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2.1

Obecný popis dìlení pøenosových
systémù

Pøenosové systémy slouí pro dálkový pøenos hovorù mezi dvìma spojovacími systémy od sebe fyzicky vzdálených. Pro pøedstavu si mùeme pøedstavit spojení mezi dvìma mìsty, kde jsou místní ústøedny. Tak jako spojovací systémy proly generaèními
zmìnami, tak i pøenosové systémy se vyvíjely dle rùzných technologií. Díky této skuteènosti bylo nutné za definovat interface, které umonilo nezávislý rozvoj obou sloek.
Døívìjí interface bylo identické pøípojné ústøednì a øíkalo se jim tzv. pøenaeèe. Úkolem pøenosových systémù je pøenáet hovorová data a telefonní signalizaci mezi dvìma
interface. Dalím vývojovým poadavkem byla redukce poètu fyzických drátù potøebných k pøenosu velkého mnoství hovorù. Radikální zmìnu platformy pøenosových systému pøinesla PCM a optický kabel. Definujícími parametry pøenosového systému jsou:
technologie, poèet hovorù zaráz, kvalita hovoru, zpodìní a cena pøenosového média.

Obr. 2.1
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Blokové schémata pøenosových systému pro:
a) starí øeení, kde hovor a signalizace pouívají spoleèné metalické
vedení
b) novìjí øeení, kde hovor a data vytváøejí dva nezávislé systémy
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2.2

Nultá generace

Aèkoliv se nejedná o technologii pøenosového systému, logicky jsem patøí velmi
staré metody spojování telefonních hovorù na vìtí vzdálenosti. Mluvíme proto o jakési
nulté generaci. Princip byl zcela stejný jako u klasického telefonního okruhu místí ústøedny.
Dva a,b dráty uzavíraly telefonní okruh a do místa s povoleným hlasovým zkreslením
(cca 10 km), kde se vyzvonila spojovatelka, která vytvoøila dalí èást spojení (nový telefonní okruh) manuálnì a hovor byl pøenáen pøes transformátor. Po urèitém poètu transformací byl hovorový signál znaènì utlumen a zkreslen, a to díky kapacitì vedení
a ztrátách na transformátorech. Systém má plnì manuální øízení a smìrování je dle ústní
ádosti spojovatelky. Døíve byl tento systém pouíván u eleznic.

2.3

První generace

Tato generace je prvotním pokusem vytvoøení pøenosového systému. Nejedná se
o systém v pravém slova smyslu, nebo pøenos dálkových hovorù byl typizovaný na
spojovací systém a tvoøil jakýsi model pøenaeè(pøenaeèzesilovaèpøenaeè)pøenaeè. Pøenos byl moný mezi dvìma ústøednami, ale z poèátku jen s pøièinìním spojovatelky. Jednalo se spíe o pøenos telefonního hovoru dvoudrátem pøes zesilovací stanice.
Drením jistého výkonového zisku telefonního hovoru se podaøilo posunout hranice telefonování a na 100 km. Po delí dobì docházelo k tvarovému zkreslení hovoru
a zaumìní, a to díky jetì nedokonalých zesilovaèù. S vyuitím ètyødrátového pøenosu
dálkových hovorù bylo moné pouít jistého napìového klíèování telefonní signalizace, co bylo pozdìji základek k automatizovanému mezimìstskému provozu. Omezením tohoto systému bylo vyuití 2/4 drátu pro jeden dálkový hovor, nutnost zesilovacího
bodu cca 710 km, nepruné monosti signalizace a implementaèní závislost pøenaeèe
na pøípojné ústøednì. Hovorový signál byl pøenáen analogový v pásmu 0,33,4 kHz
a spojoval ústøedny I. generace. V prùbìhu dalího vývoje telekomunikací bylo nutné
pøenáet více telefonních hovorù po stávajícím poètu vedení. Vznikají prvotní pokusy
vícenásobných hovorù za pomocí fantomù a superfantomù. Pro pouití pásma 0,33,4 kHz
je øadíme do první generace a mluvíme o hybridních pøenosech (obr. 2.2).

