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Anotace 

V diplomové práci je teoreticky rozebírána struktura PDH, SDH a začleňování PDH do SDH. 

Dále je popisováno měření prvního řádu PDH a SDH. Na základě teoretických informací je 

navrţena a sestavena laboratorní síť, vyuţívající SDH uzly MSH11CP a stávající zařízení 

v laboratoři tak, aby laboratorní síť byla co nejvíce podobná reálné telekomunikační síti. 

V práci je dále popsán návod pro obsluhu SDH uzlu MSH11CP. Za pomoci navrţené sítě a 

odkazu na návod popisující obsluhu uzlů jsou v práci popsány tři nové laboratorní úlohy, pro 

laboratoř přenosových technologií, které jsou realizovány na navrţené síti. V těchto 

laboratorních úlohách je moţné si vyzkoušet sestavení přenosové cesty a následné měření této 

cesty, včetně nastavení a ověření funkční zálohy cesty. 

Klíčová slova 

PDH, SDH, multiplexní struktura, měření E1, měření STM-1, návod pro obsluhu MSH11CP 

Annotation 

In diploma thesis is theoretically described structure of PDH, SDH and multiplexing of PDH 

to SDH. Measurement of first level PDH and SDH is described too. A design of new 

laboratory network was based on theoretical information and the network was build. SDH 

nodes MSH11CP and other equipment in laboratory entourage are used in new laboratory 

network in a way that laboratory network is the most similar to real telecommunication 

network. Operation manual for SDH nodes type MSH11CP is described next in the thesis. 

New three laboratory tasks are described in the thesis. These tasks make use of design of new 

network and a reference of nodes operation manual. New three tasks are implemented in new 

laboratory network, in laboratory of transmission technologies. In these new laboratory tasks 

are possible to create a transmission path and measure this service, including settings and 

verification of a backup path.  

Key words 

PDH, SDH, multiplexing structure, measurement of E1, measurement of STM-1, operation 

manual for MSH11CP  
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Úvod 

 

Kapacita transportních sítí v dnešních telekomunikačních sítích stále více narůstá. 

Plesiochronní Digitální Hierarchie (PDH) se dnes jiţ výhradně pouţívá v přístupové části 

telekomunikační sítě, avšak Synchronní Digitální Hierarchie (SDH) a její vyšší transportní 

kapacity jsou hojně vyuţívány v transportních sítích ať jiţ v páteřních sítích nebo 

v přístupových částech telekomunikační sítě. Vzhledem k moţné velké přenosové kapacitě, 

minimálnímu zpoţdění a transparentnosti přenosové sítě je výhodné, pro větší 

telekomunikační operátory, vlastnit takovou přenosovou síť. V první polovině práce bude 

teoreticky rozebírána jak PDH, její struktura, moţnosti synchronizace a ukončení sluţby, tak i 

SDH, její struktura, mapování do multiplexní struktury a začlenění PDH do SDH. Také budou 

popsány definované chyby resp. defekty PDH a SDH a jejich vliv na kvalitu linky. 

V teoretické části bude také ukázán výsledek, který bude detailně okomentován, vzorového 

měření 1. řádu PDH i SDH signálu.  

Na základě tohoto teoretického základu bude navrţena přenosová síť pro laboratoř 

přenosových technologií s vyuţitím SDH uzlů typu MSH11CP od firmy Marconi. Síť bude 

navrţena tak, aby se co nejvíce podobala komerčně vyuţívaným telekomunikačním sítím a 

přenášela tak datový provoz různého typu, s ohledem na stávající zařízení v laboratoři a jejich 

moţné propojení s uzly typu MSH11CP. 

V druhé polovině práce bude popsán návod na obsluhu SDH uzlů MSH11CP pouţitých 

v laboratorní síti. Návod bude obsahovat fyzický popis zařízení, popis ovládacího program a 

popis konfigurace moţných sluţeb na těchto zařízeních, tak aby bylo moţné změřit tři nové 

laboratorní úlohy v laboratoři přenosových technologií. Sestavení a popsání těchto tří nových 

laboratorních úloh bude také součástí této práce. Úlohy budou koncipovány tak, aby ověřovali 

co nejvíce teoretických znalostí o PDH a SDH v praxi a seznámili tak studenty s přenosovými 

sítěmi. V nových laboratorních úlohách by studenti měli navrhnout a poté nakonfigurovat 

reálnou přenosovou sluţbu, kterou následně pro ověření správného nastavení změří měřicím 

přístrojem. 
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1 Plesiochronní digitální hierarchie 

 

Plesiochronní Digitální Hierarchie - PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) je specifikována 

v doporučení ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication 

Standardization Sector) G. 705. PDH je sdruţování neboli multiplexování signálů do signálu 

vyššího řádu, kde sdruţované signály nemají pevně definovaný časový vztah k signálům 

vyššího řádu, do kterého se sdruţují. Tento proces je zobrazen na obrázku č. 1. Signály 

niţšího řádu lze vydělit zpět z vyššího řádu postupným demultiplexováním, coţ můţe být 

většinou dosti náročná a nákladná procedura. Opakovaní procedury 

multiplexování/demultiplexování můţe vést k degradaci signálu. Při multiplexování se vkládá 

navíc skupina rámcové synchronizace a vyrovnání přenosových rychlostí zvané stuffing. 

Existují tři druhy stuffingu: 

 Záporný stuffing – pokud je sdruţovaný signál větší neţ signál vyššího řádu, jsou 

stuffingové bity obsazeny uţitečnými byty 

 Kladný stuffing – pokud je sdruţovaný signál menší neţ signál vyššího řádu, jsou 

stuffingové bity neobsazeny 

 Oboustranný stuffing – kombinace dvou předchozích 

 

 

MULTIPLEXER

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 2.řádu – 

E2 (8448 kbit/s)
DEMULTIPLEXER

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

Signál 1.řádu – 

E1 (2048 kbit/s)

 

Obrázek 1. Multiplexování signálu 
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1.1 Hierarchie PDH 

 

Dle doporučení ITU-T G. 702 jsou v PDH čtyři hierarchické řády. Niţší řády jsou 

multiplexovány a tím vzniká vyšší řád. Vznik 2. řádu multiplexováním niţšího řádu v praxi 

tedy znamená: 4 x 2048 kbit/s + 4 x 64 kbit/s = 8448 kbit/s, viz tabulka č. 1. V praxi se 

pouţívá pouze první, s označením E1, a třetí, s označením E3, řád PDH. 

Řád digitální hierarchie Přenosová rychlost (počet PCM kanálů) 

1. E1 2 048 kbit/s (30) 

2. E2 8 448 kbit/s (120) 

3. E3 34 368 kbit/s (480) 

4. E4 139 264 kbit/s (1920) 

Tabulka 1. Řády a rychlosti PDH 

1.1.1 Signál 1. řádu PDH 

 

PDH vzniklo z potřeby přenést větší počet kanálů, neţ umoţňuje pulzně kódová modulace – 

PCM (Pulse-Code Modulation). PCM umoţňuje přenést kódovaný analogový telefonní 

signál, který je vzorkován v pásmu od 300Hz do 3400Hz tedy šířka 3,1kHz, přenosovou 

rychlostí 64 kbit/s. Základní řád PDH, tedy 1. řád, vznikne sloučením 30 takto kódovaných 

kanálů a kanálu pro synchronizaci a signalizaci. Jednotlivé kanály se v terminologii PDH 

označují jako timesloty. V 1. řádu PDH je tedy 32 timeslotů. Pro začlenění PCM do PDH  1. 

řádu se pro synchronizaci a signalizaci pouţívají nultý a šestnáctý timeslot, viz obrázek č. 2.  

TS0 Rámcová synchronizace

TS16 Sdružená signalizace

TS1 – TS15

TS17 – TS31

 

Obrázek 2. Začlenění PCM do PDH 1. řádu  
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1.2 Možnosti synchronizace 

 

Dle ITU-T G. 703 pro transparentnost času je potřeba všechna zařízení, kterými např. okruh 

E1 prochází, synchronizovat. Existují tři moţnosti synchronizace času jednotlivých zařízení. 

 obě koncová zařízení vysálají hodiny k protějšímu zařízení jako na obrázku č. 3 

PDH 

zařízení

PDH 

zazřízení

Datový signál

Hodinový signál

 

Obrázek 3. Obě koncová zařízení vysílají hodinový signál 

 jedno koncové zařízení vysílá hodiny, směrem k protějšímu zařízení viz obrázek č. 4 

PDH 

zařízení 

vysílající 

hodiny

PDH 

zazřízení 

podřízené

Datový signál

Hodinový signál

 

Obrázek 4. Jedno z koncových zařízení vysílá hodinový signál 

 systém se synchronizuje pomocí externích hodin jako na obrázku č. 5 

PDH 

zařízení

PDH 

zazřízení

Datový signál

Hodinový signál

Externí 

hodiny

 

Obrázek 5. Systém je synchronizován externími hodinami 

Pokud je systém správně synchronizován, tedy časově transparentní a frekvenčně stabilní, měl 

by dle ITU-T G. 703 přenést pří rychlosti 2048 kbit/s deviaci (nepřesnost) +/- 50 parts per 

million – ppm (+/- 102,4 bit/s). V opačném případě by E1 linka mohla vykazovat chybovost. 

Proto je velice důleţité PDH zařízení správně synchronizovat. 
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1.3 Prvky fyzického rozhraní 

1.3.1 Rozhraní X. 21 

 

Dle doporučení ITU-T X. 21 je toto rozhraní pro datový tok vyšší neţ 9600 bit/s. Signál je 

detailně popsán v doporučení ITU-T V. 11, které specifikuje okruh z vysílače k přijímači 

s rozdílným, vyrovnaným, signálem s moţností posunu stejnosměrného napětí. Fyzické 

rozhraní je specifikováno ve standardu ISO (International Organization for Standardization) 

4903. Je to 15 pinový konektor známější pod označením DB-15 Male nebo Female.  Kabel je 

kroucená dvojlinka ukončena 100 ohmovou impedancí. Obvyklé zapojení pinů konektoru je 

v tabulce č. 2. Za-smyčkování konektoru kabelu se tedy provádí spojením pinů 2 – 4 a 9 - 11. 

PIN Signál 

2 Posílání dat A 

4 Příjem dat A 

9 Posílání dat B 

11 Příjem dat B 

Tabulka 2. Zapojení pinů konektoru rozhranní X. 21 

Na obrázku č. 6 lze vidět sériový kabel s ukončením X. 21 M, v pravé části obrázku, který se 

pouţívá pro připojení E1 linky do zařízení firmy Cisco. Tato zařízení vyţadují specifické 

ukončení kabelu, v levé části obrázku.  

 

Obrázek 6. Sériový kabel X. 21 pro připojení k Cisco zařízení 
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1.3.2 Rozhraní V. 35 

 

Dle doporučení ITU-T V. 35 má vstupní a výstupní signál charakter binárních dat, signál je 

polární – obdélníkový. Přenosová rychlost je doporučena synchronní 48 000 ± 1 bit/s. Fyzické 

rozhraní kabelu by měl být kroucený více-pár s impedancí mezi 80 aţ 120 ohmy. Obvyklé 

zapojení pinů konektoru V. 35 Male nebo Female je v tabulce č. 3. Za-smyčkování konektoru 

kabelu se tedy provádí spojením pinů P - R a S - T. 

PIN Signál 

P Posílání dat A 

R Příjem dat A 

S Posílání dat B 

T Příjem dat B 

Tabulka 3. Zapojení pinů konektoru rozhranní V. 35 

Na obrázku č. 7 je vidět sériový kabel s ukončením V. 35 M, v pravé části obrázku, který se 

pouţívá pro připojení E1 linky do zařízení firmy Cisco, ta totiţ vyţadují specifické ukončení 

kabelu, v levé části obrázku. 

 

Obrázek 7. Sériový kabel V. 35 pro připojení k Cisco zařízení 

1.3.3 Rozhraní G. 703 

 

Dle ITU-T G. 703 existují pro rozhraní G. 703 přenosové rychlosti 2048 kbit/s, 8448 kbit/s, 

34 368 kbit/s, 139 264 kbit/s a 155 520 kbit/s. Pro přenosovou rychlost 2048 kbit/s se pouţívá 

kódování HDB3 (High Density Bipolar of order 3), tvar signálu je nominální – obdélníkový. 

Poţadavky na přepěťovou ochranu jsou specifikovány v doporučení K. 41. Deviace pro 

přenosovou rychlost 2048 kbit/s je +/- 50ppm. Jedna moţnost fyzického rozhraní kabelu je 

koaxiální pár, pro kaţdý směr s impedancí 75 ohmů a zakončením BNC (Bayonet Neill-

Concelman) konektorem. V tomto případě je nominální výška pulsu 2,37V a nominální šířka 
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pulsu 244ns. Druhá moţnost fyzického rozhraní kabelu je symetrický pár, pro kaţdý směr 

s impedancí 120 ohmů a zakončením RJ-48 Male nebo Female konektorem. V tomto případě 

je nominální výška pulsu 3V a nominální šířka pulsu 244ns. Častější a také jednodušší 

zapojení rozhraní G. 703 je pomocí konektoru RJ-48 M/F, který je na obrázku č. 8. Toto 

zapojení je vyuţito i u propojovacích panelů vy-kabelovaných z uzlů MSH11CP od firmy 

Marconi, které se nacházejí v laboratoři přenosových technologií. Konektor dle standardu, coţ 

výrobce Marconi dodrţuje, pouţívá piny 1, 2, 4 a 5, jak je uvedeno v tabulce č. 4.  

Za-smyčkování rozhraní se tedy provádí spojením pinů 1 – 4 a 2 – 5. 

PIN Signál 

1 Posílání dat A 

2 Posílání dat B  

4 Příjem dat A 

5 Příjem dat B 

Tabulka 4. Zapojení pinů konektoru RJ-48 pro G. 703 

 

Obrázek 8. Konektor RJ-48 F 

1.4 Nestrukturovaná E1 

 

Nestrukturovaná, v originále unframed, E1 se pouţívá pro datovou komunikaci. Pokud E1 

rámec neslouţí k propojení telefonních ústředen, nebo podobných zařízení, která vyţadují 

transport PCM, jedná se tedy právě o nestrukturovanou E1. V rámci E1 tedy nejsou jiţ 

jednotlivé timesloty vyuţity pouze pro mapování PCM, ale všech 32 timeslotů je k dispozici 

pro data uţitečného zatíţení. Jedná se tedy o 32 timesloů x 64 kbit/s = 2048 kbit/s payload. 

Samozřejmě, ţe jistá část dat musí být vyhrazena pro synchronizaci a signalizaci, ale to si řídí 

jiţ koncová zařízení sami. V praxi se dnes vyuţívá převáţně takto nestrukturované E1.  
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1.5 Definované chyby 

 

Definici a podmínky chybových stavů a poplachů obsahuje doporučení ITU-T G. 775. Díky 

těmto definicím jsou v PDH síti pevně stanovené chybové stavy a poplachy, které díky svým 

pevně stanoveným definicím, usnadňují hledání chyb a nepřesností v síti PDH. Pevně 

stanovené úrovně signálu napomáhají při detekci chybových stavů a poplachů. Nejdůleţitější 

chybové stavy a poplachy: 

 LOS (Loss Of Signal) – ztráta signálu, volně přeloţeno chyba na blízkém konci. LOS 

je detekován, pro rozhraní všech přenosových rychlostí dle tabulky č. 5, pokud úroveň 

přijímaného signálu klesne pod nebo je rovna úrovni Q za stanovenou periodu času T. 

LOS je vymazán, pokud úroveň přijímaného signálu je větší nebo rovna úrovni P za 

stanovenou periodu času T. V praxi se jedná o ztrátu signálu na lokálním zařízení. 

Přenosové rychlosti úroveň signálu P úroveň signálu Q Periody T 

2 048 kbit/s 9 dB 35 dB 5 µs to 1 ms 

8 448 kbit/s 9 dB 35 dB 1.2 µs to 1 ms 

34 368 kbit/s 15 dB 35 dB 0.3 µs to 1 ms 

139 264 kbit/s 15 dB 35 dB 36 ns to 1 ms 

Tabulka 5. Úroveň signálu pro detekci LOS 

 AIS (Alarm Indication Signal) – signál indikující alarm, volně přeloţeno chyba na 

vzdáleném konci. AIS je detekován na rozhraní přenosové rychlosti 2 048 kbit/s, 

pokud je v místě pro signalizaci detekováno dvě nebo méně nul ve dvou po sobě 

jdoucích rámcích, tedy 512 bitů nebo 250 s. AIS je také detekován, pokud je v místě 

pro signalizaci detekována jedna nula ve dvou po sobě jdoucích rámcích a není přijat 

signál FAS (Frame Alignment Signal), coţ je sekvence bitů určující zarovnání. AIS je 

vymazán, pokud dva po sobě jdoucí rámce obsahují tři a více nul nebo pokud je přijat 

signál FAS. V praxi tento signál mimo jiné můţe znamenat to, ţe příjemce přijímá 

lokální příchozí signál, ale na protějším konci příjemce nepřijímá příchozí signál. 

 SLIP – skluz. Jedná se o časový posun přenášených symbolů, coţ způsobí ztrátu nebo 

vloţení jiného symbolu. V praxi se jedná o nekvalitně synchronizovanou linku. 
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2 Synchronní digitální hierarchie 

 

Synchronní Digitální Hierarchie - SDH (Synchronous Digital Hierarchy) je specifikována v 

doporučení ITU-T G. 707. SDH je hierarchický soubor pro transport digitálních struktur 

standardizovaný pro transport vhodně přizpůsobených dat přes fyzickou přenosovou síť. SDH 

je sdruţování neboli multiplexování signálů do signálu vyššího řádu, kde sdruţované signály 

mají pevně definovaný časový vztah k signálům vyššího řádu, do kterého se sdruţují – 

synchronní multiplexování. SDH je odvozeno z amerického standardu SONET (Synchronous 

Optical NETwork), proto je následné propojení a vzájemná spolupráce sítí bezproblémová.  

Jako přenosové médium pouţívá SDH výhradně optických jednovidových vláken. Struktura 

SDH umoţňuje snadné vyjmutí poţadovaných dat obsaţených v niţším řádu z vyššího řádu, 

ve kterém je onen niţší řád sdruţen. Vydělení je umoţněno za pomocí ukazatele, tedy 

adresace pole nesoucí informaci, kde se data v SDH rámci nachází. SDH také definuje 

centrální správu sítě s pouţitím TMN (Telecommunications Network Management).  

2.1 Hierarchie SDH 

 

Dle doporučení ITU-T G. 707 jsou v SDH čtyři hierarchické stupně. Vyšší hierarchické 

stupně popisuje jiné doporučení. SDH navazuje na PDH, začíná tam, kde PDH končí. Signály 

vyšších řádů STM-N (Synchronous Transport Module - Nx) jsou N-krát větší oproti STM-1. 

Jednotlivé hierarchické stupně včetně rychlostí jsou vypsány v tabulce č. 6. Všechny 

hierarchické stupně mají pevnou šířku rámce 125 µs. 

hierarchický stupeň – N  Přenosová rychlost 

1. STM-1 155 520 kbit/s 

4. STM-4 622 080 kbit/s 

16. STM-1 2 488 320 kbit/s 

64. STM-64 9 953 280 kbit/s 

Tabulka 6. Hierarchické stupně SDH a jejich přenosové rychlosti 
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2.2 Struktura SDH sítě 

 

Synchronní digitální hierarchie má pevně danou strukturu, která je popsána v doporučení 

ITU-T G. 707. Pokud je standard dodrţován, je potom moţné bez problémů propojit zařízení 

různých výrobců. Zařízení SDH můţe být několika typů: 

 Terminal multiplexers - ukončující multiplexory mapují různé signály do STM-N 

 ADD/DROP multiplexers - vydělující multiplexory vydělují poţadované signály a 

případně umoţňují další práci s těmito signály. Pouţíváno v kruhové topologii. 

