THSZ Kivonatolt jegyzet vizsgara (zh-s resz javítva)
PSTN, ISDN, alapok
Mai távközlő rendszerek architektúrája
-

-

Magyarországi távbeszélő hálózat hierarchiája:
o 2 nemzetközi központ (Kelenföld, Józsefváros)
o 2 tandem központ (Városmajor, Angyalföld)
o 10 szekunder központ (Kelenföld,
o Józsefváros, Győr, Zalaegerszeg, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Debrecen, Miskolc)
o 54 primer központ
o kb. 400 helyi központ
o kb. 1300 kihelyezett fokozat
Nemzetközi telefonhálózat:
o nem kell minden ország között közvetlen kapcsolat
o egy nemzetközi összeköttetés max 6 trönk (7 nemzetközi kp.)

Analóg beszédátvitel
-

beszédcsatorna sávszélessége: 3,1 kHz + védősávok = 4 kHz
használt analóg kodekek: FDM

Digitális beszédátvitel
-

használt kodekek:
o PCM (Pulse Code Modulation – impulzuskód-moduláció)
 alapötlet: a hullámot 0-1-ekre alakítjuk
 átviteli sebesség: 64 kb/s (8 kHz mintavétel, 8 bites kvantálás
 KÓDOLÁS:



DEKÓDOLÁS:

Beszédátviteli kódolók (ld. Kodekek)
NÉV(feloldás)
PCM (G.711)
ADPCM (G.721/G.726)
GSM 0610 (FR – Full Rate)
GSM 0620 (HR – Half Rate)
GSM 0660 (EFR – Enchanced Full Rate)
GSM 0690 (AMR – Adaptive Multi Rate)
G.723.1
G.729
LPC-10

Hol használják
vezetékes távbeszélő hálózat
vezetékes távbeszélő hálózat
GSM
GSM
GSM
3G mozgó távbeszélő hálózat
VoIP
VoIP
katonai

Sebesség (kbit/s)
64
46/24/32/40
13
5,6
13
4,75-12,2
5,3-6,3
8
2,4

-

digitális telefónia előnyei az analóggal szemben:
o egyszerűbb megvalósítani, olcsóbb
o a jel/zaj viszony független a hálózat méretétől (a bithibaarány nem)
o kifinomultabb jelzésátvitel
o adat és beszédjelek egységesen kezelhetőek
o új kodekek miatt kisebb sávszélesség

-

analóg távbeszélő hálózatok:
o kodek: FDM (Frequency Division Multiplexing, frekvenciaosztásos nyalábolás)
o MO-n 1990-ig voltak FDM trönkök
digitális távbeszélő hálózatok:
o kodek: TDM(Time Division Multiplexing, időosztásos nyalábolás)
o általános célű digitális átviteli hálózatok
o A/D D/A átalakítás a helyi kapcsolóközpontban történik
o analóg végberendezések (oka: nem kihasznált, drága plusz funkciók)

-

Számozás
-

-

nemzetközi telefonszám max 15 számjegy, ebből 1-3 az országhívószám
országon belül: belföldi rendeltetési szám+ előfizetői szám
a számozási és hálózati hierarchia összefügg
a telefonszám prefixkód, nem lehet egyik szám egy másik folytatása (így egyszerű és logikus)
nyílt számozási rendszer:
o nem kell mindig a rendeltetési szám (pl Budapesten a 7 jegy elég)
o rövidebb
o nem egyértelmű, máshonnan másképp kell (pl kell elé 06)
zárt számozási rendszer:
o mindig kell a belföldi rendeltetési szám
o nem kell a belföldi előtét (a 06)
o nem lehet „rövidíteni” körzeten belül sem
o 2010. jan 15. MO: mobil számmező lezárása (kiadhatók a 0,1-el kezdődő számok)
o 25%-os növekedés a számtartományban
o Terv: egységes 9 hosszú hívószámok, körzetszámok elé 4-es kerül, szolgáltatáskijelölő számok
után 0

ISDN (Integrated Services Digital Network, integrált szolgáltatású digitális
hálózat)
-

-

PSTN (Public Switched Telephone Network, nyilvános, kapcsolt tel. h.) továbbfejlesztése
avagy POTS (Post Office Telephone Service, „egyszerű régi telefon szolgáltatás)
IS: beszédátvitel (POTS), videokonferencia, adatátvitel
DN: végig digitális – beszédkoek a távbeszléő készülékben
1987 óta létezik
motiváció: PSTN-nél jobb beszédminőség, hívószámkijelzés, konferenciahívás, hívásátirányítás,
hívásvárakoztatás, hívásátadás, videotelefonálás, sebesség)
Megvalósítás: a meglévő előfizetői hurkon történik a digitális átvitel, a sebesség függ az előfizető által
használt csatornák számától:
o B csatorna: 64 kb/s beszédátvitel VAGY adatok átvitele VAGY kódolt videó, stb
o D csatorna: 16 vagy 64 kb/s jelzések átvitele (hívás, kapcsolatbontás, stb)
o több B csatornához egyetlen D csatorna elég
o kombinációk:
 2B+D16: BRA/BRI (Basic Rate Access/Interface, alap sebességű
hozzáférés/interfész),144 kb/s nettó (keretezés, stb nélkül), egy érpáron lehetséges
kombinációk:
 2 független beszéd VAGY 1 beszéd 1 fax VAGY 1 beszéd + 64 kb/s
adatátvitelVAGY 128 kb/s adatátvitel
 30B+D64: PRA/PRI (Primary Rate Access/Interface, primer sebességű
hozzáférés/interfész), 1984 kb/s nettó, 2Mb/s bruttó, 1/2/3 épráron, 30 független
csatorna
B-ISDN (Broadband, szélessávú), cél a 2Mb/s < sávszélesség egészen a felhasználókig
N-ISDN (Narrowband, keskenysávú) „hagyományos” ISDN
o nem terjedt el: sok hasonló technológia, győz az olcsóbb, gyorsabb IP
ma sincs igazi QoS
ISDN rendszervázlat:

Kapcsolástechnika
Digitális TPV (Tárolt ProgramVezérlés) központ felépítése

2/4 huzalos rendszerek
-

-

-

4 huzalos: két érpár, egy érpáron egyirányú jeláramlás (pl PCM kodek, annyi mindent csinál, hogy nem
elég egy érpár; vagy kézibeszélő, a hangszóróhoz, mikrofonhoz két-két huzal megy
cél: duplex kommunikáció egy érpáron: PSTN 2x4 kHz, BRA ISDN 2x144 kb/s
FDD(Frequency Division Duplexing):
o szétválasztás frekvenciatartományban
o szétválasztás alul/felüláteresztő szűrőpárokkal (váltószűrő, splitter)
o pl V.22 modemszabvány
TDD(Time Division Duplexing):
o időkompressziós („ping-pong”) módszer, egyszer az egyik, aztán a másik ad
o előnye, hogy egyszerű, hátránya hogy magasabb vonali jelsebesség kell a késleltetés miatt
elvi lehetőség: két különböző irányú jel szuperponálása és szétválasztása
o ezt használják a PSTN előfizetői hurokban
o ISDN esetén az U interfészen, kiegészítve az echotörléssel

BORSCHT:
-

Battery feeding: távtáplálás
Overvoltage protection: túlfesz. védelem
Ringing: hívott vonal csengetése
Supervision/Signaling: a hurok zárásának figyelése (kagyló felemelése)
Coding, decoding: A/D, D/A átalakítás (PCM)
Hybriding: 2/4 huzalos átalakítás
Testing: az előfizetői hurok igény szerinti ellenőrzése

-

BORSCHT eszközök:
o telefonközpontok vonali kártyája, kábelmodem, ISDN terminál adapter, PCI-os telefonkártya,
router, stb

Kapcsolómezők
-

tér, idő, frekvencia, ill. kódosztásos, mi a tér és időosztásosat nézzük.
blokkolásmentesség: ha a be- és kimenet szabad, akkor összekapcsolható
SDS(Space Division Switching, térkapcsolás , „S”):
o n*m-es mátrixn*m kapcsolópont – túl sok, túl drága, de blokkolásmentes
o

n: be, m:ki, ha ezek egyenlőek, akkor

o

háromfokozatú térkapcsolásnál:





-

-

-

-

db

-s, k db

-es, és

kapcsolópont
db k

–es kapcsoló

az i-edik bemeneti kapcsoló j-edik kimenete a j-edik középső kapcsoló i-edik
bemenetére van kapcsolva
a j-edik középső kapcsoló i-edik kimenete az i-edik kimeneti kapcsoló j-edik
bemenetére van kapcsolva
kapcsolópontok száma:

 blokkolásmentes, ha k=2n-1
TS(Time Switching, időkapcsolás, „T”):
o megvalósítás memóriával (olcsó): soros beírás, nem soros (random) kiolvasás
o 1 keretnyi késleltetés
o véges memóriasebesség: 30 időrés/keret 30*64 kb 2 Mb/s
TST kapcsolás:
o N db. időkapcsoló, NxN-es térkapcsoló, N db időkapcsoló
o bemeneti időkapcsoló bemenetén c, kimenetén l darab időrés
o kimeneti időkapcsoló bemenetén l, kimenetén c darab időrés
o blokkolásmentes, ha l = 2c-1
STS kapcsolás:
o Nxk térkapcsoló, k db időkapcsoló, kxN térkapcsoló
o mindenhol c db időrés (a blokkolásmentesség független c-től)
o blokkolásmentes, ha k=2N-1
gyakorlatban: TSSST, ami egy TST, egy háromfokozatú térkapcsolóval

IP Hálózatok elérése távközlő és kábel-TV hálózatokon
Modemek áttekintése
-

-

-

-

akusztikus modemek:
o kapcsolat felépítése, bontása kézzel
o 300 vagy 1200 b/s (ITU-T V.21, V.22)
o nincs direkt csatlakozás a hálózathoz (tilos, csak a postai készülékeket lehetett)
telefonvonali modemek:
o modem: modulator-demodulator
o „betárcsázós internet”
o nem optimális megoldás a sok A/D D/A átalakítás miatt
PC-s modemek:
o belső (ISA, PCI)
o külső (soros, usb, flash, PCMCIA)
Meddig fejlődik:
o Shannon törvény:

o
o

-

(

)


C-bitsebesség, B-csatorna sávszélesség *Hz+, S/N a jel/zaj viszony
PCM kódolás után 64 kb/s-os csatornán megy a jel, ez a felső határ (elvi)
A/D D/A átalakítások pontatlansága (kvantálási zaj) miatt 33 kb/s
 oka: túl közel vannak egymáshoz a feszültségszintek

ISDN internetelérés:
o 2B+D: 128 kb/s max
o ADSL óta nem vonzó: drága, lassú, cserébe bárhol elérhető

ADSL, xDSL
-

ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line, aszimmetrikus digitális előfizetői vonal)
o cél: az előfizetői hurok kihasználtságának maximalizálása
o miért A: sokkal többet töltünk le, mint fel a feltöltés és letöltés sávszélessége nem azonos
 akad kivétel (torrent, videotelefon, stb)
o felosztása FDM(Frequency Division Multiplexing)-el történik:
 0-4 kHz: beszéd
 4-25 kHz: védősáv
 25-160 kHz: feltöltési sáv
 200 kHz – 1,1 MHz letöltési sáv
o DMT(Discrete Multitone Modulation)
 1,1 MHz-es frekvenciatartomány
 256 csatorna, 4,3125 kHz
 0. csatorna – POTS(beszéd)
 1-5.csatorna – védősáv (üres)
 maradék 250-ből 1 a feltöltés, 1 a letöltés, többi a forgalom
 alacsonyabb frekvenciák jobban ki vannak használva a jel/zaj viszony miatt
o feltöltés: 16 kb/s – 1 Mb/s
o letöltés: 0,1-8 Mb/s
o a sebességek távolság, illetve szolgáltatófüggőek
o ADSL topológia:

o

-

-

DSLAM(Digital Subsriber Line Access Multiplexer, digitális előfizetői vonal hozzáférési
nyaláboló)
 modem ellenpárja (A/D átalakítás DMT szerint)
 nyalábolás: sok modemmel van kapcsolatban, de csak néhány kimenete van
 ATM(Asynchronous Transfer Mode, aszinkron átviteli mód)
o BRAS(Broadband Remote Access Server, szélessávú távoli hozzáférési kiszolgáló)
 bejelentkezések kezelése, sávszélesség korlátozás, a szolgáltató speciális routere
o splitter: telefon és modem kimenet, egy bemenet a szolgáltató felől
ADSL2 (G.992.3)
o jobb modulációs hatékonyság
o letöltés max 8-12 Mb/s
o 200 m-el nagyobb távolság
o átmenetileg a beszédcsatornát is használja
o energiatakarékos üzem (van-e forgalom)
ADSL2+(G.992.5)
o max frekvencia 2,2 MHz-re bővül
o a hang és feltöltési frekvenciák nem változnak
o letöltés max 16-25 MB/s
o 1,5 km-es távolság

-

xDSL
o
o

o

o

o
-

ötlet ugyanaz, kihasználtság maximalizálása
SHDSL(Symmetric High-speed DSL)
 2,3 Mb/s
 max 3 km-ig
 nincs beszédátvitel  inkább üzleti, mint lakossági
VDSL(Very high rate Digital Subscriber Line)
 13 – 55 Mb/s letöltés
 1-3 Mb/s feltöltés,
 VAGY 26-26 Mb/s szimmetrikusan
 300-1500 m sodort rézpár, utána optika
VDSL2
 100 Mb/s mindkét irányba
 30 MHz-es frekvenciatartomány
 DSLAM kompatibilis az ADSL modemekkel
az xDSL ezek együtt

Triple Play
o marketing elnevezés egy IP szolgáltatásra:
 Internet: min 5 Mb/s
 TV: min 3 csatorna egyidejű vétele háztartásonként
 Telefon: VoIP(Voice over IP, IP feletti beszédátvitel)
o hordozó közeg lehet:
 sodrott érpár / ADSL (telefontársaságok)
 koax kábel (kábel-TV)
 UTP/Ethernet (internetszolgáltatók)
 üvegszál
 később wireless

o

o

beszéd, videó prioritást élvez az adatforgalom felett
 pl külön ATM VC / Ethernet VLAN
 home gateway: IP/PSTN átjáró is
extra szolgáltatások:
 video-on demand, virtuális videotéka
 igény szerinti sávszélességhozzárendelés

Kábeltévés Internet-elérés
-

-

-

-

-

-

-

-

40-es évek végén
CATV(Community Antenna Television, közösségi antennás televízió)
egyirányú átvitel a fejállomástól a felhasználók felé
HFC(Hybrid Fiber Coax, fényvezető koax-hibrid)
o fényvezető szálak a nagy távolságokon
o koax kábel az előfizetők felé
FN(Fiber Node, fényvezető csomópont):
o elektro-optikai átalakító a fényvezető és villamos rész közötti csatolásnál
o később szolgáltatásbővítés
o Internet, VoIP
o hálózati átalakítás: „visszirányosítás”
 egyirányú erősítők kétirányúra cserélése
 fejállomás fejlesztése
koax kábel osztott közeg  több előfizető egyszerre használja
o ez csak az internetnél fontos
o max 1 GHz –s sávszélesség (koaxkábelen)
megoldás: hosszú kábel több darabra osztása
o minden szakasz közvetlenül csatlakozik egy FN-hez
o a fejállomás és a FN-k között a sávszélesség nagyon nagy
o ha egy szakaszon nincs túl sok felhasználó, a forgalom kezelhető
o ma kb 500-2000 előfizető egy szakaszon
fel kell osztani a frekvenciákat a TV és az internet között
o Európa:
 TV sávok alsó határa 65 MHz, 8 MHz széles csatornák
 PAL(Phase Alternating Line), SECAM(Séquentiel Couleur á Mémoire)
o USA, Kanada:
 FM rádió: 88-108 MHz, kábeltévé: 54-550 MHz
 6 MHz széles csatornák védősávval együtt
 NTSC(National Television System Committee)
a modern kábelek 550 MHz felett is működnek feltöltés 5-65 MHz, a magasabb frekvenciák a
letöltéshez vannak
lakáson belüli topológia: bemegy a házba a koax kábel, azt két részre osztjuk, a tévé felé egy
felüláteresztő szűrőn, a számítógéphez kábelmodemen keresztül visszük a jelet
moduláció:
o 6-8- MHz-s csatornákat QAM-64(Quadrature Amplitude Modulation)-el
o jó minőségű kábel esetén QAM-265
o a feltöltési csatorna a QAM-64-hez nem elég jó (zavaró hullámok)
o QPSK(Quadrature Phase Shift Keying): csak két bit szimbólumonként
o sokkal nagyobb a feltöltés és a letöltés közti különbség
kábelmodem:
o két interfész- egy a PC és egy a kábelhálózat felé + nyílt szabvány kellett
o DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specification) + EuroDOCSIS
biztonságos kommunikáció:
o kódolt forgalom mindkét irányba  modem és fejállomás közti titkosítási kulcs

közeg
elérés (csak az első routerig)
tipikus sávszélesség
sávszélesség növelése

ADSL(2+)
sodrott érpár
dedikált sávszélesség
néhány Mb/s
fizikai akadályok

lefedettség
biztonság
több ISP

telefonközpont közelében
fizikai elválasztás
gyakori, törvény is

kábelTV-s internet
koax
osztott közeg
néhányszor tíz Mb/s
kisebb szakaszoknagyobb
sávszél, még van tartalék
kábel-TV területen bárhol
titkosítás
ritkább, de MO-n így sincs verseny

