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Conţinutul cursului

⚫ Metode de control a ecoului;

⚫ Ecoul în telefonie;

⚫ Tehnici de control a ecoului.

⚫ Principiile ISDN;

⚫ ISDN de bandă îngustă;

⚫ Interfaţa utilizator – reţea:

⚫ Punctele de referinţă S şi T;

⚫ Punctul de referinţă U;

⚫ Tehnici de duplexare pe două fire;
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Ecoul în telefonie

⚫ Generarea ecoului în circuitele telefonice;

⚫ Schema simplificată a unei legături telefonice digitale şi semnalele 

de ecou datorate reflexiilor la transformatoarele hibride.

⚫ semnalul sursă SE este transferat de pe bucla de  abonat la două fire pe 

circuitul de transmisie la patru fire de către transformatorul hibrid H1;

⚫ transformatorul hibrid H2 face trecerea de pe circuitul de transmisie la 4 fire pe 

bucla de abonat destinaţie la 2 fire;
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Ecoul în telefonie
⚫ datorită dezadaptărilor de la transformatoarele hibride H1 şi H2 apar reflexii 

care duc printre altele la apariţia semnalelor de ecou:

▪ ET1 şi ET2 la partea de transmisie;

▪ ER1 şi ER2 la partea de recepţie.

⚫ cele mai importante sunt semnalele de ecou generate de primele reflexii:

▪ semnalul de ecou ET1 la emisie şi de semnalul ER1 la recepţie;

▪ aceste semnale au nivele mai mari deoarece parcurg bucla la 4 fire de mai puţine ori;

▪ semnalele de ecou generate de reflexii multiple sunt mai atenuate, dar că au o întârziere 

mai mare.

⚫ Există două categorii de semnale de ecou şi anume:

⚫ ecoul la transmisie (ET) sau ecoul vorbitorului:

▪ este sesizat de persoana care vorbeşte sub forma unei replici întârziate a propriului său 

semnal;

▪ este datorat sistemului diferenţial H2 din punctul îndepărtat;

▪ efectul acestui ecou în telefonie depinde de următorii parametrii:

▪ nivelul ecoului – depinde de atenuarea întregului traseu de propagare al ecoului;

▪ întârzierea ecoului – este dependentă de structura circuitului (lungime, număr puncte 

de tranzit, număr de centrale).

▪ acest ecoul este cu atât mai stânjenitor cu cât nivelul şi întârzierea sunt mai mari.
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Ecoul în telefonie
⚫ ecoul la recepţie (ER) sau ecoul ascultătorului:

▪ este ecoul sesizat de persoana care ascultă;

▪ este datorat dezechilibrelor de la ambele transformatoare diferenţiale.

▪ efectele ecoului de la recepţie sunt cu atât mai supărătoare cu cât raportul semnal/ecou 

(S/E) este mai mic şi cu cât întârzierea ecoului este mai mare;

▪ la valori mici ale întârzierii ecoului ( 3ms), ecoul este perceput de persoana care ascultă 

sub forma unui sunet de peşteră (hollowness) sau sunet de butoi;

▪ efectul apare mai ales când dezadaptările sunt mai pronunţate la frecvenţe joase;

⚫ În cazul unor dezadaptări importante atât ecoul de la emisie cât şi 

cel de la recepţie pot parcurge de mai multe ori bucla la 4 fire:

⚫ se generează ecouri multiple;

⚫ la rapoarte semnal/ecou mai mari de 8dB ecourile multiple se pot neglija.

⚫ Particularităţile ecoului care apare într-o reţea telefonică digitală:

⚫ terminalul de abonat are o influenţă mare în apariţia fenomenului de ecou:

▪ trecerea la transmisia duplex-integral la patru fire se realizează în centrala locală, situată 

relativ aproape de abonat;

▪ distanţa relativ redusă dintre abonat şi transformatorul hibrid H1 face ca impedanţa 

terminalului de abonat să aibă o influenţă mai mare asupra impedanţei de intrare a liniei 

văzută de către transformatorul hibrid;
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Ecoul în telefonie
⚫ atenuarea ecoului pe circuitele din bucla la 4 fire este relativ redusă:

▪ circuitele de transmisie digitale inserează o atenuare de 0dB:

▪ atenuările din buclă se datorează transformatoarelor diferenţiale şi parţial 

convertoarelor A/D şi D/A;

▪ pentru creşterea atenuării pe circuitele la 4 fire se pot introduce atenuatoare 

suplimentare care asigură reducerea nivelului semnalelor de ecou.

