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1., Technika történet
Az információ elektronikus úton történő továbbítását 1837-től számoljuk, amikor is S. Morse
üzembe helyezte első távíróját. A rendszer a különböző karakterekhez rövid és hosszú jelek
kombinációját rendelte. A karakterekhez rendelt jelek száma egy és öt között változott, ezért
ez a rendszer csak manuális adásra és vételre volt alkalmas. Az első MORSE rendszerű távíró
összeköttetést 1844-ben helyezik üzembe Washington és Baltimore között. A Morse
rendszerű távíró Európában és hamarosan Magyarországon is megjelenik. Az első
Magyarországot is érintő összeköttetést Pozsony és Gensendorf (Ausztria) között 1847-ben,
míg a Budapest – Bécs összeköttetést 1850-ben adják át. A hírközlés fejlődésében alapvető
változást hoz 1876, amikor Graham Bell szabadalmaztatja a távbeszélő készüléket. 1877-ben
Puskás Tivadar megalkotja az első telefonközpontot, amely lehetővé teszi kapcsolt
telefonhálózat kialakítását. A következő évben már az USA-ban üzembe helyezik a világ első
LB rendszerű (helyi táplálású készülékes) manuális telefonközpontját. Magyarország sem
maradt le a fejlődésben, hiszen 1881-ben Budapesten is telefonközpont épül. Európában
rohamos fejlődésnek indul a telefon hálózatok fejlesztése, így 1890-ben már nemzetközi
összeköttetést létesítenek Budapest és Bécs között. A fejlesztések eredményeként 1892-bea az
USA-ban már automata telefonközpont működött. Magyarországon a vidéki városokban is
építették a telefon hálózatokat és 1893-ra már helyközi, azaz városok közötti
összeköttetéseket létesítettek. 1904-ben Budapesten üzembe helyezik az első CB (központi
telepes) rendszerű telefonközpontot (Teréz központ). A látványos fejlődést a világháború
visszavetette. 1928-ban Párizsban és Budapesten már automata helyi központ működik. Már
ekkor felvetődik a digitális hangátvitel lehetősége, és 1937-ben H. Reeves szabadalmaztatja a
PCM átviteli módot, de megvalósítani - csak kísérleti jelleggel - 1948-ban tudják a Bell
Laboratóriumban. A PCM berendezések fejlesztése a tűs tranzisztor (1948) és a
rétegtranzisztor (1955) feltalálása után gyorsult fel. 1956-ban Párizs és Brüsszel között
nemzetközi automata telefonkapcsolat létesül. 1958-ban az USA-ban bejelentik, hogy
befejezték a hálózat teljes automatizálását. Az elektromechanikus rendszerek fejlesztésével
egyidőben elkezdték fejleszteni a TPV (Tárolt Programú Vezérlés) rendszerű központokat is,
melynek eredményeképpen 1964-ben az USA-ban üzembe is helyezték az első TPV
központot. 1970-ben London és New York között már automata összeköttetés létesült. 1989ben 28 európai ország aláírja az egységes ISDN megállapodást, így kialakul az EURO-ISDN
koncepció, amely lehetővé teszi a nemzetközi szintű digitális szolgáltatást.
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A magyarországi telefonhálózat fejlesztésének fontos állomása volt, amikor 1928-ban
Budapesten üzembe helyezték az első forgókefés (Rotary rendszerű) 7A típusjelű központot.
Ezek a központok (7A1, 7A2) több, mint ötven évig szolgálták a magyar távközlést. A
Standard Villamossági Rt. nem csak Magyarországra, hanem a környező országokba és a
Közel-Keletre is szállította a Rotary központokat. A központokat már előkészítették az
automata helyközi kapcsolások elvégzésére is, de a háború közbeszólt. 1948-ban a Standard
Villamossági Rt.-t államosították, majd 1950-től BHG (Beloiannisz Híradástechnikai Gyár)
néven termel tovább. 1948 után korlátozták a közcélú távközlési hálózat fejlesztését és az
állami, politikai és gazdasági vezetők részére külön távbeszélő hálózatot építettek (K hálózat).
A BHG komoly fejlesztésekbe kezdett a telefonközpontok terén. 1959-ben kifejlesztették az
ikerhidas Crossbar rendszerű kapcsolómezőt, majd 1962-ben a Teréz központ épületében
üzembe helyezték az első elektronikusan vezérelt Crossbar központot. 1964-ben a Balatonfelvidéken több központ is üzemelt, amelyek Veszprém irányába a távhívási lehetőséget is
biztosították. Ez a központ a szocialista országok fejlesztésének része volt, de a hazai
fejlesztéseket leállították, mert a hálózat többi részét képező fejlesztések nem készültek el. A
magyar kormány engedélyével a BHG a svéd Ericsson cégtől megvásárolta az AR jelű
Crossbar rendszerű telefonközpontok korlátozott gyártási jogát. A BHG által gyártott
központokat 1974-ben kezdik telepíteni a hazai hálózatba. 1980-ban a fejlett nyugati államok
létrehozzák a COCOM listát, amely megtiltja a korszerű elektronikai termékek szállítását a
szocialista országokba. 1987-ban a Magyar Posta (állami engedéllyel) felvette a kapcsolatot
az osztrák Austria Telecom (AT) vállalattal, és megállapodott vele, hogy az AT Bécsben
elkezdi az általa Nortel licenc alapján gyártott OES-D digitális kapcsolórendszer szoftverének
átdolgozását a magyar igényeknek megfelelően. 1988-ban a COCOM engedélyezi az ADS
központok exportját, majd a következő évben megkezdődik a központok telepítése. 1989-ben
Budapesten üzembe helyezik az Ericsson által gyártott digitális AXE nemzetközi
kapcsolóközpontot. 1990-ben kettévált a klasszikus posta és a távközlés, megalakult a Magyar
Távközlési Vállalat (Matáv). A Matáv privatizációja után intenzív távközlési fejlesztés
kezdődött. 1995-ben leállították az ADS központok fejlesztését, a bővítéseket AXE és EWSD
központokkal hajtották végre. A kapcsolóközpontok fejlesztése mellett a tranzit hálózat
fejlesztése is felgyorsult. A koaxiális és szimmetrikus érpáras gerinc hálózatot felváltotta az
optika, az analóg átviteli berendezéseket pedig a digitális berendezések. 1997-re fejeződött be
a teljes magyar hálózat automatizálása, amely digitális átviteli rendszereket, digitális és
analóg végközpontokat tartalmazott. A hazai hálózatban még ma is vannak elektronikusan
vezérelt analóg Crossbar rendszerű központok.
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2., A távbeszélő technika feladata
A távbeszélő technika feladata a távoli partnerek közötti beszédkapcsolat biztosítása
megfelelő minőségi paraméterek mellett. Az akusztikus jelből elektroms jelet kell előállítani
amelyet megfelelő átviteli közeg biztosításával nagy távolságokra lehet továbbítani, majd a
távoli ponton ismét vissza kell alakítani akusztikus jellé.
A hang jellemzői

Az elektromos jel jellemzői

Hangerősség

»

Amplitúdó

Hangmagasság

»

Frekvencia

Hangszínezet

»

Felharmonikusok

3., A Bell-elv
Faraday 1831-ben felfedezte az elektromágneses indukció jelenségét, ezt felhasználva G.Bell
1875-megalkotta az első elektromágneses elven működő telefon készüléket, amely elindította
a távbeszélő technika fejlődését.

1. ábra

A beszéd alatt a membrán a hang hatására rezegni kezd és változik a légrés nagysága. Ezzel
arányosan változik a mágneses fluxus (Ф), ami a tekercsben feszültséget indukál. A zárt
áramkörben váltakozó áram folyik, amely a másik készülék tekercsében váltakozó irányú és
erősségű mágneses teret hoz létre. Ez a váltakozó mágneses tér az állandó mágnes mágneses
terét megváltoztatja, vagyis a membránra változó húzóerő hat. A mozgó membrán
levegőrezgést, vagyis hangot ad. A rendszer energiáját a hangnyomás biztosítja, így külső
energiaforrás nélkül csak rövid távú összeköttetésekre alkalmas.
4., Mikrofonok
Szénmikrofon
A távbeszélő technikában még ma is használt szénmikrofon működési elvét Edison dolgozta
ki. A mikrofonban lévő szénszemcsék a hangnyomás hatására összenyomódnak, ellenállásuk
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a hangnyomás arányában változik. A mikrofonra külső áramforrást kapcsolva a beszédjellel
arányos elektromos jelet kapunk
Piezomikrofon

2. ábra

A piezoelektromos hatás lényege, hogy néhány kristályos anyagban a mechanikai deformáció
hatására feszültség keletkezik. Alakváltozáskor a negatív és pozitív ionok rácsa eltolódik, ami
potenciálkülönbséget eredményez a kristály megfelelő két pontja között. Ez a feszültség
nagyon kicsi, ezért erősíteni kell. A piezoelektromos hatás fordítva is igaz, vagyis váltakozó
feszültség hatására a kristály rezeg, ami egy membránt működtetve hallgatóként működik.
Elektretmikrofon

3. ábra

Az elektret egyik oldalán helyezkedik el a membrán, a másik fegyverzet a rögzített
ellenelektróda. A két fegyverzet töltött kondenzátornak felel meg. Ha a Q töltésmennyiség
állandó, akkor a feszültség a két fegyverzet távolságával egyenesen arányos. A távolság a
membrán mozgása miatt a beszéd ütemében változik, így a két fegyverzet közötti feszültség is
változik. Nagy bemenő ellenállású erősítővel a megfelelő szintre erősíthető a jel.
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5., Mikrofontáplálási módok
A szénmikrofon működéséhez, illetve a piezo és elektret mikrofon erősítőjének táplálásához
külső áramforrás szükséges. A táplálás történhet helyi telepről (LB), vagy a vonalon keresztül
központi telepről (CB).
Az LB (Local Battery) táplálás esetén a mikrofon külön vezetékkel kapcsolódik a
készülékben elhelyezett áramforráshoz. A rendszer előnye, hogy a vonalon nem folyik
egyenáram, így nem keletkezik veszteség. Hátránya, hogy a helyi telep állandó felügyeletet
igényel, a szolgáltató részéről a működőképesség nehezen ellenőrizhető.

4. ábra

A vezetékes távbeszélő készülékek nagy része CB (Common Battery) üzemmódú, vagyis a
készülékek a működésükhöz szükséges tápáramot a vonalból nyerik.

5. ábra

6., Hallgatók
A hallgatók az elektromos áram változását alakítják akusztikus jellé. A távbeszélő
készülékekben a dinamikus hallgatók két típusát használják. Az elektrodinamikus és a
magnetodinamikus hallgatóban a tekercsbe vezetett váltakozó áram megváltoztatja az állandó
mágnes terét. Megváltozik a húzóerő, ami a membránt mozgásba hozza. Az elektrodinamikus
hallgatóban az állandó mágnes a házhoz, a tekercs a membránhoz van rögzítve, míg a
magnetodinamikus hallgató esetén a tekercs a házhoz, az állandó mágnes pedig membránhoz
van rögzítve.
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6. ábra

7., Az elektronikus távbeszélő készülék elvi felépítése

7. ábra

1., A túlfeszültség elleni védelem a vonalról érkező káros feszültséglökésektől védi a
készüléket
2., Nyugalmi állapotban az a – b ágra egy kondenzátorral sorosan kapcsolódik a hívásjelző,
amely a vonalról érkező 25 Hz-es, 70 – 110 V-os csengetőfeszültséget egyenirányítva
működteti a piezoelektromos átalakítót.
3., A távbeszélő készülék polaritásfüggetlenül kapcsolható a vonalra, az elektronika számára
az állandó polaritást a Greatz biztosítja.
4., A Zener-dióda állandó feszültséget biztosít a beszédáramkör és a hívómű számára.
5., A beszédáramkör a mikrofon hangfrekvenciás jelét erősíti és illeszti a vonalra, valamint a
vonalról érkező hangfrekvenciás jelet illeszti a hallgatóhoz. A beszédáramkör végzi az
önhangcsökkentést, vagyis a mikrofon jelének megfelelő szintű visszacsatolását a
hallgatóra.
6., A hívómű DTMF (hangfrekvenciás), vagy impulzusos (hurokszaggatásos) hívójelet állítja
elő.
7., A memóriához szükséges elem
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8., A komfort készülék szolgáltatásai
A komfortkészülékek mikroprocesszoros vezérlésűek és több kényelmi szolgáltatást
nyújtanak a felhasználónak.
Hívásismétlés Az utoljára hívott szám a hívásismétlő gomb (REDIAL)
megnyomásával újra hívható
Szünet beiktatás A készüléken a hívószámok közé szünetet lehet beiktatni. Ennek távhívásnál
az előválasztó szám után lehet jelentősége.
Írás a memóriába A komfortkészülékek közvetlen, vagy közvetett memóriával
rendelkezhetnek. A memóriába a gyakran használt telefonszámokat tárolhatjuk el.
Hívás memóriából A memóriában eltárolt számokkal közvetlenül kezdeményezhetünk hívást.
Hívószám törlés Hívás közben a rontott számot a CLEAR gombbal törölni lehet.
FLASH Rövid idejű (90±30 ms) vonalmegszakítás. Fővonal esetésn szolgáltatás aktíválásra,
mellékállomás esetén hívásátadásra szolgál.
MUTE Beszélgetés közben elnémítja a mikrofont.
HOLD Beszélgetés alatt a vonalat tartásba teszi.
Kihangosítás A kézibeszélő felemelése nélkül a vételirány kihangosítható.
Hangos üzemmód A kézibeszélő felemelése nélkül lehet telefonálni, a készülék rendelkezik
beépített mikrofonnal.
RINGER A hívásjelző hangosságát lehet állítani.
Tárcsázási mód Lehetőséget ad a Pulzusos , vagy a DTMF módú tárcsázás kiválasztására.
VOLUME A kézibeszélőben, vagy kihangosítás esetén a vételi hangosság változtatható.
9., Nyilvános készülékek
A díjmutatós készülékek a hívás díját a központból érkező tarifa indító jel és a saját
tarifikációs szoftverük alapján a beszélgetés befejezése után kijelzik. Ezeket irodákban,
szolgáltató egységekben használják. Mechanikai védelmük a hagyományos távbeszélő
készülékekhez hasonló.
Az érmés készülékek komoly mechanikai védelemmel ellátott, kültéri alkalmazásra kialakított
berendezések. Beszélgetést (a segélyhívás kivételével) a pénzérme készülékbe helyezése után
lehet kezdeményezni. A készülék az érmét méretre és anyagra is vizsgálja. A bedobott érme
az érmevizsgálóban elhelyezett három különböző frekvenciára hangolt rezgőkör nyitott
vasmagos tekercsei előtt gördül el. Az érme megváltoztatja a rezgőkör rezonancia
frekvenciáját, a változást a készülék összehasonlítja a tárolt adatokkal, ami alapján
meghatározza az érme értékét.
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A kártyás készülékek kialakítása és működése az alkalmazott kártya típusától függ. A
készülékek értékkártyával, vagy hitelkártyával működhetnek.
Az értékkártya lehet „csak törölhető” és „tölthető és törölhető”. A törölhető kártya esetén a
készülék a beszélgetés díjával csökkenti a kártya értékét, míg a tölthető és törölhetö a
beszélgetés kezdeményezésekor letörli a kártyát, a beszélgetés befejezésekor pedig visszaírja
a maradék értéket.
A hitelkártyás rendszer működéséhez állandó banki kapcsolatra van szükség a kártyához
tartozó bankszámla lekérdezéséhez, és a beszélgetési költség banki rögzítéséhez.
10., Hálózati struktúrák
A közcélú távközlési hálózatok szolgáltatásait az állandó helyű előfizetői állomások használói
vehetik igénybe. A hálózatok felépítését alapvetően az alkalmazott berendezések tudása
határozza meg. Az analóg berendezések a hierarchikus kapcsolatot tudták kezelni, így alakult
ki a csillagrendszerű hálózat. A hálózat előnye, hogy a felépült hívások útja egyértelműen
meghatározható mivel nincsenek kerülő irányok.

8. ábra

A hálózat egyik hátránya, hogy a hierarchia szintben felfelé haladva egyre nagyobb forgalmat
kell lekezelni, így a berendezések kapacitása egyre nagyobb. A hálózatban nincsenek kerülő
irányok, így vonalszakadás esetén körzetek záródhatnak ki a távhívásból.
A távközlési hálózatban alkalmazott digitális átviteltechnikai és kapcsolástechnikai eszközök
és átviteli módok lehetővé tették a kerülő irányok kialakítását és kezelését. A berendezések
tudásszintjéhez alkalmazkodva a hálózatot szövevényessé alakították, vagyis haránt irányú
kapcsolatokat is létrehoztak.
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9. ábra

Ezek a haránt irányú kapcsolatok biztonságosabbá tették a hálózatot (vannak kerülő irányok),
valamint megvalósítható a forgalomirányítás is. A digitális gerinchálózatokban, de ma már
egyre gyakrabban a METRO hálózatokban a gyűrűs topológiát alkalmazzák.
gyűrű

gyűrű
gyűrű

pont-pont ök.