Optikai hozzáférési hálózatok
-

-

előny: nagy sávszélesség, kis csillapításkis teljesítmény, nagy távolság
hátrány: új infrastruktúramagas beruházási költségek, főleg a telepítésnél
architektúrák:
o Pont-pont összeköttetések
 egyszerű, szabványosított, jól bevált
 kapcsolatonként egy fényvezetőszál (pár)
 N kapcsolat2N optikai adóvevő
o Aktív opikai hálózat
 egyszerű, szabványos, bevált
 száltakarékos
 kültéri kapcsoló táp kell neki
 N kapcsolat2N+2 optikai adóvevő
o Passzív optikai hálózat PON(Passive Optical Network)
 egyszerű, szabványos, nem elterjedt
 száltakarékos
 kültéren csak passzív elemek vannak
 N kapcsolatN+1 optikai adóvevő
PON architektúra:
o OLT(Optical Line Termination, optikai vonalvégződés)
o ONT/ONU(Optical Network Termination/Unit, optikai hálózatvégződés/hálózati elem)
o internet—OLT—1:N-es elosztó—ONU_A, ONU_B, ONU_C—ONU-khoz PC kapcsolódik
o többszörös hozzáférés
 lefelé: pont-multipont hálózat, OLT kezeli a teljes sávszélességet
 felfelé: multipont-pont hálózat
 ONT-k csak az OLT irányába kommunikálnak
 ONT-k nem érzékelik egymás forgalmátadatütközés lehet
 szét kell választani a forgalmakat
 TDMA(Time Division Multiple Access)
 WDMA(Wavelength Division Multple Access) ami olyan mint a
 FDMA(Freqency DMA)
o TDM alapú PON-ok (APON/BPON, EPON, GPON)
 jól szabványosítottak
 több hullámhosszt (2-3) használnak
 olcsó, jó minőségű optikai elemek
 limitált áthidalható távolság és osztásarány (20 km, 1:64)
 lefelé irányban broadcast jelleg, felfelé TDMA
 titkosított
 ONU-k csak a nekik szóló forgalmat dolgozzák fel
 keretszervezésben elhelyezett fejrészekben van a címzés
 felfelé irány: az összes ONT egy csatornán osztozik
 ONU-k közti adatforgalom nem megoldható
 splitter és OLT közötti szakaszon ütközés léphet fel, amit az ONT nem érzékel
 megoldás: forgalom meghatározott időszeletekre osztása
 egészet az OLT vezérli
 Ranging (távolságmérés) megfelelő adásidőzítéssel
o WDM PON-ok
 nincs szabványosítva, de egyre olcsóbb
 nagy sávszélesség, nagy áthidalható távolság
o GPON (32 részre osztva felhasználónként fel 37, le 78 Mb/s)
 fel: 1,2 Gb/s, le: 2,5 Gb/s
 32 részre osztva felhasználónként fel: 37, le 78 Mb/s

Mobiltelefon hálózatok
Mobiltelefonhálózatok áttekintése
Földfelszíni mobil TH-k:
o

cellás elv:
 frekvenciatartomány felosztva pl 7 részre
 cellás lefedés úgy, hogy azonos frekvenciák közt legalább két cella távolság
  nincs interferencia
 kis cellák:
 kis adóteljesítmény elég (kisebb élettani kockázat, fogyasztás)
 nagyobb forgalom bonyolítható adott területen DE!
 sok bázis állomás kell (költséges, csúnya)
 tipikusan 30-35 km egy cella

1G rendszerek
-

első generáció, 70-es 80-as évek
analóg rendszerek, sok az inkompatibilis hálózat
viszonylag nagy, 30-50 km átmérőjű cellák
gyenge beszédátviteli minőség, kevés szolgáltatás
pl.: Westel 0660 (MO), 450 Mhz körül, AMPS (USE), TACS(GB), B-Network(D)

2G rendszerek
-

második generáció, 90-es évek elejétől
digitális rendszerek

GSM(Groupe Spéciale Mobile, Global System for Mobile Telecommunication)
o
o
o
o
o
o

o

o

o

214 ország, 920 GSM hálózat
4 milliárd előfizető 80%-a GSM-et használ
első milliárd 2004, kb 12 év alatt
második milliárd 2006, 2 év alatt
negyedik milliárd 2009, 3 év alatt
elterjedt, mert:
 a K+F kellő időben és gyorsan történt
 nyílt, továbbfejleszthető
 kezdetektől egységes Európában
 átjárható (roaming)
 előfizetői adatok készülékfüggetlenek (SIM kártya)
 hívó fél fizet csak
 előre fizetés lehetséges
 900 MHz lehetséges az országos lefedettség
fejlesztési fázisok:
 első fázis (1991):
 beszédátvitel, SIM koncepció, SMS, roaming, titkosítás, 9,6 kb/s
 második fázis (1995)
 visszafelé kompatibilitás, hívószámkijelzés, hívástartás, hívásvárakoztatás,
konferenciabeszélgetés, félsebességű kodek
 2+ fázis (1998)
 adatátvitel fejlesztése (HSCSD, EDGE, GPRS), push-to-talk, virtuális
magánhálózatok, SIM fejlesztés, teljes sebességű kodek, UMTS felé átjárás
biztosított
digitális átvitel:
 beszédkodek a végberendezésben
 adatátvitel, beszédátvitel egyaránt lehetséges
sugárzás: max 2W adaptív a minimális szükségessel ad a végberendezés
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 telep kímélése, élettani kockázat minimalizálás, ne zavarjon más cellákat
cella: 0,5 – 35 km
 függ a frekvenciától, forgalomsűrűségtől, terjedési viszonyoktól
rádiós közeghozzáférés: FDMA+TDMA(Frequency/Time Division Multiple Access,
frekvencia/időosztásos többszörös hozzáférés)
GSM 900 (PGSM, Primary-GSM)
 mobil adó: 890-915 MHz, bázisállomás 935-960 MHz
 ksiebb frekvencia kisebb csillapítást szenvedkisebb teljesítmény elég
 25 MHz-es sáv, egy vivő 200 kHz: 124 vivő (FDMA)
 összes helyi szolgáltató osztozik
 MO-n kb 40 vivő/szolgáltató van ebben a sávban
 vivónként 8 db időrés (TDMA)
 40*8 / 10 = 32 csatorna/cella
 10 féle frekvenciakiosztású cella van
 32 egyidejű beszélgetés/cella elég kevés, bár annyira nem
 3 szolgáltató, egy helyen mindháromnak van cellája, akár átfedéssel
 Half Rate kódolás: kétszer annyi csatorna, rosszabb minőség
 900 MHz 35 km-es cellával a hullámok valamelyest követik a földfelszínt
GSM1800
 mobil adó: 1710-1785 MHz, bázisállomás 1805-1880 MHz
 75 MHz-es sáv (plusz 3x-os kapacitás)
 rosszabb hullámterjedés (egyenes, gyorsan csillapodó)
 országos lefedésre nem, csak nagy forgalmú kis területekre jó
 kétnormás készülékek: automatikusan váltanak frekvenciatartományt
GSM átadás:
 ha a végberendezés átmegy egy másik cellába: átadás (handover/handoff)
 eközben nem szakadhat meg a kapcsolat
 mobil végberendezés irányításával (cellák jelének erősségét méri) VAGY
 hálózati irányítással (jelerősség, leterheltség alapján a hálózat dönt)
 a kettővel együtt: a hálózat lekéri a készülék által mért jelerősséget, ez alapján a
hálózat dönt (így pl leterhelt cellába később lépteti csak be)

részletes felépítés:

o

-

-

BTS (bázisállomás):
 egy vagy több elemi adó/vevő (elementary transmitter/receiver)
 átkódoló és sebességillesztő egység (Transcode/Rate adapter Unit, TRAU)
 13 (5,6) kb/s FR,HR,EFR kodek ↔64 kb/s PCM
 Full Rate (teljes sebességű), Half Rate, Enchanched Full Rate (javított teljes…)
 adatátvitelnél is sebességillesztés
o BSC (bázisállomás-vezérlő)
 egy vagy több bázisállomást vezérel
 kapcsolás, rádiócsatorna-hozzárendelés, hívásátadás-vezérlés
o MSC (mobil kapcsolóközpont)
 hagyományos kapcsolóközpont, mobilspecifikus bővítésekkel (autentikáció,
helyzetnyilvántartás, hívásátadás, roaming, stb)
o HLR (honos helyregiszter)
 előfizetőre vonatkozó adatok ,szolgáltatási jogosultságok, aktuális tartózkodási hely
 egy HLR hálózatonként
o VLR (látogatói helyregiszter)
 elvileg földrajzi területenként egy-egy
 MSC-vel egybeéptíve, egy MSC körzete egy földrajzi terület
 HRL információinak egy részét tárolja ideiglenesen, ami a hívásfelépítéshez kell
o AuC (Authentication Center, hitelesítő központ)
Szolgáltatások:
o beszédátvitel (kodek 13 kb/s, később 5,6 kb/s)
o viszonylag gyenge hangminőség, jobb frekvenciakihasználtság
o SMS (160 karakter max)
o Adatátviltel (9,6 kb/s, később 14,4 kb/s)
o HSCSD(High Speed Circuit Switched Data, nagy sebességű áramkörkapcsolt adatátvitel)
 több 14,4 kb/s-os csatorna összefogása; elvileg max 8, gyakorlatilag 4, hogy beleférjen
egy 64 kb/s csatornába (PDH); 43,2 ill 57,6 kb/s; drága
o EMS(Enchanced Message Service , kibővített üzenetküldő szolgáltatás) egyszerűbb
képüzenetek is
o MMS(Multimedia Messaging Service, multimédia üzenetküldő szolgáltatás) kép ,írott szöveg,
hang együtt (2002-től)
o WAP(Wireless Application Protocol, vezetéknélküli alkalmazás protokoll), webszerűség
o Helymeghatározás (pontatlan, de információs szolgáltatáshoz elég jó pl. bankautomata
GSM azonosítók:
o MSISDN(Mobile Station ISDN Number, mobil állomás ISDN szám) ez a telefonszám, egyedi a
világon. országkód + hálózatkijelölő + előfizetői szám (36+20+1234567)
o IMSI(International Mobile Subscriber Identity, nemzetközi mobl előfizető azonosító) ez
azonosítja az előfizetőt, ezzel indexelik az adatbázisokat. SIM kártyához, rendelt, a világon
egyedi. mobil országkód + mobil hálózati kód + 10 jegyű előfizető azonosító.
Szolgáltatóváltáskor az MSISDN maradhat, de a SIM és az IMSI cserélendő!
o IMEI(International Mobile Equipment Identity, nemzetközi mobilkészülék azonosító) a
végberendezést azonosítja, egyedi a világon.8 jegyű készülékazonosító + 6 jegyű gyári szám + 1
jegyű ellenőrző számjegy + szoftver verzió
o MSRN(Mobile Station Roaming Number, barangoló szám) egy VLR-hez tartozó(Mobile Station
Roaming Number, barangoló szám) egy VLR-hez tartozó helyi címtartományba tartozó telszám,
amit az arra járó GSM készülék ideiglenesen használ. Felhasználó számára nem látszik, de ez
alapján utal a szám a földrajzi helyre.
o EIR(Equipment Identity Register, készülékazonosító regiszter), IMEI-adatbázis, fehér lista: tiszta,
fekete lista: letiltva: szürke lista: használható, de megfigyelik

GPRS(General Packet Radio Service, általános csomagalapú rádiós szolgáltatás)
-

2001 óta
csomagkapcsolt átvitel (GSM kiegészítése)
jobb kihasználtság, fizetés kilobájt alapon
kezdetben max 56 kb/s, elvi max 8*20=160 kb/s, tipikusan 60-80 lefele, 20-40 felfele
WAP, Internet elérés

-

SIM(Subscriber Identity Module, előfizetői azonosító modul)
MS(Mobile Station, mobil állomás)
BTS(Base Transceiver Station, bázisállomás)
BSC(Base Station Controller, bázisállomás-vezérlő)
BSS(Base Station Subsystem, bázisállomás-alrendszer)
MSC(Mobile Switching Center, mobil kapcsolóközpont)
HLR(Home Location Register, honos helyregiszter)
VLR(Visitor Location Register, látogatói helyregiszter)
GMSC((Gateway MSC: MSC és egyben átjáró más hálózatok felé, pl ISDN)
CC(Circuit Switched, áramkörkapcsolt alrendszer)
SGSN(Serving GPRS Support Node, csomagkapcsolást végez, útválasztó)
GGSN(Gateway GPRS Support Node, csomagkapcsolást végez, és átjáró más csk. hálózatok felé, pl.
Internet)
PS(Packet Switched, csomagkapcsolt alrendszer)

-

EDGE(Enchanced Data Rate for Global/GSM Evolution, továbbfejlesztett adatsebesség a
globális/GSM fejlődéséért)
-

2003-tól
áramkörkapcsolt adatátvitelt gyorsít: ECSD(Enchanced Circuit Switched Data)
csomagkapcsolt adatátvitelt gyorsít EGPRS(Enchanced GPRS)
javított moduláció (eredetileg 1 bit/szimbólum, GMSK(Gaussian Minimum Shift Keying)
EDGE: 8PSK 3bit/szimbólum, 3x-os adatátviteli sebesség
de rosszabb jel/zaj viszony – csak bázisállomás közelében jó, nem az egész cellában
kis hálózatfejlesztést igényes (EDGE-képes kártya a BST-re + BSC szoftverfrissítés)
csak EDGE kompatibilis végberendezések tudják használni
elvileg max 8 időrés fogható össze, egy eszköz fel 1-4, le 1-5 időrést tud összefogni (többet le, mint fel)

3G rendszerek
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System, Egyetemes mobil távközlési
rendszer)
-

-

cél: egy valóban univerzális 3G rendszer
1G-nél azonos hálózatoknál sincs roaming, 2G-nél is inkompatibilitás, 3G-nél sem teljesen jó
ITU: IMT-2000 szabvány (japán FOMA, eu UMTS)
alverziók: pl. 3GPP (3G partnerségi projekt)
célok: jobb beszédhangminőség (PSTN-szintű), jobb spektrumkihasználtság, nagyobb adatátviteli
sebesség, GSM kompatibilitás
beszédátvitel: AMR(Adaptive MultiRate) 4,7-12,2 kb/s
adatátvitel, internet: városban max 384, vidéken max 144 kb/s, helyi rendszerben 2 Mb/s
értéknövelt szolgáltatások: chat, játékok, zene letöltés, lokális szolgáltatások (hol, ki, térkép)
multimédia: beszédátvitel, videotelefon, TV, előre rögzített tartalmak, rádió, forgalomfigyelés
duplexitás: fel-le irányú adatok elkülönítése, lehetséges időben / frekvenciában
mindkettő van UMTS-ben:
o FDD(Frequency Division Duplexing): nagyobb frekvencia a lefele irányba ( nagyobb csillapítás
 nagyobb teljesítmény kell
o TDD(Time Division Duplexing): fel/letöltés aránya dinamikusan változtatható
frekvenciák: 1885-2025 és 2110-2200 MHz
TDD: 1885-1900-1920 Mhz (1900 alatt DECT) és 2010-2025 Mhz
FDD: 1920-1980 (fel) és 2110-2170 (le)
nagy frekvencia, kis cellák (3-5 km)
5 MHz-s csatornák, abban CDMA(Code Division Multiple Access, kódosztásos többszörös hozzáférés),
ugyanaz a frekvencia, ugyanaz az idő, más kód (pl soknyelvű reptéri váró)
egy szolgáltató néhány csatornát, különböző szolgáltatók különböző csatornákat
jobb spektrumkihasználás: jelek „szétkenve” a teljes spektrumon alacsonyabb teljesítménnyel
kódosztás:
o két menetben: csatornázási kód, keverő kódolás, modulálás, kisugárzás
o (0. lépés, csatornakódolás), ez hibajavító kódolás
o DS-CDMA(Direct Sequence CDMA, közvetlen sorozatú CDMA):
 digitális jelet összeszorozzuk egy szórókóddal, ezt sugározzuk ki (szorzás =
NOT(XOR(bit1, bit2))
 a kisugárzott jel hozzáadódik a többi adó által kisugárzotthoz.
 a szórókód bitsebessége (chiprate) 100x nagyobb
 szórókód ortogonális: egy bitidőre átlagolva kéd szórókód szorzata 0
 kódolás:
 1) 11, 0-1. a*b szorzás: 1*1, 1*-1, -1*1, -1*-1
 2) szórókód összeorzása a küldendő adattal (kód minden bitjét az adat egy
bitjével  nő a jelsebesség)
 3) sugárzás a közös frekvencián (adjuk össze az összes így kapott jelet)
 dekódolás:
 1) vett jelet szorozzuk meg az adó szórókódjának bitjeivel sorban (ahány bitet
veszünk, annyiszor szorzunk)
 2) így kapott értékek átlagolása bitidőkre (ha 1 1, ha -10)
 3) összes vevőre végezzük el

o

csatornázási kód







OVSF(Ortogonal Variable Spreading Factor, ortogonális változtatható kiterjesztési
faktorú kód) azaz Walsh-kód
ortogonális, ha a kódok azonos fázisban vannakközös órajel kell
gyakorlatban: azonos adó különböző csatornáinak elválasztására használják
Node B-ben különböző végberendezéseknek szóló jelek szétválasztására
végberendezésben: jelzés és adatjelek elkülönítésére
a keskenysávú bemenő jelet szélessávúvá alakítja