 Cross-connects - digitální rozvaděče mohou mapovat nebo měnit poţadované signály 

do jiných určených signálů 

 Regenerators – opakovače regenerují signál a takt na původní hodnotu, po případném 

zkreslení či zatlumení  

2.2.1 Vrstvový model SDH 

 

SDH lze popsat vrstvovým modelem, který je na obrázku č. 9. Tento vrstvový model se 

funkčně vztahuje k topologii sítě. Fyzická vrstva představující fyzické médium je optický 

kabel. Regenerační vrstva, slouţící pro cestu mezi opakovači, vyţaduje signalizaci. 

Multiplexní vrstva je určena pro spojení mezi multiplexory. V multiplexorech lze díky této 

sekci vydělit uţitečná data. VC-4 (Virtual Container) vrstva slouţí pro mapování resp. 

začlenění signálu PDH 4. řádu. VC-12 vrstva slouţí k začlenění signálu PDH 1. řádu neboli 

E1. 

Fyzická vrstva

Regenerační vrstva

Multiplexní vrstva

VC-4 vrstva

VC-12 

vrstva
IP / ATM

 

Obrázek 9. Vrstvový model SDH 
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2.2.2 SDH cesta 

 

Prostor pro data, která se mají skrz SDH síť poslat, se v SDH terminologii nazývá kontejner. 

Ta část sítě, která se nachází mezi vytvořením a ukončením kontejneru, se nazývá SDH cesta. 

Funkce a definování cesty je na obrázku č. 10. Cesta se dělí na části, které pak určují cestu 

sítí. Je to POH (Path Overhead) záhlaví cesty, MSOH (Multiplex Section Overhead) a RSOH 

(Regenerator Section Overhead). 

SDH

DATA
SDH

DATA

regenerator regeneratormultiplexer multiplexercross connect

RSOH RSOH RSOH RSOH

MSOH MSOH

POH

 

Obrázek 10. SDH cesta 

2.2.3 Multiplexní struktura 

 

Multiplexní struktura je popsána v doporučení ITU-T G. 707. Multiplexní struktura, která je 

zobrazena na obrázku č. 11, naznačuje vztahy mezi různými prvky SDH struktury a 

multiplexními metodami. Pro úplnost je uvedena hodnota kontejneru C-11 resp. C-2 ale 

multiplexování není naznačeno. Popis jednotlivých prvků bude obsahovat následující 

kapitola. 

C-12

C-2

C-4

C-3

C-11

139 264 kbit/s

34 368 kbit/s

6 312 kbit/s

2 048 kbit/s

1 544 kbit/s

VC-12

VC-3

VC-3

TU-12

TU-3

TUG-2

TUG-3

VC-4 AU-4

AU-3

AUG STM-N

1x

3x

7x

3x

3x

7x

1x x N

mapování

zarovnání

1x multiplexování

přidání 

ukazatele

 

Obrázek 11. Multiplexní struktura 
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2.2.4 Multiplexování 

 

Proces multiplexování je detailně popsán v doporučení ITU-T G. 707, včetně všech moţností. 

Multiplexování se provádí přesně dle multiplexní struktury tak, jak je naznačeno na obrázku 

č. 11. Pro příklad je na obrázku č. 12 uveden postup multiplexování signálu PDH 1. řádu, tedy 

E1, resp. kontejneru C-12 do STM-N řádu. Uţitečná data vytvoří kontejner C-n, v tomto 

případě C-12. Zbývající místo v kontejneru je rezervováno pro stuffing neboli pro vyrovnání 

nepřesností příchozího signálu. Kontejner je opatřen POH, které slouţí ke kontrole přenosu 

sítí a jako určení úrovně do které virtuální kontejner patří – niţší úroveň. VC-n (Virtuální 

kontejner), v tomto případě VC-12, je tedy tvořen z C-12 a POH. Virtuální kontejner je 

sestaven a nezměněn po celou cestu SDH sítí, tedy od vytvoření po ukončení. Dalším krokem 

je sestavení jednotky TU-n (Triburtary Unit), v tomto případě TU-12, coţ je struktura 

poskytující přizpůsobení mezi vyšší a niţší vrstvou. TU-12 je opatřeno ukazatelem (pointer), 

který poskytuje, označení začátku POH a umoţňuje vydělit niţší řád z vyššího řádu. Více 

jednotek TU-n, konkrétně 3 jednotky, vytvoří skupinu TUG-2 (Triburtary Unit Group) 

z důvodu dorovnání kapacity různých nepřesností TU-n a zvýšení tak flexibilnosti přenosové 

sítě. Následuje sloučení sedmi skupin TUG-2 do TUG-3, ze stejného důvodu jako předchozí 

sloučení do TUG-2. Pro vytvoření VC-4 je TUG-3 opatřena POH, které opět slouţí pro 

kontrolu přenosu sítí. POH určuje také úroveň, do které tento virtuální kontejner patří – 

v tomto případě vyšší úroveň. I tento virtuální kontejner je sestaven po celý přenos sítí, tedy 

od jeho vytvoření po ukončení. Dále je vytvořena jednotka AU-4 (Administrative Unit) 

slouţící pro multiplexní vrstvu. Jednotka je opatřena ukazatelem (pointer), který poskytuje, 

v případě posunutí, označení začátku POH a umoţňuje vydělit niţší řád z vyššího řádu. Tento 

AU ukazatel má vţdy pevné místo v SDH rámci. Jednotka poté tvoří skupinu AUG 

(Administrative Unit Group). Poslední krok ve vytváření konečného signálu STM-1 je jedna 

skupina AUG opatřena SOH (Section Overhead) a tím je vytvořen signál STM-1. Při 

vytváření signálu hierarchického stupně N, signálu STM-N, je potřeba N AUG skupin, 

přičemţ kaţdá skupina AUG je opatřená SOH, které se skládá jak z RSOH tak i MSOH. 

Tímto je poté dosaţeno přenosových rychlostí vypsaných v tabulce č. 6.  

C-12 VC-12 TU-12 TUG-2 TUG-3 VC-4 AU-4 AUG STM-N

P

O

H

P

T

R

P

T

R

S

O

H

P

O

H
 

Obrázek 12. Multiplexování kontejneru C-12 do STM-N 
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2.2.5 Struktura SDH rámce 

 

Struktura rámce SDH je popsána v doporučení ITU-T G. 707. Struktura rámce, tak jak je 

vidět na obrázku č. 13, tvoří matici. Základní maticí je matice STM-1, jelikoţ se jedná o 1. 

řád SDH, o rozměrech 270 sloupců na 9 řádků. Přenos probíhá řadu po řadě a začíná v levém 

horním rohu matice. Matice se opakuje kaţdých 125µs, tento rozměr je pro všechny řády 

SDH pevně stanovený. Pro další řády SDH platí násobení rozměrů matice hierarchickým 

stupněm N, tedy pro 4. řád SDH to je (270 x 9) x 4. Přenosová rychlost je tedy rovna, 270 

sloupců x 9 řádků x 8 bitů v jednom bajtu x 8000 je vzorkovací kmitočet, 155 520 kbit/s, coţ 

odpovídá 1. řádu SDH. Pro RSOH jsou vyhrazeny řady 1. aţ 3., vţdy prvních 9 bajtů z kaţdé 

řady, slouţící jako informace pro opakovače. Pro MSOH jsou vyhrazeny 5. aţ 9. řada, opět 

vţdy prvních 9 bajtů z kaţdé řady, slouţící jako informace při ukončení multiplexní sekce. 

Prvních 9 bajtů ze 4. řady jsou vyhrazeny AU ukazateli, který, jak jiţ bylo zmíněno dříve v 

textu, má vţdy pevně dané místo. Transportní kapacita se můţe skládat z N, kde N je řád 

hierarchického stupně, skupin AUG, kde kaţdá skupina AUG obsahuje buď jednu jednotku 

AU-4 nebo tři jednotky AU-3, které jsou vytvořeny dle multiplexní struktury zobrazené na 

obrázku č. 11. Detailnější popis SDH struktury, který je zobrazen na obrázku č. 14 bajt po 

bajtu, je popsán v doporučení ITU-T G. 707, coţ není předmětem této práce. 

RSOH

MSOH

AU ukazatel

270 bytů

t = 125µs

9 bytů 261 bytů

9
 b

y
tů

5
.-

9
. 
řa

d
a

1
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3
. 
řa

d
a

4
. 
řa

d
a

STM-N

transportní kapacita

 

Obrázek 13. Struktura SDH rámce – STM-1 
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Obrázek 14. Detailní struktura SOH a POH záhlaví 

2.3 Začlenění PDH do SDH 

 

Signál, který má tvořit příspěvek do konečného SDH signálu, můţe mít různý charakter. 

Můţe se jednat o signály typu PDH, ATM buňky, IP pakety nebo Ethernet rámce. 

Přizpůsobování těchto signálů SDH síti se nazývá mapování (mapping). Kaţdý příspěvkový 

signál vytváří dle multiplexní struktury, viz obrázek č. 11, vlastní kontejner. Kontejner je 

vţdy větší, neţ příspěvkový signál, protoţe zbývající kapacita slouţí pro případné 

vyrovnávání, stuffing, nepřesností časování signálů, tak aby byla zachována transparentnost 

signálu, tedy transparentnost dat a času. Kaţdý kontejner tedy nese uţitečná data a reţijní data 

potřebná pro přenos sítí SDH. Ke kontejneru C-n je přidáno záhlaví POH, jako na obrázku č. 

12, čímţ je vytvořen virtuální kontejner VC-n, který takto sestaven zůstává beze změny po 

celou cestu SDH sítí, tedy od místa přijetí příspěvkového signálu po místo doručení 

příspěvkového signálu. 
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2.4 Definované chyby 

 

Definici a podmínky chybový stavů a poplachů mimo jiné obsahuje doporučení ITU-T  

G. 780. Díky těmto definicím jsou v síti SDH jasně stanovené chybové stavy a poplachy, 

které díky svým pevně stanoveným definicím, usnadňují hledání chyb resp. nepřesností 

v SDH síti. Nejdůleţitější chybové stavy a poplachy: 

 LOS (Loss Of Signal) – ztráta signálu, volně přeloţeno chyba na blízkém konci. 

Signál LOS znamená, ţe amplituda signálu klesla pod předepsané limity za určité 

časové období, neboli není detekován příchozí signál na přijímací straně. Tento stav 

můţe zapříčinit: 

o nepřipojený konektor 

o chyba přijímače 

o chyba fyzické trasy 

 AIS (Alarm Indication Signal) – signál indikující alarm, volně přeloţeno chyba na 

vzdáleném konci. Signál AIS, indikující ztrátu příchozího signálu, je poslán odchozím 

signálem digitální sítí jako alarm pro protější stranu.  Tento stav můţe zapříčinit: 

o nepřipojený konektor na protější straně 

o chyba přijímače na protější straně 

o chyba fyzické trasy k protější straně 

U SDH je AIS dále rozdělován na MS-AIS (Multiplex Section Alarm Indication 

Signal), související s MSOH sekcí, AU-AIS (Administrative Unit Alarm Indication 

Signal), související s AU ukazatelem, a TU-AIS (Triburtary Unit Alarm Indication 

Signal), související s TU jednotkami 

 LOF (Loss Of Frame) – ztráta rámce. Defekt LOF je indikován, pokud nastane 

výpadek rámce, stav kdy chybují první dva bajty z STM-N matice, OOF (Out Of 

Frame) přetrvá 3ms. Defekt LOF není vymazán, dokud ztráta není menší neţ 3 ms, 

v opačném případě defekt LOF přetrvává. Tento stav můţe zapříčinit: 

o špatná synchronizace 

o chyba v synchronizaci 

o netransparentní přenos sítí 
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3 Měření 

 

Měření v PDH resp. SDH sítích má pevně definované parametry, díky kterým se poté snadně 

určuje kvalita linky. Výsledky těchto měření se poté zabývají normy, které jsou rozebírány 

dále v textu. Měření kvality linky se provádí pomocí měření BERT (Bit Error Rate Test). 

BER (Bit Error Rate) neboli poměr bitové chybovosti je poměr přijatých chybných bitů 

k bitům celkem přijatým za daný interval měření. Ve vztahu k výkonovým parametrům je 

BER vyjadřován procentuálně. Měření BERT je obvykle realizováno tak, ţe je vysílačem 

odesílán určitý vzorek signálu, např. náhodné generování jedniček a nul, a poté je 

vyhodnocováno, jestli přijímač obdrţel stejný vzorek signálu, jaký byl vyslán. Vzorky signálu 

pro BERT měření, které je také moţné pouţít, jsou definovány ITU. 

3.1 Měření PDH 

 

Měření kvality PDH sítí je specifikováno v doporučení ITU-T G. 821, G. 826 a M. 2100. 

Měření se provádí z důvodů, jako jsou: předávání sluţeb a analýza poruch. ITU-T G. 821 

specifikuje události, které jsou následně vyuţívány v měření: 

 ES (Errored Second) – chybová sekunda. Vteřina, ve které je jeden nebo více bitů 

chybových nebo během které je detekován LOS či AIS. 

 SES (Severely Errored Second) – hodně chybová sekunda. Vteřina, ve které je poměr 

bitových chyb větší neţ 10
-3

 nebo během které je detekován LOS či AIS. 

Výkonové parametry potom jsou: 

 ESR (Errored Second Ratio) – poměr chybových sekund. Poměr chybových sekund 

k celkovému času daného měřeného intervalu. 

 SESR (Severely Errored Second Ratio) – poměr hodně chybových sekund. Poměr 

hodně chybových sekund k celkovému času daného měřeného intervalu. 

Doporučení popisuje také přesná kritéria výše zmíněných parametrů, kdy je moţné prohlásit 

měření za úspěšné či nikoli.   
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3.1.1 Vzorové měření E1 

 

Vzorové měření E1 linky bylo prováděno na reálné SDH/PDH síti telekomunikačního 

operátora na trase Brno – Praha. Následuje podrobný výsledek měření. Kompletní výsledek 

měření je ještě obsáhlejší, avšak byli vybrány údaje popisované v této práci. Komentáře 

k výsledkům testu měření jsou psány za znaky ##. Údaje, které jsou nejdůleţitější ve výsledku 

měření, jsou označeny tučně. De facto by stačily tyto údaje pro určení kvality resp. 

chybovosti měřené linky.  

## následuje identifikace měření 

----------------------------------------------------------------- 

P1: E1 BERT Term Test Report 

Generated by JDSU 6000 MSAM 

----------------------------------------------------------------- 

## následuje informace o měřicím přístroji 

----------------------------------------------------------------- 

General Info:  Test Instrument 

----------------------------------------------------------------- 

Model: JDSU 6000 MSAM 

SW Revision: 10.0 

BERT Serial Number: A1-4180172 

## následuje celkový výsledek měření  

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Summary / Status 

----------------------------------------------------------------- 

Summary: ALL SUMMARY RESULTS OK 

## následuje informace o době měření 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Summary / Time 

----------------------------------------------------------------- 

Current Date: 14/11/2010 

Current Time: 09:53:39 

Test Elapsed Time: 15m:18s 

## následuje výsledek přijmu/vysílání na rozhraní 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Interface / Signal 

----------------------------------------------------------------- 

Signal Losses: 0    ## počet LOS 

Signal Loss Seconds: 0   ## doba trvání LOS 

Rx Level (Vpeak): 3.06   ## přijímaná špička výšky signálu 

Rx Frequency (Hz): 2048041  ## frekvence přijímaného signálu 

Rx Freq Deviation (ppm): 20.0  ## velikost deviace na přijímači 

Rx Freq Max Deviation (ppm): 20.0 ## velikost maximální deviace na přijmu 

Line Code Errors: 0   ## počet kódových chyb 

Line Code Error Rate: 0.00E+00 ## rychlost kódových chyb 

Line Code Error Seconds: 0  ## doba trvání kódových chyb 

Tx Clock Source: Internal  ## zdroj vysílacích hodin, interní 

hodiny 

Tx Frequency (Hz): 2048039  ## frekvence odesílaného signálu 

Tx Freq Deviation (ppm): 19.0  ## velikost deviace odesílaného signálu 

Tx Freq Max Deviation (ppm): 21.0 ## velikost maximální deviace 

odesílaného signálu 
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## v případě měření zpoždění se zobrazí velikost zpoždění celé linky,  

## pro velikost jednosměrného zpoždění stačí tuto hodnotu vydělit 2 

Round Trip Delay (ms): ~ 3,6 

## následuje výčet chyb, zde konkrétně žádná nebyla 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  E1 / Frame/AIS 

----------------------------------------------------------------- 

AIS Seconds: 0 

## následuje výsledek měření BERT 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Payload / BERT 

----------------------------------------------------------------- 

Pattern Sync Losses: 0  ## počet chyb synchronizace 

Pattern Sync Loss Seconds: 0 ## doba trvání chyby synchronizace 

Pattern Slips: 0   ## počet událostí časového posunu 

Pattern Slip Seconds: 0  ## doba trvání časového posunu 

Bit/TSE Errors: 0   ## bitové chyby 

Bit/TSE Error Rate: 0.00E+00 ## poměr bitových chyb 

## v případě měření zpoždění, následuje výsledek měření zpoždění celé linky 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Payload / BERT 

----------------------------------------------------------------- 

Pattern Sync Losses: 0   ## počet chyb synchronizace 

Pattern Sync Loss Seconds: 0  ## doba trvání chyby synchronizace 

Round Trip Delay (ms): ~ 3,6  ## velikost zpoždění celé linky 

Round Trip Delay, Avg (ms): 3,6 ## průměrná velikost zpoždění celé linky 

Round Trip Delay, Min (ms): 3,6 ## minimální velikost zpoždění celé 

linky 

Round Trip Delay, Max (ms): 3,7 ## maximální velikost zpoždění celé 

linky 

## následuje výsledek měření kvality dle G. 826 ISM 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  E1 / G. 826 ISM 

----------------------------------------------------------------- 

Verdict (NE): ACCEPT 

BBE (NE): Unavailable 

ES (NE): 0 

SES (NE): 0 

UAS (NE): 0 

BBER (NE): Unavailable 

ESR (NE): 0.0000E+00 

SESR (NE): 0.0000E+00 

Verdict (FE): ACCEPT 

BBE (FE): Unavailable 

ES (FE): 0 

SES (FE): 0 

UAS (FE): 0 

BBER (FE): Unavailable 

ESR (FE): 0.0000E+00 

SESR (FE): 0.0000E+00 

## následuje výsledek měření kvality dle G. 826 OOS 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  E1 / G. 826 OOS 

----------------------------------------------------------------- 

Verdict: ACCEPT 

BBE: 0 

ES: 0 

SES: 0 

UAS: 0 

BBER: 0.0000E+00 

ESR: 0.0000E+00 
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SESR: 0.0000E+00 

## následuje výsledek měření kvality dle G. 821 OOS 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  E1 / G. 821 OOS 

---------------------------------------------------------------- 

Verdict: ACCEPT 

ES: 0 

SES: 0 

UAS: 0 

ESR: 0.0000E+00 

SESR: 0.0000E+00 

## následuje výsledek měření kvality dle M. 2100 ISM 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  E1 / M. 2100 ISM 

----------------------------------------------------------------- 

Verdict (NE): ACCEPT 

ES (NE): 0 

SES (NE): 0 

UAS (NE): 0 

ESR (NE): 0.0000E+00 

SESR (NE): 0.0000E+00 

Verdict (FE): ACCEPT 

ES (FE): 0 

SES (FE): 0 

UAS (FE): 0 

ESR (FE): 0.0000E+00 

SESR (FE): 0.0000E+00 

## následuje výsledek měření kvality dle M. 2100 OOS 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  E1 / M. 2100 OOS 

----------------------------------------------------------------- 

Verdict: ACCEPT 

ES: 0 

SES: 0 

UAS: 0 

ESR: 0.0000E+00 

SESR: 0.0000E+00 

## následuje výpis nastavení měřícího rozhraní 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Interface 

----------------------------------------------------------------- 

Input Sensitivity: High   ## vysoká citlivost 

Line Code: HDB3    ## linkový kód HDB3 

Slip Reference: G. 703 Receiver ## reference časového posunu, v tomto 

případě příchozí signál 

Line Type: Balanced   ## typ ukončení linky 

Clock Source: Internal   ## nastavení vnitřních hodin 

Clock Offset: 20    ## míra deviace, v tomto případě 20 ppm 

## následuje výpis nastavení rámcování, zde konkrétně nerámcovaná E1 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Framing 

----------------------------------------------------------------- 

Framing: Unframed 

## následuje nastavení prostoru pro užitečná data, zde konkrétně prázdné 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Payload 

----------------------------------------------------------------- 

Payload Type: Bulk 

  



30 

 

## následuje výpis nastavení posílaného vzorku, zde konkrétně ITU 2^23-1 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Pattern 

----------------------------------------------------------------- 

Pattern Mode: ITU 

Pattern: 2^23-1 ITU 

## v případě měření zpoždění, následuje výpis nastavení měření zpoždění 

celé linky 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Pattern 

----------------------------------------------------------------- 

Pattern Mode: ITU 

Pattern: Delay 

## následuje výpis nastavení měření kvality 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Performance / G. 826 

----------------------------------------------------------------- 

E1 G. 826 / Path Allocation %: 100 

E1 G. 826 / Enable UAS Limit: No 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Performance / G. 821 

----------------------------------------------------------------- 

E1 G. 821 / Path Allocation %: 100 

E1 G. 821 / Enable UAS Limit: No 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Performance / M.2100 

----------------------------------------------------------------- 

E1 M. 2100 / Path Allocation %: 100 

E1 M. 2100 / Enable UAS Limit: No 

## následuje soubor událostí během měření, který v tomto případě je prázdný 

Log:  Event Log 

3.2 Měření SDH 

 

Měření kvality SDH sítí je specifikováno v doporučení ITU-T G. 826, G. 828, G. 829, M. 

