) здійснює програмне управління всім обладнанням мережі; 
3) є високоінтегрованим (невеликий займаний обсяг і мала 

споживана потужність у порівнянні з традиційними варіантами 
цифрових мультиплексорів); 

4) мультиплексори виділення/вставки можуть використовуватися для 
побудови архітектури лінійних і кільцевих мереж SDH; 

5) використовує стандартні інтерфейси (оптичні, трактові, Q- і F- 
інтерфейси); 

6) поєднує функції по керуванню конфігурацією, параметрами і 
мережею в цілому, а також по контролю за несправностями 
обладнання і функціонуванням мережі в цілому; 

7) має два рівні захисту - лінійну систему захисту «1+1» 
мультиплексної секції для ТМ і систему захисту «1+1» на рівні VC-4 
для ділянок тракту з підвищеними вимогами до надійності 
функціонування обладнання і передачі трафіка. 

         Склад і призначення обладнання 
До елементів системи передачі типу AXD-2500, що є також 

елементами мережі SDH, відноситься наступне обладнання: 
1) термінальний мультиплексор типу ТМ-2500; 
2) мультиплексор виділення/вставки типу АDM-2500; 
3) проміжний (лінійний) регенератор типу IR-2500, 
Фрагменти різних топологій мережі SDH, у яких використовуються 

зазначені елементи, показані на мал. 2.1. 
На рис. 2.1, а показана топологія лінійної мережі з DIM, де зображені 

три пункти доступу і використовуються всі три типи елементів системи 
передачі AXD-2500. 

Топологія лінійної мережі «крапка - крапка», де між двома пунктами 
доступу використовуються мультиплексори типу TM-2500 і CJIT із 
проміжними регенераторами, зображена на рис. 2.1, б. 

Кільцева топологія мережі SDH, у якій чотири пункти доступу 
обладнані тільки DIM типу АDM-2500, показана на рис. 2.1, в 

Для реалізації принципів уніфікації, модульності і високого ступеня 
гнучкості обладнання всі три елементи виконані в єдиній конструкції і 
кожний з них складається з визначеного (обмеженого) набору різних 
сполучень схемних плат, чи блоків. Крім транспортних блоків, у набір 
входять блок управління (підтримки) і блок каналів службового зв'язку 
(блок доступу до байтів заголовка SОН), Зазначені блоки (транспортні, 
управління і службового зв'язку) встановлюються в монтажну раму. 
Сукупність такої (заповненими блоками) рами, панелі внутрішніх 
з'єднань і панелі зовнішніх з'єднань утворить субстійку з розмірами 900 
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х 600 х 300 мм, що може встановлюватися в будь-який 19" стійці, що 
відповідає вимогам ETS 300 119-3 інституту ETSI, наприклад, в 
універсальній стійці типу BYB 311 компанії Ericsson. Отримана стійка з 
двома встановленими субстійками утворить мультиплексор типу 
SMUX-2500. Він може бути сконфигурований для різних елементів 
мережі SDH. Сполучення використовуваних у цьому мультиплексорі 
визначених транспортних блоків із системою управління визначають 
застосування мультиплексора типу SMUX-2500, що може 
використовуватися як термінальний мультиплексор типу TM-2500, DIM 
типу ADM-2500 чи проміжний регенератор типу IR-2500. 

До встановлюваного в монтажну раму відносяться наступні типи 
блоків. 

1. Два кінцевих блоки доступу типу TAU 4x140 і типи TAU 4 x STM-
1e, мають чотири двунаправлені тракти (передачі і прийому), сумісні по 
контактних з'єднувачах (конекторах) і взаємозамінні. 

Блок типу TAU 4 х 140 - це інтерфейс між зовнішніми (передача і 
прийом) сигналами Е4 (D4) і внутрішніми сигналами stm-1p 
(рівнобіжний). Він здійснює пряме перетворення сигналів Е4 у формат 
внутрішнього використання stm-1p у трактах передачі і зворотне 
перетворення в трактах прийому. Блок функціонує під впливом 
програмного забезпечення і керується процесором UP блоку. 

Блок типу TAU 4 x STM-1e є інтерфейсом між зовнішніми (передача 
і прийом) сигналами STM-1e і внутрішніми сигналами stm-1p. Він 
приймає від  

споживачів чотири потоки сигналів STM-1e, обробляє заголовки SOH 
і перетворює кожний з чотирьох сигналів у два сигнали stm-1p у 
трактах передачі. У трактах прийому блоку кожна з чотирьох пар 
вхідних сигналів stm-1p перетвориться в чотири сигнали STM-1e, що 
по коаксіальних кабелях передаються споживачам. Блок функціонує 
під управлінням убудованого процесора UP. 

2. Блок оптичного передавача типу TXU STM-16 є кінцевим 
пристроєм лінійного тракту системи передачі SDH рівня STM-16. Він 
являє собою 

Блок типу TAU 4 x STM-1e є інтерфейсом між зовнішніми (передача 
і прийом) сигналами STM-1e і внутрішніми сигналами stm-1p. Він 
приймає від  

 
споживачів чотири потоки сигналів STM-1e, обробляє заголовки SOH 

і перетворює кожний з чотирьох сигналів у два сигнали stm-1p у 
трактах передачі. 
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Блок типу TAU 4 x STM-1e є інтерфейсом між зовнішніми (передача 
і прийом) сигналами STM-1e і внутрішніми сигналами stm-1p. Він 
приймає від  
споживачів чотири потоки сигналів STM-1e, обробляє заголовки SOH і 
перетворює кожний з чотирьох сигналів у два сигнали stm-1p у трактах 
передачі. У трактах прийому блоку кожна з чотирьох пар вхідних 
сигналів stm-1p перетвориться в чотири сигнали STM-1e, що по 
коаксіальних кабелях передаються споживачам. Блок функціонує під 
управлінням убудованого процесора UP. 

2. Блок оптичного передавача типу TXU STM-16 є кінцевим 
пристроєм лінійного тракту системи передачі SDH рівня STM-16. Він 

 
 
                                                       Рисунок 2.1 
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являє собою пристрій сполучення між переданими внутрішніми 
сигналами stm-1p, що надходять на вхід передавача, і зовнішнім 
оптичним сигналом рівня STM-16, що формується в передавачі і 
надходить з його виходу в ООВ кабелю СЛТ. 

У цьому блоці здійснюється введення байтів А1 і А2 сигнали 
циклової синхронізації, формування і введення сигналів заголовків 
RSOH і MSOH. Блок містить убудований процесор UP, що призначений 
для установки режиму і управління роботою передавача, контролю за 
його функціонуванням, збору індикацій, а також для виконання 
непрямих оцінок якості передачі вихідних оптичних сигналів. 

3. Блок оптичного приймача типу RXU STM-16 є кінцевим 
пристроєм напрямку прийому лінійного тракту системи передачі SDH 
рівня STM-16. Він служить для перетворення прийнятого оптичного 
сигналу в електричний сигнал. Потім прийнятий сигнал регенерується і 
з нього виділяється сигнал тактової синхронізації для відновлення 
тимчасового положення прийнятих сигналів. Далі в приймачі сигнал 
демультиплексуєтся, з нього витягаються байти сигналу циклової 
синхронізації, сигнали заголовків RSOH і MSOH. Прийнятий сигнал 
перетвориться у формат stm-1p. Шістнадцять різних сигналів STM-lp 
можуть бути зкросировані і розподілені до 48 вихідних портів блоку 
приймача. Управління роботою приймача здійснюється через 
убудований процесор UP, що забезпечує перевірку якості прийому 
сигналів, управління кросами-з'єднаннями, збір індикацій і інші функції. 

4. Блок проміжного регенератора типу IRU STM-16 служить для 
прийому лінійного оптичного сигналу, перетворення його в 
електричний сигнал, регенерації останнього і перетворення 
отриманого сигналу у формат рівня STM-1p, При цьому в блоці 
закінчення регенераційної секції ОРС витягаються сигнали заголовка 
RSOH і на цьому закінчується регенераційна секція. Потім у 
регенераторі процес повторюється в зворотному порядку, 
відтворюючи оптичний сигнал рівня STM-16. Один блок типу IRU STM-
16 забезпечує обробку сигналів одного напрямку передачі, тому в 
двосторонньому регенераторі встановлюються два таких блоки, що 
сумісні з блокам типу TAU і TXU у позиціях мультиплексора типу 
SMUX-2500. Блок регенератора також обладнаний убудованим 
процесором UP. 

5. Блок управління типу SU забезпечує обробку подій у 
мультиплексорі типу SMUX-2500 і служить для управління 
мультиплексором у цілому як основний його контролер. Задачею 
зазначеного блоку управління є контроль за функціонуванням і 
конфігурування всіх блоків, представлених у субстійці. Блок SU керує 
аваріями і поточним контролем стану, що тече контролем параметрів 
(характеристик), пошуком виниклої несправності, обліком і 
самодіагностикою, заснованої на повідомленнях, отриманих від 
процесорів UP інших блоків. Процесори маються в кінцевих блоках 



 17 

доступу, оптичних блоках, блоках регенераторів і блоках доступу до 
байтів заголовка SOH (блоках каналів службового зв'язку), тобто у всіх 
блоках мультиплексора, крім блоку SU. 

