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ISDN (Integrated Services Digital Network)
� Náhrada analog. multiplexu FDM za digit. multiplex TDM � sí� IDN
� Zavedení centralizované signalizace SS7 do sít� IDN � digitální p�enos 

signaliza�ních zpráv
� Integrace nových typ� služeb 

� identifikace ú�astník� (CLIP), p�esm�rování (CFB), tarifikace (AoC), p�idržení
spojení (HOLD), apod.
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• B-kanál
� Uživatelská informace

� P�enos digit. telefonních a videotelefonních signál�, dat, atd.
� P�enosová rychlost = 64 kbit/s
� P�enosy s p�epojováním okruh� i paket�

• D-kanál
� �ídicí signalizace

� Možno p�enášet i uživatelské informace (pouze v paketový režim)
� Paketový princip komunikace
� Typy 

� Kanál D16 s p�enosovou rychlostí 16 kbit/s
� Kanál D64 s p�enosovou rychlostí 64 kbit/s
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Ú�astník m�že být k síti p�ipojen 2 zp�soby

i. Základní p�ístup
� Basic Rate Access (BRA)
� P�ístup 2B+D (2 kanály B + 1 kanál D16)

� Pro oba kanály B je signalizace p�enášena po kanálu D16

� Možno p�ipojit až 8 koncových za�ízení (2 mohou být sou�asn� aktivní)
� Pro p�ipojení k ve�ejné úst�edn� se nej�ast�ji využívá dvoudrát. metalických vedení

ii. Primární p�ístup
� Primary Rate Access (PRA)
� P�ístup 30B+D (30 kanál� B + 1 kanál D64)
� V rámci �asového multiplexu jsou p�enášeny jednotlivé kanály & �ídicí informace � celková

p�enosová rychlost = 2,048 Mbit/s
� Struktura rámce v podstat� odpovídá struktu�e rámce PCM 1.�ádu 

� Pro p�ipojení k ve�ejné úst�edn� se nej�ast�ji využívá �ty�drát. metalického vedení nebo 
optického kabelu

� Použití – p�ipojení st�edních a velkých pobo�kových úst�eden nebo sítí LAN
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• TE1 (Termination Equipment)
� Za�ízení s rozhraním ISDN, které je lze p�ímo p�ipojit na rozhraní S (Subscriber Bus), resp. S/T

• TE2
� Nutno použít TA (Termination Adapter), které p�izp�sobí rozhraní TE2 rozhraní S, resp. S/T
� Každý TE2 vyžaduje specifický typ TA

• NT (Network Termination)
� Sí�ové zakon�ení resp. ukon�ující za�ízení sít� NT
� Dv� základní funk�ní skupiny: NT1 a NT2 (konfigurace závislá na typu p�ipojených TE)
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• NT2
� Umož�uje �ízení a multiplexování signál� 2 sou�asn� �inných TE, a diagnostiku sm�rem k TE
� Umož�uje p�ipojit na rozhraní S: až 8 TE, pobo�kovou úst�ednu �i LAN
� NT2 nemusí být vždy použito (záleží na konfiguraci)

• NT1
� Zajiš�uje fyzické a elektrické podmínky pro p�ipojení za�ízení ISDN na ú�astnické vedení

� P�em�na signálu do formy vhodné pro p�enos po ú�astnickém vedení a naopak
� Multiplexování p�enášeného digitálního signálu
� Zakon�ení ú�astnického okruhu + zprost�edkování napájení TE z úst�edny
� Monitorovací a diagnostické funkce

� NT1 je použito vždy
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• LT (Line Termination)
� Zajiš�uje p�enosové funkce v úst�edn� sm�rem k ú�astnic. vedení (dle p�ístupu BRA, PRA)

� Regenerace signál� a konverze protokol�
� Diagnostika p�ístupové cesty
� Napájení NT1 a napájení pr�b�žných opakova�� signálu

• ET (Exchange Termination)
� Zajiš�uje ukon�ení datového okruhu z hlediska �ízení

� Odd�lení kanálu D od kanál� B
� Rozd�lení informa�ního obsahu kanálu D na vlastní signalizaci a paketové zprávy
� P�enos obsahu informa�ních kanál� do ISDN úst�edny
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Napájení koncových za�ízení je realizováno 
prost�ednictvím sí�ového zakon�ení NT

