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INTRODUCCIO
Quan em disposo a escriure aquest artiele tinc al
davant un retall de la premsa d'aquest darrer cap de
setmana. Es demana un responsable de manteniment a
primer nivell i de diagnosi d'avaries per un determinat
sistema de transmissió, tot amb l' objectiu d' aconseguir
una optimització de xarxa i una alta qualitat de servei.
Addicionals responsabilitats també són requerides,
aiximateix, no cal oblidar un bon nivell d'angles i un
mínim de 5 anys d' experiencia. Per últim, un coneixement
específic és desitjat: els sistemes Nortel TN-16 SDH. En
definitiva, i sense perdre més el temps, es demandaven
ENGINYERS DE TRANSMISSIÓ SDH.
Llegit aixa, es deriva una pregunta elau: Que significa l'acranim SDH ? I més importants encara, entre
d' altres, desde quan es parla de SDH? quin abast té SDH
? I en que pivota SDH ?
SDH significa Synchronous Digital Hierarchy, que
també es pot trobar en la seva traducció literal com JDS
(Jerarquia Digital Síncrona). És un esatndard per xarxes
síncrones de telecomunicacions aptiques de gran capacitat
(o, equivalentment, d'alta velocitat).
Hi haura qui pugui pensar en SONET/SDH com
unes noves tecnologies aparegudes de la nit al dia a
l'escenari de les telecomunicacions. No és pas així, la
decada deIs '80 fou d'ardua recerca per aconseguir les
característiques que avui se'ls apunten.
SDH sorgí arran del desenvolupament de SONET
(Synchronous Optical NETwork), comenc;:ant els seus
treballs aljuny de 1986, per part del Grup d'Estudi XVIII
del, llavors, CCITT.
Diferents temes que espero tractar arailo en següents
ocasions són:
Perspectiva histarica.
L'estructura de trama.
L'antecedent PDH.
SDH i SONET en més detall.
Els conceptes de xarxa síncrona i multiplexació
directa síncrona.
. Les interfícies físiques de línea.
. La interfície de nodes de xarxa (NNI, Network
Node Interface).
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La problematica de la sincronització.
Les capc;:aleres i les funcions deIs seus bytes.
Les capacitats OA&M ("Operations,
administration and maintenance").
Especificacions de les Recomanacions.
Productes del mercat.
Implantacions reals.
Etc.

CRONOLOGIA
Es desenvolupa a continuació una perspectiva
histarica del peculiar naixement (amb disputes ineloses)
d' ambdues tecnologies.

1984. A instancies de MCI, elICCF (Interexchange
Carrier Compatibility Forum) demana a TIque treballés
en estandards que permetéssin la interconnexió de
terminals de transmissió aptica sobre fibra, amb les
característiques de multipropietari i multifabricant
(conegut com capacitat "mid fiber meet"). Del munt de
propostes de ICCF, dues van encarregar-se al comite TI.
A l'agost de 1984, la proposta de parametres d'interfície
aptica s'encomana al subcomite TIXl i, 3 anys després,
dona lloc a un draft d'estandard sobre especificacions
d'intefície aptica monomode: l' ANSI T1.106-1988
("American National Standard for TelecommunicationsDigital Hierarchy Optical Interface Specifications, Single Mode"). De la mateixa manera, la proposta
d' operacions a llarg termini fou sotmesa al subcomite
TIMl, també donant lloc a un draft d'estandard sobre
manteniment de sistemes de fibra aptica: el TIM1.2/8737R2 ("Functional Requirements for Fiber Optic
Terminating Equipment").
Febrer, 1985. Bellcore (Bell Communications
Research) proposa al subcomite TIXl del Comite TI,
acreditat de ANSI, per estandarditzar interfícies aptiques
portadora a portadora. S' aconseguiria així, per a sistemes
de fibra aptica, interconnexió, tant multipropietari com
multifabricant, de terminal s de transmissió sobre fibra
aptica, i també d'elements de xarxa de fibra aptica de
diferents funcionalitats (multiplexors de terminació de
línea aptica, sistemes d'interconnexió digital, etc.). En la
mateixa proposta se suggeria: a) una fanulia jerarquica de
senyals digitals, on les velocitats fossin múltiples enters
d'un senyal de mOdul basic, i b) una tecnica de
multiplexació per intercalació de bits, que permetés
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implementacions econamiques. Aquesta proposta també
significa el naixement del terme SONET. I, per últim,
dona lloc a un draft d'estandard: l'ANSI T1.105-1988
("American National Standard for TelecornrnunicationsDigital Hierarchy Optical Rates and Formats
Specifications").
Agost, 1985. T1Xl aprova la proposta de projecte
basada en el principi de SONET. Més de 30 ens
contribuiren a l' esfor~ que requerien formats i velocitats.
El principal motiu de confrontació era la velocitat del
mMul basic: mentre Bellcore proposava 50,688 Mbit/s i
AT&T apostava per 146,432 Mbit/s, s'acaba acceptant
una velocitat de 49,920 Mbit/s. Alhora, el concepte de
tributaria virtual (Virtual Tributary, VT) s'introduí,
acceptant-se com el fonament de transport de serveis
DSl.
Juny, 1986. El CCITT expressa, per primer cop,
interes en SONET (que, iniciat al subcomite T1Xl,
estava pensat per xarxes de telecomunicacions d'EUA),
amb la qual cosa sorgiren majors dificultats de procediment
(contribucions, multitud de visions, consens, diferencies
en la segmentació del procés i en les necessitats
dipositades, ... ). Perexemplificar-ho: el CCITTtreballava
perreunions d' Assemblees Plenanes cada4 anysi trobades
intermitges espaiades entre 6 i 9 mesos; els subcomites
tecnics de TI es trobaven com a mínim 4 cops per any.
D' altra banda, T1Xl veia en l' estandardització de SONET
el mitja per aturar la proliferació d' imcompatibles
terminals de transmissió sobre fibra aptica, percepció
que no era compartida per moltes altres nacions que, o bé
tenien les xarxes plenament regulades, o bé es
caracteritzaven perun ambient no competitiu. Ja al Juliol,
1986, el Grup d'Estudi XVIII del CCITT inicia l' estudi
d' una nova jerarquia de senyals síncrons i del seu associat
NNI (aquest, a diferencia de l'UNI de XDSI-BA, pot
definir-se com una interfície de xarxa de me di no
específic). Les discrepancies no faltaven perque EUA
volia un estandard internacional sense haver de retocar
SONET o retardar seriosament un estandard nacional
america sobre el que les xarxes d'OTC (Operating
Telephone Company) feien plans.
Febrer, 1987. Trobada d'experts en XDSI del
Grup d'Estudi XVIII del CCITT a Brasilia. Es caracteritza
perque d'una banda, EUA i Canada proposaren, ja de
manera formal; una estructura de trama de NNI basada
sobre la interfície SONET (on el concepte basic de
SONET residia en definir una nova interfície síncrona
amb la velocitat base de 50 Mbit/s i amb intercalació de
bits per aconseguir una interfície del nivell de 150 Mbit/
s). De l' altra, NTT proposa (amb el suport de BT i Suecia)
una universal NNI de velocitat 150 Mbit/s amb estructura
de bytes. Alhora, es presenta el nou concepte de
multiplexació síncrona.
Tot i que de manera informal, el bandol europeu
insta a l' america a canviar la seva intercalació de bits per

