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 1 ЦИФРОВІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
        

 1.1 Побудова і  особливості  ВОСП плезіохронної 
(PDH)  та  синхронної (SDH) цифрових ієрархій  

1.1.1 Плезiохронна цифрова ієрархія – PDH

     Нові технології телекомунікацій почали розвиватись в зв‘язку з 
переходом  від  аналогових  до  цифрових  методів  передачі  даних, 
заснованих на мультиплексуванні з часовим розділом каналів і ІКМ.

     При використанні цифрових методів, мультиплексор (типу n:1) 
формує,  як  відомо,  із  n вхідних  цифрових  послідовностей  одну 
вихідну,  яка складаєтьсяіз груп які повторяються по  n однойменних 
блоків (біт, байт, кілька байтів), зформованих за цикл. Мультиплексор 
теоретично  повинен  при  цьому  забезпечити  швидкість  передачі 

даних порядку n х v, де v – швидкість передачі даних одного вхідного 
каналу, яка припускається однакова для всіх каналів.

     Якщо в якості вхідного використовується сигнал основного 
цифрового каналу  DS0 (ОЦК) зі швидкістю передачі 64 кбіт/с, то за 
допомогою  одного  мультиплексора  типу  n:1  можна  теоретично 

формувати потоки зі швидкістю n х 64 кбіт/с. Так для Bell D2 ми мали 
потік 24 х 64 кбіт/с. Якщо вважати цей мультиплексор першим в схемі 
каскадного з‘єднання з декількох мультиплексорів другого, третього, і 
т.д. рівнів типу  m:1,  l:1,  k:1…, то можна сформувати різні ієрархічні 
набори  цифрових  швидкостей  передачі,  або  цифрові  ієрархії,  які 
дозволяють довести цей процес мультиплексування, або ущільнення 
каналів,  до необхідного рівня,  який дає необхідну кількість  каналів 
DS0 на виході, вибираючи різні коефіцієнти кратності n, m, l, k … .
       Три такі ієрархії були розроблені на початку 80-х років. В першій з 
них,
прийнятій  в  США  і  Канаді,  в  якості  швидкості  сигналу  первинного 
цифрового  потоку  ПЦП  (DS1)  вибрана  швидкість  1544  кбіт/с 
(фактично n = 24 інформаційних канали 64 кбіт/с). В другій , прийнятій 
в  Японії,  використовувалась  та  ж  швидкість  для  DS1.  В  третій, 
прийнятій  в  Європі  та  Південній  Америці,  в  якості  первинної  була 
вибрана швидкість 2048 кбіт/с (формально n = 32, фактично n = 30, 
тобто в якості інформаційних використовується тридцять телефонних 
або інформаційних каналів 64 кбіт/с плюс два канали сигналізації  та 
управління по 64 кбіт/с).
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     Три  схеми  цифрових  ієрархій  приведені  в  таблиці  1.1.: 
американська (АС), японська (ЯС) і європейська (ЄС).

     Паралельний розвиток трьох ієрархій не міг сприяти розвитку 
глобальних  телекомунікацій  в  світі  в  цілому,  тому  комітетом  по 
стандартизації  ITU-T або МСЕ-Т були зроблені кроки по їх уніфікації 
та можливому об‘єднанню.

Таблиця 1.1 
Рівень 

цифрової
ієрархії

Швидкості передачі, відповідні різним схемам цифрової
ієрархії
27BАмериканська 28BЯпонська 29BЄвропейська

0 64 64 64
1 1544 1544 2048
2 6312 6312 8448
3 44736 32064 34368
4 ---- 97728 139264

В результаті був розроблений стандарт, згідно якому:
 - по-перше, були стандартизовані три перших рівні першої ієрархії 
(DS1-  DS2-DS3), чотири рівні другої ієрархії (DS1-DS2-DSJ3-DSJ4) і 
чотири рівні третьої ієрархії (Е1-Е2-Е3-Е4) в якості основних і вказані 
схеми кросс-мультиплексування ієрархій, наприклад з третьої ієрархії 
в першу (з першого рівня на другий рівень) і зворотньо (з третього на 
четвертий  рівень),  що  показано  на  рис.2.1.  (коефіцієнти 
мультиплексування  показані  на  лініях  зв‘язку  блоків,  які 
представляють швидкості передачі);
 - по-друге, останні рівні першої (274 Мбіт/с) та третьої (565 Мбіт/с)

ієрархій не були рекомендовані в якості стандартних;
 - по-третє, була збережена гілка 32064 – 97728 кбіт/с (або приблизно

–  32  –  98  Мбіт/с)  в  другій  ієрархії,  тобто  рівні  DSJ3  і  DSJ4, 
паралельні  рівням  DS3  в  першій  ієрархії  та  Е4  в  третій  ієрархії. 
Рівень  DSJ3  фактично  відповідає  рівню  Е3,  що  полегшує  кросс-
мультиплексування з другого рівня на третій. Рівень DSJ4 – 98 Мбіт/с 
–  був  можливо  збережений  для  сумісності  з  технологією 
розподіленого оптоволоконного інтерфейсу даних FDDI.
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 32,064 Мбіт/с 6,312 Мбіт/с  97,728 Мбіт/с1,544 Мбіт/с

64 к біт/с  1,544 Мбіт/с  6,312 Мбіт/с  44,736 Мбіт/с  247,176 Мбіт/с

 2,048 Мбіт/с  8,448 Мбіт/с  34,368 Мбіт/с  139,264 Мбіт/с
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                     ЄС                                  

Рис. 1.1 Схема мультиплексування і кросс-мультиплексування
в  американській  (АС),  японській  (ЯС)  і  європейській  (ЄС) 

ієрархіях.
     Недоліки плезіохронної цифрової ієрархії

   Сутність  основних  недоліків  PDH в  тому,  що  додаток 
вирівнюючих  біт  робить  неможливим  ідентифікацію  та  вибір, 
наприклад,  потоку  64  кбіт/с,  або  2  Мбіт/с,  “зашитого”  в  потік  140 
Мбіт/с,  без  повного  демультиплексування  або  “розшивки”  цього 
потоку  і  виведення  вирівнюючих  біт.  Одна  справа  “гнати”  потік 
міжміських  або  міжнародних  телефонних  розмов  від  одного 
телефонного  вузла  до  другого  “зшиваючи”  та  “розшиваючи”  їх 
достатньо  рідко.  Друга  справа  –  зв‘язувати  декілька  банків  та  їх 
відділень за допомогою PDH мережі. 

В останньому випадку часто приходиться або виводити потік 64 
кбіт/с із потоку 140 Мбіт/с, щоб завести його, наприклад у відділення 
банку, або навпаки виводити потік 64 кбіт/с або 2 Мбіт/с із банка для 
введення  його   в  потік  140  Мбіт/с.  Здійснюючи  таке 
введення/виведення,  приходиться  проводити  достатньо  складну 
операцію трьохрівневого  демультиплексування  (“розшивання”)  PDH 
сигналу з додаванням вирівнюючих (на всіх трьох рівнях) біт і  його 
наступного  трьохрівневого  мультиплексування  (“зшивання”)  з 
додаванням нових вирівнюючих біт.

    Схема такої  операції  для одного користувача (з  потоком 2 
Мбіт/с)  показана на  рис.  1.2.  При наявності  багатьох  користувачів, 
яким потрібно вводити/виводити вихідні (наприклад, 2 Мбіт/с) потоки, 
для  апаратурної  реалізації  мережі  потрібна  надзвичайно  велика 
кількість  мультиплексорів,  в  результаті  експлуатація  мережі  стає 
економічно невигідною.

                                                                                             34 Мбіт/с
                                   140                                                                                                                    140

                                         34                                                                                                                    34

                                                                                                   8 Мбіт/с
                                                        34                                                                                      34

                                                          8                                                                                      8

                                                                                               2 Мбіт/с
                                                                        8                                                         8
 
                                                                         2                                                        2

 

                                                                           Користувач
              
                                      Рисунок 1.2 Виведення 2 Мбіт/с 
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    Друге  вузьке  місце  технології  PDH –  слабі  можливості  в 
організації службових каналів для  контролю і управління потоком в 
мережі і практично повна відсутність засобів маршрутизації низових 
мультиплексованих потоків,  що вкрай важливо для використання в 
мережах передачі даних. Звичайно, в цілях наступної ідентифікації та 
сигналізації,  потоки  розбиваються  на  групи  циклів,  в  яких  потім 
компонуються  групи  з  декількох  циклів  (фреймів)  або  зверхцикли 
(мультифрейми).  Останні,  даючи  можливість  ідентифікувати  на 
приймальній  стороні  окремі  цикли,  в  які  вводяться  додаткові  біти 
циклічних завадостійких кодів.  Однак ці засоби достатньо слабкі на 
перших двох рівнях АС і ЯС ієрархії. Наприклад, мультифрейми Т1 
дозволяють формувати крім сигналу синхронізації, кодову групу коду 
CRC-  6 (6  біт  контрольного  коду  на  4632  біта  –24  фрейми)  та 
службовий канал даних зі швідкістю 4 кбіт/с, який використовується, 
для посилки сигналу втрати синхронізації фрейму.

1.1.2 Синхронна цифрова ієрархія - SDH

     Вказані недоліки  PDH та бажання їх ліквідувати привели до 
розробки  в  США ще однієї  ієрархії  –  ієрархії  синхронної  оптичної 
мережи SONET, а в
Європі   аналогічної  синхронної  цифрової  ієрархії  SDH,  які  повинні 
були використовуватись на волоконно-оптичних лініях зв‘язку (ВОЛЗ). 
Метою розробки була ієрархія, яка дозволяла :

– вводити/виводити  вхідні  потоки  без  необхідності   проводити 
складання/розкладання  (а  значить  мати  можливість  визначати 
положення кожного вхідного потоку, який складає загальний потік);

– систематизувати  ієрархічний  ряд  швидкостей  передачі  та 
продовжити його за межі ряду PDH;

– розробити  стандартні  інтерфейси  для  полегшення  стиковки 
обладнання.
     Для досягнення поставлених цілей американськими фахівцями 
першочергово передбачалось:

– по   перше,  використовувати  синхронну,  а  не   плезіохронну 
схему  передачі  з  побайтним  (а  не  побітним  )  чергуванням  при 
мультиплексуванні;

– по   друге,  покласти  в  основу  ієрархії  SONET первинну 
швидкість передачі ОС1 = 50,688 Мбіт/с, засновану на використанні 
стандартного  періоду  повторення  фрейму  (циклу)  125  мкс,  який 
приймає  вигляд  двовимірної  матриці  формату  3х264  байта 
(264х3х8х8000 = 50688000 біт/с),  так як вона дозволяє продовжити 
американську гілку  PDH ієрархій, тобто 1,5 – 6 – 45 Мбіт/с, останній 
рівень  якої,  шляхом  додавання  необхідних  заголовків,  міг  би  бути 
перетворений в перший рівень нової ієрархії ОС;
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– по  третє, включити до ієрархії достатню кількість (початково 
48)  рівнів  ОС1 –  ОСn (  в  даний  час  вона  включає значно більше 
рівнів)  і  прийняти  кратність наступних рівнів ієрархії,  яка дорівнює 
номеру рівня, тобто:

      ОС3 = 3хОС1 = 3х50,688 = 152,064 Мбіт/с;
– по четверте, використовувати відому на той час технологію 

інкапсуляції  даних,  запропонувавши  технологію  віртуальних 
контейнерів,  їх  упаковки  і  транспортування,  яка  дає  можливість 
загружати та переносити в них фрейми PDH ієрархії зі швидкостями 
1,5 – 6 – 45 Мбіт/с;

– по п‘яте, орієнтувати ієрархію на використання оптичних (а не 
електричних ) середовищ передачі сигналу.

     В 1984 – 86 роках, розглянувши ряд альтернатив, комітет Т1 
(США) запропонував використовувати сигнал зі  швидкістю передачі 
50,688 Мбіт/с., як основний синхронний транспортний сигнал STS – 1. 
Але,  враховуючи  невдачу  практичного  запровадження  крос-
мультиплексування  існуючих  PDH ієрархій,  розробники  технології 
SONET не могли не враховувати необхідність полегшити процедуру 
взаємодії європейської та американської PDH ієрархій і не зважати на 
стандарти  ССІТТ  на  цифрову  ієрархію,  яка  включає  діапазони 
швидкостей 1,5 – 140 Мбіт/с, а також аналогічні європейські розробки, 
названої  SDH ієрархією,  або  технологією  SDH.  В  останній,  як 
основний  формат  синхронного  сигналу,  був  прийнятий  синхронний 
транспортний модуль STM – 1, який має швидкість передачі 

155,52  Мбіт/с  та  дозволяє  інкапсуліровати  всі  фрейми 
європейської PDH ієрархії, в тому числі фрейм Е4 (140 Мбіт/с).

 В  результаті  комітетом  SONET було  прийняте  рішення  – 
відмовитись  від  впровадження  ще  однієї  відокремленої  ієрархії 
(тобто  SONET) і розробити на її основі синхронну цифрову ієрархію 
SONET/ SDH, перший рівень якої ОС1 приймався рівним 51,84 Мбіт/с, 
що  дозволило  шляхом  розробки  розвиненої  схеми 
мультиплексування  і  крос-мультиплексування,  запропонувати 
уніфікований набір віртуальних контейнерів, який дозволяє помістити 
в їх оболонки всі формати фреймів стандартних рівнів американської 
та європейської PDH ієрархій.

     Тепер  синхронний  транспортний  модуль  STM –  1(155,52 
Мбіт/с), запропонований для європейської версії SDH, з одного боку, 
співпадав  з  новою швидкістю  SONET ОС3 (51,84х3  =  155,52),  а  з 
другого  –  дозволяв  включити  в  схему  мультиплексування 
максимальну швидкість європейської PDH ієрархії –140 Мбіт/с.

     
1.1.3 Синхронні цифрові мережі  SDH
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     Цифрові мережі, які розроблені і запроваджені до виникнення 
синхронних  мережевих  технологій  SONET/SDH, були,  по  суті, 
асинхронними  системами,  так  як  не  використовували  зовнішню 
синхронізацію від центрального, основного джерела. В них втрата біт 
(або  неможливість  їх  чіткої   локалізазії)  приводили  не  тільки  до 
втрати інформації, але і до порушення синхронізації. На прийомному 
кінці  мережі було простіше викинути невірно отримані фрейми,  ніж 
забезпечити  відновлення  синхронізації  з  повторною  передачею 
втраченого  фрагменту,  як  це  робиться,  наприклад,  в  локальних 
мережах.  Це  означає,  що  вказана  інформація  буде  втрачена 
безповоротно.