2.4

Druhá generace

Rozmach telekomunikací v 70. a 80. letech zaèal silnì naráet na hlavní parametry
pøenosových systémù. Byl to malý poèet moných souèasných hovorù a slabá inteligence pro automatické øízení tvorby dálkových spojù. Lze øíci, e se jedná o dobu ústøeden
s køíovými spínaèi, která ji byla schopná èásteèné optimalizace zatíení pøenosového

A

2 Pøenosové systémy

19

20

David Bazala: Telekomunikace & VoIP telefonie I.

A

Obr. 2.3

Obr. 2.2

Blokové schéma pøenosového systému FDM

Pøenosový systém pomocí ètyødrátu a pøíchozích a odchozích pøenaeèù

systému v rozsáhlejí telefonní síti. Základním poadavkem na inteligenci telefonní sítì
je schopnost pøenosu telefonní signalizace z jedné ústøedny do druhé a to plnì automaticky a s vysokou hodnotou pøesnosti. Opìt se jedná o jakýsi model pøenaeèpøenaeè,
který vyjma analogového hovoru pøenáí telefonní signalizaci. Zde je zásadní rozdíl
oproti první generaci, a to je ve zpùsobu pøenosu signalizace. Zde se upustilo od pøenosu
pomocí napìových impulzù na a,b drátech, ale vznikají jakési signalizaèní znaèky, které jsou frekvenènì pískány a detekovány v hovorovém pásmu. Velkou výhodou je to, e
znaèky jsou konvergentní s hovorem, jsou automaticky zesilovány a v pøípadì napø. tarifování jsou vdy prùchozí a nezávislé na platformì pouitých ústøeden v cestì telefonního spojení. Dálkové spojení je provedeno pomocí 4-drátu s analogovým signálem, který
je zesilován na tranzistorových zesilovaèích, je ménì spolehlivý ale prunìjí. Pøenosový systém ale neøeí poadavky na pøenos více hovorù po stávajícím poètu poloených
vedení.

2.5

Dva a pùltá generace

Pøi HPH (hlavní provozní hodinì) docházelo k tomu, e zájem o vyuití dálkového
hovoru byl vìtí ne byla kapacita pøenosového systému. Vývoj byl postaven pøed nelehký úkol. Vymyslet vícenásobný pøenos hovorù po malém poètu vedení. Zaèínají se
objevovat první systémy s frekvenèní modulací FDM. Princip spoèívá v tom, e více
telefonních hovorù v pásmu 0,3 a 3,4 kHz je postupnì modulováno do jiného vyího
pásma. Vzniká tak nové frekvenèní pásmo VF (napø. 11,7 kHz68,1 kHz), které je pøenáeno pomocí a,b drátu k cílovému pøenaeèi. Ten toto pásmo demoduluje a vytvoøí
opìt vìtí poèet hovorových pásem 0,33,4 kHz, které pøedstavují jeden smìr jednoho
hovoru. Výhodou je to, e v hovorovém pásmu je obsaená i telefonní signalizace ve
formì telefonních znaèek, která je modulována, zesilována a odpadá tak paralelní systém, který by se o to staral. Ovem i zde se naráí na fyzikální bariéry. Parametry stávajících dálkových vedení (tzv. kroucené ètyøky) jsou pro pøenos znaènì nevhodné. Jedná
se pøedevím o vysoký útlum, intermodulaci a vysoký vliv umù, které omezují horní
kmitoèet FV pásma. Technologie elektrických obvodù ukazuje, e je moné modulovat
i tyto VF pásma do jetì vyího VF pásma. Vznikají tak FDM systémy I., II. a IV. øádu,
které pro svou rozíøenost a znaènou sloitost patøí do III. generace (obr. 2.3).