10. ábra

11., Helyi hálózatok
A helyi hálózatok a helyi kapcsolóközpontból kiindulva az előfizetőig csillagpontos
rendszerben épülnek fel. Az építési technológia szerint nagyelosztós és törzsérpáras
hálózatok léteznek.

11. ábra

A hálózat részét képező törzskábelek elosztókban végződnek, vagyis az egyes elosztókban
lehetőség van az érpárak rendezésére, tetszőleges irányú továbbkötésére (rugalmas hálózat).
Ezen technológia lehetővé teszi a kábelek jobb kihasználását, de a beiktatott rendezők
költségesebbé teszik az építést. Az építési költséget a törzsérpáras (rugalmatlan) hálózat
kialakításával csökkenthetők.
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12. ábra

Ebben a hálózatban az előfizetőhöz menő érpárak fix kötésekben vannak, vagyis az előfizetői
végpont megszűnésekor az érpár felhasználására csak a kötéspontok felbontásával van
lehetőség.
12., Szimmetrikus kábelek
A szimmetrikus kábelek a következő szerkezeti elemekből épülnek fel:
- vezető, mely hidegen húzott elektrolitréz. A helyi kábelek vezetője 0,4, 0,6, 0,8 mm
átmérőjű.
- az ér szigeteléssel ellátott vezető. A helyi kábelekben régebben papír, ma már kizárólag
műanyag szigetelést használnak.

Papír érszigetelés

PVC, PE érszigetelés

13. ábra

- a sodratelemek úgy jönnek létre, hogy az ereket valamilyen rend szerint összesodorják.
A kábelekben alkalmazott sodratelemek az érpár melyet két ér összesodrásával hoznak
létra. Az érnégyes két érpárat tartalmaz. Lehet DM sodrású, amely két különböző
sodratmagasságú érpár ismételt összesodrásával (harmadik sodratmagasság) hoznak létre.
A csillagnégyes négy szigetelt érből hozzák létre egyetlen sodratemelkedéssel. A csillag
négyesben a szemben elhelyezkedő erek alkotják az érpárat.
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14. ábra

- a köpeny a kábelek külső védelmét látja el. Ma már kizárólag műanyag (főleg polietilén)
szigetelésű kábeleket gyártanak, de a hálózatban még léteznek ólom szigetelésű kábelek is.
- közvetlenül a földbe fektetett kábeleket, vagy víz alatti kábeleket a külső behatásoktól
páncélozással védik.
13., Struktúrált hálózatok
A struktúrált kábelezés a különböző rendszerekbe tartozó eszközöket egységes hálózatba
fogja össze. A felhasználói végponton elég egyetlen hálózatot kialakítani, mely a hang az
adat és a kép továbbítására is alkalmas. A csillagtopológia központosított karbantartást és
nyilvántartást tesz lehetővé. A csillag topológiájú hálózat lehetővé teszi pont – pont
közötti, bus-rendszerű, gyűrűs rendszerű és fa-szerkezetű logikai hálózatok kialakítását.

15. ábra

A struktúrált hálózatok építésére vonatkozó szabvány biztosítja a topológiai választás
lehetőségét, meghatározza a távolságokat, a médiaválasztás lehetőségét, a fizikai
karakterisztikákat, a konnektor típusokat, csatlakozó kiosztásokat részletez (biztosítva
ezzel a kompatibilitást), meghatározza a huzalozást, stb. A hálózatban árnyékolatlan
(UTP), vagy árnyékolt (FTP) kábeleket használunk, melyek négy sodrott érpárat
tartalmaznak. A kábeleket a határfrekvencia szerint osztályozzák (Cat5: 100 MHz, Cat6:
250 MHz, Cat6A: 500 MHz, Cat7F: 600 MHz, Cat7A: 1000 MHz, Cat7: 1200 MHz). A
hálózat aktív eszközei között réz kábeleket, vagy optikai kábeleket használnak.
Az aktív eszközöket, hálózat végződéseket és a szervereket Rack-szekrényekben, vagy un.
adatközpontokban helyezik el. Ezekben az adatközpontokban fontos a megfelelő
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szekrényrendszerek kialakítása a szerelhetőség, kihasználtság és célszerűség
figyelembevételével. Az adatközpontok tervezésénél fontos a megfelelő kapacitású
biztonságos tápáramellátás biztosítása. A korszerű rendszerek intelligens áramellátással
rendelkeznek ami azt jelenti, hogy hálózaton keresztül felügyelhető az áramelosztó
rendszer. Az aktív eszközök és szerverek magas hőtermelése miatt nagy hangsúlyt kell
fektetni a hűtésre is. A szellőzés lehet passzív (természetes légáramlás a szekrényen
keresztül), vagy aktív (ventilátor segítségével növeljük a légáramlást). A hűtés hatásfokát
növelhetjük, ha a terem hűtött levegőjét áramoltatjuk passzív, vagy aktív módon a
szekrényen keresztül. Ezzel a hűtési módszerrel 4 – 5 kW hőteljesítményt tudunk
elvezetni. Nagyobb hőteljesítmények esetén aktív rackalapú hűtést alkalmaznak
(szekrényen lévő egyedi tetőklima, fiók hűtőberendezés, levegő/víz hőcserélő, direkt
szekrényhűtés). A rackalapú hűtéssel szekrényenként kb. 30 kW hőteljesítményt lehet
elvezetni.
14., Koaxiális kábelek
A koaxiális kábel egy olyan átviteli közeg, mely egy központi vezetőszálból (réz, vagy
rezezett acél huzal), egy műanyag szigetelésből és az azt körülvevő vezető és árnyékoló
hálóból áll. A koaxiális kábelek szerkezetéből adódóan kevésbé érzékenyek a külső
zavarokra és az áthallásokra. Ezeket a kábeltípusokat a távközlési gerinchálózatokban, az
informatikai hálózatokban használták, de ma már szinte kizárólag a KTV hálózatokban
használják.

16. ábra
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15., Optikai átvitel
Az elektromágneses rezgések és a fény közötti kapcsolatot kísérletileg először Faraday
mutatta ki 1845-ben, amelyet matematikailag később Maxwell is igazolt. Az
elektromágneses hullám legfontosabb jellemzője a frekvencia (f) és a hullámhossz (λ).
A gyakorlatban sokszor szükség van frekvencia és a hullámhossz egymásba való
átszámítására. A kettő között az összefüggés: λ ⋅ f = c, ahol c a fény sebessége. A látható
fény tartománya 360 – 760 nm között van, de optikai átvitelre a 850 – 1650 nm közötti
sávot használjuk az átviteli közeg kedvezőbb paraméterei miatt.

17. ábra

A teljes visszaverődés elve alapján egy üvegrúdba δh-nál nagyobb határszögű becsatolás
esetén a fény a másik végen megjelenik. A veszteség nagy részét az üveg szennyezettsége
okozza. A fényvezetésnek a határszögön kívül az a feltétele, hogy az üvegrúdat körülvevő
közeg törésmutatója kisebb legyen, mint az üvegrúdé. A középen elhelyezkedő részt
magnak, míg a külső részt héjnak nevezzük.
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18. ábra

Az optikai szálak készítéséhez nagy tisztaságú kvarcüveget használnak. A héj
törésmutatója csak néhány ezrelékkel kisebb a magénál, így a határszög alatt beeső
fénysugarak a héjról visszaverődnek és a magban maradnak.

19. ábra

16., Az optikai szálak alaptípusai
Az optikai szálak alaptípusai a törésmutató-eloszlások és a fény terjedési módusai alapján
csoportosíthatók.
Lépcsős törésmutatójú, multimódusú szál
Ezeknél a szálaknál mind a mag, mind a héj törésmutatója a szál teljes hosszában és
keresztmetszetében állandó. A mag átmérője 100 μm, a héj átmérője pedig 140 μm.
Ezeket a szálakat távközlési összeköttetésre már ritkábban használják, ugyanis a több
módus miatt nagyobb a vesztesége és a különböző futási idők miatt torzul a jel. A magban
található módusok száma kb. 4000.

20. ábra
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Gradies indexű, multimódusú szál
Ennél a száltípusnál a mag törésmutatója a középpont felé fokozatosan nő. A mag
átmérője 50, vagy 62,5 μm, míg a héj külső átmérője 125 μm. A kisebb magátmérő és a
gradiens index miatt csak néhány száz módus található benne, így a szál vesztesége kisebb.

21. ábra

Egymódusú, lépcsős törésmutatójú szál
A lecsökkentett magátmérő miatt a szálban csak egy módus tud kialakulni, ezáltal a szál
vesztesége lecsökken. Az egymódusú szálaknál a mag átmérője 8, 9, 10 μm, a szál külső
átmérője 125 μm.

22. ábra

Az optikai szálak csillapítása -20 °C alatt és 70 °C fölött a kvarcüveg szerkezeti változása
miatt megnő. Ezt az optikai hálózatok tervezésénél figyelembe kell venni.

23. ábra

Az optikai szálak csillapítása az üveg tisztaságától és a hullámhossztól is függ. A szálak
tipikus szennyezőanyagai a fémionok és az OH-ionok. Ezeken a szennyező anyagokon a
fény megtörik, vagy visszaverődik, vagyis veszteség keletkezik. A fény áthaladásakor
maga az átviteli közeg is problémát okoz. A fény, mint elektromágneses hullám az
anyagon való áthaladáskor az atomok elektronjait rezgésbe hozza, ami bizonyos
tartományokban rezonanciához vezet. Az optikai szálban az UV (ultraviola) és az IR
(infravörös) tartományban van rezonancia helye. Az optikai szál különböző veszteségeit
ábrázolva a hullámhossz függvényében helyi minimumpontokat kapunk, melyeket átviteli
ablakoknak nevezünk. Ezek az átviteli ablakok meghatározzák, hogy milyen
hullámhosszon célszerű az optikai szálat távközlési átvitelre használni. A 850 nm-es
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ablakban 2,5 – 3 dB/km, az 1300 nm-es ablakban 0.35 dB/km, az 1550 nm-es ablakban
pedig 0.22 dB/km a szál csillapítása.

24. ábra

17., Optikai kábelek felépítése
Ma a távközlés legfontosabb passzív eszköze az optikai kábel, amelyen keresztül az
információ továbbítása történik. Az optikai kábeleket kapacitás és mechanikai kivitel
szempontjából az igényeknek megfelelően alakították ki. Az optikai kábeleket a
következők szerint csoportosíthatjuk:
-

beltéri kábelek
switchkábelek

hornyolt
védőcsöves

patchkábelek
-

kültéri kábelek
föld alatti kábelek

behúzó
közvetlenül földbe fektethető

föld feletti kábelek

önhordó
nem önhordó

vízbe fektethető

folyami
tenger alatti

A beltéri kábelek az alkalmazási környezet miatt kisebb veszélynek vannak kitéve, ezért külső
védelmük egyszerű. A könnyebb szerelhetőség érdekében lazább szerkezettel, kisebb
szálkapacitással és egyszeres külső műanyag védelemmel rendelkeznek. A beltéri kábelek
speciális csoportjába tartoznak az egy optikai szállal rendelkező patch kábelek, melyek
különböző típusú csatlakozókkal vannak ellátva és mérőeszközök csatlakoztatására, vagy
optikai rendezőkben átkötésekre használhatók.
A kültéri kábelek szerkezeti felépítését az optikai szálak száma és az alkalmazási környezet
határozza meg. A közvetlenül a földbe fektetett kábeleket a mechanikai hatások ellen
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acélpáncél védelemmel és külön korrózióvédelemmel látják el. A föld feletti kábelek esetén a
légkábeleket a szerkezettel egybeépített fém, vagy kevlár tartóelemmel látják el, amely a
kábel szerkezetét tartja a feszítőpontok között. A kültéri kábelek szerkezeti felépítése lehet
védőcsöves, vagy hornyolt. Ezek pászmás szerkezetű kábelek.

25. ábra

Vannak olyan optikai kábelek, ahol a kialakított hornyokba „szalagkábelt” helyeznek el.
Ezeknél a kábeleknél a szálkötés sokkal gyorsabb, mivel a csupaszítás és a szálkötés
egyszerre történik.

26. ábra

A légkábeleket az alkalmazott tartóelem szerint különböztetjük meg. Az egyik csoportba az
öntartó nélküli kábelek tartoznak. Ezeket a kábeleket már meglévő kábelekhez, vagy külön
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acélsodronyhoz rögzítik. Ezeket a kábeleket nem csak légkábelként lehet használni. A
légkábelek másik csoportjába az önhordó kábelek tartoznak. Ezeket a kábeleket a gyártás
során nagy teherbírású acélsodronnyal, vagy kevlár tartóval (fémmentes kábel) látják el.

27. ábra

Az erősáramú oszlopsorokon speciális optikai kábeleket alkalmaznak. Az oszlopsoron olyan
nullvezetőt használnak, amelynek közepében egy pászmában optikai szálakat helyeznek el.
Mivel az áram a vezető külső részén halad, nem befolyásolja az átvitelt.

28. ábra

18., FTTx hálózatok
A kedvező átviteli paraméterekkel rendelkező optikai szálak és az azon alkalmazott átviteli
módszerek megjelenésével lehetőség nyílt az optikai végpontok előfizetőhöz minél közelebbi
kihelyezésére. A digitális előfizetői csatlakozások növekvő sávszélesség igényi is sürgeti új
hálózatok kiépítését. Ezeken az optikai hálózatokon a szolgáltatók egyidejűleg biztosítanak
kiváló minőségű és nagy sávszélességű hang, adat és képszolgáltatást.
FFTx hálózati megoldások:
FTTB Fiber To The Building (épületig)
FTTC Fiber To The Curb (elosztóig)
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FTTD Fiber To The Desk (asztalig)
FTTE Fiber To The Enclosure (kerítésig)
FTTH Fiber To The Home (lakásig)
FFTN Fiber To The Neighborhood (környékre)
FTTO Fiber To The Office (irodába)
FTTP Fiber To The Premises (helyiségbe)
FTTU Fiber To The User (felhasználóig)
19., A digitális átvitel alapjai
A digitális rendszerek széleskörű elterjedésére legnagyobb hatással az optikai átviteltechnika
fejlődése volt. Az 1980-as évektől az optikai szálak gyártásának problémái megoldódtak, így
rohamosan elkezdett fejlődni a digitális átvitel mind a beszéd, mind az adatátvitelben.
Analóg-digitális átalakítás
Az analóg beszédjel digitálissá alakításához a jel minden egyes pontjának értékét meg kell
adni. Ez lehetetlen, hiszen végtelen számú pont értékét kellene megadni, ezért a jelből
bizonyos időközönként mintát veszünk. Ha a mintavett jel minden egyes jeléhez egyértelmű
kódot rendelünk, digitális jelsorozatot kapunk. A digitális átvitel elvét a következő ábra
mutatja.

29. ábra

Az analóg – digitális átalakítás első lépése a mintavételezés, amikor az átvinni kívánt analóg
jelből bizonyos időközönként mintát veszünk. A mintavételezés folyamata a Nyquist-Shannon
mintavételezési tételen alapul, amely kimondja, hogy egy folyamatos sávkorlátos valós
időfüggvény véges számú diszkrét minta segítségével információvesztés nélkül átvihető. A
mintavételezési frekvencia értékének legalább kétszeresének kell lenni, mint az átvinni kívánt
maximális frekvenciának. A távbeszélő technikában 4 kHz-es sávszélességet alkalmazunk,
amiből a beszédjel sávszélessége 0,3 – 3,4 kHz közé esik. A sávszélességből adódóan a
mintavételi frekvencia értéke 8 kHz.
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30. ábra

A beszédjel sávszélességét először 4 kHz-re korlátozni kell, majd 125 μs-onként a jelből
mintát veszünk. Az így kapott minták amplitúdó értékei az analóg jel pillanatnyi értékével
egyeznek meg. Ezeket az amplitúdó értékeket a folyamatos értékkészlet miatt nem lehet
átvinni, ezért az ampltúdómintákhoz diszkrét értékeket rendelünk. A folytonos értékkészletű
dinamikatartományt véges számú értéktartományra osztjuk, melyhez egy konkrét értéket
rendelünk. Az átvitel folyamán a tényleges amplitúdó érték helyett az aktuális diszkrét értéket
visszük át. Ezt az eljárást kvantálásnak nevezzük.

31. ábra

Az eredeti analóg jelből származó amplitúdómintákat bináris számokkal ábrázoljuk,
korlátozni kell a megengedhető értékek számát. Ez azt jelenti, hogy az analóg jel amplitúdóját
maximális értékét meg kell határozni. A kvantálás során az egyes döntési értékek (kvantum
lépcsők) közé eső amplitúdó értékek ugyanazt a bináris értéket kapják a kvantum
középpontjára vonatkoztatva, így a kvantált érték és a valódi amplitúdóérték között legfeljebb
fél kvantumnyi eltérés lehet. A PCM rendszer vevője csak a megfelelő kvantált értékként
tudja a vett bináris jelet értelmezni, eltérés lesz az eredeti jel és a rekonstruált jel között. Ez az
eltérés zajként adódik hozzá az eredeti jelhez. Az eredeti és a visszaállított jelnek a
kvantálásból eredő eltérését kvantálási torzításnak nevezzük. A PCM átvitelben a kvantálási
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torzítás okozza a legjelentősebb minőségi romlást. A kvantálási lépcsők számával és a
kvantálási karakterisztika jellegével a kvantálási torzítás befolyásolható.