una multiplexació per intercalació de bytes, acomodantse així a 1'estructura de trama de 150 Mbit/s.
Abril, 1987. Inici de la participació deIs
representants de les delegacions japonesa i anglesa. Les
dificultats de procedirnent semblenresoldre' s parcialment,
perque dues grans posicions donen suport a TIXl per
l'estandard internacional SONET, i alhora fan de
mitjancers entre T1Xl i CEPT. Al mateix temps, iamb
Bellcore al capdavant, s' inicien un gran nombre de farums
de debat a la recerca d'una solució acceptable pertotes les
parts que, tot i que de manera informal, gaudien del suport
corporatiu de diverses cpmpanyies americanes que
inc10ien fabricants, proveidors de xarxes, etc.
Maig, 1987. Havien passat 3 mesos i 3 trobades
desde la trobada de Brasilia al subcomite T1Xl, i la
posició fou d'acceptació de la intercalació de bytes. El
resultat fou recollit en un nou draft d' estandard que es va
fer arribar al CCITT.
Juliol, 1987. Trobada a Hamburg del Grup d'Estudi
XVIII del CCITT. La confrontació va tomar a ser patent.
Mentre EUA i Canada proposaven un nivell de 150 Mbit/
s amb multiplexació per intercalació de bytes, basat en
una estructura de 13 files i 180 columnes (1' estructura de
trama SONET STS-3), NTT i BT proposaren una estructura de trama basada en 9 files i l' establiment d'una
universal NNI. Resultat d'aixa, es produiren 2 paquets
(ambdós estructurats en bytes), un consistint en una
estructura de 9 files i 270 columnes (afavorit pels palsos
de CEPTIETSI i la NTT), i l'altre fou, l'anteriorment
esmentat, de 13 files i 180 columnes. Un mínim comú
tenien entre elles: el madul basic america de 50 Mbit/s
podia obtenir-se d'una subdivisió de qualsevol deIs dos
paquets (o bé una estructura de 13 files i 60 columnes, o
bé de 9 files i 90 columnes).
"Quatre números o raons" van portar aEU A a haver
d'acceptar la proposta de 9 files: a) l'estructura era
adequada per acomodar la senyal primana de 2,048 Mbit/
s (que de fet, són 32 bytes de 125 ms cadascun, i serien
suficients 4 columnes de 9 bytes) i b) el nivell primari
america de 1,544 Mbit/s requeria 24 bytes de 125 ms, els
quals cabien perfectament en 3 columnes de 9 bytes.
Curiosament, no totes les administracions del CEPT li
donaven total suport, hi havia qui creia que l' estructura de
9 files afavoria més al senyal DS3 america que no pas al
CEPT de 34,368 Mbit/s.
Febrer, 1988. A principis de mes es troba el
CCITT i a finals ho va fer el T1Xl. Estava més aprop el
consens internacional; de fet, l' inentat de Tokyo, va estar
a punt d' acabar gaudint unanimitat.
En la posterior Trobada d' experts en XDSI a Seul,
s'introduiren, a l'original document dradft america, un
conjunt de detalls, entre els que destaquen que les
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tributarles de 50 Mbit/s havien de ser multiplexades per
bytes per obtenir senyals SONET de més alt nivell i que
en el senyal NNI de 150 Mbit/s s'havien d'inc1oure
estructures tributarles opcionals per acomodar millor el
senyal europeu de 34,368 Mbit/s. Els delegats americans
van veure que els equips no haurien de ser modificats i
acceptaren, també hi accedíTIXl ala Trobada de Phoenix.
Així doncs, es resolgué la problematica, produint un
conjunt de Recomanacions (de fet, tenien la consideració
de draft) entorn NNI: G.707 (sobre velocitats binarles de
SDH), G.708 (sobre NNI per SDH) i G.709 (sobre
l' estructura de multiplexació síncrona). Tot estava
practicament apunt per superar la votació. Durant els
mesos de maig i juny tingueren lloc les darreres
correccions.
Novembre, 1988. Trobada de Melboume. El
CCITT publica, després de l'aprovació en Assemblea
Plenarla, les primeres Recomanacions sobre NNI (les ja
esmentades G.707, G.708 i G.709). El Grup d'Estudi
XVIII del CCITT i els seus cossos d' estandardització
regionals (TI a EUA i CEPTIETSI a Europa) permeteren
ajuntar l' amplia varietat de velocitats de transmissió
regional s existents i formar SDH.
1988-1992. Dec1arat com el Període d'Estudi del
CCITT, caracteritzat pel desenvolupament de noves
Recomanacions sobre equips basats en SDH, gestió de
SDH i aspectes de xarxa SDH; la priorització
d' especificacions de multiplexors síncrons, sistemes de
línea de fibra optica i de gestió de SDH; 1'esperan~a de
completar el procés a finals de 1990 i l'inici d'estudis per
part del CCIR (International Radio Consultative Comitee)
sobre sistemes radio SDH.

