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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je vyuţití modelového výukového systému TIMS při 

simulaci systému Synchronní Digitální Hierarchie SDH a vytvoření laboratorních úloh 

pro výuku v oblasti vysokorychlostních komunikačních systémů.  

Teoretická část práce popisuje přenosový systém Synchronní Digitální Hierarchie 

SDH a text předkládá teoretický základ této problematiky, který vychází z dostupných 

domácích a zahraničních zdrojů. Praktická část práce nabízí 4 výukové laboratorní 

úlohy, které jsou koncipovány jako podklad praktické výuky. Tyto úlohy jsou 

koncipovány tak aby studenti při jejich realizaci pochopili hlavní principy 

procvičovaných skutečností.  
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ABSTRACT 

The goal of this project is to use the model for educational system TIMS as a 

simulation of Synchronous Digital Hierarchy SDH system and to create laboratory tasks 

applicable for teaching in a The theoretical part is the description of the transmission 

system, Synchronous Digital Hierarchy SDH and presents a theoretical basis of this 

issue. The practical part of the work offers 4 laboratory tutorials that can be used in 

teaching process. 
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ÚVOD 

 

  Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil problematiku z oblasti sítí SDH, protoţe 

se jedná o progresivní obor, který má v praktické budoucnosti velký potenciál vyuţití 

ale i vzrůstu. Konkrétně jsem se zaměřil na oblast edukace pomocí softwarové simulace 

sítí SDH v laboratorních podmínkách.  

Základní téma se rozšiřuje o simulace s vyuţitím hardwarových modulů TIMS-

301. Jedním z cílů bakalářské práce je porovnat výsledky hardwarových a softwarových 

simulací se skutečným systémem SDH. 

V teoretické části práce popisuji, prostřednictvím dostupných domácích i 

zahraničních zdrojů obecnou teorii synchronní digitální hierarchie (SDH). 

 V praktické části představuji 4 typové laboratorní úlohy včetně podkladů pro 

vypracování laboratorního cvičení. Úlohy jsou realizovány v takovém pojetí, aby bylo 

moţné jejich praktické vyuţití ve výuce. Tyto úlohy jsou koncipovány tak aby studenti 

při jejich realizaci pochopili hlavní principy procvičovaných skutečností.  
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1 SYNCHRONNÍ DIGITÁLNÍ HIERARCHIE 

Synchronní digitální hierarchie (SDH) je vysokorychlostní komunikační norma 

vyuţívající LED diod, popřípadě laseru, pro komunikaci převáţně přes optické vedení. 

Tyto sítě vychází z amerického standardu SONET a mají slouţit jako nástupce za 

Plesiosynchronní Digitální Hierarchie (PDH). SDH i SONET jsou plně kompatibilní a 

pracují na principu digitálního časového multiplexu (TDM), který rozděluje přenášená 

data do jednotlivých vláken optického vedení vyuţívající PCM kódování.  

Standard SDH byl definován Evropským ústavem pro telekomunikační normy 

v roce 1988 v doporučení ITU-T G. 707[1], G. 709[2], G. 783[3] pro definici zařízení, 

G. 803[4] pro architekturu. V následujících letech byl rozšířen celou řadou doporučení 

specifikující například systém vedení, ochranu proti výpadkům, signalizaci, optický 

přenos, spolupráci se sluţbou ethernet.  

Standardu SONET se vyuţívá ve Spojených státech amerických a je definována 

americký standardizačním institutem v Telcordia [5]. Dále je pak popsán 

v aktualizovaném standardu T1.105. [6]. 

Hlavním nedostatkem sítí SONET/SDH je neefektivní přenos dat. Vzhledem 

k tomu, ţe jsou přizpůsobeny především pro přenos hlasu, nabízí volbu omezené šířky 

pásma. Čím větší šířku pásma zákazník poţaduje, tím více zaplatí, i kdyţ většinu času 

zatěţuje linku jen částečně. Nevyuţitá šířka pásma nelze poskytnout dalšímu klientovi. 

V sítích SDH/SONET lze vyuţívat zapojení POS (Packet Over SONET) [7], které 

přímo spojuje sítě LAN propojené technologii SDH (viz. Obr. 1.1). Toto spojení je pak 

sériové a je mnohem spolehlivější a rychlejší.  

 

 

Obr. 1.1: Přenos SDH s vyuţitím POS. 

 

1.1 Hierarchie signálu SDH 

 

 Základní jednotkou pro SONET sítě je STS-N signál s. Základní jednotkou pro SDH je 

STM-N, kde písmeno N v obou případech vyjadřuje stupeň hierarchie. Jednotlivé 

stupně systému i přenosové rychlosti jsou uvedeny v Tab. 1.1. Všechny hierarchické 

stupně mají pevnou šířku rámce 125 μs. 
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Tab. 1.1: SONET / SDH označení a přenosové rychlosti 

SONET  SDH Rychlost linky [kb/s] 

STS – 1 STM - 0 51 840 

STS – 3 STM – 1 155 520   

STS – 12 STM – 4 622 080 

STS – 24 STM – 8 1 244 160 

STS – 48 STM – 16 2 488 320  

STS – 96 STM – 32 4 976 640 

STS – 192 STM – 64 9 953 280  

STS – 768 STM – 256 39 813 120  

STS – 1536 STM – 512 79 626 120 

STS – 3072 STM - 1024 159 252 240 

1.2 Multiplexování SDH 

Na schématu (viz. Obr. 1.2) [8] je uveden proces multiplexování signálu PDH 1.řádu  

umístěného do kontejneru C-n do synchronní digitální hierarchie. Procesem mapování 

je přidáno ke kontejneru POH (Path Over Head), pomocí kterého určujeme, do které 

úrovně daný kontejner patří a provádí kontrolu přenosu. POH je součástí VC od jeho 

vzniku a po jeho rozloţení. Tímto vzniká VC-n (virtuální kontejner). Procesem 

přiřazování ukazatele dojde k přizpůsobení VC-n  vyšší vrstvě přenosového systému a 

vznikne přítoková jednotka TU-n (Tributary Unit). Tímto je umoţněn posun do vyššího 

řádu. Přidaný ukazatel nám určuje polohu přesného začátku VC-n. Postupným 

multiplexováním TU-n jednotek vzniká skupina přítokových jednotek TUG (Tributary 

Unit Group), které jsou sloučeny ve VC-n vyšších řádů. Číslo u procesu multiplexování 

znamená počet paralelních větví určených ke sloučení. Následně jsou v administrativní 

jednotce (AU) přiřazeny ukazatele danému kontejneru. Ukazatel, stejně jako 

v předchozím případě, slouţí jako kontrola přenosu a označuje začátek nového VC. 