     В  синхронних  мережах  середня  частота   всіх  місцевих 
таймерів  або  однакова  (синхронна)  або  близька  до  синхронної 
(плезіохронна)  завдяки  використанню  центрального  таймера 

(джерела) з точністю10ˉⁿ, де  n може дорівнювати 9(це дає для  DS3 
можливе  відхилення  швидкості  порядка  0,045  біт/с).  В  цій  ситуації 
необхідність вирівнювання фреймів або мультифреймів стоїть не так 
гостро, а діапазон вирівнювання значно вужчий.

    Більш того,  ситуація  з  виділенням  визначеного  фрагменту 
потоку (наприклад,  каналу  DS1 або Е1)  спрощується,  якщо ввести 
вказівники початку цього фрагменту в структурі інкапсулюючого його 
фрейма  (циклу).  Використання  вказівників  дозволяє  гнучко 
компонувати  внутрішню  структуру  контейнера-носія.  Збереження 
вказівників в деякому буфері (заголовці фрейма або мультифрейма) 
та  їх  додатковий  захист  кодами  з  корекцією  помилок  дозволяє 
отримати виключно надійну систему внутрішньої структури корисного 
навантаження  (фрейма,  мульти  фрейма  або  контейнера),  яке 
передається по мережі. 

    Вказані  міркування  говорять  про  те,  що  синхронні  мережі 
мають ряд переваг перед асинхронними, основні з них наступні: 

– спрощення  мережі забезпечується  тим,  що  в  синхронній 
мережі  один мультиплексор  вводу-виводу дозволяє безпосередньо 
ввести (вивести), наприклад, сигнал Е1 (2 Мбіт/с) із фрейма (або в 
фрейм)  STM-1  (155  Мбіт/с),  замінює  цілу  “низку”  мультиплексорів 
PDH, даючи економію не тільки в обладнанні,  але і  в необхідному 
місці для розміщення, живлення та обслуговування;

– надійність та самовідновлення мережі,  обумовлені тим, що, 
по-перше,  мережа  використовує  волоконно-оптичні  кабелі(ВОК), 
передача  практично  не  підвладна  дії  електромагнітних  завад,  по-
друге,  архітектура  та  гнучке  управління  мережами  дозволяє 
використовувати  захищений  режим  роботи,  який  допускає  два 
альтернативних шляхи розповсюдження сигналу з майже миттєвим 
переключенням у випадку пошкодження одного з них, а також обхід 
пошкодженого вузла мережі;
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– гнучкість управління мережею, обумовлена наявністю великої 
кількості  достатньо  широкосмугових  каналів  управління  та 
комп‘ютерної  ієрархічної  системи управління  з рівнями мережевого 
та  елементного  менеджменту,  а  також  можливістю  автоматичного 
дистанційного  управління  мережею  з  одного  центра,  включаючи 
динамічну  реконфігурацію  каналів  та  збирання  статистики  про 
функціонування мережі;

– виділення смуги пропускання на вимогу – сервіс, який раніше 
міг  бути  здійснений  тільки  завчасно  (наприклад,  за  кілька  днів) 
спланованої домовленості (наприклад, введення необхідного каналу 
при  проведенні  відеоконференцій),  зараз  може  бути  наданий  за 
кілька  секунд  шляхом  переключення  на  другий  (широкосмуговий) 
канал;

– прозорість  для  передачі  любого  трафіка –  факт, 
обумовлений використанням віртуальних контейнерів для передачі, 
сформованого  іншими  технологіями,  навіть  самими  сучасними  – 
Frame Relay, ISDN та ATM;

– уніфікованість  застосування -  технологія  може  бути 
використана  як  для  створення  глобальних  мереж  або  глобальної 
магістралі, яка передає з точки в точку тисячі каналів зі швидкістю до 
40 Гбіт/с,  так і  для компактної  кільцевої  корпоративної  мережі,  яка 
об‘єднує  десятки локальних мереж;

– простота  нарощування  потужності –  при  наявності 
уніфікованої  стійки для розміщення апаратури перехід на наступну 
більш високу швидкість  ієрархії  можна здійснити просто – вийняти 
одну групу функціональних блоків і вставити  іншу (розраховану на 
більшу швидкість) групу блоків.

1.1.4 Особливості побудови SDH

Розглянемо загальні особливості побудови синхронної цифрової 
ієрархії SDH.

Незважаючи  на  очевидність  переваг  мереж  SDH перед 
мережами PDH,  вони  не  мали  б  такого  успіху,  якщо  б  не 
забезпечували  успадкування  та  підтримку  стандартів  PDH.  Як  вже 
відмічалось,  при  розробці  технології  SONET забезпечувалась 
спадковість  американській,  а  при  розробці  SDH –  європейській 
ієрархії  PDH.  В  кінцевому  варіанті  стандарти  SONET/SDH 
підтримували обидві вказані  ієрархії.  Це відображалось в тому,  що 
термінальні  мультиплексори  і  мультиплексори  вводу/виводу  мереж 
SONET/SDH,  через  які  здійснюється  доступ  до  мережі  були 
розраховані  на  підтримку  тільки  тих  вхідних  каналів,  або  каналів 
доступу,  швидкість  передачі  яких  відповідала  об‘єднаному 
стандартному  ряду  американській  та  європейській  ієрархії  PDH,  а 
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саме:  1.5,  2  ,  6,  8,  34,  45,  140  Мбіт/с.  Цифрові  сигнали  каналів 
доступу, швидкість передачі яких відповідає вказаному ряду, будемо 
називати  трибами  PDH (або  в  термінології  зв‘язківців  - 
компонентними сигналами), а сигнали, швидкість яких відповідає
стандартному ряду швидкостей SDH – трибами SDH.

     Перша особливість ієрархії SDH – підтримка в якості вхідних 
сигналів –каналів доступу тільки трибів PDH і SDH.

     Друга  особливість –  процедура  формування  структури 
фрейму.

 Два правила відносяться до загальних:  при наявності  ієрархії, 
структура  верхнього  рівня  може  будуватись  із  структур  нижнього 
рівня, декілька структур того ж рівня, можуть бути об‘єднані в одну 
більш  загальну  структуру.  Решта  правил  відображають  специфіку 
технології. Наприклад, на вході мультиплексора доступу маємо триби 
PDH, які повинні бути упаковані в оболонку фрейма так, щоб їх легко 
можна  було  ввести  і  вивести  в  необхідному  місці  за  допомогою 
мультиплексора  вводу/виводу.  Для  цього  сам  фрейм  достатньо 
показати в вигляді деякого контейнера стандартного розміру (в силу 
синхронності  мережі  його  розміри  не  повинні  мінятись),  який  має 
супровідну  документацію  –  заголовок,  де  зібрані  всі  необхідні  для 
управління  та  маршрутизації  контейнера  параметри,  і  внутрішню 
ємність  для  розміщення  корисного  навантаження,  де  повинні 
знаходитись однотипні  контейнери менших розмірів  (нижніх  рівнів), 
які також повинні мати заголовок і корисне навантаження і т.д.

по принципу  матрьошки,  або  по методу послідовних  укладань, 
або інкапсуляцій.

     Для реалізації цього методу запропоновано використовувати 
поняття  контейнер,  до  якого  вкладається  триб.  По  типорозміру 
контейнери  діляться  на  4  рівня,  які  відповідають  рівням  PDH.  На 
контейнер  повинен  наклеюватись  ярлик,  який  містить  керуючу 
інформацію для збирання статистики проходження контейнера.

Контейнер  з  таким  ярликом  використовується  для  переносу 
інформації,  тобто  є  логічним,  а  не  фізичним  об‘єктом,  тому  його 
називають віртуальним контейнером.

Отже,  друга  особливість  ієрархії  SDH –  триби  повинні  бути 
упаковані  в  стандартні  помічені  контейнери,  розміри  яких 
визначаються рівнем триба в ієрархії PDH.

 Віртуальні  контейнери  можуть  об‘єднуватись  в  групи  двома 
різними  способами.  Контейнери  нижніх  рівнів  можуть,  наприклад, 
мультиплексуватись  (тобто,  об‘єднуватись)  і  використовуватись  в 
якості  корисного  навантаження  контейнерів  верхніх  рівнів  (тобто 
більшого  розміру),  які,  в  свою  чергу,  являються  корисним 
навантаженням контейнера самого верхнього рівня (самого великого 
розміру) – фрейма (циклу) STM-1.
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  Таке  групування  може здійснюватись  по жорсткій  синхронній 
схемі,  при  цій  схемі  місце  окремого  контейнера  в  полі  для 
розміщення  навантаження  строго  фіксоване.  З  другого  боку,  з 
декількох  фреймів  можуть  бути  складені  нові   (більш  великі) 
утворення мультифреймів.

     Через можливу різницю в типі складових фрейм контейнерів 
та  непередбачених  часових  затримок  в  процесі   завантаження 
фрейма положення контейнерів всередині мультифрейму може бути 
не  фіксоване,  що  може  привести  до  помилки  при  вводі/виводі 
контейнера,  враховуючи  загальну  нестабільність  синхронізації  в 
мережі. Для усунення цього факту, на кожен віртуальний контейнер 
заводиться  вказівник,  що  містить  фактичну  адресу  початку 
віртуального  контейнера  на  карті  поля,  відведеного  під  корисне 
навантаження.  Вказівник  дає  контейнеру  деяку  ступінь  свободи, 
тобто  можливість  “плавати”  під  дією  непередбачених  часових 
флуктуацій, але при цьому гарантує, що він не буде втрачений.

     Третя особливість ієрархії  SDH – положення віртуального 
контейнера  може  визначатись  за  допомогою  вказівників,  які 
дозволяють усунути протиріччя між фактором синхронності обробки і 
можливим  зміненням  положення  контейнера  у  полі  корисного 
навантаження. 
        Хоч розміри контейнерів різні і ємність контейнерів верхніх рівнів 
достатньо велика, може статись так, що або вона  недостатня, або 
під навантаження краще виділити декілька (в тому числі з дробовою 
частиною) контейнерів меншого розміру. Для цього в SDH технології 
передбачена  можливість  зчеплення  або  конкатенації  контейнерів 
(складання  декількох  контейнерів  разом  в  одну  структуру,  яку 
називають  зв‘язківці  “зчепленням”).  Складений  контейнер 
відрізняється відповідним індексом від основного і розглядається (з 
точки  зору розміщення навантаження)  як  один великий контейнер. 
Вказана  можливість  дозволяє  з  одного  боку  оптимізувати 
використання  номенклатури  контейнерів,  з  другого  боку  дозволяє 
легко  пристосувати  технологію  до  нових  типів  навантаження, 
невідомих на момент її розробки.  

     Четверта особливість ієрархії  SDH – декілька контейнерів 
одного  рівня  можуть  бути  зчеплені  разом  і  розглядатися  як  один 
контейнер,  який  використовується  для  розміщення  нестандартного 
корисного навантаження.

      П‘ята особливість ієрархії  SDH – полягає в тому, що в ній 
передбачено  формування  окремого  (нормального  для  технологій 
пакетної  обробки  в  локальних  мережах)  поля  заголовків  розміром 
9х9=81  байт.  Хоча  перенавантаженість  загальним  заголовком 
невелика  і  складає  3,33%,  він  достатньо  великий,  щоб  розмістити 
необхідну керуючу та контрольну інформацію і відвести частину байт 
для організації  необхідних внутрішніх  (службових)  каналів передачі 
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даних. Враховуючи, що передача кожного байта в структурі фрейму 
еквівалентна потоку даних зі швидкістю 64 кбіт/с, передача вказаного 
заголовка  відповідає  потоку  службової  інформації  еквівалентного 
5,184 Мбіт/с.
        При побудові любої ієрархії  повинен бути визначений або ряд 
стандартних швидкостей цієї ієрархії, або правило його формування і 
перший член цього ряду.  Якщо для  PDH значення  DS0  (64 кбіт/с) 
розраховувалось  достатньо просто,  то для  SDH значення першого 
члена  ряду  можливо  було  отримати  тільки  після  визначення 
структури фрейму і його розміру. Схема логічних міркувань проста.

По-перше,  поле  його  корисного  навантаження  повинно  було 
вміщати  максимальний  по  розміру  віртуальний  контейнер  VC –  4, 
який формується при інкапсуляції  триба 140 Мбіт/с.  По-друге,  його 
розмір:  9х261=2349  байт  визначив  розмір  поля  корисного 
навантаження  STM-1, а додаток до нього поля заголовків, визначив 
розмір синхронного транспортного модуля STM-1: 9х261+9х9 = 9х270 
= 2430 байт або 2430х8=19440 біт, що при частоті повторення 8000 
Гц  дозволяє  визначити  перший  член  ряду  для  ієрархії  SDH: 
19440х8000 = 155,52 Мбіт/с.

1.1.5 Принципи формування синхронних транспортних
модулів  (STM)

  У транспортній мережі SDH передача трибутарних (плезіохронних) 
сигналів здійснюється за допомогою певних інформаційних структур 
або інформаційних блоків. У свою чергу інформаційні блоки відповідно 
ієрархії транспортуються один в одному.
Інформаційний блок - це послідовність байтів, що характеризується:

-   тривалістю в часі;
-   кількістю байтів (обсягом, швидкістю);

- складом байтів по їхньому функціональному призначенню. 
Тривалість всіх інформаційних блоків дорівнює, як правило, 125 мкс.
Кількість байтів у різних інформаційних блоках може бути різною. 
Байти по їхньому функціональному призначенню підрозділяються на:
- службові, які утворять службові елементи інформаційних блоків;
- інформаційні, які призначені для передачі трибутарних сигналів.
Розрізняють наступні службові елементи інформаційних блоків:
- стафінг;
- заголовок;
- вказівник.

Службові  елементи  займають  задані  фіксовані  позиції  в 
інформаційних блоках.

Стафінг. Стафінг складається з одного або декількох байтів або 
бітів.  Байти (біти) стафінга розташовуються на заданих фіксованих 
позиціях інформаційного блоку.