o

keverő kódolás









cél (mit különít el)
kódhossz
kiterjesztés
ortogonalitás
szinkronizáció

-

a kiterjesztési faktor 4 és 512 között változik (azt adja meg, hogy hányszorosa lesz a
chipsebesség a bitsebességnek)
chipsebesség: fix: 3840000 chip/s  3,84 Mc/s
a kiterjesztési faktor és az adatsebesség fordítottan arányos, kisebb adatsebességből
többet, nagyobból kevesebbet tudunk egyszerre küldeni

kvázi ortogonálisak egymásra és önmaguk időbeli eltoltjára
pseudo-noise „ál-zaj” kódok (Gold-kód)
célja az adóberendezések megkülönböztetése (adónként van egy ilyen kód)
lefele cellák (Node-B-k) elkülönítése, felfelé végberendezések elkülönítése
nem igényel szinkronizációt, cserébe nem teljes az ortogonalitás: a vevő az egyik forrás
jelének dekódolásakor a többiét enyhe zajnak érzékeli
a cella kapacitását az szabja meg, hogy meddig nem zavaró ez a zaj (nem fix, szemben
a GSM FDMA/TDMA vivők/időrések fix korlátjával)
a NOT(XOR(a,b)) szorzás bitenként történik, egy a kódolandó, egy a kódból (azaz nincs
sávkiterjesztés, bemenet bitszáma = kimenet bitszámával)
kódszóhosszak: lefele 38 400 bit, 10 mseces ismétlődéssel, felfele 38400 bit, vagy 256,
ha a Node B-nek van rake vevője (speciális vevő)
csatornázási kód
forráson belüli adatfolyamok
4-256 chip fel, 4-512 chip le
van, növeli a sávszélességet
tökéletes
szükséges

keverőkód
források
38400 / 256 fel, 38400 le
nincs
nem tökéletes (kvázi)
nem szükséges

hívásátadás áramkörkapcsolt esetben:
o GSM: kemény hívásátadás (hard handover): egyik pillanatban az egyik, aztán hirtelen a másik
bázisállomással kommunikál a mobil állomás. A váltás a lehető leggyorsabban történik.
Cellaváltás hiszteriézissel: egy cellahatáron lévő mobil esetén ne legyen sok felesleges
o UMTS: puha átadás (soft handover): kapcsolat egyszerre több bázisállomással (max 3), a le
irányú adatot minden bázisállomás sugározza (ugyanazt), így azt a mobil többször megkapja, az
esetleges elveszett adatot egy másiktól tudja pótolni. A fel irányú adatot minden állomás veszi.
A hálózat ezekből rakja össze az adatot, így az adatvesztés kivédhető. Viszonylag sokáig tartó
állapot. Azért kell, mert a cella szélén a legrosszabb a vétel, bár egy kicsit pazarló
(sávszélességet).








teljesítményszabályozás: nem tökéletes, a többi mobil zaja a bázison zajként
jelentkezik, ezért a mobiloknak közel azonos teljesítménnyel kell adniuk
ezért a Node-B felszólítja a mobilt a teljesítményváltoztatásra (1500-szor/s)
GSM-ben is van: telep kímélés, élettani kockázat csökkentésére (2-szer/s)
kérés csökkentéscsökkent, szinten tartás szinten tart, egyébként növel
minimális teljesítménnyel kell adni, hogy egyik cellában se legyen gáz
megnehezíti a cellaszervezést: nagyobb „háttérzaj”, effektíve csak kisebb cella
használható, a cellaméret a forgalomtól függően változik

HSPA(High-Speed Packet Access, nagy sebességű csomagkapcsolt hozzáférés)
-

UMTS továbbfejlesztés adatsebességet illetően
két protokoll: HSDPA(Downlink, letöltési), HSUPA(Uplink, feltöltési)
kvázi 3,5 G
később HSPA+ (elvi max 42 Mb/s le, 22 Mb/s fel)
ezután LTE
MO-n le max 14Mb/s, fel 2 Mb/s, átlagba 7,2 Mb/s, nem túl drágán, ráadásul mobil
TELENOR: EDGE közel 100%, UMTS/HSDPA nagyobb városokban
T-MOBILE: GSM közel 100%, EDGE kb 70 %, UTMS/HSDPA szórványosan
VODAFONE: GSM közel 100%, UMTS alig, csak nagyobb városoknál
jövő: egy dedikált IP alapú UMTS gerinchálózat
HSS(Home Subscriber Server, honos előfizetői szerver) HLR, VLR, stb. együtt
IMS(IP Multimedia Subsystem, IP multimédia alrendszer) alkalmazásszerverek (konvertálás,
videótelefon , átjáról más hálózatokhoz)

LTE(Long Term Evolution, hosszú távú fejlődés)
-

4G
friss szabvány
le 100 Mb/s, fel 50 Mb/s (20 MHz-es tartományban)
késleltetés < 5 ms
QFDM moduláció, több antenna egy eszközben (MIMO)
teljesen IP alapú gerinchálózat

Műholdas mobil információközlő hálózatok
-

-

bázisállomás a műholdon  nagy lefedettség, de nagy késletetés + drága
műholdpályák: kör / ellipszis, kb 100-1000 km magasan
o LEO(Low Earth Orbit, alacsony magasságú pálya) 400-1500 km
o MEO(Medium Earth Orbit, közepes magasságú pálya) 5000-13000 km
o GEO(Geostationary, geostacionárius) 36000 km
magasabb pálya  kevesebb műhold kell, de nagyobb a csillapítás is
GEO pályán nem kell antenna követés, nincs műhold váltás, de a sarkok nem fedhetők
Inmarsat:4 db GEO, globális lefedettség, végberendezések általában nem hordozhatók, 492 kb/s
Iridium: 66 db műhold, adatátvitel 2,4 kb/s
Thuraya: Arab Emirátusok-i központ, 1 db GEO, adatátvitel 9,6 kb/s, max 144 kb/s csomagkapcsolt

Mobil zárt célú hálózatok
-

készenléti szolgálatok részére + professzionális polgári alkalmazások pl logisztika
igények: kisebb hívásblokkolás, hívásprioritások, diszpécserszolgálat, csoporthívás, nagy megbízhatóság,
nagy adatbiztonság
TETRA (Terrrestrial Enchanced Trunked Radio, földfelszíni emelt szintű trönkölt rádió)
o Nokia és Motorola megoldása, 380-400 MHz

VoIP(Voice Over IP)
-

-

-

-

olcsóbb (nem kell két külön hálózat)
a beszédforgalomnak nagyon kevés kell (6-64 kb/s), 1-20 Mb/s ADSL és 200 Mb/s gerinchálón
kevesebb vezeték, olcsóbb, integrált adat- és képátvitel beszéd közben
PC+Skype-al kiváltható lenne, de az csak best effort, nemQoS
négy funkcióhalmaz:
o beszéd kódolás és dekódolás: kodekek (pl PCM), 5-64 kb/s sebességű bitfolyam
o beszédcsomagok szállítása
 UDP csomagba ágyazott RTP csomagban (KodekRTPUDPIP)
 nagyobb IP csomag: kisebb overhead, nagyobb késleltetés
o jelzési feladatok
 kapcsolat felépítése/bontása, a legelterjedtebb H.323, és SIP
o együttműködés más VoIP/PSTN hálózatokkal (gateway funkciók)
 kell egy átjáró ami tud PSTN-t és VoIP-t is
IMS(IP Multimedia Subsystem):
o fix és mobil hálózatok IP alapú gerinchálózatát valósítja meg
o más hálózatok felé is konvertálni kell az adatokat és jelzéseket (külön szerver van rá)
o alkalmazásszerverek
QoS:
o RTP nem tud ilyet, ez az alacsonyabb rétegek dolga
o adatvesztés felsőbb rétegekben csak késve javítható)
o paraméterek: csomagvesztés, csomagtöbbszörözés, téves csomagkézbesítés aránya,
csomagkésleltetés ,késleltetés ingadozása
o kihívás: PSTN/ISDN/mobil (GSM/UMTS) bombabiztosra van tervezve, ez kell a VoIPnél
 magas rendelkezésre állás, nagy megbízhatóságú eszközök, tartalékolás, alaposan
tesztelt protokollok, zárt hálózat, többletszolgáltatások
o 0,99999 rendelkezésre állás (20 évente 1 óra leállás)
 működő hardver (melegtartalékolás, szinkron üzemmódú tartalékolás, vagy
terhelésmegosztásos tartalékolás, + logika (detektál és átkapcsol)
 hidegtartalékolás (kevésbé kritikus elemeknél
 tápellátás folytonossága (többutas tápellátás, akkumulátorok 3-4 óra, generátor)
 működő szoftver (hibamentes, kompatibilis a gyártókkal, megbízható, alaposan
tesztelt)
 kivétel van, pl 1998 hirtelen havazás  GSM összeomlás
jövő:
o az új 3G hálózatok is IP alapúak
o PSTN/ISDN gerinchálózatok is
o sok vállalati rendszer / magán előfizető is VoIP-et használ