2101. Měření se provádí z důvodů, jako jsou: uvádění do provozu, analýza poruch a údrţba 

sítě. ITU-T G. 826 specifikuje události, které jsou následně vyuţívány v měření: 

 EB (Errored Block) – chybový blok. Blok, ve kterém je jeden nebo více chybných 

bitů. 

 ES (Errored Second) – chybová sekunda. Vteřina, ve které je jeden nebo více 

chybových bloků. 

 SES (Severely Errored Second) – hodně chybová sekunda. Vteřina, která obsahuje 

více neţ 30% chybových bloků nebo alespoň jeden defekt. SES je podmnoţina ES. 

 BBE (Background Block Error) – chybový blok na pozadí. Chybový blok, který se 

nevyskytuje v části SES. 
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Výkonové parametry potom jsou: 

 ESR (Errored Second Ratio) – poměr chybových sekund. Poměr chybových sekund 

k celkovému času daného měřeného intervalu. 

 SESR (Severely Errored Second Ratio) – poměr hodně chybových sekund. Poměr 

hodně chybových sekund k celkovému času daného měřeného intervalu. 

 BBER (Background Block Error Ratio) – poměr chybových bloků na pozadí. Poměr 

chybových bloků na pozadí k celkovému času daného měřeného intervalu. 

Doporučení definuje také toleranci chyb na vzdálenost 27 500 km za výše definovaných 

podmínek. Doporučená doba měření pro příslušné parametry je jeden měsíc.  

Pro lepší představu o měření je na obrázku č. 15 zobrazena moţnost editace SDH záhlaví 

během měření pro účely měření. Na obrázku je vidět matice 9 na 9 bajtů. První tři řady, které 

jsou zašedlé, jsou pro RSOH. Čtvrtá řada, všechny bajty jsou vyuţity, je pro AU ukazatel. 

Poslední čtyři řady, jsou zelené, jsou pro MSOH. Editace probíhá zvolením upravovatelného 

bytu, čtvereček je vystouplý, a napsáním poţadované hodnoty v šestnáctkové soustavě.  

Pro lepší představu o moţnosti úprav při měření POH záhlaví je na obrázku č. 16 zobrazeno 

menu pro tyto úpravy v měřicím přístroji. Na obrázku je vidět modrý sloupec 9 bajtů, z něhoţ 

kaţdý můţe být pro účely měření nastaven na poţadovanou hodnotu. Obrázek č. 16 také 

ukazuje moţnost zachytávání upraveného a zvoleného bytu. Editace a označení bytu se 

provádí zvolením poţadovaného bytu a nastavením hodnoty. Poté stačí spustit zachytávání a 

v okně sledovat výsledky. V tomto případě bylo nastaveno v bytu J1 “J D S U“. Výsledek je 

vidět na obrázku č. 16 ve sloupečku ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange), postupně se přeneslo pod pořadovými čísly 33 – J, 34 – D, 35 – S, 36 – U. 
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Obrázek 15. Moţnost nastavení hodnot v SDH záhlaví 

 

Obrázek 16. Zachytávání bajtů POH záhlaví  
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3.2.1 Vzorové měření STM-1 

 

Vzorové měření STM-1 AU4 VC4 linky bylo také prováděno na reálné SDH síti 

telekomunikačního operátora na trase Brno – Praha. Následuje výsledek měření. Kompletní 

výsledek měření je mnohem obsáhlejší neţ měření PDH sluţeb, proto byli vybrány údaje 

popisované v této práci, a ty které jsou nejdůleţitější ve výsledku testu. Komentáře 

k výsledkům testu měření jsou psány za znaky ##. Údaje, které jsou nejdůleţitější ve výsledku 

měření, jsou označeny tučně. De facto by stačily tyto údaje pro určení kvality resp. 

chybovosti měřené linky. Na obrázku č. 17 lze vidět průběh měření, který je zobrazován na 

měřicím přístroji. V horní části obrázku je zobrazena identifikace měření, úroveň optického 

signálu, velikost deviace a doba měření. Ve střední části obrázku je zvolené menu Interface – 

rozhraní, to zobrazuje stav rozhraní, jednotlivé poloţky jsou popsány dále, a Summary – 

celkový výsledek měření. Ve spodní části obrázku je menu Laser, zde lze zapnout/vypnout 

laser a sledovat výkon, menu Defects/Anomalies – defekty/anomálie, ze kterého lze vkládat 

do měření různé defekty a anomálie a následně potom sledovat chování linky, jestli defekt 

resp. anomálii přenese „v pořádku“. Další menu je Pointer (s) – ukazatel (e), ze kterého je 

moţné nastavovat, posunovat resp. upravovat aktivitu ukazatele AU resp. TU jednotek. 

 

Obrázek 17. Průběh měření na měřicím přístroji 
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## následuje identifikace měření 

----------------------------------------------------------------- 

P1: STM-1 AU-4 VC-4 Bulk BERT Term Test Report 

Generated by JDSU 6000 MSAM 

----------------------------------------------------------------- 

## následuje informace o měřicím přístroji 

----------------------------------------------------------------- 

General Info:  Test Instrument 

----------------------------------------------------------------- 

Model: JDSU 6000 MSAM 

SW Revision: 10.0 

BERT Serial Number: A2-2300356 

## následuje celkový výsledek měření 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Summary / Status 

----------------------------------------------------------------- 

Summary: ALL SUMMARY RESULTS OK 

## následuje informace o době měření 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Summary / Time 

----------------------------------------------------------------- 

Current Date: 14/11/2010 

Current Time: 11:04:16 

Test Elapsed Time: 3m:40s 

## následuje výsledek přijmu/vysílání na rozhraní 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Interface / Signal 

----------------------------------------------------------------- 

Invalid Rx Signal Seconds: 0  ## doba špatného přijímaného signálu 

Signal Losses: 0    ## počet LOS 

Signal Loss Seconds: 0   ## doba trvání LOS 

Optical Rx Overload: OFF  ## přetížení optického přijmu 

Optical Rx Level (dBm): -11.6  ## úroveň přijímaného optického signálu 

Rx Frequency (Hz): 155519991  ## frekvence přijímaného signálu 

Rx Freq Deviation (ppm): 19.0  ## velikost deviace přijímaného signálu 

Rx Freq Max Deviation (ppm): 19.0 ## maximální velikost deviace 

přijímaného signálu 

Tx Clock Source: Internal  ## zdroj vysílaných hodin, interní 

hodiny 

Tx Frequency (Hz): 155520000  ## frekvence odesílaného signálu 

Tx Freq Deviation (ppm): 19.0  ## velikost deviace odesílaného signálu 

Tx Freq Max Deviation (ppm): 19.1 ## maximální velikost deviace 

odesílaného signálu 

## následuje výsledek přijmu RSOH 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  SDH / RSOH 

----------------------------------------------------------------- 

Frame Sync Losses: 0 

Frame Sync Loss Seconds: 0 

OOFs: 0 

OOF Seconds: 0 

FAS Word Errors: 0 

FAS Word Error Rate: 0.00E+00 

B1 Errors: 0 

B1 Error Rate: 0.00E+00 

RS Trace Format (J0): ITU-T G. 707 

RS Trace (J0): JDSU 
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## následuje výsledek přijmu MSOH 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  SDH / MSOH 

----------------------------------------------------------------- 

MS-AIS Seconds: 0 

MS-RDI Seconds: 0 

B2 Errors: 0 

B2 Error Rate: 0.00E+00 

MS-REI Errors: 0 

MS-REI Rate: 0.00E+00 

APS Messages: 0 

APS K1 Bridge Request Code (Ring): (0000)  No Request  NR 

APS K1 Destination Node ID (Ring): (0000)  0 

APS K2 Source Node ID (Ring): (0000)  0 

APS K2 Path Code (Ring): (0)  Short 

APS K2 Status (Ring): (000)  Idle 

Sync Status (S1): (0000)  Quality Unknown 

## následuje výsledek přijmu AU-ukazatele 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  SDH / HP 

----------------------------------------------------------------- 

AU-AIS Seconds: 0 

AU-LOP Seconds: 0 

AU Pointer Loss Seconds: 0 

HP-RDI Seconds: 0 

AU Pointer Adjustments: 0 

AU Pointer Increments: 0 

AU Pointer Decrements: 0 

AU New Pointers: 0 

AU Pointer Value: 522 

AU Pointer Size: 10 

Tx AU Pointer Value: 522 

Tx AU Pointer Size: 10 

B3 Errors: 0 

B3 Error Rate: 0.00E+00 

HP-REI Errors: 0 

HP-REI Rate: 0.00E+00 

HP Trace Format (J1): ITU-T G. 707 

HP Trace (J1): JDSU 

Signal Label (C2): Test Signal O. 181 Mapping 

HP-UNEQ Seconds: 0 

## následuje výsledek měření BERT 

----------------------------------------------------------------- 

Results:  Payload / BERT 

----------------------------------------------------------------- 

Pattern Sync Losses: 0  ## počet chyb synchronizace 

Pattern Sync Loss Seconds: 0 ## doby trvání chyby synchronizace 

Bit/TSE Errors: 0   ## počet bitových chyb 

Bit/TSE Error Rate: 0.00E+00 ## poměr bitových chyb 

## následuje výsledek měření kvality dle G. 829 RS ISM, G. 829 MS ISM, 

## G. 828 HP ISM, G. 828 HP OOS, G. 826 HP ISM, G. 826 HP OOS,  

## M. 2101 MS ISM, M. 2101 HP ISM a M. 2101 HP OOS.  

## Dále také norem ANSI (American National Standards Institute), které 

## v tomto případě nejsou ani vypisány. 

## všechny výsledky měření kvality dle jednotlivých norem byli v pořádku 
----------------------------------------------------------------- 

Results:  SDH / G. 829 RS ISM 

----------------------------------------------------------------- 

BBE (NE): 0 

ES (NE): 0 

SES (NE): 0 
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UAS (NE): 0 

BBER (NE): 0.0000E+00 

ESR (NE): 0.0000E+00 

SESR (NE): 0.0000E+00 

## následuje sekce nastavení, z této sekce jsou vybrána nejdůležitější  

## nastavení měřícího rozhraní 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Interface 

----------------------------------------------------------------- 

Connector/Wavelength: SFP1   ## použitý konektor 

Clock Source: Internal    ## nastavení hodin na interní 

Internal - Frequency Offset (ppm): 19 ## velikost deviace   

## následuje nastavení měřícího konektoru 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Connector 

----------------------------------------------------------------- 

SFP1 Wavelength (nm): 1310   ## vlnová délka 

SFP1 Nominal Bit Rate (Mbits/sec): 200 ## možná šířka pásma 

SFP1 Minimum Bit Rate (Mbits/sec): ---- 

SFP1 Maximum Bit Rate (Mbits/sec): ---- 

SFP1 Power Level Type: Average Power 

SFP1 Vendor: FINISAR CORP.    

SFP1 Vendor PN: FTLF1323P1BTR-M1 

SFP1 Vendor Rev: A    

SFP1 Diagnostic Monitoring: 1 

SFP1 Diagnostic Byte: 88 

SFP1 Transceiver: SONET/SDH OC3 IR-1 

## následuje nastavení regenerační sekce 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  SDH / RS 

----------------------------------------------------------------- 

Expected RS Trace Format (J0): ITU-T G. 707 

Expected RS Trace Identifier (J0): JDSU 

Enable RS-TIM: No 

RS Trace Format (J0): ITU-T G. 707 

RS Trace Identifier (J0): JDSU 

## následuje nastavení posílaného vzorku, zde konkrétně ITU 2^23-1  

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Pattern 

----------------------------------------------------------------- 

Pattern Mode: ITU 

Pattern: 2^23-1 ITU 

## následuje nastavení měření kvality dle různých doporučení 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Performance / G. 828 

----------------------------------------------------------------- 

HP G. 828 / Path Allocation %: 100 

HP G. 828 / Enable UAS Limit: No 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Performance / G. 826 

----------------------------------------------------------------- 

HP G. 826 / Path Allocation %: 100 

HP G. 826 / Enable UAS Limit: No 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  Performance / M. 2101 

----------------------------------------------------------------- 

MS M. 2101 / Path Allocation %: 100 

MS M. 2101 / Enable UAS Limit: No 

HP M. 2101 / Path Allocation %: 100 

HP M. 2101 / Enable UAS Limit: No 
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## následuje zachycení POH záhlaví bajtu J1, kde bylo posíláno JDSU 

## tyto informace jsou spíše pro zajímavost 

----------------------------------------------------------------- 

Setup:  POH Overhead Capture 

----------------------------------------------------------------- 

Trigger: Manual 

POH Capture Byte: J1 

----------------------------------------------------------------- 

No., Frame, Date, Time, Hex, ASCII, Binary 

## význam jednotlivých položek 

## číslo, rámec, datum, čas, vyjádření v 16-kové soustavě, vyjádřeni dle 

## ASCII tabulky, binární vyjádřeny bytu 

----------------------------------------------------------------- 

1: 1, 24/11/2010, 11:01:15.700125, 0x00, NU, 00000000 

2: 7, 24/11/2010, 11:01:15.700875, 0x80, 128, 10000000 

3: 8, 24/11/2010, 11:01:15.701000, 0x4A, J, 01001010 

4: 9, 24/11/2010, 11:01:15.701125, 0x44, D, 01000100 

5: 10, 24/11/2010, 11:01:15.701250, 0x53, S, 01010011 

6: 11, 24/11/2010, 11:01:15.701375, 0x55, U, 01010101 

7: 12, 24/11/2010, 11:01:15.701500, 0x00, NU, 00000000 
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4 Návrh sítě 

 

Návrh sítě, který je na obrázku č. 18, do laboratoře přenosových technologií je koncipován 

tak, aby se podobal co nejvíce reálným telekomunikačním sítím. V sítích telekomunikačních 

operátorů je přenášen různý druh provozu. Aby se tedy laboratorní síť podobala, co nejvíce 

reálné síti poskytovatele, jsou v ní zahrnuty zařízení různých technologií. Sítí se tedy bude 

přenášet datový provoz, který bude generován přenosem soborů z FTP (File Transfer 

Protokol) serveru k počítači. Další typ provozu bude hlasový provoz přes PCM, jeţ bude 

generován voláním jednoho účastníka z telefonního přístroje druhému účastníkovi 

k telefonnímu přístroji. Poslední typ provozu bude hlasový provoz přes IP (Internet Protocol), 

který bude generován voláním přes Cisco 7975G VoIP (Voice over Internet Protocol) 

telefony.  
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Obrázek 18. Návrh sítě pro laboratoř 
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Prvky sítě jsou: 

 Add/Drop multiplexer – uzly od firmy TTC Marconi typ MSH11CP tvořící kruhovou 

topologii do trojúhelníku, tak aby bylo moţné vyzkoušet moţnosti SDH zálohování 

cest. Propojení mezi uzly MSH11CP bude realizováno optickým spojením a signálem 

STM-1. Na tyto uzly budou napojené ostatní prvky sítě. Spojení mezi nimi bude 

realizováno 1. řádem PDH tedy E1 linkami. 

 

 Směrovač – směrovač od firmy Cisco typ 2821 směrující datový provoz a hlasový 

provoz přes IP. Propojení mezi směrovači bude realizováno E1 linkou, která bude 

mapováno do STM-1. K jednomu směrovači bude připojen server a VoIP telefon a ke 

druhému směrovači bude připojen druhý VoIP telefon a počítač. 

 

 Telefonní ústředna – ústředna od firmy TTC Marconi typ PCM30U. Propojení mezi 

ústřednami bude realizováno E1 linkou mapovanou do STM-1. K oběma ústřednám 

budou připojeny analogové telefony. 

4.1 Topologie sestavené přenosové sítě  

 

Topologie přenosové sítě, sestavené v laboratoři přenosových technologií, je znázorněna na 

obrázku č. 19. Síť se skládá ze tří SDH uzlů MSH11CP tvořící trojúhelník. Uzly jsou 

navzájem propojeny optickými kabely s koncovkami FC/PC (Fiber-optic Connector/Physical 

Contact) a signálem STM – 1, které na zmíněném obrázku interpretují červené linky mezi 

uzly. Na koncích linek jsou modré čtverečky s čísly, které určují fyzické zapojení portů na 

uzlech. Tyto informace jsou velice důleţité pro práci s uzly ať jiţ při vytváření cross-connectů 

nebo nastavování portů. Kaţdý uzel má specifickou hardwarovou konfiguraci, coţ naznačuje  

vy-kabelování jednotlivých příspěvkových linek do propojovacího panelu (patch panelu). Na 

obrázku č. 19 je vy-kabelování znázorněno zelenými linkami zakončené propojovacím 

panelem. Zapojení uzlů v laboratoři je uděláno tak, aby je bylo moţné ovládat z jednoho 

počítače. A to díky tomu, ţe lze na počítači měnit, jakým COM portem bude komunikovat. 