Стафінгові байти підрозділяються на:
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- байти, що містять тільки бітові одиниці (байти постійного стафінга);
  -  байти,  що містять бітові  одиниці й біти керування 
вирівнюванням (С);
- байти, що містять бітові одиниці й біти можливості вирівнювання 
(S).
Байти  постійного  стафінгу  призначені  для  додавання  до  байтів 

інформаційного  блоку  в  процесах  вирівнювання  швидкостей  між 
сигналами інформаційних блоків і між сигналом інформаційного блоку 
й трибутарним сигналом.

Біт  керування  вирівнюванням  приймає  значення  «0»  або  «1» 
залежно від співвідношення швидкостей сигналів, що вирівнюють. Біт 
можливості  вирівнювання  приймає  значення  стафінга  або 
інформаційного біта.
Байти стафінга з бітами С и S призначені для точного узгодження 

швидкості трибутарного сигналу зі швидкістю сигналу інформаційного 
блоку.

Заголовок. Заголовок складається з декількох байтів. Перший байт 
заголовка розташовується на початку інформаційного блоку, інші байти 
заголовка  розташовуються  на  заданих  фіксованих  позиціях 
інформаційного блоку.

Заголовок виконує наступні функції по обслуговуванню засобів SDH:
-   виділення початку окремих інформаційних блоків;
-   передачі сигналу синхронізації;
-   передачі сигналів оповіщення;
-   контролю якості сигналу інформаційних блоків;
-   передачі сигналів керування;
-   організації службових каналів зв'язку й передачі даних;
-   передачі інших службових сигналів.
 Вказівник. Вказівник  (вказівник)  складається  з  декількох  байтів. 

Байти  вказівника  розміщуються  на  заданих  фіксованих  позиціях 
інформаційного блоку. Вказівник виконує наступні основні функції:

-  визначає  фазу  або  місце  розташування  одного  інформаційного 
блоку відносно іншого інформаційного блоку;

-  бере участь у процедурі  вирівнювання швидкості  сигналу одного 
інформаційного блоку відносно сигналу іншого інформаційного блоку.

Часто  в  SDH  замість  терміна  "узгодження  швидкостей" 
використається термін "вирівнювання швидкостей".

Вирівнювання  -  це  процес  узгодження  швидкостей  сигналів 
інформаційних  блоків,  один  із  яких  є  транспортуючим  і  має  більшу 
швидкість передачі, а інший є таким, що транспортується й має меншу 
швидкість передачі.

Для вирівнювання швидкостей сигналів використається грубе  й точне 
вирівнювання.

В SDH використаються наступні інформаційні блоки:
-   контейнер (З);
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-   віртуальний контейнер (VC);
-   трибутарний блок (TU);
-   адміністративний блок (AU);
-   трибутарний груповий блок (TUG);
-   адміністративний груповий блок (AUG);
-   синхронний транспортний модуль (STM).

Стафінг використовується в контейнерах С  і  в інформаційних блоках 
TU/AU при позитивному вирівнюванні.

Заголовки використаються у віртуальних контейнерах VC і модулях 
STM.
У  віртуальних  контейнерах  заголовок  називається  трактовим  і 

позначається РОН.
У  модулях  STM  заголовок  називається  секційним  і  позначається 
SОН.
Вказівники використаються в інформаційних блоках: TU/AU.
Основним сигналом у синхронній цифровій ієрархії  (SDH) є сигнал 

синхронного транспортного модуля першого рівня (STM-1). Цей сигнал 
забезпечує  швидкість  передачі  інформації  155,52 Мбіт/с. На  базі  цього 
сигналу можуть створюватися синхронні транспортні модулі STM-N рівня 
N (N = 4, 16, 32, 64, 256 ) з більше високою швидкістю передачі (155,52 
Мбіт/с х (4, 16, 32, і т.д.).   На рис.2.3  представлена спрощена схема 
формування сигналу модуля STM-1.

Сигнал STM-1 може формуватися з одного 140 Мбіт/с.,  або декількох 
(наприклад, шістдесяти трьох 2 Мбіт/с) плезіохронних сигналів.

Процес  формування  сигналу  STM-1  (див.  рис.1.3)  полягає  в 
наступному:

Вхідні плезиохронные сигнали (Т), призначені для передачі по мережі 
зв'язку, синхронізуються певним чином із циклом інформаційного блоку 
STM-1, формують спочатку контейнери, а потім віртуальні контейнери. 
Далі  віртуальні  контейнери завантажуються  в  трибутарні  блоки,  які 
синхронізовані із циклом STM-1.

Трибутарні блоки мультиплексуются  побайтно  і, після цього, утворять 
контейнер  вищого  порядку  VC-4. Контейнер  вищого  порядку 
завантажується  в  адміністративний  блок  AU-4,  що  може  бути 
рівнозначний адміністративному блоку AUG. Блок AUG перетвориться в 
STM-1.
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Рисунок 1.3. Схема формування SDH по Рек.G.709. 

На рис. 2.3 прийняті наступні позначення:
Т- трибутарний плезіохронний сигнал (1,5, 2, 6, 34, 44, 140 Мбіт/с), 

переданий до мережі SDH. 
С -  контейнер.  Інформаційний блок,  що за допомогою стафінга  

погоджує  з  модулем  STM-1  певний  обсяг  трибутарного  сигналу  з  
точністю  до  одного  або  декількох  бітів.  Розрізняють  кілька  типів  
контейнерів:

- низького рівня  (LO) - С - 11, С - 12, С - 2,
- високого рівня (НО) - С-3, С - 4.
VC - віртуальний контейнер. Інформаційний блок, що складається з  

контейнера С и трактового заголовка РОН.  РОН додається в пункті  
формування VC й усувається в пункті розформування VC. Розрізняють  
VC високого рівня (НО): VC-3, VC-4 й VC низького рівня (LO): VC-11,  
VC-12, VC-2.

TU - трибутарний блок. Інформаційний блок, погоджений із циклом  
модуля STM-1, що складає з вказівника  PTR і корисного навантаження,  
призначеного для завантаження віртуального контейнера свого рівня.  
Вказівник містить інформацію про положення віртуального контейнера  
відносно початку віртуального контейнера наступного більш високого  
рівня,  у  якому  розміщується  TU.  Крім  того,  вказівник  здійснює  
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вирівнювання швидкості транзитного VC під швидкість що завантажує  
TU. Розрізняють наступні TU: TU-11, TU-12, TU-2, TU-3.

TUG - трибутарний груповий блок. Інформаційний блок, отриманий з 
одного трибутарного блоку й стафінга, або декількох трибутарних блоків 
шляхом  їх  побайтного  мультиплексування  й  стафінга. Розрізняють 
наступні TUG: TUG-2, TUG-3.

AU-4 -  адміністративний блок.  Інформаційний блок,  погоджений із 
циклом  модуля  STM-1,  що  складає  з  вказівника  PTR  і  корисного 
навантаження, призначеного для завантаження віртуального контейнера 
VC-4.

Вказівник містить інформацію про положення початку VC-4 відносно 
початку циклу модуля STM-1. Крім того, вказівник здійснює вирівнювання 
швидкості транзитного VC - 4 під швидкість що завантажує AU.

AUG - адміністративний груповий блок. Блок формується в тому 
випадку,  коли  утворяться  адміністративні  блоки  AU-3  для  передачі 
VC-3. У  цьому  випадку  AU-3  об’єднується   по  байтах  в  одну  групу 
адміністративних  блоків  AUG.  При  передачі  VC-4  груповий 
адміністративний блок повністю відповідає AU-4.

STM-1  -  синхронний  транспортний  модуль  1-го  рівня.  Основний 
елемент синхронної  цифрової  ієрархії,  що складає з  AUG і  секційного 
заголовка SOH. Призначений  для  передачі  по лініях  і  для  утворення 
транспортних модулів більше високого порядку STM-N.

Особливості систем передачі SDH. Головними відмінними рисами систем 
передачі SDH є:

-  формування    інформаційних  модулів  вищих  рівнів,  у  тому числі  й 
синхронних транспортних модулях,  за допомогою об'єднання (побайтного 
мультиплексування)  вирівняних  по  фазі  адміністративних  і  трибутарних 
блоків, завантажених інформацією, призначеної для передачі;

-   реалізація систем передачі на базі програмно-технічних засобів;
-  наявність надлишкової інформаційної ємності в інформаційних блоках, 

що використовується для контролю їхнього стану й обслуговування.
  Принципи SDH реалізуються на апаратному рівні за допомогою 

інформаційних  цифрових  структур,  які  утворюються  в  мережевих 
шарах секцій і трактів.

    В шарі секцій використовуються найбільші структури  SDH – 
синхронні  транспортні  модулі  STM-N,  які  являють  собою формати 
лінійних  сигналів.  Вони  ж  використовуються  в  інтерфейсах 
мережевих вузлів і регламентовані Рек.G.708.

Число N означає рівень SDH. Сучасна SDH має п’ять синхронних 
рівнів,  швидкості  передачі  котрих  (155520  –  622080  –  2488320  – 
9953280–  39813120  кбіт/с)  жорстко  зв‘язані  співвідношенням 
1:4:16:64:256. Останні числа співпадають з номерами  N рівнів  SDH. 
Швидкість  N-го рівня в N разів вища швидкості першого. На рис. 2.3 
приведений цикл STM-1. 
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Як корисне навантаження показані сигнали PDH, хоча замість них 
можуть використовуватися і інші сигнали. Різні процеси перетворень 
показані трьома видами ліній. Ці процеси можуть бути проілюстровані 
на прикладі перетворення сигналу 139264 кбіт/с ( 140 Мбіт/с). 

Розміщення  навантаження  в  контейнерах  показано  тонкими 
лініями.  Сигнал  140  Мбіт/с  розміщується  в  С-4  асинхронно.  Для 
підгонки  швидкості  сигналу  до  швидкості  контейнера, 
використовуються баластні біти і цифрове вирівнювання. 

   Після  додавання  трактового  заголовку  РОН,  утворюється 
віртуальний  контейнер  VC-4.  (Рек.G.709).  вказують  способи 
асинхронного  розміщення  всіх  приведених  на  схемі  сигналів  PDH. 
Крім  того  сигнали  1,5;  2;  6  Мбіт/с  можуть  бути  розміщені  в 
контейнерах  синхронно,  а  сигнали  1,5;  2  Мбіт/с  з  октетною 
структурою  –  ще  й  байтсинхронно.  Останнє  забезпечує  прямий 
доступ  до  каналів  64  кбіт/с.  Асинхронне  навантаження  може  бути 
розміщене  тільки  при  використанні  плаваючого  режиму 
мультиплексування  субблоків  в  контейнері  верхнього  рівня  за 
допомогою  ТU-вказівників.  Для  синхронного  навантаження  є  і 
фіксований  режим.  В  цьому  випадку  ТU-вказівники  виключаються, 
місця субблоків фіксовані і визначаються АU-вказівниками. 

    Завантаження  VС-4 в  SТМ-1 у загальному випадку потребує 
коректування  фаз  і  швидкостей  передачі,  тому  що  SТМ-1  жорстко 
синхронізується з циклом секції даної лінії, а VС-4 може надходити  з 
другої  ділянки  мережі  і  мати  іншу  тактову  частоту  та  додаткові 
коливання  фази.  Необхідність  коректування  показано  пунктиром 
(рис.2.8).  Воно  виконується  визначеним  в  Рек.G.709  механізмом 
вказівника.  Завдяки  цьому  механізму  VС-4  мають  можливість 
“плавати”  в  середині  SТМ-1,  при  цьому  початок  його  циклу 
визначається  позначенням  вказівника.  Додавання  цього  вказівника 
до  VС-4  утворює  адміністративний  блок  АU-4  (в  даному  випадку 
співпадає з групою адміністративних блоків AUG) Аналогічні операції 
з вказівниками виконуються і на рівнях ТU-3, а також ТU1/2. 

STM-N утворюється побайтовим об‘єднанням N адміністративних 
блоків з додаванням секційного заголовку, який має 9N стовпців:

STM-N = N x AUG + SOH.
Це операція мультиплексування.  Кожна  AUG займає фіксоване 

положення  у  циклі  STM-N.  Число  об‘єднаних  AUG відмічається  в 
RSOH.  Мультиплексування  показане  подвійними  лініями  (рис.2.8). 
Кількість  об‘єднаних  блоків  та  субблоків  вказана  біля  цих  ліній. 
Оскільки схема, яку розглядаємо, допускає невизначеність побудови 
STM-N,  Рекомендацією  G.708  встановлені  такі  правила мережевих 
з‘єднань:

– при з‘єднанні  AUG,  одна з  яких  складена на основі  AU-4,  а 
друга  на  основі  AU-3,  перевага  віддається  першій  групі;  AUG,  яка 
базується на AU-3, повинна демультиплексуватися до рівня VC-3 або 
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TUG-2 (в залежності від виду навантаження) і знову збиратися в AUG 
по шляху TUG-3 /VC-4/ AU-4;

– при  з‘єднанні  VC-11,  траспортування  котрих  можна 
використовувати як TU-11, так і TU-12, перевага віддається TU-11.

Шляхи формування STM-1 (рис.1.4): 
    1.  2  Мбіт/с  –  C-12/VC-12/TU-12/TUG-2/TUG-3/VC-4/AU-4/AUG – 
STM-1.
    2. 34 Mбіт/с – C-3/VC-3/TU-3/TUG-3/VC-4/AU-4/AUG – STM-1.
    3. 140 Мбіт/с – C-4/VC-4/AU-4/AUG – STM-1.
    4. 45 Мбіт/с – C-3/VC-3/TU-3/TUG-3/VC-4/AU-4/AUG – STM-1.
    5.  1,5  Мбіт/с  –  C-11/VC-11/TU-12/TUG-2/TUG-3/VC-4/AU-4/AUG-
STM-1.

На  мережах  України  використовується  ряд  PDH  європейської 
ієрархії (не включаються AU-3 і TU-11). Для зв’язку з мережами США і 
Японії  є  можливість  транспортування  цих  сигналів  за  допомогою 
субблоків TU-12 і TU-3, які застосовуються для передачі сигналів 34 
Мбіт/с  і  2Мбіт/с.  Виключається  для  введення  в  мережу сигналів  6 
Мбіт/с.