Kodekek
-

-

2/4 huzalos rendszerek:
o 4 huzal: kodek, kézibeszélő, központon belüli feldolgozás (egyszerűbb)
o 2 huzal: előfizetői hurok (olcsóbb)
bitsebesség: 2,4-64 kb/s
beszédhangminőség MOS(Mean Opinion Score, átlagolt véleménypontok)
késleltetés: nagyobb időszeletet dolgozunk fel jobban tömöríthetünknagyobb késés (0,125-80 ms)
komplexitás: főleg mozgó eszközök esetén kell MIPS(Million Instructions Per Second)
-3
robosztusság: hiba esetén nincs idő úrjaadni, rádiós átviteli hibaarány kb 10
tandemezhetőség és átkódolhatóság (egymás után csatolhatóság)
átlátszóság : DTMF(Dual Tone MultiFrequency) lehetséges?
adaptivitás: terhelés esetén kisebb jelsebességnehezebben tervezhető hálózat
hullámforma kódoló: analóg jelalakot megőrzi, jó minőség, nagy sebesség, átlátszó
vokóder: adó oldalon beszéd kiszűrése, vevő oldalon szintetizálás, kis sebesség, hangtorzulás
hibrid: előbbiek keveréke

Beszédátviteli kódolók (ld. 1. oldal alja, de annyira fontos, hogy legyen itt
mégegyszer)
Kódoló neve
PCM (G.711)
ADPCM (G.721/G.726)
FR (GSM 06.10)
HR (GSM 06.20)
EFR (GSM 06.60)
AMR (GSM 06.90)
G.723.1
G. 729
LPC-10

Fő alkalmazás
vezetékes távbeszélő hálózat
vezetékes távbeszélő hálózat
GSM
GSM
GSM
3G mozgó távbeszélő hálózat
VoIP
VoIP
katonai

Adatsebesség (kb/s)
64
16/24/32/40
13
5,6
13
4,75-12,2
5,3-6,3
8
2,4

Gerinchálózati technikák
PDH (Pleizokron Digitális Hierarchia)
-

-

átviteli technika fejlődése:
o 1865 – Trans-Atlanti távíró kábel (sokadszori próbálkozásra siker)
o oceánfenéken vulkanikus/tektonikus aktivitás  kábeleknek annyi
o optikai kábel az óceánon keresztül: legolcsóbb, leghatékonyabb
ma használt technológiák:
o PCM/PDH: hagyományos távközlő hálózatokban + ISDN
o SDH: PDH-t váltja a gerinchálózatokban, a távbeszélő kp-k között SDH van, ezt is váltja
az ngSDH (MO-n is)
o ATM/MPLS: ATM – távbeszélő és adatforgalom tetszőleges minőségben, MPLS –
internetközelibb ATM
o IP/Ethernet: legelterjedtebb, a gerinchálózat ezeket minél optimálisabban szállítja
o OTN/DWDM/CWDM: többféle optikai megoldás

PCM/PDH
- PCM: Pulse Coded Modulation (Impulzus—kód moduláció)
- PDH: Plesyochronous Digital Hierarchy (Pleziokron digitális hierarchia), közel-idő
- analóg beszédjel digitális átvitelei
- időosztás
- több független rendszer (USA, Európa, Japán)
- PCM-nél kompanderes kvantálás (gyenge jelnél erős, erős jelnél gyenge kvantálás)
- mintaérték: -4096+4096 mV, a tartomány felezéssel 8 részre osztódik
0-4096 8 szegmensre oszlik,
110, mert 2048 és 1024 között
van, azon belül 16 részre
lineárisan, ezért az 1110, a
polaritás meg világos, tehát
1970 mV 11101110
-

itt fontos tudni a PSTN hierarchiát (első oldal)
PDH hierarchia:

Névleges bitsebesség (kb/s)

-

keretméret (bit)

be bit / kimenő keret /
csatorna
E1
2048
32x8=256
8
E2
8448
848
205(+1)
E3
34368
1536
377(+1)
E4
139264
2928
722(+1)
pl. E3-nál ha E2 gyorsabban küld jelet, mint a névleges sebesség, akkor is továbbítani kell (378),
ha lassabban, akkor is (377)
több különböző órajel miatt pufferelés szükséges (pl E1E2E1)

E1

-

-

-

FAW (Frame Alignment Word – Keretszinkronszó):
o rögzített 7 bites minta
o csúszóablakkal keressük, ha megtaláljuk, akkor egy keret kezdetét valószínűsítjük
30 csatorna 2x15 részben visszük át
2 keret blokk, 8 blokk multikeret  16 bites kontrolcsatorna a jelzések átviteléhez
Vezérlés:
o a keretek 16. időrései (üzemeltetés és fenntartás)
o tone üzemmód (DTMF-el)
keretszinkron:
ha a keretszinkronszó máshol van,
mint várjuk (pl hasznos adatok közt),
akkor ezzel a gráffal küszöböljük ki.
250 ms-onként keressük a KS-t, a
keresés eredményétől függően
ugrunk állapotok között
3 találat / nem találat után ugrunk a
keresés állapotában

E2

-

-

sebesség:
o min: ha E1 mindig 205 bitet ad, a sebesség 2042 kb/s
o max: ha E1 mindig 206 bitet ad, a sebesség 2052 kb/s
o az eltérés nagyobb, mint amit a ppm-ben megadtunk
o beékelési tényező: a keretek 58%-ban 206, a maradékban 205 bit/keret
o ha a sebesség eltér a névlegestől, a beékelési tényező is változik
átvitel:
o keretszinkronszóval kezdődik, utána bitenként nyalábolunk (alsó ábra)
o szürke 4 bites mezők: többségi döntés, hogy a piros biteket használjuk-e, vagy sem, a
vételi oldal ez alapján dönt, hogy 205 vagy 206 bitet vesz
o a keretméret rögzített, de 205/206 bit átvihető
o a bejövő csatorna sebessége a bitmennyiségek gyakoriságával állítható

E3

-

ugyanaz, mint E2-nél, ugyanaz a számítás, ugyanaz az elv

PDH előnyei, hátrányai
- hátrány:
o nyalábolás bitenként, azaz az alacsonyabb hierarchia szervezését a magasabb szint
nem látja, csak feldolgozza
o különböző rendszerek
o szintenként újra kell keretezni (két E4-es város között E2-es falu, akkor vissza kell
bontani, ami bonyolult és drága)
o nincs elég hely az üzemeltetési és fenntartási információknak
o nehézkes védelem
o beszédátvitelkor beszédsávi modem kell64 helyett csak 56 kb/s (A/D D/A miatt)
- előny:
o eltérő sebességek esetén is működik a rendszer
o nem kell szinkron jelet terjeszteni

SDH (Szinkron Digitális Hierarchia)
-

szinkron, digitális, hierarchikus
EU és USA rendszereket az ITU-T szabányban egyesítették (az SDH szabványos)
beszéd és adatátvitelre mind jó
kis késleltetés, nagy sávszélesség
PDH, ISDN, ATM, FR, IP, Ethernet, bérelt vonal, stb, ezek mind átvihetők SDH-val
szinkron:
o szolgáltatói hálózaton belül az órajelek összehangoltak
o egy fentebbi rétegből elérhetőek alacsonyabb rétegbeli adatok
o ha tudjuk, hol van a keretek közti határ, akkor tudjuk, hogy melyik szint adategységei
hol találhatók
o oktett szintű (8 bites) szinkronizálás

Topológiák


ADM csomópont: leágaztatunk kisebb sebességű jeleket



hierarchikus gyűrűk: az alsóbbrendűek egy magasabb rendű gyűrűvel
vannak összekötve, minden összekötésnél DCC



rendező csomópontok (DCC, Digital Cross Connect, digitális rendező)



a gyűrűn ADM csomópontok vannak, bárhol lehet csatlakozni



nagyobb rendelkezésre álláshoz a gyűrűk több ponton csatlakoznak



MO-n kezdetben K, NY, D gyűrű, és Budapesten találkoztak

Alapelemek
- átviteli szakaszok (koax kábel, üvegszál, mikrohullámú szakasz, stb)
- jelfrissítők (regenerátorok, O/E/O), optikai jelelektromos jel, rendbeteszikoptikai jel
- nyaláboló (multiplexer)
o leágaztató (ADM, Add/Drop Multiplexer)
o vonali végeztető
- rendező (DXC, DCC)
- MSS (Multi Service Switching): univerzális szoftveres forgalomvezérlő (mindegy a keretezés)

Rétegek

-

RS: két jelfrissítő közti szakaszt jelenti
MS: két nyaláboló közti szakasz
Path: több nyaláboló szakasz együtt az átviteli út