Tímto vznikne skupina administrativních jednotek AUG, respektive  

STM-1. Sloučením n-AUG získáváme STM-N. 

 

Obr. 1.2: struktura multiplexování. 
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1.3 Struktura SDH rámce 

Za základní prvek SDH lze povaţovat rámec STM-1 o rozměrech 9 řádků na 270 bytů. 

Rozměr této matice je dán pevně a nelze měnit. Postupně se přenáší řádek po řádku a 

byt po bytu. Rámec je vysílán kaţdých 125 μs. Prvních 9 bytů kaţdého řádku tvoří SOH 

(Section Over Head), tzn. 9 x 9 = 81 bytů v kaţdém rámci. Struktura rámce je na 

obr. 1.3 [8]. 

První aţ třetí řádek SOH je určen pro  RSOH (Regenerator Section Over Head), zde je 

uloţena informace, kterou vyuţívá směrovač pro regeneraci přenášeného signálu. 

Informace v řádku číslo 4 jsou vymezeny pro vloţení AU ukazatele, který zde má své 

pevné místo a určuje začátek virtuálního kontejneru (VC). Pozice v řádcích 5 aţ 9 jsou 

vyhrazeny pro MSOH (Multiplexer Section Over Head), zde jsou uloţena data potřebná 

pro multiplexování signálu a přiřazení do příslušné sekce. 

Přenosová rychlost celého rámce STM-1 je 9 (řádků) x 270 (bytů) x 8 (bit) x 8000 (Hz, 

vzorkovací frekvence)  = 155, 52 Mb/s. Velikost přenášení uţitečných dat je 9 (řádků) x 

261 (bytů) x 8 (bit) x 8000 (Hz, vzorkovací frekvence) = 150,34 Mb/s. 
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obr.: 1.3:  Struktura STM-1 rámce  

1.4 Budoucnost SDH 

 

Původně systém SDH popoháněla ve vývoji nutnost multiplexovat větší mnoţství PDH 

kanálu. V současné době se řeší problém malé pruţnosti systému. To je způsobeno 

nedostatečným vyuţitím poskytované šířky pásma, která je způsobena pevně 

stanovenou velikostí kontejneru. Problém řeší virtuální zřetězení (VCAT) [9], které 

umoţňují sestavit kontejnery libovolné velikosti. Například pro ethernet 100 Mb/s, 

poskytují kontejner příslušné velikosti. V původním řešení by byl poskytnut kontejner 

STM-1 s rychlosti 155 Mb/s, tím bylo způsobeno nedostatečné vyuţití šířky kanálu.  

Tato nastupující generace sítí se nazývá Ethernet over SONET/SDH (EOS) 
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2 LABORATORNÍ ÚLOHY - TUTORTIMS 

TIMS je výukový laboratorní systém vyvíjený firmou EMONA. Se systémem lze 

pracovat v softwarové i hardwarové podobě. Pro softwarovou simulaci vyuţívá program 

prostředí tutorTIMS, které pracuje s blokovou schematickou simulací. 

Základní myšlenka tohoto softwarového prostředí je moţnost simulace 

telekomunikačních úloh bez nutnosti pouţití hardwarového zařízení. Dále rovněţ 

přispívá k lepšímu pochopení dané problematiky díky moţnosti vlastního nastavení a 

obvodovému zpracování v reálném čase. 

V této kapitole bude popsána realizace dvou laboratorních úloh v softwarovém prostředí 

TutorTIMS, které obsahuje řadu předdefinovaných modulů, pomocí kterých lze do jisté 

míry modelovat síť SONET. Pro simulaci vyuţíváme  STS-1 TUTOR rámec.  

2.1 Analýza multiplexovaného SONET signálu 

Cílem úlohy je seznámit se s modulárotem SONET/SDH TIMS STS-1 MUX a pomocí 

něj pochopit proces multiplexování pro posun do vyššího stupně hierarchie SDH.   

2.1.1 Teoretický úvod 

Modul multiplexeru SONET/SDH konvertoruje tři nezávislé analogové vstupy 7bitovou 

PCM modulací a převádí je na jeden sériový kanál STS-1 obr. 2.1. 

 

 

Obr. 2.1: Blokový diagram multiplexování 

 

Výstupní signál STS-1 vyuţívá TTL logiku a obsahuje rámce o velikosti 40b 

obr. 2.2. Kaţdý rámec je sloţen z 8 bitů hlavičky (Header), 8 bitů návěští (FLAG) a 3 

krát 8 bitů z analogových vstupů. HEADER má v kaţdém rámci stejnou hodnotu 

(10101010). Prvních 7 bitů vymezených pro návěští má rovněţ fixní podobu 

(0110011x). Poslední bit slouţí jako signalizace. V případě simulace prostřednictvím 



 18 

TutorTIMS,hodnotu tohoto bitu volíme pomocí přepínače MODE v bloku multiplexeru. 

Pevně stanovené místo mají i nulové bit v rámci, které jsou vysílány před začátkem 

kaţdého 7b PCM signálu z kaţdého vstupu. 

 

 

Obr. 2.2: Sloţení TIMS STS-1 rámce. 

Funkce bitové náhrady se ovládá přepínačem BIT SUB.  Aktivováním dojde k 

převodu původního 7bitového PCM signálu ze vstupu IN na nový 8-bitový PCM. 