                      

                   POH                              AU+PTR                                              SOH    

              

                    
                       

                             +TU-PTR                                                                         +AU-PTR

                                       Рисунок 1.4 Формування STM-1

Структура циклу STM – 1 i STM – N така, що заголовок завжди 
відокремлений   від  корисної  інформації.  Перевагою  такого 
розміщення  є  те,  що  біти  індивідуального  заголовку  можуть  бути 
опитані,  змінені,  або  додані  у  будь-який  час  без  первинного 
демультиплексування корисного навантаження.

Цикл STM-1 має період повторення 125 мкс. Для наглядності цей 
цикл  відображається  у  вигляді  прямокутної  таблиці  (матриці)  з  9 
рядків  та  270  стовпців  (9х270=2430  елементів).  Кожний  елемент 
відображає 1 байт (8 біт) і відповідає швидкості передачі 64 кбіт/с, а 
вся таблиця  - швидкості  передачі першого рівня  SDH : 64х2430 = 
155520  кбіт/с.  Перші  9  стовпців  циклу  STM-1  займають  службові 
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сигнали: секційний заголовок (SOH) і AU – вказівник позиції першого 
байту  циклу  навантаження.  Решта  261  стовпець  –  корисне 
навантаження.  SOH несе  сигнали  системи  експлуатації  SDH  в 
мережевих  шарах  і  розподіляється  на  заголовки  регенераційної  і 
мультиплексної секції (RSOH i MSOH).

                                             STM-1 
         1                             9 10                                                       270
1          заголовок рег.

         2           секції RSOH
3                                                            корисне
4         AU - вказівник                         навантаження
5                                                      
6        заголовок муль- 
7           типлексної                                                       VC-4
8           секцїї MSOH
9

                                             Р
AU=VC+AU - вказівник               О            контейнер  C – 4

 VC=C+POH                             Н 

 
                           Рисунок 1.5. Цикли STM-1 i VC-4
 
      RSOH діє в межах регенераційної секції, а MSOH проходить 

прозоро регенератори і діє в  межах  всієї мультиплексної секції – від 
формування до розформування STM-1.

Для  організації  з‘єднань  в  мережевих  шарах  трактів 
використовуються 

віртуальні  контейнери (VC-N),  визначені  в  Рек.G.708,G.709. 
Віртуальний контейнер – це блочна структура з періодом повторення 
125  або  500  мкс  (в  залежності  від  виду  тракту).  Кожний  VC-n 
складається  з  поля  навантаження  (контейнер  C-n)  і  трактового 
заголовку (РОН), який несе сигнали експлуатації даного тракту: VC-n 
= C-n + POH. Заголовок створюється і ліквідується в пунктах, у котрих 
формуються і  розформовуються  VC-n, проходячи транзитом секції. 
Інформація,  яка  визначає  початок  циклу  VC-n,  забезпечується 
експлуатаційним  мережевим шаром.

Перелік  VC-n приведений  в  табл.2.2  VC-11,  VC-12  i VC-2 
відносяться до нижнього рівня, а VC-3 i VC-4 до верхнього рівня.

Цикл найбільшого віртуального контейнера VC-4  містить 9 рядків 
і  261  стовпець.  Перший  стовпець  займає  РОН,  а  решта  2340 
елементів  займає  контейнер  С-4  (швидкість  передачі  2340х64  = 
149760 кбіт/с).

Аналогічно  побудований  контейнер  VC-3,  який  відрізняється 
лише кількістю стовпців – 85. Контейнер С-3 має 84 стовпці і вміщує 
корисне навантаження  84х9х64 = 48384 кбіт/с.
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Таблиця 1.2 
Контейнер
 розмір (у байтах)
 швидкість  передачі  (в 
кбіт/с)

C – 11 
       25
   1600

3BC – 12 
       34
   2176

4BC – 2 
    106
  6784

5BC – 3
    756
48384

6BC – 4 
    2340
149760

7BВіртуальний контейнер
Розмір (в байтах)
Швидкість  передачі  (в 
кбіт/с

8BVC –11
        26
    1664

9BVC-21
       35
   2240

10BVC-2
  107
6848

11BVC-3
    765
48960

12BVC-4
    2349
150336

Блок вхідних даних (трибу 
тарний блок)
 розмір ( в байтах) 
Швидкість  передачі  (в 
кбіт/с) 

13BTU-11
       27
   1728

14BTU-12
        36
    2304

15BTU-2
    108
  6912

16BTU-3
    768
49152

Група блоків вхідних даних 
розмір (в байтах) 
Швидкість  передачі  (в 
кбіт/с)

17BTUG-2
  108
6912

18BTUG-3
    774
49536

Адміністративний блок 
розмір (в байтах) 
Швидкість  передачі  (в 
кбіт/с)

19BAU-3
    786
50304

20BAU-4
    2358
150912

Група  адміністративних 
блоків
 розмір (в байтах)
 Швидкість  передачі 
(вкбіт/с)

21BAUG

    2358
150912

Синхронний  транспортний 
модуль
 розмір (в байтах) 
Швидкість  передачі  (в 
кбіт/с

22BSTM-1

    2430
155520

  
   Віртуальні контейнери нижнього рівня використовують надцикл 500 
мкс.

На рис.1.6 приведена структура VC-12.
 

V5
34 

   байти
 

j5
34  

    байти
 

Z6
34 

   байти
 

Z7
34 

   байти
   0                    125                        250                       375                     500

                                           Рисунок 1.6. Надцикл VC-12

Байти V5, j2, Z6 i Z7 утворюють заголовок тракту, а 4 групи по 34 
байти  навантаження  –  контейнер  С-12  з  корисною  ємністю  2176 
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кбіт/с. VC-11 i VC-2 мають таку ж структуру, але містять відповідно по 
25 і 106 байтів в кожній з груп навантаження.

 Додавання вказівників до віртуальних контейнерів верхнього рівня 
утворюються адміністративні блоки (AU): AU = VC-n + AU-вказівник. 
VC-4 утворює блок AU-4, який цілком завантажується в STM-1. VC-3 
утворює  AU-3.  В  STM-1  замість  AU-4  можна  ввести  3  х  AU-3,  які 
мають  свої  вказівники  і  створюють  групи  AUG.  Всі  AU-вказівники 
займають фіксоване положення  в 4 рядку перших 9 стовпців циклу 
STM-1. Аналогічні  операції  виконуються  при  об‘єднанні  сигналів 
трактів  нижнього  рангу  в  тракт  верхнього.  При  цих  операціях 
використовуються  субблоки  TU,  які  утворюються   додаванням 
вказівників до віртуальних контейнерів: TU-n = VC-n + TU-вказівник (n 
=1, 2, 3).

Один  чи  більше  субблоків,  які  займають  визначені  фіксовані 
місця  в  навантаженні  VC-n вищого  рівня  ,  називають  групою 
субблоків  TUG.  TUG-3 може містити 1 субблок  TU-3,  або  набір із 
семи  ідентичних  TUG-2,  а  кожна  TUG-2,  чи  однорідний  набір 
ідентичних  TU-12(3)  або  TU-11(4).  Субблоки  побайтно 
мультиплесуються  в  циклі  групи.  На  рис.1.7.  показана  TUG-3 (в 
даному випадку співпадає з TU-3). Період повторення цієї структури – 
125 мкс. На рис.2.8 показаний надцикл TU-2. Він представляє собою 
ряд із 144 байтів і складається з 4 циклів по 125 мкс.

Порівняно з VC-12 (рис.2.6.) надцикл TU-2 має 4 нових байти: V1, 
V2,  V3,  котрі  утворюють  TU-вказівник,  і  V-4  –  резерв.  Розміщення 
байтів  TU-вказівника у надциклі визначається байтом Н4 заголовка 
тракта  вищого  рівня,  вказаного  на  рис.1.6.  Аналогічно  побудовані 
надцикли  TU-11  i TU-2, які відрізняються від  TU-12 числом байтів у 
циклах 125 мкс: відповідно 27 і 108.

                                  TUG-3 (TU-3)   
            1                                                                86
       1 H1            TU- вка-
       2 H2             зівник
       3 H3
       4                                                                            VC-3
       5                   фіксов.          1                                                                       85
       6                                        J1
       7                   баласт        B3
       8                                        C2
       9                                        G1
                                                 F2                                  C 3
                                                 H4
                                                 Z3
                                                 Z4
                                                 Z5

                                                              VC-3 POH

                                  Рисунок 1.7. Цикли С-3, VC-3, TUG-3
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                                  Рисунок.1.8. Надцикл TU-12
 
   Розрізняють заголовок секції (SOH) та заголовок тракту (POH).
На  рис.2.9  показано,  яким  чином  використовуються  заголовки 

секцій та трактів.

  
                                                                                             POH VC-3,4
                                                                          
                                                                                               
                                                                               MSOH             MSOH  
                                                                              STM-1               STM-N         

  

                                                                                                               R

                                                                                                         NNI
                                                                                                                    

                                                                        

                                                                        RSOH                     RSOH 
RSOH  
                                                                                   STM-1                   STN-N 
               Корисне навантаження
R             Регенератор
NNI        Інтерфейс мережевого вузла                                                               
                                                                                                           
                             Рис.1.9  Використання функцій заголовків

1.1.6 Функціональні модулі мереж SDH
(типове обладнання)
Мережі  SDH,  як  будь-яка мережа,  будується  з  окремих модулів 

обмеженого  набору  мультиплексорів,  комутаторів,  концентраторів, 
регенераторів і термінального обладнання. 
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Цей  набір  визначається  основними  функціональними  задачами, 
які вирішуються мережею:

− збирання  вхідних  потоків  через  канали  доступу  в  агрегатний 
блок,  який забезпечує транспортування в мережі SDH – це задача 
мультиплексування,  яка  вирішується  термінальними 
мультиплексорами (ТМ – Terminal Multiplexer);

− транспортування  агрегатних  блоків  по  мережі  з  можливістю 
введення/виведення  вхідних/вихідних  потоків.  Це  задача,  яка 
вирішується  мультиплексорами  введення/виведення,  які  логічно 
керують  логічним  інформаційним  потоком  в  мережі,  а  фізично  – 
потоком  в  фізичному  середовищі,  які  формує  в  цій  мережі 
транспортний канал;

− перевантаження  віртуальних  контейнерів  VC  відповідно  із 
схемою  маршрутизації  з  одного  сегменту  мережі  в  інший,  яка 
здійснюється  в  вузлах  мережі.  Це  задача  комутації,  або  крос-
комутації, яка виконується за допомогою цифрових комутаторів або 
крос-комутаторів;

− об’єднання  декількох  однотипних  потоків  в  розподілювальний 
вузол – концентратор (хаб);

− відновлення  (регенерація)  форми  та  амплітуди  сигналу  за 
допомогою регенераторів;

− спряження  мережі  SDH  з  мережею  користувачів.  Ця  задача 
вирішується  за  допомогою  кінцевого  обладнання  –  різних 
узгоджувальних пристроїв.

Мультиплексори – це основні функціональні модулі мереж SDH. 
Цей  термін  відноситься  як  до  мультиплексорів,  які  збирають 
(мультиплексують)  високошвидкісний  потік  з  низькошвидкісних  так  і 
до демультиплексорів, які розділяють високошвидкісний потік з метою 
виділення низькошвидкісних потоків.

Мультиплексори  SDH  на  відміну  від  мультиплексорів  PDH, 
виконують  як  функції  мультиплексорів,  так  і  функції  пристроїв 
термінального  доступу,  які  дозволяють  підключити  низькошвидкісні 
канали  PDH  ієрархії  до  своїх  вхідних  потоків.  Вони  є  більш 
універсальними  і  гнучкими  пристроями,  які  дозволяють  крім 
мультиплексування  виконувати  задачі  комутації,  концентрації, 
регенерації.

Прийнято  виділяти  два  основні  типи  SDH  мультиплексорів: 
термінальний мультиплексор і мультиплексор введення/виведення.

Термінальний  мультиплексор є  мультиплексором  і  кінцевим 
пристроєм SDH мережі з каналами доступу, які відповідають трибам 
PDH і SDH ієрархії.

ТМ може вводити канали, тобто комутувати їх з лінійного входу на 
вихід  трибного  інтерфейсу.  Він  може  здійснювати  і  локальну 
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комутацію входу одного трибного інтерфейсу на вхід іншого. Але ця 
комутація обмежена трибами 1,5 Мбіт/с і 2 Мбіт/с.

   
         

 
     
Для  мультиплексорів  максимальний  на  даний  час  рівень  SDH 

ієрархії  із  швидкістю  передачі  10  Гбіт/с  (STM-64)  і  максимально 
повний набір каналів доступу для нього може включати PDH триби 
від 1,5 Мбіт/с до 140 Мбіт/с і триби SDH 155 і 622 Мбіт/с і 2 Гбіт/с.

Але  конкретний  мультиплексор  може  і  не  мати  повного  набору 
трибів для використання в якості каналів доступу. Це визначається не 
тільки бажанням замовника, але і можливостями виробників.

Однією  із  можливостей  SDH  мультиплексорів  є  наявність  двох 
оптичних  лінійних  виходів  (каналів  прийому/передач),  які 
називаються  агрегатними  виходами  і  які  використовуються  для 
організації  сто  відсоткового  резерву,  або  захисту  по  схемі  1+1  з 
метою  підвищення  надійності.  Ці  входи  можуть  називатися 
основними  чи  резервними,  або  східними  чи  західними.  Східний  – 
протилежний напрямок розповсюдження сигналу в кільцевій топології 
–  по  кільцю  праворуч;  західний  –  по  кільцю  ліворуч.  Якщо 
резервування не використовується (незахищений режим), достатньо 
тільки  одного  виходу  (одного  каналу  прийому/передачі). 
Резервування  1+1  в  межах  SDH  є  їх  внутрішньою  особливістю  і 
немає нічого спільного з так званим зовнішнім резервуванням, коли 
використовується альтернативний шлях від одного вузла до іншого.

Мультиплексор  введення/виведення (АДМ)  може   мати  на 
вході той же набір трибів, що і ТМ. Він дозволяє вводити/виводити 
відповідні  їм  канали.  Додатково  до  можливостей  комутації,  які 
забезпечують  ТМ,  АДМ  дозволяє  здійснити  наскрізну  комутацію 
вхідних потоків в обох напрямках (наприклад на рівні VC-4), а також 
здійснювати замикання каналу прийому на канал передачі у випадку 
виходу з ладу одного із напрямів.   