Juny, 1989. Van comen~ar els treballs (que no
acabarien fin s la finalització de l' actual Període d'Estudi)
de preparació de 2 noves Recomanacions sobre aspectes
de xarxa: G.snal (sobre arquitectures de xarxes de
transmissió basades en SDH) i G.sna2 (sobre prestacions
i capacitats de gestió de xarxes de transmissió basades en
SDH, -el qualificatiu 'sna' res pon a Sdh N etwork Aspects. Aquests treballs sorgiren d'un error reconegut pel Grup
d'Estudi XVIII del CCITT: les Recomanacions d'equips
i de NNI de SDH d'aquest grup d'estudi havien estat
preparades abans que hi hagués un comú enteniment en
els principis de l' arquitectura i les capacitats de gestió de
les xarxes de transmissió basades en SDH.
Durant 1989 ja apareixen al mercat productes compatibles amb SONET. D'aquest moment en endavant tot
són aven~os cap al concepte "Broadband".

ESTRUCTURA DE TRAMA
L' estructura de trama escollida, ho és pel fet de ser
aplicable a tots els processos que tenen lloc en una xarxa
síncrona, basicament: multiplexació digital síncrona,
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interconnexió i cornmutació digital de tributarles. S'ha
adoptat:
· Estructuració en bytes, per proporcionar accés
directe a les tributarles.
· Generosa provisió de bytes pels proposits de gestió
de xarxa i d'equips.
· Mapeig periOdic de tributarles en trames.
· La descripció més convenient com un rectangle
(mapa bidimensional).
· La base de solucions en estructures de 9 files,
perque una tributarla de 1,5 Mb/s pot mapejar-se amb
27 bytes (25 d'informació i 2 de cap~alera) i una
tributarla de 2 Mbit/s pot fer-ho amb 36 bytes (32
d'informació i 4 de cap~alera).
· El Modul de Transport Síncron (STM-N,
Synchronous Transport Modules Level-N, N = 1,4,
16, etc.) és el bloc basic pel transport digital síncrono
· El senyal STS-l (Synchronous Transport Signal
Level-1) és el de nivell més baix i és el senyal basic de
SONET.
La STM-1 (senyal SDH de nivell basic) cO]1sta
basicament de dos elements: cap~alera de secció (SOH)
i contenidor virtual (VC-4). El mapa bidimensional en 9
files i 270 columnes de trama és el que segueix:

261

9

VC-4

SOH
9

Amb les següents dades tecniques: 2430 by tes/
trama i taxa de bits de 155,52 Mbit/s.
A la STM-4, resultat de l' ensamblatge mitjan~ant
intercalació de columnes de bytes de 4 senyals STM-1
paral·lels sincronitzats respecte la trama, tot es quadriplica
(obviament, excepte nombre de files: 9 i taxa de trames:
8000). Així: 1080 columnes, 9720 bytes/trama, taxa de
senya de 622,08 Mbit/s. El mapa bidimensional és:

4
9

SOH
interca
lades

36

VC-4's

intercalades

1044
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L' envolupant SONET STS-l (nivell basic)
consisteix en:

+-

9

3

Capc;:alera
de
transport:
Secció
+
línea

87
Bloc
d'informació
tributaria:
783 bytes.
(la la columna
és la capc;:alera
de ruta)

Les seves dades tecniques es resumeixen en:
90 columnes x 9 files de bytes.
Transporta 810 bytes ó 6480 bits.
Transmet a 8000 trames/s (és a dir, la duració de la
trama són 125 ms).
· Velocitat de transferencia: 51,840 Mbit/s (6480 x
8000).
· Cap9alera de transport (o part de transport de la
trama) a les 3 primeres colurnnes (27 bytes). D' aquestes,
les 3 primeres files (9 bytes) són per la cap9alera de
secció (o també cap9alerade regió) i les aIres 6 files (18
bytes) per la cap9alera de línea (o també secció
multiplexora).
· Part de SPE d'usuari de la trama: 87 columnes que
comprenen la tributaria o STS-l SPE (tot i que la 1a
columna de la capacitat de l' envolupant es reserva per
la cap9alera de ruta).
· Tributariad'usuari que consisteix en 86 columnes (o
774 bytes), opera a una velocitat binaria de 155,52
Mbit/s (51,840 x 3) i suporta desde VTs (1,544 Mbit/
s) a DS3 (44,736 Mbit/s).
Una trama interessant de la jerarquia SONET és la
STS-3, que es caracteritza per triplicar tant la cap9alera
de transport (9 columnes), com el bloc d'informació
tributaria (261 columnes). De fet, 1'envolupant SDH
comen9a amb la STS-3, que consisteix en 3 envolupants
STS-l, opera a una velocitat binaria de 155,52 Mbit/s
(51,840 x 3) i té la suficient capacitat per portar un canal
H4 de la XDSI-BA.

L' ANTECEDENT PDH
(PLESYOCHRONOUS DIGITAL
HIERARCHY)
La jerarquia digital plesiocrona és la irnmediata
antecesora de la SDH.
Primerament, cal interpretar el terme 'plesiocron'.
Literalment del grec, significa "quasi síncron". A la
practica, aquesta interpretació ve del fet que en cada

etapa de multiplexació, la velocitat de les diferents
tributaries, tot i que es controla dins d'uns lírnits
especificats, no es sincronitza amb l' equip de
multiplexació.
El seu punt més feble és que per extreure un senyal
constituent d'una estructura de major ordre, en un node
interrnig i insertar una altra tributaria, és necessari que es
recorri tot el procés de demultiplexió fins al nivell apropiat
i es remultiplexi, després, a la velocitat de línea inicial.
Entre les Recomanacions que l' especifiquen tenim:
G.702, "Velocitats binaries de jerarquia digital".
Especifica, pels equips de multiplexació, la serie
d' estats dins la jerarquia en que han de trobar-se els
senyals de multiplexació per aconseguir la velocitat
binaria final a la que el senyal multiplexat és enviat a
un sistema de línea.
· G.955, "Sistemes de línea digital basats enlajerarquia
de 1,544 Kb/s sobre cables de fibra optica".
· G.956, "Sistemes de línea digital basats enlajerarquia
de 2,048 Kb/s sobre cables de fibra optica".
La intenció d' aquestes dues darreres
Recomanacions és aconseguir compatibilitat longitudinal
en seccions elementals de cable de diferents sistemes de
línea optica (p.ex. es possibilita així una instal·lació
paral·lela en el mateix cable de sistemes dissenyats per
diferents fabricants).
En contraposició, un esquema de transport totalment
síncron té els següents avantatges:
· Capacitat d'accés directe a tributaries de més baix
nivell i canals d'una senyal multiplexo
· Reducció de costos de multiplexació i transrnissió
per la més alta eficiencia que permet la xarxa síncrona
i la reducció del nombre o del volum deIs equips.
· A van9ades operacions d' administració i
manteniment perque el canal OAM té una identificació
directa al multiplexo Conseqüencia d' aixo, aconsegueix
compatibilitat transversal en seccions elementals de
cable (és a dir, poden mesc1ar-se equips de diferents
fabricants), mentre que PDH es queda en la
compatibilitat longitudinal (o sigui, que els equips de
diferents fabricants només poden constituir
instal·lacions paral·leles); -de fet, cal assegurar que els
nous sistemes proporcionen compatibilitat longitudinal
amb els sistemes de línea plesiocrons existents,
recomanats a G.955 i G.956.
· La més alta velocitat de la xarxa síncrona permet un
transport eficient i flexible de serveis de banda ampla
(ofereix barreja de tributaries a diferents velocitats i
una simple intercalació de bytes per tenir un senyal de.
més alta velocitat de transrnissió).
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SDH I SONET EN MÉs DETALL
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) és un
est1mdard internacional per xarxes síncrones de
telecomunicacions optiques de gran capacitat (o alta
velocitat). Arran del desenvolupament de SONET, té
l' inici deIs seu s treballs al juny de 1986, per part del Grup
d'Estudi XVIII del, llavors, CCITT. Cal considerar que,
en els inicis, van ser d'utilitat els progressos en la tecnica
LSI (Large Scale Integration), en fibra optica, en software i l' estandarditació de les característiques basiques
de la XDSI-BE.
La taula següent vol ser un recullles Recomanacions
exclusives sobre SDH:
Recom.
Titol
G.707 Velocitats binaries de laSDH
G.708
G.709

Interfjcie de nade de xruxa (NNI)
per SDR
Esb:uctw"a
de
multiplexació
síncrona

G.781

Estructura de Recomanacions
sobre l'equip de SDH

G.782

Tipus i cwacteristiques generals
de multiplexació de SDH
Característiques
deis
b10cs
funciouals
de
I'eqllip
de
multiplexació per SDH
Gestió de la SDR

G.783

G.784
G.957
G.958

Interficies optiqlles per eqllips i
sistemes basats en SDR
Sistemes de linea digital basats en
SDR per 6s en cables de fibra
óptica