Ovládání bude podrobněji popsáno dále. Na obrázku č. 20 lze vidět, jak vypadá sestavená 

přenosová síť v laboratoři přenosových technologií. Uzly a propojovací panely jsou popsány 

odpovídajícími názvy pro lepší orientaci při zapojování i konfiguraci. 
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Obrázek 19. Topologie přenosové sítě 

 

Obrázek 20. Sestavená síť v laboratoři 
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4.2 Možnost rozšíření sítě 

 

Síť je navrţena tak, aby byla názorně ukázána moţnost propojit různé technologie resp. 

zařízení různých výrobců. Na obrázku č. 21 je vyobrazena tato moţnost rozšíření a propojení 

s ústřednou od firmy TTC Marconi typ PCM30U a směrovačem od firmy Cisco typ 2821, za 

kterým můţe být LAN (Local Area Network). Propojení s ústřednou PCM30U je řešeno 

v jiné práci. Aktuální osazení směrovačů Cisco 2821 v laboratoři přenosových technologií 

neumoţňuje zapojit druhou variantu. Pro převod E1 signálu pouţívají zařízení firmy Cisco 

rozšiřujících karet VWIC2-2MFT-G703 se sériovým rozhraním. Tato karta se v laboratoři 

přenosových technologií nachází pouze v jednom směrovači, který má název CE E1-VoIP. 

Jedná se sice o dvou portovou rozšiřující kartu, avšak zakončení různých linek nemůţe končit 

na stejném zařízení. Pro realizaci zapojení směrovačů je tedy nutné dokoupit ještě jednu 

rozšiřující kartu VWIC2-2MFT-G703 nebo jí podobnou. Důleţitá je specifikace výrobce, 

musí se jednat o WAN Int. Card – G. 703, tedy kartu umoţňující sériové rozhraní G. 703. 

Není nezbytně nutné, aby karta měla dvě rozhraní G. 703, jak je tomu u zmíněné karty. Avšak 

to by mohlo být výhodou při vytváření multilinku, spojení dvou E1 linek pro dosaţení vyšší 

přenosové kapacity mezi dvěma směrovači, v tomto případě z 2 Mbit/s na 4 Mbit/s. 
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Obrázek 21. Propojení přenosové sítě s další technologií  
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Pro rozšíření sítě, je zapotřebí nakonfigurovat i konečné směrovače Cisco. Pro tento případ je 

připravena následná konfigurace směrovačů pro inicializaci a nastavení rozšiřujících karet, 

která není kompletní ve smyslu směrování do LAN sítě, ale pro nastavení a ověření 

funkčnosti karet je dostačující. 

//obecná konfigurace v enable módu 

conf t 

! 

//inicializace karty na pozici, ve které je ve směrovači umístěna 

card type e1 0 2 

! 

controller E1 0/2/0 

 channel-group 0 unframed 

! 

//konfigurace specifická pro každý směrovač 

//první směrovač 

interface Serial0/2/0:0 

 no shut 

 descr test_E1 

 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252 

 clock rate 200000 

 bandwidth 2048 

 encapsulation ppp 

! 

//druhý směrovač 

interface Serial0/2/0:0 

 no shut 

 descr test_E1 

 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 

 bandwidth 2048 

 encapsulation ppp 

! 

Po nakonfigurování obou směrovačů a zapojení sítě dle obrázku č. 21 je moţné jednoduše 

ověřit funkčnost příkazem ping z jednoho směrovače na druhý, tedy: 

ping 10.10.10.2 source interface Serial0/2/0:0 

Jako potvrzení funkčnosti příkazu firma Cisco pouţívá zobrazování symbolu vykřičníku. 
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4.3 Laboratorní síť v porovnání s komerční sítí 

 

Jedním z úkolů práce je porovnání laboratorní sítě s komerčně vyuţívanými sítěmi. Protoţe 

přenosová síť telekomunikačních operátorů je vţdy přizpůsobená jejich trţním potřebám, 

v této kapitole nebudou popsány konkrétní rozdíly sítí, ale rozdíly laboratorní sítě a 

komerčních sítí všeobecně. V posledním desetiletí minulého století a počátku tohoto století 

zaţívala Česká republika telekomunikační rozmach. Telekomunikační operátoři navrhovali a 

poté realizovali výstavbu svých sítí ideálně, tedy tak jak chtěli, aby jejich síť vypadala. Tato 

moţnost byla pro operátory velice finančně nákladná, avšak výnosy z prodeje sluţeb, které 

jim síť umoţnila, jim tyto náklady pokryli. Po určité době tohoto rozmachu došlo „k nasycení 

trhu“ po telekomunikačních sluţbách a tak jednotliví operátoři museli změnit svoje strategie 

návrhu, výstavby a provozu svých sítí. 

Všechny faktory ovlivňující dnešní výstavbu a provoz sítě jsou vţdy vztaţeny k ceně, za 

kterou operátor síť postaví a bude dále provozovat, a k potencionálně umoţněným sluţbám, 

které bude moţné na konkrétní síti provozovat s potřebným ziskem. Od těchto základních 

faktorů se odvíjí veškerá výstavba, provoz a pronajímání sítí telekomunikačních operátorů. 

Všichni telekomunikační operátoři, kteří mají vlastní telekomunikační sítě, mají svoji síť 

rozdělenou na páteřní část a přístupovou část. Páteřní část sítě obvykle bývá spolehlivá, 

zálohovaná nebo redundantní, s minimálním zpoţděním a maximální kapacitou. Tato část sítě 

je pro operátora vţdy existenčně závislá, protoţe operátor přes tuto síť poskytuje sluţby svým 

zákazníkům. Podobnost komerčních sítí s laboratorní sítí je v páteřní síti, kterou tvoří 

v případě laboratorní sítě SDH uzly. Přenosová síť v laboratoři tvořená třemi SDH uzly je 

spolehlivá, je moţné na ni vytvořit zálohu poskytované sluţby, má minimální zpoţdění a má 

dostatečnou kapacitu pro přenos více potencionálních sluţeb. Komerční páteřní sítě jsou 

tvořeny přenosovými zařízeními (např. SDH uzly), paketově orientovanými zařízeními (např. 

směrovače), rámcově orientovanými zařízeními (např. přepínače) a jinými druhy 

telekomunikačních zařízení, jejichţ pouţití ovlivňují jiţ zmíněné faktory. Přístupová část sítě 

je pro telekomunikační operátory většinou místem, kde je moţné ušetřit nejvíce nákladů 

spojených s výstavbou a provozem dané sluţby. Proto charakteristika a kvalita přístupové sítě 

je závislá vţdy na ceně, kterou je ochoten zákazník za danou sluţbu zaplatit. Je to většinou 

část sítě, která poskytuje sluţbu konkrétnímu zákazníkovi, tedy v případě nefunkčnosti této 

části sítě je omezen pouze konkrétní zákazník. V případě laboratorní sítě je přístupová síť 

tvořena jedním prvkem (směrovač, telefonní ústředna), který zajišťuje danou sluţbu 
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zákazníkovi, tak jak je tomu na obrázku č. 21. Sluţba poskytovaná zákazníkovi v tomto 

případě můţe být zajištění LAN včetně IP telefonie nebo propojení telefonních ústředen. 

Telekomunikační operátoři poskytují na svých komerčních sítích více druhů sluţeb 

zákazníkům, avšak jednotlivé druhy poskytovaných sluţeb se odvíjí od zvoleného zařízení. 

V laboratorní síti je tedy také moţné poskytnout více druhů sluţeb díky novým zařízením. 

Charakter dat přenášených v laboratorní síti a přes sítě pro komerční vyuţití je v porovnání 

téměř totoţný. V případě komerčních sítí je to rámcově orientovaný přenos, paketově 

orientovaný přenos nebo přenosový charakter dat. Ne všichni telekomunikační operátoři mají 

ve svých sítích různé typy zařízení pro určitý druh provozu, proto je vyuţívána konverze mezi 

různými druhy charakteru dat. V komerčních sítích se tak vyuţívá např. TDMoIP (Time 

Division Multiplexing over Internet Protocol) pro konverzi z přenosového charakteru dat na 

paketově orientovaný přenos nebo naopak EoSDH (Ethernet over Synchronous Digital 

Hierarchy) pro konverzi paketově orientovaného přenosu na přenosový charakter dat. Další 

moţností převodu na jiný charakter přenášených dat je modul provádějící konverzi na jiný 

druh přenosu dat přímo v zařízení, tedy např. ve směrovači, který je určený pro paketově 

orientovaný přenos, je karta, která umí přijímat/vysílat signál STM-1 a příspěvkové jednotky 

začleňovat resp. vydělovat z této struktury. Nebo naopak součástí SDH uzlu, který je určen 

pro přenosový charakter dat, jsou ethernetové porty, které přenášejí rámcově orientovaný 

charakter dat. V případě laboratorní sítě je charakter dat jak paketově orientovaný přenos, data 

z LAN, tak přenosový charakter, data z telefonních ústředen, dat. Pro konverzi z paketově 

orientovaného přenosu dat, který probíhá v rámci LAN, na přenosově orientovaný charakter 

dat, jenţ transportují SDH uzly, slouţí ve směrovači rozšiřující karta VWIC2-2MFT-G703, 

která vnitřně komunikuje paketově a vnější rozhraní komunikuje dle standardu G. 703. 

Telefonní ústředny PCM30U komunikují pomocí E1 přenašečů a konkrétních timeslotů, které 

E1 obsahuje. Rozhraní G. 703 pro komunikaci mají ústředny jiţ integrováno. V laboratorní 

síti je moţné vyuţít i jiný charakter přenášených dat, neţ zde zmíněný, avšak je nutné si vţdy 

uvědomit, ţe páteřní síť je sestavena z přenosových SDH uzlů a pro transportování jiného 

charakteru přenášených dat bude zapotřebí příslušné konverze. Při návrhu laboratorní sítě byl 

kladen důraz na moţnost přenosu různého charakteru transportovaných dat dle moţností 

laboratoře přenosových technologií, takţe dle moţností je laboratorní síť charakterem 

přenášených dat podobná komerčně vyuţívaným sítím. 
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5 Návod na konfiguraci SDH uzlů MSH11CP 

 

Lokální konfiguraci uzlů prostřednictvím počítače umoţňuje ovládací program ADM, který 

výrobce dodává se zařízeními. Samotná komunikace s uzlem probíhá po sériové lince z COM 

rozhraní počítače do F rozhraní na SDH uzlu, které se nachází v zadní části uzlu. V této 

kapitole bude popisována pouze základní konfigurace SDH uzlů MSH11CP, budou 

rozebírána pouze témata, které budou potřeba při další práci s uzly. Kompletní návod, psaný 

v angličtině, na konfiguraci uzlů je na disku přiloţeném k této práci, překlad tohoto návodu 

není předmětem této práce. 

5.1 Fyzický popis uzlu 

 

Přední panel zařízení od firmy TTC Marconi Add/Drop multiplexer MSH11CP se skládá, jak 

je vidět na obrázku č. 22, z pěti částí. Jednotlivé části mají na obrázku čísla v kolečku: 

1. AC/DC(Alternating Current/Direct Current) napájecí zdroj 

2. baterie 

3. záslepka, tato pozice je určená pro další příspěvkovou kartu 

4. MOST (Mux controller Optical Switch Tributary) karta, neboli řídící karta, osazení 

tohoto uzlu je kartou s označením S 1.1 

5. záslepka, tato pozice je určená pro pomocnou jednotku 

Všechny zmíněné pozice mohou být vybaveny jinými typy karet resp. jednotek. Ty se potom 

liší v účelu pouţití (AC/DC napájecí zdroj nahradí DC napájecí zdroj, konektor FC/PC 

nahradí konektor SC/PC) apod. 

Nejdůleţitějšími částmi na předním panelu při uvádění uzlu do provozu jsou:  

 vypínač – uvádí jednotku do provozu 

 spínač pro manuální restart laseru – pokud zařízení nepřijímá signál déle neţ cca 

550ms je vysílací laser v zařízení vypnut, pro ochranu obsluhy. Poté je vysílací laser 

automaticky zapínán kaţdých 60 aţ 300 sekund na 2 sekundy. Manuální spínač slouţí 

k restartování laseru dle potřeb obsluhy, ať uţ za účelem měření nebo zkrácení doby 

čekání na automatický restart. Spodní pozice tohoto spínače plní účel krátkého restartu 



46 

 

laseru, který zapne vysílací laser na 2 sekundy. Horní pozice spínače plní funkci pro 

dlouhý restart neboli zapnutí laseru po 90 sekund. 

 optické konektory FC/PC – slouţí pro připojení optické trasy k uzlu. Velice důleţité je 

zapojit správně příjem a vysílání tedy horní konektor RX a spodní konektor TX. 

Parametry optického výkonu je moţné po zapojení konektorů, uvedení uzlu do 

provozu a nakonfigurování karty zjistit v ovládacím programu na počítači. 

 tlačítko pro potvrzení alarmů – toto tlačítko plní stejnou funkci jako čtvereček ACK na 

hlavní obrazovce ovládacího programu a to potvrzení současných alarmů a vypnutí 

signalizace těchto alarmů – jako signalizace tohoto stavu se pouţívá ţlutá dioda MEM 

na modulu MOST na hlavním panelu uzlu 

Při provozu uzlu jsou nejdůleţitější částí na předním panelu diody, signalizující stav uzlu a 

indikující jednotlivé alarmy uzlu. Jednotlivé diody mají také svoje zástupce na hlavní 

obrazovce ovládacího panelu. Některé alarmy jsou přiřazeny více skupinám zároveň. 

Urgentní (URG) alarmy se mohou dělit na urgentní interní (INT) a urgentní externí (EXT), 

stejně tak neurgentní (NURG) alarmy se dělí na neurgentní interní (INT) a neurgentní externí 

(EXT). Skupiny i příslušnost alarmů jednotlivým skupinám lze nastavovat. Příslušnost 

několika jednotlivých alarmů a stavů (kompletní výčet všech alarmů obsahuje návod k uzlu) 

určitým diodám v továrním nastavení je následující: 

 MEM – ţlutá dioda indikuje stav, kdy se na uzlu vyskytl alarm a byl potvrzen ať uţ 

fyzicky tlačítkem nebo pomocí ovládacího programu 

 URG – červená dioda indikuje např. LOS (ztráta signálu), LOF (ztráta rámce), UNEQ 

(iniciovaný, ale nepouţitý port), LaserPwrOut (vysílací výkon laseru mimo rozsah) 

 NURG – červená dioda indikuje např. různé druhy DEG (degradace signálu), různé 

stavy baterie (např. vybití), SyncScrFail (ztráta zdroje synchronizace) 

 INT – červená dioda indikuje např. různé stavy baterie (např. vybití), LaserPwrOut 

(vysílací výkon laseru mimo rozsah) 

 EXT – červená dioda indikuje např. LOS (ztráta signálu), LOF (ztráta rámce), různé 

druhy DEG (degradace signálu), UNEQ (iniciovaný, ale nepouţitý port), SyncScrFail 

(ztráta zdroje synchronizace) 

 IND – ţlutá dioda indikuje např. různé druhy AIS (poplachový signál), různé druhy 

RDI (indikace vzdáleného defektu) 
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 ABN – ţlutá dioda indikuje abnormální podmínky v uzlu, které jsou: vypnutí 

optického laseru, aktivace interní smyčky a zálohu STM-1 v provozu 

 VS – zelená dioda svítí, pokud je přítomno provozní napětí, tedy po nakonfigurování 

karty by dioda měla svítit  

 dioda se symbolem sepnutého spínače – slouţí k informaci, ţe je k F rozhraní, které se 

nachází na zadním panelu, připojen počítač resp. zařízení pro konfiguraci jednotky 

 dioda se symbolem trojúhelníku s čárkou – udává informaci, ţe v jednotce MOST, na 

které se nachází tato dioda, je indikován interní alarm 

3 4 5

1

2

FC/PC konektor signálu STM-1, pozice 1

FC/PC konektor signálu STM-1, pozice 0

manuální restart laseru pozice 0 a 1

tlačítko pro potvrzení alarmů

Konektor pro test interních hodin 

(pouze výrobní test)

sériové rozhraní

(pouze výrobní test)

tačítko pro reset 

mikroprocesoru

zavedení BOOT konfigurace

(pouze výrobní test)

žlutá dioda MEM indikuje potvrzení alarmu 

červená dioda URG indikuje urgentní alarm

červená dioda NURG indikuje neurgentní alarm

červená dioda INT indikuje interní alarm

červená dioda EXT indikuje externí alarm

žlutá dioda IND indikuje indikační alarm

žlutá dioda ABN indikuje abnormální podmínky

zelená dioda VS indikuje přítomnost provozního napětí

červená dioda indikuje interní alarm tohoto modulu

zelená dioda indikuje aktuální konfigurování jednotky

vypínač jednotky

pojistky

zelená dioda indikuje přítomnost 

střídavého proudu

zelená dioda indikuje stav 

stejnosměrné napájecí jednotky

testovací bod

tlačítko pro restart baterie

tlačítko pro odpojení 

baterií a otevření

zelená dioda indikuje 

baterie v provozu 

 

Obrázek 22. Přední panel uzlu 
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Zadní panel zařízení se skládá ze dvou částí, coţ je vidět na obrázku č. 23. Obě části mají na 

obrázku čísla v kolečku: 

1. všeobecná část a příspěvková jednotka 

2. zálepka, tato pozice je určena pro další příspěvkovou jednotku 

koaxiální konektor signálu 

STM-1 pozice 0 a 1 1 2

koaxiální konektor signálu E3

konektor pro distribuci alarmů

konektor pro dohled přes V.11

konektor pro pomocný kanál

konektor pro externí 

synchronizaci

F rozhraní, pro připojení 

počtače

konektor pro distribuci 

signálu indikujících diod

konektor pro vy-kabelování 

kabelů pro E1 signál na 

propojovací panel

 

Obrázek 23. Zadní panel uzlu 
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Obě zmíněné pozice mohou být osazeny různými typy karet. Karta vloţená v uzlu na obrázku 

č. 23 osazená všeobecnou částí a příspěvkovou jednotkou obsahuje v příspěvkové části tyto 

konektory: 

 čtyři konektory pro elektrický signál STM-1, rozděleny na pozice 0 – vysílání, příjem 

a 1 – vysílání, příjem 

 dva konektory pro elektrický signál E3 – vysílání, přijímání; na této kartě pouze jedna 

pozice pro E3 signál, můţe se vyskytovat více pozic pro E3 signál 

 konektor pro propojení jednotlivých kabelů přenášejících signál E1 na propojovací 

panel 

a ve všeobecné části tyto konektory: 

 konektor pro pomocný kanál 

 konektor pro dohled uzlu přes rozhraní V. 11 

 konektor pro distribuci alarmů vzniklých v uzlu 

 F konektor slouţící pro připojení počítače k uzlu 

 konektor pro distribuci signálu indikujících diod slouţící pro hromadnou signalizaci 

více sdruţených zařízení v jednu jednotku 

 konektor pro externí synchronizaci slouţící pro přenos synchronizačního signálu 

z externího zařízení 

Zapojení pinů jednotlivých konektorů je popsáno v manuálu k uzlu. 