32. ábra

A kvantálási karakterisztika meghatározása igen nagy körültekintést igényel. A megvalósítás
legfontosabb eleme a kvantumlépcsők számának meghatározása. Nagy kvantumlépcső esetén
nagy lesz a kvantálási torzítás. Ha a kvantumlépcsők száma túl magas az azt leíró kódszavak
hosszúak, tehát az átvitel nehézkes lesz. Az optimális kvantumlépcső számának
meghatározása a beszédjel jellemzőiből határozható meg. A legkisebb döntési szint értéke a
maximális amplitúdóra vonatkoztatva -72 dB, ami a maximális amplitúdó közel 1/4069-ed
része. Ez a pozitív és negatív amplitúdó tartományban 2048 lépcsőt tartalmaz. Ez 11 bittel
írható le és még az előjelet is át kell vinni, tehát lineáris karakterisztika esetén 12 bites egy
kódszó. Kisszintű jelek esetén a kvantumlépcsők közötti különbség alig észrevehető, ezért
célszerű logaritmikus jellegű nemlineáris karakterisztikát alkalmazni. A logaritmikus
karakterisztika nem metszi az origót, ezért az ITU az un „A” karakterisztikát javasolta:

ahol x a bemeneti jel, y a kompresszor kimeneti jele.
Ez a függvény x ≤ 1/A esetén lineáris, x > 1/A esetén logaritmikus. A két szakasz folytonosan
a csatlakozási pontban azonos meredekséggel csatlakozik. Valóságos kódolók esetén a
logaritmikus szakaszt is lineáris szakaszokkal közelítik. Ennek a folytonos függvénynek a
törésvonalas közelítése megrajzolható úgy, hogy az egymást követő szakaszok meredeksége
2-es tényezővel változik. Összesen nyolc szakasz van, amiből az első kettő egy egyenesbe
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esik. A nyolc szakasz által kijelölt tartományokat a karakterisztika szegmenseinek nevezik. A
karakterisztika szegmensei bináris 000-tól bináris 111-ig van számozva. Minden szegmensen
belül az adott amplitúdótartomány 16 egyenlő kvantumlépcsőre van beosztva, melyek bináris
0000-tól bináris 1111-ig vannak beosztva. A karakterisztika egyik fele 128 résztartományra
osztható, ami hét bittel írható le. A pozitív, vagy negatív tartományt egy előjelbit határozza
meg.
A nyolc bites kódszóból egy előjelbit, hét bit az amplitúdó értékének meghatározására szolgál,
amiből három a szegmens meghatározására, négy pedig a szegmensen belüli kvantumlépcső
meghatározására szolgál.
B1

B2

B3

B4

+/- szegmensazonosító

B5

B6

B7

kvantumlépcső
azonosító

33. ábra

34. ábra

25

B8

A kódolás a PCM átvitel fontos része. A kódoló a mintavételezett és kvantált jelhez
kódszavakat rendel. A PCM átvitelben bináris kódokat használnak, mert ezek csak
kétállapotú elemeket igényelnek. A mintavételezést, kvantálást és kódolást együtt analógdigitális átalakításnak nevezzük.

35. ábra

Az analóg jel helyreállítása
A vevő bemenetén vissza kell állítani a távbeszélő csatorna nyolc bites kódolt értékének
megfelelő PAM jelet, amelyből szűrés után az eredetihez hasonló analóg jel visszaállítható. A
dekódoló bemenetére érkező nyolc bites kódszó vezérli a kvantálási lépcsőket, melyből előáll
a PAM jel, vagyis előáll az eredeti minta kvantált értéke. Ahhoz, hogy a vétel helyén az
eredetihez hasonló jelet kapjunk szükség van a digitális expandálásra is.

36. ábra
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20., PCM rendszerek
A távközléstechnikában csökkent a beszédátvitel jelentősége és egyre nagyobb volt az igény
az adatátvitelre. Az analóg rendszereken a digitális formában rendelkezésre álló adatok
továbbítása lassú és nehézkes, ezért olyan rendszereket kellett üzembe állítani, amelyek mind
a beszéd, mind az adatátvitel szempontjából elfogadható minőséget és sebességet mutatnak.
Ezen igények kielégítésére a PCM berendezések kiválóan alkalmasak. A PCM rendszerek az
analóg-digitális átalakítás elvéből adódóan kevésbé érzékenyek a zajra, így a
beszédáramkörökben az analóg átvitelhez képest lényegesen jobb minőségű átvitelt
biztosítanak annak ellenére, hogy nem a folyamatos beszédjelet és nem a pontos amplitúdót
viszem át. A PCM átvitelben 64 kb/s-os digitális csatornák álnak rendelkezésre
(másodpercenként 8000 minta, mintánként 8 bit), melyek egyaránt alkalmasak beszéd és
adatátvitelre is. A digitális jel (mivel nem folytonos amplitúdót viszünk át) alkalmas
multiplexálásra. Az amerikai rendszerek az analóg átvitel mintájára 24 csatornás, az európai
rendszerek a 30/32 csatornás rendszert használják.
A multiplexálás azt jelenti, hogy egyszerre párhuzamosan több csatorna jelét is át lehet vinni
egy jelfolyamban. Ez úgy lehetséges, hogy egy adott időtartományt több részre bontunk, és
minden jelhez hozzárendelünk egy-egy tartományt, amelybe belesürítjük az eredeti
információt. Az időosztás elvéből adódóan a multilexált jel órajelének minimum az eredeti
jelek órajelének összegével kell megegyezni.

37. ábra

Azt a periodikusan ismétlődő tartományt, amelyikben minden jelet elhelyezünk keretnek
nevezzük. A kereten belül az egy jelhez tartozó részt az időrés. A mintavételezési idő
meghatározza azt az időkeretet, amelyen belül a multiplexálni kívánt csatornák egy kódszavát
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át kell vinni. A mintavételezési frekvenciából adódik, hogy a keretidő 125 μs. A digitális
átvitel során nem csak a csatornák jeleit kell átvinni, hanem egy szinkron jelet is, amely
biztosítja, hogy a vétel oldalon a jel helyreállítása ugyanazon csatornában történjen, mint az
analóg-digitális átalakítás. A szinkronszó a keret elejét jelöli, és ettől a keretszinkrontól adott
távolságban helyezkednek el az egyes csatornák. A rendszerben külön kell gondoskodni a
jelzések átviteléről. A jelzésekkel együtt a berendezésekre és az átvitelre vonatkozó
szervizinformációkat is továbbítani kell. Egy keretnek tartalmaznia kell a csatornákhoz
tartozó kódszavakat, a visszaállításhoz szükséges szinkronszót, valamint a jelzés és
szervizinformációt. Az európai rendszerekben a PCM átvitel alapszintje a primer PCM, amely
30 átviteli csatornát, egy szinkron és egy jelzéscsatornát tartalmaz (PCM 30/32).

38. ábra

A primer PCM esetén a mintavételezési frekvenciából adódóan a keretidő 125 μs. Ez az idő
az európai rendszerekben 32 időrésre van osztva, így az időrés ideje 3,9 μs. Egy időrés egy
kódszót tartalmaz, amely 8 bitből áll, így egy bitrés ideje 488 ns. Az időréseket 0-tól 31-ig
számozzuk. A 0. időrés a szinkronszót, a 16. időrés a jelzéscsatorna, az 1-15. és a 17-31.
időrések pedig az átviteli csatornákat tartalmazzák. A szinkronizálásra minden páros keret 0.
időrésének B2 – B8 bitjein küldött 0011011 kódszó, és a páratlan keretek 0. időrésének B2
bitjén küldött 1-es szinkron megerősítő bit szolgál. A szinkron szó és a megerősítő bit
előfordulásának kicsi a valószínűsége az átviteli csatornákban. A páros keretekben lévő
szinkronszót csak akkor fogadja el a rendszer, ha a páratlan keret 0. időrésének B2 bitje 1. Az
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A jelű bitek a szinkronhiba átjelzésére szolgálnak. A teljes keretszinkront két keret
tartalmazza, melyet blokknak neveznek, így a blokkidő 250 μs. A csatornákhoz tartozó
jelzések átvitele a 16. időrésben történik. Egy csatorna jelzését négy biten visszük át, így egy
időrés két csatorna jelzését tartalmazza (B1 – B4 és B5 – B8). Ez azt jelenti, hogy 15 kereten
keresztül tudom átvinni az összes csatorna jelzését. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy
az adott keretben átvitt jelzés melyik csatornához tartozik, a jelzésmultiplexer
szinkronizálására is szükség van. Ezzel együtt a 30 csatorna jelzésének átvitelére 16 keretre
van szükség. Ezt a 16 keretet multikeretnek nevezzük, melynek ideje 2 ms. A multikeret
szinkron a 0. keret 16. időrésének B1 – B4 bitjén átvitt 0000. A primer PCM 32 időrést
tartalmaz, egy csatorna sebessége 64 kb/s, így a rendszer átviteli sebessége 2048 kb/s.
21.,Digitális rendszerek összekapcsolása
A sávozott (réteges) architektúra jellemzői
Az OSI-elvet a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet (ISO) 1982-ben publikálta. Az általuk
kiadott, IS7498 számú szabványt az ITU-T is átvette, és X.200-as számú ajánlásként tette
közzé. Az OSI-elvben leírtakat adatfeldolgozó rendszerek processzorai közötti
adatkommunikációs protokollok specifikálása céljából dolgozták ki azzal a szándékkal, hogy
a különböző gyártóktól származó és különböző bonyolultságú adattovábbító hálózathoz
csatlakozó rendszerek számára megfelelő adatkommunikációs módszert dolgozzanak ki. Az
elkészült specifikáció feltételrendszerét az OSI referenciamodell leírása foglalja magába. A
referenciamodell különböző célú, információcserék végrehajtásához szükséges
adattovábbítási feladatokat és protokollokat definiál. A referenciamodellben – ahogyan már
utaltunk erre a körülményre – az elvégzendő információ-továbbítás műveletének feladatai
csoportosítva vannak. Ezeknek a feladatcsoportoknak az OSI referenciamodellben réteg a
neve, és mindegyik rétegben az arra jellemző feladatok ellátására képes funkcionális egységek,
vagy más néven entitások vannak összegyűjtve. Információ-továbbítási szempontból a rétegek
között – mind az adó-, mind a vevőoldalon – hierarchikus kapcsolat áll fenn, és a rétegek e
hierarchiának megfelelő sorrendben helyezkednek el egymás fölött. Minden funkcionális
egység (entitás) csak a számára kijelölt rétegre jellemző feladatot (vagy feladatokat) képes
végrehajtani, és ha e feladatok ellátásához egyéb funkciók elvégzésére is szükség van, akkor
azt a hierarchiában alatta lévő szomszédos rétegtől, annak valamelyik, az adott feladat
ellátására képes entitásától kell kérnie.
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39. ábra

Az OSI referenciamodellben összesen 7 réteg (funkcionális csoport) van. Az OSI-elv szerinti
hierarchia legmagasabb rangsorolású rétege a 7-es jelű, a legalacsonyabb rangsorolású az 1-es
jelű réteg. A rétegek közül az 1-estől 4-esig jelölt rétegekben az entitások feladata az, hogy az
egymással adatkommunikációs kapcsolatot tartani kívánó rendszerek (pl. számítógépek)
között gondoskodjanak a szükséges kapcsolat (link) létrejöttéről, míg az információcserével
(tehát magával az adatkommunikációval) összefüggő feladatokkal a többi (5-östől 7-esig
jelölt) réteg entitásai foglalkoznak.
- 7-es, alkalmazási réteg (application layer): A 7-es réteghez azok az entitások tartoznak,
amelyek hídszerepet valósítanak meg a használói alkalmazások (alkalmazói folyamatok) és a
referenciamodell között. Következésképpen e réteg egyik feladata, hogy megoldja a használói
alkalmazások és a hálózat közötti, esetleges inkompatibilitási problémákat, hogy ezáltal
például zavartalan lehessen a hálózathoz csatlakoztatott, különböző számítógépek közötti
fájltovábbítás (angolul: file transfer) megvalósítása. A 7-es rétegben találhatók tehát azok az
entitások, amelyek képesek együttműködni a különböző protokollokat használó alkalmazói
folyamatokkal.
- 6-os, megjelenítési réteg (presentation layer): A 6-os réteghez sorolt entitások feladata,
hogy különböző fordítási (transzlációs) funkciókat teljesítsenek, amennyiben az egymással
kapcsolatba lépő alkalmazói folyamatokban a programok szintaxisa eltér egymástól. Ezáltal
valósulhat meg az eltérő szintaxisú programok közötti adatkommunikáció. Ha az egymással
kapcsolatba kerülő folyamatoknál azonos szintaxisú programok futnak, akkor a 6-os rétegnek
nincs funkciója.
- 5-ös, kapcsolattartási réteg (session layer): Ehhez a réteghez azok az entitások tartoznak,
amelyek a használók (az alkalmazói folyamatok) közötti kapcsolat típusának kiválasztását
végzik el, vagyis annak eldöntését, hogy az adatcsere lefolytatásához duplex, félduplex vagy
szimplex kapcsolatot kell-e választani.
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- 4-es, szállítási réteg (transport layer): Ennek a rétegnek (az ide sorolt entitásoknak) kell
gondoskodni arról, hogy az egymással kommunikáló alkalmazói folyamatok között
egyértelmű legyen az adattovábbítás. Ha két alkalmazói folyamat között közvetlen, vagyis
összeköttetéssel társított módon jön létre az adatkommunikáció, akkor a 4-es réteg
entitásainak feladata az ehhez szükséges összeköttetés (vö.: 3-as réteg!) megteremtése. Ha az
érintett két folyamat között összeköttetéstől független módon kell megvalósítani az
adattovábbítást, akkor a 4-es réteg entitásai teremtik meg annak lehetőségét, hogy a
vételoldalon lehetővé váljék az adásoldalitól eltérő sorrendben megérkező adatok eredeti
sorrendbe való állítása.
- 3-as, hálózati réteg (network layer): A 3-as réteg entitásainak feladata az egymással
kapcsolatba került alkalmazói folyamatok között szükségessé váló adat- vagy információcsere
hálózaton keresztül történő megvalósítása. Ennek érdekében ebben a rétegben megy végbe a
címzésekben küldött számjegyek analizálása, a szükséges útvonal-irányítás műveleteinek
elvégzése stb. A szükséges műveleteket a 3-as réteg (a 4-es réteggel együttműködve)
kétféleképpen valósíthatja meg az információcserét: összeköttetéssel társított (angolul:
connection oriented) módon, vagy összeköttetéstől független (angolul: connectionless)
eljárással. Összeköttetéssel társított esetben a két használó között közvetlen kapcsolat jön
létre, következésképpen garantálható, hogy az így megvalósuló információcserében az adatok
mindig az adásoldali sorrendnek megfelelően juthatnak el a vételoldalra. Összeköttetéstől
független esetben a használók között nem épül ki meghatározott, az adott információcsere
lefolytatásához rendelt összeköttetés, hanem az elküldött információ (üzenet) az adótól a
vevőig mindig olyan útvonalon halad keresztül, amely a hálózatban éppen rendelkezésre áll.
Ennél az esetnél tehát nem garantálható, hogy az adatok az adással megegyező sorrendben
érik el a vételoldalt, az eredeti sorrend visszaállítása a 4-es réteggel együttműködve megy
végbe.
2-es, adatkapcsolati réteg (data link layer): A 2-es réteg feladata az átviteli közeg
tökéletlenségeiből adódó információtovábbítási zavarok leküzdése, pl. hibadetektáló és
hibajavító módszerek alkalmazása révén. Az alkalmazott eljárásnak olyannak kell lennie,
hogy akár bitenként (elszórtan) jelentkező, akár csomósodott formában, csoportosan (angolul:
burst-ökben) tapasztalható bithibák okozzák az információsérülést, a vételoldalon nagy
biztonsággal lehessen azt felismerni, illetve kijavítani. A 2-es réteg feladatai két, egymással
közvetlen kapcsolatban lévő hálózati csomópont esetében értelmezendők.
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1-es, fizikai réteg (physical layer): Ennek a rétegnek a feladata az információt (üzenetet)
magába foglaló bitfolyam továbbítása az átviteli közegen keresztül. Az 1-es réteg
gondoskodik az átviteli közeghez való csatlakoztatás illesztő felületéről (a logikai és fizikai
interfészről) is.