Contingut
Especifica Wl conjtmt de velocitats binilries jerarquiques que
constitueixen la SOR
Descnu les ventatges oferides per la SDR i pel metorle de
multiplexació digital síncrona
Recomana !'estructw-a de trama de les seoyals digitals
multiplexades en la interficie de norle de xarxa (NNI) d'noa
xarxa di.¡rital síncrona, inclosa la XDSl
Exposa l'eslrnchn-a de les Recomanacions sobre I'equip de
multiplexació per la SDH (i emmcia sobre totes les que es
fornunenta).
Descrill les fiIDCiolls de I'equip de multiplexació SDR, les
prestacious geuerals uecessanes, i dóua exemples diversos.
Descriu les iuterflcies i funcions a sustentar pels equips de
multiplexació a la SDH (que teueu les caracteristiques
geuerals desmtes a la G. 782).
DesctlU un model d'organització i m;pectes de gestió deIs
equips SDR
Especifica els panulleb"es de la interficie óptica peIs equips i
sistemes que admeten SDR
Indica requel"iments peIs sistemes de líuea digitals sincrons"

Altres dues Recomanacions, G.sna1 ("Arquitectures
de xarxes de transmissió basades en SDH") i G.sna2
("Prestacions i capacitats de gestió de xarxes de transmissió
basades en SDH"), tracten d'aspectes de xarxa SDH
(SNA, SDH Network Aspects). Aiximateix, altres
Recomanacions que són d'utilitat són: G.774, G.703
M.300, entre d'altres.
SONET (Synchronous Optical NETwork): és la
versió americana de l'estandard SDH; per ser exactes,
SDH és l' estandard internacional, i posterior, de l' amerid
SONET (sorgit d'esfor~os de Bellcore i establert pel
comite T1X1 de I'ECSA -Exchange Carriers Standards
Association-).
Se I'ha definit breument com un estandard per la
connexió entre sistemes de fibra a nivell optic. I es
caracteritza per:
· Establir el format de multiplexació estandard usant
bloc s de senyals de (N x 51,84) Mbit/s.
· Establir l' estandard de senyal optica per
interconnectar equips de diferents fabricants (amb tot,
també s'usen senyals electriques per interconnectar
elements de xarxa com multiplexors, commutadors i
sistemes cross-connect).
· Extensives capacitats, dins de l' estandard, perOAM.
· Defineix un format de multiplexació síncrona per
portar senyals digitals de més baix nivell: DS 1, DS 1C,
DS2, CEPT1, etc.
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· Suporta la jerarquia de senyals digitals CEPT del
CCITT (ara UIT-T).
· Estableix una arquitectura flexible capa~ d'acollir
aplicacions futures com XDSI-BA.
El sistema SONET és definit com una jerarquia de 3
nivells: secció, línea i ruta.
La jerarquia de transmissió optica SONET es recull
en la taula següent,juntament amb el nombre d' equips de
DS3s, DS1s o DSOs continguts dins de cada nivell de
portadora optica:
Jernrquia Jel"'arquia
Elecmca
Optica
STS·1
OC·1
OC-3
STS·3
OC·9
STS·9
OC-i2
STS·12
OC·1B
STS·1B
OC-24
STS·14
OC·36
STS·36
STS-48
OC-48
STS·96
OC·96
OC-192
STS·192

Designació
UIT-T
S1M-1
S1M·3
S1M-4
S1M·6
S1M-B
S1M·12
S1M-16
S1M·32
S1M-64

Velomat de
lines(MbiUs)
51.&40
155.520
466,560
622,080
933,120
1244,160
1866.240
2488,320
4876,640
9953.280

Equivalent
nO deDS3
1
3
9
12
18
24
36
48
96
192

Equivalent
nO deDSl
28
&4
252
336
504
671
1.008
1.344
2.688
5.376

Equivalent
nO deDSO
672
2.016
6.048
8.064
12.096
16.128
24.192
32.256
64.512
129.024

A la qual cal fer les següents observacions:
Les implementacions més populars actualment són:
OC-1, OC-3, OC-12 i OC-48.
· Hi ha nivells que no s'usen a Europa, America del
Nord o Japó.
· STS-1 forma la base del senyal optic portador de
nivell1 (OC-1), en el qual es fonamentalajerarquiade
senyals optics síncrons.
· EIs senyals d' alt nivell són multiplexació de n senyals
més baixos, designant STS-n i OC-no
· Només STS-1 i STS-3 estan definits comestandards
electrics.
· OC-1 és el bloc basic de la construcció de SONET.
És el més baix nivell optic que pot usar-se en equips i
interfícies de xarxa. El senyal OC-1 (de polsos optics)
és fruit de l'aleatorització i posterior conversió deIs
polsos electrics que formaven el senyal STS-1.
· Les equivalencies entre columnes són:
1 OC-l a 1 DS3; 1 DS3 a 28 DS1s; 1 DS1 a 24 DSOs.