5.2 Popis ovládacího programu ADM 

 

Instalace ovládacího programu ADM je velice jednoduchá, otestována je pouze instalace pod 

operačním systémem Windows XP. Ovládací program ADM je na počítači, určeném 

k ovládání uzlů v laboratoři přenosových technologií, jiţ nainstalován, ale pro všechny 

případy jsou instalační soubory programu také na disku přiloţeném k této práci. Nastavení 

COM portu na počítači musí být následující: 9600bit/s, 8 datových bitů, ţádná parita, 1 stop-

bit a ţádné řízení toku. Po spuštění programu ikonou z plochy počítače je nutné vybrat 

uţivatele, na kterém záleţí co v programu má dovoleno dělat, a zadat heslo, jak je ukázáno na 

obrázku č. 24. U uţivatele Read User není vyţadováno heslo, ale tento uţivatel má pouze 
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práva pro čtení. Pro uţivatele Write User je heslo v továrním nastavení “SDHNE“ a práva jak 

k čtení, tak k zápisu. Uţivatel Supervisor má v továrním nastavení heslo “S_SDHNE“ a práva 

pro veškeré operace v uzlu včetně znovuuvedení uzlu do továrního nastavení. 

 

Obrázek 24. Přístup k uzlu 

Hlavní obrazovka programu včetně popisu jednotlivých částí hlavní obrazovky je znázorněna 

na obrázku č. 25. 

stav připojení 

počítač - uzel

výpis alarmů

výpis událostí

indikace alarmů

grafická 

podoba uzlu

grafická podoba 

jednotlivých 

karet/rozhraní

nástrojový panel

panel menu

 

Obrázek 25. Rozhraní ovládacího programu 
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Panel menu bude dále rozebírán postupně v této práci tak, jak jej bude potřeba vyuţívat. 

Nebudou popisovány všechny poloţky, ale pouze ty, které budou potřeba pro práci s uzlem 

v laboratoři. Vše potřebné pro základní práci s uzlem je moţné de facto nalézt v nástrojovém 

panelu, kde jsou zastoupeny ikony se symboly toho, co představují. Ikona s otevřenými 

dveřmi  slouţí pro ukončení aplikace. Pomocí ikony se semaforem   je vyvolána 

obrazovka, která je na obrázku č. 24, pro přihlášení uţivatele – je tedy moţné změnit 

uţivatele bez ukončení aplikace. Ikona s klíčem  je určena pro změnu hesla – 

vynechání resp. prázdné heslo není moţné. Ikona s překříţenými směry  spustí 

obrazovku, kde se vytváří cross-connecty. Ikona s protichůdnými směry  slouţí pro 

MSP (Multiple Section Protection) konfiguraci – nebude dále vyuţíváno. Ikona s přepínačem 

 je určena pro konfiguraci zálohy uzlu – také nebude dále vyuţíváno. Pomocí ikony s 

vlnkou ve ţlutém kolečku  je moţné konfigurovat synchronizaci uzlu. Ikona se 

symbolem magnetofonového pásku  vyvolá výpis událostí uzlu. Ikona s lupou  

slouţí pro konfiguraci samotného uzlu. Pomocí ikony s disketou  je moţné nahrávat 

software do uzlu. Ikona s grafem  je určena pro konfiguraci monitorování výkonu – 

nebude dále vyuţito. Ikona se spínačem a zemí  slouţí pro konfiguraci vstupních a 

výstupních zemnících kontaktů a s tím související signalizaci alarmů – také nebude dále 

vyuţito. Pomocí ikony s konektorem  je vyvolána obrazovka, jak je ukázáno na 

obrázku č. 26, s výběrem COM portu, který slouţí jako rozhraní počítače pro komunikaci 

s uzlem – je tedy moţné změnit uzel, který má být konfigurován, bez ukončení aplikace. Této 

moţnosti nastavení je vyuţito v návrhu sítě na obrázku č. 19. Laboratorní síť je zapojena 

následovně: port COM1 je připojen k uzlu A, port COM2 je připojen k uzlu B a port COM3 

je připojen k uzlu C. Toto zapojení je moţné jakkoli změnit, bylo zvoleno pouze pro lepší 

zapamatování si zapojení sítě.  
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Ikona s otazníkem  slouţí k vyvolání indexu s nápovědou, která je velice podrobně 

psána včetně vzorových nastavení různých moţností uzlu. Pomocí ikony s tiskárnou  je 

moţno si vytisknout aktuální obrazovku ovládacího programu. Avšak k počítači, který 

v laboratoři slouţí ke konfiguraci uzlů, není tiskárna připojena. Proto je také ikona zašedlá 

tzn. nefunkční.  

 

Obrázek 26. Výběr COM portu 

V části grafická podoba uzlu na obrázku č. 25 je uzel ztvárněn tak, jak vypadá ve skutečnosti 

přední panel uzlu. Popis jednotlivých částí je v kapitole fyzický popis uzlu a inicializace a 

těchto částí obsahuje kapitola základní nastavení uzlu. Další částí na zmíněném obrázku je 

indikace alarmů. Jedná se o programovou interpretaci signalizačních diod umístěných na 

přední straně MOST karty. Popis diod a příslušnost alarmů jednotlivým diodám je popsána 

v kapitole fyzický popis uzlu a tyto informace jsou totoţné. V části grafická podoba 

jednotlivých karet/rozhraní je moţné identifikovat resp. konfigurovat konkrétní karty nebo 

rozhraní osazené v uzlu. Popis konfigurace obsahuje kapitola základní nastavení uzlu. Ikona 

stavu připojení počítač - uzel  zobrazuje stav, jestli jsou přenášeny instrukce 

směrem od počítače k uzlu. Pokud je uprostřed ikony červená obousměrná šipka,   

je nutné čekat, aţ uzel provede určenou instrukci a poté je moţno pracovat s ovládacím 

programem dále. V případě ţe je v ikoně symbol uzlu přeškrtnut , není uzel 

k počítači připojený. Posledními částmi úvodní obrazovky jsou výpis alarmů a výpis událostí. 

Výpis alarmů slouţí jako orientační informace, jaké alarmy se na uzlu vyskytují. Výpis 



53 

 

událostí také orientačně informuje, co se s uzlem událo. Kompletní výpis alarmů je moţné 

získat v záloţce Fault Management, poloţce NE Log, zobrazené na obrázku č. 27. 

 

Obrázek 27. Záloţka Fault Management 

5.3 Obnovení továrního nastavení 

 

Obnovení továrního nastavení není v praxi běţnou záleţitostí, avšak pro laboratorní účely 

resp. účely laboratorních úloh je tento krok nezbytný. Uzel má mnoho různých nastavení a 

není moţné vţdy zkontrolovat, ţe uzel je nastaven ve výchozím nastavení pro příslušnou 

laboratorní úlohu. Při základní konfiguraci uzlu je snazší pochopit fungování uzlu jako celku, 

tedy základní nastavení uzlu pro se výuku prakticky hodí. Obnovit tovární nastavení můţe 

pouze uţivatel Supervisor, je tedy nutné se při přihlašování k uzlu přihlásit jako tento 

uţivatel. Samotné obnovení továrního nastavení se provádí v záloţce Maintenance, poloţkou 

Databace Clear, zobrazené na obrázku č. 28. 

 

Obrázek 28. Záloţka Maintenance 
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5.4 Základní nastavení uzlu 

 

Vzhled obrazovky ovládacího programu bez ţádného nastavení uzlu vypadá velice stroze, viz 

obrázek č. 29. 

 

Obrázek 29. Obrazovka ovládacího programu ve výchozím nastavení 

Po restartu uzlu do továrního nastavení je nejdříve potřeba nastavit o jaký typ uzlu se jedná. 

Nastavení je moţno udělat v záloţce Configuration, ukázáno na obrázku č. 30, poloţce NE 

Type. 

 

Obrázek 30. Záloţka Configuration 
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Obrázek 31. Nastavení typu uzlu 

Pro uzly v laboratoři je nutné provést následující nastavení, které ukazuje obrázek č. 31. 

Redundance uzlu není (poloţka Single), řízení provádí MOST jednotka (poloţka MOST) a 

typ uzlu je multiplexer (poloţka Multiplexer). Po provedení tohoto nastavení je jiţ definován 

typ uzlu a jeho řízení, coţ se i projeví na podobě obrazovky ovládacího programu, jak je vidět 

na obrázku č. 32. Stále však chybí jednotlivé karty resp. pozice. 

 

Obrázek 32. Obrazovka ovládacího programu po nastavení typu uzlu 
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Inicializace neboli osazení karty resp. pozice pro její další pouţití v konfiguraci se provádí 

v záloţce, která je vyvolána pravým kliknutím myši na kartu s nápisem Not Eq (neosazeno), 

kde se karta resp. pozice má nacházet. Tato záloţka je ukázána na obrázku č. 33, konfiguraci 

je moţné nastavit v poloţce Create. 

 

Obrázek 33. Záloţka pro konfiguraci rozhraní 

Uzel, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole fyzický popis uzlu, je osazen MOST kartou se dvěma 

pozicemi typu S 1.1 a dále variantami buď 1 x E3 a 8 x E1 nebo 32 x E1. Proto je nutné 

zvolit patřičné nastavení pro daný uzel, coţ je zobrazeno na obrázku č. 34, kde je ukázána 

postupně zleva doprava inicializace rozhraní STM-1, E3 a 8 x E1. V opačném případě není 

pozice správně inicializována a nejsou moţná další nastavení. Je nezbytné také zvolit 

nezálohované pozice, protoţe variantu zálohování tento typ osazení neumoţňuje. 

 

Obrázek 34. Inicializace rozhraní 

Pro dokončení základního nastavení je dobré inicializovat jednotku baterie, stejným 

způsobem jako inicializace jednotlivých rozhraní – tedy kliknout pravým tlačítkem myši na 

pozici baterie a zvolit poloţku Create. A dále si uzel pojmenovat a případně nastavit umístění. 

Toto lze provést pomocí záloţky Maintenance, poloţky NE Setup – ukazuje obrázek č. 35. 
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Obrázek 35. Nastavení uzlu 

Dle uváţení je moţno vyplnit název, umístěná uzlu a aktuální datum a čas. V dalších 

záloţkách, které není nutno nastavovat pro další práci s uzlem, NE Setup je nastavení 

dohledových kanálu, NSAP (Network Service Access Point) adresy, verze softwaru uzlu a 

sériová čísla resp. kódy jednotlivých součástí uzlu. Po tomto nastavení je uzel kompletně 

inicializován a nachystán pro další rozšiřující nastavení. 

5.5 Nastavení synchronizace uzlů 
 

Synchronizace je v přenosových sítích velice důleţitá, coţ je patrné jiţ z názvu SDH. Aby 

bylo moţné přenášet data přesně ve stanovených intervalech, musí být systémy, které tato 

data přenáší zesynchronizovány. Počínaje touto částí je nutné brát v úvahu nastavování sítě 

jako celku, nikoli pouze jednoho uzlu. Zdroj synchronizace můţe být externí, externí zařízení 

udává takt, nebo interní, takt udává interní oscilátor. Synchronizace můţe být přenášena v  

STM-1 rámci nebo díky externímu vstupu uzlu, viz obrázek č. 23. V navrţené laboratorní síti 

je vyuţit jako zdroj synchronizace interní oscilátor uzlu, z důvodu absence externího zdroje 

taktu, a distribuce taktu v  STM-1 rámci. Bajt S1 v MSOH přenáší informaci o kvalitě 

přenášeného taktu v  STM-1 rámci. Kvalita přenášeného taktu můţe být následující: 

 PRC – Primary Reference Clock – primární referenční oscilátor 

 SSUT – Synchronisation Supply Clock Transit – tranzitní generátor taktu 

 SSUL – Synchronisation Supply Clock Local – lokální generátor taktu 
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 SEC – SDH Equipment Clock – generátor taktu SDH uzlu 

 DNU – Do Not Use - nepouţívat 

V laboratorní síti je kvalita přenášeného taktu SEC nebo není třeba vyuţívat, tedy DNU. 

Nastavení zdroje synchronizace, obrázek č. 36, a synchronizace systému, obrázek č. 37, se 

provádí v záloţce Configuration, poloţce Sync Configuration.  

 

Obrázek 36. Nastavení zdroje synchronizace 

Vytvoření zdroje synchronizace se provádí tlačítkem „ADD“ a následnou konfigurací 

poloţek:  

 Source – zdroj synchronizace můţe být STM-1, příspěvková jednotka a externí zdroj 

 QL Rx Enabled – indikuje kontrolu přijímaného S1 bajtu 

 QL Rx – udává hodnotu kvality přijatou v S1 bajtu, v tomto případě DNU nebo SEC 

 QL Forced – pokud není zapnuto kontrolování S1 bajtu, udává hodnotu přiřazené 

kvality, v tomto případě tedy DNU nebo SEC 

 MS-EXC – moţnost indikace tohoto alarmu v synchronizačním zdroji 
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Při nastavování synchronizace je nutné dopředu zvolit variantu přiřazování kvality taktu a tu 

pak nastavovat u všech poloţek nastavení resp. uzlů stejně, protoţe některé poloţky nastavení 

synchronizace jsou redundantní.  

 

Obrázek 37. Nastavení synchronizace systému 

Konfigurace zdroje synchronizace systému, obrázek č. 37, se provádí také tlačítkem „ADD“ a 

zvolením hodnoty priority konkrétního zdroje, přičemţ hodnota 1 je nejvyšší. Systém vţdy 

vybírá synchronizační zdroj s nejvyšší prioritou a poté kvalitou taktu, pokud je informace o 

kvalitě dostupná. Jednotlivé zdroje jsou následně zobrazeny v tabulce s následujícími 

informacemi: 

 Source – určuje zdroj 

 Cnf State – indikuje, jestli je zdroj nakonfigurován 

 State – ukazuje stav zdroje 

 Priority – udává prioritu zdroje 

 Op State – uvádí provozní stav zdroje 

Pod touto tabulkou jsou textová pole, ve kterých je informace o stavu interního oscilátoru. 

Konkrétně Status, zobrazuje stav interního oscilátoru systému a Command Status, ukazuje 
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příkazy zadané obsluhou směrem k internímu oscilátoru. V případě automatické změny zdroje 

synchronizace dále záleţí na nastavení ochranného stavu - Protection Mode v pravém 

spodním rohu obrazovky. Stav Revertive znamená vratný naopak Not Revertive znamená 

nevratný. Pokud je pouţita úroveň kvality zdroje synchronizace je stav vţdy vratný a při stavu 

vratný je moţné nastavit WTR (Wait To Restore time), tedy čas pro obnovení zdroje, pokud 

je jiţ dostupný – výchozí nastavení 2,5 minuty. V tomto okně je dále důleţité nastavit, 

v případě pouţití úrovně kvality zdroje synchronizace kontrolováním S1 bajtu, povolení SSM 

(Synchronization Status Message) – stav synchronizační zprávy. Moţnosti nastavení týkající 

se této zprávy jsou následující: 

 Tx QL if SSM disabled – pokud není nastaveno vysílání hodnoty kvality zdroje 

synchronizace v S1 bajtu bude přiřazena vysílání nastavená hodnota, v případě 

laboratorní sítě SEC nebo DNU 

 QL Thrs. for Holdover – udává přiřazenou hodnotu kvality zdroje synchronizace, která 

je nastavena, pokud je systém přepnut do přídrţného stavu – Holdover. Přídrţný stav 

v systému nastane, pokud není k dispozici jiţ ţádný zdroj synchronizace. V přídrţném 

stavu je zapamatována poslední informace předaného taktu a dále udrţována interním 

oscilátorem. V případě laboratorní SEC nebo DNU. 

 Tx QL Free-running – přiřazuje vysílanou hodnotu kvality zdroje synchronizace, 

pokud je systém nastaven do volně-běţícího stavu – Free-running. Toto nastavení je 

vyuţito pouze tehdy, pokud není nastaveno vyuţití kvality zdroje synchronizace. Ve 

volně-běţícím stavu vyuţívá systém zdroj taktu interní oscilátor. Při pouţití interního 

oscilátoru, jako zdroje taktu, je vhodné nastavení hodnoty kvality zdroje 

synchronizace, v případě popisovaného SDH uzlu, na SEC. 

Poslední částí popisované obrazovky, v pravé části obrázku č. 37, jsou následující provozní 

příkazy reprezentovány tlačítky, kterými můţe obsluha ovlivňovat systém: 

 Manual Switch To – neprodleně změní zdroj synchronizace z pouţívaného na 

poţadovaný, vybraný ze seznamu zdrojů. V případě, ţe zdroj není dostupný, příkaz 

není vykonán. 

 Forced Switch To – neprodleně změní zdroj synchronizace z pouţívaného na 

poţadovaný, vybraný ze seznamu zdrojů. Liší se od předchozího tím, ţe pokud 

poţadovaný zdroj v činnosti selţe, není vybrán zdroj s nejvyšší prioritou, ale systém je 

přepnut do přídrţného stavu – Holdover. 
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 Lockout – zakázání pouţití zvoleného zdroje synchronizace 

 Exit WTR – okamţité vypršení doby čekání na zotavení zdroje a neprodlené přepnutí 

na dostupný zdroj s nejvyšší prioritou resp. kvalitou zdroje synchronizace  

 Clear – zastavení změny zdroje synchronizace 

A systémové příkazy taktéţ reprezentovány tlačítky: 

 Holdover – okamţité přepnutí systému do přídrţného stavu – Holdover 

 Free Running – okamţité přepnutí systému do volně-běţícího stavu – Free-running, 

vyuţívající interní oscilátor 

 Clear – zrušení přídrţného nebo volně-běţícího stavu a přepnutí na dostupný zdroj 

s nejvyšší prioritou resp. kvalitou zdroje synchronizace 

V dalších záloţkách obrazovky z obrázku č. 37 je moţné nastavovat externí zdroje 

synchronizace a nastavení hodnoty kvality v bajtu S1 přenášeného v MSOH. 

5.6 Nastavení portů 

 

Karty osazené v uzlu jsou jiţ inicializovány avšak jednotlivé porty, které tyto karty obsahují, 

nikoli. Nejprve je dobré konfigurovat optické porty se signálem STM-1, které propojují uzly 

navzájem a poté nastavovat porty niţších řádů obsluhující jednotlivé příspěvkové jednotky. 

Natavení se provádí v obrazovce, kterou je moţné vyvolat pravým klikem myši na 

poţadovaný port a zvolením Configuration z vyvolané nabídky viz obrázek č. 33. Obrazovka 

s nastavením pozice STM-1 je ukázána na obrázku č. 38. Pro inicializaci konkrétního portu je 

potřeba označit pořadí portu, tedy číslo „1“ v levém horním textovém poli, zatrhnout poloţku 

Equipped (inicializovat) a stisknout tlačítko APPLY (pouţít). V ten moment se aktivuje 

poţadovaná pozice a je moţné ji dál nastavovat. Všeobecně pro jakékoli nastavování platí, ţe 

nastavení se provádí pro pozici, která je označena v levém horním textovém poli. Pro 

potvrzení nastavení jednotlivého portu je nutné vţdy stisknout tlačítko APPLY, se 

zachováním aktuální obrazovky, nebo tlačítko OK, s opuštěním aktuální obrazovky. 