22., Az Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat
Az ISDN rendszer széleskörű szolgáltatásokat és lehetőségeket kínál a felhasználó számára,
ezért nagy kapacitású jelzésrendszerre van szükség mind a központ és az előfizető, mind a
központok közötti átvitelben. Az ITU a központ és az előfizető között a DSS1-es, míg a
központok közötti kapcsolatban a CCS7-es jelzésrendszert definiálta.

40. ábra

A központok közötti és az előfizető – központ közötti digitális jelzésrendszer lehetővé teszi a
„végponttól-végpontig” jelzésváltást is. Az ISDN rendszerben külön csatorna van a beszéd,
vagy adatátvitelre, valamint a jelzések átvitelére, így beszéd vagy adatátvitel alatt is lehetőség
van jelzések továbbítására. A beszéd, szöveg, adat vagy képinformáció átvitelére a B
csatornát, míg a jelzés és felhasználói információ átvitelére a D csatornát használjuk. A
CCITT kétféle ISDN hozzáférést specifikál.
- alap hozzáférés BRA (Basic Rate Access) két B és egy 16 kb/s-os D csatornát határoz meg
- primer ISDN (Primary Rate Access), amely 30 B csatornát és egy 64 kb/s-os D csatornát
tartalmaz
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41. ábra

A D csatorna aktív hozzáférés esetén állandóan a felhasználó rendelkezésére áll. A D csatorna
kis sebességű adatátvitelre is használható, de a B csatornán történő összeköttetésekkel
kapcsolatos jelzéseknek mindig elsőbbségük van az egyéb adatokkal szemben.
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Az ISDN hivatkozási modell

42. ábra

Az ISDN bevezetésének feltétele, hogy a rendszernek az előfizetőig digitálisnak kell lenni. Az
előfizetői hozzáférésre a CCITT (az ITU elődje) funkcionális csoportokat határoz meg, belső
vonatkozási pontokkal. Ez az elrendezés megszabja mindazon feladatokat, amelyeket az
egyes felhasználói- és központi funkcionális csoportoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy a
kompatibilitás a különböző központok és végberendezések között biztosítható legyen. A
CCITT meghatározza a felhasználói hálózati interfészt mind az alaphozzáférés, mind pedig a
primer hozzáférés esetében. Ezek a meghatározások az OSI hivatkozási modelljén alapulnak.
A megadott interfészek biztosítják a különböző végberendezések használatát különböző
szolgáltatásokra, a végberendezések hordozhatóságát, a végberendezések és hálózatok
technológia-, összekapcsolási és telepítésfüggetlen fejlesztését, a speciális tárolókhoz és
adatfeldolgozó rendszerekhez való gazdaságos csatlakoztatást.
A funkcionális csoportok feladata:
- TE1 (Terminal Equipment), ISDN végberendezés
A TE1 rendelkezik az S vonatkoztatási pontbeli interfésznek megfelelő protokollokkal és
közvetlenül csatlakoztatható a passzív buszhoz
- TE2 (Terminal Equipment) Nem ISDN végberendezés
A TE2 a szokásos interfészek valamelyikével (a/b, x21, X25, V24) van ellátva és passzív
buszhoz csak megfelelő illesztő egységgel csatlakoztatható.
- TA (Terminal Adaoter) Végberendezés illesztő
A végberendezés illesztő lehetővé teszi nem ISDN végberendezések alkalmazását ISDN
hálózaton úgy, hogy a berendezéshez illeszkedő protokollt átalakítja az S vonatkoztatási
pontbeli protokollhoz. Ezek a végberendezések az ISDN nyújtotta lehetőségeknek csak
töredékét használják ki.
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- NT (Network Termination) Hálózati végződés
A hálózati végződés két összetevőből (NT1 és NT2) állhat. Az NT1 hálózati végződés
biztosítja a végberendezés fizikai illesztését a központ hozzáférési vonalaihoz. Lehetővé teszi
azt is, hogy a hozzáférési vonalat egynél több végberendezés használhassa. Az NT1 tudja
támogatni a központosított fenntartást az előfizetői végberendezés működési állapotától
függetlenül, és jelenteni az átvitel jellemzőit a központnak. Az NT2 berendezés tartalmaz
kapcsoló funkciót, azaz PABX. Ha ilyen NT2 funkcióra nincs szükség, akkor nem telepítik.
- LT (Line Termination) Vonal végződés
Az LT a központ egy hozzáférési vonalát zárja le áviteltechnikai szempontból. Attól függően,
hogy azt alaphozzáférésre, vagy primer hozzáférésre használják-e, olyan feladatokat láthat el,
mint pl. az NT és a közbenső regenerátorok táplálása, teszthurokról, jelregenerálásról és
kódátalakításról való gondoskodás.
- ET (Exchange Termination) Központ végződés
Az ET az ISDN hozzáférés 1. rétegű protokollját végződteti, a felhasználói adatok és jelzési
információk a központvégződésen keresztül továbbítódnak. Ha szükséges, a végberendezés
által vett jelzési információkat különböző formátumokra alakítja át, mielőtt azok az ET-n
kívül további feldolgozásra kerülnének.
Az ISDN rendszerben a következő összekapcsolási lehetőségek vannak:

43. ábra

A 2B+D csatorna-elrendezésű alaphozzáférést egy, vagy több végberendezés központhoz
csatlakoztatására használják. Egy végberendezés csatlakoztatásához pont – pont összeköttetés,
míg a több készülék csatlakoztatásához pont – többpont hozzáférési konfiguráció szükséges.
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Ha egynél több végberendezést csatlakoztatunk a felhasználói készüléknél passzív buszt
használunk. A passzív busz négyhuzalos külön kéthuzalos adás és vételi iránnyal.
A primer sebességű hozzáférést 30B+D csatorna-elrendezéssel alközpontok és a főközpontok
közötti pont – pont összeköttetésre használják.
ISDN szolgáltatások
Az ISDN olyan többfunkciós hálózat, melynek képességeit a felhasználók a használó-hálózati
interfészen keresztül veszi igénybe. A használó-hálózati interfész lehet alap és primer
hozzáférés. AZ ISDN szolgáltatások azon távközlő képességeket fedik le, melyeket a
szolgáltató tesz elérhetővé az előfizető számára. Az ISDN szolgáltatások a digifon
szolgáltatásokkal ellentétben mind leírásukat, mind működésüket illetően nemzetközileg
szabványosítva vannak.
Hívószám-azonosító szolgáltatások
- közvetlen beválasztás
Lehetővé teszi, hogy egy ISDN alközpont mellékállomásait közvetlenül, a kezelő
beavatkozása nélkül el lehessen érni. Az alközpont közvetlen számai a főközpont
számmezejét terhelik, de az alközpont mellékállomásai akár analóg, akár ISDN vonalról
közvetlenül elérhetőek. Az alközponti mellékállomás fővonali és mellékállomási
hívószámának nem feltétlenül kell megegyezni, mivel híváskor a főközpont a D csatornán
keresztül a hívószám utolsó számjegyeit (igény szerint 2, 3, vagy 4) kiadja, így az alközpont
akár számkonverziót is végezhet.
- többszörös előfizetői hívószám
Az ISDN szolgáltatásnál lehetőség van arra, hogy egy hívószámot több készülékre is kiadjunk,
vagy egy készülékhez több hívószámot is hozzárendeljünk.
- hívó vonal azonosítása, hívó vonal azonosítás tiltása
Lehetővé teszi, hogy a hívott előfizető a híváskezdeményezési információkkal együtt a hívó
vonal hívószámát is megkapja. Ahhoz, hogy a szolgáltatás működjön a hívottnak is aktiválni
kell a szolgáltatást, a hívónak pedig engedélyezni kell a hívószáma kijelzését a hívott oldalon.
Lehetőség van arra, hogy a hívó a számkijelzést (készülékéről vezérelve) hívásonként, vagy
állandóra letiltsa.
- kapcsolt vonal azonosítása, kapcsolt vonal azonosítás tiltása
A szolgáltatás aktiválása lehetővé teszi, hogy a hívó készülékén az a hívószám jelenjen meg,
ahol a hívás ténylegesen végződik. A hívott és kapcsolt szám eltérhet, pl. átirányítás esetén. A
hívónak lehetősége van, akár hívásonként is a szolgáltatás törlésére, vagy aktiválására.
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- rosszakaratú hívás azonosítása
A hívott félnek lehetősége van az általa rosszakaratúnak vélt hívás regisztrálására a
központban. A regisztrálást hívásonként lehet kérni, ahol rögzítésre kerül a hívó és a hívott
vonal száma és a hívás ideje. A szolgáltatást – személyiségi okok miatt – előfizető nem
kérheti, csak hatóság.
Hívás-felajánlási szolgáltatások
- hívásátadás
A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy akár a hívó fél, akár a hívott fél egy fennálló beszélgetést
egy harmadik félnek átadjon.
- feltétel nélküli hívásátirányítás
Ha a szolgáltatás aktiválva van a hálózatból az előfizető felé irányuló összes hívást a központ
a megadott harmadik vonalra kapcsolja, de az átirányított készülékről lehetőség van hívások
kezdeményezésére.
- hívásátirányítás nemválaszol esetén
Abban az esetben, ha bizonyos számú csengetésre a hívott fél nem válaszol, a központ a
hívást átkapcsolja az adott harmadik félhez.
- hívásátirányítás foglaltság esetén
Abban az esetben, ha a hívott előfizető foglalt a hívás egy előre megadott harmadik félhez fut
be. A hívó fél és az átirányítás helye is lehet analóg előfizető. A hívott fél foglaltságát a
központ és a használó is megállapíthatja. Ha a foglaltságot a használó állapítja meg az azt
jelenti, hogy nem kíván több hívást fogadni.
- hívás eltérítés
A hívott fél valós időben kérheti a hívás átkapcsolását egy harmadik félhez, vagyis ha a
készüléke kijelzőjén megjelenő hívószám alapján úgy dönt, hogy a hívást nem kívánja
fogadni, azt továbbkapcsolhatja akár egy analóg vonalra is.
Hívás-felépítési szolgáltatások
- hívásvárakoztatás
Ha az előfizető minden B csatornája foglalt és hozzá egy újabb hívás érkezik, az új hívásról a
D csatornán keresztül értesíti a használót. A használó fogadhatja, elutasíthatja, vagy
figyelmen kívül hagyhatja az új hívást. A figyelmen kívül hagyott hívást a központ a „hívott
nem válaszol”-ként kezeli.
- hívástartás
A hívástartás szolgáltatást előfizető használónak lehetősége nyílik arra, hogy aktív hívását
felfüggessze, majd újraéleszthesse. Az előfizető opcionálisan választhatja a szolgáltatás
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fenntartott vagy a lebontott B-csatornás változatát. Lebontott B-csatorna esetén a hívástartási
szándék jelzésekor az előfizető és a központ közötti B-csatorna felszabadul. A hívás
felélesztésekor lefoglalt B-csatorna nem kell, hogy megegyezzen az előzőleg elbontottal.
Fenntartott B-csatorna esetén a hívástartási szándék jelzésekor az előfizető és a központ
közötti B-csatorna nem bomlik le, azon új hívás kezdeményezhető, vagy egy másik, előzőleg
tartásba tett hívás éleszthető fel.
- hívásteljesítés foglaltság esetén
Ha a hívott fél foglalt a hívó aktiválhatja a szolgáltatást. Ha a hívott fél szabaddá válik, a
hívott központ visszajelez a hívó központnak, hogy a hívás felépíthető. Aktív szolgáltatás
esetén a hívó készülékéről másik hívás is lebonyolítható. Az aktivált szolgáltatás 15 – 45
percig marad aktív.
- hívásteljesítés nem válaszol esetén
Ha a hívott fél a hívásra nem válaszol, a hívó aktiválhatja a szolgáltatást. Ha a hívott fél
készülékéről hívást kezdeményeznek, vagy valamilyen szolgáltatás aktiválását
kezdeményezik, a készülék szabaddá válása után a hívott központ visszajelez a hívó
központnak, hogy a kért hívás felépítését újra kezdeményezheti.
- végberendezés hordozhatóság
Ez a szolgáltatás megengedi a használónak, hogy a végberendezését aktív hívás közben
mozgassa az S-buszon. Ehhez a használónak minden aktív hívásra felfüggesztés kérés
üzenetet kell küldeni a központnak. Ezután a készüléket fizikailag le kell csatolni az Sbuszról, majd egy másik helyen fel kell csatlakoztatni. A felfüggesztett hívásokat a
hívásazonosító segítségével ismét aktiválni lehet. A felfüggesztés és a visszaállítás között 3
perc áll rendelkezésre.
Több résztvevős szolgáltatások
- konferencia hívás
Lehetővé teszi a használó számára a több féllel való egyidejű kommunikációt, melyek
egymással is képesek kommunikálni. Ehhez a központokban speciális konferenciahidak
telepítése szükséges. A hívást kezdeményező fél a konferencia vezérlője, aki utasításokat
adhat a konferenciahídnak. Ő adja meg a konferenciában résztvevők telefonszámait, a
konferencia közben új tagokat vonhat be, egyeseket kizárhat a konferenciából, másokat
passzíválhat.
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- három résztvevős hívás
Ha az előfizető rendelkezik egy aktív és egy tartásba helyezett hívással, ezeket egy három
résztvevős összeköttetéssé alakíthatja. Ehhez a híváshoz nem szükséges konferenciahíd, itt a
három résztvevő az egyes hívások felépítése után kapcsolódik össze.
Érdekközösségi szolgáltatások
- zárt használói csoport
A felhasználók egy csoportja olyan csoportot alkot, melyből a kimenő és melybe a bejövő
hívásokat korlátozzák. A csoport egyes tagjai csak a csoporton belüli előfizetőkkel
kommunikálhatnak, míg mások a csoporton kívüli kommunikációra is lehetőséget kapnak.
Egy előfizető több zárt csoport tagja is lehet egyidőben.
- magán számozási terv
A szolgáltatásra előfizető használó az ISDN számozási tervtől eltérő saját számozási tervet
használ. Ez a szolgáltatás csak az ISDN hálózaton belül használható. Egy felhasználó több
magán számozási csoportba is tartozhat.
- kimenő hívások korlátozása
A szolgáltatás lehetőséget ad a hívások irány szerinti korlátozására. Lehet választani, hogy
általános kimenő hívás korlátozást, vagy szelektív híváskorlátozást kérünk.
Díjazási szolgáltatások
- díjazási információ közlése
A felhasználó információt kap a központtól az egyes hívásokhoz kötődő díjazásról. A
szolgáltatás alap és primer hozzáférésnél is igényelhető. A díjazási információ közlése lehet
minden hívásra, vagy csak akkor, ha a használó kéri. A díjazási információ közlése lehet a
hívás felépítésekor a hívott számból és a hívás időpontjából meghatározva, folyamatosan a
felépített hívás alatt, vagy a hívás befejezése után. A hívás alatt és a befejezés utáni
információküldés nem zavarja a fennálló beszélgetést, mert az információküldés a Dcsatornán történik.
- hívott fizet
A hívott előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a hívás díját – részben, vagy egészben) a
hívótól átvállalja. A hívási díj átvállalását kérheti
- a hívó a hívás felépítésekor,
- hívás közben kérheti akár a hívó, akár a hívott a beszélgetés többi idejére,
- a teljes hívástarifa átvállalását hívásonként kérheti a hívott
- minden bejövő hívás tarifáját a hívott vállalja
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Kiegészítő információ-átviteli szolgáltatások
- használók közötti üzenettovábbítás
Lehetőség van arra, hogy a használók a D-csatornán keresztül üzeneteket továbbítsanak
egymásnak. Az üzenettovábbítás lehet:
- hívásfelépítéskor és bontáskor a hívásfelépítési és bontási üzenetekbe ágyazva
- hívásfelépítés és az aktív állapot között, a hívásfelépítési üzeneteken kívül
- a hívás aktív állapotában, külön üzenetben.
23., Az ISDN BRA gyakorlati megoldásai
- ISDN2 csatlakozás
A végberendezésre közvetlenül csak ISDN végberendezést lehet csatlakoztatni. Amennyiben
analóg végberendezést, vagy számítógépet (RS-232 csatlakozáson keresztül) szeretnénk a
vonalon üzemeltetni külön terminál adapter kell, ami az adott csatlakozó felületre konvertálja
az ISDN csatornát.