6. Блок доступу до байтів заголовка SOH типу ОНАU призначений 
для утворення трьох каналів службового зв'язку з використанням 
байтів E1, E2 і F1 заголовки SOH. При цьому використання байта F1 
дозволяє утворити цифровий канал службового зв'язку для обміну 
даними зі швидкістю передачі 64 кбіт/с, а використання байтів E1 і Е2 
дає можливість одержати два канали службового телефонного зв'язку, 
кожний з який має свій набір аналогових чи цифрових інтерфейсів. 
Блок ОНАU обробляє (передає і приймає) байти E1, E2 і F1 заголовки 
SOH на інтерфейсах OWD. Процесор блоку керує його роботою. 

Розглянувши коротке призначення транспортних (TAU, TXU, RXU, 
IRU) і службових (SU, OHAU) блоків, що встановлюються в 
мультиплексор типу SMUX-2500, перейдемо до його різних 
конфігурацій, тобто до визначення складу і побудові структурних схем 
елементів системи передачі типу 
 AXD-2500, утворених на основі зазначеного мультиплексора. 

 
2.4.2  Структурні схеми елементів системи передачі 
Термінальний мультиплексор типу ТМ-2500 у тракті передачі 

забезпечує кросове з'єднання сигналів VС-4, мультиплексування 16 
сигналів рівня STM-1 у сигнал рівня STМ-16, формування ЦЛС зі 
швидкістю передачі 2488,320 Мбіт/с і передачу оптичного ЦЛС в 
одномодове волокно кабелю СЛТ. У тракті прийому розглянутого 
мультиплексора виконуються зворотні перетворення прийнятих 
оптичних сигналів. Один мультиплексор типу  
ТМ-2500 з портами Е4 (D4) виконує зазначені операції із 
шістнадцятьма сигналами, що надходять на його користувальницькі 
входи зі швидкістю передачі 139,264 Мбіт/с. Мультиплексор з портами 
STM-1e виконує ті ж операції з тією же кількістю сигналів, що 
надходять від споживачів зі швидкістю передачі 155,520 Мбіт/с. 

Для реалізації зазначених функцій мультиплексор типу TМ-2500 
повинний мати у своєму складі наступні блоки: один блок типу TXU 
STM-16; один блок типу RXU STM-16; чотири блоки типу TAU 4 х 140 
(ТМ-2500 з портами E4) чи чотири блоки TAU 4 x STM-1e (ТМ-2500 з 
портами STM-1e), чи комбінацію в загальній кількості до чотирьох 
блоків TAU 4 х 140 і TAU 4 х STM-1e (ТМ-2500 зі сполученням портів 
Е4 і STM-1e); один блок типу SU і один блок типу OHAU. 

Якщо вісім зазначених блоків установити у відповідні позиції 
монтажної рами субстійки мультиплексора SMUX-2500, то утвориться 
термінальний мультиплексор типу ТМ-2500. Такий мультиплексор 
називається незахищеним, тому що він не має системи лінійного 
захисту «1+1». Його структурна схема показана на рис. 2.2, а чотири з 
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п'яти варіантів конфігурації обладнання зазначеного мультиплексора - 

на рис. 2.3. 
 

 
                                                        Рисунок 2.3 

        Рисунок 2.2 
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Лінійно захищений мультиплексор типу ТМ-2500  утвориться 
шляхом додавання до незахищеного ТМ-2500 одного блоку 
передавача типу TXU STM-16 і одного блоку приймача типу RXU STM-
16. При наявності між пунктами доступу додаткової пари оптичних 
волокон і додаткових регенераторів (наприклад, рис. 2.1, б) можлива 
побудова рівнобіжна з існуючим ще одного СЛТ, що забезпечує 
лінійний захист функціонуючої системи передачі типу AXD-2500. В 
іншому лінійно захищений мультиплексор має ті ж функції, що і 
незахищений ТМ-2500. Структурна схема лінійно захищеного 
мультиплексора ТМ-2500 показана на рис. 2.4. Варіанти його 
конфігурації обладнання будуть ті ж, що і незахищеного 
мультиплексора, за винятком того, що в позиціях 5 і 6 монтажної рами 
необхідно установити блоки оптичного передавача й оптичного 
приймача відповідно (див. рис. 2.3). 

Тактова синхронізація мультиплексора типу ТМ-2500 може 
здійснюватися від чотирьох різних джерел: зовнішнього 
синхронізатора, наприклад, первинного еталонного генератора з 
частотою 2048 кГц відповідно до Рекомендації ITU-T G.703; вхідного 
лінійного сигналу рівня STM-16; вхідного сигналу користувача типу 
STM-1e чи власного внутрішнього генератора синхронізації. 

Мультиплексор виділення/вставки типу ADM-2500 являє собою 
двунаправлений мультиплексор, у якому до шістнадцяти сигналів VС-4 
можуть бути закросовані (підключені) прямо (транзитом), або введені в 
лінійний сигнал STM-16, чи виведені з нього в обох напрямках. 

При цьому напрямок, у якому необхідно здійснити чи виділення 
вставку, може бути обране за допомогою системи управління. 

Мультиплексор типу ADM-2500 може функціонувати в мережах з 
лінійною і кільцевою топологією (див. рис. 2.1). Структурна схема 
мультиплексора показана на рис. 2.5, а, варіант конфігурації 
обладнання - на рис. 2.5, б. 

При наявності між двома пунктами доступу двох рівнобіжних 
з'єднань для сигналів VC-4 в мультиплексорі типу ADM-2500 може 
бути реалізована захисна функція по системі «1+1», що застосовна як 
на лінійних (з пунктами виділення/вставки), так і на кільцевих 
структурах мережі SDH. Тактова синхронізація DIM може 
здійснюватися від таких же 4 джерел синхронізації, як і в 
мультиплексорі типу ТМ-2500. 
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                                                Рисунок 2.4 
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                                                Рисунок 2.5 
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Проміжний регенератор типу IR-2500 двосторонньої дії 
реалізується з використанням двох блоків типу IRU STM-16, одного 
блоку типу SU і одного блоку типу OHAU. Структурна схема 
регенератора показана на мал. 7.6, а, конфігурація обладнання - на 
рис. 7.6, б. Регенератор синхронізується від вхідного лінійного сигналу 
STM-16, Якщо він загублений, то синхронізація здійснюється від 
наявного в складі регенератора джерела (генератора) аварійної 
синхронізації. 

 
                         Основні технічні дані 
Таблиця 2.1.Інтерфейси оптичних сигналів STM –16 

Найменування  
параметрів Значення параметрів для секцій 

L –16.1 L-16.2 L16.3 

Загальні параметри 

Номінальна 
швидкість 

передачі, Мбіт/с 
Код лінійного сигналу 

Довжина хвилі ОПД, нм       
Довжина хвилі ОПМ, нм 

 

 
2488,320 
Бінарний NRZ, 
скрембльовани

й 
1285…1330 
1280…1335 

 
2488,320 
Бінарний NRZ, 
скрембльовани

й 
1530…1570 
1500…1580 

 
2488,320 
Бінарний NRZ, 
скрембльовани

й 
1540…1560 
1500…1580 

Оптичний передавач у точці S 

Вид джерела 
Ширина спектру при 

Лазер SLM Лазер SLM 
Менше 1 

Лазер SLM 
Менше 0.3 

 
                                             Рисунок 7.6 
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мінус 20 дБ, нм 
Максимальний рівень 
вихідної оптичної 
потужності, дБм 
Мінімальний рівень 
вихідної оптичної 
потужності, дБм 
Придушення 
бокових мод, дБ 

Менше 1 
 
+3,0 
 
 
-2,0 
 
 
Більше 30 

 
+3,0 
 
 
-2,0 
 
 
Більше 30 

 
+3,0 
 
 
-2,0 
 
 
Більше 30 

Оптичний приймач у точці R 

Вид фотодіода 
Чутливість, дБм 
Коефіцієнт  
відображення, дБ 
Перевантаження, 

дБ 

––– 
Менше – 27 
 
Менше – 27 
Більше – 8 

––– 
Менше – 28 
 
Менше – 27 
Більше – 9 

APD 
Менше – 30 
 
Менше – 27 
Більше – 9 

Волокно між точками S і R (оптична секція ) 

Вид волокна 
Коефіцієнт загасання, 
дБ/км 
Межі  
загасання, дБ 
Загасання оптичного 
відображення в точці S, 
дБ 
Максимальне 
розсіювання, пс/нм 
Роздільний коефіцієнт 
відображення між точками 
S і R, дБ 

ООВ 
0,18…0,20 
10…24 
 
Більше 24 
 
200 
 
Менше – 27 

ООВ 
0,20…0,22 
10…24 
 
Більше 24 
 
Менше 1600 
 
Менше – 27 

ООВ 
0,22…0,25 
10…24 
 
Більше 24 
 
Менше 2388 
 
Менше – 27 

 
Таблиця 2.2. Інтерфейси сигналів Е4 (D4) і STM-1e 
Найменування 
параметрів 

Значення параметрів 

Е4 (D4) STM-1e 

Номінальна швидкість 
передачі, Мбіт/с 
Стиковий код 
Форма вихідного імпульсу 
Номінальна пікова 
напруга, В 
Стикові ланцюги (пер., пр.) 
Опір навантаження, Ом 
Загасання стикового 

ланцюга, 
дБ 
Загасання відображення, 

дБ 

139,264  1510-6 
 
СМІ 
Прямокутна 

1   0,1 
 
Коаксіальний кабель 
75, резистивне 

12 (на 70 МГц, закон f) 
 
Більше 15 (7…210 МГц) 

155,520  4,610-6 
 
СМІ 
Прямокутна 

1   0,1 
 
Коаксіальний кабель 
75, резистивне 

12,7 (на 78 МГц, закон 

f) 
 
