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Метою внутрішньо вузлової синхронізації є постачання еталонним синхросиг-

налом усіх розташованих частин апаратури, наприклад, в одній будівлі [1]. Еталонні 
сигнали генеруються в вузловому заданому генераторі, який зазвичай має якість 
SASE (вторинне джерело синхросигналу), відповідним EN 300 462-4-1 [2]. SASE син-
хронізується за допомогою еталонного сигналу, що приходить від ПЕГ за допомогою 
міжвузлового транспортування синхронізації. В EN 300 462-2-1 рекомендується, щоб 
внутрішньо вузловий розподіл синхронізації повинен здійснюватися в формі логічної 
зірки. 

Параметри і функції внутрішньовузлової синхронізації: 
• Сигнали, призначені для транспортування синхронізації до і від вузлова ма-

ють відповідати: 
• 2 048 кГц (EN 300 166 [2]); 
• 2 048 кбіт / с (EN 300 166 [2]); 
• 2 048 кбіт / с (EN 300 166 [2]), що підтримує процес передачі повідомлень 

про стан синхронізації. 
В існуючих в даний час мережах використовується переважно сигнал 

2 048 кГц. 
• для стійкості при пошкодженнях в якості потенційних джерел еталонних сиг-

налів при транспортуванні синхронізації вибирається кілька транспортних сигналів, 
що приходять до вузла. Те, які транспортні сигнали придатні в якості потенційних 
джерел еталонних сигналів, визначається з точки зору мережі в процесі проектуван-
ня мережі синхронізації; 

• переконатися, що еталонний сигнал на вході заданого вузла має відповідні 
якісні показники. Це можна зробити декількома способами[1]: 



 
 

1. придушити еталонний вихідний сигнал на NE, якщо якість, на дисплеї 
SSM у вхідному сигналі трафіку, нижче порога. Поріг не повинен бути нижче якості 
заданої для вузла (в режимі відкладених даних), тобто «SSU-T» або «SSU-L». Для 
придушення додатково використовуються критерії, подібні таким, як «Втрата сигна-
лу», «Втрата циклової синхронізації» і т.п.; 

2. спостерігати за сигналами на входах заданого вузла щодо відхилення 
частоти, стрибків фази і т.п.; 

3. оцінити SSM на вході заданого вузла. Для цього потрібно, щоб SSM дос-
тавлялося на генератор, що знаходиться у вузлі, тобто використовувався сигнал 2 
048 кбіт / с з SSM; 

4. зібрати інформацію про якість NE в системі управління і вибрати за до-
помогою керуючої команди кращий сигнал для генератора, що задає вузол. Це рі-
шення вимагає, щоб до NE і генератора, що задає вузол був доступ від загальної си-
стеми управління. 

5. передбачити код SSM для сигналів STM-N, що виходять з вузла. Для то-
го щоб ввести правильне значення, необхідно мати інформацію про якість еталонно-
го сигналу, використовуваного в заданому генераторі вузла; 

• якщо внутрішньовузловий розподіл синхронізації робиться за допомогою си-
гналів 2 048 кГц, єдиним способом інформації про «транспорт» є придушення сигна-
лу відповідно до деяких критеріїв системи спостереження; 

• якщо для внутрішньовузлової синхронізації використовуються сигнали 2048 
кбіт / с, які підтримують SSM, інформація про якість може направлятися за допомо-
гою SSM. Це рішення вимагає, щоб всі складові апаратури мали еталонні вхідні і ви-
хідні сигнали 2 048 кбіт / с і підтримували SSM; 

• транспортувати інформацію про якість сигналу через систему управління 
(вимоги див. Вище); 

• якщо жоден з перерахованих варіантів недоступний, в сигнали STM-N, які 
виходять із вузла, слід запроваджувати фіксоване значення SSM. Призначення від-
повідного SSM є завданням проектування синхронізації. 

Таким чином можна зробити висновок, що якість внутрішньо вузлової синхро-
нізації напряму залежить від вибору генератора первинного пристрою синхронізації 
ПЕГ, та від вибору технології поширення синхросигналів. Для кожного типу послуг 
властиві свої вимоги до якості сигналу і залежно від потреб використовується та чи 
інша технологія. 
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