⚫ comutaţia digitală determină întârzieri mari ale semnalului transmis:

▪ întârzierile caracteristice comutaţiei digitale sunt mult mai mari decât cele 

caracteristice comutaţiei analogice;

▪ aceste întârzieri fac fenomenul de ecou mai deranjant şi necesită reducerea 

nivelului ecoului;

▪ de exemplu: timpii de propagare într-un singur sens printr-o centrală digitală 

locală şi una de tranzit sunt de 1,2ms respectiv 0,45ms;

▪ rezultă un timp global de propagare în ambele sensuri de 3,3ms echivalent cu 

timpul de propagare pe o legătură analogică de 600km.
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Ecoul în telefonie

⚫ Instabilitatea sistemelor de transmisie apare dacă sunt îndeplinite 

condiţii legate de câştigul şi de defazarea în bucla la 4 fire:

⚫ oscilaţii apar de regulă la anumite frecvenţe la care se îndeplinesc condiţiile 

necesare întreţinerii oscilaţiilor:

▪ fenomenul se manifestă de regulă printr-un „fluierat”.

⚫ circuitele tind să oscileze la frecvenţe situate în vecinătatea benzii vocale:

▪ la aceste frecvenţe  dezadaptările transformatoarelor hibride sunt mai accentuate.

⚫ instabilitatea face inutilizabil circuitul afectat şi provocă diafonie.

⚫ Performanţe de ecou şi de stabilitate a circuitelor telefonice:

⚫ Toleranţa la ecou a transmisiilor pe circuite telefonice trebuie 

considerată separat pentru ecoul de la transmisie şi recepţie;

⚫ Trebuie considerate separat transmisiile de voce şi cele de date;

⚫ în transmisii de date ecoul de la emisie nu are practic nici un efect datorită 

separaţiei căilor de transmisie şi recepţie realizate de către modem;

⚫ în cazul transmisiilor de voce ecoul de la emisie este foarte deranjant, 

vorbitorul auzind propria sa voce;
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Ecoul în telefonie

⚫ Factorii care stabilesc toleranţa la ecoul de la emisie sunt:

⚫ numărul de bucle 2-4-2 care contribuie la generarea ecoului;

⚫ timpul de parcurgere al traseelor amintite;

⚫ atenuarea totală a traseului ecoului (inclusiv linia de abonat);

⚫ toleranţa la ecou exprimată prin teste de laborator:

▪ toleranţa la ecou se determină pentru diferite întârzieri şi diferite atenuări ale ecoului;

▪ reprezintă procentul vorbitorilor care caracterizează o transmisie de voce acceptabilă 

ca calitate pentru o anumită întârziere şi o anumită atenuare introdusă de traseul 

ecoului;

▪ atenuarea traseului ecoului asociată unei anumite toleranţe la ecou se poate 

caracteriza printr-o valoare medie şi o deviaţie standard.

⚫ Ecoul de la recepţie are un efect mai redus în transmisiile de voce;

⚫ efectele acestui ecou pot fi neglijate dacă atenuarea în buclă deschisă este 

mai mare de 8 – 10dB şi întârzierea ecoului este mai mică de 10ms;

⚫ în cazul unor întârzieri mici, de 3-4ms, poate apare aşa numitul „efect de 

peşteră”:

▪ semnalul vocal este distorsionat asemănător cu ecoul dintr-o încăpere.
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Ecoul în telefonie

⚫ În cazul transmisiilor de date efectul ecoului de la recepţie asupra 

performanţelor acestor transmisii este foarte pronunţat;

⚫ apare o caracteristică de frecvenţă a canalului oscilantă;

▪ atât caracteristica de atenuare cât şi cea de timp de grup are o formă oscilantă.

⚫ caracteristica de frecvenţă a circuitului afectat de ecoul de la recepţie se 

poate descrie cu ajutorul unui proces de filtrare;

▪ filtru care are funcţia de transfer dată de relaţia: 

▪ aec - amplificarea căii ecoului;

▪ ec - întârzierea căii ecoului.
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Ecoul în telefonie
⚫ Ex.: funcţia de transfer în frecvenţă a unui circuit afectat de ecou;

⚫ întârziere ecou = 1ms;

⚫ atenuare cale ecou: 5 şi respectiv 2:

▪ câştig cale ecou aec : 0.2 şi respectiv 0.5.
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Ecoul în telefonie
⚫ Performanţe de stabilitate a circuitelor telefonice afectate de ecou:

⚫ Se referă la două probabilităţi:

⚫ probabilitate de intrare în oscilaţie a circuitelor;

⚫ probabilitatea de asigurare a un parametru de stabilitate.