Princip bitové náhrady je naznačen v Tab. 2.1[9]. Této vlastnosti se vyuţívá z důvodu 

vyuţití větší šířky pásma. 

Tab. 2.1: Tabulka bitové náhrady (BIT SUBSTITUTION) při multiplexování STS-1 

Původní 

7-bit PCM 

Náhrada 

8-bit PCM 
 

Původní 

7-bit PCM 

Náhrada 

8-bit PCM 

00 h 92 h  71 h d5 h 

01 h 91 h  78 h  d9 h 

40 h c4 h  7f h ed h 

03 h 93 h  7e h ea h 

41 h c9 h  3f h ab h 

c0 h e4 h  7c h ec h 

07 h a5 h  3e h b6 h 

43 h  d3 h  1f h 9b h 

61 h e5 h  3c h b4h 

70 h d2 h  1e 9a h 

0f h ad h  38 h a8 h 

47 h d6 h  1c h 94h 

63 h eb h   0e h ac h 
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2.1.2 Popis modulů 

V úloze se pracuje s následujícími dvěma volitelnými moduly. 

 SONET/SDH TIMS STS-1 MUX – blok pro multiplexování signálu STS1. 

 VAR DC AND AMPLIFIERS – zesilovač a zdroj proměnného stejnosměrného napětí.  

 

SONET/SDH TIMS STS-1 MUX 

Modul patří do kategorie ADVANCED MODULS. Převádí tři nezávislé analogové 

linky na jeden sériový 7-bit PCM signálu obr. 2.3. 

 

Popis: 

 Vstup pro reset 

Tento vstup se vyuţívá při zapojení s modulem STS-3.  

 Analogové vstupy  

Nezávislé analogové vstupy. Maximální dovolená frekvence signálů je odvozená od 

frekvence STM-1 CLK. V případě vyuţití interního CLK je maximální frekvence 

vstupu 6,25 kHz. 

 Přepínač bitové náhrady 

 Vstup hodinového signálu 

Pro synchronizaci lze vyuţít externího nebo interního signálu (500 kHz). 

 Výstup hodinového signálu 

Vyuţívá se pro synchronizaci s dalšími moduly. Signál je shodný se vstupním CLK. 

 Přepínač módů 

1. poloha – nahradí FLAG byt HEADER bytem.  

2. poloha – poslední kontrolní bit ve FLAG bitech (návěští) je nastaven na 1. 

3. poloha – poslední kontrolní bit v FLAG bitech (návěští) je nastaven na 0. 

 

 Výstup signálu rámcové synchronizace 

Signál FS (Frame Synch) je vysílán současně s prvním bitem TIMS STS-1 rámce. Lze 

jej vyuţít pro určení začátku jednotlivých rámců. Rovněţ lze pouţít pro spouštění 

časové základny osciloskopu. 

 STS – 1 

Výstup 40 bitového sériového toku.  Kaţdý rámec obsahuje 8 x HEADER bit,8 x FLAG 

bit a 24 x PAYLOAD bit. 

 Výstup hodinového signálud6 
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Aktuálně vyuţívaný CLK je přiveden na tento výstup. Vyuţívá se pro svázání 

s ostatními moduly. 

 

Obr. 2.3: Modul SONET/SDH TIMS – STS-1 MUX. 

 

VAR DC AND AMPLIFIERS 

Tento modul patří do kategorie BASIC MODULS. Lze ho vyuţít jako zdroj 

stejnosměrného napětí nebo jako zesilovač napětí. Pro funkci zesilovače vyuţíváme 

vstupy A/B, poměr zesílení volíme změnou k1/k2. 

V této laboratorní úloze budeme vyuţívat pouze funkci nastavitelného stejnosměrného 

zdroje obr. 2.4.  

 

Obr. 2.4: Modul VAR DC AND AMPLIFIERS. 
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2.1.3 Pokyny k měření  

1. Proveďte zapojení podle následujícího obrázku obr. 2.5. Na vstup IN1 přiveďte 

signál z výstupu DC modulu VAR DC AND AMPLIFIERS, velikost výstupního 

napětí nastavte na nulu. Vstupy IN2 a IN3 zůstanou neobsazeny z důvodu zvýšení 

přehlednosti zkoumaného signálu na osciloskopu. Přepínač BIT SUB nastavíme do 

polohy OFF. Jako zdroj hodinového signálu vyuţijeme interní 500 kHz frekvenci, 

tzn., není nutné připojovat externí zdroj pro synchronizaci. Pořiďte print screen 

tohoto zapojení. 

 

Obr. 2.5: zapojení laboratorní úlohy. 

 

2. Změřte a zaznamenejte frekvenci interního hodinového signálu CLK a porovnejte 

jej s předpokládanou hodnotou. 

3. Postupným přivedením signálu z DC výstupu na vstupy IN1, IN2, IN3 

identifikujte polohu těchto signálů ve výstupním modulovaném signálu STS-1. 

Časovou základnu (TIME BASE) nastavte tak aby byl signál přehledný a bylo 

moţné identifikovat kaţdý bit výstupního signálu. 

4. Přepínač MODE, přepněte do polohy 2 (nastaví signalizační bit na 1). Identifikujte 

hlavičkové (HEADER) a návěštní (FLAG) bity ve výstupním TIMS STS-1 Pro 

snadnější odhad lze vyuţít synchronizační signál FS, který připojíme na druhý 

kanál osciloskopu.  Impuls tohoto signálu je současně vysílán s prvním impulsem 

kaţdého TIMS STS-1 rámce.  

5. Přepínač MODE, přepněte postupně do polohy 1,2 a 3.  Popište, čím se tato změna 

projevila. Změnu zaznamenejte a označte ji v rámci STS-1. 

6. Zdroj stejnosměrného signál připojte na vstup IN1, přepínač BIT SUB přepněte do 

polohy ON. Popište, jak se tato změna projevila ve sloţení STS-1 rámce. 
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2.1.4 Vzorový protokol 

 

Ad1) Zapojení dle schématu obr. 2.6. 