Нарешті,  він  дозволяє  (у  випадку  аварійного  виходу  з  ладу 
мультиплексора)  пропускати  основний  оптичний  потік  повз  нього  в 
обхідному режимі.

Концентратор (хаб) – представляє собою мультиплексор, який 
об’єднує  декілька,  як  правило,  однотипних  (з  боку  вхідних  портів) 
потоків,  які  поступають  від  віддалених  вузлів  мережі  в  один 
розгалуджуючий   вузол.  Мультиплексор  розгалуджуючого  вузла 
дозволяє локально комутувати підключені до нього канали, які дають 
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можливість віддаленим вузлм обмінюватися через нього між собою, 
не завантажуючи трафік транспортної мережі.

Комутатори або цифрові крос-комутатори (Cross-Connect) – 
це мультиплексор введення/виведення, побудований по модульному 
принципу.  Він  дозволяє  встановити  зв’язок  між  різними  каналами 
шляхом  напівпостійного  (часового)  перехресного  зв’язку  або  крос-
комутації  між  ними.  Можливість  такого  зв’язку  дозволяє  здійснити 
маршрутизацію в мережі на рівні віртуальних контейнерів VCn, яка 
управляється  мереженим  менеджером  у  відповідності  з  заданою 
конфігурацією мережі. 

Апаратура оперативного перемикання служить для 
встановлення напівпостійних з'єднань між різними каналами й 
трактами. Між оперативним перемиканням і комутацією існує суттєва 
різниця. Під час комутації встановлюються тимчасові з'єднання на 
вторинній мережі, які здійснюються під управлінням абонентів 
мережі. При оперативному перемиканні напівпостійні з’єднання 
встановлюються на первинній мережі за командою мережного 
оператора з використанням засобів мережного керування. 

На мережі синхронної цифрової ієрархії оперативне перемикання 
може  здійснюватися  за  допомогою  вмонтованих  пристроїв,  які 
передбачаються   в  багатьох  видах  апаратури.  Отже,  функції 
оперативного  перемикання  можуть  розподілятися  в  мережі  між 
багатьма мережними елементами.

У багатьох випадках зручно мати спеціальну автономну апаратуру 
оперативного  перемикання (АОП),  яка має набагато більше портів, 
ніж мультиплексори (декілька сотень портів STM1, або декілька тисяч 
портів  на 2 Мбіт/с). За допомогою АОП можна створювати мережі з 
комірчастою (ґратчастою) структурою.

Виділяють кілька типів апаратури АОП, які відрізняються рівнями 
віртуальних контейнерів, де здійснюється введення та перемикання 
потоків
(рис.1.10).
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                                     Рисунок 1.10 

    Апаратура оперативного перемикання  інформації  типу 4/4 може 
обробляти  сигнали  всіх  рівнів  синхронної  цифрової  ієрархії,  тобто 
STM1,  STM4 і  STM16  (відповідно 155, 622 та 2500 Мбіт/с),  а також 
PDH сигнали  на  140  Мбіт/с.
Перемикання здійснюється на рівні VC4.

Апаратура типу 4/1 має порти для синхронних сигналів STM1 (іноді 
STM4) та  плезіохронних  сигналів  на  140  і  2  Мбіт/с.  Перемикання 
виконується на рівнях VC4 і VC1.

Апаратура оперативного перемикання інформації типу 4/3/1 має, 
крім  того, порти для плезіохронних сигналів на 34 Мбіт/с. 
Перемикання відбувається на рівнях VC4, VСЗ і VСІ.

1.1.7 Узагальнена функціональна схема апаратури SDH. 
Основні елементи функціональної схеми

Незважаючи на велику розмаїтість апаратур SDH, виробленої в різних 
країнах  різними  фірмами,  загальна  структура  апаратури,  функції 
складових  її  блоків  відповідають  міжнародним  стандартам  і 
Рекомендаціям  МСЭ. Ще  на  етапі  розробки  концепції  SDH,  для 
забезпечення  стикування  обладнання  SDH  різних  виробників 
передбачалося забезпечити єдиний підхід до побудови апаратур, що у 
той же час не сковував би виробників у питаннях технічної реалізації. І 
такий  підхід  був  визначений  і  відображений  у  рекомендації  G.783 
МСЭ,  де  вимоги  до  обладнання  SDH  обмовляються  у  формі 
функціональної схеми (рис. 1.11), що включає стандартні функціональні 
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блоки, у формі загального подання сигналів на стиках цих блоків у так 
званих опорних точках (A, N, P, Q, S, V, Y на рис. 1.11).

Відповідно  до  рекомендації  G.783  МСЭ  апаратури  SDH  повинна 
містити наступні функціональні блоки:
      -   SPI - функціональний блок синхронного фізичного інтерфейсу;

-   RST - функціональний блок закінчення регенераторної секції;
-   MST- функціональний блок закінчення мультиплексної секції;
-   MSP - функціональний блок резервування мультиплексної секції;
-   MSA - функціональний блок адаптації мультиплексної секції;
- HCS - функціональний блок дистанційного контролю з'єднань тракту 

вищого порядку;
-   НРС - n - функціональний блок перемикання трактів вищого порядку;
-   Нрт-n - функціональний блок закінчення тракту вищого порядку;
-   НРА m/n - функціональний блок адаптації тракту вищого порядку, 
    де n - порядок тракту вищого порядку, m - порядок тракту нижчого 

порядку;
- LCS - функціональний блок дистанційного контролю з'єднань трактів 

нижчого порядку;
-    LPC -  m  -  функціональний  блок  перемикання  трактів  нижчого 

порядку;
-   LPT-m - функціональний блок закінчення тракту нижчого порядку;
-   LPA-m, LPA-n - функціональні блоки адаптації трактів нижчого порядку;
-   PPI - функціональний блок плезіохронного фізичного інтерфейсу;
-   ОНА - функціональний блок доступу до заголовка;
-   SEMF - функціональний блок управління синхронним обладнанням;
-  SETS  -  функціональний  блок  -  джерело  тактування  синхронного 

обладнання;
-  SETPI  -  функціональний  блок  фізичного  інтерфейсу  сигналів 

тактування синхронного обладнання;
-   MCF - функціональний блок передачі повідомлень.
Кожний із блоків HCS й LCS включає два функціональних блоки:
- блок контролю заголовка тракту вищого порядку (НРОМ) і тракту 

нижчого порядку (LPOM) відповідно;
- блок генерації сигналу необладнаності тракту вищого порядку (HUG) і 

тракту нижчого порядку (LUG) відповідно.
На  рисунку  1.11  виділені  опорні  точки  на  стиках  функціональних 

блоків: 
-  А......М  -  опорні  точка  на  стиках  блоків,  через  які  проходять 

інформаційні сигнали;
- N - опорна точка на стику блоків MCF й RST, через яку проходять 

сигнали каналу передачі даних (DCCR) регенераторної секції;
- Р - опорна точка на стику блоків MSF й MST, через яку проходять 

сигнали каналу передачі даних (DCCM) мультиплексної секції;
- S - (S1 ...  S19) опорна точка на стиках кожного функціонального 

блоку із блоком SEMF, через які передаються керуючі й аварійні сигнали;
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- Т - (Т0 ... Т4) опорна точка на стиках кожного функціонального блоку із 
блоком SETS, через які передаються опорні тактові сигнали;

- U -опорна точка на стиках функціональних блоків і блоку ОНА доступу 
до  заголовка,  через  які  передаються  сигнали  службового  зв'язку  й 
допоміжних (додаткових) каналів;

-  Y  -  опорна  точка  на  стику  блоків  MST  й  SETS  (передача 
повідомлень про якість синхросигналу);

-  V  -  опорна  точка  на  стику  блоків  MCF  й  SEMF  (обмін 
повідомленнями з верхнім рівнем управління).

-  Q -  інтерфейс зовнішнього зв'язку з  мережею управління.  Через 
нього надходять команди управління на обладнання й повідомлення про 
стан устаткування в систему управління;

-  F  -  інтерфейс  зв'язку  з  робочим  терміналом  (комп'ютерний 
інтерфейс RS-232-C).

Загальна  функціональна  схема  обладнання  SDH  у  нижній  частині 
містить дві гілки  (рис. 2.11). Права гілка, що містить функціональні блоки 
НРТ, НРА m/n, LCS, LPC, LPT-m, PPI, визначає частина обладнання при 
обробці низькошвидкісних потоків - 2, 8, 32 Мбіт/с. Ліва гілка, що містить 
функціональні блоки НРТ HPA-n, PPI, визначає частина обладнання при 
обробці потоків 140 Мбіт/с.

При  описі  функціональних  блоків  будемо  вважати,  що  напрямок 
інформаційного потоку зверху - униз є напрямком прийому, а напрямок 
інформаційного потоку знизу - вверх є напрямком передачі. Зупинимося 
спочатку на розгляді правої гілки структурної схеми.
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                                                             Рисунок 1.11
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Функціональний блок SPI (synchronous physical
interface - блок синхронного фізичного інтерфейсу)
Основне призначення - узгодження апаратури із середовищем передачі 

інформації.
Як середовище передачі інформації можуть використатися електричні 

або оптичні кабелі.
При  використанні  електричного  кабелю  узгодження  з  апаратурами 

припускає декодування лінійного коду й установку рівнів одиниць і нулів, 
необхідних для роботи апаратур (при прийомі). При передачі здійснюється 
узгодження  із  середовищем  за  рахунок  кодування  сигналу  лінійним 
кодом  й  установки  рівнів  одиниць  і  нулів,  необхідних  для  передачі 
сигналу по кабелі.

При використанні оптичного кабелю до зазначених вище операціям 
додається операція перетворення оптичного сигналу в електричний при 
прийомі й зворотнє перетворення при передачі.

Функції  на  прийомі  (у  точці  А  -  сигнал  STM-N,  перекручений 
середовищем):

-    перетворення сигналу для узгодження з апаратурою;
-    відновлення форми сигналу (регенерація)  і  передача його в 

точку В;
-   виділення тактового сигналу й передача його в точки В и Т1;

- виявлення умов генерації LOS (зниження рівня сигналу нижче порога) 
і передача відповідної інформації в точка В и S1.

Функції на передачі (у точці В повністю сформований сигнал STM-N і 
тактовий сигнал від блоку RST):

-   перетворення сигналу для узгодження із середовищем;
-   виявлення умов генерації аварійних сигналів:

TD  -  Transmit  degrade  (зменшення  потужності 
передавача);

TF - Transmit fail (пропадання  передачі);
LD bias high* (збільшення струму зміщення лазера);
LD mod high* (збільшення струму модуляції лазера)

за  рахунок  контролю  параметрів  сигналів  і  передача  відповідної 
інформації в точку S1.

* - для оптичних систем.

Функціональний блок RST (regenerator section
termination - блок закінчення регенераторної секції )
Основне призначення - джерело й приймач заголовка регенераторної 

секції (RSOH).
Регенераторна секція (RS) включає функціональні блоки  RST й SPI 

на протилежних кінцях лінії  зв'язку,  саму лінію і є об'єктом технічного 
обслуговування.
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Для передачі інформації,  пов'язаної з обслуговуванням цього об'єкта, 
передбачений канал передачі даних регенераторної секції - DCCR (192 
Кбіт/с - байти D1...D3 RSOH).

Для  ефективного  виділення  тактового  сигналу  з  лінійного  сигналу 
(див.  блок SPI) необхідно, щоб у лінійному сигналі були відсутні  довгі 
послідовності нулів  й одиниць.  Для цього переданий у лінію сигнал 
скремблюється,  а  при  прийомі,  після  виділення  тактового  сигналу, 
дескремблюється.  Відповідно  до  рекомендації  G.707.  МСЭ-Т 
скремблювання забезпечується підсумовуванням по модулі  2 передані 
інформаційні сигнали із псевдовипадковим сигналом,  який генерується 
скремблером відповідно до полінома 1 + х6 + х7.

Функції на прийомі (у точці В - відновлений (регенерований) сигнал 
STM-N і тактовий сигнал із блоку SPI):

-  визначення  початку  циклу  STM  і  виділення  імпульсів  циклової 
синхронізації (з використанням байтів А1 й А2 RSOH);

-    дескремблювання сигналу STM-N (за винятком першого рядка 
RSOH);
-  виявлення умов генерації  аварійного сигналу LOF (фіксація  збою 

циклової синхронізації) і передача відповідної інформації в точку S2;
- контроль помилок у прийнятому сигналі з використанням байта B1 

RSOH і передача інформації в точку S2;
-   виділення байтів Е1 і F1 і передача їх у точку U1;
-   виділення байтів D1 ... D3 (DCCR) і передача їх у точку N;

- генерація сигналу, що складає з одних одиниць і передача його в 
точку Із при виявленні LOS або LOF;

-  виявлення умов генерації  аварійного сигналу RS-TIM (за рахунок  
аналізу байта JO) і передача інформації про це в опорну точку S2.

Функції  на  передачі  (у  точці  З  -  сигнал  STM-N  з  невизначеними  
байтами RSOH, тактований  від опорної точка ТЕ):

- генерація й заповнення байтів A1, A2, байта JO (інформацією із  
точка S2);
      -   обчислення BIP-8 і заповнення байта В1;
      -   заповнення байтів E1, F1 інформацією із точка U1;
      -   заповнення байтів D1 ... D3 інформацією із точка N;

- формування сигналу, що складає з одних одиниць, у точці В при  
виявленні сигналу з одних одиниць у точці З (від блоку RST у випадку  
регенератора);

-    скремблювання  сигналу  STM-N  (за  винятком  першого  рядка  
RSOH).

Функціональний  блок  MST (multiplex  section termination  -  блок  
закінчення мультиплексної секції)

Основне призначення - джерело й приймач заголовка мультиплексної 
секції (MSOH).
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Мультиплексна секція (MS) включає функціональні блоки MST, RST, 
SPI на протилежних кінцях лінії зв'язку, саму лінію і є об'єктом технічного 
обслуговування.

Для передачі інформації, пов'язаної з обслуговуванням цього об'єкта, з 
передачею команд  управління  в  мережі  управління  мережею зв'язку, 
передбачений канал передачі даних мультиплексної секції DCCM (572 
Кбіт/с - байти D4...D12 MSOH).