2.6

Tøetí generace

Mylenka systému tøetí generace, frekvenèní modulace, vznikla ji mezi II. a III.
Hlavním dùvodem zaèlenìní do III. generace je fyzické médium, které je dùvodem tohoto generaèního rozdìlení. Dálkové kabely byly konstruovány jako kroucené ètyøky pro
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pøenos nf signálu o poètu tak 40 ètyøek (160 drátù), na kterých bylo mono pouít FDM
1 øádu. Slabý prùmìr vodièe vykazoval vysoký útlum a omezoval maximální horní pouitelnou frekvenci. Zmìna profilu dálkového kabelu skonèila v obdobì koaxiálního kabelu. Parametry koaxiálního kabelu jsou pøedurèeny k pøenosu vyích harmonických
signálù (1001000 kHz), které daly prostor pro vznik FDM III. a IV. øádu umoòující
pøenos stovek a tisícù telefonních hovorù mezi dvìma ústøednami. Ústøedna spojující
tøi a více dálkových smìrù byla nazývána jako uzlová. Hlavní nevýhodou FDM systémù
je velmi nízká kvalita hovorù a pøeslechy na VF kanálech. Pøipomeòme jen, e v této
dobì se zaèínají objevovat první pokusy s digitálním zpracováním telefonních hovorù,
které udávají dalí smìr pro rozvoj zcela nových principù pøenosových systémù. Vzhledem k rozsáhlému výrobnímu proudu socialistického bloku Evropy v duchu tøetí generace ústøeden, se stala FDM a køíové spínaèe na dlouhou dobu brzdou vývoje digitálních
telekomunikací v tìchto zemí.

2.7

Ètvrtá generace

Diametrální zmìna systému spojování pomocí èasových multiplù se pøirozenì projevila i v pøenosové technice. Signál se ji nepøenáí analogový èi FDM modulovaný, ale
vyuívá se èasového polohování více vzorkù v jednom datovém toku. Obecnì mluvíme
o PCM. Digitální signál je prezentován jako logické støídání jednièek a nul, které je
aplikováno na fyzické médium. To mùe být klasické metalické vedení nebo novìjí
technologie pomocí optického kabelu. Základní rozdíl oproti analogovému signálu je
v tom, e se signál nezesiluje, ale regeneruje. Po urèité dobì je nutné vloit tzv. opakovaè, který je jetì schopen jednoznaènì urèit logickou úroveò a následnì ji vygeneruje
znovu, a to z ostrými hranami. Pokud by se signál zesiloval, zesiloval by se èím dál více
tvarovì zkreslený. Zkreslení se projevuje tzv. lichobìníkovatostí obdélníkového prùbìhu. To je zapøíèinìno integraèním efektem kapacity vedení. Paradoxní je, e takovýto
digitální signál je zcela nevhodný pro pøenos pomocí koaxiálních kabelù, které byly
hojnì poloeny v dobì éry FDM systémù. Výhodnìjí je pouití klasických kroucených
párù v kabelu. Nejèastìji pouívaný systém této generace byl tzv. dvoumegabit. Tato
technologie je pouívána ve více systémech. V telekomunikacích se zmiòovanému systému øíká peceemka. Ta pøenáí telefonní hovory v digitálním tvaru a pøenáí i telefonní signalizaci, která ovem není plnì digitální v pravém slova smyslu. Pouití nala v dobì
pøekryvné digitalizace jako spojovací pøíèka mezi novou a starí ústøednou.
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2.8

Ètvrtá a pùltá generace

Tato generace vychází z principù pøenosu digitálního hovoru ètvrté generace v celé
íøi pøenosového systému. Vykazuje vysokou integritu øízení a optimalizace smìrování
a vytíení jednotlivých dálkových spojù. Systém pouívá optického kabelu a je schopen
èasovì sdruit i nìkolik 2Mbit okruhù a vytváøet tak PCM II. a III. øádu. Tato technologie splòuje kritéria na nároèné poadavky propustnosti hovorù v dobì HPH (hlavní provozní hodina). Od ètvrté generace se lií pøedevím logikou smìrování hovorù. Datové
toky pøenosového systému jsou pouze prostøedkem pro pøenos dat. A za data jsou povaovány jak hovory, tak signalizaèní informace o telefonním hovoru. Spojení spojovacího
a pøenosového systému vytváøí novodobou inteligentní telekomunikaèní sí. Její základní charakteristika je, e existuje globální informace o vech bodech telekomunikaèní
sítì. Sestavení telefonního hovoru mùe být provedeno zcela po jiných pøenosových
linkách ne je pøenos vlastního hovoru. Lze je monitorovat a optimalizovat zatíení telefonní sítì. Kadá telefonní ústøedna je pøipojena tzv. v okruzích, tj. minimálnì ze dvou
stran. Obecnì lze tedy øíci, e se jedná o pøenosový systém, kde speciální SW obsluhuje
univerzální datové toky.

Obr. 2.4
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Architektura pøenosu a øízení hovoru pomocí dvou nezávislých systémù

2 Pøenosové systémy

23