 

Obr. 2.6: Základní zapojení. 

Ad2)  Frekvence signálu CLK je v rozmezí 490,918 – 515,463 KHz obr. 2.7. 

Předpokládaná hodnota je 500 kHz.  Nepřesnost se však v této úloze neprojeví, 

protoţe pracujeme pouze s jedním modulem. Ve sloţitějších zapojeních je nutné 

vyuţívat naprosto stejný CLK signál.  

 

Obr. 2.7: Měření frekvence CLK 
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Ad3) Modul STS-1 MUX vyuţívá TTL signálů a reaguje na náběţnou hranu signálu.  

Print screen byl pořízen při přivedeném nulovém napětí na vstup IN3 obr. 2.8.   

 

Obr. 2.8: Označení vstupů IN v rámci TIMS STS-1 

 

Ad4) Hodnotu posledního bitu v sekci návěští (FLAG) lze měnit přepínačem MODE. 

Při posuzování daného signálu je moţno vycházet ze signálu FS, který je vysílán se 

začátkem kaţdého nového rámce obr. 2.9.     

 

Obr. 2.9: Označení hlavičky a návěští rámce TIMS STS-1 

Ad5) viz. Obr. 2.10. 

 MODE 1 – bity na pozici FLAG jsou nahrazeny bity stejnými jako je HEADER. 

 MODE 2 – nastaví signalizační (poslední) bit na 1. 
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 MODE 3 – nastaví signalizační (poslední) bit na 0. 

   

 

Obr. 2.10 : Změna návěští (FLAG). 

Ad6) Viz. obr. 3.11. 

 

Obr. 2.11: Bitová náhrada  
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2.2 Analýza demultiplexovaného SONET signálu 

Cílem úlohy je sestavit zapojení pro simulaci multiplexování tří nezávislých 

analogových vstupů a následného demultiplexování signálu STS-1 na jednotlivé 

výstupy. Jako základní předpoklad pro správné vypracování úlohy je základní znalost 

SONET/SDH sítí a znalosti získané vypracováním předchozí laboratorní úlohy. 

2.2.1 Teoretický úvod 

Funkce SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX je přivádět vstupní signál STS-1, který 

vyuţívá časového multiplexu, na tři nezávislé převzorkované signály, které reprezentují 

vstupy IN 1, IN 2 a IN3. Proces multiplexování a demultiplexování je zobrazen na 

obr. 2.12. 

 

Obr. 2.12: Blokový diagram multiplexování a demultiplexování STS-1. 

 Pro správnou funkci SDH demultiplexoru je nutné mít přivedený hodinový 

signál shodný s SDH multiplexerem, ze kterého pochází přivedený STS-1 signál. Modul 

demultimplexeru kontroluje správnost hlavičky rámce STS-1. V případě, ţe je zaslána 

chybná hlavička, je tento stav identifikován a data jsou zahozena. Dále zobrazuje 

hodnotu kontrolního bitu, který je nastaven multiplexerem v rámci STS-1 návěští 

(FLAG) jako poslední bit. 

Na obr. 3.13 je znázorněn rozklad STS-1 rámce na výstupy OUT 1´, OUT 2´, OUT 

3´, které jsou následně zpracovány D/A převodníkem na výstupy OUT 1, OUT 2,  

OUT 3. 
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Obr. 2.13: Demodulace STS-1 rámce. 

 

 

2.2.2 Popis modulů 

V úloze se pracuje s následujícími moduly. 

AUDIO OSCILATOR – zdroj audio signálu   

SONET/SDH TIMS STS-1 MUX – blok pro multiplexování signálu STS1 

SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX – blok pro demultiplexování signálu STS1 

 

AUDIO OSCILATOR 

Modul je z kategorie BASIC MODUL. Poskytuje 3 výstupy (sinusový, kosinusový 

a TTL signál). Otočným potenciometrem nastavujeme frekvenci signálů těchto výstupů 

a to v rozmezí 300 Hz aţ 10 kHz. Popis modulu je na obr. 2.14. 
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Obr. 2.14: Modul AUDIO OSCILLATOR. 

 

SONET/SDH TIMS STS-1 MUX 

Popis tohoto modulu je v předchozí úloze zabývající modulací STS-1. 

 

SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX 

Modul patří do kategorie ADVANCED MODULS. Ze vstupního PCM signálu 

generuje 3 nezávislé signály obr. 2.15. 

 

Popis: 

 Zap/vyp odhození chybné hlavičky 

Poloha ON – při detekci špatné hlavičky dochází ke zničení (zahození) rámce. 

Poloha OFF – neprovádí kontrolu správnosti hlavičky. 

 STS - 1 

Zde je přiveden datový signál STS-1z výstupu modulátoru. Tento vstup akceptuje pouze 

signál hodnoty TTL přivedený z modulu SONET/SDH TIMS STS-1 MUX. 

 Synchronizace 

Tento hodinový vstup se vyuţívá pro synchronizaci s modulem SONET/SDH TIMS 

STS-1 MUX. Bez tohoto signálu je celé zapojení nefunkční.  

 Impulz detekce hlavičky 

Tímto výstupem je vysílán signál od detekce hlavičky v příchozím STS-1.  

 Výstupy OUT  

Jednotlivé nevzorkované výstupy. Tyto výstupy neobsahují D/A převodní. 
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Obr. 2.15: Modul SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX. 

 

2.2.3 Pokyny k měření  

1. Proveďte zapojení podle následujícího obrázku obr. 2.16. Zapojení modulu MUX 

vychází z předchozí laboratorní úlohy. Hodnotu frekvence f na modulu AUDIO 

OSCILATOR nastavte na libovolnou hodnotu. Této hodnotě pak přizpůsobte 

nastavení časové základny osciloskopu TIME BASE tak, aby byl zkoumaný signál 

přehledný. 