Inicializovaná pozice se pozná tak, ţe v tomto textovém poli má příslušné číslo napravo vedle 

sebe hvězdičku. Popisovaná obrazovka obsahuje údaje o typu a stavu konfigurované karty 

v textových polích, pod políčkem pro inicializaci karty. Dále také obsahuje moţnost nastavení 

logické smyčky v části Loopback na poţadované pozici. Při aktivaci smyčky je moţno 

zatrhnout poloţku Transparent. Pokud je tento typ smyčky nastaven, není vysílán na druhou 
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stranu, kde smyčka není, poplachový signál AIS. Nastavení logické smyčky na portu mohou 

být: 

 BackEndLoop – smyčka směrem do sítě 

 No Loop – bez smyčky 

 FrontEndLoop – smyčka směrem ze sítě 

Další nastavení, umoţňující tato obrazovka, není pro další práci potřebné a je vhodné jej 

ponechat ve výchozím nastavení. V ostatních záloţkách obrazovky, zobrazené na obrázku  

č. 38, je moţné nastavit jednotlivé sekce STM-1 cesty, poplachové signály, konfigurovat 

jednotlivé kanály v rámci STM-1 multiplexu, získat informace o optickém výkonu laseru 

aktuální pozice a získat informace o hodnotách, které přenáší záhlaví STM-1. Všechna tato 

doplňující nastavení nejsou potřeba pro nastavování a práci s uzlem v laboratoři. Výchozí 

nastavení je dostačující. Informace, které lze v záloţkách vyčíst nejsou sice v rámci 

laboratorního prostředí důleţité, avšak mohou být zajímavé pro podrobnější seznámení se s 

technologií. 

 

Obrázek 38. Konfigurace portu STM-1 
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Při znovu vyvolání nabídky, obrázek č. 33, pomocí pravého kliku myši na poţadovanou 

pozici jsou moţná další nastavení nebo získání potřebných údajů jako jsou: vlastnosti pozice, 

vymazání pozice z uzlu, nastavení alarmů karty, diagnostika karty a kontrola optického 

výkonu laseru viz obrázek č. 39. 

 

Obrázek 39. Optický výkon laseru 

Po inicializaci linek, které zajišťují spojení uzlů navzájem, je vhodné nakonfigurovat i 

jednotlivé příspěvkové jednotky. Je dobré vědět, které příspěvkové jednotky budou potřeba 

pro další práci s uzlem a konfigurovat pouze ty. K vyvolání nabídky, obrázek č. 40, je opět 

potřeba pravého kliku myši na poţadovanou pozici, tedy E3 nebo E1. Tato nabídka obsahuje 

následující volby: vlastnosti karty, smazání karty z uzlu, konfiguraci příslušných pozic – bude 

rozebíráno dále, hromadné inicializování jednotlivých portů, nastavení alarmů 

karty/jednotlivých pozic, diagnostika karty/jednotlivých pozic a výpis seznamu logických 

smyček na jednotlivých pozicích. 

 

Obrázek 40. Záloţka pro konfiguraci rozhraní E1 
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V popisovaném menu, obrázek č. 40, pod poloţkou Configuration se nachází kompletní 

nastavení jednotlivých portů. Obrazovka tohoto nastavení je ukázána na obrázku č. 41 pro 

příspěvkovou jednotku E3 a na obrázku č. 42 pro příspěvkové jednotky E1. 

 

Obrázek 41. Konfigurace portu E3 

Tak jako při konfiguraci pozice STM-1 platí, ţe pro inicializaci konkrétního portu je potřeba 

označit pořadí portu, tedy číslo „1“ v levém horním textovém poli, v případě příspěvkové 

jednotky E3 je třeba zatrhnout poloţku Equipped (inicializovat) a stisknout tlačítko APPLY 

(pouţít). V ten moment je aktivována poţadovaná pozice a je moţné ji dál nastavovat. 

Popisovaná obrazovka obsahuje údaje o typu a stavu konfigurované pozice v textových polích 

vpravo vedle políčka pro inicializaci pozice. Obrazovka dále obsahuje moţnost nastavení 

logické smyčky v části Loopback na poţadované pozici. Při aktivaci smyčky je moţno opět 

zatrhnout poloţku Transparent. Další nastavení, která umoţňuje tato obrazovka, je vhodné 

ponechat ve výchozím nastavení, protoţe to je pro další práci dostačující. Další záloţky této 

obrazovky nabízejí nastavení identifikátoru cesty a nastavení alarmů – i toto nastavení je ve 

výchozí konfiguraci vyhovující. 
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Obrázek 42. Konfigurace portu E1 

Pro konfiguraci E1 portu platí to stejné jako u předchozích, avšak s tím rozdílem, ţe moţných 

portů ke konfiguraci je více. Obrazovka s nastavením pozice E1 je ukázána na obrázku č. 42. 

Pro inicializaci konkrétního portu je potřeba označit pořadí portu, tedy vybrat příslušné číslo 

z textového pole v levém horním rohu, zatrhnout poloţku Equipped (inicializovat) a stisknout 

tlačítko APPLY (pouţít). V ten moment se aktivuje poţadovaná pozice a je moţné ji dál 

nastavovat. Inicializovaná pozice se pozná tak, ţe v tomto textovém poli má příslušné číslo 

napravo vedle sebe hvězdičku. Pro nastavování pozice platí, ţe nastavení se provádí pro 

pozici, která je označena v levém horním textovém poli. Pro potvrzení nastavení jednotlivého 

portu je nutné vţdy stisknout tlačítko APPLY, se zachováním aktuální obrazovky, nebo 

tlačítko OK, s opuštěním aktuální obrazovky. Obrázek č. 42 reprezentující obrazovku 

s nastavení E1 portu obsahuje dále údaje o typu a stavu konfigurované karty resp. konkrétního 

vybraného portu v textových polích vpravo vedle políčka pro inicializaci pozice. Dále 

obrazovka obsahuje moţnost nastavení logické smyčky v části Loopback na poţadované 

pozici. Při aktivaci smyčky je moţné zatrhnout poloţku Transparent. Jak jiţ bylo zmíněno 

dříve, pokud je tento typ smyčky nastaven, není vysílán na druhou stranu, kde smyčka není, 
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poplachový signál AIS. Logické smyčky na této úrovni jsou nejvíce pouţívány při měření 

jednotlivých PDH linek. Další záloţky této obrazovky nabízejí moţnost nastavení 

identifikátoru cesty, nastavení alarmů a struktury E1 rámce včetně pouţitého kódu na fyzické 

vrstvě.  

5.7 Vytváření cross – connectů 
 

Aby bylo moţné vytvářet PDH cesty, začleňovat signály niţšího do vyššího řádu a vyčleňovat 

signály niţšího z vyššího řádu je zapotřebí cross-connectu. Cross-connect je vlastně přepínací 

matice, která dle nastavení určuje směr daného signálu. Základní obrazovka pro nastavení 

cross-connectu, dostupná ze záloţky Configuration a poloţku Cross Connections, je na 

obrázku č. 43. V levé horní části obrazovky jsou pozice 0 a 1 signálu STM-1. Pokud jsou 

porty „rozbaleny“ (multiplexovány) na jednom uzlu, je zapotřebí je rozbalit i na uzlu 

protějším, v opačném případě je vyvolán alarm. V pravé horní části jsou pouze iniciované 

pozice příspěvkové jednotky E3 a nejvíce vpravo příspěvkové jednotky E1. V prostřední části 

obrazovky jsou informativní textová pole týkající se samotného vytváření cross-connectu. 

Spodní část obrazovky je vyhrazena případně pro další příspěvkové jednotky. 

„rozbalená“ pozice 

0 signálu STM-1

„zabalená“ pozice 1 

signálu STM-1 pozice 1 

signálu E3

iniciované 

pozice 

signálu E1

jedna strana cesty druhá strana cesty

záložní cesta

testovací cesta

 

Obrázek 43. Nastavení cross-connectu všeobecně 
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Na obrázku č. 44 je vidět samotné vytváření cross-connectu z třetí pozice příspěvkové 

jednotky E1, která je mapována do nulté pozice STM-1 na první TU-3, první TU-2 a první 

TU-12. Proto tedy označení Line0M P1 TU12:111, které je vidět v textovém poli From 

Channel. Existují tři typy cross-connectů, které lze vytvořit: 

 Unidirectional – příjem je transportován jedním kanálem a vysílání je transportováno 

jiným kanálem 

 Bidirectional – příjem i vysílání linky je transportováno stejným kanálem, tento typ 

cross-connectu je nejčastěji pouţíván 

 Broadcast – příjem, který je transportován jedním kanálem, je v matici poslán na více 

vysílacích kanálů na druhé straně matice 

 

Obrázek 44. Vytváření E1 cross-connectu 

Pro vytvoření cross-connectu stačí dvakrát kliknout na zvolený kanál z příspěvkové strany, 

načeţ se objeví v textovém menu From Channel a dále dvakrát kliknout na zvolenou 

příspěvkovou jednotku na straně STM-1 např. TU12_1, která se objeví v textovém menu To 

Channel. Další krok je zvolit typ cross-connectu, pro sestavenou síť je to vţdy Bidirectional. 

Posledním krokem pro vytvoření cross-connectu je potvrzení výběru nastavení tlačítkem 

Create/Add. Jiţ vytvořený cross-connect lze vidět na obrázku č. 45, kde jej označují zeleně 

zbarvené pozice a obousměrná šipka naznačuje typ cross-connectu - Bidirectional. Je nutné si 

uvědomit, ţe tento vytvořený cross-connect namapuje (multiplexuje) příspěvkový signál E1 

do příspěvkové jednotky TU12_1 v STM-1 struktuře. STM-1 signál je poslán 

nakonfigurovanou linkou, kterou sdílí dva uzly, sousednímu uzlu. Na tomto sousedním uzlu 

je opět v STM-1 struktuře a příspěvkové jednotce TU12_1 onen namapovaný 
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(multiplexovaný) E1 signál, který je nutno opět pomocí cross-connectu buď odmapovat 

(demultiplexovat) nebo předat do jiné STM-1 struktury.  

 

Obrázek 45. Vytvořený E1 cross-connect 

Vytváření cross-connectu pro E3 příspěvkovou jednotku je obdobné s tím rozdílem, ţe se 

mapuje do vyšší příspěvkové jednotky na straně STM-1. Po označení jiţ vytvořeného cross-

connectu se ve středu obrazovky objeví tlačítka nabízející další moţnosti nastavení 

označeného cross-connectu. Mezi tyto moţnosti, které mají přiřazené tlačítko, patří: 

zálohování cross-connectu (Protection), smazání cross-connectu (Delete), vytvoření smyčky 

na cross-connectu (Loopback), monitorování cross-connectu (Monitor), rozdělení cross-

connectu na příjem a vysílání (Split) a smazání označeného beze změny (Reset Sel). Z těchto 

moţností bude potřeba vyuţívat pouze zálohování a smazání cross-connectu. 

5.8 Nastavení zálohy Sub-Network Connection Protection 
 

Protoţe můţe nastat výpadek SDH uzlu, ať uţ z důvodu výpadku napájení nebo výpadku 

uzlu, a pokud jde SDH cesta přes více uzlů, je výhodné jednotlivé kanály zálohovat, jak je 

ukázáno na obrázku č. 46. SNCP záloha kanálů je moţná pouze na straně STM-1. Tedy 

v případě, ţe hlavní kanál na uzlu A bude multiplexován do nulté pozice STM-1, pak záloţní 

kanál na uzlu A bude multiplexován do první pozice STM-1. V případě havárie uzlu B viz 

obrázek č. 47, který spojovala linka vedoucí na uzel A do nulté pozice STM-1, uzel A 

automaticky přepne provoz na zálohovaný kanál, který je multiplexován do první pozice 

STM-1. V případě, ţe se provoz uzlu B opět obnoví, záleţí jiţ na dalším nastavení SNCP 

zálohy, jestli bude dále vyuţito hlavního kanálu nebo bude i nadále vyuţit záloţní kanál. 
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Obrázek 46. Princip SNCP zálohy 
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Obrázek 47. Ukázka SNCP zálohy 
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SNCP záloha můţe být nastavena na všech příspěvkových jednotkách od VC-12 po VC-4. 

Dále je moţné zálohovat linky na úrovni STM-1. Tento druh zálohy se nazývá MSP 

(Multiplex Section Protection). V laboratorní síti tento typ zálohy není moţné vyuţít. 

Nastavení zálohy se provádí ve stejné obrazovce jako konfigurace cross-connectů, tedy 

v záloţce Configuration a poloţce Cross Connections. Jak jiţ bylo popsáno, pro konfiguraci 

zálohy slouţí tlačítko Protection v obrázku č. 45 uprostřed. Po stisknutí tohoto tlačítka se 

kurzor změní v kříţek a dvojklikem na zvolenou pozici, která má plnit funkci zálohy, je 

vyvoláno okno pro nastavení SNCP zálohy tak jako na obrázku č. 48. Na tomto obrázku je 

v horní části vidět trojúhelník, na jehoţ vrcholu je pozice, ze které kanál vychází. V levém 

dolním rohu trojúhelníku je pozice, jeţ má slouţit jako hlavní kanál. Tato pozice je 

s vrcholem spojena zeleným spojem jako symbol aktivního kanálu. V pravém spodním rohu 

trojúhelníku je pozice, která je určena jako záloţní kanál. Dále je moţné nastavit ochranný 

stav na vratný (Revertive) nebo nevratný (Not Revertive) a s tím spojený návratový čas 

(Holdoff Time). Vratný stav znamená, ţe pokud je hlavní kanál opět k dispozici, je pouţit po 

uplynutí návratového času jako aktivní kanál, pokud i během doby návratového času byl stále 

bez alarmu. Hodnota návratového času je udávána v desetinách sekundy. Typ ochrany je pro 

tento typ MOST jednotky vţdy nenarušující (Not Intrusive). Po nastavení všech 

poţadovaných parametrů je nutné potvrdit nastavení klepnutím na tlačítko OK. Pro 

jednoduchost je na obrázku č. 48 zvolen záloţní kanál ve stejné pozici STM-1. 

 

Obrázek 48. Nastavení NSCP zálohy pro E1 
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Obrázek 49. Cross-connect E1 s NSCP zálohou 

Na obrázku č. 49 je vidět menu cross-connectu s jiţ nastavenou NSCP zálohou. Pozice, která 

je součástí nastaveného cross-connectu, jak jiţ bylo zmíněno, má vpravo vedle sebe 

obousměrnou šipku (obousměrný typ cross-connectu). Další znak, který symbolizuje 

nastavení zálohy na určité pozici, je písmeno W znamenající hlavní kanál (Working Channel) 

resp. písmeno P znamenající záloţní kanál (Protection Channel). Po zvolení jiţ nastaveného 

cross-connectu E1 s SNCP zálohou patřičné dvě pozice zezelenají světle na znamení hlavního 

kanálu, jedna pozice zezelená tmavě pro označení záloţního kanálu a v textovém menu 

Protection Channel se objeví informace o pozici záloţního kanálu. Pokud je výběr cross-

connectu s NSCP zálohou aktivní, stiskem tlačítka Protection je vyvolána podobná obrazovka 

jak při nastavování zálohy, avšak tentokrát lze sledovat stav zálohy viz obrázek č. 50. 

 

Obrázek 50. Monitorování SNCP zálohy 
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V horní části zmíněné obrazovky z obrázku č. 50 je symbolický trojúhelník, na jehoţ vrcholu 

je příspěvková jednotka, která je součástí konkrétního cross-connectu. V levém dolním 

vrcholu trojúhelníku je pozice příspěvkové jednotky v STM-1, která má funkci hlavního 

kanálu. Tyto dvě pozice jsou spojeny zelenou linkou pro grafické znázornění spojení, které je 

právě vyuţíváno. Naopak v pravém spodním rohu trojúhelníku je pozice příspěvkové 

jednotky STM-1 plnící funkci záloţního kanálu. Pokud by hlavní kanál nebyl k dispozici a 

byla by vyuţívána záloţní linka, byly by zelenou linkou spojeny tyto dva vrcholy trojúhelníku 

opět pro symbol spojení, které je vyuţíváno. Pod trojúhelníkem jsou textová pole, která 

obsahují informace o aktuálním stavu označených kanálů: 

 StandBy State – udává informaci o stavu kanálu, přičemţ moţné stavy jsou aktivní 

kanál (Providing Service) nebo v pohotovosti (StandBy) 

 Op. State – indikuje provozní stav kanálu, kde stavy jsou bez alarmů (No Alarm) nebo 

je indikován alarm (např. Signal Fail) 

Ve spodní částí popisované obrazovky jsou zobrazeny informace o nastavené metodě a typu 

ochrany s moţností změny, kterou je nutné potvrdit tlačítkem OK. V této části je také menu 

pro přepnutí ochrany obsluhou s textovým menu - Protection State - obsahujícím informaci o 

poţadovaném přepnutí zálohy. Moţnosti, jak přepnout jednotlivé ochranné kanály jsou: 

 Clear – zastavení změny aktivního kanálu 

 Man. Sw. To Prot. – změna aktivního kanálu z hlavního na záloţní kanál. V případě, 

ţe záloţní kanál není k dispozici, není příkaz vykonán. 

 Lockout – vypnutí funkce zálohy. V případě ţe kanál provádějící sluţbu není 

k dispozici, není přepnuto na zálohu. 

 Forc. Sw. To Wrk. – změna aktivního kanálu ze záloţního na hlavní kanál. 

Nedostupnost hlavního kanálu neovlivňuje vykonání příkazu. 

 Forc. Sw. To Prot. – změna aktivního kanálu z hlavního na záloţní kanál. Příkaz je 

vykonán vţdy, i kdyţ není záloţní kanál k dispozici. 

 Man. Sw. To Wrk. – změna aktivního kanálu ze záloţního na hlavní kanál. Příkaz není 

vykonán, pokud hlavní kanál není k dispozici. 

 Swap – změní zálohu 
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Pro představu je na obrázku č. 51 obrazovka s nastavením cross-connectu a zálohy E3 linky. 

Oproti cross-connectu linky E1, je na straně STM-1 signál E3 linky mapován, dle 

hierarchické struktury, do vyšší příspěvkové jednotky – konkrétně TU3. Označení kanálu, 

které je moţno vyčíst z textového pole From Channel tedy je Line1M P1 TU3:1, coţ označuje 

mapování do první pozice STM1 a první TU-3 příspěvkové jednotky. 

 

Obrázek 51. Cross-connect E3 s NSCP zálohou 

5.9 Výpis chybových stavů 

 

Hlavní obrazovka ovládacího programu obsahuje jak výpis alarmů, tak i výpis událostí, dle 

kterého se můţe obsluha rychle řídit. Avšak tyto výpisy nejsou přehledné ani kompletní. 

Kompletní a přehledný výpis alarmů resp. událostí lze získat v menu Fault Management a 

poloţce NE log, coţ je ukázáno na obrázku č. 52. V horní části obrazovky je moţno nastavit 

parametry výpisu, které jsou: 

 Num. Records to Read – počet zpráv ve výpisu, doporučuje se vypisovat všechny 

zprávy označením ALL 

 Num. Records Read – textové pole obsahující počet vypsaných zpráv ve výpisu 

 Log Full Thrs – označuje procentuální část alarmů zobrazených ve výpisu, které je 

nezbytné řešit ihned 

Po nastavení těchto parametrů je nutné, pro zhotovení výpisu, kliknout na tlačítko Read. 