⚫ Stabilitatea unui circuit telefonic la 4 fire se defineşte ca şi 

amplificarea maximă, S, care poate fi inserată pe fiecare sens de 

transmisie fără a se pierde stabilitatea (fără a se genera oscilaţii);

⚫ atenuatoare: at1 şi at2;

⚫ amplificatoare: S1 şi S2.

⚫ atenuarea în buclă deschisă: ab-d;
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Metode de control a ecoului
⚫ Controlul ecoului cu atenuare (vezi fig. de pe slide anterior);

⚫ Marginea de siguranţă la oscilaţii (fluierare) depinde direct de 

atenuarea în buclă deschisă:

⚫ Creşterea cu 1dB a atenuărilor at1 şi at2 înseamnă:

⚫ o creştere cu 2dB a marginii de siguranţă la oscilaţii;

⚫ ecoul vorbitorului este atenuat suplimentar cu 2dB, iar ecoul ascultătorului 

este atenuat cu 3dB;

⚫ Dacă nivelul semnalului recepţionat trebuie menţinut constant, 

creşterea cu 1dB a atenuărilor at1 şi at2 induce:

⚫ o atenuare de 1dB a ecoului vorbitorului şi de 2dB a ecoului ascultătorului;

⚫ O soluţie mai bună este inserarea controlată a atenuărilor:

⚫ efectul ecoului creşte dacă creşte întârzierea totală pe conexiune:

▪ atenuările sunt inserate pe măsură ce creşte lungimea căii;

▪ controlul ecoului prin atenuare nu este o soluţie adecvată pentru întârzieri mari.
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Metode de control a ecoului
⚫ Supresorul de ecou;

⚫ Acest echipament inserează într-o conexiune o atenuare mare 

(chiar întrerupere) într-un sens de transmisie sau altul; 

⚫ scopul este inserarea unei atenuări mari în direcţia opusă căii de transmisie;

▪ se presupune că la un moment dat semnalul de voce este transmis doar într-o 

singură direcţie;

⚫ rezultatul este o atenuare mare a semnalului de ecou;

⚫ se introduc inevitabil limitări de amplitudine în perioada când ambele 

persoane vorbesc;

▪ se poate forţa un mod de lucru semi-duplex pe linia telefonică.

⚫ în cazul transmisiilor de date supresorul de ecou este dezactivat cu ajutorul 

unui semnal transmis de modem (2100Hz);

▪ se asigură în acest fel o transmisie duplex-integral.

⚫ O problemă dificilă este alegerea unei strategii corecte pentru 

perioadele cu vorbire dublă;

⚫ când întârzierea de propagare este mare este dificil de detectat şi gestionat 

într-un mod corespunzător vorbirea dublă;
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Metode de control a ecoului

⚫ Principiul de funcţionare al supresorului de ecou:

⚫ Nu este posibilă cascadarea a două supresoare de ecou;

⚫ se poate ajunge la blocarea circuitului în perioadele de vorbire dublă.
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Metode de control a ecoului

⚫ Compensatorul de ecou (anulatorul de ecou);

⚫ Principiul de funcţionare al compensatorului de ecou: 

⚫ funcţionarea circuitului se bazează pe estimarea caracteristicilor căii ecoului, 

dintre punctul de intrare (a), prin sistemul diferenţial şi până în punctul de 

ieşire (b); 

▪ această funcţie este implementată de aşa numitul estimator de ecou:

▪ estimatorul generează un semnal identic cu cel generat pe calea ecoului;

▪ semnalul estimat este scăzut din semnalul transmis afectat de ecou.
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Metode de control a ecoului

⚫ Schema bloc şi funcţionarea compensatorului de ecou:

⚫ semnalul de la vorbitorul distant: y(t);

▪ este semnalul de referinţă pentru compensatorul de ecou;

▪ este utilizat pentru a genera o replică a ecoului: rp(t);

▪ această replică este scăzută din semnalul vorbitorului apropiat afectat de ecou.

⚫ semnalul de la vorbitorul apropiat: x(t); 

⚫ ecoul: r(t);
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Metode de control a ecoului

⚫ Replica ecoului, rp(t), este generată prin aplicarea semnalului de 

referinţă unui filtru digital transversal:

⚫ coeficienţii filtrului sunt adaptaţi la funcţia de transfer a ecoului;

⚫ coeficienţii compensatorului sunt modificaţi astfel încât să se reducă eroarea 

e(t)=r(t)-rp(t):

▪ adaptarea coeficienţilor este posibilă doar dacă x(t)=0  este necesară detecţia 

vorbirii de la capătul apropiat.