Більше 15 (7…240 МГц) 
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Таблиця 2.3. Інтерфейс зовнішньої синхронізації 
Найменування 
параметрів 

Значення параметрів 

Вихідний порт Вхідний порт 

Частота (відповідно до 
Рекомендації ITU-TG.703.10) 

Максимальна пікова  
напруга, В 
Мінімальна пікова  
напруга, В 
Опір навантаження, Ом 
Загасання стикового 

ланцюга, дБ 

2048 кГц 
 
1,5 
 
0,75 
 
75, резистивне 
–– 

2048 кГц 
 
1,5 
 
0,75 
 
75, резистивне 
6 дБ (на 1024 кГц, закон 

f) 

 
Функція SETS (Рекомендація ITU-TG.783) 

Ширина смуги частот при синхронізації, Гц 
Стабільність частоти в режимі захоплення 

(стабілізації) 
Стабільність частоти в режимі вільного управління 

Менше 50 

4,610-6 (1місяць) 

1510-6 

 

Таблиця 2.4. Параметри передачі 
Наименование параметров Значения параметров 

Коефіцієнт бітових помилок 
Секунда з помилками 
Секунда із серйозними помилками 
Припустимий рівень шуму на вході Е4 
Припустимий рівень шуму на вході STM-

1e                    
Припустимий рівень шуму на вході STM-

16 
Шуми на виході Е4 (при відсутності 

шумів на вході, без настроюванням 
покажчика) 

Шуми на виході Е4 (при відсутності 
шумів на вході, але з настроюванням 
покажчика) 

Шумы на выходе Е4 (при отсутствии 
шум'ов на входе, но с двойной настройкой 
указателя) 

Шуми на виході STM-le (при відсутності 
шумів на вході і синхронізації від 
зовнішнього джерела) 

Шуми на виході STM-4 (при відсутності 
шумів на вході і синхронізації від 
зовнішнього джерела) 

Шуми на виході STM-16 (при відсутності 

Менше 10 у кожній секції 

Відповідно до Рекомендації ITU-TG.821 
Відповідно до Рекомендації ITU-TG.821 
Відповідно до Рекомендації ITU-TG.823 
Відповідно до Рекомендації ITU-TG.825 
Відповідно до Рекомендації ITU-TG.825 
Менше 0,2 U1 р-р (ВР: 200 Гц/3500 кГц)  
Менше 0,05 UI р-р (ВР: 10 кГц/3500 

кГц)  
Менше 0,4 U1 р-р (ВР: 200 Гц/3500 кГц)  
Менше 0,075 U1 p-p (ВР: 10 кГц/3500 

кГц) Менше 0,75 U1 p-p (ВР: 200 Гц/3500 
кГц) Менше 0,075 U1 р-р (ВР: 10 кГц/3500 
кГц) 

 
Менше 0,01 Ulrms (HP: 12 кГц) 
 
 
Менше 0,01 Ulrms (HP: 12 кГц) 
 
 
Менше 0,01 Ulrms (HP: 12 кГц) 
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шумів на вході і синхронізації від 
зовнішнього джерела) 

Шуми на виході інтерфейсу 
синхронізації 2048 кГц (при відсутності 
шумів на вході) 

 
Менше 0,05 Ul р-р (ВР: 20 Гц/100 кГц) 

 
 
 
 
 

 
          3 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ SDH КОМПАНІЇ  
                    " Lucen Tehnolodgi"  (США)                                           

            3.1  Мультиплексор SDH   WaveStarтм  ADM4/1 
Компактний і економічний мультиплексор SDH для STM-1 і STM-4, 

створений на основі мультиплексора ADM 155, що успішно 
використовується в усьому світі протягом  багатьох  років. У більшості 
прикладних задачах ADM 4/1 обладнується інтерфейсами станційних 
сигналів 2 Мбіт/с. Одна плата інтерфейсу ADM 4/1 забезпечує до 32 
двунаправлених портів 2 Мбіт/с. Кожен 2 Мбіт/с сигнал запаковується 
асинхронно в VC-12, інші інтерфейси станційних сигналів: асинхронний 
інтерфейс 34/45 Мбіт/с  з сигналом  рівня STM-1. 

Застосування: 
Кінцевий  мультиплексор: 
Пропускна здатність об'єднаного інтерфейсу WaveStar™ ADM 4/1 

еквівалентна двом потокам STM-1 (155 Мбіт/с) або STM-4 із захистом у 
режимі 1+1. У відповідності зі схемою мультиплексування, визначеної 
в рекомендаціях Міжнародної спілки електрозв'язку, у цих об'єднаних 
сигналах із захистом за схемою 1+1 може мультиплексуватися до 126 
потоків 2 Мбіт/с. Мультиплексор вводу/виводу в цій конфігурації будь-
який віртуальний контейнер (VC) у «східному» каналі STM-1 може бути 
поставлений у відповідності кожному з віртуальних контейнерів у 
«західному» каналі STM-1 або підключений до кожної з плат 
навантаження. Крім того, підтримуються з'єднання типу drop-and-
continue. Усі варіанти набудовуються програмно. Регенераційний 
пристрій може бути сконфігурований для виконання функцій репітера 
STM-1 або STM-4 з додатковим захистом або з двох регенераторів 
STM-1, або STM-4. 
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                                           Рисунок 3.1 
                     3.2  Мультиплексор WaveStarтм  ADM16/1 
 Інтелектуальний мультиплексор і система передачі 3-го покоління з 

високою пропускною здатністю, може мультиплексувати стандартні 
швидкості PDH і SDH до більш високих рівнів, аж до 2,5Гбіт/с (5ТМ-16). 

Одна з головних функціональних можливостей WaveStar™ ADM 
16/1 є введення/виведення і гнучка крос-комутація потоків 2 Мбіт/с 
безпосередньо з STM-16. Крім того, пристрій дозволяє підключати 
потоки 34, 45, 51,140,155 і 620 Мбіт/с. Підтримуються механізми 
захисту SNCP, MSP, MS-SPRing, DNI. З метою скорочення витрат часу 
на зупинку і тестування даний мультиплексор може поставлятися з 
заздалегідь виконаними кабельними з'єднаннями. 

Основні характеристики: 
Сумарна пропускна здатність вводу/виводу: до 504 потоків 2 Мбіт/с., 

або до 36 потоків STM-1 Захист: MS-SPRing, SNCP, MSP і DNI; 
Можливість кроса-комутації VC-4, VC-3 nVC-12 

Єдина платформа для застосування в мережах STM-16, STM-4 і 
STM-1, єдиний мережний елемент для з'єднання кілець STM-16, STM-4 
і STM-1. Підтримка широкого спектру застосувань: мультиплексор 
вводу/виводу, кінцевий мультиплексор, локальний кросс-конектор. 
Підтримка протоколу повідомлень синхронізації ETSI. Можливість 
комбінування різних типів корисного навантаження. 

Інтегрований оптичний підсилювач і передпідсилювач. 
Віддалене обслуговування і управління за допомогою системи 

мережного управління Lucent Technologies WS-NMS Компактна 
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незалежна конструкція, простота установки, резервування ключових 

блоків.  
 
                                          Рисунок 3.2 
 
                            3.3  Мультиплексор WaveStarтм  ADM64/1 

Wavestar™ ADM64/1 —  мультиплексор вводу/виводу 64/1 і ADM16/1 
з розширеними функціями вводу/виводу. Wavestar™ ADM64/1 має 
цілком не блокуючу матрицю кроса-комутації 352x352, але й умовно 
неблокуючу матрицю кроса-комутації (64 еквівалента VC-4) LO. 
Планується збільшення матриці до 480x480, але і 128x128 LO. 
Управління на рівні елемента здійснюється за допомогою системи ITM-
SC. Мережне управління здійснюється системою WS-NMS. Для цілей 
локальної установки й експлуатації може використовуватися ITM-CIT 
по F-інтерфейсу (RS-232). 

Трибутарні  інтерфейси 
Електричні: 1,5, 2, 34, 45,140 Мбіт/с, STM-1, 10/100Base-T 
Оптичні: STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, 1000Base-X 

Wavestar™ ADM64/1 підтримує 11 трибутарних слотів із трьома 
незалежними групами захисту 1:N для електричних інтерфейсів: 

Трибутарні  інтерфейси моделі R1.0: 
630 х Е1 (63 на блок, захист 1:10) 
64 х STM-1e/E4 (8 на блок, захист 2 х 1:4) 
64 х STM-lo, S-1.1 (8 на блок, без захисту) або 32 
х STM-lo із захистом 1+1 MSP 
64 х Ю/IOOBase, ЛВС (8 на блок, захист 2 х 1:4) 
20 х Гбіт/с оптичний, ЛВС (2 на блок) 
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Трибутарні  інтерфейси моделі R2.0: 

630 х DS1 (63 на блок, захист 1:10) 64 х STM-lo, L-1.2 (8 на блок, без 
захисту) або 32 х STM-lo із захистом 1+1 MSP 96 х E3/DS3 (12 на блок, 
захист 2 х 1:4) • 40 х STM-40 (S-4.1 і L-4.2, 4 на блок, без захисту) або 
20 х STM-40 із захистом 1+1 MSP 96 х STM-0 оптичний (12 на блок, без 
захисту) або 48 х STM-Oo із захистом 1+1 MSP 

Основні характеристики: Конверсія SONET-SDH для глобальних 
операторів. Повна функціональність 2F і 4F STM-16 і STM-64 на одній 
полиці. Фронтальний доступ до оптичних і електричних інтерфейсів. 
Система надає цифровий інтерфейс ЛВС 10/100 Base-T з функцією M-
LAN для гігабітних ЛВС. Система підтримує всі схеми захисту (MSP, 
MS-Spring, SNCP, DNI, каскадування схем захисту). Система підтримує 
захист обладнання по всім електричним інтерфейсним блокам. 