P�i výpadku sít� je t�eba  
zajistit napájení alespo� pro 

jeden telefonní p�ístroj �
p�enos ss. napájení pomocí

ú�astnického vedení
z napájecího zdroje úst�edny

Sb�rnice S0
�	ty�i vodi�e – jeden pár pro vysílací sm�r a druhý pár pro sm�r p�ijímací
�Linkový kód AMI
�Standardizované osmipólové zásuvky RJ-45
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Max. délka sb�rnice závisí na pr�m�ru vodi�� a rozmíst�ní DTE podél sb�rnice
�100 až 200 m - libovolném rozmíst�ní DTE 
�Až 500 m - všechna DTE seskupena podél sb�rnice na úseku 25 ÷ 50 m
�Až 1000 m - p�ipojeno jediné DTE
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B kanál (B1) …16 bit� B kanál (B2) …16 bit� D kanál …4 bity �ízení TE�NT …12 bit�

B kanál (B1) …16 bit� B kanál (B2) …16 bit� D kanál …4 bity �ízení NT�TE …12 bit�

2B+D

R1 R2 R3 R4 … R4000R5

1 2 … 48

1s (délka multirámce, 4000 rámc�)

250
s (délka rámce, 48 bit�)

Na rozhraní S0 se používá �asové multiplexování
�2×64 kbit/s (B kanály) + 1×16 kbit/s (D kanál) + 48 kbit/s (�ídicí&synchroniza�ní signály)

Vp = 48×4000 = 192 kbit/s

Sm�r TE�NT

Sm�r NT�TE
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• Koncepce ISDN p�edpokládá
� Využití stávajících p�ípojných ú�astnických vedení ve�ejné telefonní sít�
� P�enos datových signál�, duplexních, v �ádu stovek kbit/s

• Na p�ípojném vedení (rozhranní Uk0) se používá
� vp = 160 kbit/s

� 2B + D + �ídící a synchroniza�ní signály (16 kbit/s)
� Linkový kód 2B1Q (nebo 4B3T)

� AMI � 2B1Q (4B3T) …úkolem NT 
� Duplexní p�enos 

� �eší se pomocí vidlice (digitální potla�ení ozv�ny - Digital Echo Cancelation)
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Bipolární signál v základním pásmu, vp = 160 kbit/s, m�že být kódován 2 zp�soby

Kódování 4B3T
�Transformace �tve�ice bit� (kvadbit) 

bipolárního signálu do 3 stav�
ternárního signálu (+, −, 0) 

�Modula�ní rychlost 120 kBd

Kódování 2B1Q
�Transformace dvojice bit� (dibit) 

bipolárního signálu 1 modula�ním 
prvkem �ty�stavového signálu 
(+2,5 V, +0,83 V, −0,83 V a −2,5 V)

�Modula�ní rychlost 80 kBd
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• 	asový multiplex (Ping-Pong)
� Nejprve se vysílájí data v jednom a poté ve druhém sm�ru 
� Lze použít pouze pro krátká ú�astnická vedení (cca 1 až 5 km)

• Digitálního potla�ení ozv�ny (Digital Echo Cancelation)
� Umož�uje sou�asný p�enos v obou sm�rech tím, že kompenzuje 

odražené signály na nep�izp�sobených vidlicích na obou 
stranách vedení, které by zp�sobovaly zkreslení p�ijímaného 
signálu

� Lze použít delší ú�astnická vedení (cca 6 až 12 km)
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Tato metoda umož�uje též kompenzovat i p�ípadná interferen�ní rušivá nap�tí vyskytující se na vedení
Pro omezení periodických posloupností, které mohou narušit funkci kompenzátoru ozv�n, se používají
metody skramblování signálu

Sou�tový �len
� S�ítá nežádoucí odražený signál a p�ibližn� stejn� velký kompenza�ní signál s opa�nou polaritou
� Kompenza�ní signál je produkován transverzálním filtrem, který je adaptivn� ovládaný �ídicím procesorem
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Digitální potla�ení ozv�ny

80 kBd

160 kbit/s

2B1Q

2

NT- Úst�edna

Rozhranní Uk0

2 vodi�e pro sm�r TE-NT
2 vodi�e pro sm�r NT-TE

-

192 kbit/s

AMI

4

TE - NT

Rozhranní S0

Duplexní p�enos

Modula�ní rychlost

P�enosová rychlost

Linkový kód

Po�et vodi��

P�sobnost