⚫ Compensarea ecoului în ambele sensuri;
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Metode de control a ecoului

⚫ Compensarea ecoului pentru fiecare vorbitor este făcută la 

celălalt capăt al conexiunii;

⚫ este de dorit o configuraţie formată din două blocuri pentru a se asigură 

aceeaşi întârziere a ecoului în ambele sensuri

▪ numărul coeficienţilor compensatorului de ecou depinde de întârzierea ecoului;

▪ în configuraţia prezentată întârzierea dintre semnalul de referinţă şi ecou este 

minimă.

⚫ Compensatoarele de ecou sunt conectate la intrările canalelor la 

distanţă mare;

⚫ de ex. canale utilizate în legături internaţionale;

⚫ într-o reţea digitală compensatorul de ecou se conectează la intrarea 

canalelor multiplexului PCM utilizat în conexiuni interurbane/internaţionale;
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Metode de control a ecoului

⚫ Compensator de ecou în timp continuu (analogic): 

⚫ este o schemă de hibrid electronic care include două divizoare de tensiune 

comandate de semnalul de eroare; 

⚫ este o structură simplă şi economică cu doar două grade de libertate;

▪ în transmisii de voce poate asigura o compensare corespunzătoare a ecoului;

⚫ se poate utiliza în centrale de tranzit digitale care conectează centrale locale 

analogice sau PBXuri.
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Principiile ISDN

⚫ Probleme ale reţelelor digitale telefonice (reţele IDN telefonice):

⚫ Comutaţie de circuite:

⚫ corespunzător pentru transmisii de voce şi date de volum, dar 

necorespunzător pentru date în rafale;

⚫ Acces analogic al utilizatorilor în reţea;

⚫ Reţeaua de acces şi de transport proiectată pentru transmisie de 

voce;

⚫ Tehnici de codare şi caracteristici de circuite destinate transmisiei 

de voce:

⚫ cuantizare neuniformă, caracteristici de frecvenţă filtre;

⚫ Echipamente terminale separate pentru transmisii de voce şi date;

⚫ interfeţe de echipamente separate pentru voce şi date.
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Principiile ISDN
⚫ Caracteristici de bază/principii ISDN: 

⚫ Aplicaţii de voce şi de date utilizând un set limitat de facilităţi 

standardizate;

⚫ defineşte scopul ISDN şi mijloacele de realizare: utilizarea unui set limitat de 

tipuri de conexiuni şi interfeţe de reţea cu utilizări multiple.

⚫ Asigură aplicaţii comutate (comutaţie de circuite şi de pachete) şi 

aplicaţii ne-comutate (linii dedicate);

⚫ Este bazat pe conexiuni de 64kbps;

⚫ rata de bază ISDN aleasă datorită faptului că este rata de bază în telefonia 

digitală.

⚫ Reţea inteligentă:

⚫ asigură servicii complexe pe lângă o comutaţie simplă de circuite şi un 

management complex de reţea.

⚫ Protocol cu arhitectură stratificată:

⚫ protocoalele de reţea ISDN au o structură stratificată în concordanţă cu 

modelul OSI; accesul unui utilizator poate varia în funcţie de serviciul cerut.
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Principiile ISDN
⚫ Configuraţie variabilă;

⚫ sunt posibile mai multe configuraţii pentru implementarea ISDN.

⚫ Servicii ISDN (pe lângă voce):

⚫ facsimil;

⚫ teletex (schimb rapid de mesaje între terminale);

⚫ videotex (servicii interactive de acces la informaţii);

▪ aceste servicii sunt disponibile la o rată de 64kbps (sau la o rată mai mică)..

⚫ Interfaţa utilizator:

⚫ utilizatorul are acces la reţea printr-un canal digital generic (“digital pipe”);

⚫ canale generice sunt disponibile pentru diferite necesităţi;

⚫ rata de transfer dintre utilizator şi reţea este constantă, dar poate fi 

partiţionată în diferite moduri pentru diferite servicii;

▪ semnale de control sunt necesare pentru multiplexarea în timp a datelor de la 

diferite servicii;

▪ semnalele de control sunt multiplexate pe acelaşi canal digital;

▪ utilizatorul plăteşte în funcţie de capacitatea utilizată a canalului disponibil.
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Principiile ISDN
⚫ Beneficiile ISDN:

⚫ flexibilitate şi preţuri reduse;

⚫ transmisiile de voce şi date nu necesită tehnici de transmisie separate.