 

 
                                                                Рисунок 3.3 

 

                    3.4  Мультиплексор WaveStarТМTDM 10G 
Високопродуктивний SDH-мультиплексор наступного покоління для 

мереж STM-64, підтримує високошвидкісний транспорт із функціями 
самовідновлення, забезпечуючи передачу трафіка зі швидкістю STM-
64 у двохволоконній конфігурації MS-SPRing. Завдяки своїм 
характеристикам і можливостям мультиплексор WaveStar™ TDM 10G є 
одним з найбільше економічно ефективних мережних елементів, що 
гарантують захист інвестицій у майбутньому. 
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Основні характеристики: 
Передача потоків STM-64 і STM-16 по двохволоконних лініях MS-

SPRing. Інтерфейси STM-1e/140 Мбіт/с, STM-1o, STM-4 і STM-16. 
Захист трибутарних інтерфейсів за схемою 1+1 MSP. Повний набір 

функцій вводу/виводу (add-drop) для високопродуктивного інтерфейсу 
STM-64. Гнучка схема виділення/обміну тимчасових слотов (TS/VTSI) 
до рівня VC-4 (і AU-3). Інтерфейс управління TL1, графічний 
користувальницький інтерфейс. 

При розгортанні системи можна використовувати й інші продукти 
Lucent Technologies для оптичних мереж, завдяки чому WaveStar™ 
TDM 10G можна віднести до числа ключових будівельних блоків для 
SDH-мереж майбутнього. Контроль і управління мультиплексором 
здійснюється за допомогою платформи Lucent WS-SNMS, що надає 
управління на рівні мережі й елементів з можливостями модернізації в 
процесі функціонування. 

     WaveStar™ TDM 10G мультиплексує синхронні потоки 140 
Мбіт/с, STM-10, STM-1e, STM-4 і STM-16 у кільце STM-64 із захистом 
за схемою MS-SPRing для передачі трафіка на вилучені 
мультиплексори STM-64. Мультиплексор TDM 10G оснащується цілком 
неблокуючею комутаційною матрицею VC-4/AU-3. 

                     Застосування: 

           Міжмережеве об'єднання двох кілець, здатність 
підтримувати й ефективно зв'язувати кілька кілець STM-16 з кільцем 
STM-64 (із кроком VC-4/AU-3), задіяти для цієї мети єдиний мережний 
елемент, створює умови для реалізації розширених мережних 
можливостей і потенційної економії значних засобів. Низькошвидкісна 
петля. 

Підтримка такої конфігурації дозволяє забезпечити безпосередні 
з'єднання навантажень з кроком VC-4/AU-3. Взаємодія двох вузлів, ця 
можливість реалізована з метою підвищення ступеня захищеності 
переданого трафіка.   
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                                    Рисунок 3.4 
 

 
                         3.5 Системи DWDM  Metropolis MSX 
           Лінія систем операторського класу Metropolis MSX поєднує 
оптичну передачу, комутацію пакетів і TDM у цілком інтегрованому 
рішенні з уніфікованим управлінням. Системи підтримують усі фізичні і 
логічні топології, включаючи кільцеву, коміркову і «точка-точка». 
Модульна і гнучка архітектура дозволяє оптимально розподілити 
оптоволоконні ресурси в будь-якому середовищі. У містах з великою 
кількістю оптоволоконних ліній на вузлах можна застосовувати 
недорогі оптичні модулі з довжиною хвилі 1310 нм, використовуючи 
Metropolis MSX у якості мультиплексора вводу/виводу і кроса-
комутатора високої щільності. У складних умовах, коли попит на смугу 
пропущення не покривається наявною оптоволоконною 
інфраструктурою, можна застосувати технологію виборчого 
хвильового мультиплексування SWDM (Selective WDM) для додавання 
функцій DWDM кожному вузлові, де потрібне збільшення ємності (до 



 31 

32 хвиль, або 80 Гбіт/с на одне оптоволокно). В обох випадках 
управління всіма службами забезпечується системою мережного 
управління MetroView™. 
      Оптична підсистема 
Забезпечує смугу пропущення на будь-якій швидкості з використанням 
звичайної (1310 нм) оптики і DWDM (технологія SWDM™). Апаратура 
М2000 забезпечує ввод/вивод до 8 захищених хвиль і пропуск всіх 
інших хвиль у кільці. 
 Підсистема ущільнення 
          Для максимізації корисної смуги пропущення на кожну хвилю 
застосовується технологія Lucent Multi-Protocol Wavelength™. 
Мережний елемент Metropolis MSX ущільнює трафік низкоскоростних 
служб і поєднує різнотипний трафік (ЗОНЯОМ, ATM, IP) для передачі 
на одній хвилі. Комутаційна матриця Metropolis MSX забезпечує 
доступ, що неблокує, до усіх хвиль з будь-якого слота. 
 Лінійна підсистема 
       Забезпечує стандартну підтримку інтерфейсів ATM, IP/Packet 
поверх SDH, 10/100/Gigabit Ethernet і звичайних каналів TDM. Крім 
того, Metropolis MSX забезпечує доступ до «експрес-хвиль» для 
передачі служб, не відображуваних на стандартні формати передачі. 
Любий трибутарний інтерфейс може функціонувати на будь-якій 
швидкості в будь-якому слоте, що дає необмежені можливості 
конфігурації і міграції. 
  
                        3.6  Metropolis MSX M4500 
     Metropolis MSX M4500 — рішення високої щільності для 
центральних станцій з великими обсягами трафіка і комутаційних точок 
доступу. Один пристрій Metropolis MSX M4500 забезпечує ємність 
передачі 32-хвильової системи DWDM, комутаційну ємність 
комутатора ATM 70 Гбіт/с, функції сортування трафіка 
широкополосного кроса-комутатора 70 Гбіт/с. Апаратура Metropolis 
MSX M4500 цілком резервована і сумісна зі стандартом NEBS Level 3. 
              
Основні характеристики: 
1310 нм ОС-48 + 0-32 хвиль DWDM 
28 універсальних слотів 
Захист операторського класу 
Повне резервування обладнання 
Захист UPSR і 1.630 ATM 
Топологія: кільце, об'єднання кілець, мережа, зірка, точка-точка 
                Оптична підсистема 
Мультиплексор/демультиплексор (до 33 каналів ОС-48) 
Швидкість 2,5 Гбіт/с на одну хвилю 
DWDM ITU 1536,61 нм —1560,61 нм, рознесення 100 ГГц (0,8 нм) 
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Передавачі: пряма модуляція (потужність +5 дБм) модуляція ЕА 
(потужність 0 дБм) 
Приймач: чутливість -28дБм (при коефіцієнті помилок 1012 біт) 
               Підсистема ущільнення 
Комутаційна матриця (гібрид, ATM, TDM) 
15-70 Гбіт/с матриця, що неблокує, ATM 
20-70 Гбіт/с крос-комутація TDM рівня STS-1 
Сумісність зі стандартами Форуму ATM 
Якість обслуговування: UBR, rt-VBR, nrtVBR, CBR, ABR 
EPD/PPD 
GR-2837 ATM Ring 
          Лінійна підсистема 
 Трибутарні розширення 28 слотів 
          Трибутарні  модулі 
TDM/Po ОС-48, ОС-12, ОС-3, DS-3, DS-1 
ATM ОС-48з, ОС-12з, Ос-зс, DS-3 
Ethernet 10/100 Мбіт/с, Gigabit 
Емуляція каналів DS-3; DS-1 
Транспондер 1-2,5 Гбіт/с; 10 Гбіт/с 
Відео цифрове й аналогове 
    Управління 
Консоль RS232c (DCE) 
SNMPv2, Telnet, Ethernet 
 
                                  3.7 WavwStarТМOLS-80G 
      Система оптичної передачі з високою пропускною здатністю, 
заснована на технології щільного спектрального мультиплексування 
DWDM. 
        Система здатна передавати 16 хвиль по одному оптичному 
волокну, кожна з яких може нести сигнали зі швидкістю 2,5 Гбіт/с , 622 
Мбіт/с або 155 Мбіт/с. Максимальна ємність системи — 40 Гбіт/с по 
одному оптичному волокну. Система може перекривати відстані до 640 
км із проміжними оптичними підсилювачами без електричної 
регенерації. 
Основними перевагами WaveStar™ OLS-80G є наявність оптичних 
трансляторів, що дозволяють приймати вхідні сигнали від обладнання 
будь-якого постачальника. Іншою перевагою є наявність у системі 
автоматичного регулювання підсилення у всіх проміжних пунктах 
мережі. Це дозволяє безболісно для існуючого трафіка додавати 
сигнали в процесі експлуатації.   
      Обладнання DWDM дозволяє операторові мережі найбільш 
ефективно використовувати наявні лінійні споруди й обходитися без 
великої кількості проміжних регенераторів. DWDM дає можливість 
закласти інфраструктуру транспортної мережі з величезною 
пропускною здатністю і відстанню, що покривається, а потім у міру 
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росту потреби в обсязі переданої інформації, нарощувати кінцеве 
обладнання з мінімальними затратами. 