ELS CONCEPTES DE XARXA SÍNCRONA I
MULTIPLEXA CIÓ DIRECTA SÍNCRONA
Xarxa síncrona: és tracta d'una xarxa en que tots
els nodes obtenen els seu s senyals de temporització d'un
mateix rellotge, anomenat rellotge mestre de la xarxa.
SDH fou ideada com una xarxa síncrona, alhora, tot
permetent el funcionament asíncrono
EIs requeriments basics pel que llavors eren "xarxes
futures" foren:
· Capacitat de gestió i compatibilitat de senyals: tant
"backward" (per canals B de 64 Kbit/s i xarxes en 1,5
i 2 Mbit/s) com "forward" (per canal s H4 de 135 Mbit/
s i capacitats ATM).
· Interoperació internacional senzilla (entre jerarquies
basades en 1,5 Mbit/s i 2Mbit/s).
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· Reducció deIs cost del node de xarxa, per l'ús de
multiplexació síncrona i interconnexió.
· Ú s de facilitats a disposició per permetre l' evolució
de les xarxes existents cap a les basades en les noves
interfícies.
· Facil acomodació de possibles futurs serveis i
tecnologies, com ATM.
· Potencial per proveir una velocitat de servei flexible.
· Assegurar que les Recomanacions adoptades per
SDH siguin consistents amb altres iniciatives de xarxes
extenses abra~ades per les activitats TMN
(Telecommunications Management Network).
EIs avantatges més importants que aporta una xarxa
digital síncrona (basada en SDH) són:
· Capacitat de banda ampla.
Tot i tenir interfícies de 1,5 Mbit/s i 2 Mbit/s, també
es disposad'interfíciesd' alta velocitat (50i 150 Mbit/
s). Així, es poden satisfer: interoperació LAN/WAN,
teleconferencia de video commutada, distribució de
senyal HDTV, comunicació entre computadors a alta
velocitat, etc.
· Capacitat de manteniment i operació.
Amb una capacitat de cap~alera de l' ordre de Mbit/s,
es milloren les capacitats de manteniment, control,
execució i administració. Gracies a aixo, l'usuari final
veu millors serveis de transport, com són: funcions de
control d'usuari final millorades per operacions en
xarxes privades; serveis "time-of-day"; millors
disponibilitat i qualitat.
Interfícies estandard.
Les interfícies universals de SDH asseguren la
connexió, a nivell internacional, de xarxes digitals
(recordar que s'havien aadoptat jerarquies de velocitats
diferents entre America del Nord: 1,5 Mbit/s, 6,3
Mbit/s i 45 Mbit/s; Europa: 2 Mbit/s, 8 Mbit/s i 34
Mbit/s i Japó: 1,5 Mbit/s, 6,3 Mbit/s i 32 Mbit/s).
Així: els nous serveis seran, més que mai, "worldwide"
i les companyies operadores (o PTT, Public Telegraph
and Telephone) poden tenir múltiples proveIdors.
· Aplicacions flexibles.
El concepte clau són els punters de tributaria en NNI,
que permeten crear xarxes digital s síncrones en els
existents ambients plesiocrons (aixo és un gran ajut en
el desenvolupament i introducció de la tecnologia i els
nous serveis) i formar una tributaria de banda ampla
enclavant diverses tributaries de 50 Mbit/s ó
150 Mbit/s.
El que ha de quedar absolutament clar és que la
sincronització de la xarxa és essencial per tenir una
operació de xarxa economica que utilitza funcions digitals

com les d'interconnexió, multiplexació i commutació
basades en TDM.
Per tractar-se d'un sistema de linea optica síncron
també ha de tenir en compte l' aplicació (enlla~ interoficina
o intraoficina), el medi de transmissió optic (les lirnitacions
en quant a marge de longituds d' ona, tipus de transmissors,
etc., que presenta el medi), les característiques de disseny
globals (compatibilitat transversal, disseny,
implementació, unió d'enginyeries, etc.), 1'efecte del
CID -Consecutive Identical Digits- (cal avaluar la
immunitat a digits identics consecutius, entesa com la
capacitat d'aguantar totes les seqüencies de dígits que
poden trobar-se en els fluxos STM-N: cadenes de marques o espais que puguin resultar després d' aleatoritzar,
... ), els regeneradors (estan especificades les funcions
deIs regeneradors, tan en condicions normals com d' avaria,
pel que fa a processament de cap~alera, aleatorització de
línea, operacions i manteniment i les interfícies
corresponents), el jitter d' execució (hi ha uns requeriments
pel que fa a generació, transferencia i tolerancia de jitter
per tal d' aconseguir compatibilitat transversal, doncs les
característiques de jitter de regeneradors de diferents
dissenys han de ser compatibles -és obvi que, el
regenerador d'un fabricant no ha de produir una quantitat
de jitter que no pugui ser tolerat pel regenerador següent
d'un altre fabricant-), 1'error, disponiblitat i fiabilitat en
execució, la seguretat (en alguns paIsos, les regulacions
nacional s la fan necessaria fin s per proveir una facilitat
ALS -Automatic Laser Shutdown- al transmissor, en cas
de ruptura de cable), les operacions OAM (sota els
principis generals de TMN, hi ha la necessitat de proveir
funcions de gestió com: monitorització, localització
d'avaries, generació d'alarmes, etc., mitjan~ant la
vigilancia de parametres com: nivell de potencia optica
transmesa, perdues del senyal entrant, temperatura de
laser, etc).
La multiplexació directa síncrona és el principi
que es tradueix, gracies als multiplexors síncrons, en
facilitat d' accés a senyals tributaries individuals i
reencaminament molt més flexible. Tot, gracies al nou
concepte de VC que permet: muliplexar, interconnectar i
commutar diverses tributaries sense coneixer-les, ni el
seu contingut, i com que el VC "flota" dins la trama, no
cal alineació de trama VC al node de transit, rnninimitzantse aíxi el retard al node de transit.
Dos metodes de multiplexació són possibles: directa i anidada. Caracteritzats per:
· Compatibilitat entre ambdós, excepte en el
processament de punters.
· Més efectiu el directe en el procés de manipulació de
VC-l a Vc-3.
· L' anidat té l' avantage de poder manipular fins al
VC-4 inclós (i l' operació amb VCAs té l' avantatge
que és compatible amb totes les xarxes).
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Graficament:
El següent quadre ho mostra, pel tipus optic:
Observacions:
(i): En la Nomenc1atura, 'n' indicaelnivelljerarquic
STM.
VC-3

o
H

(b)