⚫ Arhitectură ISDN;
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Principiile ISDN
⚫ Arhitectura reţelei de acces:

⚫ Canalul digital generic între utilizatorul şi centrala ISDN are un 

număr de canale de comunicaţie de următoarele tipuri:

⚫ canal B: debit 64kbps; utilizat pentru: 

▪ date digitale;

▪ voce codată PCM;

▪ combinaţie de trafic de date la rată de 64kbps:

▪ transfer de date (fişiere) la viteză medie;

▪ facsimil; 

▪ video cu baleere lentă.

⚫ tipuri de conexiuni pe canalul B:

▪ conexiuni cu comutaţie de circuite;

▪ conexiuni cu comutaţie de pachete;

▪ conexiuni semi-permanente.

⚫ canal D: debit 16 sau 64kbps; utilizat pentru:

▪ informaţia de control (CCS) pentru comutaţia de circuite;

▪ transfer de date cu comutaţie de pachete;

▪ telemetrie la debit redus fără informaţie de semnalizare.
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Principiile ISDN

⚫ canal H: debit 384kbps (H0), 1536kbps (H11), 1920kbps (H12); utilizat pentru:

▪ date la rate de transfer ridicate;

▪ aceste canale sunt utilizate ca şi canale la debite ridicate sau sunt divizate 

în mai multe canale de debit redus.

⚫ Tipuri de acces/serviciu:

⚫ Accesul de bază:

⚫ este destinat pentru utilizatori casnici sau pentru oficii mici;

⚫ rata totală (date + overhead) este:

▪ 192kbps pe legătura terminal utilizator – terminator reţea;

▪ 160kbps pe bucla de utilizator. 

⚫ Accesul primar:

⚫ este destinat pentru utilizatori de capacitate mare; pentru LAN sau PBX;

⚫ rata totală (date + overhead) este:

▪ 2048kbps – echivalent cadrul PCM primar E1;

▪ 1544kbps – echivalent cadrul PCM primar T1.
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Pricipiile ISDN

⚫ Clase de acces ISDN şi canalele asociate:
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1. Serviciu de bază 

 Rată: 192 kbps 

 Structură: 2B + D 

+sincronizare 

 

acces de bază 

B 

B        informaţie: voce+date 

 
D         semnalizare, telemetrie, alarme  

overhead 

2. Serviciu primar 

 Rată: 1544/2048 kbps 

 Structură: 2048kbps: 

 30B + 1D la 64 kbps 

Structură: 1544kbps: 

 23B + 1D la 64 kbps 

 

acces primar 

B 

B        canale de informaţie voce+date la 64kbps 

 
B 

D         semnalizare, telemetrie, alarme  



ISDN de bandă îngustă
⚫ Conceptul de arhitectură ISDN;

⚫ Această abordare asigură capacitate de buclă digitală pentru 

două tipuri de canale:

⚫ canale de date efective – canale B;

⚫ canal de control + canal date – canal D.
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ISDN de bandă îngustă

⚫ Semnalele de informaţie oferite de accesul digital complet sunt 

separate în unitatea de intrare a centralei digitale (controler 

central):

⚫ Canalele B şi informaţia asociată s (semnalizare) se trimit către 

utilităţile CS (comutaţie circuite) respectiv CCS;

⚫ Informaţia p (pachete) este rutată către facilităţile PS prin 

multiplexorul statistic (SM);

⚫ multiplexorul statistic concentrează circuitele virtuale la echipamentele PS 

(comutaţie pachete);

⚫ Informaţia de telemetrie t poate fi manipulată fie de blocurile CCS 

sau PS:

⚫ în primul caz informaţia este gestionată ca şi o datagramă;

⚫ în al doilea caz informaţie este transmisă pe circuite virtuale temporare sau 

permanente.
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Interfaţa utilizator - reţea

⚫ Interfaţa utilizator – reţea este definită de:

⚫ Grupuri funcţionale:

⚫ reprezintă o anumită dispunere (combinaţie) a echipamentelor;

⚫ Puncte de referinţă:

⚫ reprezintă puncte conceptuale de separaţie între grupurile funcţionale;

⚫ sunt definite prin utilizarea unui model structural;

⚫ echipamentele trebuie să fie conforme doar cu aceste interfeţe.