 
                                                          Рисунок 3.5 
                               
 

  
 Рисунок 3.6  Варіант конфігурації мережі "точка-точка" з 
використанням 
                             WavwStarТМOLS-80G 
 
 
 
                                   3.8 WaveStarтм  OLS-400G 
     80-канальна система оптичної передачі, що дозволяє з 
максимальною ефективністю використовувати пропускну здатність 
волоконно-оптичного кабелю. За допомогою цієї системи пропускна 
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здатність однієї оптоволоконної лінії може бути збільшена до 400 
Гбіт/с. 
 WaveStar™ OLS 400G є першою в галузі 80-ти канальною системою 
найщільнішого спектрального мультиплексування (Ultra-Dense Wave 
Division Multiplexing — UWDM), що одночасно підтримує в одному 
оптоволокні комбінацію каналів OC-192/STM-64, OC-48/STM-16 і 
каналів SONET і SDH з меншою швидкістю. 
             Система WaveStar™ OLS 400G підтримує до 8 волоконно-
оптичних ліній, причому по кожній з них передача може здійснюватися 
зі швидкістю до 400 Гбіт/с, що дає сумарну пропускну здатність для 
трафіка мови, даних і відео 3,2 Тбіт/с (або 3,2 трильйони біт у секунду). 
Технологія WaveStar™ OLS 400G дозволяє використовувати існуючу 
інфраструктуру OC-48/STM-16 для значного підвищення пропускної 
здатності. WaveStar™ OLS 400G — це перша система з відкритою 
архітектурою, здатна приймати вхідні сигнали в діапазоні від 45 Мбіт/с 
до 2,5 Гбіт/с, а також 10 Гбіт/с від обладнання різних постачальників. 
             WaveStar™ OLS 400G — перша система на єдиній платформі, 
що дозволяє поступово нарощувати пропускну здатність з 1 до 80 
каналів. Пропускна здатність системи може збільшуватися поетапно з 
2,5 Гбіт/с до 400 Гбіт/с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     4 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ SDH КОМПАНІЇ  
                                     " SIEMENS"  (Германія) 
 
        4.1 Синхронна волоконно-оптична система SL1 
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Синхронне лінійне обладнання SL1 використовується для передачі 
цифрових сигналів STM -1 155.520 Мбіт/с чи плезіохронних цифрових 
сигналів 139.264 Мбіт/с. Сигнали передаються по одномодовому чи 
багатомодовому оптичному волокну в області довжини хвилі 1300 нм 
чи 1550 нм. Оптичний лінійний сигнал формується відповідно до циклу  

STM – 1. 
Лінійне обладнання SL1 відноситься до  лінійного обладнання 

синхронної цифрової ієрархії (SDH) і складається з наступних виробів: 
- Кінцеве лінійне обладнання SLT 1, яке використовується як 

подвійна 
кінцева станція, або як кінцева станція з лінійним захистом (змінний 

блок 
типу А1 із встановленими в ньому двома прийомопередавачами 

може 
конфігуруватися для роботи, як подвійна кінцева станція для двох 
незалежних ліній, чи передачі, як кінцева станція з лінійним захистом 

1+1 
або 1:1); 
чи як кінцева станція з лінійним і апаратним захистом (змінний блок 

типу 
А2.  Може бути реалізований також апаратний захист шляхом 

установки 
блоку каналу даних AUXPSW, що захищає не тільки корисне 
навантаження, але і службові канали секційного заголовка, що також 
забезпечуються даним блоком. При використанні AUXPSW у 

змінному 
блоці типу А1 захищаються тільки службові канали). 
-  Лінійний регенератор SLR 1 (змінний блок типу А3). 
- Програмне забезпечення контролю  аварійних ситуацій SL1/АМ 

для простого відображення аварійних сигналів на РС, використовуючи 
MS Windows. 
- Програмне забезпечення локального переносного терміналу,  

який 
застосовується при введенні в експлуатацію і техобслуговуванні, 
використовуючи   MS Windows. 
- РС для конфігурування і контролю локального пристрою SL1 

(SLT1 чи 
SLR1). 
              Призначення 
- Два незалежних один від одного лінійних кінцевих, чи пристрої 

повний 
лінійний регенератор можу бути розміщені в одному  блоці. 
- Інтерфейси F2, що переключаються для електричних сигналів 140 

Мбіт/с чи 155 Мбіт/с. 
- Можливість використання в якості лінійного кінцевого пристрою на 
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140 Мбіт/с для ліній передачі SONET OC3 – C. 
- Лінійне захисне переключення 1:1 і 1+1 із двома 

прийомопередавачами 
без додаткових пристроїв. 
- Лінійне й апаратне захисне переключення 1+1 із двома 
прийомопередавачами і блоком додаткового каналу даних із 

захисним 
перемикачем AUXPSW. 
- SLT-1 може також конфігуруваться як оптичний / електричний 
регенератор для сигналів STM-1. 
- Контроль здійснюється відповідно до рекомендацій ITU – T 
G . 781 – G. 784. 
- Стик QD2 (RS - 485) для підключення до мережі управління 
електрозв'язком TMN. 
- Інформаційна модель управління відповідно до специфікації QD2 
Deutsche Telecom. 
- Стики зв'язку SIETRA для управління  віддаленими станціями 

через канал передачі даних 64  Кбит/із заголовка STM – 1. 
- F (PC) інтерфейс для локального переносного терміналу LCT. 

Локальне 
відображення аварійних сигналів і стану несправності на кожнім 

пристрої. 
-  Автоматичне відключення лазера в обох напрямках передачі. 
- Велика пропускна здатність заголовка, що може бути використана 

для 
організації додаткових служб із можливістю введення і виведення 
інформації, переданої в заголовку. 
- Можливість дообладнування  блоком службового каналу 

(службовий 
телефон) з функцією колективного чи селективного виклику. 
Довжина регенераційної ділянки обмежується максимально 

можливими втратами 30 дБ чи 35 дБ на довжинах хвиль 1300 нм чи 
1550 нм. 

Модульна структура синхронного лінійного обладнання SL1 робить 
його придатним для різних способів використання. Знімні блоки для 
установки лінійного кінцевого обладнання SLT-1 і лінійних 
регенераторів SLR-1 конструюються так, що ті самі осередки можуть 
використовуватися для установки різних блоків (рис.4.1). 
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                                Рисунок 4.1 
Лінійне обладнання може використовуватися для організації 

міжстанційних ліній без лінійних регенераторів SLR-1 і протяжних ліній 
з  регенераторами, або без них. 

Лінійні регенератори, звичайно не потрібні для організації  коротких 
міжстанційних каналів зв'язку. Тому тут можливий обмін в обох 
напрямках між кінцевими станціями по двох окремих волокнах. Для 
протяжних ліній двонаправлена передача по окремих волокнах 
здійснюється з використанням регенераторів. 

 
Двонаправлена передача по окремому волокну 
Лінійне обладнання SL 1 підходить також для двонаправленої 

передачі по одному волокні (рис.4.1). 
Двонаправлені розгалужувачі, що не входять до складу лінійного 

обладнання, використовуються для поділу сигналів у двох напрямках 
передачі. Направляючий код передається в байті З1 секційного 
заголовка для запобігання помилкової синхронізації оптичного 
приймача від свого власного передавача. 

 
           4.2 Синхронна волоконно-оптична система SL4 
Синхронне лінійне обладнання SL4 забезпечує передачу до 4 

синхронних цифрових сигналів STM–1 155.520 Мбіт/с чи до 4 
плезіохронних цифрових сигналів 139.264 Мбіт/с. 

Сигнали передаються по одномодовому оптичному волокну в області 
довжини хвилі 1300 нм чи 1550 нм. Оптичний лінійний сигнал 
формується відповідно до циклу STM – 4. 

Швидкість передачі бітів складає  622.080 Мбіт/с (622 Мбіт/с). 
У залежності від конфігурації обладнання на трибутарні інтерфейси 

можуть подаватися електричні й оптичні сигнали STM – 1. 
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Лінійне обладнання SL4 відноситься до  систем передачі синхронної 
цифрової ієрархії (SDH). Їхні компоненти служать також базою для 
синхронного лінійного обладнання SL16 (2, 5 Гбіт/с). 

Лінійне обладнання SL4 в своєму складі має: 
-  Кінцеве лінійне обладнання SL4. 
-  Синхронний лінійний регенератор SLR 4. 
-  Стійку для лінійного обладнання. 
-  Програмне забезпечення управління системою (SMSW) для 

операційного 
термінала. 

Конструкція та призначення 

Мультиплексорне, лінійне і службове обладнання, інтегроване в 
одному блоці. 

- Дві незалежні системи розміщуються в одному блоці. Мається 
можливість організувати лінійне захисне переключення (1:1) для 
лінійного обладнання. 

- Незалежні трибутарні інтерфейси з можливістю переключення 
електричних сигналів 155 Мбіт/с чи 140 Мбіт/с, що дозволяє 
передавати сигнали обох цифрових ієрархій.  Крім того, 
використовуються знімні блоки з оптичними трибутарними 
інтерфейсами. 

-  Оптичні висувні блоки для волоконно-оптических ліній малої, 
середньої і великої довжини. Можливість збільшення дальності 
шляхом застосування оптичного передпідсилювача й оптичного 
підсилювача. 

- Незалежне відключення лазерів обох напрямків передачі у випадку 
пошкодження лінії (розрив волокна), що запобігає небезпеці для 
людей, обумовлену випромінюванням лазера. 

