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Transmissão Digital
1) Para que serve a estrutura do multiquadro no PCM30? Quando ela não existe?
Resposta
A estrutura do multiquadro foi criada pela necessidade de enviar a Sinalização de Linha dos
30 canais de voz.
No caso do uso da Sinalização por Canal Comum, a estrutura do multiquadro desaparece.

2) Dada a estrutura do quadro E2

O que acontece no receptor quando C1= 0 0 0?
Resposta
No E2 é utilizada a justificação positiva, o que significa que os bits (J i) normalmente são bits
de informação.
Quando ocorre a justificação, os bits (Ji) serão bits de enchimento.
Os bits de controle (Ci) indicam a ocorrência da justificação, por maioria de 1´s.
Assim, quando Ci = 000, o bit Ji é um bit de informação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Campus São José
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações
Telefonia II

Prova 1 semestre 2012-1 – PCM30 SDH
3)Um sinal STM-1 pode conter até 64 sinais E1 se estes são multiplexados em PDH até formar
um sinal E4 que é, então, transmitido através de um VC-4. No entanto, normalmente apenas
63 sinais E1 são transmitidos usando o VC-12. Explique por que isto acontece.
Resposta
A multiplexação de 63 tributários E1 síncronos permite que cada um deles seja extraído do
payload individualmente.
No caso de se transmitir 64 tributários E 1 PDH (E4) é preciso extrair do módulo STM-N o
tributário de 140M e fazer o processo de demultiplexação PDH até chegar ao nível E1.
4) Dado o seguinte valor do ponteiro da AU-4 (H1e H2), responda:
XXXXXX0000100101
a) Qual o endereço do byte J1 do POH do VC-4?
O endereço do VC-4 é dado pelo valor dos últimos 10 bits dos bytes H 1H2. Nesse caso igual a
37.
b) O que significa quando no quadro seguinte o ponteiro muda para:
XXXXXX1010001111
Valor do ponteiro igual a 37 com os bits “i” invertidos, o que significa que o ponteiro será
incrementado.
c) O que acontecerá no quadro seguinte à mudança?
No quadro seguinte ao envio dos ponteiros com bits “i' invertidos, é enviado o novo valor do
ponteiro, igual a 38.
XXXXXX0000100110.
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