⚫ Grupurile funcţionale şi puncte de referinţă ISDN:
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Interfaţa utilizator - reţea

⚫ Rolul şi caracteristicile blocurilor funcţionale şi ale punctelor de 

referinţă sunt următoarele: 

⚫ NT1 (“Network Terminator 1”) – are următoarele funcţii:

⚫ conectarea efectivă la bucla digitală;

⚫ multiplexarea canalelor logice (de ex. 2B+D) utilizând TDM; 

⚫ NT2 (“Network Terminator 2”) – are următoarele caracteristici: 

⚫ are funcţii de comutare;

⚫ poate fi un PBX digital, un controler terminal sau un LAN.

⚫ TE1 (“Terminal Equipment 1”):

⚫ este echipat cu interfeţe ISDN standard:

▪ telefon digital;

▪ terminal integrat voce/date;

▪ fax digital.

⚫ TE2 (“Terminal Equipment 2”):

⚫ este un echipament non-ISDN (de ex. interfeţele RS-232 şi X.25).
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Interfaţa utilizator - reţea
⚫ Punctul de referinţă T:

⚫ terminator ISDN la partea utilizatorului;

⚫ separă echipamentele de reţea faţă de echipamentele abonatului.

⚫ Punctul de referinţă S:
⚫ interfaţă a terminalului ISDN individual;

⚫ separă terminalul utilizator de funcţiile de comunicaţii ale reţelei.

⚫ Punctul de referinţă R:
⚫ asigură o interfaţă non-ISDN între un echipament non-ISDN şi un echipament 

adaptor.

⚫ Punctul de referinţă U:
⚫ descrie semnalul de date full-duplex pe bucla de abonat digitală.

⚫ Configuraţii de acces ISDN:
⚫ a) architectură stea;

⚫ b) architectură magistrală pasivă;

⚫ c) architecture magistrală activă;

⚫ d) architectură inel activ.
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Interfaţa utilizator - reţea

⚫ Configuraţii de acces ISDN;

⚫ Configuraţia magistrală pasivă este cea mai utilizată:

⚫ maximum 8 terminale TE1;

⚫ lungime cablu 250-1000m pentru 1 TE1 şi 150m pentru 8 TE1.
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Punctele de referinţă S şi T

⚫ Interfaţa de bază utilizator-reţea (accesul de bază):

⚫ Funcţiile nivelului fizic în punctele S şi T: 

⚫ codarea semnalelor digitale; 

⚫ transmisie full-duplex pe canalele B şi D;

⚫ multiplexarea canalelor pentru alcătuirea accesului de bază;

⚫ activare – dezactivare a circuitului fizic;

⚫ alimentarea echipamentului terminal de la modulul NT;

⚫ identificare terminal;

⚫ localizare defecte;

⚫ acces multipunct:

▪ controlul accesului pe canalul D pentru realizarea accesului pe acest canal şi pe 

canalele B;

▪ canalele B sunt alocate în mod ordonat la un utilizator la un moment dat;

▪ canalul D controlează accesul pe canalele B;

▪ mai multe terminale pot încerca să acceseze aceste canale în acelaşi timp;

▪ un protocol special este necesar pentru rezolvarea conflictelor de acces; 
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Punctele de referinţă S şi T

⚫ Transmisia şi codarea liniei la interfeţele S şi T:

⚫ transmisie full-duplex pe 4 fire;

⚫ codare pseudo-ternară (AMI modificat) : 1 lipsă tensiune, 0 impuls negativ 

sau pozitiv – în mod alternativ;

⚫ rată de transfer: 192kbps=2*64kbps+16kbps+overhead.

⚫ Schema conexiunii dintre echipamentele TE şi NT:

⚫ Se asigură alimentarea distantă a echipamentului terminal de la 

echipamentul terminator reţea NT;

⚫ se utilizează un circuit fantomă construit peste canalele de date de 

transmisie şi recepţie:

▪ un canal de date duce potenţialul pozitiv, iar celălalt canal de date duce potenţialul 

negativ;

⚫ Este posibilă alimentarea echipamentului terminal (TE) de la NT 

pe un circuit separat sau invers alimentarea lui NT de la TE pe 

un circuit separat.
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Punctele de referinţă S şi T

⚫ Schema conexiunii dintre echipamentele TE şi NT:
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Punctele de referinţă S şi T
⚫ Multiplexarea canalelor de bază (2B+D) şi alcătuirea cadrelor 

de bază:

⚫ Se asigură transmiterea unui flux de 144kbps pe un canal cu 

debit 192kbps;

⚫ capacitatea suplimentară utilizată pentru sincronizare cadru şi control acces 

la canal D;