-  Контроль здійснюється відповідно до рекомендацій ITU–T G. 781 – 
G.784. Локальне відображення аварійних сигналів на дисплеї і панелі  
терміналу, що може підключатися через інтерфейс V.24/RS – 232 – C. 

- Інтерфейс Qx чи QD2 для підключення до мережі управління 
електрозв'язком (наприклад, EM - OS). 

- ИКМ службовий канал і додаткові інтерфейси для додаткових 
послуг. 

На рис.2 показана структура лінії двонаправленої передачі на 
синхронному лінійному обладнанні SL4. Одномодові волокна є 
середовищем передачі і повинні відповідати рекомендаціям ITU–T 
G.652 (для 1300 нм чи 1550 нм) чи G. 653 (для 1550 нм). 
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При роботі на довжині хвилі 1300 нм довжина регенераційної ділянки 

обмежується максимально можливими втратами 30 дБ, а при довжині 
хвилі 1550 нм – втратами 41 дБ. 

Рівень передачі 13 дБм може бути досягнутим, при довжині хвилі 
1550 нм., шляхом використання оптичного підсилювача. Чутливість – 

45 дБп може бути отримана за допомогою оптичного 
передпідсилювача. 

Варіанти спільного використання передавальних і прийомних блоків з 
оптичними підсилювачами і передпідсилювачами при різному 
загасанні кабелю регенераційної ділянки докладно описуються в 
технічному описі. 

Лінійне обладнання SL4 використовується для роботи з 
двонаправленим захисним лінійним переключенням (1:1). Лінійне 
кінцеве обладнання в цьому випадку містить дві повні системи. 
Цифрові сигнали з різними пріоритетами передаються по двох каналах 
передачі. У випадку несправності каналу з більш високим пріоритетом 
здійснюється переключення на другий канал. Передача інформації з 
більш низьким  пріоритетом припиняється. 

Модульна конструкція синхронного лінійного обладнання SL4 робить 
його придатним для великого числа застосувань. Знімні блоки 
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конструюються так, що ті самі  каркаси можуть використовуватися для 
установки різних блоків. 

Лінійне обладнання SL4 може використовуватися: 
-  Для організації міжстанційних каналів (без SLR). 
-  Для організації протяжних ліній (з SLR чи без них). 
Лінійні регенератори, звичайно, не потрібні для організації  коротких 

міжстанційних каналів зв'язку. Тому тут можлива двонаправлена 
передача між кінцевими станціями по двох окремих волокнах. 

Лінії великої довжини можуть бути реалізовані до визначеної відстані 
також без SLR, коли місцеві умови не дозволяють використовувати 
регенератори, наприклад, у випадку підводних кабелів. У цьому 
випадку можуть застосовуватися оптичні підсилювачі й оптичні 
передпідсилювачі. 

Кращим рішенням для ліній великої довжини є двохстороння 
передача по окремих волокнах з регенератором і кінцевими станціями. 

 
           4.3 Синхронна волоконно-оптична система SL16 
Синхронне лінійне обладнання SL16 забезпечує передачу до 16 

синхронних цифрових сигналів STM-1 при швидкості передачі 155.520 
Мбіт/с чи до 16 плезіохронних цифрових сигналів при швидкості 
передачі 139.264 Мбіт/с. 

Сигнали передаються по одномодовому оптичному волокні в області 
довжини хвилі 1300 нм. чи 1550 нм. Оптичний лінійний сигнал 
формується відповідно до циклу STM–16. 

Швидкість передачі бітів складає 2488.320 Мбіт/с (2,5 Гбіт/с). 
У залежності від конфігурації обладнання на трибутарні порти можуть 

подаватися електричні й оптичні сигнали STM–1. Лінійне обладнання 
SL16 відноситься до сімейства систем передачі (SDH). 

Лінійне обладнання SL16  в своєму складі містить: 
-  Синхронний лінійний термінал SLT 16. 
-  Синхронний лінійний ретранслятор SLR 16. 
-  Стійки для установки лінійного обладнання. 
-  Програмне забезпечення управління системою (SMSW) для 

робочого 
терміналу. 

Конструкція та призначення 

- Мультиплексорне, лінійне і службове обладнання, об'єднане в одну 
секцію стійки. 

- Резервні оптичні блоки в мультиплексорі (як варіант) для (1+1) 
лінійного резервного переключення. 

- Незалежні трибутарні інтерфейси, здатні переключатися для 
електричних 155 Мбіт/с чи 140 Мбіт/с сигналів, що дозволяють 
здійснювати передачу сигналів в обох ієрархіях.  Для специфічних 
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умов застосування дублюються трибутарні виходи. Також маються 
вставні модулі з оптичними інтерфейсами. 

- Оптичні вставні модулі для коротких, середніх і довгих волоконно-
оптичних ліній; збільшення дальності за допомогою оптичного 
передпідсилювача й оптичного підсилювача. 

- Незалежне відключення лазерів обох напрямків передачі у випадку 
пошкодження лінії (розриви волокна). Контроль здійснюється 
відповідно до рекомендацій ITU–T G.781– G.784. Локальне 
відображення аварійних сигналів на дисплеї і панелі терміналу, що 
може підключатися через інтерфейс V.24/RS – 232 – C. 

- Інтерфейс Qx чи QD2 для підключення до мережі управління 
електрозв'язком (наприклад, EM - OS). 

-   ИКМ службовий канал і додаткові інтерфейси для додаткових 
послуг. 

Одномодові волокна повинні відповідати рекомендаціям ITU–T G.652 
(для 1300 нм чи 1550 нм) чи G. 653 (для 1550 нм). 

При роботі на довжині хвилі 1300 нм довжина регенераційної ділянки 
обмежується максимально можливими втратами 25 дБ, а при довжині 
хвилі 1550 нм – втратами 27, 5 дБ. 

Рівень передачі 13 дБм може бути досягнуть при довжині хвилі 1550 
нм за допомогою використання оптичного підсилювача. Чутливість – 
37 дБп може бути отримана за допомогою оптичного 
передпідсилювача. 

Варіанти спільного використання передавальних і прийомних блоків з 
оптичними підсилювачами і передпідсилювачами при різному 
загасанні кабелю регенераційної ділянки докладно описуються в 
технічному описі. 

Лінійне обладнання SL16 розроблене для (1+1) резервного 
переключення. Для цієї мети оптичні блоки в лінійному кінцевому 
обладнання SLT16  можуть дублюватися. Лінійне кінцеве обладнання 
передає цифрові сигнал, які резервуються через тракти передачі 1 і 2. 

На стороні прийому переключення з робочого каналу на резервний 
виконується відповідно до рекомендацій ITU – T G. 783. 

Також є можливим переключення в ручному режимі. 
Завдяки своїй модульній структурі обладнання SL16 може бути 

використане в різноманітних конфігураціях. (рис.4.3) 
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                                                Рисунок 4.3 
                                             
Каркаси, для установки модулів у секції, можуть заповнюватися 

різними вставними блоками. 
Лінійне обладнання SL16 може бути використане в таких мережах: 

-  Міжстанційні з’єднувальні лінії передачі (без використання SLR). 
-  Протяжні магістральні лінії передачі (з і без  використання SLR). 
Короткі лінії передачі, задіяні в міжстанційних з”єднувальних лініях, 

звичайно не вимагають використання лінійних регенераторів, саме з 
цієї причини транзитне з'єднання для двохсторонньої передачі по двох 
окремих волокнах є найбільш прийнятним рішенням. Протяжні лінії 
також можуть бути організовані до визначеної відстані без 
використання регенераторів SLR там, де умови не дозволяють їх 
установлювати, наприклад, у випадку прокладки морських кабельних 
ліній. У цьому випадку можуть застосовуватися оптичні підсилювачі й 
оптичні передпідсилювачі. 
 

4.4 SURPASS hiхх – обладнання транспортних мереж 
Особливість сучасних систем зв'язку складається в широкому 

впровадженні універсальних рішень при побудові транспортних мереж 
регіонального і міського рівня. Призначення цих систем не тільки в 
забезпеченні транспортування мовного трафіка, але й в об'єднанні 
сегментів локальних мереж, а також у забезпеченні нових 
високопродуктивних послуг доступу до баз даних і корпоративних 
послуг передачі даних. Основним фактором, що у даний момент 
визначає вектор розвитку транспортних мереж, є поширеність 
традиційних SDH-рішень. Саме ця технологія як і раніше є основою 
для надання послуг нового покоління. Платформа SURPASS hi 
компанії Siemens є наступним поколінням обладнання для побудови 
транспортних мереж. Вона забезпечує реальне надання 
мультисервісних послуг і відповідає вимогам конвергентних мереж 
завтрашнього дня. Це платформа з високою модульністю, що охоплює 
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весь ряд мережних додатків, від регіональних і міських мереж до 
граничного рівня SDH-системи сімейства Surpass hi 70хх.  
Мультисервісна платформа SURPASS hi 7070 призначена для 
побудови транспортних мереж регіонального рівня і забезпечує 
їхнє з'єднання з мережею доступу. Платформа характеризується 
високою продуктивністю і широкими функціональними можливостями: 

- наявність SAN-інтерфейсу (FICON, Fiber Channel); 
- лінійних інтерфейсів STM-64 і DWDM;  
- підтримка  комутації для сигналів VC-4-4c, VC-4-16c і VC-4-64c.;  
- виконується транспортування різних потоків зі швидкостями в 

широкому діапазоні від 2 Мбіт/с до 40 Гбіт/с.; 
- передбачений також набір інтерфейсів STM-64 (10 Гбіт/с), 

включаючи різні WDM-варіанти. 
У той же час платформа SURPASS hi 7050 застосовується для 

побудови транспортних мереж міського рівня, а також як 
термінальне обладнання для підключення великих корпоративних 
клієнтів.  