44. ábra

- ISDN2+ csatlakozás

45. ábra
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Az ISDN2+ csatlakozás lehetőséget biztosít ISDN és analóg végberendezések
csatlakoztatására is. Az NT 2 db. ISDN és 2 db. analóg csatlakozással rendelkezi, melyből
egyszerre két végberendezés tud kommunikálni a vonalon (a 2 B csatornán). Abban az
esetben, ha számítógépet szeretnénk üzemeltetni a vonalon, a PC-be külön ISDN kártyát kell
tenni.
- ISDN2 Net csatlakozás

46. ábra

Az ISDN Net az ISDN2+ továbbfejlesztése. Ugyanazokat a kényelmi szolgáltatásokat nyújtja,
mint az ISDN2+, csak rendelkezik RS-232 kimenettel a számítógépsoros portja számára, így
nincs szükség ISDN modemre, vagy a PC-be építhető külön kártyára.
24., Távbeszélő központok
A világ első telefonközpontját, melyet Puskás Tivadar tervei alapján készítettek - a telefon
készülék feltalálása után egy évvel – 1877-ben Bostonban helyezik üzembe. 1882-ben
Budapesten üzembe helyeztek egy ötven előfizetői vonalat kezelő LB rendszerű manuális
központot. A XX. Század elejétől az LB rendszerű központokat felváltották a korszerűbb, CB
központok. Ezek manuális központok volta, vagyis a vonalak összekapcsolását kezelők
végezték. Az első automata központot 1928-ban helyezték üzembe Budapesten. Ez
forgógépes, un. Rotary rendszerű központ volt (7A-1, majd a harmincas évektől a 7A-2).
Ezek a központok a 90-es évek végéig üzemeltek a magyar hálózatban. 1968-tól a svéd
Ericsson cég megkezdi a korszerűbb Crosbar (keresztpontos kapcsológéppel működő)
rendszerű központok telepítését, majd a 70-es évektől a hazai gyártásból kikerülő ARF 102
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helyi és az ARM 201 típusú Crosbár központokkal bővítik a hálózatot. A digitális központok
telepítése a magyar hálózatba csak 1989-ben kezdődhet el. Elsőként az Austria Telecom ADS
típusú központját telepítik, majd a 90-es évek elejétől a svéd Ericsson gyár AXE típusú, és a
német Siemens cég EWSD központját telepítik. A helyi telefonközpontoknak típustól
függetlenül egyformán kell ellátni az alapfunkciókat.
A telefonközpontokkal szembeni elvárások és fő feladatok:
- A híváskezdeményezés érzékelése a központ első feladata. A hívó fél a kézibeszélő
felemelésével jelzi hívási szándékát (analóg vonal esetén a vonali áram 0-ról 20 – 60 mA-re
változik), melyet a központnak érzékelni kell.
- A hívó előfizető azonosításakor a központ beazonosítja a hívót a hívószáma, vagy fizikai
címe (az aktuális port száma) alapján.
- Szabad regisztert (tárolót) kapcsol a hívó előfizető vonalára és tárcsahang kiadásával (425
Hz-es szinuszos jel) jelzi, hogy elkezdődhet a hívószámok beadása.
- Fogadja a hívottra vonatkozó információt, vagyis a készülékből érkező jelzést tárolja
(impulzusos vagy hangfrekvenciás), ami alapján megkezdi a hívott kiválasztását.
- A hívott fél beazonosítása után elvégzi annak foglaltság vizsgálatát. Ha a hívott fél foglalt, a
kért hívást nem lehet felépíteni. A foglaltság tényét a központ visszajelzi a hívó felé.
- Ha a hívott előfizető szabad felépíti a kapcsolatot a központ és a hívott fél között. Ekkor két
félösszeköttatés áll rendelkezésre, mivel a hívó és a központ, valamint a központ és a hívott
között van összeköttetés.
- A hívott előfizető vonalára csengetést kapcsol, ami 25 Hz-es, 75 – 110 V-os szaggatott jel
(1250 ms jel, 3750 ms szünet). Ezzel egy időben a hívó felé jelzi, hogy csengeti a hívott felet.
- A hívott jelentkezésekor megszünteti a csengetést, valamint a hívónak adott csengetési
visszajelzést. Ezután összekapcsolja a hívó és a hívott felet, vagyis a két félösszeköttetésből
vég-vég összeköttetést csinál.
- Tarifikáció indítása a beszédkapcsolat felépítésekor a hívás időpontjának, a hívott szám
helyének és a hívó tarifacsomagjának megfelelően.
- A felépült kapcsolat bontása. A hívó oldali bontást a központ azonnal érvényesíti, míg a
hívott oldali bontásra az összeköttetés csak késleltetve bomlik le.
A telefonközpontok működése egy ciklikus folyamat, csak a folyamat végrehajtását vezérlő
adatok változnak.
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25.,Telefonközpontok fajtái
Az előfizetők kéthuzalos vonalakkal kapcsolódnak a helyi központhoz. A központ kiszolgálja
az előfizetőket, a kapott utasításokat végrehajtja. A helyi központok hálózata csillag rendszerű,
vagy is minden előfizető egy érpáron kapcsolódik a központhoz. Ez nem minden esetben
jelent külön fizikai érpárat, mivel a helyi hálózatokban is van átviteltechnikai berendezés és
optikai rendszer.

47. ábra

Nagyobb települések távbeszélő forgalmát több helyi központ látja el. Ezeket a központokat a
központközi áramkörök kötik össze.
Abban az esetben, ha az előfizetők távol vannak a központtól, a hosszú előfizetői vonalak
ellenállása és csillapítása miatt a jó minőségű távközlési szolgáltatás nem biztosítható, vagy
nem gazdaságos. Lehetőség van arra, hogy a helyi központok előfizetői fokozatát az
előfizetők közelében kihelyezett fokozatként működtessék.

48. ábra

A kihelyezett fokozat ez előfizetői vonal működése szempontjából nem jelent változást az
önálló fővonalhoz képest. A kihelyezett előfizetői fokozat vonalkoncentrátorként üzemel, és
helyi központközi áramkörökkel kapcsolódik a helyi központhoz. A helyi központközi
áramkörök száma kevesebb, mint a kihelyezett fokozatra kötött előfizetői vonalak száma. A
kihelyezett előfizetői fokozat a helyi központ szerves része. A kihelyezett előfizetői fokozat
vezérlését a helyi központ végzi. Kihelyezett fokozatok esetében minden hívás a helyi
központon keresztül kapcsolható össze. Vannak intelligens kihelyezett fokozatok, melyek a
kihelyezett fokozatban is végeznek kapcsolási funkciót, vagyis a kihelyezett fokozatból
indított és ott végződő hívások nem terhelik a központközi áramkört.
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A távbeszélő igények gyors kielégítésére építik a konténerközpontokat. A központ önálló
működésre képes rendszer. A helyi központtal helyi központközi áramkörökkel van
összekapcsolva.

49. ábra

A távközlési hálózatban a távolsági hívások lebonyolítására tranzit központokat helyeznek el.
A tranzit központhoz nem kapcsolódik előfizető. A tranzit központ a helyi központokat és
más tranzit központokat (primer és szekunder központok) kapcsol össze. A tranzit központ
feladata a helyközi hívásoknál az irány kiválasztása és a tarifa meghatározása.

50. ábra

A nagy távbeszélő forgalmat lebonyolító, több végkészülékből álló előfizetői végpontokra
alközpontokat lehet telepíteni. Az alközpontokra kapcsolt távbeszélő vonalak a
mellékállomások, melyek lehetnek kéthuzalosak, vagy négyhuzalosak. Az alközpontokra
analóg és digitális mellékállomásokat kapcsolhatunk. Az alközpontok mellékállomásai ISDN
jellegű szolgáltatásokat valósítanak meg, de általában gyártóspecifikus interfésszel
csatlakoznak a központhoz. Az alközpontok analóg, ISDN BRI, vagy PRI vonallal
kapcsolódnak a helyi központhoz. A mellékállomásokról a fővonal irányába indított hívások
díjazását az alközpont által vezérelt tarifikációs rendszer rögzíti. A bejövő hívások
közvetlenül a hívott mellékállomáson, vagy a kezelőnél végződnek, melyet a kezelő a kért
mellékállomásra kapcsol.
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51. ábra

26., Alközponti szolgáltatások
Rendszerszolgáltatások
Rendszerszolgáltatásoknak nevezzük az egész alközponti rendszer működését befolyásoló, a
működési környezet, a vevő igényei és az alkalmazott szoftver által meghatározott
szolgáltatásokat (intézményi, hotel, korházi rendszer, stb.).
A kezelői szolgáltatások
Az alközpontoknál – a mellékállomásokra érkező közvetlen hívások kivételével – a
fővonalról érkezett hívásokat a kezelő kapcsolja a kért mellékállomásra. A kezelő mindig
kiemelt szolgáltatásokkal rendelkező mellékállomás. Ahhoz, hogy a kiemelt szolgáltatásokat
érvényesíteni tudja legalább rendszerkészülékkel, de legtöbb esetben speciális kezelői
készülékkel kell rendelkezni. A kezelő munkáját külön PC-re telepített telefonkönyv segítheti,
de vannak olyan kezelői rendszerek, ahol a bejövő hívások kezelése telefonkönyvvel
egybeépített PC-n történik. A kezelő az alábbi szolgáltatásokkal rendelkezhet:
-

A kezelő harmadikként, figyelmeztető hang mellett, rákapcsolódhat egy fennálló
beszélgetésre, hogy valamelyik félnek felajánljon egy bejövő hívást.

-

A fővonalról a mellékállomásra kapcsolt hívások „nem válaszol” esetén bizonyos
csengetésszám után visszaesnek a kezelőre.

-

Közvetlen beválasztás esetén, ha a mellékállomás foglalt, a hívás a kezelőnél végződik.

-

„Félre tett kézibeszélő” esetén a kezelő figyelmeztető hangot adhat a készülékre.

-

A kimenő hívásra nem jogosult mellékeknek is adhat kimenő vonalat.

Mellékállomási szolgáltatások
A különböző gyártóktól származó alközpontok különböző szolgáltatásokkal rendelkeznek.
Azt, hogy az alközpont szolgáltatási lehetőségei közül melyiket használom ki mindig a
működési környezet és a felhasználói igény határozza meg. Az alközpontok analóg
mellékállomásokkal és rendszerspecifikus digitális mellékállomásokkal rendelkeznek. A
szolgáltatások igénybevételi módja alközpontonként változik. A leggyakrabban használt
szolgáltatások:
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- Az alközpontok saját DECT rendszer üzemeltetésére is alkalmasak. Az alközpont
működési területén több DECT bázisállomást helyeznek el, amelyeken keresztül a DECT
készülékek a besugárzott területen belül tetszőlegesen változtathatják helyüket. Ezekhez a
készülékekhez – a készülék tudásszintjétől függően – különböző szolgáltatások rendelhetők.
- Az ISDN fővonali csatlakozással rendelkező alközpontok közvetlen beválasztásra is
alkalmasak. Az ISDN D-csatornáján kiadott hívószám alapján a központ közvetlenül
kapcsolja az adott melléket.
- A mellékállomásokról átirányítást lehet kezdeményezni. Engedélyezhető, hogy az
átirányítás csak a mellékekre irányulhasson, vagy esetleg fővonalra is kezdeményezhető
legyen. Külső átirányítás esetén az átirányított hívás az adott mellékállomásról indított
kimenő hívásnak minősül, vagyis a hívás díjazásra kerül. Az átirányítás különböző helyre
mehet foglaltság, vagy nem válaszol esetén. A mellékre érkező hívás iránya szerint
(fővonalról, vagy mellékről indított hívás) is szétválasztható az átirányítás helye.
- Az alközpont hálózatán belül automatikus visszahívást tudok aktiválni, szétválasztva a
foglaltság és a nem válaszolás esetét. Ezen szolgáltatás engedélyezését a működési környezet
erősen befolyásolja.
- Az alközponti hálózaton belül HOT line („forró drót”) szolgáltatást lehet programozni a
rendszerkészülékek tetszőleges funkció gombjai között, rendszerkészülék és analóg készülék
között, de lehetséges analóg – analóg viszonylatban is. Analóg készülék esetén a kézibeszélő
felemelésével a hívás azonnal egy adott mellékállomásra fut. Késleltetett HOT line esetén a
kézibeszélő felemelése után adott ideig a készülékről lehet hívást kezdeményezni, majd a
hívás egy előre beprogramozott vonalra fut (korházi rendszerekben segélyhívóként
használható).
- Több fővonali irány esetén az alközpontok automatikus irányválasztást végeznek. Az
alközpontra több fővonali nyaláb (vezetékes, mobil, alternatív szolgáltató, stb.) csatlakozik. A
hívott szám alapján az előre programozott tematika szerint a központ kiválasztja a megfelelő
fővonali csoportot. Ez költségcsökkentés szempontjából lényeges.
- Az alközpontokhoz hívószámlistákat lehet készíteni. Az egyéni hívószámlista mindig egy
adott vonalhoz van rendelve. Központ típustól függően 20 – 50 db. hívószám tárolására
alkalmas, így megkönnyíti a hívást. Az analóg készülékek memóriájával ellentétben ezek a
számok nem a készülékben, hanem a központban tárolódnak. A központi hívószámlistát
tetszőleges számú mellékállomáshoz rendelhetem hozzá. Ez a lista nem csak számtárolásra
alkalmas, hanem segítségével híváskorlátozást is át lehet lépni. Azok a mellékek, amelyek pl.
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nem jogosak kimenő hívás kezdeményezésére, a listában szereplő, távhívásokat is el tudják
végezni, de csak a listából indított híváskezdeményezéssel.
- Az alközpontok automatikus továbbkapcsolást is meg tudnak valósítani. A továbbkapcsolás
foglalt mellék esetén egy előre megadott számra megy. Nem válaszolás esetén megadott
csengetési szám után a hívás egy előre megadott mellékre fut. A célállomásokat az alközpont
fenntartója rögzíti.
- Lehetőség van a hívások szétválogatására attól függően, hogy a hívás fővonalról, vagy
mellékállomásról érkezik. Foglaltság, vagy nem válaszolás esetén a hívásokat más-más helyre
irányíthatjuk attól függően, hogy fővonalról, vagy mellékállomásról indult.
- Az alközpont mellékállomásai között hívásátvételre van lehetőség. Az egyes
mellékállomásokat hívásátvételi csoportokba sorolhatjuk. A csoporton belül, a csoportok
között, de egy adott hívószámú mellékállomásról - a megfelelő szolgáltatási kóddal, vagy
funkciógob segítségével – át tudjuk venni a nem válaszolt hívásokat.
- A mellékállomási vonalakat különböző kategóriába lehet sorolni (gyártótól függ, hogy a
rendszerben hány kategóriát definiál), melyekhez különféle szolgáltatásokat lehet rendelni. Pl.
harmadikként egy fennálló összeköttetésbe csak akkor léphet be egy mellékállomás, ha
kategóriája magasabb, mint az eredeti résztvevőké.
- A mellékállomási vonalakhoz, valamint az egyes fővonali csoportokhoz híváskorlátozást
lehet rendelni. A fővonalhoz rendelt híváskorlátozás az alközpont összes mellékére
vonatkozik. Az egyes mellékekhez bármilyen kategóriát, vagy hívási jogosultságot rendelek a
fővonali híváskorlátozást nem tudom átlépni (pl. kiemelt díjazású vonalak tiltása).
A mellékállomásokra adható főbb kategóriák:
- Házi jogos, amely nem kezdeményezhet és nem is fogadhat fővonali hívást
- Féljogos, amely nem kezdeményezhet, de fogadhat fővonali hívást
- Helyi jogos, amely primer körzeten belüli hívásokat kezdeményezhet
- Országos jogos, amely országon belüli távhívás kezdeményezésére jogos
- Nemzetközi jogos, amely távhívásra és nemzetközi hívásra jogos.
Az egyes kategóriákon belül még lehetséges különböző korlátozások beállítása. Pl.: országos
jogos készülékeknél letilthatók egyes távhívási körzetek, vagy hálózatok. Lehetőség van arra
is, hogy konkrét számokat, vagy számcsoportokat tiltsunk ki a hívólistából, pl.: tudakozó,
szavazó vonalak, adományvonalak.
- Az egyes mellékállomásokhoz jelszó rendelhető. A jelszó segítségével a vonal, kategóriától
függetlenül, féljogossá tehető, vagy távoli hívásátirányítás esetén szükséges a kód használata.
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- A hívási díjazás a fővonali hívások esetére jellemző, de egyes alközpontok esetén
mellékállomások közöttí hívások díjazására is lehetőség van.
- Különböző szintű konferencia hívások kezdeményezési jogát rendelhetjük hozzá az egyes
mellékállomásokhoz. A konferencia kapcsolatban minden mellékállomás részt vehet, de
konferencia hívást csak az arra feljogosított vonal kezdeményezhet. Konferencia kapcsolatban
mindig csak egy fővonal vehet részt.
- Azokra a rendszerkészülékekre, amelyek kétirányú hangos üzemmódra is alkalmasak,
automatikus válaszolás szolgáltatást lehet programozni. Mellékállomásokról, vagy fővonalról
érkező hívásoknál egy csengetés után a késszülék hangos üzemmódban felkapcsolódik a
vonalra (pl. kaputelefon, diszpécser vonal).
27., A telefonközpontoknál alkalmazott jelzésrendszerek
A helyi központra kapcsolódó előfizető a saját központjára kapcsolódó, vagy egy másik helyi
központra kapcsolódó előfizetőt hívhat fel. Az analóg előfizető és a központ egyenáramú és
váltóáramú jelzésekkel, míg a digitális előfizető (ISDN készülék) a központtal a DSS1 közös
csatornás jelzésrendszer kommunikál. Ezeket a jelzéseket együttesen előfizetői jelzéseknek
nevezzük.