⚫ Structura cadrului de date multiplex la interfeţele S şi T:

An universitar 2019 – 2020

Semestrul II
Telefonie 36

L L FA D L L D L L D L L D L L F B1 B2 B1 B2 

A N FA D E M D E L D E S D E L F B1 B2 B1 B2 

 48 biţi ; 250s 
TE → NT 

NT → TE 

8 biţi 8 biţi 8 biţi 8 biţi 

 



Punctele de referinţă S şi T
⚫ Semnificaţia biţilor din cadrele definite în punctele S şi T:

⚫ Cadre de 48 biţi cu durată de 250s;

⚫ Cadrul de la TE la NT decalat cu 2 biţi;
⚫ biţii F-L sincronizează cadrul la partea de recepţie;

⚫ bitul FA este bit de sincronizare auxiliar;

⚫ N este bit de echilibrare pentru FA; N = FA negat;

⚫ bitul A activează sau dezactivează TE;

⚫ bitul M este utilizat pentru alcătuire multicadre;

⚫ S este rezervat pentru standardizări ulterioare;

⚫ F este totdeauna +0;

▪ primul bit de zero după bitul L inserează o violare a regulii de codare pseudo-

ternare (F şi L sunt alternante);

⚫ bitul L are rol de echilibrare în cc; 

⚫ bitul E utilizat în controlul accesului mai multor terminale la canalul D;

⚫ B1,2 sunt biţi de date din canalele B;

⚫ D este bit de date din canalul D.

An universitar 2019 – 2020

Semestrul II
Telefonie 37



Punctul de referinţă U

⚫ Reprezintă interfaţa dintre echipamentele de la abonat şi bucla 

de abonat;

⚫ Interfaţa U compune cadre de câte 240 biţi şi durată de 1.5ms, 

rata de transfer fiind de 160kbps;

⚫ Structura cadrelor este următoarea:

⚫ Cuvânt de sincronizare pe 18 bits;

⚫ 12 grupe de 18 biţi cu date de canal B şi D;

⚫ Un canal M de 4kbps pentru management şi alte aplicaţii.

⚫ Codurile de linie utilizate sunt următoarele:

⚫ Codul 2B1Q (“2 Binary 1 Quaternary”):

⚫ cod de linie eficient spectral cu 4 nivele - cod cuaternar;

▪ asociază un simbol cu patru valori posibile la grupuri de câte doi biţi (“quat”-uri) 

conform regulii de codare.
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Punctul de referinţă U

⚫ Codul 4B3T (“4 Binary 3 Ternary”):

⚫ asociază la fiecare grup de 4 biţi un grup de 3 simboluri ternare după o 

anumită regulă de codare;

⚫ codorul are 4 stări definite de o tabelă de codare:

▪ trecerea dintr-o stare în alta este dată de grupul de 4 biţi transmişi;

▪ fiecare grup de 3 simboluri ternare corespunde la un singur grup de 4 biţi, ceea ce 

permite o decodare simplă;

⚫ codul prezintă un anumit grad de redundanţă ceea ce permite o anumită 

protecţie împotriva erorilor de bit sau detecţia erorilor de bit.

⚫ Regula de codare 2B1Q:
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Bit 1 Bit 2 Simbol quat Nivel tensiune 

1 0 +3 2.5 V 

1 1 +1 0.833 V 

0 1 -1 -0.833 V 

0 0 -3 -2.5 V 



Punctul de referinţă U

⚫ Regula de codare 4B3T:
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Stări codor 

Grup biţi 

S1 S2 S3 S4 

0001 0 - + (1) 0 - + (2) 0 - + (3) 0 - + (4) 

0111 - 0 + (1) - 0 + (2) - 0 + (3) - 0 + (4) 

0100 - + 0 (1) - + 0 (2) - + 0 (3) - + 0 (4) 

0010 + - 0 (1) + - 0 (2) + - 0 (3) + - 0 (4) 

1011 + 0 – (1) + 0 – (2) + 0 – (3) + 0 – (4) 

1110 0 + - (1) 0 + - (2) 0 + - (3) 0 + - (4) 

1001 + - + (2) + - + (3) + - + (4) - - - (1) 

0011 0 0 + (2) 0 0 + (3) 0 0 + (4) - - 0 (2) 

1101 0 + 0 (2) 0 + 0 (3) 0 + 0 (4) - 0 0 (2) 

1000 + 0 0 (2) + 0 0 (3) + 0 0 (4) 0 - - (2) 

0110 - + + (2) - + + (3) - - + (2) - - + (3) 