Обладнання hi 7050 являє собою компактний і економічний 
мультиплексор з інтеграцією послуг передачі мови і даних. Він 
розроблений 
для офісних потреб замовника, для доступу до міської мережі і 
випускається з лінійними швидкостями від STM-1 і STM-4 до STM-16.    

Обладнання є універсальним з погляду транспортування 
різнорідного трафіка і дозволяє передавати потоки PDH, SDH і 
Ethernet. Рішення на базі SURPASS hi 7050 дозволяють будувати 
фундамент для переходу до сучасних міських мереж нового покоління.  
    Інтеграція нового обладнання в існуючі мережі SDH захищає 
капіталовкладення і підтримує традиційні TDM-послуги (рис.4.4). У той 
же час надання Ethernet-послуг відкриває двері для нових замовників і 
великих можливостей у бізнесі. 
    Транспортна платформа SURPASS hi 70xx компанії Siemens 
відрізняється широкими можливостями масштабувания. 

Це дозволяє операторові споконвічно замовляти базову 
конфігурацію за мінімальною ціною і потім, поступово нарощувати 
можливості системи. Слід зазначити, що мова йде не тільки про 
збільшення пропускної здатності, але і про розширення пропонованих 
послуг, а також про впровадження нових. 
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Рисунок 4.4   Приклад побудови транспортної мережі міського  
                            рівня на базі платформ Surpass hiхх 

                     5 СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ SDH КОМПАНІЇ  
                                       " ЕСІ Telecom Ltd "  (Ізраїль) 
 

    5.1 XDM™ - інтелектуальна  оптична мережна платформа 
  
Технології SDH/SONET довели свою надійність і практичність для 

транспортних мереж. Тисячі мереж з використанням SDH/SONET були 
побудовані за останні роки, і продовжують будуватися в ще великих 
обсягах. Фактично, технології SDH/SONET настільки широко поширені і 
надійні, що інтерфейси SDH/SONET вбудовують в обладнання 
доступу, комутатори, маршрутизатори й оптичні елементи, 
перетворюючи SDH/SONET в основні технології 21-го століття. 

Однак, незважаючи на те, що SDH/SONET роблять гігантські кроки 
вперед, традиційне обладнання SDH/SONET не пристосовується до 
умов експлуатації, призначено для роботи з конкретною швидкістю 
передачі, не може надати гнучкість, ємність і сервіси, що потрібні 
операторам. Як швидкість в організації доступу і потужності 
магістральних ділянок мережі, так і взаємодія між магістральним 
рівнем і рівнем доступу стає головною перешкодою для мережних 
операторів. 

У Lightscape Networks (фірма виробник), зосередили свої зусилля на 
подоланні саме цієї перешкоди при розробці XDM™. XDM поєднує в 
собі можливості безлічі технологій, таких, як: спектральне ущільнення 
з поділом по довжині хвилі (DWDM), мультиплексування з тимчасовим 
поділом каналів (TDM), і цифрова крос-комутація (DXC), у єдиному 
оптичному мережному елементі наступного покоління. Приймаючи до 
уваги величезний ріст трафіка даних і для ефективного використання 
оптики для передачі потоків даних, в XDM є можливість комутації 
пакетів IP і ATM і інтерфейси 

Gigabit Ethernet (Gb)  (Рис.5.1) 



 45 

   Рисунок 5.1 
Система  спроектована так, що оператор може вибрати тільки 

необхідні йому на даний момент можливості і збільшувати 
функціональність в міру потреби. У результаті,  одержали 
мультисервісну і гнучку платформу широкого призначення. 

Велика пропускна здатність XDM, нарощуваність, широкодоступна 
комутація і підтримка сервісів високого рівня привносять у транспортні 
мережі новий вимір, роблячи їх простішими, і багатофункціональними. 

 
             5.2 Можливості DWDM 
 DWDM значно збільшує ємність  мережі передачі даних за 

допомогою мультиплексування й одночасної передачі великої кількості 
сигналів на різних довжинах хвиль по одному оптичному волокну. Це 
дає можливість передачі усіх відомих сигналів, включаючи SDH, 
SONET, PDH, ATM і IP. 

Маючи  технологію DWDM, XDM підтримує багатогігабітні 
магістральні лінії. XDM підтримує до 40 каналів DWDM, розширюваних 
до 80 каналів, і передає до 400 Гбіт/с трафіка голосу або даних, 
розширюваного до 800 Гбіт/с. 

XDM - це найкраще рішення для розширення сьогоднішніх і 
майбутніх мереж, тому що він комбінує могутні можливості DWDM з 
TDM. Також він дає найвищий рівень продуктивності одночасно з 
надійністю. Більш того, властиві йому функції DWDM забезпечують 
операторові можливість побудови інтелектуальної інфраструктури з 
практично необмеженими шляхами розширення. 

 

                5.3 Типи полиць XDM 
 У залежності від застосування, топології і необхідній конфігурації 

можна використовувати 3 типи полиць XDM: 
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XDM™-1000 (стандартна полиця) - мультисервісний міський 
оптичний комутатор, розроблений для застосування на центральних 
комутаторах високої ємності. 

XDM™-500 (компактна полиця) - шлюз доступу до даних, 
розроблений для додатків (відгалужень) із середньою ємністю 
інтерфейсів і установки у вуличних шафах. 

XDM™-2000 багатофункціональний інтелектуальний оптичний 
комутатор, оптимізований для оптичних відгалужень DWDM. 

Для спрощення роботи й обслуговування усі варіанти полиць XDM 
підтримують однакові типи плат і модулів. Полки відрізняються тільки 
фізичними розмірами і кількістю слотів введення-виведення. 

У підсумку, XDM, розроблений у Lightscape Networks, комбінує в 
собі функціональність оптичного мультиплексора DWDM, 
мультиплексора введення-виведення і вузько-, широко-, все-
діапазонного цифрового кроса-комутатора в єдиній системі.  

                   5.4 Конструкція системи 
Система XDM забезпечує виняткові оптичні можливості за 

допомогою різних блоків для мультиплексування/ 
демультиплексування, оптичних підсилювачів (бустери, лінійні 
підсилювачі і передпідсилювачі), транспондерів (перетворювачі), 
модулів оптичних мультиплексорів введення-виведення (OADM), 
модулів эквалайзерів і ін. 
   Єдина система XDM-1000, встановлена в стійку 2200мм забезпечує 
до 24 різних довжин хвиль або до 12 довжин хвиль для прийому-
передачі. Дві системи XDM-2000, встановлені в одну стійку 2200 мм 
забезпечують до 48 різних довжин хвиль або до 24 довжин хвиль для 
прийому-передачі. 
Для збільшення гнучкості, модулі мультиплексування, 
демультиплексування, бустери і підсилювачі можуть бути встановлені 
у верхній або нижній відсіки системи XDM-1000. 
    Система каналів DWDM, використовувана Lightscape Networks, 
забезпечує до 41 частоти від 192.10 ТГц до 196.10 ТГц із середньою 
міжканальною відстанню 100 ГГц, що відповідає рекомендаціям ITU-T 
G.692. 
   Платформа широкого призначення XDM дозволяє істотно збільшити 
ефективність використання існуючих ресурсів будь-якої мережі. 
Наприклад, вона може виводити будь-який сигнал 2 Мбіт/с з будь-
якого потоку STM-64 (10Гбіт/с), використовуючи перевагу своєї  
матриці. Ця можливість істотно скорочує витрати. Фактично, XDM 
виключає витрати на проміжне обладнання між рівнями DWDM і 
SDH/SONET. 
   Можливі постачання системи в конфігураціях, що включають у себе 
16-канальну систему з можливістю розширення до 32 і 64 каналів (при 
використанні L-діапазону) і 40-канальну систему з можливістю 
модернізації до 80 каналів (також при використанні L-діапазону). 
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   При використанні 40-канальної системи DWDM і транспондерів на 
10Гбіт/с, або плат введення-виведення XDM, система досягає 
загальної ємності 400 Гбіт/с. Ця ємність може бути збільшена до 800 
Гбіт/с при використанні 80-канального DWDM. 

                     5.5 Функції DWDM 
Технологія DWDM довела свою високу ефективність для передачі 

великих обсягів трафіка на довгі дистанції, забезпечуючи при цьому 
високі показники по надійності й економічності рішення. XDM 
оснащений розпаралеленою оптичною системою, що готова 
відповідати постійному ростові оптичних мереж за допомогою 
наступних можливостей: 

• Мультиканальна гнучкість 
     • Велике сімейство рішень забезпечує дальність роботи до 300 км 
для міських і регіональних додатків і до 700 км для національних 
додатків (при використанні підсилювачів для великих дистанцій без 
електричного відновлення сигналу, що використовуються в XDM-4000). 
    • Прозора передача каналів SDH/SONET, PDH, ATM, Gb і IP. 
    • Інтегровані функції DWDM/SDH. 
    • Можливість модернізації канал за каналом без утрати трафіка 
починаючи з одного каналу. 
   • Топології Точка-Точка, або Схід-Захід. 
   • Введення або виведення будь-якого каналу на будь-якому вузлі. 
   • Повна відповідність стандартам ITU-T. 
  • Надзвичайно могутня система управління, що робить легким 
управління, моніторинг і обслуговування XDM. 
  • Проста установка в стійки ETSI або 19". 
  • Повна програмна й апаратна сумісність з обладнанням SDH 
SYNCOM™, забезпечує дешеве інтегроване транспортне рішення. 
 • Повне управління мережею за допомогою мережної системи 
управління eNM. 
 • Малі розміри. 