 

Obr. 2.16: Zapojení laboratorní úlohy DEMUX. 
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2. Přepínač BIT SUB OFF nastavte na OFF. Vhodným nastavením hodnoty časové 

základny proveďte porovnání průběhu kosinusového signálu na IN 1 se signálem 

na OUT 1. 

3. Volbou vhodné pozice přepínače MODE, porovnejte strukturu rámce STS-1 se 

stavem indikační diody CTRL, které určuje hodnotu kontrolního bitu. 

 

 

2.2.4 Vzorový protokol 

 

Ad1) Zapojení dle schématu obr. 2.17. 

 

Obr. 2.17 : Zapojení laboratorní úlohy 

Ad2) Na první kanál osciloskopu připojíme původní signál z modulu AUDIO 

OSCILATOR, na druhý kanál výstup demodulátoru OUT. Porovnání původního a nově 

navzorkovaného signálu na obr. 2.18. 
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Obr. 2.16: Porovnání vstupního a výstupního signálu 

Ad3) Identifikaci provádíme na signále STS-1. Pro určení pozice začátku rámce 

vyuţijeme informaci z výstupu FS obr. 2.17 a obr. 2.18.  

 

Obr. 2.17: Ověření funkce CTRL a MODE. 
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Obr. 2.17: Ověření funkce CTRL a MODE 
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3 LABORATORNÍ ÚLOHY TIMS-301 

TIMS-301 hardwarová varianta zařízení pro simulaci telekomunikačních laboratorních 

úloh obr. 3.1.  Vyuţívá jednotlivých modulů pro sestavení sloţitějšího systému. 

Studenti si mohou vyzkoušet velké mnoţství telekomunikačních laboratorních úloh bez 

nutnosti náročné časové přípravy.  

 

 

Obr. 3.1 : Základní jednotka TIMS-301. 

 

 

3.1 Přenos STS-1 optickou linkou s obnovou hodinového 

signálu 

3.1.1 Teoretický úvod 

Přenosové sítě typu SONET/SDH jsou určeny pro přenos s vyuţitím optických vodičů.  

Tato úloha je zaloţena na konstrukci přenosové cesty STS-1 signálu, včetně 

přizpůsobení pro přenos. Předpokladem pro zdárné pochopení úlohy je znalost 

problematiky SDH popsané v první kapitole této práce. Úloha vychází z předchozích 

dvou laboratorních úloh (kapitola 2.1 a 2.2), které jsou určeny pro softwarovou simulaci 

v prostředí TIMS. Celé zapojení nejprve sestavíme bez spojení optickou linkou. V druhé 

části zrušíme přemostění systému metalickým vedením, čímţ integrujeme do systému 

vedení optickou trasou, která se skládá z optického vysílače (TX) a optického přijímače 

(RX). Optický vysílač (optic TX) konvertuje elektrický signál na optický signál ve 

viditelném spektru. Protějším zařízením je optický přijímač (optic RX), který převádí 

optický signál na elektrický (modul obsahuje analogový 

i digitální výstup TTL). V úloze také vyuţíváme modul CLK REGEN, který slouţí 

k obnově ztraceného hodinového (synchronizačního) signálu, který je generovaný na 

straně přijímače z přijatého STS-1 signálu. Blokový popis zapojení je na obr. 3.2. 
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Obr. 3.2: Blokové schéma přenosu STS-1. 

 

3.1.2 Popis modulů 

 AUDIO OSCILATOR – zdroj audio signálu. 

                         - podrobný popis v kapitole 2.2.2. 

 SONET/SDH TIMS STS-1 MUX – multiplexování signálu STS1. 

                         - podrobný popis v kapitole 2.1.2. 

 SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX – demultiplexování signálu STS1. 

                         - podrobný popis v kapitole 2.2.2. 

 FIBER OPTIC TX (red) – převodník z elektrického signálu na optický.  

 FIBER OPTIC RX (red) – převodník z optického signálu na elektrický. 

 TIMS STS-3 & STS-1 CLK REGEN – obnova synchronizačního signálu. 

 PC BASED INSTRUMENT INPUT- vstupy softwarového osciloskopu. 

FIBER OPTIC TX  (red) 

 Převod elektrického signálu na optický signál. 

 Vstup elektrického signálu – analogový / TTL (vyuţití pro integrované obvody) 

 Optická jednotka vyuţívá RED LED diod vysokého jasu (660 nm) [9]. 

 Výstupní intenzitu (jas) lze regulovat přepínačem (jumperem) na boční straně 

modulu. Nejprve volíme hodnotu LO, v případě potřeby vyuţíváme HI. 

 Výstupní konektor optického signálu: dnp (1 mm), maximální poloměr ohybu 

100mm. 

 Popis na obr. 3.3. 
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Obr. 3.3:  Popis modulu FIBER OPTIC TX. 

 

FIBER OPTIC RX  (red) 

 Převod optického signálu na elektrický. 

 Výstup elektrického signálu – analogový / TTL (vyuţití pro integrované 

obvody). Pro převod z analogového signálu na TTL vyuţívá komparator 

 Optická jednotka vyuţívá RED LED diod vysokého jasu (660 nm) [9]. 

 Vstupní citlivost optického přijímače lze regulovat přepínačem (jumperem) na 

boční straně modulu. Nejprve volíme hodnotu LO, v případě potřeby vyuţíváme 

HI. Citlivější nastavení umoţňuje potenciometr na čelní straně modulu. 

 Výstupní konektor optického signálu: dnp (1 mm), maximální poloměr ohybu 

100mm. 

 Popis na obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4: Popis modulu FIBER OPTIC RX 

 

TIMS STS-3 & STS-1 CLK REGEN 

 Umoţňuje regeneraci synchronizačního hodinového signálu z přenášeného 

signálu STS-1 nebo STS-3. 
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 Modul je určen pro signály STS-1 a STS-3 (volba přepínačem), které byly 

generovány moduly STS-1 MUX nebo STS-3 DEMUX.  