1010 + + - (2) + + - (3) + - - (2) + - - (3) 

1111 + + 0 (3) 0 0 – (1) 0 0 – (2) 0 0 – (3) 

0000 + 0 + (3) 0 - 0 (1) 0 - 0 (2) 0 - 0 (3) 

0101 0 + + (3) - 0 0 (1) - 0 0 (2) - 0 0 (3) 

1100 + + +(4) - + - (1) - + - (2) - + - (3) 



Punctul de referinţă U

⚫ Structura cadrului de date multiplex la interfaţa U:
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Punctul de referinţă U
⚫ Structura supercadrului (multicadrului):

⚫ supercadrul este compus din 8 cadre cu 48 biţi M, care includ un CRC pe 12 biţi;

⚫ act: “activation bit”; dea: “deactivation bit”; eoc: “embedded operational

channel”; crc: “cyclic redundancy check”;
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 Cadrare 2B+D Biţi overhead (M1 – M6) 

Poziţii de “Quat” 

Poziţii de bit 

1-9 

1-18 

10-117 

19-234 

118 

235 

118 

236 

119 

237 

119 

238 

120 

239 

120 

240 

Supercadru Cadre de 

bază 

Cuvânt 

sincro. 

2B+D M1 M2 M3 M4 M5 M6 

A 1 ISW 2B+D eoc eoc eoc act 1 1 

A 2 SW 2B+D eoc eoc eoc dea 1 1 

A 3 SW 2B+D eoc eoc eoc 1 crc crc 

A 4 SW 2B+D eoc eoc eoc 1 crc crc 

A 5 SW 2B+D eoc eoc eoc 1 crc crc 

A 6 SW 2B+D eoc eoc eoc 1 crc crc 

A 7 SW 2B+D eoc eoc eoc 1 crc crc 

A 8 SW 2B+D eoc eoc eoc 1 crc crc 

B, C, D - - - - - - - - - 

 



Punctul de referinţă U
⚫ Alegerea codurilor de linie:

⚫ Trebuie considerate următoarele probleme:

⚫ distribuţia spectrală de putere;

⚫ complexitatea decodării;

⚫ capacitatea de sincronizare;

⚫ accesul multiplu pe canalul D:

▪ este nevoie de un cod de linie ne-diferenţial pentru comunicaţia TE – NT.

⚫ Comparaţie caracteristici

spectrale coduri de linie:

⚫ Distribuţia spectrală de 

putere a semnalelor codate

NRZ şi 2B1Q:
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Punctul de referinţă U

⚫ Distribuţia spectrală de putere a semnalelor codate 2B1Q, 4B3T 

şi AMI:
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Tehnici de duplexare pe două fire

⚫ Echipamentul NT asigură conversia de la 2 la 4 fire şi invers;

⚫ Există două tehnici de bază şi anume:

⚫ TCM (“Time Compression Multiplexing”) – multiplexare cu compresie în timp 

– transmisie în mod rafală sau “ping-pong”: 

▪ multiplexarea se realizează prin divizarea secvenţei de biţi pe fiecare sens de 

transmisie în cadre (rafale) de n biţi; 

▪ durata unei rafale este =n/D, unde D este debitul utilizatorului;

▪ fiecare rafală este transmisă cu un debit D0 cel puţin dublul debitului utilizatorului D;

▪ relaţia dintre D0 şi D depinde de durata  a rafalei, de timpul de propagare  pe linia 

de lungime lL şi de intervalul de gardă  dintre rafa

⚫ metoda echilibrării utilizând hibrid şi compensator de ecou:

▪ metoda asigură transfer de date în ambele direcţii la aceeaşi viteză;

▪ hibridul asigură o primă separare direcţională, iar compensatorul de ecou asigură o 

separare mai bună căilor de transmisie;

▪ comparativ cu metoda TCM se asigură o scădere a benzii necesare şi întârzieri 

neacumulative pe bucle de acces lungi;

▪ este o metodă mai complexă.
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Tehnici de duplexare pe două fire

⚫ Schemă bloc a echipamentului de transmisie utilizat în cazul 

metodei TCM de separare a căilor de transmisie:
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Tehnici de duplexare pe două fire

⚫ Temporizarea semnalelor în cazul transmisiei full-duplex tip TCM:

⚫ Relaţia dintre debitele D şi D0:
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Tehnici de duplexare pe două fire

⚫ Schema bloc a echipamentului de transmisie utilizat în cazul 

metodei echilibrării de separare a sensurilor de transmisie:
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