- (ii): D'acord amb les característiques de fibra

monomode de les Recomanacions G.652, G.653

VC-3 mapejats dins

un S'IM-l amb metode

directe
Recomanació

Caracterlstica de fibra
Dispersion-unshifted

G.652

VC-J

(e) VC-3 mapejats dins
un STM-l amb metode

G.653
G.654

anidat

LES INTERFÍCIES FÍSIQUES DE LÍNEA
La Recomanació G.957 té el proposit d' especificar
interfícies optiques SDH per tal que els fabricants tinguin
llibertat en la implantació deIs equips i, alhora, els
operadors de xarxa tinguin assegurat que els equips
constrults d' acord amb les especificacions es comunicaran correctament a nivell optic en un ambient
multifabricant.
Per cadanivell de la jerarquia SDH, la Recomanació
descriu interfícies per tres categories d'aplicació, que
cobreixen: interconnexions intraoficina (distancies < 2
km.), interconnexions interoficina de curt trajecte (d < 15
km) i interconnexions interoficina de llarg trajecte (d < 40
km, o també fins a 60). Per cada categoria d'aplicació
descrita, s' especifiquen els parametres optics d' interfícies
SDH en funció del tipus de fibra monomode Ua que
aquesta és la predominant en les xarxes de
telecomunicacions actuals), segons la c1assificació en
tres Recomanacions que fa el CCITT: G.652, G.653 i
G.654.
Per SDH es defineixen interfícies físiques tant
optiques com electriques, amb especificacions definides
per cada velocitat i segons 1'ambit d'aplicació.
Pel que fa al tipus electric, saber que l' ambit
d'aplicació és local (o inter-oficines); és a nivell STM-l;
codificat per CMI i caracteritzat per la Recomanació
G.703 del UIT-T.
Aplil'adó

IAmbit

Nomenclat1D'ft
(i)

In...•

Lo,'¡

I·n

Tipos de fibra
(monomode)
(ü)
0.652

l(mn)

DirtRnda
Mh.(km)

Estbnadó perdues
(dB) deldstema
(w)

[0.7]

1310

Oficina
g-u.l

c..rt

Ah'"

S-u.2

t---mo

G.6S1

1310

0.65260.654

1550

0,653

1550

15

[0,12]

Interoficiua

L-u.l
Ll"",

Ah", L-o.2
L-u.3
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1n.M(baixa
poteucia}
UsersSLMo

BIO
G.6S2

Transtnissors
optin
(iv)

(10,28] perSTM-l
40

MLM (baixa
pot.)
Lasers SLMo

[10.24] perSlM-4 MIM
pot.)
[10,20] per STM·16

(d'alta

DisDersion-limited
Dispersion-shifted
Attenuation-outinúzed

A nominal de fants
1310run
(optirnització
de· disversió)
1550 run
1550nm
1550 ron
1550nm

Categories d'aplicació
Les tres: Intraoficina,
interofícina de cwt i 11arg
tra1ecte.
Interoficina

I

Interoficina
trajecte

de

1Iarg

G.654, tenim les següents possibilitats reconegudes
per la Recomanació G.957:
- (iii): L'encava1cament entre els rangs d'atenuació
de les diferents categories proporciona flexibilitat als
dissenyadors deIs operadors de xarxa.
- (iv): S'entén perbaixa potencia un nivell de 50mW
(ó -13 dBm), mentre que el nivell aIt correspon a 500
mW (ó -3 dBm).

LA INTERFÍCIE DE NODES DE XARXA:
NNI
És la interfície normalitzada de xarxa, aportada
per SDH, que permet la interconexió directa d' equips de
transmissió de diferents fabricants. Una definició precisa
i breu és: la NNI és la interfície entre la facilitat de
transmissió (per medi de fibra optica, radio, ... ) i el node
de xarxa.
La xarxa necessita els següents requeriments per
unaNNI:
. Universalitat ("worldwide").
. Única interfície tan per transmissió, multiplexació,
interconnexió, com per commutació de senyals.
Millora de les capacitats OA&M.
Facil interoperació amb les interfícies existents.
Aplicabilitat a tots els medis de transmissió.
Quatre són les principals característiues de la NNI
(i que satisfan els requeriments descrits): estructura de
trama, metode de multiplexació síncrona, capacitats
OA&M i evolució de xarxa (aplicabilitat a diferynts tipus
de xarxes interurbanes, locals i metropolitanes).
Les aplicacions són (1) facilitar 1'evolució de les
xarxes plesiocrones actuals cap a xarxes síncrones, (2)
permetre la interoperació internacional, per exemple:
adopció del tipus de VC segons requeriments de xarxa
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(VC-3 per nacional i VC-4 per intern ac ional); interacció
de senyals basats en 64 Kbit/s i senyals de banda ampl a
com I' H4 ; interoperació entre xarxes basades en 1,5
Mbit/s i basades en 2 Mbit/s , i (3) permetre una suau
migrac ió cap a XDSI-B A, on el CCTrr -en el seu di adefi ní una U T ( er etwork Interface) basada sobre
SDH , a la recomanac ió T.432.