 Pro systém STS-1 vyuţívá synchronizační frekvenci 500 kHz, 

pro systém STS-3 = 1000 kHz, viz obr. 3.5. 

Obr. 3.5: Blokové schéma TIMS STS-3 & STS-1 CLK REGEN. 

 Obsahuje (ALIGN) tlačítko pro synchronizaci signálu STS BIT CLK se 

signálem STS. Srovnání s náběţnou hranou signálu. 

 Popis modulu CLK REGEN na obr. 3.6. 

 

 

. Obr. 3.6: Popis modulu  TIMS STS-3 & STS-1 CLK REGEN. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.1.3 Pokyny k měření 

1. Sestavte zapojení podle obr. 3.7. Moduly optických převodníků do obvodu 

zatím nezapojujte, vyuţijte přemostění metalickým vodičem. 
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Obr. 3.7: Schéma zapojení laboratorní úlohy. 

 

2. Přepínač CLK SELECT (na modulu CLK REGEN) přepněte do pozice STS-1. 

3. Přepínač FALSE HEADER REJECT (modul STS-1 DEMUX) přepněte do polohy 

ON. 

4. Na osciloskopu (Tims hardware osciloscop) zobrazte průběh signálu STS-1 

(modul STS-1 MUX, výstup STS-1 DATA) a porovnejte jej se signálem 

ošetřeným anti-aliasingovým filtrem (modul CLK REGEN, výstup ANTI-ALIAS 

FILTER).  

5. Na osciloskopu ponechte zobrazený signál STS-1 a proveďte porovnání se 

signálem detekujícím náběţnou hranu (modul CLK REGEN, výstup EDGE 

DETECT). 

6. Na osciloskopu ponechte zobrazený signál STS-1 a srovnejte jej s obnoveným 

CLK (modul CLK REGEN, výstup STS BIT CLK). V případě, ţe signály nejsou 

vzájemně srovnány, stiskněte tlačítko ALIGN (modul CLK REGEN).  

7. Nyní odstraňte přemostění a do obvodu zapojte moduly OPTIC FIBER TX/RX, 

které propojíme optickým kabelem (1mm) s konektorem DNP[10]. 

8. Porovnejte TTL signál před a po přenosu optickým vedením (vstup INPUT 

modulu OPTIC TX porovnat s výstupem OUTPUT modulem OPTIC RX).  

 

3.1.4 Vzorový protokol 

Ad4) Viz obr. 3.8. 
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Obr. 3.8: Porovnání modulovaného signálu STS-1 se signálem s antialiasingovým  

                      filtrem. 

 

Ad5) Viz obr. 3.9. 

 

Obr. 3.9: Porovnání signálu STS-1 se signálem EDGE detect. 

 

 

Ad6) Viz obr. 3.10. 
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Obr. 3.10: Porovnání modulovaného signálu STS-1 s obnoveným hodinovým  

                        signálem. 

 

Ad8) Viz obr. 3.11. Z měření je patrné přebuzení vysílače optického převodníku. 
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Obr. 3.11: Porovnání signálu před a po přenosu optickým vedením. 

 

 

3.2 Analýza multiplex/demultiplex STS-3 signálu 

3.2.1 Teoretický úvod 

Všeobecným předpokladem pro úspěšné pochopení laboratorní úlohy je znalost 

vlastností rámce STS-1. S touto problematikou jsme se seznámili a prakticky procvičili 

v laboratorní úloze z kapitol 2.1 a 2.2. Rovněţ se předpokládá znalost problematiky 

probrané v předchozí laboratorní úloze (kapitola 3.1), ve které vyuţíváme modul pro 

obnovu hodinového signálu a moduly pro simulaci optického vedení. Podstatou této 

laboratorní úlohy je pochopení hierarchie STS signálu (STS-1 a STS-3). Signál STS-3 

vznikne sloučením tří signálů STS-1, přičemţ jeden signál STS-1 je sloţen ze tří 

analogových vstupů, které jsou namodulovány pomocí PCM modulace. Tímto dochází 

ke vzniku signálu vyššího řádu a tím je moţné zvýšit datovou propustnost sítě. Blokové 

schéma zapojení laboratorní úlohy je na obr. 3.12. 
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Obr. 3.12: Blokové schéma zapojení laboratorní úlohy. 

 

3.2.2 Popis modulů 

 AUDIO OSCILATOR – zdroj audio signálu. 

                         - podrobný popis v kapitole 2.2.2. 

 SONET/SDH TIMS STS-1 MUX – multiplexování signálu STS1. 

                         - podrobný popis v kapitole 2.1.2. 

 SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX – demultiplexování signálu STS1. 

                        - podrobný popis v kapitole 2.2.2. 

 FIBER OPTIC TX (red) – převodník z elektrického signálu na optický.  

                              - podrobný popis v kapitole 3.1.2. 

 FIBER OPTIC RX (red) – převodník z optického signálu na elektrický. 

                     - podrobný popis v kapitole 3.1.2. 

 TIMS STS-3 & STS-1 CLK REGEN – obnova synchronizačního signálu. 

                     - podrobný popis v kapitole 3.1.2. 

 SONET/SDH TIMS STS-3 MUX – multiplexování signálu STS3. 

 SONET/SDH TIMS STS-3 DEMUX – demultiplexování signálu STS3. 

 PC BASED INSTRUMENT INPUT – vstupy softwarového osciloskopu 

SONET/SDH TIMS STS-3 MUX 

Na vstup tohoto modulu přivedeme tři signály TIMS STS-1 (vstupy STS-1 INPUT A, 

STS-1 INPUT B, STS-1 INPUT C). Prokládáním vznikne nový signál s označením 

STS-3, který obsahuje všechny 3 vstupní signály. 

 Rámec TIMS STS-3 má velikost 15 bajtů (120 bitů) a můţe tedy obsáhnout aţ 9 

analogových signálů obr. 3.13. 
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Obr. 3.13: Schéma multiplexování signálu modulem STS-3. 