Функції на прийомі (у точці З - сигнал STM-N з виділеним заголовком 
RSOH, з відповідним сигналом тактування):

- контроль помилок у прийнятому сигналі з використанням байтів В2 і 
передача інформації в точку S3;

- виявлення умов генерації аварійного сигналу SD (число помилок 
перевищує поріг SD – 10-5...10-9) і передача відповідної інформації в точка 
S3 й D;

- виявлення умов генерації аварійного сигналу SF (число помилок 
перевищує поріг SD-10-3) і передача відповідної інформації в точка S3 й 
D;

-  виділення  байтів  ДО1  і  ДО2,  використовуваних  у  системі 
автоматичного перемикання на резерв, і передача їх у точку D;

-   виділення байтів D4...D12 (DCCM) і передача їх у точку Р;
- виділення байта S1 і передача повідомлення про якість синхросигнала 

(біти 5...8 байта S1) у точку Y;
- виділення резервних байтів Z1, Z2, байта службового зв'язку Е2 і 

передача їх у точку U2;
-  виявлення  умов  генерації  аварійного  сигналу  MS-AIS  (виявлення 

одиниць у бітах 6, 7, 8 байта ДО2) і передача відповідної інформації в 
точку S3;

- виявлення умов генерації аварійного сигналу MS-FERF (виявлення 
стану 1, 1, 0 у бітах 6, 7, 8 байта ДО2) і передача відповідної інформації в 
точку S3;

- генерація сигналу, що складає з одних одиниць, і передача його в 
точку D при виявленні MS-AIS або SF;

- виявлення умов генерації сигналу MS-FEBE (при виявленні інформації 
про помилки на кінці в байті M1) і передача цієї інформації в точку S3.

Функції на передачі (у точці D - сигнал STM-N, синхронізований від 
ТЕ, з невизначеними байтами RSOH й MSOH, і відповідний тактовий 
сигнал, сигнали байтів ДО1 і ДО2 від блоку MSP):
      -   обчислення BIP-24 і заповнення байтів В2 заголовки;

- заповнення байтів ДО1 і ДО2 інформацією, отриманої від блоку 
MSP у точці D;

-  заповнення  байтів  D4...D12  (DCCM)  інформацією,  отриманої  від 
MCF через точку Р;

- заповнення байтів Е2, Z1, Z2 інформацією, отриманої через точку U2 
від блоку ВОНА;
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- формування MS-FERF (установки 1, 1, 0 у бітах 6, 7, 8 байта ДО2) 
при виявленні MS-AIS або SF на прийомі;

-  заповнення  байта  S1  (біти  5...8)  повідомленням  про  якість 
синхросигнала, отриманим через точку Y від блоку SETS;

- заповнення байтів M1 інформацією про кількість помилок, виявлених 
при прийомі (генерація MS-FEBE).

Функціональний блок MSP (multiplex section protection - блок  
резервування мультиплексної секції (MS))

Основне  призначення.  Захист  мультиплексної  секції  від  канальних 
несправностей усередині MS, тобто у функціональних блоках RST, SPI  і 
у  фізичному  середовищі,  на  ділянці  від  блоку  MST,  де  MSOH 
створюється, до блоку MST, де MSOH виділяється . Блоки MSP на обох 
кінцях  резервної  ділянки  працюють  однаково,  здійснюючи  постійний 
контроль сигналу STM-N і перемикання на резервний канал з обліком 
аварійних ситуацій, що з'явилися, і пріоритетів. Функціональні блоки MSP 
на кінцях резервної ділянки обмінюються інформацією, використовуючи 
байти ДО1 і ДО2 заголовки MSOH резервного каналу.

Функції на прийомі (у точці D - сигнал STM-N з виділеними RSOH і 
MSOH  з  відповідним  тактовим  сигналом,  виділеним  із  вхідного 
сигналу):

-  при  відсутності  дефектів  у  каналі,  передача  сигналів  даних  і 
тактування робітника каналу до функціонального блоку MSA і сигналів 
резервного каналу або до навантаження, або до блоку MSA додаткового 
трафіка;

- прийом інформації,  стерпної байтами ДО1, ДО2  MSOH резервної 
секції, ігнорування цієї інформації від робочої секції;

- підключення блоку MSA до резервної секції й передача сигналів 
даних і  тактування резервного каналу до цього блоку з  відповідним 
перемиканням на навантаження робочого каналу при фіксації  аварій 
SD, SF або по сигналах управління, що надходить через точку S14 від 
блоку SEMF.

Функції  на  передачі  (у  точці  Е  -  сигнал  STM-N  з  невизначеними 
байтами RSOH й MSOH, синхронізований від ТЕ):

-  передача даних  і  тактового  сигналу  до  основного  й  резервного 
блоків MST;

Функціональний  блок  MSA  (multiplex  section  adaptation-
блок адаптації мультиплексної секції)

Основне призначення - формування й розбирання адміністративних 
блоків  (AU)  і  груп  адміністративних  блоків  (AUG)  з  використанням 
вказівників AU.

Функції на прийомі (у точці Е - сигнал STM-N з виділеними RSOH й 
MSOH):
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-  демультиплексування  AUG  і  виділення  сигналів  VC-n  з 
використанням вказівників AU;

- виявлення умов генерації аварійного сигналу AU - LOP (відсутність 
прийому вказівника AU) і передача відповідної інформації в точку S4;

- виявлення умов генерації аварійного сигналу AU - AIS (виявлення в 
вказівнику одних одиниць) і передача відповідної інформації в точку S4;

- генерація сигналу даних, що складає з одних одиниць, і передача 
його в точку F при виявленні AU - LOP або AU - AIS.

Функції на передачі (у точці F - сигнали трактів вищого порядку - VC-
n):
- введення VC-n в AU з формуванням вказівників, формування AUG, 

мультиплексування  AUG для утворення  STM-N і  передача STM-N у 
точку З;

- генерація сигналу, що складається з одних одиниць (при виявленні 
сигналу з одних одиниць у точці F) і передача його в точку Е.

Функціональний  блок  HCS (higher  order  connection  supervision  -  
блок дистанційного контролю з'єднань трактів вищого порядку)

Основне  призначення.  Контроль  стану  тракту  вищого  порядку  в 
точках  транзиту  й  перемикання. Блок  HCS дозволяє  реалізувати  на 
мережі такий об'єкт контролю, як «секція тракту вищого порядку». Цей 
об'єкт  включає  ділянка  тракту  між  мережними  вузлами,  у  яких 
здійснюється перемикання або ввід-вивід трактів. Введення такого об'єкта 
значно  полегшує  завдання  локалізації  й  усунення  несправностей  на 
мережі.

Блок HCS включає два блоки:
- на прийомі - блок НРОМ (higher order path overhead monitoring) - 

блок контролю заголовка тракту вищого порядку;
- на передачі - блок HUG (higher order unequipped generator) - блок 

генерації сигналу необлагодження тракту вищого порядку.
Кожний  із  цих  блоків  може  перебувати  в  одному  із  двох  станів 

(установлюються програмно):
-   inactiv - неактивний;
-   activ - активний.

У першому стані дані прозоро проходять через блоки між точками F й 
G в обох напрямках.  У другому стані  блоки виконують  певні  функції, 
розглянуті нижче.

Установка  блоків  у  стани  "неактивний-активний"  здійснюється 
незалежно.

Блок  НРОМ. Основне  призначення  -  виділення  й  аналіз  частини 
заголовка віртуального контейнера VC-n.

Функції  на  прийомі  (у  точці  F  -  сигнал  VC-n  із  заголовком  і 
нормальним або невизначеним навантаженням):
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-  виявлення  умов  генерації  аварійного  сигналу  HP-TIM (виявлення 
неузгодженості  ідентифікатора  тракту  -  байт  J1  РОН)  і  передача 
відповідної інформації в точку S16;

-  виділення  байта  ВЗ,  використання  виділеної  інформації  для 
обчислення  помилок  у  прийнятому  сигналі  й  передача інформації  про 
помилки в точку S16;

-  виявлення умов  генерації  аварійного  сигналу HP-SLM (виявлення 
неузгодженості мітки сигналу - байт ІЗ2) і передача відповідної інформації 
в точку S16;

- виявлення умов генерації аварійного сигналу HP FEBE (виявлення 
інформації про помилки в бітах 1...4 байта G1) і передача цієї інформації 
в точку S16;

- виявлення умов генерації  аварійного сигналу HP-FERF (виявлення 
одиниці в біті 5 байта G1) і передача відповідної інформації в точку S16.

Блок  HUG. Основне  призначення  -  генерація  сигналу,  що  імітує 
навантаження  VC-n  і  формування  заголовка  РОН  при  відсутності 
інформаційних  даних  у  НРС  (при  виявленні  в  точці  G  сигналу 
«unequipped» (необлагодження).

Функції на передачі:
     -   генерація контейнера З-n з імітацією навантаження;

-   формування інформації про зрушення кадру VC-n і передача її в 
точку F;

    -   обчислення BIP-8 й установка його значення в байті ВЗ заголовка;
   - установка в бітах 1...4 байта G1 кількості помилок, виявлених на 
прийомі блоком НРОМ;
   - установка сигнальної мітки заголовка (байт ІЗ2) у стан «unequipped» 
(нулі у всіх бітах байта З2) - генерація UNEQ;

- установка одиниці в біті 5 байта Gl (HP-FERF) при наявності хоча 
б однієї з умов:

- прийом вхідного сигналу, що складає з одних одиниць у блоці 
НРОМ;

               - фіксація HP TIM у блоці НРОМ;
               - фіксація HP SLM у блоці НРОМ;

     -  установка байта J1 за інформацією, отриманої із точка S18.

Функціональний блок НРС - n (higher order path connection - блок 
перемикання трактів вищого порядку)

Основне призначення. Зміна місця розташування контейнера VC-n у 
структурі  STM-N,  що  забезпечується  зміною  порядку  з'єднань 
(перемиканням) вихідних і вхідних портів перемикача.

Формати сигналів на вході й виході цього блоку однакові. Тому що 
процес перемикання не впливає на характер інформаційного сигналу, те 
опорні  точка  на  вході  й  виході  блоку  однакові  й  позначені  одним 
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символом - G. З'єднання між входами й виходами блоку визначаються 
«таблицею з'єднань».

Управління  перемиканням  й  одержання  інформації  про  стан 
здійснюється функціональним блоком SEMF через опорну точку S5.

На  будь-якому  виході  даного  блоку,  не  з'єднаному  з  яким-небудь 
входом,  генерується  сигнал  необлагодження  тракту,  що  представляє 
собою  сигнал  контейнера  VC-n  з  невизначеним  навантаженням  і  з 
нормальним заголовком, у якому байт ІЗ2 має нулі у всіх бітах.

Функціональний  блок  HPT-n  (higher  path  termination  -  блок  
закінчення тракту вищого порядку)

Основне призначення. Джерело й приймач заголовка тракту вищого 
порядку (байти J1, В3, З2, G1, K3, N1 ).

Тракт вищого порядку є об'єктом технічного обслуговування, що включає 
всі лінії й мережні елементи між двома блоками НРТ.

Функції на прийомі (у точці G - сигнал VC-n з повним заголовком):
- виявлення умов генерації сигналу HP-TIM (виявлення неузгодженості 

ідентифікатора тракту - байт J1) і передача відповідної інформації в точку 
S6;

-  визначення  кількості  помилок  у  прийнятому  сигналі  (за  рахунок 
використання байта В3) і передача інформації в точку S6;

- виявлення умов генерації сигналу «unequipped» (виявлення одних 
нулів у байті З2) і передача інформації в точку S6;

-  виявлення  умов  генерації  сигналу  HP-SLM  (виявлення 
неузгодженості  мітки  сигналу  -  байт  ІЗ2)  і  передача  відповідної 
інформації в точку S6;

- виявлення умов генерації сигналу HP-FEBE (за рахунок декодування 
битов 1...4 байта G1) і  передача інформації про кількість помилкових 
блоків на вилученому кінці тракту в точку S6;

- виявлення умов генерації сигналу HP-FERF (виявлення одиниці в біті 
5 байта G1) і передача відповідної інформації в точку S6;

- генерація сигналу, що складає з одних одиниць і передача його в 
точку Н при наявності хоча б однієї умови:

«unequipped» (UNEQ);
HP-TIM;
HP-SLM;
сигнал з одних одиниць у точці G;

-   виділення байтів КЗ й N1 і передача їх в опорну точку U3. Функції 
на передачі (у точці Н - сигнал VC-n з невизначеними байтами заголовка 
J1, B3, C2, G1, K3, N1):
      -   установка байтів J1 і З2 відповідно до інформації із точка S6;
       -   обчислення BIP-8 і розміщення його значення в байті ВЗ;

-  введення  в  біти  1...4  байта  G1  кількості  помилок,  виявлених  на 
прийомі;
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-    введення одиниці  в  біт  5 байта G1 (генерація  HP-FERF) при 
наявності  хоча  б  однієї  умови:  HP-TIM;  HP-SLM;  сигнал  з  одних 
одиниць у точці G;

-  установка  байтів  K3,  N1 відповідно  до  інформації,  отриманої  із 
точка U3.

Функціональний блок HPA-m/n (higher order path adaptation -  
блок адаптації тракту вищого порядку)

Основне призначення - формування й розбирання контейнерів вищого 
порядку (VC-n) з використанням контейнерів нижчого порядку (VC-m).

Блок забезпечує формування й обробку вказівників TU (трибутарных 
блоків), вирівнювання частот VC-n й VC-m з використанням вказівників 
при формуванні VC-n і визначення зсувів VC-m відносно початку VC-n, 
зафіксовані  в  вказівнику  TU,  при розбиранні  VC-n. Цей блок є також 
джерелом і приймачем байтів F2, Н4, F3 заголовки тракту вищого порядку.

Функції на прийомі (у точці Н - сигнал VC-n з відповідним тактовим 
сигналом):

-  розбирання  контейнерів  VC-n  і  виділення  контейнерів  VC-m  з 
використанням демультиплексування TUG-2, TUG-3, вказівника TU для 
визначення зрушення VC-m відносно VC-n, передача VC-m й інформації 
про зрушення в точку J;

- виявлення умов генерації сигналу LOM (за рахунок аналізу байта Н4 
заголовки VC-n) і передача відповідної інформації в точку S7;

-  виявлення  умов  генерації  сигналу  TU-LOP  (відсутність  прийому 
вказівника TU) і передача відповідної інформації в точку S7;

- виявлення умов генерації сигналу TU-AIS (виявлення в вказівнику 
одних одиниць) і передача відповідного сигналу в точку S7;

-   генерація сигналу, що складає з одних одиниць, і передача його в 
точку J при наявності хоча б однієї з умов: LOM; TU-LOP; TU-AIS;

- виділення байтів F2, F3 заголовки VC-n і передача їх у точку U5 (до 
блоку ВОНА).

Функції на передачі (у точці J - сигнал VC-m):
-  формування  контейнера  VC-n  з  контейнерів  VC-m  з  генерацією 

вказівників  TU,  що  фіксують  зрушення  контейнерів  VC-m  щодо 
контейнера VC-n, з мультиплексуванням VC-m в TUG-2,3 і передача VC-n 
у точку Н разом із сигналом тактування;

-  генерація  сигналу  ,  що складає з  одних  одиниць,  у  точці  Н  при 
виявленні сигналу з одних одиниць у точці J;

-  генерація  індикатора  зверхцикла  й  розміщення  його  в  байті  Н4 
заголовки;

- заповнення байтів F2 й F3 заголовки інформацією, отриманої із точка 
U5 (від блоку ОНА).
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Функціональний блок LCS (lower order connection supervision 
-  блок  дистанційного  контролю з'єднання  тракту нижчого 
порядку)

Основне  призначення  -  забезпечення  контролю  тракту  в  точках 
транзиту  й  перемикання. Блок  LCS дозволяє  реалізувати  на  мережі 
такий об'єкт контролю, як «секція тракту нижчого порядку». Цей об'єкт 
включає ділянка тракту між мережними вузлами,  у  яких здійснюється 
перемикання  або  висновок-вивід-ввід-вивід. Введення  такого  об'єкта 
контролю  значно  полегшує  завдання  локалізації  й  усунення 
несправностей у мережі.

Функціональний блок включає два функціональних блоки:
- на прийомі - блок LPOM (lower order path overhead monitoring) - блок 

контролю заголовка тракту нижчого порядку;
- на передачі - блок LUG (lower order unequipped generator) - блок 

генерації сигналу необлагодження тракту.
Кожний  із  цих  блоків  може  перебувати  в  одному  із  двох  станів 

(установлюються програмно):
-   inactive - неактивний;
-   active - активний.

У першому стані дані прозоро проходять через блоки між точками J і К 
у  обох  напрямках.  У  другому  стані  блоки  виконують  певні  функції, 
розглянуті  нижче. Установка  блоків  у  стан  неактивний/активний 
здійснюється незалежно.

Блок  LPOM. Основне  призначення  -  виділення  й  аналіз  частини 
заголовка віртуального контейнера VC-m.

Функції  на  прийомі  (у  точці  J  -  сигнал VC-m із  заголовком РОН і 
нормальним або невизначеним навантаженням):

- виявлення умов генерації сигналу LP-TIM (за рахунок аналізу байта 
J2 заголовки) і передача інформації в точку S17;

-  виділення битов 1,2 байти V5 заголовка,  використання виділеної 
інформації для обчислення кількості помилок і передача інформації про 
помилки в точку S17;

-  виявлення  умов  генерації  сигналу  LP-SLM  (за  рахунок  аналізу 
інформації  в  бітах  5...7  байта  V5  заголовка)  і  передача  відповідної 
інформації в точку S17;

- виявлення умов генерації сигналу LP-FEBE (виявлення одиниці в біті 
3 байти V5) і передача відповідної інформації в точку S17;

- виявлення умов генерації сигналу LP-FERF (виявлення одиниці в біті 
8 байта V5 заголовка) і передача відповідної інформації в точку S17;

- виявлення умов генерації сигналу RFI (виявлення одиниці в біті 4 
байти V5 заголовка) і передача відповідної інформації в точку S17;

-   виділення байта N2 і передача його в точку S17.
Блок  LUG. Основне  призначення  -  генерація  сигналу,  що  імітує 

навантаження VC-m, і формування заголовка при відсутності інформаційних 
даних в LPC (при прийомі сигналу з міткою «unequipped»).
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Функції на передачі:
-   генерація контейнера З-m з імітацією навантаження;
-   формування інформації про зрушення кадру VC-m і передача її в 

точку J;
- обчислення коду BIP-2 й установка його значення в бітах 1, 2 байти 

V5 заголовка;
-  установка  одиниці  в  біті  3  (FЕВЕ)  байти  V5  заголовка  при 

виявленні помилок у прийнятому сигналі блоком LPOM;
-   установка біта 4 (RFI) байти V5 за інформацією із точка S19;

- установка сигнальної мітки заголовка (біти 5, 6, 7 байта V5) у стан 
«unequipped» (0, 0, 0) за інформацією із точка S19;

-  установка  одиниці  в  біті  8  (LP-FERF)  байта  V5  заголовка  при 
наявності хоча б однієї з умов:

прийом  вхідного  сигналу,  що  складає  з  одних 
одиниць; фіксація LP-TIM у блоці LPOM;

фіксація LP-SLM у блоці LPOM;
- установка байтів J2, N2 заголовки за інформацією, отриманої із точка 

S19.

Функціональний блок LPC (lower order path connection
- блок перемикання трактів нижчого порядку)
Основне призначення -  зміна місця розташування контейнера VC-m у 

структурі  контейнера  VC-n,  що  забезпечується  зміною  порядку  з'єднань 
(перемиканням) вихідних і вхідних портів перемикача.

Формати сигналів на вході й виході даного блоку однакові. Тому що процес 
перемикання не впливає на характер інформаційного сигналу, те опорні 
точка на вході й виході блоку однакові й позначені одним символом - К. 
З'єднання між входами й виходами блоку визначаються «таблицею з'єднань». 
Управління перемиканням й одержання інформації про стан здійснюється 
функціональним блоком SEMF через опорну точку S8.

На будь-якому виході даного блоку,  не з'єднаним з яким або входом, 
генерується сигнал необлагодження тракту, що представляє собою сигнал 
контейнера VC-m з невизначеним навантаженням і з нормальним заголовком, 
у якому біти 5, 6, 7 байта V5 установлені в нульовий стан («unequipped»).

Функціональний блок LPT-m (lower order path termination -  
блок закінчення тракту нижчого порядку)

Основне призначення - джерело й приймач заголовка тракту нижчого 
порядку.

Тракт  нижчого  порядку  є  об'єктом  технічного  обслуговування  й 
включає всі лінії й мережні елементи між двома блоками LPT.

Функції на прийомі (у точці ДО - сигнал VC-m й інформація про величину 
зсуву циклу VC-m щодо циклу VC-n):

- виявлення умов генерації сигналу LP-TIM (виявлення неузгодженості 
ідентифікатора тракту - байт J2);
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- визначення кількості помилок у прийнятому сигналі й виявлення умов 
генерації  сигналу "EXC.BER"  (з  використанням  бітов  1,  2  байти  V5)  і 
передача відповідної інформації в точку S9;

- виявлення умов генерації  сигналу «unequipped» (виявлення нулів у 
бітах 5,6,7 байта V5 заголовка) і передача відповідної інформації в точку S9.

-  виявлення  умов  генерації  сигналу  LP-SLM  (неузгодженість  мітки 
сигналу - біти 5, 6, 7 байта V5) і передача інформації в точку S9;

- виявлення умов генерації сигналу LP FEBE (виявлення одиниці в біті 3 
байти V5) і передача відповідної інформації в точку S9;

- виявлення умов генерації сигналу LP FERF (виявлення одиниці в біті 8 
байта V5) і передача відповідної інформації в точку S9;

- виявлення умов генерації сигналу RFI (виявлення одиниці в біті 4 
байти V5) і передача інформації в точку S9;

- генерація сигналу, що складає з одних одиниць, передача його в точку 
L при наявності хоча б однієї умови:

«unequipped»;
LP-TIM;
LP-SLM;

-   виділення байта ДО4 і передача його в точку U4.
Функції  на  передачі  (у  точці  L  -  сигнал  контейнера  З  -  m, 

синхронізований тактовим сигналом Те):
- установка байта J2 і битов 4, 5, 6, 7 байти V5 заголовка відповідно 

до інформації із точка S9;
- обчислення коду BIP-2 і розміщення його значення в бітах 1, 2 

байти V5 заголовка;
- генерація сигналу LP-FEBE (установка біта 3 байти V5 заголовка в 

стан одиниці) при виявленні помилок на прийомі;
-   генерація сигналу LP-FERF (установка біта 8 байта V5 заголовка в 

стан одиниці) при наявності хоча б однієї умови: LP-TIM; LP-SLM; сигнал 
з одних одиниць в опорній точці ДО;

-   заповнення байта ДО4 інформацією з опорної точка U4.

Функціональний блок LPA-m (lower order path adaptation -  
блок     адаптації тракту нижчого порядку)

Основне призначення - адаптація даних користувача із синхронною 
мережею, тобто уведення сигналу користувача в синхронний контейнер З 
- m на передачі й виконання зворотної операції на прийомі. Якщо вхідний 
сигнал плезиохронный, то здійснюється вирівнювання швидкостей.

Функції на прийомі (у точці L - сигнал контейнера З - m й інформація 
про зсув початку контейнера щодо опорного сигналу ТЕ):

-  виділення  із  синхронного  контейнера  сигналу  користувача  й 
передача його в точку М;

- генерація в опорній точці М сигналу, що складає з одних одиниць 
(AIS) з появою в точці L сигналу, що складає з одних одиниць (AIS).
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Функції на передачі (у точці М - сигнал користувача, що надходить із 
функціонального блоку PPI):

- розміщення сигналу користувача в контейнері З - m і  передача 
його  в  точку  L  разом  з  інформацією  про  зсув  початку  контейнера 
відносно ТЕ;

- виявлення умов генерації сигналу FAL (frame alignment loss - втрата 
циклової синхронізації)  і  передача інформації  в точку S10 (при байт-
синхронній передачі).

Функціональний блок PPI (PDH physical interface -
блок плезіохронного фізичного інтерфейсу)
Основне призначення - забезпечення взаємозв'язку обладнання SDH з 

фізичним  середовищем,  що  здійснює  передачу  плезіохронних 
трибутарних сигналів.

Функції  на прийомі  (у точці  М інформаційний сигнал користувача  й 
сигнал тактування):

-   кодування інформаційного сигналу;
    -   адаптація до середовища й передача сигналу на вихід PPI;
    - генерація сигналу, що складає з одних одиниць на трибутарному 
виході інтерфейсу при надходженні в точку М такого ж сигналу (AIS).

Функції  на  передачі  (на  вході  блоку  трибутарний  сигнал  з 
характеристиками,  обумовленими pекомендацией G.703 й, у деяких 
випадках, зі структурою, обумовленою рекомендацією G.704):

 -   регенерація сигналу, узгодження з апаратурами й передача його в 
точку М;

     -   виділення тактового сигналу й передачі його в точка М и Т2;
- фіксація провалля сигналу на трибутарному вході (LOS) і передача 

інформації про це в точку S11;
-  генерація  в  точці  М  сигналу,  що  складає  з  одних  одиниць  і 

відповідного тактового сигналу при проваллі сигналу на трибутарному 
вході.

Функціональні  блоки  лівої  галузі  загальної  функціональної  схеми  за 
своїми функціями аналогічні  відповідним функціональним блокам правої 
галузі з тією лише різницею, що в них ведеться обробка швидкісних потоків 
-140 Мбіт/с, виділення тактових сигналів у блоці PPI тут не передбачається.

Крім того, функціональний блок LPA-n у напрямку прийому (від опорної 
точка Н к опорній точці М) здійснює виділення байтів F2 й F3 РОН і передачу 
їх  у  точку  U6,  а  в  напрямку  передачі  (від  М к  Н)  заповнює  ці  байти 
інформацією, отриманої від точка U6.

Для більше компактного відображення часто виробляється агрегатування 
(об'єднання)  деяких  функціональних  блоків  в  один  блок. Так  у  деяких 
випадках  сукупність  трьох  функціональних  блоків  PPI,  LPA-m,  LPT-m 
називають інтерфейсом нижчого порядку й позначають LOI (lower order 
interface). Сукупність блоків НРА m/n і НРТ-n називають модулем зборки 
структур вищого порядку й позначають НОА (higher order assembler). П'ять 
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функціональних  блоків  -  MSA,  MSP,  MST,  RST,  SPI  утворять  модуль 
транспортного термінала, позначуваний TTF (transport terminal function). 
Три функціональних блоки лівої  галузі  функціональної схеми утворять 
інтерфейс  тракту  вищого  порядку,  позначуваний  HOI  (higher  order 
interface).
Зупинимося на розгляді інших функціональних блоків схеми, зображеної на 
рис.1.11.

Функціональний блок SEMF (synchronous equipment management  
function - блок управління синхронним обладнанням)

Основне  призначення  -  забезпечення  зовнішнього  й  внутрішнього 
управління функціями мережного елемента.

Блок SEMF взаємодіє з іншими функціональними блоками шляхом 
обміну інформацією через опорні точка S. Блок має ряд фільтрів, що 
забезпечують  зменшення  потоку  даних,  що  проходять  через  опорні 
точка S. Керуюча інформація й відгуки на неї проходять через опорну 
точку V.

Інформацію, що проходить через опорні точка S, можна розділити на 
аварійну,  команди  й  повідомлення.  У  таблиці  1  наведені  аварійні 
повідомлення, що проходять через відповідні точка S. 

Функціональний  блок  SETS  (synchronous  equipment  timing  
source - блок - джерело тактування синхронного обладнання)

Основне призначення - формування тактових сигналів для всіх 
функціональних  блоків  устаткування. У якості  опорних (еталонних) 
сигналів можуть вибиратися сигнали в точках T1, Т2, ТЗ або сигнал 
внутрішнього генератора. При проваллі опорних сигналів інформація 
про це передається в SEMF через точку S15.

Функціональний  блок  SETPI  (synchronous  equipment  timing  
physical  interface  -  блок  фізичного  інтерфейсу  сигналів  
тактування)

Основне  призначення  -  узгодження  зовнішніх  сигналів  тактування  із 
середовищем.