CONCEPES DIVERSOS:
A) PUNT ERS DE TRIB UTA RI A
SONET i SDH utilitzen el no u co ncepte de punters
per trac tar les vari acio ns de temporitzac ió (freqüencia i
fase) a la xarxa. EIs punters es caracteritzen per have r
sorgit com un conj unt de bytes que havien de contenir un
valor indi cador del primer byte de l Contenidor Virutal
dins del Contenidor d ' una trama. Concretament, el valor
del punterd ' AU dóna I' offset en bytes entre la pos ició del
punter i el primer byte de l VC (en terminologia SONET,
offset que indica la pos ició re lati va del primer byte de la
tribut a ri a din s la SP E). U n co p impl a nt a ts, 3
característiques els són propies:
· Tenen l' objectiu de permetre que la tributari a "tl oti "
dins la tributaria VT.
Permeten el funcionament a íncron en un a xarxa
síncrona i operac ions de xarxa dinamiques i tlex ibl es.
L' actual ització del punter a cada node permet afro ntar
desaju sts de fase de temporitzac ió i desajusts de
re llotge. L' actu alitzac ió respon al fet que el VC-4 pot
moure 's pos iti va o negati va me nt, 3 bytes de cop,
respecte a la trama de transport.
Si hi ha offset de freqüencia entre la veloc itat del SOH
i del VC , té ll oc e l procés de justi ficac ió de freqüencia
per mitja d ' omplir bytes al punter d ' AU.
· Reducc ió del retard de la xarxa quan aquesta funciona en mode asíncrono
Aba ns s' optava per bu ffe rs de des pl ac;:a ment VC-4 de
125 ms a les entrades deIs eq ui ps de multiplexac ió.
Aq ues ts, co mp o rt ave n 2 re ult a ts ind es itja ts:
introducció de retard a la senya l i deteri orament de la
senya l pel desplac;:ament. L' ús de punters evita aq uestes
dues característiques, pero crea un nou deteri orament
(qu e s'exposa a la tercera característica).
· Creac ió del de teri o rame nt de senyal denominat
Fluct uació per aj ust de punter.
Una tluct uac ió excessiva en un a senyal trib utana
in tl uira so bre e l funcionament deIs eq ui ps de xarxa
encarregats de processar e l següent enyal. Sera cura
de l d isseny. mi nimi tzar e l nombre d 'ajusts de punter.

temporització q ue puguin ocórrer durant la transm1ss ió a
través de la xarxa) i Mode e nclavat (que no uülitza
punters i la tributaria és fixa dins la trama -no pot tl otar. Aixo és molt simple i requereix que la temporit zac ió es
mantingui a través de la xarxa; només d ' aquesta manera
el processament del trafic s'executa eficie ntment).
Per al metode tlotant, es coneix per j ustificac ió de
fre qüencia el procés en que tenen lloc ajusts dinam ics de
punters del SPE, di sposant així de capacitat d ' aco modació
d' offsets de freqüencia i acce ptació de velocitat variables. (De fet, una situació de les més comuns en una xarxa
SONET és tenir equips operant amb rellotges lleugerament
di fe rents , donant lloc a offsets de freqüenc ia i la generació
d ' un SPE a una velocitat, mentre que el transport té lloc
a un a altra).
EIs ajusts de punter permeten que les trames SPE
tlotin r~s p ec te la capc;:alera de transport per mantenú un
ni ve ll nominal d 'emmagatze matge en les interfícies
d ' emmagatzematge elas tic .
Dos casos poden donar-se: " positi ve byte stuffing
i " negati ve byte stuffing".
Per pro tegir d ' errors d ' interpretac ió les operacions
de byte-stuffing, l' increment o decrement del punter és
redundantment codi ficat, tra nsmetent-se e l nou valor en
les proxjmes 3 trames a la d ' ajustament. Resultat d ' aixo ,
és que l' ajustament d ' un byte només pot fer-se un cop
cada 4 trames (o cada 500ms); aquesta elecci ó de
freqüenc ia d 'ajusts de temps respon més al desig de
simplifi care l procés (cada 4 trames SPE amb prec issió de
320 ppm ) que nopa al d 'assegurar un marge d 'operac ions
lliure d 'errors (cada 64 trames SPE i 20 ppm).
A mb tot, e l procés de byte-stu ffing (o bit-stuffin g)
introdueix un j itter de fase a les tri butaries SPE ( a les
se nyals DS I mul tipl exades en senya ls DS2 o DS 3, p. ex. ).

C) BI TS A DDICIO NA LS DE FA RC IM ENT
El següent exemple grafic mostra la func ió deIs bits
addic ionals de farc iment (bits amb q ue ha d ' omplir-se
l' espai de l contenidor que no és oc upat per ser menor la
capacitat req uerida per la senyal tri butaria). Sigui un
senya l de 140 M bit/s (exactament 139,264 Mbit/s)
sincronitzant-se amb un a capac itat de trafic de 149 ,76
Mbit/s (aportada pel C-4 ):

,

-,

SOH

B) JUSTIFlCACIÓ DE FREQÜÉNCIA
Es d isposen de dos metodes per mapejar la tributaria
a la tra ma: Mode fl otant (en que s' incrementa o decrementa
e l va lo r de l punt er p er co m pensa r va ri ac io ns de
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