 

 Přenosová rychlost STS-3 je 3 krát rychlejší neţ přenosová rychlost STS-1. 

 Taktovací frekvenci lze vyuţít interní modulovou (1 MHz) nebo externí.  

 Podmínkou správné funkce je připojení všech tří STS-1 signálu na vstupy STS-

1A, STS-2B, STS-3C a jejich synchronizace hodinového signálu s nadřízeným 

modulem STS-3. Pro splnění podmínky obsazení všech vstupů lze 

v laboratorních podmínkách vyuţít modul TIMS SEQUENCE GENERATOR, 

který na výstupech X a Y vysílá předdefinovaný TTL signál, který můţe 

plnohodnotně zastoupit moduly STS-1 multiplexeru. 

 Vstup EXT CLK umoţňuje připojení externího synchronizačního signálu. 

V případě, ţe vstup není připojen, modul vyuţívá interní synchronizační signál 1 

MHz. Aktuální synchronizační signál je digitálně kopírovaný na výstup STS-3 

M.CLK. 

 Výstup STS-3 M.CLK se pouţívá pro připojení a synchronizace následujících 

STS-3 modulů.  

 Výstup STS-1 CLK poskytuje synchronizaci pro moduly STS-1. V případě 

vyuţití  TIMS SEQUENCE GENERATOR jako zdroje STS-1 signálu, je nutné 

synchronizovat i tento modul signálem STS-1 CLK. 

Frekvence signálu STS-1 CLK je třetina hodnoty frekvence signálu STS-3 

M.CLK. Pokud vyuţíváme interní synchronizaci modulu STS-3 je tato 

synchronizační frekvence 333.3 kHz. 

 Výstup STS-3 OUTPUT vznikne prokládáním tří STS-1 signálu (vstupy STS-1 

A, STS-1 B, STS-1 C). Nově vzniklý rámec TIMS STS-3 je o velikosti 120 bitů 

a můţe obsáhnout aţ 9 STS-1 rámců. Rámce STS-3 a STS-1 mají stejné 

časování. 
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 Výstup SF-FS [10] slouţí k superrámcové synchronizaci. Signál SF-FS je 

jednotlivý impulz vyslaný kaţdých 120 bitů a vyuţíváme jej k identifikaci 

začátku rámce STS-3. 

 Výstup IL-FS [10] vymezuje jednotlivé STS-1 rámce v rámci STS-3. Signál IL-

FS je prezentován jednotlivým impulzem vyslaným kaţdých 24 bitů. Význam 

signálu IL-FS je na obr. 3.14.  

 

Obr. 3.14: Schéma multiplexování signálu modulem STS-3.3 

 Tlačítko RESET a výstup RESET je určen k synchronizaci modulu STS-1. Je 

nutné mít propojené všechny STS-1 moduly společným resetovacím signálem. 

Po stisku tohoto tlačítka dojde ke znovuspuštění všech procesu na všech 

modulech současně. 

 Popis modulu je na obr. 3.15.  

 

Obr. 3.15: Popis modulu SONET/SDH TIMS STS-3 MUX. 



 43 

 Na obr. 3.16 jsou znázorněny moţnosti plnění vstupů STS-3 MUX s vyuţitím 

jednoho modulu STS-1 MUX a SEQUENCE GENERATOR.  Modul 

SEQUENCE GENERATOR po připojení synchronizačního signálu vysílá na 

svých výstupech digitální TTL signál, který je navzorkovaný dle signálů 

uloţených ve vlastní EEPROM paměti. Tento modul je rovněţ nutné 

synchronizovat pomocí vstupu RESET, který zajišťuje současné spuštění 

podřízených modulů. 

 

 
 

Obr. 3.16: Moţnost zapojení vstupu STS-3 MUX. 

 

 

 

SONET/SDH TIMS STS-3 DEMUX 

Modul TIMS STS-3 DEMUX obnovuje příchozí STS-3 signál na tři nezávislé STS-1 

signály. Přenosová rychlost nově vzniklého signálu je 1/3 příchozího STS-3. Výstupní 

signál hodinové synchronizace STS-1 CLK musí být vyuţit v modulech pro 

demultiplexování STS-1. Modul rovněţ umoţňuje kontrolu hlaviček rámců, které 

v případě chyby zamítne. 

 Popis modulu SONET/SDH TIMS STS-3 DEMUX je na obr. 3.17. 
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Obr. 3.17: Popis modulu SONET/SDH TIMS STS-3 DEMUX. 

 Jako vstupní signál STS-3 je nutné vyuţít pouze TTL signál sestavený modulem 

SONET /SDH TIMS STS-3 MUX. 

 Modul SONET/SDH TIMS STS-3 DEMUX je nutné synchronizovat signálem 

STS-3 CLK, který získáme z  modulu STS-3 MUX. V případě zapojení 

s vyuţitím optického vedení dochází ke ztrátě tohoto synchronizačního signálu, 

proto je nutné jej obnovit pomocí modulu TIMS STS CLK REGENER. 

 Výstupní signály STS-1A, STS-1B, STS-1 , viz.obr.  3.18. 

 

Obr. 3.18: Schéma demultiplexování signálu modulem STS-3 DEMUX. 

 Průběh bitového rozkladu signálu STS-3 v demultiplexoru je naznačen na 

obr. 3.19. 
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Obr. 3.19: Bitový rozklad signálu STS-3 v demultiplexoru. 

 Modul STS-3 DEMUX skenuje příchozí signál a detekuje v něm sekvenci 

hlavičkových bitů. Tím dojde k označení začátku rámce STS-3 

 Je-li zaplá funkce FALSE HEADER REJECT, provádí modul demultiplexoru 

kontrolu hlavičkových bitů rámce, pokud je hlavička poškozená, dojde 

k zahození rámce a na výstupu FALSE HEADER je vyslán impulz informující o 

tomto stavu.  