Naopak k vymazání nastavených parametrů slouţí tlačítko Clear. 
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Obrázek 52. Výpis chybových stavů 

Ve střední části obrazovky je výpis alarmů, dle nastavených parametrů a ve spodní části 

obrazovky je výpis událostí, ke kterým v uzlu došlo. Jeden řádek ve výpisu znamená jednu 

událost resp. alarm. Řádky jiţ neaktivních alarmů jsou šedé, naopak řádky aktivních alarmů 

jsou červené. Výpis je dělen do sloupců, kde kaţdý sloupec reprezentuje určitý parametr 

alarmu nebo události: 

 Date – datum, kdy alarm/událost vznikla, dle nastaveného data v systému 

 Time – čas, kdy alarm/událost vznikla, dle času nastaveného v systému 

 Unit Id – zobrazuje identifikátor jednotky 

 Slot – označuje číslo pozice, kde se příslušná jednotka nachází 

 Alarm Type – indikuje typ alarmu 

 Source – označuje zdroj alarmu 

 Num – zobrazuje číslo vztahující se k odpovídající jednotce 

 Category – naznačuje příslušnost alarmu do patřičné skupiny alarmů, popsání 

jednotlivých skupin alarmů viz kapitola 5.1 

 Event Type – označuje typ události, ke které došlo 
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6 Laboratorní úlohy 

 

Zadáním diplomové práce je mimo jiné vytvořit nové tři laboratorní úlohy pro laboratoř 

přenosových technologií. Práce je koncipována tak, ţe jednotlivé laboratorní úlohy obsahují 

upřesňující informace a následně se odkazují na popis nastavení, které je popsáno v různých 

kapitolách této práce. Při sestavování náplně laboratorní úloh byly zohledněny následující 

faktory. První faktor byl současné vybavení laboratoře, tedy aby laboratorní úlohy bylo 

moţno kompletně sestavit bez potřeby dovybavení laboratoře. Součástí práce jsou také 

doporučení, jak je moţno navrţenou síť a s tím související laboratorní úlohy rozšířit. Druhý 

faktor byl co nejvíce seznámit studenty, kteří budou laboratorní úlohy měřit, s SDH v praxi. 

Proto je součástí kaţdé úlohy kompletní nastavení SDH uzlu, které umoţňuje komplexní 

náhled na technologii a její fyzickou podobu. Vlastní náplní jednotlivých laboratorních úloh je 

konfigurace linek/sluţeb, které SDH uzly resp. sestavená síť umoţňují a následné ověřování 

jejich funkčnosti. Vzorová měření linek jsou součástí disku přiloţeného k této práci. 

Podrobný popis nastavení jednotlivých měření je moţné nalézt v dokumentaci měřicího 

přístroje firmy VeEX, která je také součástí přiloţeného disku k této práci. 

6.1 Měření E1 linky 

 

Úkolem této laboratorní úlohy je nakonfigurovat zapojenou přenosovou síť skládající se 

z SDH uzlů a přes tuto síť transportovat PDH linku prvního řádu tedy E1. Pro ověření 

správného nastavení pro danou E1 linku je moţno vyuţít měřicí přístroj od firmy VeEX 

obsahující rozhraní G. 703. Jednotlivé body postupu laboratorní úlohy na sebe navazují, proto 

je nutné postupovat přesně dle instrukcí. 

1. Při spuštění ovládacího programu pomocí ikony ADM z plochy počítače je nutné 

zkontrolovat, jestli se jednotlivé uzly nachází v továrním nastavení. Základní obrazovka 

zobrazující stav uzlu v továrním nastavení je na obrázku č. 29. Pokud obrazovka není „čistá“ 

je nutné obnovit tovární nastavení uzlu dle kapitoly 5.3 této práce. Přihlašování v ovládacím 

programu do jednotlivých uzlů a následné přepínání je popsáno v kapitole 5.2. Pro upřesnění 

je, jak jiţ bylo popsáno, přepínání přihlášení k uzlu v ovládacím programu realizováno 

pomocí výběru určitého COM portu a pro vymazání konfigurace je zapotřebí být přihlášen 

v ovládacím programu v reţimu Supervisor, který je chráněn heslem „S_SDHNE“. 
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2. Dle kapitoly 5.4 nastavte všechny tři uzly s parametry redundance Single, řízením 

MOST a funkcí Multiplexer. Dále inicializujte obě STM-1 pozice jako typ S1.1 a 

příspěvkovou jednotku s E1 pozicemi. Všechny pozice musí být vytvořeny jako nezálohované 

– zatrhnout poloţku Create not protected. Uzel, který je připojen přes COM1 pojmenujte jako 

Uzel A, obdobně uzel připojen přes COM2 jako uzel B a uzel připojený přes COM3 jako uzel 

C. Pojmenování slouţí pouze pro lepší orientaci obsluhy a nemá jiný funkční význam. 

3. Další částí nastavení je inicializace potřebných portů. V této části je nutné si uvědomit 

„kam a jakou cestou sluţba povede“. Nejvhodnější variantou je nakreslit si síť se všemi třemi 

uzly, umístění/propojení měřicího přístroje, zvolení tranzitního uzlu a umístění zakončení 

sluţby podobně jak je tomu na obrázku č. 46. Uzly jsou jiţ optickými porty propojeny a je 

tedy nezbytné respektovat zapojení SDH sítě jako takové. Z nakresleného obrázku je pak 

snazší si uvědomit, jaké pozice jsou potřeba nakonfigurovat ke zprovoznění sluţby. Je moţné 

vyuţít následující vzorové zapojení dle tabulky č. 7. 

příspěvková část strana STM-1 strana STM-1 příspěvková část 

UZEL A 
  

Trib1M P1 Line0M P1 TU12:111 
  

 
UZEL B 

 

 
Line1M P1 TU12:111 Line0M P1 TU12:111 

 

 
UZEL C 

  
Line1M P1 TU12:111 Trib1M P1 

Tabulka 7. Návrh cesty pro E1 linku 

Z návrhu v tabulce č. 7 lze vidět, ţe vodorovně jsou uvedené spoje uvnitř uzlu neboli cross-

connecty a svisle spojení mezi uzly samotnými, které jsou však jiţ realizovány a stačí je 

nakonfigurovat. Konfigurace portů je popsána v kapitole 5.6. Nejdříve je dobré nastavit 

optické port-y uzlu a zkontrolovat jestli uzly spolu komunikují, aţ poté nachystat i stranu 

příspěvkové jednotky.  

4. Za pomoci kapitoly 5.5 nakonfigurujte zdroj synchronizace uzlu a systému. 

V konfiguraci pouţijte získávání informace o kvalitě taktu s hodnotou SEC a jako zdroj 

synchronizace nastavte STM-1 linku. Samozřejmě pouze ty linky, které jsou dle předchozího 

kroku inicializovány. Při konfiguraci systému zadejte jednomu ze zdrojů vyšší prioritu, aby 

tento zdroj byl vyuţíván primárně. I v tomto nastavení vyuţijte informaci o kvalitě taktu, 

zatrhnout SSM opět s parametrem SEC. 
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5. Protoţe spojení mezi uzly je jiţ nastavené, dalším krokem pro vytvoření cesty pro E1 

linku je zapotřebí vytvořit spoje uvnitř uzlu, cross-connecty, mezi příspěvkovou částí a  

STM-1 stranou a tím vytvořit jiţ celou navrţenou cestu. V tomto bodě je vyuţito portů 

nastavených v bodě 3, které jsou vypsány v tabulce č. 7. Tvorba cross-connectů je popsána 

v kapitole 5.7. Veškeré informace pro vytvoření potřebných cross-connectů jsou jiţ známy. 

6. Po dokončení konfigurace cesty E1 linky je dobré linku proměřit a tak odhalit 

případné chyby. Pro kontrolu správného zapojení měřicího přístroje je moţno vytvořit 

logickou smyčku na portu, ke kterému je přístroj zapojen a spustit krátké měření a tím ověřit 

funkčnost. Tuto logickou smyčku je moţné „posouvat“ po vytvořené cestě a vytvořit ji 

v jiném uzlu a tak ověřit správné nastavení cross-connectu a spoje mezi uzly. Nastavení 

měřicího přístroje je na zváţení obsluhy, avšak výsledek by měl být takový, ţe přístrojem 

generované různé signály přenosová síť transportuje a vrátí bez chyb, které přístroj 

monitoruje. Pro úspěšnost celého měření je nutné na konec vytvořené cesty zapojit do 

propojovacího panelu nachystanou fyzickou smyčku, která příchozí signál vrátí zpět do cesty 

na odchozí piny. Zapojení pinů ve fyzické smyčce je dle standardu RJ-48 tedy 1,2 - Tx a 4,5 - 

Rx. Jako inspirace pro realizaci měření můţe poslouţit následující tabulka č. 8 obsahující 

vzorové nastavení měřicího přístroje od firmy VeEX. Ve většině případů musí být stejné 

nastavení jak na vysílací straně, tak i na přijímací straně měřicího přístroje. 

 
Tx Rx 

Hierarchy PDH, 2M PDH, 2M 

Interface Electrical Electrical 

Line Code HDB3 HDB3 

Termination 
 

Terminated 

Clock Src Internal 
 

Balanced ON ON 

Payload Unframed Unframed 

Pattern 2^-23 2^-23 

Tabulka 8.  Nastavení měřicího přístroje pro měření E1 linky 

Informace v tabulce č. 8, které jsou zvýrazněny tučně, odpovídají základním poloţkám 

v přehledu nastavení měření v měřicím přístroji. Sestavená cesta přenosovou sítí by měla být 

transparentní, takţe jakýkoli druh signálu E1 by měl být přenesen bez anomálií. Tato 

skutečnost lze ověřit různými nastaveními měřicího přístroje a následným ověřováním. 
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Jednotlivé poloţky nastavení se od vzorového mohou lišit, aţ na výjimky které musí zůstat 

nastaveny: hierarchie PDH 2M a rozhraní elektrické. V nastavení měření lze tedy měnit: 

 linkový kód, avšak zvyklostí pro E1 je HDB3 

 pokud je měření prováděno do fyzické smyčky je nutné nastavit na příjem měřicího 

přístroje Terminated, v opačném případě by měřicí přístroj konal funkci regenerátoru 

 zdroj hodin by měl zůstat interní, protoţe není moţný externí zdroj synchronizace 

 Clock Offset je moţné posunout o +/- 50ppm, coţ zapříčiní vychýlení frekvence 

 hodnota Balanced by mělo být ON, jelikoţ se jedná o zakončení 120Ω 

 uţitečná zátěţ můţe být nastavena na hodnoty Unframed, PCM30, PCM31, Nx64, 

atd., avšak obecně platí, ţe univerzální hodnotou je Unframed 

 bitový vzorek je nutno určit dle normy nebo podle formy měření, mimo jiné je také 

moţno nastavit vzorek Delay, který udává hodnotu zpoţdění linky většinou v obou 

směrech 

Díky tomuto měření je moţné se seznámit se zásadami měření E1 linky a teoretické znalosti o 

prvním řádu PDH a jeho struktuře si vyzkoušet v praxi. 

7. Jako poslední bod laboratorní úlohy je uvést všechny SDH uzly do továrního nastavení 

dle kapitoly 5.3 této práce. 

6.2 Měření E3 linky 

 

Úkolem této laboratorní úlohy je nakonfigurovat zapojenou přenosovou síť skládající se 

z SDH uzlů a přes tuto síť transportovat PDH linku třetího řádu tedy E3. Pro ověření 

správného nastavení pro danou E3 linku je moţno vyuţít měřicí přístroj od firmy VeEX 

obsahující koaxiální rozhraní. Jednotlivé body postupu laboratorní úlohy na sebe navazují, 

proto je nutné postupovat přesně dle instrukcí. 

1. Při spuštění ovládacího programu pomocí ikony ADM z plochy počítače je nutné 

zkontrolovat, jestli se jednotlivé uzly nachází v továrním nastavení. Základní obrazovka 

zobrazující stav uzlu v továrním nastavení je na obrázku č. 29. Pokud obrazovka není „čistá“ 

je nutné obnovit tovární nastavení uzlu dle kapitoly 5.3 této práce. Přihlašování v ovládacím 

programu do jednotlivých uzlů a následné přepínání je popsáno v kapitole 5.2. Pro upřesnění 

je, jak jiţ bylo popsáno, přepínání přihlášení k uzlu v ovládacím programu realizováno 

pomocí výběru určitého COM portu a pro vymazání konfigurace je zapotřebí být přihlášen 

v ovládacím programu v reţimu Supervisor, který je chráněn heslem „S_SDHNE“. 
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2. Dle kapitoly 5.4 nastavte všechny tři uzly s parametry redundance Single, řízením 

MOST a funkcí Multiplexer. Dále inicializujte obě STM-1 pozice jako typ S1.1 a 

příspěvkovou jednotku s E3 pozicí. Všechny pozice musí být vytvořeny jako nezálohované – 

zatrhnout poloţku Create not protected. Uzel, který je připojen přes COM1 pojmenujte jako 

Uzel A, obdobně uzel připojen přes COM2 jako uzel B a uzel připojený přes COM3 jako uzel 

C. Pojmenování slouţí pouze pro lepší orientaci obsluhy a nemá jiný funkční význam. 

3. Další částí nastavení je inicializace potřebných portů. V této části je nutné si uvědomit 

„kam a jakou cestou sluţba povede“. Nejvhodnější variantou je nakreslit si síť se všemi třemi 

uzly, umístění/propojení měřicího přístroje, zvolení tranzitního uzlu a umístění zakončení 

sluţby podobně jak je tomu na obrázku č. 46. Uzly jsou jiţ optickými porty propojeny a je 

tedy nezbytné respektovat zapojení SDH sítě jako takové. Z nakresleného obrázku je pak 

snazší si uvědomit, jaké pozice jsou potřeba nakonfigurovat ke zprovoznění sluţby. Je moţné 

vyuţít následující vzorové zapojení dle tabulky č. 9. 

příspěvková část strana STM-1 strana STM-1 příspěvková část 

UZEL A 
  

Trib0M P1 Line0M P1 TU3:1 
  

 
UZEL B 

 

 
Line1M P1 TU3:1 Line0M P1 TU3:1 

 

 
UZEL C 

  
Line1M P1 TU3:1 Trib0M P1 

Tabulka 9. Návrh cesty pro E3 linku 

Z návrhu v tabulce č. 9 lze vidět, ţe vodorovně jsou uvedené spoje uvnitř uzlu neboli cross-

connecty a svisle spojení mezi uzly samotnými, které jsou však jiţ realizovány a stačí je 

nakonfigurovat. Konfigurace portů je popsána v kapitole 5.6. Nejdříve je dobré nastavit 

optické port-y uzlu a zkontrolovat jestli uzly spolu komunikují a poté nachystat i stranu 

příspěvkové jednotky.  

4. Za pomoci kapitoly 5.5 nakonfigurujte zdroj synchronizace uzlu a systému. 

V konfiguraci pouţijte získávání informace o kvalitě taktu s hodnotou SEC a jako zdroj 

synchronizace nastavte STM-1 linku. Samozřejmě pouze ty linky, které jsou dle předchozího 

kroku inicializovány. Při konfiguraci systému zadejte jednomu ze zdrojů vyšší prioritu, aby 

tento zdroj byl vyuţíván primárně. I v tomto nastavení vyuţijte informaci o kvalitě taktu, 

zatrhnout SSM opět s parametrem SEC. 
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5. Protoţe spojení mezi uzly je jiţ nastavené, dalším krokem pro vytvoření cesty pro E3 

linku je zapotřebí vytvořit spoje uvnitř uzlu, cross-connecty, mezi příspěvkovou částí a  

STM-1 stranou a tím vytvořit jiţ celou navrţenou cestu. V tomto bodě je vyuţito portů 

nastavených v bodě 3, které jsou vypsány v tabulce č. 9. Tvorba cross-connectů je popsána 

v kapitole 5.7. Veškeré informace pro vytvoření potřebných cross-connectů jsou jiţ známy. 

6. Pro kontrolu správného zapojení měřicího přístroje je moţno vytvořit logickou 

smyčku na portu, ke kterému je přístroj zapojen a spustit krátké měření a tím ověřit funkčnost. 

Tuto logickou smyčku je moţné „posouvat“ po vytvořené cestě a vytvořit ji v jiném uzlu a tak 

ověřit správné nastavení cross-connectu a spoje mezi uzly. Nastavení měřicího přístroje je na 

zváţení obsluhy, avšak výsledek by měl být takový, ţe přístrojem generované různé signály 

přenosová síť transportuje a vrátí bez chyb, které přístroj monitoruje. Pro úspěšnost celého 

měření je nutné na konec vytvořené cesty zapojit do propojovacího panelu nachystanou 

fyzickou smyčku, která příchozí signál vrátí zpět do cesty na odchozí port. Fyzickou smyčku 

v tomto případě tvoří koaxiální kabel. Jako inspirace pro realizaci měření můţe poslouţit 

následující tabulka č. 10 obsahující vzorové nastavení měřicího přístroje od firmy VeEX. Ve 

většině případů musí být stejné nastavení jak na vysílací straně, tak i na přijímací straně 

měřicího přístroje. 

 
Tx Rx 

Hierarchy PDH, 34M PDH, 34M 

Interface Electrical Electrical 

Line Code HDB3 HDB3 

Termination 
 

Terminated 

Clock Src Internal 
 

Payload Unframed Unframed 

Pattern 2^-23 2^-23 

Tabulka 10.  Nastavení měřicího přístroje pro měření E3 linky 

Informace v tabulce č. 10, které jsou zvýrazněny tučně, odpovídají základním poloţkám 

v přehledu nastavení měření v měřicím přístroji. Sestavená cesta přenosovou sítí by měla být 

transparentní, takţe jakýkoli druh signálu E3 by měl být přenesen bez anomálií. Tuto 

skutečnost lze ověřit různými nastaveními měřicího přístroje a následným ověřováním. 

Jednotlivé poloţky nastavení se od vzorového mohou lišit, aţ na výjimky které musí zůstat 

nastaveny: hierarchie PDH 34M a rozhraní elektrické. V nastavení měření lze tedy měnit: 

 linkový kód, avšak zvyklostí pro E3 je HDB3 
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 pokud je měření prováděno do fyzické smyčky je nutné nastavit na příjem měřicího 

přístroje Terminated, v opačném případě by měřicí přístroj konal funkci regenerátoru 

 zdroj hodin by měl zůstat interní, protoţe není moţný externí zdroj synchronizace 

 Clock Offset je moţné posunout o +/- 50ppm, coţ zapříčiní vychýlení frekvence 

 uţitečná zátěţ můţe být nastavena na hodnoty Unframed, G. 751, E3/E1mux apod., 

avšak obecně platí, ţe univerzální hodnotou je Unframed 

 bitový vzorek je nutno určit dle normy nebo podle formy měření, mimo jiné je také 

moţno nastavit vzorek Delay, který udává hodnotu zpoţdění linky většinou v obou 

směrech 

Díky tomuto měření je moţné se seznámit se zásadami měření E3 linky a teoretické znalosti o 

třetím řádu PDH a jeho struktuře si vyzkoušet v praxi. 

7. Jako poslední bod laboratorní úlohy je uvést všechny SDH uzly do továrního nastavení 

dle kapitoly 5.3 této práce. 

6.3 Nastavení NSCP zálohy a její ověření 

 

Úkolem této laboratorní úlohy je nakonfigurovat zapojenou přenosovou síť skládající se z 

SDH uzlů a přes tuto síť transportovat PDH linku prvního řádu tedy E1 tak, aby v případě 

výpadku jednoho z SDH uzlů byla linka přepojena na záloţní cestu. Pro ověření správného 

nastavení pro danou E1 linku a funkčnosti záloţní cesty je moţno vyuţít měřicí přístroj od 

firmy VeEX obsahující rozhraní G. 703. Jednotlivé body postupu laboratorní úlohy na sebe 

navazují, proto je nutné postupovat přesně dle instrukcí. 