SDH keretszervezés (G.707)
RSOH: nyaláboló szintű adatok
(keretszinkronszó is)
9 oktet fejrész, 261 oktet adat, egy
keret 9 sorból áll. 270 oktet*9 sor, ez
az STM1-es keret, az SDH alapmérete
a rakomány részbe egy VC-4-es
konténert képezünk, de nem egy az
egybe tesszük be, mert az STM1 keret
folyamatos
ahhoz, hogy a VC-4 az STM1-hez
passzoljon, pufferelni kell, ami
költséges, és időigényes késleltetés
Nyalábolás
- SDH-nál mindig pontos négyszerezést végzünk
- nincs PDH szintű keretszervezés, csak összefogjuk az alacsonyszintű kereteket, új információ
nélkül
- így van szinkornban, ezért van közvetlen adatelérés a magasabb szintekről az alacsonyabbak
felé
STM-N
- 270xN oszlopunk van
- minden hierarchiaszinten minden keret 125 us (125 us: 8000 minta/s)
- ennyi idő alatt minden jelből fogunk egyett, egymás mellé tesszük, ez a nyalábolás
Szinkronizálás
- egy vagy több nagyon pontos (atom, pl cézium) óra alapján, vagy GPS alapján
- van egy PRC (Primary Reference Clock, mesteróra), ahhoz PLL-al (Phase Locked Loop, fáziszárt
hurok) kapcsolódik a többi óra (Slave), ezek között szélességi bejárást alkalmazunk

SDH hálózatok csatlakoztatása
Gyors – lassú
- legyen A és B hálózat különböző sebességekkel
- ha A gyorsabban küld,mint B fogadni tud, próbáljuk a sebességet mérettel kompenzálni (ha
már lassú, legalább nagy legyen)
- egy-egy keretbe 24 bittel belenyúlunk + a fejrészbe is, így a következő VC-4 es keret előbb
kezdődik
- a pointer érték max 4 keretenként változhat24 bit, ebből a sebbesség:
o 8000 keret/s, másodpercenként 2000-szer változtatunk, egy keret 24 bit48 kb/s
változást tudunk elérni
Lassú – gyors
- ugyanúgy, ahogy az előbb, de ha nincs bit, amit fogadni lehetne, üres oktetet fogadunk
- később jön a VC-4-es keret
- pointert ritkán állítaunk, mert az órák pontosak, és nagy redundancia legyen (bithiba elkerülés)
Sebességkiigazítás jelzése

-

pointerhiba esetén sok adat elveszikjelezni kell
nézzük a H1, H2, H3 oktettet: H1 + H2 összesen 16 bit
NDF: van-e pointer értékváltozás, vagy nincs
S: mit hordoz a keret
I: pointerérték növelés (increment), D: csökkentés (decrement)

SDH előnyei, hátrányai
- előnyök:
o kis késleltetés
o nagy sávszélesség (WDM-el tovább bővíthető)
o nyalábolás tekintetében egyszerű, szinkron
o adategységek könnyen elérhetők
o rögzített keretméret
o világszerte szabványos
o zavarérzéketlen, kis hibaarányú optikai átvitel
o elegendő OAM&P hely a fejrészben
o megbízható pont-pont bps „csövek” (50 ms védelmi kapcsolás, „öngyógyulás”)
o elterjedt (gerinchálózatok 75%-a 2007 végén)
o általános
- hátrányok:
o nincs dinamikus útvonalválasztás
o nincs kapcsolás (nincs vezérlősík)
o sávszélesség választása merev (időosztásos nyalábolás elektronikus korlátai ≤ 40 Gb/s)

ngSDH(Next Generation SDH)
-

-

-

-

IP hálózathoz távközlő gerinc
o nagyobb távra elviszi a jelet (ISP-n belül, és köztük)
o sűrűbb topológiakevesebb ugrás
o megbízhatóbb, hiba esetén van védelem
o bevált management rendszer
SDH nem elég, mert
o beszédátvitelre jó, adatátvitelre kevésbé – túl sok keretezést, bonyolult, stb.
o merev sávszélességi lépcsők (pl 1 Gb Ethernetre 2 Gb-s kapcsolat pazarlás)
o statikus hálózatkonfigurálás
o nincs statisztikus nyalábolás, nincs is vezérlősík
o rossz granularitás (eleve csak állandó sebességű forgalmakra)
különböző felső rétegekhez egységes keretezés
egységes áramkörkapcsolt réteg
statisztikus nyalábolás a GFP révén
jó granularitás Vcat révén
SDH/SONET kompatibilis, nem kell az összes eszköz támogatása a hálózathoz
fokozatos átmenet olcsóbb mint a teljes technológiacsere
ITU-T G.7041
o GFP: Generic Framing Procedure, általános keretezési
eljárás)
 Core Header, Payload, CRC, oktett szinkron
 két üzemmód:
 GFP-T: Transparent (átlátszó)
 GFP-F: Frame mapped (keret alapú)
 32 bites ablak, ha az első 16 összhangban van a
második 16-al, akkor fejléc
o Vcat
 folytonos helyett virtuális összefűzés
 jobb granularitás, jobb erőforráskihasználtság
 nagyobb sávszélességű csatornák hozhatók létre
 inverz multiplexelés, jobb statisztikus multiplexelés
 Multi-Path Protection
o LCAS(Link capacity adjustment scheme, szakasz-kapacitás állító módszer)
 átállítja a Vcat-ot használó SDH és OTN rendszerek útkapacitásait megszakítás
nélkül, az alkalmazások igényeinek megfelelően
 meghibásodott összefűzött út (VC) leválasztásával javítja a hibatűrést
jelentős előrelépés az SDH-hoz képest
OTN-ben is használják

OTN(Optical Transport Network – optikai átviteli hálózat)
-

-

-

-

definiálja:
o együttes hullámhossz ÉS időosztásos nyalábolást (több hullámhossz egy időben)
o optikai réteg paramétereit
o keretezési struktúrát az egyes byte-ok definícióival
o Intra- és Inter-Domain Interfészek: IaDI, IrDI
o FEC (Forward Error Correction, hibajavító farokrész)
o alkalmazásokat
felépítés:
o OTS: Optical Transmission Section (átviteli szakasz)
o OMS: Optical Multiplexing Section (nyaláboló szakasz)
o Och: Optical (Lambda) Channel (optikai hullámhossz csatorna)
több hullámhossz esetén kell egy plusz, a fejlécek átvitelére

Fec előnyei:
o teljesítmény (jelszint) nyereség: 7%
o jelminőségromlás hamar érzékelhető
o 2,5 Gb/s-os szakasz használható 10 Gbit/s-on
o jobb SNR ellenállás
o minden negyedik jelfrissítő kihagyható
o kikapcsolható
o 10-4 helyett 10-14 BER(Bit Error Rate, bithiba arány)

Kapcsolt optikai hálózatok
Motiváció
-

-

optikai átvitel előnyei
o nagy sávszélesség, kis csillapítás, kevés jeltorzítás (részben kompenzálható)
o zavarérzéketlens, olcsó, fémmentes, gazdaságos
sávszélességigényes alkalmazások (Youtube, Torrent, Skype, stb)

Generációk
-

1G: csak az átviteli szakaszok optikaiak: PDH, SDH, ATM, MPLS, ngSDH
2G: teljes átviteli utak optikaiak: OTN, ASON(Automatically Switched Optical Network)
3G: a vezérlés is optikai: OBS, OPS

Nyalábolási technikák
-

-

Térosztásos: OSDM – független fényszálak, amik egymást nem zavarják
Hullámhosszosztásos (WDM, CWDM, DWDM)
o olyan mint a frekvenciaosztás, de itt hullámhossz szerint történik a modulálás
o a kábel elején lézeradók: stabil, meghatározott spektrumú jelet adnak
o a jel a vételi odlalon is jó, tipikusan 160-700 jel mehet egy kábelen egy időben
o CWDM: Course WDM viszonylag kevés hullámhossz csatorna (<8)
 olcsó, könnyű az átállás DWDM-re
o DWDM:sűrű WDM, az egyes hullámhosszok egymáshoz közeli frekvencián mennek
 drága
Időosztásos (TODM) – nagyobb szinkron időrések, esetleg aszinkron csomagok
o pl ultrarövid lézerimpulzusok
Kódosztásos (OCDM) – osztott közeg többszörös hozzáférése (pl passzív optikai csillag)

Kapcsolás vs rendezés
-

-

-

rendezés: ha a szolgáltató központilag hozza létre az összeköttetéseket
MP(Management Plane, menedzsment sík)
o központi, lassú, de optimális
CP(Control Pane, vezérlő sík):
o felhasználó jelzéssel kezdeményezi az összeköttetést
o elosztott (distributed source routing),
o gyorsabb, bonyolultabb, gyengébb útvonalak
összeköttetés típusok:
o Állandó (Permanent): menedzsment síkban hozzuk létre
o Lágy-állandó: Soft-Permanent: a felhasználói sík fogadja az ügyfél jelzéseit de a vezérlő
sík találja ki az útvonalat
o Kapcsolt: a vezérlő sík hozza létre
EOXC(Electro-Optical Cross Connect, elektro-optikai rendező)
o olcsó, elektronikus térkapcsoló mag
o nem transzparens
o teljes hullámhosszkonverziós képesség
o a transponderek drágák
fényszálon bejönnek a különböző hullámhosszú jelek,
ezeket szétosztjuk, majd jön a térkapcsolás, aztán
visszakonvertálás, és mehet tovább a jel