3.2.3 Pokyny k měření 

1. Sestavte zapojení podle obr. 3.20. Ujistěte se, ţe EPROM paměť modulu 

SEQUENCE GENERATOR je naplněna a na digitálních výstupech (červené) je 

libovolný TTL signál. Výstupy tohoto povaţujeme za zdroje signálu STS-1. 
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Obr. 3.20: Schéma zapojení laboratorní úlohy. 

2. Změřte frekvenci synchronizačního STS-1 CLK  a STS-3 CLK, které jsou 

určeny k synchronizaci modulů příslušného řádu.  

3. Zaznamenejte a porovnejte původní analogový signál cos ϖt (výstupní signál 

modulu AUDIO OSCILATOR) s výstupním signálem OUT1 (modul 

SONET/SDH TIMS STS-1 DEMUX). Popište vzájemný vztah těchto signálů. 

4. Ověřte funkci přepínače MODE (modul SONET/SDH TIMS STS-1 MUX). 

-1 poloha: při vzniku nového STS-1 rámce vysílá chybnou hlavičku. S tímto  

                  stavem je přímo spojená funkce přepínače FALSE HEAD REJECT            

                  (modul SONET/SDH TIMS STS-1DEMUX). 

-2 poloha: nastaví poslední kontrolní bit na hodnotu 1. Tento stav je moţné  

                  indikovat LED diodou CONTROL (modul SONET/SDH TIMS                   

                  STS-1DEMUX). 

-3 poloha: nastaví poslední kontrolní bit na hodnotu 0. Tento stav je moţné  

                  indikovat LED diodou CONTROL (modul SONET/SDH TIMS                   

                  STS-1DEMUX). 

5. Zaznamenejte a vysvětlete význam signálů SF-FS, IL-FS (modul SONET/ SDH 

TIMS STS-3 MUX) 
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6. Porovnejte TTL signál před a po přenosu optickým vedením (vstup INPUT 

modulu OPTIC TX a porovnejte ho s výstupem OUTPUT modulem OPTIC 

RX).  

 

 

3.2.4 Vzorový protokol 

Ad1) Sestavení zapojení obr. 3.21. 

 

Obr. 3.21: Sestavené zapojení laboratorní úlohy. 

 

Ad2)  Synchronizační frekvence signálů, při synchronizaci interním signálem. 

 STS-1= 333, 3 kHz, tzn. 1/3 signálu STS-3 

 STS-3= 1000 kHz 

 Měřené hodnoty korespondují s předpokládanými hodnotami. 

Ad3)  Zkreslení, které je na obr. 3.22. je způsobeno TTL převodníky. Se změnou  

           amplitudy či frekvence původního analogového signálu se mění i veličiny  

           výstupního signálu. 
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Obr. 3.22: porovnání signálů před a po průchodu systémem SDH. 

Ad4)  Viz obr. 3.23. 

 

Obr. 3.23: Funkce přepínače MODE. 

 

Ad5)  Zobrazení signálu je na obr. 3.24.  

 Impuls SF-FS je vyslán kaţdých 120 bitů a značí začátek kaţdého superrámce. 

 Impuls IL-FS označuje dílčí části signálu a je vyslána kaţdých 24 bitů. 
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Obr. 3.24: Význam signálů SF-FS a IL-FS. 

 

Ad6)  Porovnání digitálního signálu před a po přenosu s vyuţitím optické trasy je na  

              obr. 3.25. 

 

Obr. 3.25: Porovnání signálu ovlivněného přenosem optickou trasou. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem projektu bylo vytvořit simulace SDH v laboratorních podmínkách. Tomuto 

cíli jsem dostál v konkrétním představení laboratorních úloh, které byly vypracované 

pomocí softwarového nástroje TutorTIMS a jeho hardwarové verze TIMS 301.  

Řešením těchto laboratorních úloh získá student ucelený přehled o principu 

technologií SDH a jejich technologickému principu. V úlohách se řešitel seznámí 

s tvorbou a správou signálů STS-1 a STS-3. Během praktického měření naváţe student 

na teoretické znalosti daného systému a bude je dále rozvíjet. Úlohy byly sestaveny tak 

aby studenti při jejich realizaci pochopili hlavní principy procvičovaných skutečností.  

Při řešení dílčího cíle, a to porovnání s reálnými systémy, jsem dospěl k závěru, 

ţe tento úkol je ve sloţitosti své problematiky natolik rozsáhlý, ţe se mu není moţné 

věnovat v rámci bakalářské práce. Pro měření reálných přenosových vlastností je nutné 

simulační systém rozšířit o přizpůsobovací moduly, které transformují TIMS rámce do 

reálných SDH rámců. Tato práce můţe slouţit jako podklad pro realizaci tohoto 

rozsáhlého problému.   

Jedním z cílů bylo také zmapovat dostupné zdroje, zabývající se zkoumanou 

oblastí. V práci bylo vyuţito téměř všech dostupných zdrojů. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

SDH Synchronous Digital Hierarchy, synchronní digitální hierarchie 

SONET Synchronous Optical Network, synchronní optická síť 

TDM Time Division Multiplex, časový multiplex 

STS-1 Synchronou Transport Signal one, synchronní transportní signál 1 

STM-1 Synchronous Transport Module-level1, synchronní transportní modul 1 

STS-3 Synchronou Transport Signal one, synchronní transportní signál 3 

STM-3 Synchronous Transport Module-level1, synchronní transportní modul 3 

FS Frame Synch, rámcová synchronizace 

ITU International Telecommunication Union, mezinárodní telekomunikační  

únie 

PDH Plesiochronous Digital Hierarchy, plesiosynchronní digitální hierarchie 

POS  Pocket Over SONET 

POH  Path Over Head 

VC-n Virtual Container, virtuální kontejner 

TU-n  Tributary Unit, přítoková jednotka 

TUG  Tributary Unit Group, skupina přítokových jednotek 

AU Administration unit, administrativní jednotka 

VCAT Virtual Concatenation, virtuální řetězení   

RSOH Regenerator Section Overhead 

MSOH  Multiplexer Section Overhead 

PCM Pulse Code Modulation 

 

 

 