 

                    5.6  Побудова полки XDM-1000 
У полки XDM установлюються модулі 
мультиплексування/демультиплексування, оптичні волоконні 
підсилювачі (OFА) і інші плати і модулі, які використовуються для 
обробки і підсилення сигналів DWDM. 
Стандартна полка XDM-1000 розміщується в корпусі глибиною 285 мм, 
шириною 450 мм і висотою 1100 мм з верхнім і нижнім відділеннями, як 
показано на рис. 5.2. У нижньому відділенні розміщені плати I/O, 
матриці комутації, процесорні і загальні плати. У верхньому відділенні 
розміщені модулі інтерфейсів електричних з'єднань і модулі 
DWDM/OADM. У полиці також є два блоки xINF (Блоки фільтрів 
вхідного живлення) і три блоки xFCU (Блоки управління вентиляцією).   



 48 

           

 
Рис. 5.2   Розкритий вигляд стандартної полки XDM-1000 

 
  XDM-1000 може встановлюватися або в 2200 мм стійці, або в 

стійці 2600 мм стандарту ETSI. Дві полки XDM-1000 можуть 
монтуватися в 2600 мм стійці,  тоді як у 2200 мм стійці міститься тільки 
одна полиця XDM. Можна поєднувати кілька стійок для розширення 
ємності інтерфейсів I/O однієї  полки  системи  XDM-1000. У  такій  
конфігурації  полку  XDM-1000,  утримуючу  плату  матриці    комутації, 
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називають   майстром-полицею.   Інші   складові   використовуються   
як  полки розширення,  забезпечуючи  ємність  до  22000  портів  E1  (2 
Мбіт/с)  у повній системі XDM. 
  Коли XDM-1000 розширюється понад одну стійку, для об'єднання 
застосовується міжстійкова  шина-перемичка  для всіх кабельних і 
оптично-волоконних з’єднань. (рис.5.3) 

                       
    Рисунок 5.3 Варіант комплектації стійки полками XDM-1000 + XDM-
500 

 
                  5.7 Розташування плат XDM-1000 
         Стандартна полка XDM-1000 складається з верхнього 

відділення, що містить модулі з'єднань, нижнього відділення, у якому 
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розміщені плати I/O і загальні плати, й окремо розташованих блоків 
управління  вхідними  фільтрами електроживлення і вентиляцією. 
Стандартне розташування плат XDM-1000 ілюструє рис. 5.4: 

 
                Рисунок 5.4   Стандартне розташування плат в XDM-1000 

 
 Верхнє відділення: 
- Одинадцять слотів    (з  M-IO1  по  M-IO11) виділені під модулі  

з'єднань електричних інтерфейсів, або модулі DWDM/OADM, 
оптичного бустера, оптичного перепідсилювача. 

- Два фільтри вхідного живлення xINF. 
         Нижнє відділення: 
- Дванадцять слотів  (з  IO1 по  IO12) гнучко виділені  під  плати I/O 

і/або транспондери (у залежності від конфігурації). 
- Два слоти (X1 і X2) виділені під плати матриць HLXC. 
- Два слоти (C1 і C2) виділені під плати xMCP.                            

    Модуль зовнішніх з'єднань MECP розташований  у  нижньому  
відділенні  полиці XDM-1000  над платами xMCP для  підключення до  
них  інтерфейсів  управління, доступу до заголовків  (OHA) і  каналів  
службового  зв'язку (OW).  Верхнє   відділення  має 11 модулів  
з'єднань зі  здвоєними слотами.  Плати електричного I/O, встановлені 
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в нижньому відділенні, взаємодіють з полицею XDM-1000 через модулі 
інтерфейсів  з'єднань,  встановлених у верхньому відділенні. Ці модулі 
з’ємні,  що дозволяє гнучко розподіляти фізичні порти I/O.  Плати 
оптичного I/O   використовують внутрішні змінні модулі I/O для 
інтерфейсів сигналів і не вимагають  модулів з'єднань у верхньому 
відділенні. Вільні слоти верхнього відділення в оптичних системах, 
таким чином, можуть виділятися під модулі мультиплексування DWDM 
або OADM, або модулі підсилювачів. 

 

        Плати управління, матриці комутації і плати вводу/виводу 
(I/O) 

        Полку XDM  сконструйовано так, щоб  забезпечити простоту 
монтажу і  легкість  обслуговування. Вона  характеризується  
наступними   особливостями: 

- Модулі з'єднання у верхньому відділенні розташовані  
якнайближче до плат I/O у нижньому відділенні. 

 - Плати матриць HLXC-L і HLXC-R розташовані біля  бічної  стінки  
полки,  щоб полегшити підведення шин трафіку до плат I/O. 
 -Плати управління  xMCP розташовані  так,  щоб  полегшити  
виявлення  будь-яких проблем контролю. 
- Блок  MECP  розташований   над   платами   xMCP,  щоб  

полегшити    розведення інтерфейсів зовнішнього управління. 
 

       Плата матриці крос-комутації високого і низького рівнів 
(HLXC)  
     XDM містить дві ідентичні плати матриці крос-комутації високого  і   
низького рівнів (HLXC). Обидві плати виконують функції крос-комутації 
і   синхронізації вузла одночасно з резервуванням за схемою 1+1. У 
випадку відмовлення схем робочої плати  HLXC або її  з'єднань  
пропуску  трафіку,  плати  інтерфейсів  I/O переключаються на 
резервну плату HLXC протягом 50 мс. Аналогічно, у випадку 
відмовлення апаратури TMU робочої плати HLXC, резервний TMU  
бере  на себе контроль  тактових  сигналів  без  порушення  пропуску  
трафіку.  Робоча  плата  HLXC задається Мережним Менеджером 
eNM. 

 

         Плата головного процесора управління (xMCP) 
      Плати  Головного Процесора  Управління  xMCP   виконують   
функції   зв'язку, управління,  контролю  аварійних  повідомлень  і  
обслуговування  системи  XDM. Додаткова плата xMCP може на вибір 
забезпечувати можливість повного резервування за схемою 1:1,  
оскільки  резервна плата  xMCP  має базу  даних,  ідентичну базі даних 
робочої плати xMCP. При відмовленні робочої плати  xMCP,  резервна 
плата стає працюючим блоком управління. 
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         Головна панель контролю устаткування (MECP) 
MECP з'єднує інтерфейси управління, доступу до заголовків (OHA) і  

каналів службового  зв'язку  (OW)  із  працюючою  платою  xMCP.  
Фізичне   з’єднання системи управління забезпечує плата  зовнішніх 
з'єднань  (ECB),  розташована  над MECP. Крім цього,  MECP генерує 
аварійні сигнали і включає індикатори, наприклад,  завантаження  ПО,  
перезапуску,   конфігурування  і  т.п.   Плата    зовнішніх з'єднань (ECB) 
забезпечує фізичний інтерфейс між XDM і зовнішніми пристроями 
управління і генераторами. 

 

          Установка плат вводу/виводу (I/O) 
       Дванадцять  слотів у стандартній полиці  XDM-1000 

виділяються  для  установки  плат  I/O різного  типу. Усі  плати  I/O  у  
XDM  цілком взаємозамінні як у стандартної,  так  і  в  компактній  
полицях  і  можуть встановлюватися у будь-який слот без обмежень. 
Три  плати  IOP  (резервні вводу/виводу)  можуть   використовуватися 
одночасно для різних електричних інтерфейсів  (тобто E1, DS3, STM-
1), і будь-який слот у полиці XDM конфігурується з резервною платою 
для до трьох плат того самого типу. 

        Електричні интерфейсні модулі 
      Платам  електричного  I/O  виділяється  модуль  інтерфейсів   
з'єднань.   Цей модуль служить платою  вводу/виводу електричного 
лінійного  трансивера  і   підключається до плат I/O по задній 
об’єднуючій шині XDM. Наприклад, коли 11 плат PIO2_84     
встановлені  у  нижньому  відділенні  XDM-1000,  11  сполучних    
модулів M2_84xx  повинні  бути встановлені у верхньому відділенні.  У 
цьому випадку, якщо потрібне  резервування  апаратури,  та  одна  
плата  PIO2_84   I/O   повинна  бути конфігурована як резервна, а 
відповідний резервний сполучний  модуль  M2_84P I/O 
встановлюється у відповідний слот верхнього відділення XDM-1000. 
Слот 12 завжди конфігурований як оптичний без модуля у верхньому 
відділенні. 

 

        Модулі плати оптичного трансивера 
        Плати   оптичного  вводу-виводу   використовують  змінні 

модулі оптичних трансиверів. Такі модулі вставляються безпосередньо 
в плати  I/O  у  якості  інтерфейсів сигналів.  

 

         Модулі DWDM 
       Плати  оптичного  I/O   не   вимагають   сполучних   модулів   

для    інтерфейсу сигналів, і три  вільних  слота  можуть  бути  виділені 
під  модулі  DWDM/OADM для мультиплексування і підсилення 
сигналів оптичних плат.  
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