52. ábra

A központközi jelzések a helyi központ típusától függően digitalizált analóg (CAS), vagy
közös csatornás digitális (CCS7) formában történnek. A digitális fővonal nyújtotta
szolgáltatásokat csak akkor lehet maradéktalanul kihasználni, ha a teljes összeköttetés
digitális.
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53. ábra

Az analóg előfizető és a központ között egyenáramú és váltóáramú jelekkel történik a
jelzésváltás. Az előfizetőtől a központ irányába egyenáramú és váltóáramú, míg a központtól
az előfizető felé váltóáramú jelzésváltás történik. Egyenáramú jelzés a kézibeszélő
felemelésekor (vonali áram 0-ról 20 – 80 mA-ra változik), impulzusos híváskor (vonali
áramot szaggatása), szolgáltatás kérésekor (FLASH jelzés 90±20 ms), és vonal bontásakor
(vonali áram 0-ra változik) történik. Váltakozó áramú jelzés a készülékből a központ irányába
DTMF módú hívásnál (karakterenként 2 hangfrekvenciás jel) történik. A központ az előfizető
csengetésére 25 Hz-es 70 – 110 V-os jelet kapcsol a vonalra. A központ az előfizető felé a
következő jelzéseket adja:
- tárcsázási hang: 425 ± 5 Hz folyamatos jel, amely az előfizető azonosítását és szabad
regiszter felkapcsolását jelzi
- módosított tárcsázási hang: : f1=350 Hz ± 5 Hz és
f2=f1+(25 ± 2) Hz és
f3=f1+(50 ± 2) Hz folyamatos
A módosított tárcsahang a hangposta üzenetet, vagy az átirányítást jelzi az előfizető
felé.
- foglaltsági hang: 425 ± 5 Hz 300 ms jel, 300 ms szünet
- csengetési hang: 425 ± 5 Hz 1250 ms jel, 3750 ms szünet
- bekopogtatás: 425 ± 5 Hz 40 ms jel, 1960 ms szünet második hívás felajánlását, vagy
harmadik fél felkapcsolódását jelzi
- torlódási hang: megegyezik a foglaltsági hanggal
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- SIT hang:

(Special Information Tone)
f1=950 ± 50 Hz 330 ms jel,utánna
f2=1400 ± 50 Hz 330 ms jel, utánna
f3=1800 ± 50 Hz 330 ms jel, majd 1000 szünet (pl. nem létező
hívószámok esetén)

A digitális központokban a hangfrekvenciás jelzések helyett szövegbemondás is
programozható. Ezek a következők lehetnek:
- A hívott szám az előfizető kívánságára átmenetileg nem kapcsolható!
- A hívott szám átmenetileg nem kapcsolható!
- A hívott szám szabadságolás miatt átmenetileg nem kapcsolható!
- A hívott szám leltározás miatt átmenetileg nem kapcsolható!
kísérelje meg a hívást később!
- Ezen a számon előfizető nem kapcsolható, kérjük ellenőrizze a hívott számot!
- A hívott …..(mobil)… előfizető kapcsolásáig rövid türelmét kérjük!
28., A digitális telefonközpont funkcionális felépítése
Az analóg és a digitális telefonközpontok alapszolgáltatásaikban és alapfunkcióikban
megegyeznek. Az analóg telefonközpontokban a hívó és a hívott előfizető között kéthuzalos
analóg kapcsolat épül fel, míg a digitális központok esetében az előfizető és a központ között
kéthuzalos analóg, a központon belül pedig négyhuzalos digitális kapcsolat van.

54. ábra

A digitális telefonközpontok egyes egységeit tárolt programú vezérlők irányítják. Az analóg
előfizetői interfész alapjellemzői megegyeznek az analóg központok előfizetői
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csatlakozásának jellemzőivel. Az analóg előfizetői interfész jellemzőit az un. BORSCHT
funkciók jellemzik. Ezek a következők:
B

tápfeszültség ellátás (Battery feeding) A telefonközpont az előfizetői készülék
működését szükséges 48 VDC feszültséget kapcsol a vonalra.

O

túlfeszültség elleni védelem (Overvolage protection) A telefonközpontok
előfizetői csatlakozási pontját a vonalról érkező nagyszintű zavaró jelek
(légköri zavarok) ellen védik.

R

a hívott vonal csengetése (Ringing of the called line) A központ a hívott
vonalára 75 – 110 V-os 25 Hz-es szinuszos jelet kapcsol, amellyel a hívást jelzi.

S

vonalhurok figyelése (Supervision of line loop) A vonali áram változása a
hívási szándékot, a hívást, szolgáltatás kérést és a hívás befejezését jelzi.

C

analóg-digitál átalakítás (Coding and decoding) Az előfizető és a központ
között kéthuzalos analóg összeköttetés van, melyet az A-D átalakító digitális
jellé alakít.

H

2/4 huzalos átalakítás (Hybriding) A kéthuzalos előfizetői vonalat
négyhuzalossá kell alakítani, mivel a digitális kapcsolatok négyhuzalosak
(külön adás és vétel irány)

T

vonalak távmérése, tesztelése (Testing of lines) A digitális központokban
lehetőség van az előfizetői vonalak elektromos paramétereinek automatikus
mérésére a vonal megbontása nélkül. Ezekkel a mérésekkel az esetleges hiba
pontos helye is behatárolható (azt is meg lehet állapítani, hogy a készülék rajta
van-e a vonalon)

29., Az előfizetői áramkör funkcionális felépítése

55. ábra
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30., Telefonközpontok forgalmi méretezése
A felhasználók és a szolgáltatók a kapcsolóközpontokkal szemben azt az igényt támasztják,
hogy a végberendezésekről indított hívások - az esetek minél nagyobb részében – a távközlési
hálózat bármely pontján lévő másik berendezéssel összeköttetést tudjanak létesíteni beszéd,
vagy adatátvitel céljából. A kapcsolóközpontok ezt az igényt nem minden esetben tudják
teljesíteni, mert a sikeres kapcsolást megakadályozhatja
- a korai bontás
- a hívott nem válaszol
- a hívott vonal foglaltsága, vagy
- hívástorlódás.
Korai bontásról, mint a sikertelen híváskezelés egyik forrásáról akkor beszélünk, amikor a
hívó azt megelőzően szakítja meg híváskísérletét (pl. számjegybeadás közben), hogy az
egyáltalában felépülhetett volna. Ennek a forgalmi esetnek a bekövetkezését nem lehet
méretezéssel befolyásolni.
A hívott nem válaszol eset nyilvánvalóan sikertelenséget eredményez a használó számára,
mert bár a központ fel tudta építeni a két végpont között az összeköttetést, a hívott
felcsengetése is megtörtént, de a beszéd, vagy adatátviteli kapcsolat a hívott fél miatt elmaradt.
Ebben az esetben a központ méretezése megfelelő, mert a kezdeményezett összeköttetés
felépült a hívott előfizetőig, csak a hívott nem jelentkezett.
A híváskísérletek sikertelenségének további oka lehet a hívott végállomás foglaltsága, vagyis
az a forgalmi eset, amikor a hívás időpontjában a hívott vonal egy megelőző (kezdeményezett
vagy végződő) hívás nyomán másik féllel van éppen kapcsolatban. Az ilyen eredetű
sikertelenség valószínűsége kétféle megoldás alkalmazásával csökkenthető:
– Megfelelő kényelmi szolgáltatás [bekopogtatás, hívásátirányítás a hívott vonal
foglaltsága esetén, hívásfelépítés foglalt vonal hívása után] kínálata az előfizetőknek,
amelyek alkalmazása foglalt vonal hívása esetén is sikeressé teheti a híváskísérletet.
– Nagyobb előfizetői vonalszám vagy ISDN hozzáférés ajánlata nagy forgalmú
előfizetők számára, vagyis olyan esetben, amikor az átlagosnál nagyobb annak
valószínűsége, hogy egy hívó foglaltnak találja a vonalukat.
A híváskísérletek sikertelenségét okozhatja a hívás-torlódás esete is, vagyis az a forgalmi
eset, amikor a kapcsolórendszeren belül, vagy a távközlő hálózat egy adott kapcsolási
irányában foglalttá válik az összes olyan eszköz, amely a szóban forgó hívás-kísérlet
szempontjából számításba vehető. A hívás-torlódásból eredő sikertelenséget a
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kapcsolórendszerre vagy annak részegységeire alkalmazott forgalmi méretezéssel
minimalizálni lehet.
Az előfizetőktől indított hívások a hívás időpontja, a hívás időtartama és a hívás célpontja
szerint véletlenszerűen következnek be. A mérések alapján megállapítható a napszaktól függő
telefonforgalom (un „M” görbe), ami a központok méretezésénél nagy szerepet játszik.

56. ábra

A telefonközpontok méretezésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
- a hívási igények egymástól függetlenül, véletlenszerűen következnek be
- az egyidejű igénybevételek száma, valamint az igénybevételek időtartama
véletlenszerűen változik
- a méretezésnél a véletlenszerűen bekövetkező események miatt
valószínűségszámítási módszereket kell használni
- az így kapott eredmények becslések, melynek pontossága az előzetes felmérésektől,
az előfizetők telefonálási szokásaitól, és egyéb, előre nem kalkulálható eseményektől
függ
Alapfogalmak
Telefonforgalom akkor jön létre, amikor az előfizetők igénybe veszik a kapcsolóközpont
vonalait és kapcsolóelemeit egy sikeres összeköttetés létrehozásának érdekében. A
kapcsolóeszközök igénybe vételének mértéke szoros kapcsolatban van a hívások felépítésének
és az összeköttetés fenntartásának időtartamával. Egy sikeres hívás felépítésének és
bontásának időbeni alakulását a következő ábra mutatja.
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57. ábra

A hívások a telefonközpont egymáshoz csatlakozó kapcsolófokozatain át épülnek fel. Egyegy kapcsolófokozat forgalomvolumenét a fokozat kimenetein mérhető igénybevételi
időtartamok, az un. tartásidők összege adja.

Q =t +t
t1

c

t2

+ ... + t tc = ∑ t tc
i =1

A forgalomvolumen megadja, hogy a megfigyelés ideje alatt az adott kapcsolófokozat
kimeneteit összességükben az előfizetők mennyi ideig használták.
A megfigyelésből kiszámíthatjuk az átlagos tartásidőt, az igénybevételek átlagos idejét adja
meg.

t

tá

+ +...+
= t t 1 t t 2c t tc

A mérések alapján az átlagos tartásidő Magyarországon 2 perc, vagyis a forgalomvolumen
nagy pontossággal meghatározható a

Q ≈ c ∗t

tá

képlettel.
Egy kapcsolófokozat forgalmát a fokozatban mért forgalomvolumen és a megfigyelés
időtartamának hányadosa adja.

Q
A=
T

A forgalom egységét Erlang-nak nevezik. Egy Erlang a forgalma annak a telefonvonalnak,
amelyen a mért egy órás időtartamban állandó beszélgetés folyik.
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Forgalmi esetek
A telefon hívásokat az előfizető vonalak és a kapcsolóközpontok szempontjából vizsgálhatjuk
a hívások iránya szerint.
- Előfizetői vonal
- kezdeményezett hívások: az előfizető vonaláról indított valamennyi hívás
- végződő hívások: az előfizető vonalán végződő valamennyi hívás
- összforgalom: az előfizetői vonalról kezdeményezett és ott végződött hívások
forgalmának összege
- A központban kezdeményezett hívások forgalmi esetei
- központban maradó hívás: a hívó és a hívott vonal ugyanabban a központban
van, a hívás felépítéséhez nem kell tranzit összeköttetés
- kimenő hívás: a központban kezdeményezett, de egy másik központban
végződő hívás
- A központba bejövő hívások forgalmi esetei
- a központban végződő hívás: a központba bejövő minden olyan hívás, amely
a központ egy fővonalán végződik
- a központon átmenő hívás: minden olyan bejövő hívás, amely a központot
elhagyva egy másik központ fővonalán végződik.
A méretezés szempontjai
A központok méretezésénél azt kell figyelembe venni, hogy a forgalmas órában (legnagyobb
forgalmat lebonyolító időszak) a központ bemenetein megjelenő forgalomból (felajánlott
forgalom) mennyi képes veszteség nélkül végződni. A méretezéskor azt vizsgáljuk, hogy
mekkora lesz az átvitt forgalom és mekkora lesz az elvesző forgalom. A központon belüli
veszteséget a torlódás okozza, vagyis egy kapcsolat azért nem jön létre, mert az adott
kapcsoló egység minden kimenete foglalt. Ha a veszteséget a hívások darabszáma szerint
vizsgáljuk akkor hívástorlódásról beszélünk, melyet az alábbi képlettel határozhatunk meg:

B

=

elveszett hívások száma
felajánlott hívások száma
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Ha a veszteséget a az idő szerint vizsgáljuk időtorlódásról beszélünk, melynek
meghatározása:

E

=

a megfigyelés alatti torlódások idődőtart amánaknak összessége
a megfigyelés teljes idődőtarta mával

A felajánlott forgalom az egyedi vonalak fajlagos kezdeményezett forgalmából számítható.
Ha egy fokozatnak S bemenete van, melyen a fajlagos forgalom a, akkor a felajánlott
forgalom:

A =a ∗S
f

Ha egy fokozathoz eltérő fajlagos forgalmú vonalak csatlakoznak, akkor a felajánlott
forgalom:

A

S

f

= a1 + a 2 + ... + a S = ∑ ai
i =1

A felajánlott forgalom értékéből és a hívástorlódás még elviselhető értékéből
meghatározhatjuk az elvesző forgalmat:

A = A ∗B
V

f

A távbeszélő központok méretezésénél fontos érték az átvitt forgalom, vagyis hogy a
forgalmas órában egy központ mekkora forgalmat képes kezelni.

A =A
á

f

−

A

V

A központok építésénél kompromisszumot kell keresni az átvitt forgalom, a veszteség és a
beruházás költsége között.
31., A távbeszélő központok alap szolgáltatásai

A közcélú távbeszélő központoknak típustól és működési rendszertől függetlenül ugyanazokat
az alapszolgáltatásokat kell biztosítani az előfizetők felé. Ezek a szolgáltatások a következők:
- híváskísérletek fogadása és kezelése Az előfizető hívási szándékának felismerése után

azonosítani kell a hívót, számára szabad regisztert kell biztosítani a hívószámok
rögzítésére, erről tárcsázási hang kiadásával tájékoztatni kell a hívó felet.
- összeköttetés felépítése a hívó igénye szerint A regiszterben eltárolt hívószám alapján a

központ elvégzi a hívott vonal foglaltsági vizsgálatát. Szabad vonal esetén csengetést
kapcsol a hívott vonalra, vagy foglaltság esetén tájékoztatja a hívó felet. A hívott
56

jelentkezésekor összekapcsolja a hívó és a hívott felet, biztosítja mindkét fél részére a
mikrofontáplálást.
- hívásbontás A hívó fél kezdeményezésére azonnal, míg a hívott vonal

kezdeményezésére késleltetve bontja az összeköttetést.
- tájékoztató hangjelzések kiadása A központ a választás menetéről hangjelzésekkel

(tárcsázási hang, csengetési hang, foglaltsági hang, stb.) tájékoztatja a hívó felet.
- díjszámlálás A hívó és a hívott összekapcsolásakor napszaktól, a hívás időtartamától,

a hívott helyétől és típusától, valamint a hívó tarifacsomagjától függő díjszámlálás
kezdődik. Alap esetben a hívás díját mindig a hívó fél fizeti. A segélykérő számok (104,
105, 107, 112) a hálózat és a központ üzemeltetőjétől függetlenül ingyen hívhatók.
32., A távbeszélő központok kiegészítő szolgáltatásai

A távbeszélő központok alapszolgáltatásain kívül vannak bizonyos kiegészítő szolgáltatások
is. A kiegészítő szolgáltatások a távbeszélő-alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan egyéb többlet
(hálózati és/vagy információs) szolgáltatásokat nyújtanak az igénybe vevőknek. A különböző
központtípusokban (ADS, AXE, EWSD) igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások köre eltérő.
Az előfizető állomásához kapcsolódó központ típusát az előfizetői szerződés tartalmazza,
illetve az ügyfélszolgálatoktól kérhető tájékoztatás.
Digifon szolgáltatások a digitális központok előfizetői által kérhető kiegészítő szolgáltatások.
A kiegészítő szolgáltatások között vannak olyanok, amelyek a szolgáltató által aktivált
szolgáltatások, és vannak, amelyeket az előfizető aktiválással és deaktiválással tud be- és
kikapcsolni.
Egyes szolgáltatások igénybevételéhez meghatározott funkcióval rendelkező komfort
szolgáltatású távbeszélő készülék szükséges.

A szolgáltatás neve

ADS

AXE

EWSD

„Ne zavarj” szolgáltatás

⊕

⊕

⊕

Ébresztés/figyelmeztetés (rendszeres)

+

⊕

⊕

Ébresztő/figyelmeztető hívás (eseti)

⊕

⊕

⊕

Forródrót

⊕

⊕

⊕

Hangos számla

⊕

⊕

⊕

Három résztvevős beszélgetés

⊕

⊕

⊕

Hívásátirányítás „nem válaszol” esetén

⊕

⊕

⊕

57

Hívásátirányítás egyedi szövegre

⊕

Hívásátirányítás feltétel nélkül

⊕

⊕

⊕

Hívásátirányítás foglaltság esetén

⊕

⊕

⊕

Hívásátirányítás kiválasztható szövegre

⊕

⊕

⊕

Híváskorlátozás jelszóval

+

+

+

Híváskorlátozás tartós

+

+

+

Hívásrészletezés

+

+

+

⊕

⊕

Hívássoroló
Hívásvárakoztatás

⊕

⊕

⊕

Hívószámkijelzés*

⊕

⊕

⊕

Kettős telefonszám

+
⊕

⊕

+

+

Rövidített hívószámok
Szöveges tájékoztatás számváltozásról

⊕
+
•

+

a szolgáltatást az előfizető a készülékéről aktiválhatja (A szolgáltatások igénybevételéhez olyan
nyomógombos telefonkészülékre van szüksége, amelyen megtalálhatók a # és *, valamint F /FLASH/
vagy R /RECALL/ jelzésű billentyűk.)
a szolgáltatást a szolgáltató az előfizető megrendelésére aktiválja
a szolgáltatás hívószámkijelzésre alkalmas telefon vagy kiegészítő készülék segítségével vehető igénybe
58. ábra

33.,IN platform

Az Intelligens Hálózat a korszerű hálózati szolgáltatások bevezetésének támogatására
kialakított platform. Fix szolgáltatásokból álló csomagot és az új szolgáltatások alkotására
szolgáló környezetet tartalmaz. Az IN egy számítógép alapú rendszer, amelyet a nyilvános
telefonhálózaton belüli hívások magas szintű irányítására és az adminisztrációs teendők
ellátására hoztak létre. Az IN platform szerkezeti felépítését a 60. ábra mutatja be.
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59. ábra

Az IN részei
Az IN egy összetett rendszer, amely a nyilvánosan kapcsolt-, illetve a mobil telefonhálózatba
integrálható. A rendszer valamennyi eleme képes alkalmazkodni a változó követelményekhez.
Az IN 4 fő alkotóeleme:
Service Creation Environment (Szolgáltatásfejlesztő Környezet, továbbiakban: SCE)
Service Management Point (Szolgáltatásmenedzselési Pont, továbbiakban: SMP)
Service Control Point (Szolgáltatásvezérlési Pont, továbbiakban: SCP)
Service Switching Point (Szolgáltatáskapcsoló Pont, továbbiakban: SSP)
SCE
Az Szolgáltatásfejlesztő Környezet egy rugalmas rendszer, amely lehetővé teszi az új IN
szolgáltatások definiálását és tesztelését, hogy azok elérhetőek legyenek a felhasználók
számára. Az SCE támogat minden szakaszt egy új IN szolgáltatás kitalálásától a rendszerbe
integráláson át a visszavonásig.
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SMP
A Szolgáltatásmenedzselési Pont felügyeli a hálózatot, adatgyűjtést és adatbázis-kezelést
végez. A szolgáltatást ellátók és a hálózatkezelők az SMP-n tárolják a saját, valamint az
előfizetők adatait. Az SMP az SCP-hez adatátviteli összeköttetéssel kapcsolódik.
Az SMP-hez kapcsolódik az SCP mellett az adminisztrációs és számlázási központ
(Administration and Billing Center), ami a számlák előállításáért felelős, valamint a
Bizonylatkezelési rendszer (Voucher Management Services), ami pedig a kártyaadatok
generálását végzi.
SCP
A Szolgáltatásvezérlési Pont irányítja a híváskezelést az IN-ben. Az IN szolgáltatások
keretein belül az SCP tartalmazza a hívásirányításhoz szükséges programokat és adatokat.
Az SCP szoros összeköttetésben van az SSP-vel.
SSP
A Szolgáltatáskapcsoló Pont integrálja az IN szolgáltatásokat a telefonhálózatba, tehát a hívó
az SSP-n keresztül éri el az IN szolgáltatásokat. A Nyilvánosan Kapcsolt Telefonhálózatból
(PSTN) a hívások az SSP-be érkeznek. Az SSP felismeri az IN hívásokat és továbbítja az
SCP-nek további felhasználásra.
34., Az IN platformon futó szolgáltatások

Az IN platformon futó szolgáltatások kiemelt díjazással rendelkeznek, de ez a díjazás tetszés
szerint megosztható a hívó, a hívott, a távközlési szolgáltató és a tartalomszolgáltató között.
Zöld szám
Zöld szám hívása esetén a hívónak nincs fizetési kötelezettsége, a hívás díját a hívott fél,
vagyis a szolgáltatás előfizetője fizeti. Ezért a Zöld szám új termékek bevezetése esetén olcsó
reklámeszköz lehet. A Zöld szám fajtái:
- Belföldi Zöld szám (06) 80 …
- Nemzetközi Zöld szám
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Belföldi Kék szám
A belföldi Kék szám szolgáltatás megrendelőit a hívás tényleges díjától függetlenül, a helyi
hívás díjáért hívhatják.
A (06) 40-nel kezdődő számok tartoznak ide.
Távszavazás
Távszavazás alkalmazásakor a szolgáltató meghatározott időtartamokra és eseményekre
hívószámokat biztosít a szolgáltatást igénybe vevők részére, melyeket a célközönség
véleményének felmérésére, telefonos játékok szervezésére, interaktív kapcsolat
megteremtésére, közönségnek műsorokba történő közvetlen bevonására használhat. A
beérkező hívásokat a szolgáltató számlálja, és az eredményt átadja az előfizetőnek.
A (06) 81-el kezdődő számok tartoznak ide.
Audiofix
A belföldi fix díjú IN szám szolgáltatás (továbbiakban: Audiofix szolgáltatás) olyan műszaki
lehetőséget biztosít a tartalomszolgáltató számára, hogy az IN számon hívók részére fix díjon
informatív, és/vagy szórakoztató jellegű szolgáltatásokat nyújthasson. A szolgáltatásokat
igénybe vevő hívások a hívók felé “emelt” tarifával kerülnek számlázásra, amely naptól és
napszaktól, valamint a belföldi hívás helyétől függetlenül azonos mértékű.
A szolgáltatás kijelölő száma: (06) 81
A T-Com hálózatán futó kártyás termékek:
A kártyás termékek az intelligens hálózat (IN) elemeit használják a távbeszélő összeköttetések
létesítéséhez. A kártya csak az adott szolgáltatás létesítéséhez szükséges kódot, valamint az
azonosítókódot tartalmazza. Az összeköttetés létesítéséhez nem kell a kártyát a készülékbe
helyezni. A kártyához tartozó tarifacsomagot az IN rögzíti.
Világkártya
A T-Com világkártya szolgáltatás lehetőséget teremt az előfizetőknek arra, hogy belföldről
belföldre és külföldre, külföldről Magyarországra, valamint külföldről harmadik országba a
Világkártya szolgáltatással lebonyolított hívások fizetőeszköz igénybevétele nélkül
valósulhassanak meg.
A Világkártyával lebonyolított hívások díja utólag, az előfizető vezetékes telefonjának
számláján jelenik meg.
Automata forgalom esetén belföldön az ingyenesen hívható 1234-es hívószámon érhető el a
szolgáltatás. Külföldön az adott országnak megfelelő Világkártya nemzetközi szám hívásával
vehető igénybe a szolgáltatás. Kezelői közreműködéssel csak külföldről érhető el a
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szolgáltatás, az adott országnak megfelelő Hungary Direct számokon. Külföldről csak
azokból az országokból vehető igénybe a szolgáltatás, amelyekből a Világkártya és a Hungary
Direct hívószámai rendelkezésre állnak.
Ritmus hívókártya
A Ritmus hívókártyát a T-Com elsősorban olyan üzleti ügyfeleknek fejlesztette ki, akik
tevékenységüket tekintve “mobil” munkatársakkal (cégvezetők, ügynökök, viszonteladók)
rendelkeznek.
Másik nagyon fontos jellemzője a szolgáltatásnak az, hogy távol a munkahelytől a cég
alkalmazottjai a Ritmus díjcsomag kedvezményeit használhatják. Ennek megfelelően a
díjcsomagban a helyi, helyközi I., helyközi II., és a belföldi távolsági hívásirányokba irányuló
hívások díja csúcsidőben kedvezményes.
A Ritmus hívókártya segítségével bármilyen DTMF üzemmódú telefonkészülékről (nyilvános
érmés, kártyás és előfizetői készülékről) hívás kezdeményezhető Magyarországról és
külföldről egyaránt. A szolgáltatás a Ritmus díjcsomag áraival vehető igénybe.
A kártyát nem kell a készülékbe helyezni, mivel az csak a kártyaszám megjelenítésére szolgál.
Kontroll hívókártya
A termék használóinak nem kell előfizetési és kapcsolási díjat fizetni, csak percdíjat fizet
hívásai után, és nem kap telefonszámlát. A percdíj napszaktól független, a telefonálás
költsége csak attól függ, hogy helyi, mobil, vagy nemzetközi volt-e a hívás.
A Kontroll díjcsomag neve onnan ered, hogy a feltöltő kártyák segítségével a felhasználó a
megadott (kártyaértéktől függő) érvényességi idő alatt hívható marad. Ha a felhasználó a
kártya összegét az érvényességi idő lejárta előtt felhasználta, értesítést kap a szolgáltatótól.
Barangoló kártya
A T-Com Barangoló előrefizetett hívókártyával a T-Com szolgáltatási területéről belföldre és
külföldre, valamint külföldről Magyarországra és külföldre lehet telefonálni, faxolni a kártyán
lévő összeg erejéig, illetve a kártyán feltüntetett lejárati dátumig.
Belföldről külföldre, valamint külföldről külföldre I P-n keresztül is elérhető a szolgáltatás a
normál hívások díjához képest kedvezőbb árakon, és rosszabb minőségű hangátvitellel.
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35., Számhordozás

A számok hordozhatóságának meghatározása
Az előfizetői számok szolgáltatók közötti hordozhatóvá tételének követelménye eredendően
az EU jogszabályokból fakad, amit hasonlóan a többi tagállamhoz a magyar nemzeti
szabályozó hatóság is átvett és beillesztett a hazai jogrendbe
A számhordozhatóság általános megfogalmazásban azt jelenti, hogy az előfizetői hozzáférés
elérési adataiban változás történik, ennek ellenére eredeti hívószámán elérhető marad. A
változás bekövetkezhet a hozzáférés típusában, fizikai helyében és a hozzáférési
szolgáltatóban.
A számhordozhatóság az előfizetői hozzáférés teljes belföldi számának átörökítését jelenti.
Nem beszélünk számhordozhatóságról akkor, ha a belföldi számnak az előfizetői része más
körzetszám mögött tartható meg azonosan. Ez az előfizetői szám-megtartás csak akkor
teljesíthető, ha a befogadó körzetben az adott előfizetői szám a szolgáltató részére kiosztott
számblokk része, és még nincs használatban.
Ugyancsak nem beszélünk számhordozhatóságról abban az esetben, ha az előfizető az átadó
szolgáltatónál megtartja a hívószámát, és a végződő hívásokat a feltétel nélküli átirányítás
szolgáltatás igénybe vételével juttatja el az új, közvetlen hívással is elérhető hívószámára.
A számhordozás megvalósításának megoldásainál a hívószámok alapvető két típusát
különböztethetjük meg:
1. földrajzi számok (geographic numbers):

A hívott számból közvetlenül meghatározható a hívott előfizető földrajzi helye. Ilyenek a
közcélú távbeszélő (PSTN) és ISDN hálózat számai.
2. nemföldrajzi számok (non-geographic numbers):

Olyan előfizetői hívószám, amely nem tartalmaz az előfizető földrajzi beazonosíthatóságára
vonatkozó információt. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk az intelligens hálózat számait
(ingyenesen vagy helyi tarifával hívható zöld és kék számok, az audiofix, audiotex és
távszavazás számai) és természetesen a mobiltelefon számokat is.
A hazai távközlési hálózatok hívószámainak kiosztása.
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60. ábra

Belföldi szám

A belföldi szám a nemzetközi szám országhívó-számot nem tartalmazó része, amely két
részből áll: belföldi rendeltetési számból és előfizetői számból, mely előtétet nem tartalmaz.
Belföldi rendeltetési szám (BRS):

Számozási körzetet határoz meg, amely földrajzi alapon egy primer körzethez, vagy
nemföldrajzi alapon egy szolgáltatáshoz illetőleg egy hálózathoz tartozik.
Körzetszám (KS):

Egy földrajzi körzetet azonosító belföldi rendeltetési szám. Távhívás esetén ez jelöli ki a
hívott számozási körzetet.
A körzetszám egy (A) vagy két (AB) számjegyből állhat.
·

Nem kezdődhet 0-val (A≠0);

·

Egyjegyű körzetszám (Budapest) csak 1 lehet (A=1);

·

Kétjegyű körzetszám nem kezdődhet 1-gyel (A≠1);

·

A körzetszám második számjegye nem lehet 0 sem 1 (B≠0,1).

Szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám (SHS):

Az igényelt szolgáltatást vagy a hívott hálózatot meghatározó belföldi rendeltetési szám.
·

Két számjegyből áll: AB, ahol A=2…9; B=0,1.

Mivel az azonosítókat a számozási tervben előírtak szerint kell alkalmazni, a nemföldrajzi
számok hordozásával kapcsolatos általános feltétel, hogy egy előfizető a nemföldrajzi számát
csak abban az esetben viheti át másik szolgáltatóhoz, ha az új szolgáltató ugyanazt a
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szolgáltatást nyújtja, ami a számozási terv szerint az adott nemföldrajzi számhoz van
rendelve.
A földrajzi számok ritka kivétellel előfizetőkhöz tartoznak, ezért hordozhatóságuk
követelmény.
A hordozhatóság követelménye viszont nem vonatkozik minden nemföldrajzi számra, ezért a
megvalósítást nagyban leegyszerűsíti, költségeit csökkenti, ha a számozás tekintetében jól
elkülöníthetőek a hordozható és a nem hordozható számok.
A kötelezettség hatálya alá tartozó számok
A következő SHS-el megjelölt szolgáltatásokhoz tartozó számok hordozhatóak:
Különleges díjazású hívások (SHS 40, 80, 90):
Ezeknek a szolgáltatásoknak közös jellemzője, hogy távbeszélő előfizetők közötti
hívás felépítését tartalmazzák, de különleges feltételekkel. Nemcsak a díjazás lehet
különleges, hanem napszaktól vagy más feltételtől függő irányítás is tartozhat hozzá.
Ezek a számok minden esetben előfizetőkhöz tartoznak.
Üzleti hálózat hozzáférés (SHS 71):
A szolgáltatás előfizetője egy vállalat vagy intézmény. A szolgáltatás lényege, hogy
közvetlen behívást tesz lehetővé a távbeszélő hálózatból az üzleti hálózat tetszőleges
végpontjára. A számozási terv szerint az SHS 71-es előfizetői szám első jegyei az
üzleti hálózatot jelölik, így a szám az előfizetőhöz kötődik.
A kötelezettség hatálya alá nem tartozó számok
A következő SHS-el megjelölt szolgáltatásokhoz tartozó számok NEM hordozhatóak:
Informatikai szolgáltatás (SHS=41):
Többféle szolgáltatás gyűjtőhelye; a szolgáltatások közös jellemzője, hogy egy, a
számban jelölt szolgáltató adott szolgáltatásának elérését biztosítja. Nem előfizetőhöz
tartozik a szám (fix SMS, rEDInet elérés, Infotel).
Internet hozzáférési szolgáltatás (SHS=51):
A szám egy Internet szolgáltató elérésére szolgál a PSTN/ISDN hálózatból, nem
előfizetőhöz tartozik.
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Intelligens hálózati szolgáltatás /távszavazás, audiofix/ (SHS=81):
Többféle szolgáltatás gyűjtőhelye. Nem vonatkozik rá a kötelezettség, egyrészt, mert a
számok az első (vagy első kettő vagy első három) jegyével jelölt szolgáltató adott
szolgáltatásához tartoznak, és a szolgáltatást igénybe vevő előfizető csak ideiglenesen
használhatja a számot, másrészt a szám nem előfizetői végpontot jelöl.
IP VPN hozzáférési szolgáltatás (SHS=91):
A szám egy IP alapú virtuális magánhálózatot jelöl, amely a PSTN/ISDN hálózat és az
IP hálózat közötti csatlakozási ponton keresztül érhető el, így a szám nem tartozik
távbeszélő hálózati előfizetői végponthoz, csak a távbeszélő hálózat és a virtuális IP
hálózat közötti átjárhatóságot biztosítja. Mivel a szám IP címet azonosít és nem
távbeszélő előfizetőt, ezért nem vonatkozik rá a kötelezettség.
Ahol díjsávot is jelöl a szám, a szám hordozása esetén problémák léphetnek fel a jelenlegi,
szolgáltatónként eltérő díjkategóriák miatt. Ezt kiküszöbölhetné az egységes díjkategóriák
kialakítása, vagy hordozás esetén is az eredeti vonatkozó díjsáv megtartása.
Speciális számok (három-öt számjegyet tartalmazó, 1-essel kezdődő számok): a számozási

terv meghatározása szerint “segélyhívó vagy valamely közérdekű szolgáltatáshoz való
hozzáférést biztosító, az előfizetői számoknál rövidebb számok”. A kötelezettség nem
vonatkozik a speciális számokra, mert nem előfizetőkhöz tartoznak.
A számhordozhatóság formái
A változás bekövetkezhet a hozzáférés típusában (szolgáltatások közötti hordozás), a
hozzáférés fizikai helyében (hely szerinti hordozás) valamint a hozzáférési szolgáltatóban
(szolgáltatók közötti hordozás).
Szolgáltatások közötti hordozhatóság
A hívószám hordozhatóság legegyszerűbb esete a szolgáltatások (vagy szolgálatok)
hordozhatósága (service portability). Ekkor az előfizető úgy válthat szolgáltatást, hogy
közben a hívószáma megmarad. Legjobb példa erre az analóg vonalról ISDN-re váltás. Az
előfizető megváltoztatja az igénybe vett szolgáltatást, ezzel kapcsolatosan az előfizetői
hozzáférés típusát, de sem a telephelye, sem a szolgáltatója nem változik. A szolgáltatások
közötti hordozhatóság biztosítása nem feltétlen kötelezettség, azonban jogszabályi előírás az,
hogy ha az előfizető igényli, és a számváltozás műszaki vagy forgalmi okból nem
elkerülhetetlen, akkor a szolgáltató ne változtassa meg a hívószámot. A
számhordozhatóságnak ez a változata könnyen megvalósítható, ha az előfizetőt csatlakoztató
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központ rendelkezik a megfelelő műszaki háttérrel. Ha az átállás egyben a csatlakoztató
központ megváltoztatását is jelenti, akkor csak megfelelő hálózat-irányítási feltételek megléte
esetén van megoldás a számhordozhatóság speciális képességeinek igénybe vétele nélkül.
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61. ábra