Функції  на  прийомі.  Виділення  тактового  сигналу  із  прийнятого 
зовнішнього сигналу синхронізації, його декодування й передача в блок 
SETS.

Функції на передачі. Кодування й адаптація до середовища сигналу 
зовнішньої синхронізації, що надходить від SETS через точку Т4. 

Функціональний блок ОНА (overhead access - блок
доступу до заголовка)
Основне  призначення  -  забезпечення  службового  зв'язку  з 

використанням байтів El, E2 через точка U1 й U2, а також перспективною 
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можливістю  використання  інших  байтів  заголовка  для  організації 
додаткових каналів зв'язку в інтересах користувача й експлуатації.

Отже, устаткування SDH незалежно від виробника повинне відповідати 
розглянутій  вище  функціональній  схемі. При  цьому  виробник  не 
обмежується  в питаннях технічної реалізації й може у відповідності зі 
своїми  можливостями  й  наявної  в  його  розпорядженні  елементною 
базою поєднувати функціональні блоки в зручні для нього конструктивні 
блоки.

1.1.8. Архітектура (топологія) мереж синхронної     
          цифрової ієрархії

Згідно з сучасними поглядами, прийнятими в більшості розвинених
країн, які реконструюють свої мережі зв'язку на базі SDH ієрархії, 
перспективна мережа повинна мати ієрархічну трирівневу архітектуру
(рис. 2.12). Така архітектура дає змогу раціональніше будувати гнучку, 
надійну й економічну мережу.

Рисунок 1.12 Трирівнева архітектура мережі синхронної цифрової 
ієрархії

Верхній (базовий, магістральний) рівень утворюється головними 
вузлами, в яких встановлюється АОП 4/4. Основними одиницями, 
якими обмінюються ці вузли, є віртуальні контейнери VC4. Кожна лінія 
несе кілька STM4 або STM16.
Структура мережі на цьому рівні - ґратчаста. 

Середній рівень складається з кількох з'єднувальних (регіональних) 
мереж,  кожна  з  яких  охоплює  певну  територію.  Вузли  цих  мереж 
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обмінюються  не  лише  віртуальними  контейнерами  VC4,  але  й 
дрібнішими  одиницями  (наприклад, VC12).  Тому  у  вузлах 
використовується  АОП  4/1,  а  також  мультиплексор  введення/ 
виведення (МВВ). Найважливіші  вузли цього рівня виходять на один 
або  кілька  вузлів  верхнього  рівня.  Структура  з'єднувальних  мереж 
може бути як кільцевою, так і ґратчастою. В лініях  організовуються 
тракти STM4.

Нижній рівень становлять мережі доступу,  куди входять основні 
джерела  та  споживачі  навантаження.  Кожна  з  мереж  доступу 
виходить на один або декілька вузлів  середнього рівня.  Структура 
мереж - кільцева на основі МВВ, тракту STM1 або STM4.

У найзагальніших рисах функції кожного рівня можна 
охарактеризувати так:
    - верхній рівень створює мережу трактів VC4;
    - середній перерозподіляє тракти VC12 і VC3 між VC4;
    - нижній забезпечує доступ до мережі користувачів.

Така ієрархічна архітектура має свої переваги, а саме:
- уможливлює незалежний розвиток і реконструкцію кожного рівня;
-  концентрує  потоки  навантаження,  що дає змогу  використовувати 

лінійні тракти  високої пропускної спроможності (це економічно вигідно 
при побудові мережі);

-  забезпечує  виконання  контролю,  керування  та  резервування  на 
кожному рівні, що спрощує та пришвидшує ліквідацію наслідків відмов 
у мережі.

У  кожному  конкретному  випадку  можуть  змінюватися  кількість 
рівнів,  структура  мереж,  функції  рівнів  і  т.  ін.  Для  побудови  мереж 
синхронної  цифрової  ієрархії  типовими є кільцеві  структури на базі 
МВВ та ґратчасті на базі АОП.

Важливим  аспектом  проектування  мереж  синхронної  цифрової 
ієрархіїє забезпечення їх надійності та життєздатності. Як зазначалося, 
дуже  надійною є  сама  апаратура,  а  вмонтовані  засоби  контролю та 
керування  полегшують  і  пришвидшують  виявлення  пошкоджень  і 
перемикання на резерв. Проте  переваги синхронної цифрової ієрархії 
щодо надійності та життєздатності повною мірою не реалізуються. Це 
пояснюється тим, що ВОЛЗ мають величезну пропускну спроможність 
і відмова навіть однієї ділянки може призвести до розриву зв'язку для 
десятків тисяч користувачів і до значних економічних втрат.

Тому,  потрібно вживати заходів для забезпечення відмовостійкості 
мереж,  закладаючи  резервні  ємності  й  передбачаючи  алгоритми 
реконфігурації  мережі  в  разі  відмови  її  елементів.  Виконання  цього 
завдання полегшується завдяки значній ємності ВОЛЗ, низькій вартості 
одного  канало-кілометра  в  них,  застосуванню  засобів  контролю  та 
керування,  поділу  мережі  на  незалежні  функціональні  рівні, 
можливостям  інтелектуальних  мультиплексорів  і  апаратури 
оперативного перемикання.
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Ці обставини сприяли розробленню концепції побудови 
самовиліковуваних мереж на основі синхронної цифрової ієрархії. 
Суть концепції полягає у створенні мережі, яка в разі виходу з ладу 
окремих елементів здатна зберігати або автоматично відновлювати за 
короткий термін порушені зв'язки без серйозних наслідків для 
користувачів.

Найпростішим  способом  самовиліковування  є  резервування  за 
схемою  1+1 при з'єднанні "точка-точка". У цьому випадку два пункти 
з'єднуються  між  собою двома  кабелями по  географічне  рознесених 
трасах.
Кожен сигнал передається одночасно двома трасами, а на приймальному 
боці  здійснюється автоматичний контроль сигналів і  вибір кращого з 
них.

Для проектування мереж необхідно пройти декілька етапів, на 
кожному з яких виконується та чи інша функціональна задача. Це 
задачі  вибору топології  мережі,  вибір  обладнання вузлів  мережі, 
формування  мереж  керування  і  синхронізації.  Перша  задача  – 
вибір топології  мережі  -  може бути легко розв’язана, якщо буде 
відомий  можливий  набір  базових  стандартних  топологій,  з  яких 
можна скласти топологію мережі в цілому.

Існують такі топології:
1. топологія “точка-точка” (рис.1.13)

                                  А                     основний 
В

                             Рисунок 1.13

Топологія “точка-точка” найбільш простий приклад базової топології 
SDH  мережі.  Вона  може  бути  реалізована  за  допомогою 
термінальних мультиплексорів ТМ, як по схемі резервування каналу 
прийому/передачі, так і по схемі із 100% резервуванням типу 1+1, яка 
використовує основний та резервний електричні або оптичні виходи 
(канали  прийому/передачі).  При  виході  з  ладу  основного  каналу, 
мережа  за  лічені  десятки  мілісекунд  автоматично  переходить  на 
резервний. 
Незважаючи  на  простоту,  саме  ця  мережа  найбільш  широко 
використовується  при  передачі  великих  потоків  інформації  по 
високошвидкісних каналах, наприклад, по трансокеанських підводних 
кабелях.  Цю  топологію  використовують  для  наладки  мережі  при 
переході до нової більш високої передачі SDH ієрархії, наприклад, з 
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622Мбіт/с  (STM-4) до 2,5Гбіт/с (STM-16) або з 2,5Гбіт/с  до 10Гбіт/с 
(STM-64).
      Вона  ж  використовується  як  складова  частина  радіально-
кільцевої  топології  і  являється  основою  для  топології  “послідовне 
лінійне кільце”.

24Bтопологія “послідовне лінійне кільце” (рис.1.14 а,б).       
             А                   резервний                                   В

     

                                         захід                        схід    

            
                                                   виведення  введення
    

                                     Рисунок 1.14а

Ця  базова  технологія  використовується,  коли  інтенсивність  у 
мережі не така велика і існує необхідність відгалужень у ряді точок на 
лінії,  де можуть вводитись канали доступу.  Вона реалізується як за 
допомогою  ТМ  на  обох  кінцях  кола,  так  і  мультиплексорів 
введення/виведення  в  точках  відгалуження.  Ця  топологія  нагадує 
послідовне кільце, де кожний мультиплексор є окремою її частиною.

                         захід                                                                     схід

 
                      
                     схід                      захід           схід                        захід 

                                                             
                                                  введення   виведення        

                               
                                              Рисунок 1.14б
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Вона  може  бути  представлена  у  вигляді  простого  послідовного 
лінійного  кола  без  резервування  (а),  або  більш складним колом з 
резервуванням типу 1+1 (б).

2. топологія  “зірка”  (рис.1.15),  яка  реалізує  функцію 
концентратора.

                                                                                                       

                                                             Рисунок 1.15

В цій топології один із віддалених вузлів мережі, який зв’язаний з 
центром комутації  (наприклад,  цифровою АТС)  або  вузлом  мережі 
SDH на центральному  кільці, грає роль концентратора, де частина 
трафіка  може  бути  виведена  на  термінали  користувачів,  тоді  як 
остання частина може бути розподіленя по інших віддалених вузлах. 
Цей  концентратор  повинен  бути  мультиплексором 
введення/виведення  з  розвиненими  можливостями  крос-комутації. 
Іноді таку схему називають оптичним концентратором, якщо на його 
входи подаються частково заповнені потоки рівня STM-N (або потоки 
рівня на ступінь нижче), а його вхід відповідає STM-N. Фактично ця 
топологія  нагадує  “зірку”,  де  в  якості  центрального  вузла 
використовується мультиплексор SDH (SMUX).

   4.топологія “кільце”(рис.1.16)
Ця топологія використовується для побудови SDH мереж перших 

двох рівнів – 155 Мбіт/с і  622 Мбіт/с.  Основна її  перевага: легкість 
організації  захисту  типу  1+1,  завдяки  наявності  в  синхронних 
мультиплексорах  SMUX  (МВВ)  двох  пар  (основної  та  резервної) 
оптичних виходів (каналів прийому/передачі  схід – захід,  які  дають 
можливість  формування  подвійного  (двоспрямованого) кільця  із 
зустрічними потоками.
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Можливості  МВВ обумовлюють обмеження кільцевих  мереж,  які
самозаліковуються.  Існують  два  варіанти  їх  побудови:  одно-  і 
двоспрямоване кільце.

У  разі  односпрямованого  кільця кожен  вхідний  потік 
спрямовується навколо кільця в обох напрямках, а на приймальному 
боці, як і за схемою  1 + 1, вибирають якісніший сигнал. Для побудови 
кільця використовуються два волокна. Передача основними шляхами 
відбувається  в  одному  напрямку  (наприклад,  за  годинниковою 
стрілкою), а резервними - у протилежному (тут  поділ на основний і 
резервний  шляхи  є  умовним,  оскільки  вони
обидва  рівноправні).  Тому  таке  кільце  називається 
односпрямованим,  з  перемиканням  трактів  або  з  закріпленим 
резервом.

У  разі  двоспрямованого  кільця з  двома  волокнами  сигнал  не 
подвоюється.  За  нормального  режиму  кожен  вхідний  потік 
спрямовується  вздовж  кільця  найкоротшим  шляхом  у  будь-якому 
напрямку  (звідси  назва  "двоспрямоване  кільце").  Якщо  з'являється 
відмова, то на обох кінцях відмовленої ділянки за допомогою МВВ 
перемикається весь потік інформації, що надійшов на цю ділянку, у 
зворотному  напрямку.  Інакше  кажучи,  у  такому  кільці  здійснюється 
перемикання секцій або захист з резервом.

       

                                                                                                              
                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  

                                             Рисунок 1.16
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Двоспрямоване кільце може мати чотири волокна. Воно забезпечує 
вищий рівень відмовостійкості, ніж кільце з двома волокнами. Витрати 
на побудову цього кільця дуже високі, тому такий варіант 
використовують рідко.

Двоспрямоване кільце у більшості випадків є більш економічним, 
ніж  односпрямоване,  оскільки  потребує  меншої  пропускної 
спроможності. Це пояснюється тим, що сигнали, які передаються на 
різних ділянках, що не перетинаються, можуть використовувати одні 
й ті самі ємності (як в основному, так і в аварійному режимах роботи). 
Разом з тим односпрямоване кільце є простішим у реалізації. Аналіз 
типових  ситуацій  свідчить,  що  кожен  з  двох  видів  кільцевої 
архітектури має свою сферу ефективного використання.

Односпрямовані  кільця  більше  підходять  для  випадків 
доцентрового трафіка. Це притаманно мережам доступу, призначеним 
для  приєднання  користувачів  до  найближчого  вузла.  Двоспрямовані 
кільця вигідніші за досить рівномірного розподілу трафіку, коли стають 
помітними  їх  переваги  щодо  пропускної  спроможності.  Тому 
використання цих кілець доцільне для з'єднувальних мереж.

В обох варіантах мережі можна зберегти повну працездатність її 
за будь-якої одноразової відмови.

При  організації  системи  управління  і  технічного  обслуговування 
мережа  синхронної  цифрової  ієрархії  розглядається  як  ряд 
послідовнихділянок-  секцій.  Виділяють  такі  основні  об'єкти 
управління і технічного обслуговування: регенераційна секція, секція 
мультиплексування і тракт.
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1BРЕКОМЕНДАЦІЇ ITU-T ПО SDН  

    Міжнародний  союз  електрозв’язку   ITU-T видав  такі 
рекомендації   що до SDH:

G.707 Швидкості передачі  SDH .
G.708 Інтерфейс мережевого вузла для SDH .
G. 709 Структура синхронного мультиплексування.
G. 781 Структура рекомендацій по обладнанню  для SDH 
G. 782 Типи та загальні характеристики обладнання SDH .
G. 783 Характеристики функціональних блоків обладнання SDH.
G. 784 Управління  SDH.
G. 955  Цифрові системи по волоконно-оптичному кабелю, що  
            базується  на  швидкостях : 1544 кбіт/c та 2048 кбіт/c.
G. 957 Оптичні інтерфейси для обладнання та систем, пов’язаних 
            з  SDH.
G. 958 Цифрові системи передачі по волоконно-оптичному 
            кабелю, що   базується на SDH.
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