1. Při spuštění ovládacího programu pomocí ikony ADM z plochy počítače je nutné 

zkontrolovat, jestli se jednotlivé uzly nachází v továrním nastavení. Základní obrazovka 

zobrazující stav uzlu v továrním nastavení je na obrázku č. 29. Pokud obrazovka není „čistá“ 

je nutné obnovit tovární nastavení uzlu dle kapitoly 5.3 této práce. Přihlašování v ovládacím 

programu do jednotlivých uzlů a následné přepínání je popsáno v kapitole 5.2. Pro upřesnění 

je, jak jiţ bylo popsáno, přepínání přihlášení k uzlu v ovládacím programu realizováno 

pomocí výběru určitého COM portu a pro vymazání konfigurace je zapotřebí být přihlášen 

v ovládacím programu v reţimu Supervisor, který je chráněn heslem „S_SDHNE“. 

2. Dle kapitoly 5.4 nastavte všechny tři uzly s parametry redundance Single, řízením 

MOST a funkcí Multiplexer. Dále inicializujte obě STM-1 pozice jako typ S1.1 a 

příspěvkovou jednotku s E1 pozicemi. Všechny pozice musí být vytvořeny jako nezálohované 
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– zatrhnout poloţku Create not protected. Uzel, který je připojen přes COM1 pojmenujte jako 

Uzel A, obdobně uzel připojen přes COM2 jako uzel B a uzel připojený přes COM3 jako uzel 

C. Pojmenování slouţí pouze pro lepší orientaci obsluhy a nemá jiný funkční význam. 

3. Další částí nastavení je inicializace potřebných portů. V této části je nutné si uvědomit 

„kam, jakou cestou sluţba povede a která cesta bude zvolena jako záloţní“. Nejvhodnější 

variantou je nakreslit si síť se všemi třemi uzly, umístění/propojení měřicího přístroje, zvolení 

tranzitního uzlu a umístění zakončení sluţby. Na základě těchto informací je následně 

jednoduché naplánovat, kterou cestou povede záloha, podobně jak je tomu na obrázku č. 46. 

Uzly jsou jiţ optickými porty propojeny a je tedy nezbytné respektovat zapojení SDH sítě 

jako takové. Z nakresleného obrázku je pak snazší si uvědomit, jaké pozice jsou potřeba 

nakonfigurovat ke zprovoznění sluţby. Je moţné vyuţít následující vzorové zapojení dle 

tabulky č. 11.  

příspěvková část strana STM-1 strana STM-1 příspěvková část 

UZEL A 
  

Trib1M P1 Line0M P1 TU12:111 
  

 
 Line1M P1 TU12:111 - záloha vedoucí do uzlu C 

 
UZEL B 

 

 
Line1M P1 TU12:111 Line0M P1 TU12:111 

 

 
UZEL C 

 
 Line0M P1 TU12:111 – záloha vedoucí do uzlu A 

  
Line1M P1 TU12:111 Trib1M P1 

Tabulka 11. Návrh cesty pro E1 linku včetně zálohy 

Z návrhu v tabulce č. 11 lze vidět, ţe vodorovně jsou uvedené spoje uvnitř uzlu neboli cross-

connecty a svisle spojení mezi uzly samotnými, které jsou však jiţ realizovány a stačí je 

nakonfigurovat. Konfigurace portů je popsána v kapitole 5.6. Nejdříve je dobré nastavit 

optické port-y uzlu a zkontrolovat jestli uzly spolu komunikují a poté nachystat i stranu 

příspěvkové jednotky. Pozice určené pro zálohu, označené zeleně, se stejně tak jako ostatní 

pozice začleněné v STM-1 konfigurují v menu cross-connectů, které bude součástí 5. bodu 

laboratorní úlohy. 

4. Za pomoci kapitoly 5.5 nakonfigurujte zdroj synchronizace uzlu a systému. 

V konfiguraci pouţijte získávání informace o kvalitě taktu s hodnotou SEC a jako zdroj 

synchronizace nastavte STM-1 linku. Samozřejmě pouze ty linky, které jsou dle předchozího 

kroku inicializovány. Při konfiguraci systému zadejte jednomu ze zdrojů vyšší prioritu, aby 
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tento zdroj byl vyuţíván primárně. I v tomto nastavení vyuţijte informaci o kvalitě taktu, 

zatrhnout SSM opět s parametrem SEC. 

5. Protoţe spojení mezi uzly je jiţ nastavené, dalším krokem pro vytvoření cesty pro E1 

linku je zapotřebí vytvořit spoje uvnitř uzlu, cross-connecty, mezi příspěvkovou částí a  

STM-1 stranou a tím vytvořit jiţ celou navrţenou cestu. V tomto bodě je vyuţito portů 

nastavených v bodě 3, které jsou vypsány v tabulce č. 11. Tvorba cross-connectů je popsána 

v kapitole 5.7. Veškeré informace pro vytvoření potřebných cross-connectů jsou jiţ známy. 

6. Aby cesta, vytvořená dle předchozího bodu, byla zálohovaná je nutné zálohování této 

cesty nastavit. V kapitole 5.8 je konfigurace SNCP zálohy pospána. Veškeré údaje, potřebné 

pro nastavení zálohy, obsahuje tabulka č. 11. 

7. Po dokončení konfigurace cesty E1 linky je dobré linku proměřit a tak odhalit 

případné chyby. Pro kontrolu správného zapojení měřicího přístroje je moţno vytvořit 

logickou smyčku na portu, ke kterému je přístroj zapojen a spustit krátké měření a tím ověřit 

funkčnost. Tuto logickou smyčku je moţné „posouvat“ po vytvořené cestě a vytvořit ji 

v jiném uzlu a tak ověřit správné nastavení cross-connectu a spoje mezi uzly. Nastavení 

měřicího přístroje je na zváţení obsluhy, avšak výsledek by měl být takový, ţe přístrojem 

generované různé signály přenosová síť transportuje a vrátí bez chyb, které přístroj 

monitoruje. Pro úspěšnost celého měření je nutné na konec vytvořené cesty zapojit do 

propojovacího panelu nachystanou fyzickou smyčku, která příchozí signál vrátí zpět do cesty 

na odchozí piny. Zapojení pinů ve fyzické smyčce je dle standardu RJ-48 tedy 1,2 - Tx a 4,5 - 

Rx. Jako inspirace pro realizaci měření můţe poslouţit následující tabulka č. 12 obsahující 

vzorové nastavení měřicího přístroje od firmy VeEX. Ve většině případů musí být stejné 

nastavení jak na vysílací straně, tak i na přijímací straně měřicího přístroje. 

 
Tx Rx 

Hierarchy PDH, 2M PDH, 2M 

Interface Electrical Electrical 

Line Code HDB3 HDB3 

Termination 
 

Terminated 

Clock Src Internal 
 

Balanced ON ON 

Payload Unframed Unframed 

Pattern 2^-23 2^-23 

Tabulka 12.  Nastavení měřicího přístroje pro měření E1 linky 



84 

 

Informace v tabulce č. 12, které jsou zvýrazněny tučně, odpovídají základním poloţkám 

v přehledu nastavení měření v měřicím přístroji. Sestavená cesta přenosovou sítí by měla být 

transparentní, takţe jakýkoli druh signálu E1 by měl být přenesen bez anomálií. Tato 

skutečnost lze ověřit různými nastaveními měřicího přístroje a následným ověřováním. 

Jednotlivé poloţky nastavení se od vzorového mohou lišit, aţ na výjimky které musí zůstat 

nastaveny: hierarchie PDH 2M a rozhraní elektrické. V nastavení měření lze tedy měnit: 

 linkový kód, avšak zvyklostí pro E1 je HDB3 

 pokud je měření prováděno do fyzické smyčky je nutné nastavit na příjem měřicího 

přístroje Terminated, v opačném případě by měřicí přístroj konal funkci regenerátoru 

 zdroj hodin by měl zůstat interní, protoţe není moţný externí zdroj synchronizace 

 Clock Offset je moţné posunout o +/- 50ppm, coţ zapříčiní vychýlení frekvence 

 hodnota Balanced by mělo být ON, jelikoţ se jedná o zakončení 120Ω 

 uţitečná zátěţ můţe být nastavena na hodnoty Unframed, PCM30, PCM31, Nx64, 

atd., avšak obecně platí, ţe univerzální hodnotou je Unframed 

 bitový vzorek je nutno určit dle normy nebo podle formy měření, mimo jiné je také 

moţno nastavit vzorek Delay, který udává hodnotu zpoţdění linky většinou v obou 

směrech 

8. Pro ověření funkčnosti nakonfigurované zálohy je nutné spustit měření E1 linky se 

zvolenými parametry. V případě, ţe měření je bez chyb, je moţno přejít k ověřování zálohy. 

V menu cross-connectu na tranzitním uzlu je třeba příslušný cross-connect odebrat a tím 

dojde k rozpojení měřené cesty. V ten okamţik by měřicí přístroj měl zaznamenat rozpojení 

měřené linky, tedy vypsat poplachový signál AIS. Pokud je správně nastavena záloha, je 

aktivována během několika vteřin, konkrétní doba záleţí na nastavení zálohy. Při aktivaci 

zálohy měřicí přístroj přestane vypisovat poplachový signál AIS a linka by měla být opět bez 

chyb. V menu protection, dle kapitoly 5.8, je k dispozici sledování aktuálního zapojení 

měřené linky. Jako další krok je moţné znovu nastavit odebraný cross-connect a v jiţ 

zmíněném menu protection sledovat zotavení linky nebo na hlavní linku přepnout manuálně. 

Díky tomuto měření je moţné se seznámit se zásadami měření E1 linky a teoretické znalosti o 

prvním řádu PDH, jeho struktuře a moţné zálohování si vyzkoušet v praxi. 

9. Jako poslední bod laboratorní úlohy je uvést všechny SDH uzly do továrního nastavení 

dle kapitoly 5.3 této práce. 
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7 Budoucnost SDH 

 

Tuto kapitolu je nutné brát jako názor autora této práce, protoţe nasazování SDH uzlů 

v současných telekomunikačních sítích se odvíjí dle poţadavků komerčního trhu. V dnešní 

době je provozování telekomunikačních sítí ovlivněno cenou, za kterou je moţno síť 

vybudovat, provozovat a mít z ní největší zisk. Proto i pří výběru zařízení, ze kterých se 

telekomunikační sítě skládají, je přihlíţeno nejdříve k pořizovací ceně, provozním nákladům a 

následně k funkčnosti zařízení. Páteřní SDH sítě telekomunikačních operátorů se skládají 

z vysokorychlostních spojení o řádu STM-16, STM-64 nebo STM-256 za pouţití vlnového 

multiplexu WDM (Wavelength-Division Multiplexing) tvořící nejčastěji kruhovou topologii. 

Tyto páteřní sítě poskytují spolehlivé spojení s minimálním zpoţděním a maximální 

přenosovou kapacitou na velké vzdálenosti a to včetně mezinárodních telekomunikačních sítí. 

Těchto páteřních spojení vyuţívají mimo jiné také mobilní operátoři, protoţe charakter 

přenášených dat z mobilních stanic se v poslední době změnil z čistě hovorového na datový. 

Páteřní uzly tak propojují přístupové části sítě a mapují niţší řády, pouţité v přístupové části, 

do vyšších řádů, pouţívaných v páteřní síti. Přístupová část SDH sítě je u telekomunikačních 

operátorů přímo orientovaná na potřeby zákazníků. Obsahuje typicky řády STM-1 a STM-4 

propojující přístupovou část sítě s páteřní sítí. Zákazníkovi je tak nejčastěji poskytována 

sluţba z daného portfolia STM-4, STM-1, E3, E1, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet. 

Jednotlivé sluţby jsou z příspěvkových jednotek mapovány do jiţ zmíněných řádů STM-1 a 

STM-4 a transportovány do páteřní sítě. SDH uzly, ze kterých je sestavena laboratorní síť, 

patří do kategorie přístupové části SDH sítě. Jejich nástupce v současnosti je např. SDH uzel 

postavený na platformě od firmy Ericsson OMS800. Tento SDH uzel má mnoho moţných 

variant obsazení rozšiřujících karet, dle potřeby poskytnutí určité sluţby. Můţe tak obsahovat 

modul s optickými konektory pro připojení STM-1 a STM-4 řádu, modul s BNC konektory 

pro E3 linky, modul s konektory RJ-48 pro E1 linky nebo modul s konektory RJ-45 pro různé 

sluţby Ethernetu. V porovnání s uzlem MSH11CP, který je v laboratoři, je platforma 

OMS800 o mnoho rozmanitější a dokáţe poskytnout větší portfolio sluţeb. V některých 

případech můţe zastoupit i jiná zařízení jako jsou směrovač či přepínač. Tento typ zařízení 

přesně vyhovuje potřebám moderních telekomunikačních sítí z hlediska rozmanitosti sluţeb. 

Od roku 2000, kdy probíhala masivní výstavba přenosových sítí, do roku 2010 byl u 

telekomunikačních operátorů všeobecně konstantní nárůst počtu SDH sluţeb, avšak od roku 

2010 počet sluţeb stagnuje. Na objem SDH provozu však stagnace sluţeb doposud nemá vliv.  
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Závěr 

 

V první polovině práce je teoreticky rozebrána a popsána PDH, SDH a začlenění PDH do 

SDH. V této teoretické části jsou také popsány definované poplachové signály pro následný 

teoretický rozbor měření prvního řádu PDH i SDH. Rozbor měření je moţné dále vyuţívat 

jako vzorové měření pro účely laboratorních úloh. Na základě těchto teoretických informací je 

v práci navrţena a popsána přenosová síť pro laboratorní prostředí. Hlavními faktory pro 

laboratorní síť bylo navrhnout síť, popsat a zapojit navrţenou síť tak, aby mohla přenášet 

různé druhy generovaného datového provozu a tak se co nejvíce podobala reálné 

telekomunikační síti v rámci moţností současného vybavení laboratoře. Tento záměr se 

nepodařilo zcela při aktuálním vybavení laboratoře splnit a v práci je navrţen postup, včetně 

konfigurace, pro rozšíření laboratorního vybavení a splnění tak cíle přenášet různé druhy 

datového provozu. Porovnání navrţené sítě a reálné sítě je podle charakteru přenášených dat 

téměř totoţné. Navrţená síť je v rámci moţností zapojená a funkční. Dále je v práci 

popisována obsluha SDH uzlů MSH11CP, ze kterých je přenosová laboratorní síť sestavena. 

Návod k obsluze obsahuje od fyzického popisu uzlu přes popis ovládacího programu k uzlu 

také kompletní popis moţných nastavení jednotlivých sluţeb, které SDH uzly umoţňují 

poskytovat. Díky manuálu pro uzly bylo moţné na navrţené a následně sestavené přenosové 

síti zrealizovat a popsat pro laboratoř přenosových technologií nové tři laboratorní úlohy. 

Laboratorní úlohy jsou koncipovány tak, aby si studenti mohli ověřit teoretické znalosti 

v praxi. Takţe úkolem kaţdé úlohy je vymyslet podobu SDH sítě dle zadání, nakonfigurovat 

potřebné uzly, vytvořit zadanou cestu a poté nastavení ověřit měřením. Studenti se tak mají 

moţnost seznámit s konfigurací SDH uzlu, vytvářením cesty a měřením E1 resp. E3 linky. Ve 

třetí navrţené úloze je také konfigurace zálohy a následné ověření zálohy cesty měřením. 

Závěrem práce je zhodnocení přenosových sítí v současné době a ukázka potřebné 

rozmanitosti, které dnešní SDH uzly nabízejí tak, aby i do budoucna byly konkurence 

schopné. 

V diplomové práci bylo splněno všech zadaných i stanovených cílů aţ na kompletní sestavení 

sítě dle návrhu, ale práce obsahuje návod, jak kompletního sestavení, po rozšíření 

laboratorního vybavení, dosáhnout. Doufám, ţe se tato práce stane inspirací pro další 

pokračování s navrţenou a sestavenou přenosovou sítí a jejím nasazením do výuky s vyuţitím 

vytvořených laboratorních úloh.  
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Seznam zkratek 

 

PDH - Plesiochronní Digitální Hierarchie / Plesiochronous Digital Hierarchy 

SDH - Synchronní Digitální Hierarchie / Synchronous Digital Hierarchy 

ITU-T - International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector 

PCM - Pulse-Code Modulation 

ppm - parts per million 

ISO - International Organization for Standardization 

HDB3 - High Density Bipolar of order 3 

BNC - Bayonet Neill-Concelman 

LOS - Loss Of Signal 

AIS - Alarm Indication Signal 

FAS - Frame Alignment Signal 

SONET - Synchronous Optical NETwork 

TMN - Telecommunications Network Management 

STM - Synchronous Transport Module 

VC - Virtual Container 

POH - Path Overhead 

MSOH - Multiplex Section Overhead 

RSOH - Regenerator Section Overhead 

TU - Triburtary Unit 

TUG - Triburtary Unit Group 

AU - Administrative Unit 
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AUG - Administrative Unit Group 

SOH - Section Overhead 

MS-AIS - Multiplex Section Alarm Indication Signal 

AU-AIS - Administrative Unit Alarm Indication Signal 

TU-AIS - Triburtary Unit Alarm Indication Signal 

LOF - Loss Of Frame 

OOF - Out Of Frame 

BERT - Bit Error Rate Test 

BER - Bit Error Rate 

ES - Errored Second 

SES - Severely Errored Second 

ESR - Errored Second Ratio 

SESR - Severely Errored Second Ratio 

EB - Errored Block 

ES - Errored Second 

SES - Severely Errored Second 

BBE - Background Block Error 

ESR - Errored Second Rratio 

SESR - Severely Errored Second Ratio 

BBER - Background Block Error Ratio 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange 

FTP - File Transfer Protokol 

IP - Internet Protocol 
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VoIP - Voice over Internet Protocol 

FC/PC - Fiber-optic Connector/Physical Contact 

LAN - Local Area Network 

TDMoIP – Time Division Multiplexing over Internet Protocol 

EoSDH – Ethernet over Synchronous Digital Hierarchy 

AC/DC - Alternating Current/Direct Current 

MOST - Mux Controller Optical Switch Tributary 

MSP - Multiple Section Protection 

NSAP - Network Service Access Point 

PRC – Primary Reference Clock  

SSUT – Synchronisation Supply Clock Transit 

SSUL – Synchronisation Supply Clock Local 

SEC – SDH Equipment Clock 

DNU – Do Not Use 

WTR – Wait To Restore time 

SSM – Synchronization Status Message 

SNCP – Sub-Network Connection Protection 

MSP – Multiplex Section Protection 

WDM – Wavelength-Division Multiplexing 
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A Obsah CD 

 

 dipl_prace (diplomová práce v elektronické podobě) 

 zadani_prace (zadání diplomové práce v elektronické podobě) 

 titulni_strana (titulní strana diplomové práce v elektronické podobě) 

 tx300e_e-manual (elektronický manuál pro měřicí přístroj VeEX TX300) 

 MERENI (adresář, kde jsou uloţeny vzorová měření linek sestavených dle 

laboratorních úloh) 

 OBRAZKY (adresář, kde jsou uloţeny obrázky pouţité v diplomové práci) 

 DOKUMENTACE (adresář, ve kterém je uloţen kompletní manuál pro ovládání SDH 

uzlů a také instalační soubory ovládacího programu) 

 

 