Hely szerinti hordozhatóság
Hely szerinti hordozhatóságról (location portability) beszélünk akkor, ha az előfizető
telephelye, azaz a szolgáltatás igénybevételi pontja megváltozik, de a hozzáférést biztosító
szolgáltatója és az igénybe vett szolgáltatás az eredeti marad. A hely szerinti hordozhatóságról
csak földrajzi számok esetében beszélhetünk.
A nemföldrajzi számok a jelenleg érvényben lévő számozási terv szerint magában a számban
hordozzák a díjazási és az elsődleges irányítási információt. Az elsődleges irányítási
információ teszi lehetővé egy olyan célszámnak a meghatározását, ami alapján a hálózatok a
valós helyre irányítják a hívást. A célszám meghatározását általában speciális hálózati
funkciók végzik (pl. GSM hívások esetén a Home Location Register, Intelligens Hálózati
hívások esetében a Service Control Point). Nemföldrajzi számok esetén a hely szerinti
hordozhatóság nem értelmezett, hiszen az automatikusan megvalósul.
A hely szerinti hordozhatóság megvalósításának bonyolultsága az eredeti és az új telephely
„távközlési” távolságától függően változik:
·

Legegyszerűbb esetben az előfizető a régi központjának tápterületén marad, és a
díjazási körzete sem változik. Ez sem az irányításra, sem a díjazási rendszerre nincs
külön hatással, azonban az üzemeltető nyilvántartási rendszerét fel kell készíteni az
ilyen jellegű változásokra.
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·

Bonyolultabb a helyzet, ha a hely szerinti hordozás díjkörzeten belül történik, de a
kiszolgáló központ megváltozik. Erre példa egy többközpontos helyi hálózaton belüli
hívószám hordozása az egyik központ tápterületéről a másikra. A díjazási rendszer
ugyan nem változik, de szükséges a hálózaton belüli irányítás megváltoztatása, mivel
a hívott számból már nem állapítható meg a végződő központ.

·

Amennyiben a hely szerinti hordozás eredményeként a díjazási körzet megváltozik az
adott központon belül, akkor már speciális díjazási funkció alkalmazása szükséges,
hiszen a hordozott számon végződő hívás díja eltér a hívó és hívott számból
hagyományos módon meghatározható díjtól. (A díjazási körzet változása azokban az
esetekben fordulhat elő, ha egy központ pl. több körzetet /várost /agglomerációs
övezetet is kiszolgál, és ezek nem azonos díjazási körzetbe tartoznak.) A hívás
irányítása nem igényel változtatást, hiszen a hívószám irányításhoz használt része (az
első néhány számjegy) nem változik. A kritikus feladat itt a hívó által fizetendő díj
meghatározása, és a hívó tájékoztatása a megváltozott díjról, hiszen az – adott esetben
viszonylatfüggően – eltérő a hordozás nélküli esettől, és az erre vonatkozó információ
nem feltétlenül van a számlázásra kötelezett szolgáltatónál. További feladat a hívó
által fizetett díjnak a hívásban szereplő szolgáltatók közötti megosztása.

·

Legösszetettebb feladatot az jelenti, amikor a kiszolgáló központ és a díjazás is
változik. Ebben az esetben az irányítást és a díjazást egyaránt módosítani kell.
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62. ábra

A hely szerinti hordozhatóság megvalósítása láthatóan ellentmond a törvényi
kötelezettségként rögzített szolgáltatók közötti hordozhatóság esetén elfogadott alapelveknek.
A hely szerinti hordozhatóság tehát egyes szolgáltatók által bevezethető kényelmi
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szolgáltatásként kezelhető, azonban meg kell követelni, hogy a megvalósítás nem jelenthet
akadályt egy hívószám szolgáltatók közötti hordozhatóságában. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy a hely szerinti hordozhatóságot egy számozási körzetre kell korlátozni.
Szolgáltatók közötti hordozhatóság
A szolgáltatók közötti hordozhatóság az a funkció, amiért tulajdonképpen az egész
számhordozhatóság kérdése ennyire a középpontba került, hiszen ezzel biztosítható
liberalizált környezetben az előfizető hozzáférési pontjának szolgáltatók közötti átadása
anélkül, hogy a hívószáma megváltozna.
A definíció szerint szolgáltatók közötti hordozhatóságról (service provider portability) akkor
beszélünk, ha az előfizető fizikai helyének és a szolgáltatás jellegének változtatása nélkül
megszünteti az előfizetését az egyik szolgáltatónál, és egy másikkal köt előfizetői szerződést.
Természetesen ekkor gondoskodni kell arról, hogy a végberendezése fizikailag is az új
szolgáltató központjához csatlakozzon. Erre ad lehetőséget az előfizetői hurok megosztás,
azaz a befogadó szolgáltató bérbe veheti az átadó szolgáltató által kiépített infrastruktúrát, de
természetesen az új szolgáltató független fizikai csatlakoztatással is megoldhatja a feladatot,
kiépítheti saját hálózatát.
A gyakorlatban a szolgáltatók közötti számhordozhatóság megvalósítása jelenti a
legösszetettebb feladatot. Meg kell oldani, hogy minden egyes hálózat minden egyes
híváskezdeményező pontjáról a hívások az eredeti hozzáférési szolgáltató hálózata helyett egy
meghatározott új hálózatba irányítódjanak, és ott a megfelelő új előfizetői hozzáférési ponton
végződjenek, esetlegesen egyéb tranzithálózato(ka)t igénybe véve. A hívásirányítás mellett a
szolgáltatók együttműködésének egyéb területeit – így elsősorban a hívások szolgáltatók
közötti elszámolását is – fel kell készíteni a hordozott számra irányuló hívások helyes
kezelésére.
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36., ADSL rendszer

A távközlés területén előtérbe került az integráció, melynek célja, hogy egyetlen hálózaton
lehessen megvalósítani különböző sebességigényű szolgáltatásokat, így hang, adat és
képátvitelt. Ezen szolgáltatási rendszerek megvalósítására rendelkezésre áll a rézvezetős helyi
hálózat, amelyen megfelelő technológiával megvalósíthatók a magasabb szintű szolgáltatások.
Az alábbi táblázat a rézvezetős hálózaton megvalósítható szolgáltatásokat hasonlítja össze.

64. ábra

Ahhoz, hogy az előfizetőknek széles sávú szolgáltatásokat lehessen nyújtani hagyományos
réz érpáron, olyan átviteli megoldás szükséges, mely biztosítja a szükséges átviteli sebességet
és a szabványos csatlakozást a különböző célú berendezésekhez. Az ADSL (Asymmetrical
Digital Subscriber Line, azaz Aszimmetrikus Digitális Előfizetői Vonal), mint technológia a
meglévő rézvezetős hálózaton nyújt kétirányú digitális kapcsolatot az analóg, vagy a digitális
távbeszélő csatlakozás mellett.
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65.ábra

Az aszimmetria nem a vonalra, hanem az irányonkénti átviteli sebességre vonatkozik. Az
ADSL egy olyan nagysebességű digitális hálózati hozzáférés, mely átviteli közegként a
sodrott rézérpárat használja, és a két irányban eltérő átviteli kapacitású. A hálózat →
felhasználó (Down-stream) irányban 6- 12 Mbps, míg felhasználó → hálózat (Up-stream)
irányban 1 Mbps.

66. ábra

Az előfizetői és a központ oldalon egy-egy szűrő (splitter) választja szét a távbeszélő (analóg
vagy digitális) csatorna és az ADSL rendszer jelét. A splitterhez csatlakoznak:
-

ADSL MODEM-ek (ezek felelnek a gyors adatátvitelért)

-

Analóg, vagy digitális távbeszélő szolgáltatás nyújtásához szükséges
telefonközpontok, távbeszélő készülékek

Az előfizető oldali MODEM-hez számítógépet, vagy speciális egységen keresztül televiziót
lehet csatlakoztatni hagyományos 10 Mbit-es Ethernet, vagy 25,6 Mbit-es ATM porton
keresztül. Az előfizető felöl jövő, illetve felé menő jelek a szélessávú hálózaton kerülnek
továbbításra. Az előfizetői oldal ADSL MODEM az ADSL NT (Network Termination =
hálózati végződés), míg a központ oldali egységet a DSLAM (Digital Subscriber Line Access
Multiplexer = digitális előfizetői hozzáférés koncentrátor). Az ADSL rendszerben DMT
(Discret Multi Tone = diszkrét több vivős) modulációt alkalmaznak. Az átvitelre használt
frekvenciasávot több, egymás utáni kis frekvenciasávú (4 kHz) csatornára osztják és azokban
külön – külön viszik át a hasznos információt. A rendszer a vonal átviteli karakterisztikájához
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és a vonalon lévő zajokhoz, zavarokhoz igazodik. A MODEM-ek az egyes csatornákon mért
zajokhoz igazodva állítják be az egyes csatornákon elérhető adatátviteli sebességet. A
rendszerben QAM (kvadratúra amplitúdó modulációt alkalmaznak. A megoldás előnye, hogy
képes alkalmazkodni az átviteli közeg paramétereihez és ezáltal képes a teljesítménysűrűségspektrumot a zavaró forrásoktól elkülöníteni.

67. ábra

Az egyes csatornákban külön – külön QAM modulációval viszik át a biteket. Ez a moduláció
a jelek amplitúdójának és fázisának változtatását végzi.

68. ábra

72

69. ábra

A fenti ábra példát mutat arra, hogy az egyes adatátvitelre használt csatornák és bennük átvitt
adatok milyen módon töltik ki a rendelkezésre álló frekvenciasávot. Az ADSL spektruma
analóg távbeszélő szolgáltatás esetén 26 kHz (AnexA), míg ISDN (BRA) szolgáltatás esetén
140 kHz (AnexB) fölött kezdődik és 1,1 MHz-ig tart. ADSL2+ esetén a letöltési sáv 2,2
MHz-ig tart, így a rendszerrel nagyobb letöltési sebesség érhető el, de az előfizetői vonal
hossza - a kábel csillapítása miatt - csökken. A digitális előfizetői rendszereket (xDSL) az
alkalmazott átviteli technológia és a hálózatigény szerint csoportosíthatjuk.

70. ábra
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ADSL: Asymmetrical Bitrate Digital Subscriber Line
BDSL: Broadband Digital Subscriber Line
CDSL: Consumer Digital Subscriber Line
CiDSL: Consumer installable Digital Subscriber Line
HDSL: High Bitrate Digital Subscriber Line
RADSL: Rate Adaptive Bitrate Digital Subscriber Line
SHDSL: Single Pair Hight Bitrate Digital Subscriber Line
UDSL: Universal Bitrate Digital Subscriber Line
VDSL: Very high Bitrate Digital Subscriber Line
A különböző DSL rendszerekkel a gyakorlatban a következő sebességek érhetők el:
xDSL típusa

Előfizetői vonal hossza

Maximális letöltési sebesség

ADSL

4 km

8 Mbps

ADSL2

4-6 km

8-10 Mbps

ADSL2+

1-2 km

20-24 Mbps

BDSL

1-2 km

26-52 Mbps

CDSL

6 km

1 Mbps

CiDSL

7 km

2 Mbps

HDSL

4 km

2 Mbps

RADSL

5 km

8 Mbps

UDSL

5 km

1,5 Mbps

VDSL

1 km

12 Mbps

37., IP telefónia

Az IP telefónia (más néven Internet telefónia, vagy VoIP) lehetőséget nyújt hang, videó és
adat információk IP hálózaton keresztül történő átvitelére, függetlenül a kapcsolatban részt
vevő eszközök típusától. A hangátvitel történhet nyilvános és magánhálózaton egyaránt.
A ma létező hálózatok különböző technológiákon alapulnak, miközben minden hálózattípus
másra szolgál.
Az IP telefóniával kapcsolatban álló protokollok
A VoIP vagy IP telefónia működéséhez több hálózati protokoll együttműködésére van
szükség. A 73.ábra szemlélteti, hogy az adatok IP hálózaton történő átvitelekor milyen főbb

74

protokollok működhetnek közre. Az ábra bal széléről olvashatók le, hogy az egyes
protokollok mely OSI rétegbe tartoznak.

71. ábra

A fizikai és adatkapcsolati réteg protokolljai
Az ábra alsó harmadában látható protokollok a fizikai és az adatkapcsolati réteg komponensei.
A fizikai réteg felelős a hálózat hardver elemeinek közvetlen kezeléséért, és a továbbítandó
adatok bitjeinek kommunikációs csatornára való kibocsátásáért. Az adatkapcsolati réteg
legfontosabb feladata, hogy a fizikai réteg szolgáltatásainak igénybevételével a hálózati réteg
számára fel nem ismert átviteli hibáktól mentes átvitelt biztosítson. Az egymással
kapcsolatban álló berendezések közti biztonságos adatátvitelről gondoskodik.
A hálózati réteg protokolljai
Az IP egy végponttól végpontig terjedő, csomagkapcsolt, nem megbízható átvitelt
megvalósító hálózati protokoll. Minden szállítandó csomag tartalmazza a küldő és a vevő
címét. Az adatátvitel során a csomagok elveszhetnek, megsérülhetnek, sorrendjük
összekeveredhet, megkettőződhetnek, ezért az IP hálózaton történő beszédátvitel minőségi
mutatója elmarad a hagyományos hálózaton történő beszédátvitel minőségi mutatójától.
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72. ábra

Jelenleg ezen protokollnak kétféle verziója ismert, az IPv4 és a következő generáció az IPv6,
mely az IPv4-nek egy továbbfejlesztett, megbízhatóbb változata.
A szállítási réteg protokolljai
A szállítási réteg protokolljai közül a VoIP átvitel szempontjából legfontosabb a H.323 és a
SÍP protokol.
A távközlési hálózatok egyik legfontosabb funkcionális eleme a kommunikációban részt
vevő felek közötti kapcsolat kiépítését, lebontását, menedzselését végző jelzés rendszer. Az
Internetes telefónia esetében a felsorolt feladatokat az ITU által kidolgozott H.323
protokollcsalád és az IETF által gondozott SIP képes ellátni.
Az átjáró gondoskodik a terminálok, illetve a H.323 és a vonalkapcsolt hálózatok közötti
együttműködésről. Az elsődleges feladata az adathálózat és a PSTN közötti kapcsolat
megteremtése. Az átjárók nem kötelező elemi a rendszernek.

73. ábra

Az átjáró három részből épül fel: egy telefonkártyából, amely a PSTN-nel teremti meg a
kapcsolatot, egy DSP kártyából, amely audió adatok kódolását és dekódolását végzi, valamint
egy Ethernet kártyából, amely az adathálózathoz kapcsolódik.
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A VoIP rendszer hibái a megfelelő sávszélességű, kellően kicsi futási időt biztosító, stabil
hálózatok alkalmazásával csökkenthetők, így a beszédminőség megközelíti a valós idejű
összeköttetések jellemzőit.
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