-

OXC(Optical Cross Connect, optikai rendező)
o
o
o
o

tisztán optikai (optikai mag: 3x2x2 = 12)
átlátszó
nincs λ-konverziós képesség
bonyolult útvonalválasztás

o
o
o
o
o

tisztán optikai (optikai mag: 6x6=36 > 12)
teljes tisztán optikai (optikai mag: 6x6=36 > 12)
teljes λ-konverziós képesség
költséges optikai λ-átalakítók
„Opaque” áttetsző, de nem átlátszó

o

korlátozott számú λ-átalakító
 (Limited Conversion Capacity)
lehet sávban is korlátozott, optikai, vagy elektronikus
4x3x3=36, de csak 3 λ-átalakító 6 helyett

o
o

Többrétegű optikai hálózatok
-

-

egy rétegű hálózat
o gyenge granularitás
o 1 fényszál 1-10 Tbit/s (DWDM: 100-200 λ)
o 1 λ csatorna 2,5 vagy 10 Gbit/s
o 1 STM64: 64 x STM-1
o kell még réteg
több rétegű hálózat
o bonyolult vezérlés és menedzsment (Control & Management)
 útvonalválasztás (Routing)
 forgalomterelés (TE, Traffic Engineering)
 hibatűrőképesség (Resilience)
o kétszerezett, vagy többszörözött funkciók (az egymásra épülő rétegek miatt)

Forgalomkötegelés (Traffic Grooming)
-

4 csomópont: A,B,C,D
minden csomópontot minden csomóponttal összekötni
általában n(n-1)
kötegelésmentes:
o minden hullámhoszz külön kábelen
hibrid megoldás:
o ahol kell kötegelünk, ahol nem, ott nem
teljes: minden forgalom egy szálban, és csak a szálakat választgatjuk szét
o kevés hullámhossz, nagy kapactásigény

Forgalomszervezés, útvonalválasztás
-

-

kliens-szerver megoldás részben kézzel
o minden adatsíknak van vezérlő és manager rétege
o az alacsonyabb réteg szerver a magasabbnak (a magasabb kilens az alacsonyabbnak),
igény: az egész adathálózanak egyetlen vezérlő és manager síkja van

Jelzésátvitel
Áttekintés
-

-

-

mire jó: végberendezések és hálózati csomópontok közti kommunikáció
hálózatbeli helyük szerint:
o UNI (User-Network interface, végberendezés-központ között)
o NNI (Network-to-Network Interface, központok között)
kódolás szerint:
o analóg (pl hangfrekvenciás)
o digitális (szg.h. protokollokhoz hasonló)
hely szerint:
o CAS (Channel Associated Signalling, beszédúthoz kötött, csatornához rendelt jelzés)
o CCS (Common Channel Signalling, beszédúttól független, közös csatornál jelzésátvitel)

Előfizetői jelzésrendszerek
-

-

frekvencia szerint:
o DC: távtápláló hurok zárása: tárcsahang kérés
o közel DC: távtápláló hurok peroidikus megszakítása: hívószámjelzés, 8-10 imp/s,régi
o beszédsáv alatti: csengetés 25 Hz, 40-150 V AC
o beszédsávban: sávon belüli jelzések
 előfizetőközpont: DTMF, két szinuszos jel összege
 központelőfizető: tárcsahang ,csengetési visszhang, foglalt jel, hibajel, stb.
 csengetéskor hívószámkijelzés: első csengetés rövidebb, az utána lévő
szünetben FSK modulációval a számjegyek elküldése (1200 bps, 11300 Hz,
02100 Hz
 vezetékes sms: FSK, a végberendezés egyszerű modemknt működik, digitális
(analóg végberendezések esetén is)
o beszédsáv feletti: tarifa impulzus (12-16 kHz), főleg nyilvános állomásoknál
digitális végberendezés (ISDN)
o DSS1 (Digital Subscriber Signaling System no. 1, digitális előfizetői jelzésrendszer)
 ISDN végberendezések és ISDN központ kommunikációjára
 ISDN D csatornában zajlik (ld. 2B+D, 30B+D)
o 1. réteg: fizikai réteg, ISDN D csatorna (16 v 64 kb/s)
o 2. réteg: LAPD(Link Access Procedure on D channel, kapcsolatelérési eljárás a D-n)
 keretszervezés
 hibamentes átvitel a központ és a végberendezés között: kapcsolatorientált
 címzés: az egy előfizetőnél lévő több végberendezés elkülönítésére

o

3. réteg: szokás DSS1-nek hívni
 hívás felépítés/bontás jelzésüzenetekkel
 egyszerűsített DSS1 hívás:



egyszerűsített DSS1 bontás:

ISDN esetén (PSTN-nel szemben)
bármely fél kezdeményezheti a
kapcsolat bontását

SS7 (központok közötti jelzésátvitel)
-

-

-

központi jelzésrendszerek fejlődése
kezdetben: analóg jelzések
o sávon belüli jelzés (in-band signaling) magában a beszédcsatornában
o sávon kívüli jelzés (out of band s.) a beszédcsatornához rendelt jelzőcsatornában
később: digitális
o jelzőbitek a csatornákhoz rendelt jelzőcsatornákban, out-of-band signaling
out-of-band-signaling (egyre kevesebb helyen használják)
o előnye: egyszerű
o hátránya:
 limitált jelzésátviteli képesség
 csatorna foglalása hívásfelépítés idejére is (pl amíg kicsöng a telefon)
 jelzésátvitel csak annyira védett, mint az adatátvitel
 nincs lehetőség beszédtől független jelzésre
közös csatornás jelzésrendszerek
o digitális jelzésüzenetek egy dedikált, a beszédcsatornától független csatornán
o néhány viszonylag rövid (kb 100 byte) jelzésért ne foglaljunk le egy egész beszédcsat.-t
o előny:
 jobb beszédáramkör-kihasználtság
 összetettebb üzeneteksokféle szolgáltatás
 jelzésátvitel külön kezelhetőjobban védhető (jobban védendő)
 belső (pl. management, teljesítménymérés) üzenetek cseréje lehetséges
 nem csak beszédátvitellel kapcsolatos jelzések lehetnek, hanem pl SMS, GSM
adatbázisok elérése, igyenes/emelt díjas szám valós hívószámmá fordítása

o

-

hátrány:
 külön jelzéshálózatplusz költség
 bonyolultabb működés
 külön fel kell építeni a beszédutat, ennek sikerességét esetleg ellenőrizni kell
 külön jelzéshálózat:

SS7 (Common Channel Signalin System No.7) jelzésrendszer:
o OSI-szerű felépítés

MTP: Message Transfer Part, üzenettovábbító
MTP 1. szint: fizikai réteg – 64 kb/s
MTP 2. szint: keretezés, szomszédos pontok közti
hibamentes átvitel (nyugtázás),
forgalomszabályozás
MTP 3.szint: egy jelzéshálózaton belül (nem
globálisan) az üzenetek célbajuttatása,
jelzéshálózat menedzselése: forgalomirányítás,
hibavédelem, torlódásvédelem
TUP: Telephony User Part, telefon felhasználói
egység, ma már nem használják, az ISUP
leváltotta
ISUP: ISDN User Part, hívásfelépítő/bontó
sokparaméteres üzenetek
SCCP: Signalling Connection Control Part –
jelzéskapcsolat vezérlő egység: jelzéshálózatok közötti jelzésátvitel, mobiltelefonhálózatok között, a
cím nem az SS7 azonosító, hanem a hívószám
TCAP: Transaction Capabilities-Application Part, tranzakciós képességek-alkalmazási egység: GSM-re
fejlesztve, adatbázis-tranzakció jellegű műveletek
MAP: Mobile Application Part, mobil alkalmazási egység
INAP: Intelligent Network Application Part, intelligens hálózat alkalmazási egység

-

ISUP hívásfelépítés:

-

DSS1 + ISUP együtt

-

DSS1+ISUP együtt (egyszerűsített)

GSM jelzésátvitel
-

-

ISDN jelzésrendszerre épül (SS7/DSS1-re)
mobilitás, barangolás, rádiós interfész miatt új problémák:
o előfizető azonosítása, jelzésátvitel titkosítása (osztott rádiós közeg miatt)
o kérdés-válasz tranzakciók (pl MSC és HLR közötti adatbázis-lekérdezés jellegű dolgok)
o jelzéskapcsolat felépítése különböző jelzéshálózatok között (barangoláskor kell)
hívásátirányítás GSM hálózaton belül:

