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1. Introdução - Trópico RA
1.1 Trópico RA - Central de Múltiplas Aplicações
O Trópico RA é uma plataforma multi-aplicação com tecnologia digital
CPA-T, Controle por Programa Armazenado de Comutação Temporal,
desenvolvida pela Telebrás em parceria com a indústria brasileira para
atender a rede pública de telefonia.
Sistema avançado, tanto na concepção estrutural
modular como em termos de componentes
hardware e software, o equipamento TRÓPICO RA
oferece grande versatilidade e alta confiabilidade..

Fig 1.1 - Central TRÓPICO RA
em seu Laboratório de
Desenvolvimento e Testes

1.2 Histórico
1.2.1 A Primeira Central
Em 1980 foi iniciada, pelo CPqD, a elaboração do primeiro equipamento digital
concentrador de linhas com fins de produção comercial.
Nos anos seguintes surgiria o projeto da central Trópico R, voltada para comutação
digital de pequeno porte. Este equipamento foi testado e homologado pela TELESP e
TELEBRASÍLIA em 1985, e depois passou a ser produzido comercialmente, através da
transferência da tecnologia para os fabricantes.
O ano de 1986 marca o início do Projeto TRÓPICO RA, plataforma de médio/grande
porte com funções local e trânsito. A primeira central entrou em operação comercial
em 1991, na TELEBRASÍLIA.
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1.3 Características Gerais
1.3.1 Controle Distribuído e Descentralizado
As funções do sistema são executadas por elementos denominados Módulos. Cada
Módulo possui um processador que controla as funções associadas ao mesmo. Todos
os processadores da Central se conectam a uma estrutura redundante de Vias de
Sinalização que permite troca de mensagens entre eles. O conjunto de processadores
e as Vias de Sinalização constituem uma rede distribuída de processadores.
Além de distribuída, esta Estrutura de Controle é completamente descentralizada com
relação a suas funções essenciais. Isto significa que não há nenhum elemento cuja
falha provoque a perda de alguma função essencial.

1.3.2 Confiabilidade
As funções de Comutação, Sinalização entre processadores e Distribuição Interna de
Sincronismo podem ser implementadas em 2, 3 ou 4 Planos que trabalham em
partição de carga e garantem, devido à redundância utilizada, uma alta
confiabilidade.
Tal redundância opera de modo que qualquer solicitação de Comutação, Sinalização
ou Sincronismo pode ser atendida por qualquer um dos respectivos Planos que se
encontre em funcionamento. Os números de Planos de Comutação e Sinalização
entre processadores são escolhidos de forma a atender as exigências de tráfego e
confiabilidade em função da aplicação e capacidade de cada central.
O Sincronismo, que sempre é gerado de forma triplicada, é distribuído em Planos
independentes e os Módulos escolhem o melhor sinal de relógio recebido.

1.3.3 Estruturas de Voz e Sinalização Independentes
As funções de Comutação (sinais de voz) e de Sinalização (troca de mensagens entre
processadores) são tratadas por estruturas independentes. Todo o hardware, controle
e interligação dessas estruturas são distintos: uma falha numa estrutura não interfere
na outra.
A estrutura de voz baseia-se em comutação de circuitos. Isto significa que um
caminho interno à estrutura de voz é dedicado exclusivamente à chamada durante
toda sua duração.
Já a estrutura de Sinalização entre processadores baseia-se em comutação de
mensagens. Pela estrutura de Sinalização entre processadores são escoados pacotes
cujo tamanho varia em função da quantidade de informação transmitida. Cada
pacote é auto endereçado e os vários pacotes podem seguir trajetos diferentes, já que
cada trajeto é alocado unicamente durante a transmissão de um pacote.
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1.3.4 TRÓPICO RA - Características Funcionais
1.3.4.1 Características Gerais do Sistema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comutação temporal com conversão de sinais analógico/digital e
digital/analógico em nível de terminal
Controle distribuído e descentralizado
Partição de carga sem troca de mensagens de atualização entre processadores
Degradação suave em presença de falhas
Estruturas de voz, sinalização e sincronismo independentes
Redundância ativa com partição de carga nas funções de comutação, sinalização,
distribuição de sincronismo e processamento de chamadas
Todos os modos de sincronismo previstos no método Mestre/Escravo
Padronização de interfaces internas
Alto grau de modularidade e expansão
Alta capacidade de absorção de evoluções tecnológicas
Interface com correio de voz
Interface para vídeo conferência

1.3.4.2 Aplicações
• Central local
• Central trânsito com bilhetagem automática
• Central local/trânsito

1.3.4.3 Atendimento Remoto
•
•
•
•

Unidade Distante – UD/ELD
Concentrador de Linhas de Assinantes Distribuídos - CLAD
Estágio Remoto de Comutação - ERC
Telefonia Celular Fixa

1.3.4.4 Capacidade do Projeto
•
•
•
•

Até 100.000 terminais para assinantes
12.600 Erlangs de tráfego nominal comutado
31.200 juntores (entrada+saída)
1.088.000 BHCA (tentativas de chamada por hora)

1.3.4.5 Sinalização de Linha
•
•
•
•
•

R2 Digital
Corrente contínua (loop)
E+M contínua/pulsada
5S (via satélite)
Com mesas telefônicas, supervisão completa e incompleta

1.3.4.6 Sinalização por Canal Comum
• TUP
• ISUP
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1.3.4.7 Sinalização Entre Registradores
• MFC variantes 5C/5B
• MF / 5S
• MFP (mesa operadora)

1.3.4.8 Tipos de Entroncamentos
•
•
•
•

Juntor analógico a 2 e 4 fios
Juntor digital
Juntor de máquina anunciadora
Juntor de mesa operadora

1.3.4.9 Tipos de Terminais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telefone decádico ou DTMF
Telefone de uso público local/regional
Telefone de uso público interurbano
Telefone semi público
CPCT com ou sem DDR
CPCT com entroncamento via junções
Respondedor automático
Suporte a Tele-serviços
Terminal de acesso a 64 kbit/s RDI
Terminal RDSI de Faixa Estreita

1.3.4.10 Tarifação
•
•
•
•
•
•

Bilhetagem automática, multimedição e serviço medido local com 16 grupos de
tarifa agendados independentemente
256 classes de tarifa e 128 códigos de tarifa
Armazenamento quintuplicado
Tarifação reversa para assinante e rota de saída
Programação e modificação por terminal de CHM
Transferência dos dados de tarifação remotamente - TCP-IP

1.3.4.11 Facilidades no Encaminhamento de Chamadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinco planos de encaminhamento
Marcação de origem
Interceptação automática
Reencaminhamento para máquina anunciadora
Conexão semi-permanente
Reencaminhamento de chamadas
Modificação dos digitos de A e B
Temporizações telefônicas programáveis
Tratamento e fim de seleção programáveis
Gerência de tráfego no nível de encaminhamento na rede
Rota rápida
Tratamento dos 21 digitos
Numero Especial para Correio de Voz
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1.3.4.12 Serviços Suplementares
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discagem abreviada
Linha direta
Linha executiva
Bloqueio de chamadas originadas
Bloqueio controlado de chamadas originadas
Transferência automática para telefonista
Transferência temporária
Transferência automática em caso de ocupado
Transferência automática em caso de não responde
Não perturbe
Prioridade
Registro detalhado de chamadas originadas
Chamadas registradas
Despertador automático
Consulta
Chamada em espera
Consulta/transferência
Conferência
Seguidor de chamada maliciosa
Identificador do assinante chamador
Assinante com tarifação reversa
Assinante associado a rota com tarifação reversa
Tarifação para assinante especial - Fone-Pag ou Fale-Fácil

1.3.4.13 Recursos Operacionais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linguagem de comandos com mnemônicos intuitivos
Menu de comandos por tipo de recurso
Exame de linhas automático e a pedido
Testes em cooperação com o assinante
Testes dos circuitos de entrada do assinante na central
Chamada de teste dirigida intracentral
Registro de dados de chamada marcada pelo operador
Relatórios de tráfego e de desempenho padronizados ou configuráveis
Monitoração de falhas
Painel de alarmes externo
Estação de trabalho de OM&S, com manuais “on-line” e relatórios gráficos
Interface Ethernet/TCP-IP para periféricos de CHM
Robo de Teste Externo à Central
Monitoracão de Sinalizacão por Canal Comum N° 7
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1.3.4.14 Condições Ambientais
•
•
•
•
•

Regime de referência, temperatura: 25±3°C
Regime marginal crítico, temperatura: 7°C a 40 °C
Gradiente de temperatura: 10°C/hora
Umidade relativa entre 45% e 70%
Gradiente de umidade: ≤10% / hora

1.3.4.15 Alimentação Primária
• Nominal: -48Vcc ± 10%
• Faixa operação: -43,2Vcc a -57,6Vcc

1.3.4.16 Empacotamento
•
•
•
•
•

Estrutura mecânica modular e flexível com gavetas horizontais
Cabeação por superestrutura aérea ou piso elevado
Dimensões do bastidor: altura 2.250mm; largura 656mm; profundidade 600mm
Altura livre recomendável de sala: 3m
Carga de piso: 300kgf/m2

JAN/99

1-7

C5C2

TRÓPICO RA

Versão 7

2. Empacotamento Eletro-Mecânico
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Fig. 2.1 - Bastidor Equipado

Fig. 2.2 - Estrutura Mecânica do Bastidor
e Formação de Fila
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2.1.1 Bastidor

Fig. 2.4 - Ocupação dos Espaços Internos
do Bastidor
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Fig. 2.13 - Passagem da Cabeação
Interna Entre Bastidores
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2.1.2 Alimentação
EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO TELEBRÁS
- 48V
0V

UR
BAT

UNIDADE
RETIFICADORA
BANCO DE BATERIAS

TROPICO RA

QDCC

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE
CORRENTE CONTÍNUA

1

1
EQUIPAMENTO DE
DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA

1

EDEG

EDEG

AOS MÓDULOS DO
BASTIDOR 0

EDEG

AOS MÓDULOS DO
BASTIDOR 1

AOS MÓDULOS DO
BASTIDOR 2

Fig. 2.18 - Diagrama de Distribuição de Energia
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3. Estrutura Hardware
3.1 Introdução
O hardware da Central TRÓPICO RA é constituído por um conjunto de estruturas
funcionais (Submódulo, Módulo, Plano e Interfaces.

3.2 Tipos de Módulos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulo de Terminais - MT
Módulo de Assinantes Distantes - MD
Módulo de Comutação - MX
Módulo de Sinalização - MZ
Módulo de Sinalização e Sincronismo ou apenas sincronismo - MS
Módulo de Operação e Manutenção - MO
Módulo Auxiliar - MA
Módulo de Canal Comum - MC
Módulo Integrado - MI

O Módulo de Sinalização e Sincronismo, o Módulo de Comutação e o Módulo
Integrado, quando substituir os anteriores, caracterizam-se funcionalmente como
“Módulos de Interconexão”, pois, qualquer informação trocada entre quaisquer dois
Módulos da central têm origem, destino ou passagem por um MX, MS ou MI. Os
demais Módulos (MO, MT, MC e MA) são denominados “Módulos de Central”.

3.2.1 Módulo Cujo Submódulo é Controlado por um
Processador V20 (aprox=8088)
Incluem-se neste grupo os Módulos de:
• Comutação - MX
• Terminais – MT (CTE)
• Assinantes Distantes - MD
• Canal Comum - MC
• Sinalização e Sincronismo - MS
• Integrado - MI
• Sinalização - MZ
• Sincronismo - MS

3.2.2 Módulo Cujo Submódulo é Controlado por um
Processador 286/486
Pertencem a este grupo o Módulo de Operação e Manutenção (MO) e o Módulo
Auxiliar (MA).
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3.2.3 Módulo Cujo Submódulo é Controlado por um
Processador 386
• Módulo de Terminais (CIT)
• Módulo de Terminais - Canal Comum
• Módulo de Terminais - CLAD
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3.2.4 Módulo de Comutação - MX

Fig. 3.6 - Módulo de Comutação da Central TRÓPICO RA
É a parte da central responsável pela comutação de circuitos de voz, permitindo desta
forma o estabelecimento dos caminhos de conexão interna para os sinais de voz
trocados entre terminais da mesma. Por exemplo: assinante x assinante local,
assinante x juntor, etc. É responsável também pela distribuição de sincronismo
associado ao plano.
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3.2.5 Módulo de Operação e Manutenção – MO

Fig. 3.7 - Módulo de Operação e Manutenção do TRÓPICO RA
É a parte da central responsável pela realização das funções de Operação,
Manutenção e Supervisão, relacionando-se com o meio externo através de periféricos
de entrada e saída que, conectados a este Módulo, permitem a Comunicação
Homem-Máquina (CHM).

3.2.6 Módulo de Sinalização - MZ
É a parte da central responsável pelo controle das Vias de Sinalização entre os
processadores. É usado em centrais com mais de 256 processadores.

3.2.7 Módulo de Sinalização e Sincronismo ou apenas
Sincronismo - MS
É a parte da central responsável pela geração e controle dos sinais de sincronismo,
bem como pelo controle das vias de sinalização entre os processadores. Se a central
possuir o MZ, o MS é responsável apenas pela geração e controle dos sinais de
sincronismo.
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Fig. 3.8 Módulo de Sinalização e Sincronismo do TRÓPICO RA
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3.2.8 Módulo de Assinantes Distantes - MD
Corresponde ao Módulo que é usado para conectar o processador de Unidade de
Linha Remota (ULR) ou simplesmente Unidade Distante (UD). O próprio módulo que
fica distante da central também é considerado um MD.

3.3 Planos na Central TRÓPICO RA
A parte da estrutura funcional relativa aos Módulos de Interconexão, composta de
estruturas de voz, sinalização, geração e distribuição de sincronismo é denominada
Plano.
Na central TRÓPICO RA podem existir até quatro planos denominados A, B, C e D,
que são compartilhados e disputados pelos Módulos de Terminais para o
processamento e estabelecimento de chamadas. Estes planos são implementados em
redundância ativa, com partição de carga.
Um plano pode ser constituído por um a oito Módulos de Comutação, um Módulo de
Sinalização e um Módulo de Sincronismo.
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4. Estrutura Software
4.1. Introdução
Através da combinação de estruturas construtivas básicas da carga / armazenamento
de aproximadamente 100 diferentes programas software nestas estruturas, é possível
realizar todo o conjunto de funções telefônicas especificadas para o Sistema.

4.2. OS BLOCOS DE IMPLEMENTAÇÃO SOFTWARE ALOCAÇÃO DOS BI's SOFTWARE NOS MÓDULOS
DO SISTEMA TRÓPICO RA
4.2.1.
Módulos
Sincronismo - MS

de

Sinalização

e

Sincronismo

ou

Só

É composto dos seguintes BI's:
Software Básico da CTE e:
CSINC - Controlador de Sincronismo - É responsável pela recepção da somatória
dos erros de fase da Central e envio desta à placa CGS e pela realização do
algoritmo de escolha de referência de sincronização para as placas CGS sob seu
controle.
CORIS - Controlador da RIS - É responsável pela detecção e sinalização das falhas
ocorridas na geração e distribuição primária do sinal 2MB.
COCSI - Controlador da CSI - É um BI residente em EPROM e responsável pelo
estabelecimento, controle e supervisão da sinalização em um plano entre
processadores.
Obs.: Para centrais com mais de 256 processadores o MS tem apenas a função de
sincronismo, neste caso o BI COCSP reside na CSP do MZ e não existe o BI COCSI.
COCGS - Controlador da CGS - É um BI residente em EPROM no processador
dedicado da placa CGS e responsável pelo controle de freqüência e fase do oscilador
da placa CGS.

4.2.2.

Módulo de Comutação - MX

E composto dos seguintes BI's:
Software Básico da CTE e:
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CCOMX - Controlador de Comutação no MX - É responsável pela alocação,
desalocação, comutação, desconexão e inserção de atenuação nos canais de voz do
Módulo de Comutação.
CORIS - Controlador da RIS.

4.2.3.

Módulo de Operação e Manutenção - MO

Software Básico do PP e:
ADX25 - Adaptação para Protocolo de Sinalização X.25 - É o BI responsável
pela adaptação entre a terminação e as funções de controle do protocolo de
sinalização X.25.
TRX25 - Terminação de Protocolo de Sinalização X.25 - É o Bl responsável
pelo controle do protocolo de sinalização X.25.
ADEES - Adaptação para periféricos de Entrada e Saída - É o Bl responsável
pela adaptação entre os periféricos de entrada e saída e as funções de CHM.
CPEES - Controlador de Periféricos de Entrada e Saída - É responsável pela
formatação de tela e pela entrada e saída de caracteres, tanto dos comandos e suas
respostas como das mensagens espontâneas.
ANSIN - Analisador Sintático - É responsável pela análise léxico-sintática das
linhas de comando, pedido de tradução de comandos, encaminhamento dos mesmos
aos tratadores e controle do fluxo de saída das respostas dos comandos. As respostas
são direcionadas a um periférico de entrada e saída ou a uma impressora.
CIMPR - Controlador de Impressão - É o responsável pela saída impressa dos
comandos direcionados a uma impressora, bem como pela saída impressa de
relatórios e mensagens espontâneas. Além disso, oferece ao operador a manipulação
das filas de impressão, como por exemplo, transferência de arquivos de uma fila para
outra.
TRADC - Tradutor de Comandos - É responsável pela tradução do código do
comando, dos parâmetros e de valores mnemônicos. Realiza também a ordenação
dos parâmetros dos comandos. Além disso, é o banco de mensagens do sistema que
realiza a tradução de um código interno enviado por cada Bl que necessita informar
ao operador sobre a ocorrência de uma falha ou de um procedimento operacional,
além de uniformizar e tornar mais objetivas as mensagens enviadas ao operador.
Essas mensagens não utilizam as vias de sinalização.
GEPER - Gerenciador de Periféricos - Controla a tabela que contém os dados
dos periféricos de tal forma que qualquer alteração passa obrigatoriamente por ele. É
também o responsável pela distribuição de mensagens e relatórios espontâneos aos
controladores de periféricos.
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GARCI - Gerenciador de Arquivos de Comandos Indiretos - Através dele os
comandos editados em um arquivo podem ser executados em bloco com a mínima
intervenção do operador. Além disso, arquivos de comandos podem ser agendados
ou acionados por determinadas situações de falha.
GUCHM - Gerenciador de Usuários de CHM - É o responsável pela manutenção
dos dados dos operadores, ou seja, suas identificações (nome e senha), seus campos
de atuações, grau de autoridade e as programações de teclas de função para cada
usuário.
GSINC - Gerenciador de Sincronismo - Supervisiona o estado operacional dos
geradores de sincronismo, o estado operacional das referencias de sincronização e
controla a configuração de sincronismo, isto é, cada vez que uma nova referência de
sincronização é instalada no sistema, esta se matricula no gerenciador. É responsável
também pelo tratamento dos comandos de CHM referentes ao sincronismo.
GSINA - Gerenciador de Sinalização - É responsável pela execução dos
comandos de CHM relativos a configuração da estrutura de sinalização. Tem ainda a
função de supervisionar e executar testes na sinalização entre os processadores.
GCONF - Gerenciador de Configuração - É responsável pelo controle central da
configuração (existência e estado de funcionamento) de processadores, pelo estado
operacional dos BI's Software por processador e pelas placas dos Módulos. Faz
interface com o operador para funções que permitem, por exemplo, introduzir novos
processadores, BI's ou placas de terminais em uma Central em operação. É também
responsável pela carga e iniciação/reiniciação dos demais processadores.
GCAGE - Gerenciador de Calendário e Agenda - Gerencia os controladores de
Calendário e agenda dos vários processadores de modo a manter a integridade das
informações. É responsável pelo tratamento de comandos de CHM relativos às
funções de Agenda e Calendário que permitem, por exemplo, interrogar ou modificar
datas, horas e feriados.
GARMM - Gerenciador de Arquivos e Memória de Massa - Faz a interface
entre o operador e a Central para fins de administração de periféricos, controladores
de Memória de Massa (Disco Rígido, Disco Magnético Flexível, Fita Magnética
Cartucho e Fita Magnética Rolo) e dos arquivos residentes nesses periféricos.
GETAB - Gerenciador de Tabelas - Controla tabelas de dados da Central,
mantendo atualizadas as tabelas residentes em Memória de Massa bem como suas
cópias residentes em Memória Principal de qualquer processador.
GRAST - Gerenciador de Rastreamento de Sinais - Faz a interface entre o
operador e a Central, para a solicitação de funções de rastreamento de sinais e a
conseqüente saída de sinais rastreados em Terminal de Vídeo ou Impressora.
GALTE - Gerenciador de Alarmes Externos e Telecomandos - Trata
centralizadamente os comandos relativos a alarmes externos e telecomandos,
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permitindo, entre outras coisas, associar/desassociar órgãos/equipamentos externos a
entradas de supervisão de falhas e a saídas de telecomandos.
GEMED - Gerenciador das Medições de Tráfego - É responsável pelo
tratamento das solicitações do operador, alterando as marcações de medidas ou
gerando as respostas às interrogações feitas por este. Indica mudanças de períodos
de medição e determina a HMM para o sistema e ainda seus grupos de indivíduos.
COTEM - Controlador de Temporizações - É responsável pelo tratamento das
solicitações do operador relativas a temporizações alterando seus valores e gerando
resposta às interrogações feitas pelo operador. Obtém constantemente dados de
medições de temporizações usadas pelo sistema. Realiza um cômputo das chamadas
telefônicas quanto a sua duração, subdividido por classes de chamadas.
CODET - Controlador de Dados Especiais de Tráfego - É responsável pelo
calculo de PAB (perda no assinante B) e pela execução do algoritmo de busca de PAB,
pela supervisão de congestionamento e de ocupação de rotas. Realiza ainda
medições de uso de serviços suplementares e obtém dados de tráfego para cada
combinação de origem-destino, bem como suas HMM.
CONCH - Controlador de Registro de Chamadas - É responsável pela detecção
e armazenamento dos dados de chamadas relativas a assinantes com serviço de
registro detalhado de chamadas (chamadas de teste) e de chamadas para tarifação.
Supervisiona as chamadas suspeitas com longa duração e chamadas de teste.
GTARI - Gerenciador de Tarifação - Gerencia os dados de tarifação,
possibilitando ao operador interrogar e modificar agenda, classe, código e
modalidade corrente de tarifação.
CDDUP - Controlador de Duplicação - É o responsável pelo controle de
escrita/leitura de dados de tarifação por Bilhetagem Automática duplicada nos discos
das células de Bilhetagem Automática e também dos discos duplicados do
processador de O&M.
GCOMU - Gerenciador de Comutação - É responsável pelo tratamento dos
comandos de CHM que permite a operação e manutenção da estrutura de
Comutação. Detecta falhas nos enlaces intermodulares e de capacidade de carga.
GTABA - Gerenciador de Tarifação por Bilhetagem Automática - É o BI
responsável pela gerência dos BI's CTABA, pela análise e execução dos comandos de
CHM relativos a bilhetagem Automática, controle das alterações de configuração das
células, protocolo de acesso a base de dados em memória de massa, controle de
iniciação, supervisão das células disponíveis e avisa para que não sejam enviados
sinais RALLEY (sinal descritor de chamada) no caso de indisponibilidade. Supervisiona
a ocupação dos discos das células com dados de bilhetagem Automática.
GESSU - Gerenciador de Serviços Suplementares - É responsável pela gerência
dos dados de serviços suplementares e pela supervisão das diversas cópias desses
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dados. Trata os comandos de criação, supressão, modificação e interrogação de
dados referentes a serviços suplementares.
GEDAE - Gerenciador de Dados de Encaminhamento - É responsável pela
gerência dos dados de encaminhamento de chamada (inclusive a troca de plano de
encaminhamento) e pelo provimento de funções de gerência de rede tais como:
controle e distribuição do tráfego por código de numeração, por grupo de rotas, por
rota dentro de um grupo, por rota total, controle de transbordo para uma
determinada rota, controle de transbordo de uma determinada rota e para reserva de
capacidade.
GESIN - Gerenciador de Sinalização - É responsável pela gerência dos dados
dos equipamentos de Sinalização (enviadores e receptores MFC e MF) através de
interrogação e alteração de dados e da supervisão e atualização de alarmes.
GEJUN - Gerenciador de Juntores - Realiza a gerência dos juntores, grupos de
juntores e rotas. através de comandos de CHM relativos a interrogação e alteração de
dados, supervisão de limites de bloqueio de rota e atualização de condições de
alarmes.
GEASS - Gerenciador de Assinantes - É responsável pela gerência dos dados
relativos aos assinantes através de comandos de CHM, que permitem ao operador
interrogar, criar, suprimir e modificar dados.
GETES - Gerenciador de Testes de Assinantes - É responsável pela gerência
dos dados relativos aos testes de linhas de assinantes, através de comandos de CHM,
que permitem interrogar/alterar estes dados.
GCHAT - Gerenciador de Chamadas de Teste - É responsável pela gerência dos
dados relativos a chamadas de teste através de comandos de CHM, que permitem
interrogar ou alterar estes dados.
Obs. : Devido ao tamanho do software de O&M, ele pode não caber inteiramente em
um único Módulo de Operação e Manutenção. Para contornar este problema, os BI's
que compõem este software, podem ser alocados em um ou mais Módulos Auxiliares
sem nenhum prejuízo para o funcionamento da Central.

4.2.4.

Módulo Auxiliar - MA

Os BI's Software residentes no Módulo Auxiliar apresentam as seguintes características
principais:
• não controlam Hardware;
• precisam ter redundância.
0 software típico residente nos Módulos Auxiliares é:
• processamento de Chamada;
• agenda e Calendário;
• controlador de Serviços Suplementares;
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• tradutor de Número de Lista.
É composto pelos seguintes BI's:
Software Básico do Processador Preferencial e:
CONEC - Controlador de Encaminhamento - É responsável pelo
encaminhamento das chamadas na Central. Para tanto, ele analisa os dados de
origem da chamada e em função deles e/ou dos dígitos recebidos, determina o seu
destino, a tarifação a ser aplicada e o tipo de equipamento (por exemplo, juntor).
Fornece ainda dados estatísticos e de supervisão sobre a mesma. Um único BI
CONEC implementa a funcionalidade de 100 registradores.
SALFA - Supervisor de Alarmes e Falhas - É responsável pela gerência das
funções de falhas e alarmes do sistema. Para tanto, ele trata as informações
recebidas dos BI's primários e as sinaliza para o operador através de alarmes visuais
e sonoros no painel de alarmes, no terminal de vídeo e as armazena em disco.
SUTAM - Supervisor de Tarifação por Multimedição - É responsável pela
totalização de contadores de pulsos por assinantes e por rotas, supervisão de cofres
de telefones públicos (cofre cheio e TP inativo), fornecimento do valor dos contadores
de pulsos para iniciação de BI's primários, formatação de tabela de faturamento e
tratamento de comandos de CHM.
COCAL - Controlador de Calendário - É responsável pelo controle e atualização
dos dados relativos ao Calendário (data, hora e feriados), fornece ainda informações
relativas ao Calendário quando solicitado pelo sistema ou pelo operador.
COAGE - Controlador de Agenda - É responsável pela agenda da Central e
portanto controla e mantém atualizados os dados relativos a data e hora em que
uma determinada ação deve ser executada. No instante oportuno os executores da
ação são avisados.
CDASS - Controlador de Dados de Serviços Suplementares - É responsável
pelo fornecimento de dados para o tratamento e chamadas de assinantes que têm
serviços suplementares, tais como: relação de serviços programados, destino para
transferências e restrição para bloqueio de chamadas. É também responsável pelo
tratamento dos comandos de programação, cancelamento e verificação de serviços
realizados no próprio terminal de assinante.
TRALI - Tradutor de Número de Lista - É o BI responsável pela tradução do
número de lista para número de equipamento para grupos de milhares de assinantes.
É utilizado para encaminhamento de chamadas terminadas na central.
CTABA - Controlador de Tarifação por Bilhetagem Automática - É o BI
responsável pelo armazenamento e leitura de dados de Bilhetagem Automática, faz a
leitura desses dados no disco convertendo-os para o código EBCDIC e solicita a
gravação no dispositivo de memória de massa. Tem as funções de liberação de áreas
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do disco rígido ocupadas com dados de bilhetagem Automática, cancelamento de
arquivos transferidos, envio de relatório de dados de bilhetagem Automática e
ativação de supervisão de limites de ocupação de disco. Controla ainda a tabela de
condição de ocupação do arquivo de chamadas bilhetadas, tabela que está em
memória principal, contendo o número de blocos livres, blocos transferidos e blocos
não transferidos.
COMED - Controlador de Medições de Tráfego - É o BI responsável pela
obtenção constante dos dados de tráfego para o sistema, indivíduos e grupos de
indivíduos, bem como pelo relatório genérico escolhido e definido pelo operador.
Obs.: Quando o MA for um MABA (Módulo Auxiliar de Bilhetagem Automática), a
iniciação dos processadores desse módulo bem como a carga dos demais BI's é feita
pelo BI ECICA residente em memória de Massa neste módulo.

4.2.5.

Módulo de Terminais - MT

Os Módulos de Terminais, de acordo com os diversos tipos de terminais, têm uma
classificação básica como segue:
• Módulo de Assinantes ANALÓGICOS;
• Módulo de Juntores;
• Módulo de Equipamentos de Sinalização;
• Módulo de Conexão com a Unidade Distante;
• Módulo de Robô de Testes;
• Módulo de Alarmes Externos e Telecomandos;
• Módulo de Referência Externa de Sincronismo;
• Módulo de Assinantes Distantes - MD.
Esta classificação básica tem como referência as aplicações típicas mais comuns.
0 Módulo de Terminais é controlado pela placa processadora CTE e, portanto,
apresenta um Software Básico para esta placa (SBCTE). Além disso, alguns terminais
precisam de canal de voz para oferecer seus serviços. Esses módulos (assinantes,
juntores, equipamentos de sinalização, robô e conexão com a unidade distante)
apresentam o Software Básico de Módulo de Terminais com comutação (SBMTC)
composto de:
Software Básico da CTE e:
CCOMT - Controlador de Comutação dos Módulos de Terminais - É o BI
responsável pela alocação/desalocação de canais no Módulo de Terminais,
supervisão e sinalização de falhas de comutação do módulo. Este BI equipa todos os
módulos de Terminais que possuem a função de comutação (assinantes, juntores,
etc.).
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Módulo de Assinantes Analógicos (PLACAS ULD, UTP)

É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CTASA - Controlador de Assinante Analógico - É o BI responsável pelo controle
de terminação de Assinante Analógico, executando a tarefa de detecção dos estados
de "loop" (varreduras) da linha do assinante. Também é responsável por ativar a
recepção de tons de controle de corrente de toque na linha do assinante.
CAASS - Controlador de Adaptação de Assinante - É o BI responsável pela
adaptação de assinantes analógicos e digitais na central. Controla o estabelecimento
de chamadas de assinantes locais, determinando o atendimento, discagem ou
solicitação de tom de discar. Também controla a recepção de tons de controle de
corrente de toque, de alocação de recursos hardware e de tarifação.

4.2.5..2

Módulo de Juntores

0 módulo de juntores, dependendo da aplicação, poderá ser especificado em:
4.2.5..2.1 Módulo de Juntores Analógicos de Entrada com Sinalização
E&M Pulsada (PLACA JEM)
É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJANE - Controlador de Juntores Analógicos de Entrada - Controla juntores
de entrada permitindo a interligação de centrais que utilizam Sinalização E&M
Pulsada. Realiza a tarifação por Multimedição e fornece dados que são usados na
tarifação por Bilhetagem Automática.
4.2.5..2.2 Módulo de Juntores Analógicos de Entrada com Sinalização
E&M Contínua (PLACA JEM)
É composto dos seguintes BI's:
Software básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJEEC - Controlador de Juntores Analógicos de Entrada - com sinalização
E&M Contínua - Controla juntores de entrada permitindo a interligação de centrais
que utilizam sinalização de linha E&M contínua. Realiza a tarifação por Multimedição
e fornece dados que são usados na tarifação por Multimedição. Também fornece
dados que são usados na tarifação por Bilhetagem Automática.
4.2.5..2.3 Módulos de Juntores Analógicos de Entrada com Sinalização
por Corrente Continua (PLACA JED)
É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
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CJECC - Controlador de Juntores ANALÓGICOS de Entrada com
Sinalização por Corrente Contínua - Controla juntores de entrada permitindo a
interligação de centrais que utilizam sinalização de linha por corrente contínua.
Realiza a tarifação por Multimedição e fornece dados que são usados na tarifação
por Bilhetagem Automática.
4.2.5..2.4 Módulo de Juntores Analógicos de Saída com Sinalização E&M
Pulsada (PLACA JEM)
É composto dos seguintes BI's:
Software básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJANS - Controlador de Juntores Analógicos de Saída - Controla juntores de
Saída permitindo a interligação de centrais que utilizam sinalização E&M Pulsada.
4.2.5..2.5 Módulos de Juntores Analógicos de Saída com Sinalização
E&M Continua (PLACA JEM)
É composto dos seguintes BI's:
Software básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJSEC - Controlador de Juntores Analógicos de Saída com Sinalização
E&M Contínua - Controla juntores de Saída permitindo a interligação de centrais
que utilizam sinalização de linha E&M contínua.
4.2.5..2.6 Módulo de Juntores Analógicos de Saída com Sinalização por
Corrente (PLACA JSD)
É composto dos seguintes BI's:
Software básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJSCC - Controlador de Juntores analógicos de Saída com Sinalização por
Corrente Contínua - Controla juntores de Saída permitindo a interligação de
centrais que utilizam Sinalização de linha por corrente contínua.
4.2.5..2.7 Módulo de Juntores Digitais E&M (PLACA TDT)
É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJDEM - Controlador de Juntores Digitais E&M - Controla os juntores de
entrada e/ou Saída, permitindo a interligação de centrais que utilizam sinalização
E&M contínua ou pulsada. Realiza a tarifação por Multimedição e fornece
informações que são usadas na tarifação por Bilhetagem Automática.
4.2.5..2.8 Módulo de Juntores Digitais R2 (PLACA TDT)
É composto dos seguintes BI's:
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Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CJDR2 - Controlador de Juntores Digitais R2 - Controla juntores de entrada,
saída ou bidirecional interligando centrais por meio de transmissão digital. A
Sinalização de linha empregada é a R2 digital. Realiza a tarifação por multimedição e
fornece informações que são usadas na tarifação por Bilhetagem Automática.

4.2.5..3

Módulo de Terminais que Possui a Placa RES

CORES - Controlador de Referência Externa de Sincronismo - É o BI
responsável pelo cálculo da somatória dos erros de fase externos da central em
relação à(s) referência(s) de sincronização recebida(s) na placa RES, caso esteja
equipada na Central.
Obs. : Normalmente a central recebe os sinais de sincronismo externo através de
enlace PCM via placa TDT.

4.2.5..4

Módulo de Equipamentos de Sinalização

0 Módulo de Equipamentos de Sinalização apresenta a seguinte classificação básica,
tendo como referência os tipos de terminais de Sinalização Multifrequenciais:
• Módulo de Receptor MFC e MF-5S.
• Módulo de Enviador MFC e MF-5S.
• Módulo de Receptor MF.
Apesar desta classificação, nada impede que terminais de sinalização multifrequencial
de tipos diferentes e até mesmo outros tipos de terminais, sejam configurados no
mesmo módulo, formando um módulo misto.
4.2.5..4.1 Módulo de Receptor MFC e MF-5S (Placa ERF-R)
É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CRECS - Controlador de Receptor MFC e MF-5S - Controla os receptores MFC e
MF-5S estabelecendo a sinalização de registradores entre o receptor da Central
TRÓPICO RA e o enviador da Central distante.
4.2.5..4.2 Módulo de Enviador MFC e MF-5S (Placa ERF-E)
É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CENVS - Controlador de Enviador MFC e MF-5S - Controla os enviadores MFC
e MF-5S estabelecendo a sinalização de registradores entre o enviador da Central
TRÓPICO RA e o receptor da central distante.
4.2.5..4.3
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É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CREMF - Controlador de Receptor de MF - Controla os receptores MF,
permitindo a troca de sinalização MF entre o telefone MF e o receptor da Central.
4.2.5..4.4 Módulo de Enviador/Receptor MFC/MF-5S (Placa DMD)
É composto dos seguintes BI's:
Software Básico do Módulo de Terminais com Comutação e:
CRENV - Controlador de enviador com sinalização MFC ou MF-5S, de
receptores com sinalização MFC ou MF-5S. Controla também geração de DTMF
para sinalização com equipamento que identifica o assinante chamador (tipo BINA).

4.2.5..5

Módulo de conexão com a Unidade Distante

É composto pelos seguintes BI's:
Software Básico de Módulo de Terminais com Comutação e:
SINUD - Sinalização da Central com a Unidade Distante - Envia sinaispadrão Software dos BI's da central para BI's na UD e recebe sinais-padrão software
enviados pelos BI's da UD para os BI's na central. Supervisiona e sinaliza as falhas do
enlace PCM ou do processador da UD.
CASUD - Controlador de Assinantes da UD - É responsável pelo controle do
estabelecimento das chamadas dos assinantes da UD alocando recursos e efetuando
a tarifação das chamadas.

4.2.5..6

Módulo de Robô de Testes

É composto dos seguintes BI's:
Software Básico de Módulo de Terminais com Comutação e:
COROT - Controlador do Robô de Testes - É responsável pelo controle e
supervisão do Robô de Testes na execução de testes nas linhas dos assinantes.

4.2.5..7

Módulo de alarmes Externos e Telecomandos

É composto dos seguintes BI's:
Software Básico da CTE e:
CALTE - Controlador de Alarmes Externos e Telecomandos - Supervisiona
órgãos/equipamentos externos, sinalizando o aparecimento e desaparecimento de
falhas nos mesmos. Aciona saídas de telecomandos, quando solicitado pelo
operador.
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Módulo de Assinantes Distantes - MD (Placa ULD)

Este Módulo localiza-se na UD e é composto dos seguintes BI's:
Software básico da CDU e:
CCOMD - Controlador de Comutação na Unidade Distante - É responsável
pela alocação/desalocação de canais na Unidade Distante. Supervisiona e sinaliza
falhas de alocação de canais na Unidade Distante.
CALTE - Controlador de Alarmes Externos e Telecomandos.
COROT - Controlador de Robô de Teste.
COTAS - Controlador de Terminais de Assinantes na UD - É responsável pelo
controle dos terminais de assinantes Analógicos da UD. Detecta variação na
impedância da linha para detectar a retirada do fone no gancho, dígitos, controla o
envio de tons de controle e corrente de toque aos assinantes.

4.2.6.

Módulo Integrado - MI

É composto pelos seguintes BI's:
Software básico da CTE e:
CCOMX - Controlador de Comutação no MX.
CORIS - Controlador da RIS.
COCGS - Controlador da CGS.
COCSI - Controlador da CSI.

4.2.7.

Módulo de Sinalização - MZ

É composto dos seguintes BI's:
Software Básico da CTE e:
COCSP - Controlador da CSP - É um BI que pode ser usado no lugar do COCSI,
se a central tiver instalada a placa CSP ao invés da CSI.

4.2.8.

Módulo de Sinalização por Canal Comum

COTUP – Controlador de Sinalização TUP – Controle os terminais (juntores)
sinalizados por TUP.
CISUP – Controlador de Sinalização ISUP – Controla os juntores com sinalização
ISUP
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CENCA – Controlador de Encaminhamento – Com base em suas tabelas de
encaminhamento, define qual enlace será utilizado para o envio de determinada
mensagem a ser transmitida.
MTPN2 – Controlador de MTP no nível 2 – Controla os dados da mensagem a
ser transmitida
CRXTX – Controlador de Recepção e Transmissão – Escreve os dados dos
sinais a transmitir na memória que compartilha coma a placa CCO (envio); lê os
dados da mesma, identificando se determinada mensagem é endereçada à central
(recepção).
DISUP – Distribuidor de Sinalização a UP – Encaminha ao BI destinatário os
dados de determinada mensagem.
GEENL – Gerenciador de Enlace – Gerencia o funcionamento dos enlaces de
determinado processador (ativação, desativação, etc.)
GEMTP – Gerenciador de MTP – Gerencia os dados de encaminhamento de
sinalização; executa os procedimentos relacionados à alteração dos mesmos .
TEENL – Teste de Enlace – Executa testes de enlace, enviando padrões e
verificando padrões recebidos.
GTROT – Gerenciador de Tabelas de Roteamento – Atualiza as tabelas de
roteamento presentes nos BI´s CENCA e CRXTX.
TEMTP – Testador de MTP – Realiza testes da função MTP, enviando padrões e
efetuando o reconhecimento dos mesmos.
GMTS7 – Gerenciador de Medição de Tráfego de Sinalização por Canal
Comum – Realiza medidas de sinalização por canal comum conforme a
recomendação Q.752.
GESCC – Gerenciador de Sinalização por Canal Comum – Trata comandos
referentes ao Subsistema de Sinalização por Canal Comum; gerencia suas alterações
de dados.
PSCCP – Controlador de Protocolo SCCP - Realiza as funções de nível 4 aos
usuários do subsistema de controle de conexão por sinalização.
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5. Processamento de Chamadas
5.1 Introdução
0 processamento de chamadas é efetuado por uma rede de microprocessadores com
funções de controle de determinados recursos de "hardware" e "software" da central,
os quais se comunicam através de via de sinalização para o estabelecimento de
conexões através da matriz de comutação, para transmissão de voz.

5.2 Subsistema de Processamento de Chamadas
Quatro subsistemas interagem intimamente para o processamento de chamadas
telefônicas:
• Subsistema de assinantes;
• Subsistema de junções;
• Subsistema de comutação;
• Subsistema de processamento de chamadas.
As tabelas abaixo apresentam as principais funções desses subsistemas.
Tab. 5.1 - Principais funções dos subsistemas envolvidos no tratamento de chamadas
TRÓPICO RA
Subsistema
Principais funções
1. Assinantes • Gerar sinais correspondentes ao estado da linha do assinante.
• Enviar corrente de toque e sinais de tarifação.
• Solicitar alocação de registrador para controlar o
processamento de chamada.
• Enviar o número do assinante chamado e classificar o
assinante chamador (categoria e discriminações básicas) para
o registrador.
• Criar e classificar terminais de assinantes através de CHM.
2. Junções
• Selecionar rotas e junções para chamadas de saída.
• Controlar a sinalização entre centrais.
• Solicitar alocação de órgãos auxiliares para a sinalização MFC
(enviador e receptor).
• Criar e classificar terminais de junções através de CHM.
3. Comutação • Selecionar canais nos enlaces internos.
• Controlar a matriz de comutação.
• Inserir ou suprimir atenuação nos canais de voz através de
CHM.
• Supervisionar falhas dos módulos de comutação.
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O subsistema de processamento de chamadas é composto de dois blocos de controle
denominados controlador de processamento de chamadas e controlador de serviços
suplementares. A tabela 5.2 mostra as principais funções desses controladores.
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Tab.5.2 - Principais funções dos controles de processamento de chamada e de
serviços suplementares
Subsistema de Processamento de Chamadas
Controle
Principais funções
Processamento
• Analisar os primeiros algarismos do número chamado para
de chamadas
decidir se a chamada é para assinante da central, para outra
central ou se é chamada de serviço suplementar.
• Analisar os últimos dígitos do número chamado, em
chamadas terminadas, para localizar o endereço interno do
terminal chamado.
• Selecionar controladores de terminais que possuam terminais
de um grupo de terminais.
• Analisar a classificação do chamador, em tráfego originado,
para decidir se a chamada pode ser encaminhada ao destino.
• Analisar a classificação do chamado, em tráfego terminado,
para decidir características do processamento da chamada
(por exemplo, tarifação reversa, duplo atendimento, terminal
não recebe chamadas, etc.).
• Analisar, em tráfego terminado, se a categoria do chamador
é compatível com a classificação do chamado (por exemplo,
terminal que só recebe chamada de origem com categoria de
teste ou de telefonista).
• Selecionar rota de saída para a chamada.
• Selecionar controlador de junções com junção livre para a
chamada.
• Reencaminhar chamadas mal sucedidas p/ ponto de
interceptação.
Serviços
• Analisar os comandos de programação, cancelamento e
suplementares
verificação do assinante e do operador.
• Armazenar as discriminações do assinante quanto a serviços
suplementares.
• Armazenar o endereço do novo destino utilizado em serviços
de transferência automática.
• Armazenar o endereço completo do destino, a ser utilizado
nos serviços de endereçamento abreviado.
• Analisar a compatibilidade de novo serviço do assinante,
frente aos serviços já atribuídos.
• Analisar se o novo destino atende as restrições de
encaminhamento do assinante, na programação de serviços
de transferência automática.
• Analisar na programação, se o novo destino atende as
restrições de encaminhamento definidas pela concessionária
para cada serviço de transferência automática.
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Os exemplos mostrados a seguir permitem visualizar, simplificadamente, os sinais
trocados entre os diversos subsistemas que compõem o processamento de chamada.

5.3 Chamada Interna Entre Dois Assinantes
Vista pelo usuário, a central telefônica tem um comportamento padronizado de modo
a permitir que, por processos simples, seja completada uma chamada telefônica. Por
exemplo, para fazer uma chamada interna, os telefones dos usuários chamador e
chamado conversam com a central como mostrado na figura 5.3.
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Fig. 5.3 - Chamada Vista da Interface Entre o Telefone e a Central
Internamente a central TRÓPICO RA, o tratamento da chamada é feito numa
seqüência de processos realizados pelos subsistemas mostrados na figura 5.2,
processos estes iniciados com o recebimento de sinais externos aos subsistemas.
0 tratamento de uma chamada interna, feita através de uma seqüência de sinais,
pode ser vista de forma simplificada na figura 5.4.
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Fig. 5.4 - Protocolo de tratamento de chamada interna entre dois assinantes
A seguir descreve-se, sucintamente, os passos encadeados quando um assinante A
quer comunicar-se com um assinante B, em uma chamada interna ao TRÓPICO RA.
A finalidade dessa descrição é mostrar os diversos passos da evolução de uma
chamada interna sob o ponto de vista "software", procurando evidenciar as funções
de cada um dos BI's envolvidos no processamento de chamadas.
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Pré-seleção
1 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A, localizado na placa CTE do módulo de terminais ao
qual pertence o assinante A, solicita a alocação de um canal intramodular ao Bl
CCOMT-A.
2 – 0 Bl CCOMT-A solicita a obtenção de um canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
3 – 0 BI CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja numeração
coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal intermodular nessas
condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-A.
4 – 0 Bl CCOMT-A aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo Bl
CCOMX, conectando fisicamente o assinante A a placa TTS que o controla. Informa o
número do canal alocado, o número do enlace ao qual pertence e o plano escolhido
ao BI CTASD-A / CAASS-A.
5 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de um registrador passando os
dados do assinante A ao Bl CONEC.
6 – 0 Bl CONEC analisa os dados do assinante A quanto a possíveis restrições,
informa qual a atenuação necessária a ser inserida no canal, solicita os primeiros
dígitos para análise informando ao Bl CTASD-A / CAASS-A que a alocação de
registrador foi realizada
7 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a conexão de tom de discar para o assinante A,
encerrando a fase de pré-seleção.
Análise de dígitos
8 – 0 assinante A inicia a discagem.
9 – 0 BI CTASD-A / CAASS-A transfere os primeiros dígitos recebidos do assinante A
para o Bl CONEC.
10 – 0 Bl CONEC pede mais dígitos ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
11 – Após o recebimento de todos os dígitos o Bl CONEC os analisa e identifica que
é uma chamada interna, encerrando a fase de recepção e análise de dígitos.
Seleção do assinante B
12 – 0 Bl CONEC solicita a obtenção dos dados do assinante B ao Bl TRALI.
13 – 0 Bl TRALI fornece os dados do assinante B ao Bl CONEC.
14 – 0 Bl CONEC solicita a tomada do assinante B ao Bl CTASD-A / CAASS-B.
15 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-B coloca o assinante B em estado de ocupado
informando sua tomada ao Bl CONEC.
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16 – 0 Bl CONEC solicita a alocação de canal (intra e intermodular) para o assinante
B ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
17 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de canais para o assinante B no
mesmo plano do assinante A ao Bl CCOMT-A.
18 – 0 Bl CCOMT-A solicita a alocação de canais (intra e intermodular) para o
assinante B informando o plano ao BI CCOMT-B.
19 – 0 Bl CCOMT-B solicita a alocação de um canal intermodular para o assinante B
informando a numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
20 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja
numeração coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal
intermodular nessas condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMTB.
21 – 0 Bl CCOMT -B informa que foi alocado canal para o assinante B ao Bl
CCOMT-A.
22 – 0 BI CCOMT-A informa que foi alocado canal para assinante B ao BI CTASD-A /
CAASS-A.
23 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa que foi alocado canal para assinante B ao Bl
CONEC, encerrando a fase de seleção do assinante B.
Fim de seleção
24 – 0 Bl CONEC envia a informação de fim de seleção do assinante B ao
Bl CTASD-A / CAASS-A.
5 – 0 Bl CONEC envia a informação de liberação do registrador ao
BI CTASD-B / CAASS-B, encerrando a fase de fim de seleção.
Comutação
26 – 0 Bl CTASD-B / CAASS-B fornece o fim de endereçamento ao Bl CTASD-A /
CAASS-A.
27 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a comutação do canal ao assinante A com o
canal do assinante B ao BI CCOMT-A.
28 – 0 Bl CCOMT-A solicita a comutação entre os assinante A e B ao Bl CCOMX.
29 – 0 Bl CCOMX informa a realização da comutação ao Bl CCOMT-A.
30 – 0 Bl CCOMT-A informa que a comutação foi realizada ao Bl CTASD-A / CAASSA.
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31 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa que a comutação foi realizada ao Bl CTASD-B
/ CAASS-B.
32 – 0 BI CTASD-A / CAASS-A solicita o tom de controle de chamada para o
assinante A enquanto o Bl CTASD-B / CAASS-B solicita a corrente de toque para o
assinante B, encerrando a fase de comutação.
Passagem à conversação
33 – 0 assinante B atende e o Bl CTASD-B / CAASS-B informa esse evento ao Bl
CTASD-A / CAASS-A.
34 – 0 BI CTASD-A / CAASS-A informa os dados da chamada para fins de tarifação
do Bl COMED, encerrando o fim da fase de passagem à conversação.
Supervisão
35 – A cada quinze minutos o Bl CTASD-A / CAASS-A envia dados da chamada para
fins de tarifação ao Bl COMED.
36 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A detecta que o assinante A repôs o fone no gancho
informando o Bl CTASD-B / CAASS-B.
37 – 0 Bl CTASD-B / CAASS-B solicita a conexão de tom de ocupado para o assinante
B.
38 – Os BI's CTASD-A / CAASS-A e CTASD-B / CAASS-B solicitam a desalocação dos
canais intramodulares dos assinantes A e B aos BI's CCOMT-A e CCOMT-B,
respectivamente.
39 – Os BI's CCOMT-A e CCOMT-B solicitam a desalocação de canais
intermodulares ao Bl CCOMX.
40 – 0 Bl CTASD-B / CAASS-B informa a liberação do lado B ao Bl CTASD-A /
CAASS-A.
41 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A envia os dados de fim de chamada para fins de
tarifação ao Bl COMED.

5.4 Chamada de
Suplementares

Programação

de

Serviços

Para que um usuário possa utilizar serviços suplementares em suas chamadas é
necessário que, por sua solicitação junto à concessionária, o operador tenha
atribuído a ele o(s) serviço(s) pretendido(s).
Uma vez feita a atribuição, o usuário passa a ter acesso ao serviço suplementar e,
como regra geral, tem direito a executar, a partir de seu telefone, comandos
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específicos de cada serviço. Estes comandos padronizados em documentos
normativos para cada serviço, são:

• Programação: 0 usuário, através de seu aparelho telefônico, ativa e programa os

serviços suplementares que possui junto a empresa operadora, utilizando
codificações pré-definidas para cada serviço suplementar.

• Cancelamento: 0 usuário pode desativar ou desprogramar o serviço suplementar
anteriormente programado.

• Verificação: 0 usuário pode verificar a programação e cancelamento de um serviço
suplementar.

• Utilização efetiva: Chamada efetuada por um usuário utilizando um serviço
suplementar programado.

As tabelas 5.4 a 5.6 mostram a definição de alguns serviços suplementares e os
respectivos procedimentos do usuário (o significado dos mnemônicos utilizados está
na tabela 5.3).
Tab. 5.3 - Mnemônicos utilizados nas tabelas que descrevem os serviços
suplementares
Mnemônico
Significado
RF
usuário retira o fone do gancho
TD
usuário recebe tom de discar
número abreviado que o usuário pode usar (=0, 1, 2, ..., 99)
NAb
NB
usuário disca o número completo de B
NC
usuário disca o número completo de C
usuário recebe tom de controle de chamada
TCC
Usuário recebe mensagem de operação aceita
MOA
MOI
usuário recebe mensagem de operação incorreta
TO
usuário recebe tom de ocupado
DL
usuário repõe o fone no gancho (desligamento)
SUP
Vencimento da supervisão de tempo
Encaminhamento normal da chamada
EN
Tab. 5.4 - Procedimentos para o serviços suplementar discagem abreviada
Definição: Serviço que permite ao usuário fazer chamadas substituindo a discagem
do número completo do assinante chamado por um número abreviado.
Programação
RF TD * 51 * NAb * NB # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Cancelamento
RF TD # 51 * NAb # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Verificação
RF TD * # 51 * NAb * NB # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Utilização efetiva RF TD NAB # EN
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Tab. 5.5 - Procedimentos para o serviço suplementar linha executiva
Definição: Serviço que permite ao usuário realizar chamada sem discagem para um
destino previamente programado, caso retire o fone do gancho e fique sem discar
durante um certo tempo (7 segundos).
Programação
RF TD * 53 * NB # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Cancelamento
RF TD # 53 # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Verificação
RF TD *# 53 * NB # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Utilização efetiva
RF TD SUP EN
Tab. 5.6 - Procedimentos para o Serviço suplementar transferência temporária
Definição: Permite que as chamadas destinadas ao assinante que dispõe do serviço
sejam transferidas para um outro número, previamente programado.
Programação
RF TD * 21 * NC # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Cancelamento
RF TD # 21 # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Verificação
RF TD *# 21 * NC # TCC MOA (ou MOI) TO DL
Utilização efetiva As chamadas a ele dirigidas são encaminhadas
automaticamente para o NC programado.
A figura 5.5 permite visualizar o protocolo de comunicação entre o usuário e a central
para programação do serviço suplementar transferência temporária.
As seqüências de sinais utilizados que permitem o tratamento da programação do
serviço suplementar transferência temporária estão mostrados na figura 5.6.
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Fig. 5.5 - Protocolo de comunicação entre o usuário e a central
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Fig. 5.6 - Protocolo de tratamento de chamada para programação do serviço
suplementar transferência temporária.
A seguir descreve-se, sucintamente, os passos encadeados quando um assinante A
quer fazer uma chamada de programação do serviço suplementar transferência
temporária. A finalidade dessa descrição é mostrar os diversos passos de uma
chamada de programação desse serviço suplementar sob o ponto de vista "software",
procurando evidenciar as funções de cada um dos Bl's envolvidos no processamento
de chamadas.
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Pré - seleção
1 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A, localizado na placa CTE do módulo de terminais ao
qual pertence o assinante A, solicita a alocação de um canal intramodular ao Bl
CCOMT-A.
2 – 0 Bl CCOMT-A solicita a obtenção de um canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
3 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja numeração
coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal intermodular nessas
condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-A.
4 – 0 Bl CCOMT-A aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo Bl
CCOMX, conectando fisicamente o assinante A a placa TTS que o controla. Informa o
número do canal alocado, o número do enlace ao qual pertence e o plano escolhido
ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
5 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de um registrador passando os
dados do assinante A ao Bl CONEC.
6 – 0 Bl CONEC analisa os dados do assinante A verificando que esta habilitado para
serviços suplementares. Solicita informações sobre os serviços suplementares do
assinante A ao Bl CDASS.
7 – 0 Bl CDASS fornece a lista de serviços suplementares do assinante A ao Bl
CONEC.
8 – 0 Bl CONEC informa qual a atenuação necessária a ser inserida no canal, solicita
os primeiros dígitos para análise informando que a alocação de registrador foi
realizada ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
9 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita tom de discar para o assinante A, encerrando a
fase de pré-seleção.
Fim de seleção
10 – 0 Bl CONEC envia a informação de fim de seleção ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
11 – 0 Bl CONEC envia a informação de liberação do registrador ao Bl CDASS,
encerrando a fase de fim de seleção.
Análise de dígitos
12 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A envia os primeiros dígitos recebidos do assinante A ao
Bl CDASS.
13 – 0 Bl CDASS solicita os últimos dígitos do assinante A ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
14 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A envia os últimos dígitos ao assinante A ao Bl CDASS.
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15 – 0 Bl CDASS analisa os dados do assinante A e identifica que é uma chamada de
programação de serviço de transferência temporária e solicita a análise da categoria
do assinante x destino programado ao Bl CONEC.
16 – 0 Bl CONEC analisa a categoria do assinante x destino programado e informa
que não ha restrições ao Bl CDASS.
17 – 0 Bl CDASS envia informação de final de endereçamento e solicita a conexão
com a máquina anunciadora ao Bl CTASD-A / CAASS-A, encerrando a fase de
análise de dígitos.
Seleção de juntor de máquina anunciadora
18 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de juntor de máquina anunciadora
informando o tipo de mensagem ao Bl CONEC.
19 – 0 BI CONEC solicita a alocação de juntor de máquina anunciadora informando
o tipo de mensagem associada ao juntor ao Bl CJAMA.
20 – 0 Bl CJAMA informa que a alocação de juntor de máquina anunciadora foi
realizada ao Bl CONEC.
21 – 0 Bl CONEC informa que a alocação de juntor de máquina anunciadora foi
realizada solicitando a alocação física do juntor ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
22 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de canais (intra e intermodular)
para o juntor de máquina anunciadora no mesmo plano que o assinante A ao Bl
CCOMT-A.
23 – 0 Bl CCOMT-A solicita alocação de canal intermodular para o juntor de
máquina anunciadora informando o plano ao Bl CCOMT-JM.
24 – 0 Bi CCOMT-JM solicita a obtenção de um canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
25 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja
numeração coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal
intermodular nessas condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMTJM.
26 – 0 Bl CCOMT-JM informa que foi alocado canal intermodular para juntor de
máquina anunciadora no mesmo plano ao assinante A ao Bl CCOMT-A.
27 – 0 Bl CCOMT-A informa que a alocação de canais para juntor de máquina
anunciadora foi realizada ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
28 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa que a alocação física de juntor de máquina
anunciadora foi realizada ao Bl CONEC, encerrando a fase de seleção de juntor para
máquina anunciadora.
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Fim de seleção
29 – 0 Bl CONEC envia a informação de fim de seleção do juntor de máquina
anunciadora ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
30 – 0 Bl CONEC envia a informação de liberação de registrador ao Bl CJAMA,
encerrando a fase de fim de seleção.
Comutação entre o assinante A e a máquina anunciadora.
31 – 0 Bl CJAMA fornece a informação de fim de endereçamento ao BI CTASD-A /
CAASS-A.
32 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a comutação entre o assinante A e a máquina
anunciadora ao Bl CCOMT-A.
33 – 0 Bl CCOMT-A solicita a comutação entre o assinante A e a máquina
anunciadora ao Bl CCOMX.
34 – 0 Bl CCOMX informa que a comutação entre o assinante A e a máquina
anunciadora foi realizada ao Bl CCOMT-A.
35 – 0 Bl CCOMT-A informa que a comutação entre o assinante A e a máquina
anunciadora foi realizada ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
36 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa que a comutação entre o assinante A e a
máquina anunciadora foi realizada ao Bl CDASS, encerrando a fase de comutação
entre o assinante A e a máquina anunciadora.
Supervisão
37 – 0 BI CDASS solicita a conexão de mensagem de operação aceita (MOA) para o
assinante A.
38 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa o fim de mensagem ao Bl CDASS.
39 – 0 Bl CDASS confirma a realização do serviço ao Bl CTASD-A / CAASS-A
40 – Os Bl's CTASD-A / CAASS-A e CJAMA solicitam a desalocação de canais
intramodulares aos Bl's CCOMT-A e CCOMT-JM, respectivamente.
41 – Os Bl's CCOMT-A e CCOMT-JM solicitam a desalocação de canais
intermodulares ao Bl CCOMX.
42 – 0 Bl CJAMA informa a liberação do juntor ao BI CTASD-A / CAASS-A.
43 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa os dados de fim de chamada para fins de
tarifação ao Bl COMED.
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44 – 0 BI CTASD-A / CAASS-A solicita tom de ocupado para o assinante A.
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Fig. 5.7 Protocolo de chamada de entrada terminada
A seguir descreve-se, sucintamente, os passos encadeados quando um juntor de
entrada precisa se comunicar com um assinante da central TRÓPICO RA,
caracterizando uma chamada de entrada terminada. A finalidade dessa descrição é
mostrar os diversos passos da evolução de uma chamada de entrada terminada sob
o ponto de vista "software", procurando evidenciar as funções de cada um dos Bl's
envolvidos no processamento de chamadas. As seqüências de sinais utilizados que
permitem o tratamento da chamada de entrada terminada estão mostrados na figura
5.7.
Pré-seleção
1 – 0 Bl CJANE, localizado na placa CTE do módulo de terminais de juntores, ao
detectar um sinal de ocupação em um de seus juntores solicita a alocação de um
registrador ao Bl CONEC.
2 – 0 Bl CONEC analisa os dados do juntor, informa a atenuação a ser inserida no
canal, solicita alocação de receptor e aloca um registrador para a chamada
informando que a alocação foi realizada ao Bl CJANE.
3 – 0 Bl CJANE solicita a alocação de um receptor ao Bl CRECS.
4 – 0 Bl CRECS aloca um receptor para a chamada informando que a alocação foi
realizada ao BI CJANE, encerrando a fase de pré-seleção
Comutação entre juntor de entrada e receptor.
5 – 0 Bl CJANE solicita a alocação de um canal intramodular ao CCOMT-JE.
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6 – 0 Bl CCOMT-JE solicita a obtenção de um canal intermodular e informa a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
7 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja numeração
coincida com a de algum canal intramodular livre. Aloca um canal nessas condições
e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-JE.
8 – 0 Bl CCOMT-JE aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo Bl
CCOMX, conectando fisicamente o juntor de entrada a placa TTS que o controla,
informa o número do canal alocado, o número do enlace ao qual pertence e o plano
escolhido ao Bl CJANE.
9 – 0 Bl CJANE solicita a alocação de canal intermodular no mesmo plano ao Bl
CCOMT-JE, para a comutação do juntor de entrada com o receptor.
10 – 0 Bl CCOMT-JE informa o plano em que deverá ser alocado canal para o
receptor e solicita a alocação ao Bl CCOMT-REC.
11 – 0 Bl CCOMT-REC solicita a alocação de canais intermodulares informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
12 – 0 CCOMX verifica a existência de canal intermodular livre cuja numeração
coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal intermodular nessas
condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-REC.
13 – 0 Bl CCOMT-REC aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo Bl
CCOMX, conectando fisicamente o receptor a placa TTS que o controla. Informa que
a alocação foi realizada ao Bl CCOMT-JE.
14 – 0 Bl CCOMT-JE informa que a alocação de canal intermodular para o receptor
foi realizada ao BI CJANE.
15 – 0 Bl CJANE solicita a comutação entre o juntor de entrada e o receptor ao Bl
CCOMT-JE.
16 – 0 Bl CCOMT-JE solicita a comutação ao Bl CCOMX.
17 – 0 Bl CCOMX informa que a comutação foi realizada ao Bl CCOMT-JE.
18 – 0 Bl CCOMT-JE informa que a comutação foi realizada ao BI CJANE, que
confirma a ocupação do juntor de entrada a central requisitante, encerrando a fase
de comutação entre o juntor de entrada e o receptor.
Análise de dígitos
19 – 0 Bl CJANE recebe os dígitos em MFC e os envia para o Bl CRECS (via canais de
voz comutados).
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20 – 0 Bl CRECS analisa os dígitos recebidos e envia o resultado dessa análise ao Bl
CJANE (via canais de voz comutados).
21 – 0 Bl CJANE envia o resultado da análise de dígitos recebida do Bl CRECS ao Bl
CONEC (via sinalização interna).
22 – 0 Bl CONEC analisa os dígitos recebidos, envia o resultado ao Bl CJANE e
solicita a recepção de mais dígitos (via sinalização interna).
23 – 0 Bl CJANE envia mais dígitos para a análise do Bl CRECS (via canais de voz
comutados).
24 – 0 Bl CRECS analisa os dígitos recebidos e envia o resultado dessa análise ao Bl
CJANE (via canais de voz comutados).
25 – 0 BI CJANE envia o resultado da análise de dígitos recebida do Bl CRECS ao Bl
CONEC (via sinalização interna).
26 – 0 Bl CONEC analisa os dígitos recebidos, envia o resultado ao Bl CJANE e
solicita a recepção dos últimos dígitos (via sinalização interna).
27 – 0 Bl CJANE envia os últimos dígitos para análise do Bl CRECS (via canais de voz
comutados).
28 – 0 Bl CRECS analisa os últimos dígitos recebidos e envia o resultado dessa análise
ao Bl CJANE (via canais de voz comutados).
29 – 0 Bl CJANE envia o resultado da análise dos últimos dígitos recebida do Bl
CRECS ao Bl CONEC (via sinalização interna). 0 Bl CONEC analisa os últimos dígitos
recebidos identificando que essa é uma chamada de entrada terminada, encerrando
a fase de recepção e análise de dígitos.
Seleção de assinante B
30 – 0 Bl CONEC solicita a obtenção dos dados do assinante B ao Bl TRALI.
31 – 0 Bl TRALI fornece os dados do assinante B ao Bl CONEC.
32 – 0 BI CONEC registra os dados do assinante e solicita a tomada do assinante ao
Bl CTASD-B / CAASS-B.
33 – 0 Bl CTASD-B / CAASS-B coloca o assinante B em estado de ocupado e informa
sua tomada ao Bl CONEC.
34 – 0 BI CONEC solicita a alocação de canal (intra e intermodular) para o assinante
B ao BI CJANE.
35 – 0 BI CJANE solicita a alocação de canais para o assinante B no mesmo plano do
juntor de entrada ao Bl CCOMT-JE.
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36 – 0 Bl CCOMT-JE solicita a alocação de canais (intra e intermodular) para o
assinante B informando o plano ao BI CCOMT-B.
37 – 0 Bl CCOMT-B solicita a alocação de um canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
38 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja
numeração coincida com a de algum canal intramodular livre. Aloca um canal
intermodular nessas condições e informa o número do canal alocado ao BI CCOMTB.
39 – 0 Bl CCOMT-B aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo Bl
CCOMX, conectando fisicamente o assinante B a placa TTS que o controla. Informa
que a alocação foi realizada ao Bl CCOMT-JE.
40 – 0 Bl CCOMT-JE informa que a alocação de canal intermodular para o assinante
B foi realizada ao Bl CJANE.
41 – 0 BI CJANE informa que a alocação de canais para o assinante B foi realizada
ao Bl CONEC, encerrando a fase de seleção do assinante B.
Fim de seleção
42 – 0 Bl CONEC solicita a categoria do assinante chamador Bl CJANE.
43 – 0 Bl CJANE solicita a categoria do assinante chamador ao Bl CRECS.
44 – 0 Bl CRECS fornece a categoria do assinante chamador ao Bl CJANE.
45 – 0 Bl CJANE informa a categoria do assinante chamador ao Bl CONEC.
46 – 0 Bl CONEC analisa categoria do assinante chamador x restrições do assinante
B e envia a informação de final de seleção do juntor de entrada do assinante B, ao Bl
CJANE.
47 – 0 BI CONEC envia a informação de liberação do registrador ao Bl CTASD-B /
CAASS-B, encerrando a fase de fim de seleção.
Comutação entre o juntor de entrada e o assinante B
48 – 0 BI CTASD-B / CAASS-B fornece o fim de endereçamento ao Bl CJANE.
49 – 0 Bl CJANE solicita a liberação do receptor ao Bl CRECS.
50 – 0 Bl CRECS informa que o receptor foi liberado ao Bl CJANE.
51 – 0 Bl CJANE solicita a comutação do juntor de entrada com o assinante B ao Bl
CCOMT-JE.
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52 – 0 Bl CCOMT-JE solicita a comutação entre o juntor de entrada e o assinante B
ao BI CCOMX.
53 – 0 Bl CCOMX informa a realização da comutação entre juntor de entrada e o
assinante B ao BI CCOMT-JE.
54 – 0 Bl CCOMT-JE informa a realização da comutação entre juntor de entrada e o
assinante B ao Bl CJANE.
55 – 0 Bl CJANE informa ao Bl CTASD-B / CAASS-B que o assinante chamador tem o
controle da chamada. 0 Bl CTASD-B / CAASS-B solicita o tom de controle da
chamada para o assinante chamador e a corrente de toque para o assinante B,
encerrando a fase de comutação entre o juntor de entrada e o assinante B.
Passagem à conversação
56 – Ao detectar o atendimento ao assinante B ao Bl CTASD-B / CAASS-B envia a
informação do atendimento ao Bl CJANE.
57 – 0 Bl CJANE informa os dados da chamada para fins de tarifação ao Bl COMED,
encerrando a fase de passagem a conversação.
Supervisão
58 – A cada quinze minutos o BI CJANE envia dados para fins de tarifação ao Bl
COMED.
59 – Ao receber a informação de desligamento do assinante chamador o Bl CJANE
informa o Bl CTASD-B / CAASS-B. 0 Bl CTASD / CAASS-B solicita o tom de ocupado
para o assinante B.
60 – Os Bl's CJANE e CTASD-B / CAASS-B solicitam a desalocação dos canais
intramodulares do juntor de entrada e do assinante B aos Bl's CCOMT-JE e CCOMTB, respectivamente.
61 – Os Bl's CCOMT-JE e CCOMT-B solicitam a desalocação de canais
intermodulares ao Bl CCOMX.
62 – 0 Bl CTASD-B / CAASS-B envia a informação de liberação de juntor ao Bl
CJANE.
63 – 0 Bl CJANE envia os dados de fim de chamada para fins de tarifação ao Bl
COMED.

5.6 Chamada Originada de Saída
A seguir descreve-se, sucintamente, os passos encadeados quando um assinante A
quer se comunicar com um assinante que não se localiza na central TRÓPICO RA. A
finalidade dessa descrição é mostrar os diversos passos da evolução de uma
chamada de saída sob o ponto de vista software, procurando evidenciar as funções
JAN/99

5-26

C5C2

TRÓPICO RA

Versão 7

de cada um dos Bl's envolvidos no processamento de chamadas. As seqüências de
sinais utilizados que permitem o tratamento da chamada de saída estão mostrados
na figura 5.8.
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fig. 5.8 - Protocolo de tratamento de chamada de saída
Pré-seleção
1 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A, localizado na placa CTE do módulo de terminais, ao
qual pertence o assinante A, ao detectar que o assinante A retira o fone do gancho,
solicita a alocação de um canal intramodular ao Bl CCOMT-A.
2 – 0 Bl CCOMT-A solicita a obtenção de um canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
3 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja numeração
coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal nessas condições e
informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-A.
4 – 0 Bl CCOMT-A aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo BI
CCOMX, conectando fisicamente o assinante A a placa TTS que o controla. Informa o
número do canal alocado, o número do enlace ao qual pertence e o plano escolhido
ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
5 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de um registrador passando os
dados do assinante A ao Bl CONEC.
6 – 0 Bl CONEC analisa os dados do assinante A quanto a possíveis restrições,
informa qual a atenuação necessária a ser inserida no canal, solicita os primeiros
dígitos para análise e aloca um registrador informando que a alocação foi realizada
ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
7 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a conexão de um tom de discar para o assinante
A, encerrando a fase de pré-seleção.
Análise de dígitos
8 – 0 assinante A inicia a discagem.
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9 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A transfere os primeiros dígitos recebidos do assinante A
para o Bl CONEC.
10 – 0 Bl CONEC pede mais dígitos ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
11 – Após o recebimento dos dígitos necessários para análise de encaminhamento, o
Bl CONEC identifica que é uma chamada de saída, encerrando a fase de recepção e
análise de dígitos.
Seleção do juntor de saída
12 – 0 Bl CONEC solicita a alocação de um juntor de saída ao Bl CJANS, informando
os dados do assinante chamado e o primeiro digito a ser enviado bem como o seu
valor.
13 – 0 Bl CJANS informa que a alocação foi realizada ao BI CONEC.
14 – 0 Bl CONEC informa que foi alocado um juntor de saída solicitando a alocação
de canal para a comutação entre o assinante A e o juntor de saída ao Bl CTASD-A /
CAASS-A, encerrando a fase de seleção de juntor de saída.
Comutação entre juntor de saída e enviador
15 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a alocação de canal intermodular para o juntor
de saída no mesmo plano de assinante A ao Bl CCOMT-A.
16 – 0 Bl CCOMT-A solicita a alocação de canais (intra e intermodular) para o juntor
de saída informando o plano ao Bl CCOMT-JS.
17 – 0 Bl CCOMT-JS solicita a alocação de canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao Bl CCOMX.
18 – 0 BI CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja
numeração coincida com a de algum canal intramodular livre. Aloca um canal nessas
condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-JS.
19 – 0 Bl CCOMT-JS aloca o canal intramodular de numeração escolhida pelo Bl
CCOMX, conectando fisicamente o juntor de saída à placa TTS que o controla.
Informa que a alocação foi realizada ao Bl CCOMT-A.
20 – 0 BI CCOMT-A informa que a alocação de canal intermodular para o juntor de
saída foi realizada ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
21 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa que a alocação de canal intermodular para o
juntor de saída foi realizada ao Bl CONEC.
22 – 0 Bl CONEC solicita a ocupação física do juntor de saída ao Bl CJANS.
23 – 0 Bl CJANS solicita a tomada de um enviador ao Bl CENVS, informando o valor
do primeiro dígito a ser enviado.
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24 – 0 Bl CENVS informa que a tomada do enviador foi realizada ao Bl CJANS.
25 – 0 Bl CJANS solicita a alocação de canal intermodular para enviador no mesmo
plano do juntor de saída ao Bl CCOMT-JS.
26 – 0 BI CCOMT-JS solicita a alocação de canais (intra e intermodulares) para o
enviador informando o plano ao Bl CCOMT-ENV.
27 – 0 BI CCOMT-ENV solicita a alocação de canal intermodular informando a
numeração dos canais intramodulares livres ao BI CCOMX.
28 – 0 Bl CCOMX verifica a existência de um canal intermodular livre cuja
numeração coincida com algum canal intramodular livre. Aloca um canal nessas
condições e informa o número do canal alocado ao Bl CCOMT-ENV.
29 – 0 Bl CCOMT-ENV informa que a alocação de canal intermodular para o
enviador foi realizada ao Bl CCOMT-JS.
30 – 0 Bl CCOMT-JS solicita a comutação entre o juntor de saída e o enviador ao Bl
CCOMX.
31 – 0 Bl CCOMX informa que a comutação entre o juntor de saída foi realizada ao
Bl CCOMT-JS.
32 – 0 Bl CCOMT-JS informa que a comutação entre o juntor de saída e o enviador
foi realizada ao Bl CJANS, encerrando a fase de comutação entre o juntor de saída e
o enviador.
Fim de seleção
33 – 0 Bl CJANS informa que a ocupação física do juntor de saída foi realizada ao Bl
CONEC.
34 – 0 Bl CONEC solicita ao Bl CTASD-A / CAASS-A que seja enviado o fim de
seleção do assinante A ao juntor de saída.
35 – 0 Bl CONEC informa a liberação do registrador ao Bl CJANS, encerrando a fase
de fim de seleção.
Envio de dígitos
36 – 0 Bl CENVS solicita os dígitos do assinante B a enviar ao Bl CJANS.
37 – 0 Bl CJANS informa o próximo digito a enviar ao Bl CENVS.
38 – 0 BI CENVS solicita mais dígitos a enviar ao Bl CJANS.
39 – 0 Bl CJANS solicita os últimos dígitos a enviar ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
40 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa os últimos dígitos a enviar ao Bl CJANS.
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41 – 0 Bl CJANS informa os últimos dígitos a enviar ao Bl CENVS.
42 – 0 Bl CENVS solicita a passagem para sinais MFC do grupo B ao Bl CJANS.
43 – 0 Bl CJANS solicita sinais do grupo B ao Bl CTASD-A / CAASS-A.
44 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa a categoria do assinante A ao Bl CJANS.
45 – 0 Bl CJANS informa a categoria do assinante A ao Bl CENVS.
46 – 0 Bl CENVS informa o final de envio ao Bl CJANS.
47 – 0 BI CENVS solicita a desalocação de canais (intra e intermodular) ao Bl
CCOMT-ENV.
48 – 0 Bl CCOMT-ENV solicita a desalocação de canal intermodular ao Bl CCOMX.
49 – 0 Bl CCOMX informa a desalocação do canal intermodular ao Bl CCOMT-ENV.
50 – 0 Bl CCOMT-ENV informa que a desalocação de canais foi realizada ao Bl
CENVS.
51 – 0 Bl CJANS informa o final de endereçamento ao Bl CTASD-A / CAASS-A,
encerrando a fase de envio de dígitos.
Comutação entre assinante A e o juntor de saída
52 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A solicita a comutação entre o assinante A e o juntor de
saída ao Bl CCOMT-A.
53 – 0 BI CCOMT-A solicita a comutação entre o assinante A e o juntor de saída ao
Bl CCOMX.
54 – 0 Bl CCOMX informa que a comutação entre o assinante A e o juntor de saída
foi realizada ao Bl CCOMT-A.
55 – 0 Bl CCOMT-A informa que a comutação entre o assinante A e o juntor de saída
foi realizada ao Bl CTASD-A / CAASS-A, encerrando a fase de comutação entre o
assinante A e o juntor de saída. Passagem à conversação
56 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa que possui o controle de supervisão da
chamada ao Bl CJANS.
57 – 0 Bl CJANS solicita o tom de controle para a chamada.
58 – 0 Bl CJANS informa o atendimento do assinante B ao Bl CTASD-A / CAASS-A,
encerrando a fase de passagem à conversação.
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59 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A informa os dados da chamada para fins de tarifação
do Bl COMED.
Supervisão
60 – A cada quinze minutos o Bl CTASD-A / CAASS-A informa os dados da chamada
para fins de tarifação ao BI COMED.
61 – Ao detectar que o assinante A repôs o fone no gancho o Bl CTASD-A / CAASS-A
informa o Bl CJANS.
62 – Os BI's CTASD-A / CAASS-A e CJANS solicitam a desalocação dos canais
intramodulares dos BI's CCOMT-A e CCOMT-B, respectivamente.
63 – Os BI's CCOMT-A e CCOMT-JS solicitam a desalocação de canais
intermodulares ao Bl CCOMX.
64 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A envia a informação de liberação do juntor de saída ao
Bl CJANS.
65 – 0 Bl CTASD-A / CAASS-A envia os dados de fim de chamada para fins de
tarifação ao Bl COMED.
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7. ESTRUTURA FUNCIONAL HARDWARE
7.1 Funções dos Submódulos
7.1.1

Submódulo de Terminais (SMT)

0 Submódulo de Terminais é o elemento funcional do Sistema TRÓPICO RA que
objetiva o relacionamento do meio externo com o Sistema no tocante a funções
telefônicas.
0 Submódulo de Terminais divide-se em dois blocos:
•
•

Bloco de Terminais.
Bloco de Controle.

0 Bloco de Terminais é constituído por um conjunto de placas de terminais (até dez
placas) que possuem as interfaces para a conexão destes terminais (assinantes
analógicos, assinantes digitais, juntores) à Central TRÓPICO RA.
0 Tipo de Submódulo de Terminais – SMT, é definido funcionalmente através do tipo
de Placas de Terminais a ele ligadas. Por exemplo:
• ULDs para SMT controlador de assinantes, visto que as placas ULDs interfaceiam
os diversos tipos de assinantes ligados ao TRÓPICO RA;
• JEDs/JSDs para SMT controlador de juntores, visto que as placas JEDs/JSDs
interfaceiam a Central TRÓPICO RA com juntores de outras centrais e assim
sucessivamente.
0 Bloco de Controle controla as placas de terminais a ele ligadas através da interface
IH1 ou IH11, para assinantes analógicos ou digitais respectivamente.
Em todos os tipos de SMT o Bloco de Controle é implementado com uma placa CTE
(Controladora de Terminais) e uma placa de Interface entre este processador e as
Placas de Terminais, denominada TTS (Tratador de Terminais Seriais).
Os SMTs são os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Submódulo de Assinantes Locais.
Submódulo de Terminais Quádruplo
Submódulo de Terminais Quádruplo Duplo
Submódulo de Assinantes Distantes.
Submódulo de Juntores analógicos.
Submódulo de Troncos Digitais.
Submódulo de Sinalização MFC e MF.
Submódulo de Canal Comum.
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A figura 7.1 ilustra uma Estrutura Funcional típica do Submódulo de Terminais.
MT
SMT
VOZ + CONTROLE

IH1-A
IH1-B

DAP

TTS

0
4
PLACAS DE TERMINAIS

IH4

UAP
UAP

IH2
VOZ + CONTROLE

IH4 PLANO
C

IH3
DAP

CTE

IH4

UAP
5
9
PLACAS DE TERMINAIS
BLOCO DE TERMINAIS

PLANO
A

UAP

PLANO
B

IH4 PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

LEGENDA:
MT - Módulo de Terminais
SMT - Submódulo de Terminais
TTS - Tratador de Terminais Seriais
UAP - Unidade de Acesso a Plano
CTE - Controlador de Terminais
DAP - Duplo Acesso a Planos

Fig. 7.1 - Módulo de Terminal com SMT
A implementação física deste Submódulo é feita em um Sub-bastidor de SMT
conforme ilustra a figura 7.2

DAP-0 DAP-1 CTE

TTS

PT0A PT1A PT2A PT3A PT4A PT0B

PT1B

PT2B

PT3B

PT4B EFMC

LEGENDA:
EFMC - Elemento Fonte Módulo de Módulo de
Comutação;
PTX - Placa de Terminal;
CTE - Controlador de Terminais;
DAP - Duplo Acesso a Planos;

Fig. 7.2 - Sub-bastidor do SMT
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As Placas de Terminais se conectam à placa TTS do Bloco de Controle através de
duas Interfaces Padrão Hardware (IH1-A e IH1-B). Cada uma das interfaces IH1 trata
até
cinco Placas de Terminais, sendo digitais todos os sinais dessas interfaces. Portanto,
as conversões analógico-digital e digital-analógico são feitas nas próprias placas de
terminais.
As interfaces IH1-A e IH1-B têm um enlace de controle comum às dez posições de
placa e um enlace de voz por interface IH1, sendo que cada enlace se conecta às
suas cinco posições de placa. 0 enlace de voz é um enlace PCM de 32 canais
possibilitando que o submódulo tenha acesso aos 64 canais intramodulares (IH3).
0 Enlace de Controle é constituído de vias por onde são trocados sinais Hardware de
Controle entre os Terminais e o Controlador do submódulo.
A placa TTS tem as funções de implementar, a cada intervalo de tempo de canal, um
Comutador Espacial entre os enlaces de voz relativos à interface IH1 e os relativos à
interface IH3, bem como inserir tons acústicos e padrões de teste e de silêncio.
Permite ainda a extração de amostras do estado operacional de canais de voz com o
objetivo de permitir que o controlador estabeleça a interface entre este e o Bloco de
Terminais.
Existem duas versões para o MT:
A primeira versão, vista anteriormente , tem sua parte comum composta pela placa
processadora CTE, duas placas DAP, para interface com os planos de central e uma
placa TTS, para controle de terminais . Esta primeira versão de MT permite até dez
placas de terminais e possui duas IH1.
A Segunda versão do MT é resultado de uma evolução tecnológica do módulo, com
maior compactação dos circuitos, aumento de capacidade de processamento e
tráfego telefônico e ainda um maior número de placas terminais . A parte comum
neste caso é composta por uma placa processadora CIT e uma placa CCT para
controle de terminais. Este MT pode apresentar duas configurações: MT-Q e MT-QD.
O MT-Q permite até 16 placas de terminais equipadas em um mesmo submódulo
enquanto o MT-QD permite até 4 posições de placas de terminais e pode-se ainda
equipar mais de um submódulo em um mesmo sub-bastidor.
As figuras 7.3 e 7.4 ilustram o Novo Módulo de Terminais
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IH1-A
7

6

5

4

3

2

1

0

CCT

IH1-B
IH1-C

IH2
15 14 13 12 11 10

9

8

IH1-D

CIT
Fig. 7.3 – Novo Módulo de Terminais – MT-Q

IH1-A
IH1-B

CCT

IH1-C
IH1-D

IH2

TERM. TERM. TERM. TERM.

12

8

4

0

CIT

Fig. 7.4 Novo Módulo de Terminais MT-QD

JAN/99

7-4

C5C2

TRÓPICO RA

Versão 7

A implementação física do novo Módulo de Terminais é feita em um Sub-bastidor
(figuras 7.5 e 7.6).

CIT CCT
PT0
PT1 PT2
PT3
1
LEGENDA:
FMT – Fonte do Módulo de Terminais
CIT – Controladora Integrada de Interfaces de Terminais
CCT – Controladora Integrada de Circuitos de Terminais

PT14

PT15

FMT

Fig. 7.5 – Sub-bastidor do MT-Q

CIT CCT PT0 PT2 PT4 PT4

FMT 1 CIT CCT PT0

PT2

FMT1

LEGENDA:
FMT – Fonte do Módulo de Terminais
CIT – Controladora Integrada de Interfaces de Terminais
CCT – Controladora Integrada de Circuitos de Terminais

Fig. 7.6 - Sub-bastidor MT-QD
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Submódulo De Assinantes Locais

0 submódulo de Assinantes Locais é responsável pela interligação de Terminais
Telefônicos ao TRÓPICO RA.
Como Terminais Telefônicos Analógicos entende-se Telefone Decádico ou
Multifreqüencial (MF), Telefone Público, Telefone Semipúblico, Comunitário, Troncos
de Centrais CPCT, Respondedores Automáticos etc.
A Figura 7.7 ilustra a estrutura construtiva básica de um submódulo de Assinantes
locais, implementado em um Módulo de Terminais.
MT-A
SMT-A
VOZ + CONTROLE

IH1-A
IH1-B

ULD
0

ULD/
UTP4

DAP
UAP

TTS

UAP

PLACAS DE TERMINAIS
IH2
VOZ + CONTROLE

CTE
ULD
5

ULD/
TAD9

BLOCO DE TERMINAIS

IH

PLANO
A

IH PLANO
C

IH3
DAP
UAP
UAP

IH

PLANO
B

IH PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

LEGENDA:
TTS - Tratador de Terminais Seriais UAP - Unidade de Acesso a Plano
CTE - Controlador de Terminais
MT-A - Módulo de Terminais de Assinantes
DAP - Duplo Acesso a Planos
ULD - Unidade de Linha de Assinante
SMT-A - Submódulo de Terminais de Assinantes
UTP - Unidade de Linha para Telefone Público
TAD - Terminação de Acesso Digital a 64 kbits/s

Fig. 7.7 - Módulo de Terminal com SMT de Assinantes Locais
Cada Submódulo de Assinantes pode conter até dez placas (ULDs), cada uma com
16 circuitos de linha, totalizando um máximo de 160 terminais por Submódulo. Dos
16 circuitos de linha de cada placa o último pode ser utilizado como TP com coleta de
ficha por inversão de polaridade não rampada, ou para qualquer assinante que
necessite de inversão de polaridade como por exemplo CPCT com Tarifador. Fone
Pag, etc. Na posição de uma placa ULD pode ser instalada uma placa UTP que
permite ligarmos até quatro circuitos TPs - IU com coleta de ficha por inversão de
polaridade rampada ou não ou por pulso de 12 kHz.
A placa TAD implementa um acesso a 64 kbits/s por segundo, e é utilizada na
interligação de terminais digitais ou microcomputadores à Central TRÓPICO RA. Este
acesso é feito através de modems que interligam estes terminais à placa TAD. Esta
placa deve ser colocada no lugar da placa ULD no Módulo de Assinantes Analógicos.
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A implementação física deste Submódulo é feita em um Sub-bastidor do Módulo de
Terminais de Assinantes Locais (figura 7.8).

Fig. 7.8 - Sub-bastidor de Módulo de Terminais de Assinantes Locais
O assinante é identificado na Central pelo seu NEA (Número de Equipamento de
Assinante). O NEA é identificado por:
NEA = IIIIPPCC, onde:
IIII = Nº do processador (0000 a 1023)
PP = Nº da placa de terminais (00 a 09)
CC = Nº do circuito da placa (00 a 15)

7.1.1.2
Remota

Submódulo Para Conexão Da Unidade De Linha

Tem por finalidade a interligação de Assinantes Remotos ligados a uma Unidade de
Linha Remota (ULR) à Central TROPICO RA.
A ligação entre a ULR e a Central é feita através de um enlace PCM de 32 canais,
padrão CCITT, não incorporado ao sistema. Cada ULR permite a ligação de até 192
assinantes remotos.
Do lado da central o submódulo é configurado como mostrado na figura 7.9. Nesta
figura pode-se ver que o submódulo mantém a configuração padrão do submódulo
de Terminais, tendo apenas uma placa de terminais que, no caso, é a placa TDT.
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MT
SMT
IH1-A

VOZ + CONTROLE

DAP

U
L
R

EQTO
PCM

TDT

TTS

UAP
UAP

PLACA DE TERMINAIS

IH

PLANO
A

IH PLANO
C

IH2

CTE

DAP
UAP
UAP

BLOCO DE TERMINAIS

LEGENDA:
TTS - Tratador de Terminais Seriais
CTE - Controlador de Terminais
DAP - Duplo Acesso a Plano
SMT - Submódulo de Terminais

IH

PLANO
B

IH PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

UAP - Unidade de Acesso a Plano
MT - Módulo de Terminais
TDT - Tronco Digital com Comutação Temporal

Fig. 7.9: Módulo de Terminal com SMT de Assinantes Remotos
A implementação física deste submódulo é feita em um Sub-Bastidor de Assinantes
Remotos conforme ilustra a figura 7.10.

DAP-0 DAP-1

CTE

TTS

TDT

EFMC

LEGENDA:
EFMC - Elemento Fonte Módulo de Comutação
TDT - Tronco Digital com Comutação Temporal
CTE - Controlador de Terminais
TTS - Tratador de Terminais Seriais
DAP - Duplo Acesso a Planos

Fig. 7.10 - Sub-Bastidor de Assinantes Remotos
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Do lado da unidade de linha remota, esta tem a estrutura lógico funcional conforme
a figura 7.11.

IH1

ULD/
UTP

ULD/
UTP

ROT

TES

TDU

PARA CENTRAL
ENLACE PCM
(32 CANAIS)

LEGENDA:
UTP - Unidade de Linha para Telefone Público
CDU - Controlador da Unidade Distante
ULD - Unidade de Linhas de Assinantes
ROT - Robo de Teste
TES - Entrada/Saida de Telecomandos e Supervisão de Falhas

IH2
CDU

Fig. 7.11 - Estrutura Lógico-Funcional da Unidade de Linha Remota
A implementação física da Unidade de Linha Remota é mostrada na figura 7.12.

Fig. 7.12 - Sub-bastidor de Terminais de Assinantes Distantes

A conexão de uma ULR - Unidade de Linha Remota a uma Central TRÓPICO RA é
feita como mostrado na figura 7.13.
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SUBM Ó DULO DE
A S S IN A N T E S R E M O T O S
IH 1

IH 1
TTS

TDT

EQ TO
PCM

EQ TO
PCM

ULD/
U TP

TDU

IH 2

IH 2

CTE
CDU
ENLACE PCM
3 2 C A N A IS 2 0 4 8 M b it

SUBMÓDULOS DE
ASSINANTES REMOTOS
IH1

IH1

CCT

TDT

EQTO
PCM

EQTO
PCM

ULD/
UTP

TDU
IH2

CIT

CDU

Fig. 7.13 - Conexão da ULR ao TRÓPICO RA

7.1.1.3

Submodulo UD-ELD (Estágio de Linha Distante)

A nova Unidade Distante possui funcionamento semelhante ao CLAD, sendo
conectada à central através de uma topologia em anel via 2 enlaces PCM-30
contradirecionais. Os nós distantes conectados nesse anel são denominados ELD e
permitem a instalação de assinantes analógicos, digitais 64Kbps e assinante RDSI.
Cada ELD tem a capacidade de até 16 placas de terminais totalizando um máximo
de 128 terminais RDSI ou 256 terminais analógicos. O limite de ELD´s por anel
dependerá do tráfego mantendo-se porém, o limite de 512 assinantes por anel como
no CLAD.
A arquitetura permite uma estrutura em anel de ELD´s porém para esta versão
somente 1 ELD estará disponível.
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Fig 7.14 – Sub-bastidor de Assinantes Distantes (modulo da Central)
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Fig 7.15 – Sub-bastidor de Assinantes Distantes (modulo distante)

IH4

CIT
IH2
CCT

IH4

ELD 1

IH1

TAP
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ENLACE A
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Fig.7.16 - Arquitetura UD-ELD
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Submódulo De Juntores Analógicos

É responsável pela interligação do TRÓPICO RA com outras Centrais Telefônicas
Analógicas, com Mesas Operadoras, com Máquinas Anunciadoras etc.
A interligação com outras Centrais se faz através de juntores analógicos de dois ou
quatro fios.
Cada Submódulo de Juntores Analógicos pode conter até dez placas de juntores onde
cada placa tem seis circuitos, totalizando um máximo de 60 juntores por Submódulo,
divididos em dois grupos de 30 juntores, que disputam em acessibilidade plena os
canais PCM das Interfaces IH1A e IH1B.
0 TRÓPICO RA tem os seguintes tipos de placas para os juntores Analógicos:
• Placa de Juntor de Entrada a Dois fios (JED).
• Placa de Juntor de Saída a Dois fios (JSD).
• Placa de Juntor a Quatro fios com sinalização EM e sinalização para satélite (JEM).
• Placa de Juntor para Mesa Operadora (JMO).
• Placa de Juntor para Máquina Anunciadora (JMA).
Um mesmo Submódulo de Juntores Analógicos pode acomodar placas de diferentes
tipos de juntores, bem como placas de Enviadores/Receptores de Sinalização
Multifreqüencial Compelida (MFC), bastando que o bloco de controle possua o
software relativo as funções implementadas.
A figura 7.17 a seguir ilustra a estrutura básica de um Submódulo de Juntores
Analógicos.
Os juntores Analógicos são identificados na Central por JUN = IIIIPPCC, onde:
IIII = Nº do processador (0000 a 1023)
PP = Nº da placa de terminais (00 a 09)
CC = Nº do circuito da placa (00 a 05)
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MT
SMT
IH1-A

VOZ + CONTROLE

IH1-B

DAP

TTS

0
4
PLACAS DE TERMINAIS

UAP

IH4

PLANO
A

IH3
UAP

IH4 PLANO
C

IH2
VOZ + CONTROLE
DAP

CTE

UAP

IH4

PLANO
B

IH3

5
9
PLACAS DE TERMINAIS
BLOCO DE TERMINAIS

UAP

IH4 PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

LEGENDA:
TTS - Tratador de Terminais Seriais
UAP - Unidade de Acesso a Plano
CTE - Controlador de Terminais
MT - Módulo de Terminais
DAP - Duplo Acesso a Planos
SMT - Submódulo de Terminais

Placas de Terminais:
JMO, JED, JSD, JEM (6 circ. por placa)
JMA (6 ou 8 circ. por placa)

Fig. 7.17 - Módulo de Terminais com SMT de Juntores Analógicos
A implementação Básica deste Submódulo é feita em um Sub-bastidor de Juntores
Analógicos conforme ilustra a Figura 7.18.

Fig. 7.18 - Sub-bastidor de Terminais de Juntores Analógicos
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Submódulo de Troncos Digitais

Tem por finalidade efetuar a interconexão digital do TRÓPICO RA com outra central
através de enlace PCM de 32 canais, padrão CCITT.
O Bloco de Terminais desse submódulo consiste de uma placa TDT - Tronco Digital,
que se interliga aos demais blocos do Submódulo via interface IH1-A ou IH1-B.
Um Submódulo de Troncos Digitais pode conter até duas placas TDT, isto é, pode
ligar-se a dois enlaces PCM de 32 canais.
As principais funções da placa TDT são:
• conversão do código de linha HDB-3 para binário e vice-versa;
• regeneração do relógio externo e retemporização;
• resincronização a nível de bit e de quadro com a temporização da central;
• comutação temporal dos canais de voz entre o enlace PCM externo e o
intramodular da Interface IH1;
• detecção e supervisão de alarmes;
• tratar as informações enviadas pelos canais 0 e 16 do enlace PCM permitindo que
o processador do submódulo tenha acesso a essas informações.
A figura 7.19 ilustra a estrutura lógico funcional do Submódulo de Troncos Digitais.
MT
SMT
VOZ + CONTROLE

IH1-A
IH1-B

DAP

TDT
TTS

UAP

IH

PLANO
A

IH3
UAP

IH PLANO
C

IH2
VOZ + CONTROLE
DAP

CTE
TDT

UAP

IH

PLANO
B

IH3
UAP
PLACAS DE TERMINAIS
BLOCO DE TERMINAIS

IH PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

LEGENDA:
TTS - Tratador de Terminais Seriais UAP - Unidade de Acesso a Plano
CTE - Controlador de Terminais
MT - Módulo de Terminais
DAP - Duplo Acesso a Planos
TDT - Tronco Digital com Comutação Temporal
SMT - Submódulo de Terminais

Fig. 7.19 – Sub-módulo de Troncos Digitais
A implementação física deste Submódulo é feita em um sub-bastidor de Troncos
Digitais conforme ilustra a figura 7.20.
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DAP-0 DAP-1

CTE

TTS

TTD-0

TTD-5

EFMC

LEGENDA:
EFMC - Elemento Fonte Módulo de Comutação
TDT - Tronco Digital com Comutação Temporal
CTE - Controlador de Terminais
TTS - Tratador de Terminais Seriais
DAP - Duplo Acesso a Planos

Fig. 7.17 - Sub-bastidor de Troncos Digitais
Existe também o sub-bastidor de Troncos Digitais que contém dois submódulos de
Troncos Digitais. Este sub-bastidor é o mais utilizado devido à economia de espaço
que ele proporciona. A figura 7.21 mostra este sub-bastidor.

Fig. 7.21 - Sub-bastidor Duplo de Terminais de Troncos Digitais

7.1.1.6

Submódulo de Sinalização Multifreqüencial

O Submódulo de Sinalização Multifreqüencial é responsável pelo tratamento da
sinalização Multifreqüencial Compelida (MFC) trocada com outras centrais ou pelo
tratamento de sinais MF enviados pelos aparelhos dos assinantes MF para a central
TRÓPICO RA.
O Submódulo pode conter até dez placas, sendo que cada placa tem diferentes
quantidades de circuitos de detecção e geração de sinais MFC/MF, a saber:
ERF-E
três enviadores MFC (envia freq. Altas e recebe freq. Baixas)
ERF-R
três receptores MFC (envia freq. Baixas e recebe freq. Altas)
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quatro receptores MF
seis enviadores ou receptores MFC, ou seis enviadores MF para
realização da função de identificação de assinante A (tipo BINA)

Os sinais MFC trocados com outras centrais são recebidos / enviados através do
caminho de voz estabelecido durante o processamento da chamada entre o juntor de
entrada / saída e o receptor / enviador MFC (ERF-R/ERF-E).
Os sinais MFC provenientes de outras centrais chegam ao juntor de entrada do
TRÓPICO RA onde são digitalizados, chegando ao receptor MFC através da matriz de
comutação (MACO).
Este sinal é convertido para analógico na placa ERF-R (Receptor MFC) para que,
através de filtros, seja detectado o par de freqüências recebido.
No caso do enviador MFC (ERF-E), os sinais recebidos pelo juntor de saída passam
por um tratamento análogo.
Na placa TMF (receptor de telefone MF), o par de freqüências gerado no aparelho
telefônico MF é digitalizado na placa ULD de assinante que, pelo processamento de
chamadas e via MACO, é comutado até o submódulo de receptor de telefones MF.
Este converte o sinal novamente para analógico para a detecção do par de
freqüências através de filtros.
Os sinais MFC enviados pelas placas ERF-E e ERF-R são produzidos a partir de
amostras armazenadas em EPROM.
A placa DMD (Detetor Multifreqüencial Digital) pode ser configurada para operar
tanto como enviador ou receptor MFC, bem como enviador MF. Nesta última
configuração é usada para o envio de identificação do assinante A para aparelhos
tipo BINA.
A troca de sinalização entre os auxiliares e os juntores é feita através de canais de voz
dos enlaces intramodulares e intermodulares utilizando MACO.

JAN/99

7-16

C5C2

TRÓPICO RA

Versão 7

MT
SMT
IH1-A

VOZ + CONTROLE

IH1-B

DAP

TTS

0
4
PLACAS DE TERMINAIS

UAP

IH

PLANO
A

IH3
UAP

IH PLANO
C

IH2
VOZ + CONTROLE
DAP

CTE

UAP

IH

PLANO
B

IH3

5
9
PLACAS DE TERMINAIS
BLOCO DE TERMINAIS

UAP

IH PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

LEGENDA:
TTS - Tratador de Terminais Seriais
UAP - Unidade de Acesso a Plano
CTE - Controlador de Terminais
MT - Módulo de Terminais
DAP - Duplo Acesso a Planos
SMT - Submódulo de Terminais

Placas de Terminais:
ERF - Enviador/Receptor MFC
TMF - Receptor de Telefone MF
DMD - Detetor Multifrequencial Digital
(ERF-E - Enviador 3 circ. por placa)
(ERF-R - Receptor 3 circ. por placa)
(TMF - 4 circ. por placa)
(DMD - 6 circ. por placa)

Fig. 7.22 - Módulo de Terminais com Submódulo de Sinalização Multifreqüencial.

A implementação física deste submódulo é feita conforme ilustrado na figura 7.23.

Fig. 7.23 - Sub-bastidor de Terminais de Sinalização Multifreqüencial
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Submódulo de Canal Comum

A função básica do Submódulo de Canal Comum é prover a Central TRÓPICO RA de
recursos que permitam a troca de informações com outras centrais CPAs, referentes à
transferência dos dados relativos ao estabelecimento de chamadas (Sinalização de
Linha e Sinalização de Registrador), além de informações relativas ao controle e
gerência das centrais CPA existentes na rede de Canal Comum.
Esta estrutura de sinalização permite a implantação da Rede Inteligente (RI), da Rede
Digital de Serviços Integrados (RDSI), telefonia móvel celular e outros serviços.
O Bloco de Terminais no Submódulo de Canal Comum é constituído pela placa CCO
- Placa de Canal Comum, sendo denominado Bloco de Canal Comum.
A figura 7.24 ilustra a implementação deste módulo.

MC
SMC
IH1-A
IH1-B

DAP

CCO
TTS

UAP

IH

PLANO
A

IH3
UAP

IH PLANO
C

IH2

CCO

DAP

CTE

UAP

IH

PLANO
B

IH3
UAP

BLOCO DE C. COMUM

IH PLANO
D

BLOCO DE CONTROLE

LEGENDA:
TTS - Tratador de Terminais Seriais UAP - Unidade de Acesso a Plano
CTE - Controlador de Terminais
MC - Módulo de Canal Comum
DAP - Duplo Acesso a Planos
CCO - Placa de Canal Comum
SMC - Submódulo de Canal Comum
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MC

IH-1A
IH-1B
IH-1C
IH-1D

PLANO A

CCT

PLANO B
PLANO C
PLANO D

IH-2
CCO
12

8

CCO
4

0

CIT

LEGENDA:
CCO – Placa de Canal Comum
CCT – Controlador Integrado de Circuitos de Terminais
CIT – Controlador de Interfaces Terminais

Fig. 7.24 - Módulo de Terminais com Submódulo Canal Comum.
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A implementação física é ilustrada na figura 7.25.

Fig. 7.25 - Sub-bastidor de Canal Comum
Cada placa CCO controla até dois enlaces de sinalização de Canal Comum. Assim
sendo, um Submódulo de Canal Comum (SMC) pode controlar até quatro enlaces de
dados de sinalização.
Um enlace de sinalização é composto de uma conexão semipermanente (configurável
pelo operador) na MACO com um canal de uma placa TDT.
Este sinal interno da central TRÓPICO RA, através de um PCM (normalmente o canal
16), conecta-se a uma estrutura semelhante em outra central CPA, caracterizando um
Enlace de Dados de Sinalização.
O Terminal de Sinalização (CCO) mais um Enlace de Dados de Sinalização
constituem um Enlace de Sinalização. Ver Figura 7.26 e 7.27.
CENTRAL
CPA

MC
MX
IH1-A

TTS

CCO
IH1-B

DAP
IH4
Canal X
EDS

IH4
Canal Y
EDS

DAP

TTS

TDT

16
PCM "EDS"

CTE
CTE

CCO

ENLACE DADOS DE SINALIZAÇÃO
ENLACE DE SINALIZAÇÃO

Fig. 7.26 - Enlace de Sinalização
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CENTRA
CPA

MC
MX
IH1-A

CCT

IH4
Canal X
EDS

CCO

IH4
Canal Y
EDS

CCT

TDT

PCM

16
"EDS

CIT
IH1-B

CIT

CCO

ENLACE DADOS DE SINALIZAÇÃO
ENLACE DE SINALIZAÇÃO

Fig. 7.27 - Enlace de Sinalização na nova versão MT-Q
A Sinalização por Canal Comum #7 (SCC#7) prevê a implementação das funções
em camadas. No TRÓPICO RA estão implementadas da seguinte forma:
Nível 1
Enlace Físico (enlace de dados)
Nível 2
Placa CCO
Nível 3
Placa CTE que controla a placa CCO
Nível 4
Placa CTE que controla a placa TDT (TUP/ISUP)

7.1.1.8

Placas Diversas de Terminais

Existem no sistema TRÓPICO RA algumas placas com funções de supervisão, testes e
referências de sincronismo que, devido às suas características, podem ser equipadas
em qualquer submódulo de terminais, desde que o programa que as controla seja
equipado também na CTE deste submódulo de terminais.
Estas placas são:
TTC
Tratadora
de Telecomandos

A placa TTC tem por função acionar dispositivos externos à central
através de telecomandos. Podem ser acionados geradores,
equipamentos de ar-condicionado, portas, etc.
Esta placa possui 24 pontos de acionamento constituídos de contatos
secos de relês, que ficam normalmente abertos e se fecham por
aproximadamente um segundo para acionamento e/ou desligamento
de um equipamento externo

ESF
Placa
Equipada
Supervisão
de Falhas
Externas

Esta placa tem como função principal supervisionar eventos
detectados em equipamentos externos à central (ar-condicionado,
geradores, portas, etc.) e também para supervisionar as fontes de
alimentação da central. Esta placa tem a capacidade de supervisionar
até 40 pontas, os quais são sensíveis a variações de impedância e
traduzem esta variação para apenas dois estados: aberto (falha) e
fechado (funcionamento normal).
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TES
Entrada e
Saída de
Telecomandos

Esta placa incorpora as funções das placas TTC e ESF. Possui 12
pontos de ligação para telecomandos e 15 pontos de supervisão de
falhas.

ROT
Placa
Equipada
de Robô de
Testes

Esta placa realiza testes nas linhas de assinantes (testes para fora da
central) bem como nos circuitos de interfaces de linha de assinantes
(testes para dentro da central)
Testes realizados para fora da central (circuito de linha do assinante):
• tensão estranha AC
• tensão estranha DC
• isolação
• capacitância
• corrente no enlace com fone fora do gancho
Testes realizados para dentro da central (circuito do assinante):
• corrente de toque (campainha)
• detecção de estado de gancho (atendimento)
• alimentação de linha
• tom de 425 Hz
• tom de 12 KHz
• inversão de polaridade
• transmissão e recepção por canal de voz
• reconhecimento de pulsos decádicos

RES
Placa
Equipada
de
Referência
de
Sincronismo

A placa RES (configurável em duas versões: RES e RES.F) faz parte da
estrutura de sincronismo das centrais da família TRÓPICO,
viabilizando a sincronização da central com referências externas de
sincronismo do tipo:
• interface especial de sincronismo (IES) - 2 MHz
• relógio de césio - 2 MHz
• oscilador a forno - 2MHz

Nas figuras 7.28 e 7.29 temos dois exemplos de implementação de placas terminais
miscelâneas.
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Fig. 7.28 - Sub-bastidor de Terminais Miscelâneos Equipado com Placa TXC

Fig. 7.29 - Sub-bastidor de Terminais Miscelâneos Equipado
com Placas EMG, TES e ROT

7.1.2

Submódulo de Comutação (SMX)

As funções básicas do Submódulo de Comutação são:
• controlar os enlaces Intermodulares de Voz (64 canais a 4 MHz) referentes às
interfaces IH4 (máximo de 8 por SMX);
• efetuar a comutação de circuitos entre os canais intermodulares provenientes do
próprio submódulo ou de suas interfaces de comutação pertencentes ao mesmo
plano;
• regenerar e distribuir sinais de sincronismo provenientes do seu plano ou de outro
plano.
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O submódulo de Comutação pode ser dividido funcionalmente em três blocos:
• Bloco de Controle;
• Bloco de Sincronismo;
• Bloco de Comutação.
As implementações e funções destes blocos são descritas a seguir:

7.1.2.1

Bloco de Controle

É implementado através da placa processadora CTE (Controladora de Terminais) cuja
função é controlar as placas RIS (Repetidor Interno de Sincronismo) e TCM (Tratado
de comandos da MACO), através da Interface IH2.

7.1.2.2

Bloco de Sincronismo

É implementado através da placa RIS, cuja função é regenerar os sinais de
sincronismo gerados no Submódulo de Sincronismo (SMR), oferecidos através da
interface IH12, e repeti-los através da interface Intermodular IH4 a todos os módulos
e submódulos do sistema. Através da interface IH9 (intramodular), esses mesmos
sinais de sincronismo são enviados às placas TCM, SPS (Conversor Série-ParaleloSérie) e DXD/QXD (Comutador 2x2/4x2), pertencentes ao seu próprio submódulo.
Esta distribuição de Sincronismo é realizada nos quatro planos que o sistema
TRÓPICO RA possui.

7.1.2.3

Bloco de Comutação

É implementado com as seguintes placas:
TCM
Tratador de
Comandos da
MACO

Realiza as funções de controle (endereçamento de leitura) sobre as
memórias de comutação de voz nas placas DXD/QXD, permitindo
que se faça a comutação temporal dos canais de um plano de voz.

Recebe os quatro grupos de enlace de voz (IH4), com dois enlaces
SPS
Conversor Série- seriais de 4 Mbps cada, vindos dos módulos de terminais.
Paralelo-Série
Converte estes enlaces em um único enlace de 512 canais na forma
paralela, com oito fios a 4 Mbps cada, chamado ECAC (Enlaces de
Canais a Comutar). Este enlace é enviado às placas DXD/QXD
através da Interface IH13.
Recebe um enlace de 512 canais já comutados (ECJC) das placas
DXD/QXD através da Interface IH7.
Converte o ECJC em oito enlaces seriais a 4 Mbps cada, para serem
transmitidos aos módulos de terminais em quatro grupos de enlaces
de voz (IH4).
Assim sendo, as duas placas SPS de um MX correspondem a oito
interfaces IH4, ou seja, 16 enlaces de voz de 64 canais a 4 Mbps.
DXD
Comutador 2x2
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Comuta os canais sob controle da placa TCM.
Envia os canais já comutados (ECJC) através de dois enlaces de 512
canais na forma paralela a 4Mbps para as duas placas SPS do MX,
sendo um enlace para cada SPS.
QXD
Comutador 4x2

Tem a função de armazenar os canais de quatro interfaces IH13 e
fazer sua comutação temporal para os canais de duas interfaces IH7.

Através deste conjunto de placas o Bloco de Comutação executa as funções de:
• Compor um par de enlaces de voz de alta velocidade (IH13), que transporta os
canais de voz a serem comutados, provenientes dos Enlaces Intermodulares do seu
respectivo SMX.
• Estabelecer comutações entre os enlaces de canais a serem comutados (IH13)
provenientes de todos os SMX de seu plano para um par de enlaces de canais de
voz já comutados (IH7), internos ao submódulo, com destino aos enlaces
intermodulares.
Assim sendo, o SMX contribui com as parcelas de sincronismo e canais de voz para a
configuração estrutural da Interface Intermodular IH4.
A figura 7.30 ilustra a implementação física de um Submódulo de Comutação
utilizando placas DXD.

Fig. 7.30 - Sub-bastidor de Comutação

7.1.3

Submódulo de Sinalização (SMZ)

A função básica do Submódulo de Sinalização - SMZ é possibilitar a comunicação
entre os processadores distribuídos pela central, provendo os meios físicos e controles
necessários à implementação da Via de Sinalização.
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Na função de interconexão, o SMZ define uma tecnologia caracterizada por um nó
centralizado, onde estão conectados através das interfaces IH4 todos os módulos do
sistema.
Em sua implementação, o SMZ apresenta na placa ECV (Estágio Concentrador de
Vias) o hardware para interconexão de até oito enlaces de sinalização. Cada enlace
de sinalização pode corresponder à parcela da Estrutura de Sinalização de uma ou
duas IH4s. Para desempenhar o controle e alocação dos recursos de sinalização, o
SMZ incorpora também a placa CSI (Controlador de Sinalização).
Para exercer o controle dos recursos de sinalização entre processadores, a CSI dispõe
da Interface Intramodular IH8, que incorpora o barramento do microprocessador,
para possibilitar o acesso a até duas ECVs.
Numa configuração completa com duas ECVs e uma CSI, o SMZ pode interconectar
16 barramentos com até 16 processadores cada, totalizando assim 256
processadores.
A implementação física deste Submódulo está ilustrada abaixo, na figura 7.31

Fig. 7.31 - Sub-bastidor de Sinalização e Sincronismo
No caso da central possuir o Módulo Integrado (MI), o SMZ do mesmo é constituído
de apenas uma ECV e uma placa CSI, podendo conectar até 128 processadores no
máximo.
Para centrais com mais de 256 processadores é necessário o emprego de outra placa
no lugar da CSI, a CSP (Controladora de Sinalização Paginada).
A CSP, com o auxílio da placa ECC (Estágio Concentrador de Controle), consegue
conectar até 1024 processadores. Nesta configuração emprega-se uma CSP e três
ECC com duas ECVs para cada placa, totalizando 8 ECVs.

JAN/99

7-26

C5C2

TRÓPICO RA

Versão 7

Cada placa ECC e a CSP implementam uma página de endereçamento de
processadores com capacidade de endereçar até 256 processadores cada.

7.1.4

Submódulo de Sincronismo (SMS)

O Submódulo de Sincronismo tem como funções a geração e a distribuição dos sinais
primários de sincronismo.
A geração de sincronismo é realizada pela placa CGS (Controlador/Gerador de
Sincronismo).
A parte de distribuição é realizada através da placa RIS (Repetidor Interno de
Sincronismo) e as interfaces IH9 e IH12.
A interface IH9 encaminha os sinais primários de sincronismo ao Submódulo de
Sinalização - SMZ.
A interface IH12 encaminha os sinais repetidos de sincronismo ao Bloco de
Sincronismo do Submódulo de Comutação - SMX.
A geração de sincronismo da central é realizada sempre de modo triplicado,
utilizando para isso três CGSs.
O SMS pode apresentar as seguintes configurações:
• Gerador de Sincronismo simples mais Repetidor (SMS-G).
• Gerador de Sincronismo duplo mais Repetidor (SMS-D).
• Repetidor/Regenerador (SMS-R).
As seguintes regras de configuração devem ser atendidas:
• O número de Módulos de Sinalização e Sincronismo é sempre igual ao número de
Planos de Sinalização, salvo o caso da central ter dois planos de sinalização e
utilizar placas CGS 2A ou 2B (placas com largura maior que a 2C) quando
teremos então três Módulos de Sinalização e Sincronismo para dois planos de
sinalização.
• Quando a central possui quatro planos de sinalização, o MS do plano D contém
também um SMS-R que, como aqueles, tem exclusivamente a função de receber o
sincronismo, regenerá-lo e repeti-lo para ser utilizado pelo Submódulo de
Sinalização do seu respectivo MS.
• Quando a central possui mais de dois planos de sinalização, os MSs dos planos A,
B e C contém SMS-Gs. Nesse caso, cada SMS-G implementa um Plano de
Geração de Sincronismo.
• Quando a central possui dois planos de Sinalização e, Conseqüentemente, dois
Módulos de Sinalização e Sincronismo (MS), um dos MSs incorpora um SMS-G e o
outro um SMS-D.
Assim sendo, o SMS-G implementa um Plano de Geração de Sincronismo e o SMS-D
implementa dois Planos de Geração de Sincronismo.
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Com estas regras é sempre atendida a característica de geração de sincronismo
triplicada na central.
Os submódulos que possuem Geração de Sincronismo (SMS-G e SMS-D) trocam
informações entre si através da interface IH10, que lhes permitem sincronizarem-se
em freqüência e em fase. A interface IH10 interliga as três placas CGS entre si.
Através da interface IH10 são também trocados sinais de sincronismo a serem
encaminhados para as interfaces IH12.
Um SMS-R contém sempre uma placa CTE e uma placa RIS. Este conjunto caracteriza
o SMS-R e é utilizado no MS do plano D (se houver).
O SMS-G corresponde a um SMS-R acrescentado de uma placa CGS. É utilizado para
formar o conjunto de três geradores de sincronismo.
O SMS-D corresponde a um SMS-R com duas placas CGSs. É utilizado para formar o
conjunto de três geradores de sincronismo quando a central possui apenas dois MSs.

7.1.5

Submódulo de Operação e Manutenção (SMO)

O Submódulo de Operação e Manutenção - SMO é único e responsável pela
implementação da Comunicação Homem-Máquina (CHM) e dos periféricos de
Memória de Massa para armazenamento de programas e dados da central.
A implementação física do SMO exige dois sub-bastidores, um para equipar as placas
do submódulo e outro para equipar os dispositivos de armazenamento em Memória
de Massa (discos rígidos, disco flexível e fita cartucho).
Até a versão S4.X o SMO é constituído das seguintes placas:
• Uma UPN - Unidade de Processamento Numérico
• Uma DIS - Unidade de controle de discos rígidos e flexíveis
• Três MML - Unidade de Memória Dinâmica Multicamadas
• Uma ou duas SER - Unidade de controle de dispositivos seriais
• Uma RTE - Resistor de Terminas
A partir da versão S6.0, o SMO é constituído das seguintes placas:
• Uma CGI - Controlador Genérico Integrado
• Uma ou duas SER - Unidade de controle de dispositivos seriais
• Uma RTE - Resistor de Terminais
A seguir são descritas cada uma destas placas:
CGI
Placa processadora do SMO e SMA do TRÓPICO RA. Possui os seguintes
elementos:
• microprocessador INTEL 486 de 32 bits
• memória cache de até 0/64/128 KB (opcional)
• memória flash de 128/256/512 KB (não volátil)
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relógio calendário e memória CMOS (opcional)
memória dinâmica com detecção e correção de erros (de 4 a 32 MB)
duas interfaces seriais (1 RS232/RS422 e 1 RS232)
temporizadores/contadores de 16 bits programáveis
controlador de interrupções
interface padrão SCSI-2
interface de rede padrão ETHERNET IEEE 802-3

SER

Placa responsável pelo controle de dispositivos com interfaces seriais (terminais
de vídeo, impressoras, teleimpressoras, equipamentos usando protocolo X.25).
Tem como características principais:
• quatro interfaces programáveis como:
• síncronas com interface V11 (RS422) - até 1Mbps
• assíncronas com interface V24 (RS232C) - de 300 a 19600 bps “fullduplex”
• microprocessador 8085 com memória EPROM (32KB), RAM (16KB) e
memória de acesso dual (16KB - para comunicação com a placa UPN/CGI)
• interface serial RS232C para manutenção, oito canais internos de DMA e
cinco temporizadores para uso interno
• interface padrão com o barramento do processador preferencial através da
memória dual, com possibilidade de estabelecer 32 canais lógicos de
comunicação entre a placa e as unidades que podem ser mestres do
barramento. Cada canal pode funcionar por interrupção ou por polling.

RTE

É equipada com os resistores de terminação do barramento do processador
preferencial (PP), sendo responsável pelo casamento de impedância de todos os
sinais deste barramento.

UPN

É a placa processadora do SMO e também dos SMA. É composta dos seguintes
elementos:
• microprocessador IAPX286 de 16 bits com capacidade de enderaçamento
para até 16MB de memória;
• memória dinâmica de 512 KB;
• memória EPROM de 64 KB que armazena o firmware de carregamento do
Sistema Operacional;
• duas interfaces seriais;
• três temporizadores hardware para relógio (“watch dog timer” e “refresh”) da
memória dinâmica;
• gerenciador de interrupções e exceções;
• controlador do PP-BAR (Barramento do Processador Preferencial).

DIS

É responsável pelo controle de acesso a dispositivos de Memória de Massa e
possui as seguintes características:
• controla até duas unidades de Disco Rígido de 5,25” (EUDR) de 65 MB;
• controla até duas unidades de Disco Flexível (EUDF) que podem ser de 5,25”
ou de 3,5” com capacidades de 360, 1200 ou 1440 KB;
• controla até uma unidade de Fita Cartucho (EUMC) de 20 ou 40 MB usando
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a interface de disco flexível;
• contém um microprocessador 8085 para controlar as funções da placa;
• contém uma interface serial RS232C para manutenção, temporizadores e
quatro canais DMA para uso interno;
• contém uma interface padrão com o barramento do processador preferencial
através da memória dual com possibilidade de estabelecer 16 canais lógicos
de comunicação entre a placa processadora e as unidades de Memória de
Massa.
MML

É usada para estender a capacidade de memória da placa UPN e possui as
seguintes características:
• capacidade de memória de até 128 KB até 2 MB;
• correção de erro simples e detecção de erro duplo.

A implementação Física do Submódulo de Operação e Manutenção está ilustrado a
seguir.

Fig. 7.32 - Sub-bastidores de
Operação e Manutenção

7.1.6

Submódulo Auxiliar (SMA)

O Submódulo Auxiliar - SMA pode ser visto como sendo uma extensão da capacidade
de processamento e memória do SMO para as funções não essenciais ao
processamento de chamadas da central.
Também implementa as funções de processamento de chamadas não ligadas a
terminais tais como registrador, tarifador por bilhetagem automática, serviços
suplementares, etc.
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Existem duas configurações de placas possíveis para o SMA, uma usando a CGI e
outra usando a UPN como placa processadora.
Usando a CGI:
• uma CGI;
• uma RTE;
• até uma SER.
Usando a UPN:
• uma UPN;
• até duas MML;
• uma RTE;
• até uma SER.
A implementação física do SMA é feita em meio sub-bastidor, ou seja, num único
sub-bastidor podem ser equipados dois SMAs, conforme pode ser visto na figura a
seguir.

Fig. 7.33 - Sub-bastidor Duplo de Módulos Auxiliares

7.1.7
Submódulo Auxiliar de Bilhetagem Automática
(SMA-BA)
Consiste em um SMA equipado com unidades de armazenamento em Memória de
Massa e utilizado para implementar a função de tarifação por Bilhetagem Automática
na central TRÓPICO RA.
Até a versão S4.X o SMA-BA é composto das seguintes placas:
• uma UPN;
• até duas MML;
• uma RTE;
• uma DIS.
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A partir da versão S6.0 é composto de:
• uma CGI;
• uma RTE.
Assim como no SMO, existe um sub-bastidor equipado com as unidades de memória
de massa conectado ao SMA-BA, contendo duas Unidades de Disco Rígido (EUDR),
até uma Unidade de Disco Flexível (EUDF) e até uma Unidade de Fita Cartucho
(EUMC).

7.1.8

Submódulo Integrado (SMI)

É utilizado em centrais de pequeno porte (até 128 processadores). Acumula as
funções de controle / comutação de até 16 enlaces de voz, participa da geração e
distribuição primária de sincronismo e faz a distribuição secundária de sincronismo
para até oito interfaces IH4.
A constituição do SMI pode ser dividida em três blocos:
• Bloco de Controle;
• Bloco de Comutação;
• Bloco de Geração e Distribuição de Sincronismo.

7.1.8.1

Bloco de Controle

Composto pela placa CTE, cuja função é controlar as placas RIS, TCM e CGS.

7.1.8.2

Bloco de Comutação

Constituído pelas placas TCM, até duas SPSs e uma DXD. Assim, pode-se conectar até
oito interfaces IH4 ao SMI.

7.1.8.3

Bloco de Geração e Distribuição de Sincronismo

Constituído pela placa RIS e pela placa CGS.
A placa RIS tem a função de distribuição secundária de relógio às interfaces IH4 e
fornecimento de sinais de relógio à interface IH9 (para as placas TCM, SPS, DXD, CSI
e ECV).
A placa CGS é responsável pela geração primária de sincronismo.

7.2 Interfaces Hardware
No TRÓPICO RA são definidas as seguintes Interfaces Hardware Padrão:

7.2.1
IH4

Interface Hardware Intermodular
Realiza a conexão dos Módulos de Interconexão aos demais Módulos da
central. Contém sinais de Voz, Sinalização e Sincronismo, além de sinais de
controle.
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Interface Hardware Intramodular de Acesso a

IH3

Realiza a conexão do Bloco de Controle do submódulo com as Unidades de
Acesso a Plano (UAP) nos Módulos de Terminais.

IH5

Realiza a conexão do Bloco de Controle do submódulo com as Unidades de
Sinalização do Processador Preferencial nos Módulos Auxiliares e no Módulo de
Operação e Manutenção.

7.2.3

Interface Hardware Intra-submodular

IH1

Realiza a conexão entre as placas de terminais e a placa tratadora (TTS) contida
no Bloco de Controle do SMT. É dividida em duas estruturas independentes
chamadas IH1-A e IH1-B, sendo que cada uma destas estruturas implementa a
conexão de 32 canais de voz disponibilizados às placas terminais.

IH2

Realiza a conexão, dentro do Bloco de Controle de um SMT, entre o
processador (CTE) e a placa tratadora de terminais (TTS).

IH6

Interface Hardware de controle da Matriz de Comutação.

IH7

Interface Hardware de Canais de Voz já Comutados.

IH8

Interface Hardware de Controlador das Vias de Sinalização entre processadores
e o estágio concentrador de vias.

IH9

Interface Hardware de Distribuição Intra-Submodular de Sincronismo.

IH10

Interface Hardware entre geradores de sincronismo (placas CGS).

IH12

Realiza a interconexão entre o gerador de sincronismo e os repetidores de
sincronismo dentro do Módulo de Sincronismo e para a placa RIS dos MX.

IH13

Interface Hardware de Canais de Voz a Comutar.
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8. Processamento de Chamadas
8.1 Introdução
0 processamento de chamadas é efetuado por uma rede de microprocessadores com
funções de controle de determinados recursos de "hardware" e "software" da central,

Fig. 5.1 - Estrutura simplificada do processamento de chamadas
os quais se comunicam através de via de sinalização para o estabelecimento de
conexões através da matriz de comutação, para transmissão de voz (figura 5.1).

Os exemplos mostrados a seguir permitem visualizar, simplificadamente, os sinais
trocados entre os diversos módulos que compõem o processamento de chamada.
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8.2 Chamada Interna Entre Dois Assinantes

Fig. 5.3 - Chamada Vista da Interface Entre o Telefone e a Central
Internamente a central TRÓPICO RA, o tratamento da chamada é feito numa
seqüência de processos realizados pelos subsistemas mostrados na figura 5.2,
processos estes iniciados com o recebimento de sinais externos aos subsistemas.
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0 tratamento de uma chamada interna, feita através de uma seqüência de sinais,
pode ser vista de forma simplificada na figura 5.4.
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MT Assinantes
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Fig. 5.4 - Protocolo de tratamento de chamada interna entre dois assinantes
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Fig. 5.7 Protocolo de chamada de entrada terminada
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9. ESTRUTURA DE VOZ
9.1 Introdução
A estrutura de voz na central TRÓPICO RA é o conjunto de elementos hardware e
software responsável pelo estabelecimento e controle dos caminhos internos de
conexão entre os diversos terminais ligados à central. Este caminhos, compartilhados
dinamicamente por vários terminais, são chamados de caminhos de voz, e são os
caminhos por onde trafegam os sinais de voz com origem e destino nos diferentes
terminais, tais como: terminais telefônicos , juntores (analógicos e digitais), enviadores
e receptores MFC, receptores MF, sinais de modems, sinais de fac-símile, ou sinais de
qualquer terminal que venha a ser desenvolvido e conectado ao TRÓPICO RA.
O estabelecimento de caminhos de voz é realizado por comutação de circuitos, isto é,
os meios físicos ficam dedicados exclusivamente às chamadas para os quais sãos
alocados, durante todo o tempo de duração da conexão.

9.2 Trechos do Caminho de Voz
Os vários trechos do caminho de voz internos são constituídos de conjuntos de
enlaces PCM com taxas de transmissão de 2.048 Kbps nas interfaces internas IH1 e
IH3 (32 canais x 64 Kbps), 4.096 Kbps na interface interna IH4 (64 canais x 64 Kbps)
ou 32.768 Kbps - IH7 e IH13 (8 enlaces x 64 canais x 64 Kbps).
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Fig. 9.4 - Trechos do Caminho de Voz
As figuras abaixo mostram a estrutura dos Caminhos de Voz relativos a Matriz de
Comutação MACO (Plano de Voz) para uma implementação dos estágios de
comutação temporal com Placas DXD e QXD, com exemplo de uma comutação
realizada entre um assinante A com um assinante B e a comutação de B para A.
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9.3 Estrutura Físico-Lógica
A Central TRÓPICO RA, através de sua estrutura de voz, estabelece conexões entre os
diversos tipos de terminais.
As figuras 9.25 a 9.31 mostram estas possíveis conexões existentes.
SPS
ULD

TTS

DXD/QXD

SPS

DAP

DAP

TTS

ULD

Ass B

Ass A

Fig. 9.25 - Assinante A X Assinante B
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Fig. 9.26 - Assinante A x Tronco de Saída
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Fig. 9.27 - Enviador MFC x Tronco de Saída
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Fig. 9.28 - Tronco de Entrada x Receptor MFC
ENTRADA
OUTRA
CENTRAL JED
/
TDT
/
JEM

TTS

DAP

SPS

DXD/QXD

SPS

DAP

TTS

ULD

Ass B

Fig. 9.29 - Tronco de Entrada x Assinante B
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Fig. 9.30 - Tronco de Entrada x Tronco de Saída
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Fig. 9.31 - Assinante A x Receptor MF
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10.

ESTRUTURA DE SINCRONISMO

10.1

Introdução

A Central TRÓPICO RA, devido às suas características de comutação temporal,
necessita que seus circuitos funcionem de modo síncrono para que possam realizar
suas funções.
A estrutura de sincronismo é responsável por gerar e distribuir, de maneira confiável e
precisa, uma base de tempo comum ao conjunto de módulos que compõem um
equipamento para que todas as funções distribuídas possam ser tratadas
cooperativamente, uma vez que os mecanismos de transporte de informação
respeitam uma lógica síncrona.

10.2
Estrutura De Sincronismo No Sistema
Trópico RA
Os elementos funcionais da Estrutura de Sincronismo estão alojados em diversas
placas da Central TRÓPICO RA.
A figura 10.1 mostra as placas de sincronismo e suas interligações nos Módulos de
Interconexão (MS - Módulo de Sinalização e Sincronismo e MX - Módulo de
Comutação).
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Fig. 10.1 - Estrutura de
Sincronismo nos Módulos de
Interconexão
IES ou OSC

OSC
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10.2.1

Geração de Sinais de Sincronismo

A geração de sinais de sincronismo na TRÓPICO RA é realizada por três geradores.

O elemento Gerador está implementado na placa CGS (Controlador Gerador de
Sincronismo).

10.2.2

Tipos de Referência Externa

A Central aceita quatro tipos de referências externas: PCM, Interface Especial de
Sincronismo (IES), Oscilador a Forno (OSC) e Oscilador a Césio (CSM).
No caso de referência tipo PCM, a placa utilizada é a TDT - Tronco Digital com
Comutação Temporal localizada nos MTs de tronco digital.
As referências IES - Interface Especial de Sincronização a 2 MHz, OSC - Oscilador de
alta estabilidade (forno) e CSM - Interface com relógio de Césio, juntamente com os
respectivos medidores de fase, estão implementados na placa RES - Referência

Externa de Sincronismo. A figura 10.13 mostra o arranjo interno da placa RES e suas
interfaces externas.
A placa RES é equipada numa posição de placa de terminais, num MT - Módulo de
Terminais, compartilhando-o com certos tipos de terminais.
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10.3
Controle e Supervisão da Estrutura de
Sincronismo
Esses processos realizam as seguintes funções:
•
•
•
•

Mudança Automática de Referência
Supervisão de Geração
Supervisão de Distribuição/Regeneração
Supervisão da Taxa de Escorregamento em Enlaces PCM
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ESTRUTURA DE SINALIZAÇÃO

Estrutura
Interna
Alocador
para
Processadores

do
256

A figura seguinte apresenta a estrutura interna do Alocador para uma configuração
com até 1024 processadores.
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Estrutura Interna do Alocador para até 1024 Processadores
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12.

ESTRUTURA DE SUPERVISÃO DE FALHAS

12.1

Introdução

12.2

Características

O sistema faz uma supervisão contínua do seu funcionamento interno, além de poder
supervisionar equipamentos externos, com o objetivo de detectar falhas.
Falha no sistema TRÓPICO RA é qualquer anomalia no seu funcionamento que afete
negativamente total ou parcialmente, seu desempenho.
Existem tipos de falhas que só são recuperados através da ação do operador. Por
exemplo, falha "hardware" em uma placa de linhas de assinantes. Para esse tipo de
falha, além do sistema sinalizar a ocorrência, ele aciona o alarme chamando a atenção
do operador para remoção da falha.

12.2.1

Classes de Alarmes

• Alarme de falhas externas: são falhas que ocorrem em equipamentos não
incorporados à central mas que são por ela supervisionados.
•
• Alarme de falhas internas: são falhas detectadas na própria central, por seus
mecanismos de supervisão, devido à paralisação ou mau funcionamento de algum
órgão.
• Alarme de observação: é gerado quando o operador bloqueia órgãos da central
ou quando o equipamento detecta eventos que devem ser informados mas que não
implicam em deterioração da qualidade de serviço. Esta classe de alarme concede ao
operador a facilidade de mudar um alarme de falha interna para observação ao
bloquear um órgão em falha.
• Alarme de estado de carga: são detectados em caso de congestionamento ou de
limiares de capacidade de escoamento de tráfego ultrapassados em determinados
grupos de órgãos. Estes limiares são alteráveis por CHM.
• Alarme de capacidade de carga: aquele em que o sistema de supervisão detecta
que, por qualquer motivo (falha ou bloqueio), a capacidade de processamento de
chamadas de um grupo de órgãos submetidos ou não ao tráfego foi diminuída.
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Níveis de Alarmes

Dentro de cada classe de alarmes, as falhas são sinalizadas de acordo com o nível de
urgência no atendimento, assim divididas:
• Alarmes urgentes: são aqueles que exigem a intervenção imediata do operador
para recuperação da parte defeituosa.
• Alarmes semi-urgentes: são aqueles que podem ser atendidos durante o horário
normal de expediente.
• Alarmes não urgentes: são aqueles que podem esperar para ser atendidos, de
acordo com a disponibilidade de tempo do operador.

12.2.3

Resumo de Falhas

O resumo de falhas fornece a quantidade de falhas presentes na central, por nível de
cada classe de alarmes. Ele é automaticamente atualizado sempre que aparece ou
desaparece uma falha. Esse resumo é apresentado espontaneamente em um terminal.

12.2.4

Arquivos de Falhas

As falhas presentes na central são armazenadas em um arquivo em disco, com as
seguintes informações sobre cada falha:
•
•
•
•
•
•
•

Código de falha;
Processador que detectou;
Localização física;
Classe de alarme;
Nível de alarme;
Unidade de supervisão;
Registro secundário.

A unidade de supervisão serve para caracterizar a parte defeituosa. O registro
secundário, quando existe, fornece informações adicionais sobre a falha, por exemplo, a
parte do circuito de uma placa onde ocorreu a falha.
Além do arquivo de falhas presentes, existe um arquivo histórico que contém, além das
informações de cada falha listadas acima, mais:
• Data e hora de aparecimento da falha;
• Data e hora de desaparecimento da falha.

12.2.5

Tipos de Indicação de Alarmes

Os alarmes são indicados através de sinalização sonora e visual. A sinalização sonora
pode ser contínua (alarme urgente) ou intermitente (alarme semi-urgente). Esta
sinalização pode ser bloqueada ou desligada pelo operador. A sinalização visual é
indicada através de uma lâmpada com cor diferente para cada nível de urgência, sendo
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a lâmpada vermelha usada para nível urgente, a verde para nível semi-urgente e a
amarela para nível não urgente.

12.3

Detecção e Tratamento de Falhas

A detecção e tratamento de falhas no TRÓPICO RA (figura 12.1) foi definida em
diferentes estágios de progressão de falhas:
•
•
•
•

Detecção;
Localização;
Sinalização;
Remoção.
P A IN E L
LO CAL

P A IN E L
REM O TO

CO NTRO LADO R
D E P A IN É IS
E Q U IP A M E N T O
EXTERNO

FO NTES DE
A L IM E N T A Ç Ã O

HARDWARE

S U P E R V IS Ã O
D E H W (N Ã O
CO NTRO LADO
POR SW )

“SO FTW A R E”
DE CO NTRO LE
DE
“H A R D W A R E”

M ODEM

S U P E R V IS O R
DE
ALARM ES
E FALHAS

M ODEM

C H M

“SO FTW A R E”
PURO

A Q U IV O P A R A
FALHAS
PRESENTES

A Q U IV O P A R A
H IS T Ó R IC O
DE FALHAS

Fig. 12.1 - Modelo de Detecção e Tratamento de Falhas
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Sinalização Externa

As falhas detectadas pelo sistema podem ser sinalizadas ao operador em painéis de
alarmes, terminais de vídeo ou impressora.

12.4.1.1

Painel de Alarmes (EPAL)

O painel de alarmes é formado por até 5 conjuntos de 3 lâmpadas, uma lâmpada para
cada nível de alarme. Figura 12.2.
URGENTE
(VERMELHO)

EPAL
FPA
LIGA

SEMI-URGENTE
(VERDE)

TESTE

FALHA INTERNA
NÃO-URGENTE
(AMARELO)

FALHA EXTERNA
OBSERVAÇÃO
CAPACIDADE
DE CARGA
ESTADO
DE CARGA

RESET

Fig. 12.2 - EPAL- Elemento Painel de Alarmes do TRÓPICO RA
O painel de alarmes é empacotado fora da mecânica do restante do equipamento,
podendo ser instalado remotamente e/ou junto à central.
É interligado à central através de um enlace serial com protocolo RS 232-C ou RS-422,
placa EAPS (elemento de acesso a periféricos seriais), que por sua vez é conectada à
placa SER (controlador de interfaces seriais) do módulo auxiliar que controla a
supervisão de falhas.
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A central TRÓPICO RA possibilita a ligação, através de saídas seriais, de até 5 painéis
de alarmes.

12.4.1.2

Terminais de Vídeo

Em um terminal de vídeo especifico é mostrado continuamente um resumo das
indicações de falhas presentes na central.
O sistema fornece uma saída espontânea de falhas onde transitam informações sobre o
aparecimento e desaparecimento de cada falha que ocorre no sistema, no instante de
sua ocorrência. Essa saída espontânea de falhas pode ser programada para qualquer
terminal de vídeo ou impressora, podendo também ser bloqueada.

12.4.2

Remoção de Falhas

A filosofia básica para remoção de falhas no sistema TRÓPICO RA se baseia na
substituição de placas defeituosas, indicadas pelas falhas que o sistema detecta.
Em alguns casos, basta fazer o bloqueio e desbloqueio do módulo pelo operador para
que a falha desapareça com a re-iniciação do processador.
Através de alarmes com sinalização visual e/ou sonora, o operador é informado da
ocorrência de falhas na central. A sinalização do alarme indica a existência de uma ou
mais falhas na central e o nível de urgência de tais falhas.
Para que o operador possa saber qual a falha que ocorreu, ele deverá interrogar as
falhas presentes na central. Existem várias possibilidades para interrogação das falhas
presentes (por processador, por classe, etc.), mas em todas elas sempre os dados sobre
as falhas mais urgentes são informados em primeiro lugar.
De posse das informações de falhas presentes, o operador obtém os procedimentos
para remoção da falha no manual da manutenção. Normalmente o reparo é feito
simplesmente pela substituição de placas defeituosas, que devem ser enviadas para um
centro de reparo. A restauração da falha ocorre automaticamente após a substituição
das placas defeituosas.
O Software (BI) SALFA (Sinalização de Alarmes e Falhas), localizado em um módulo
Auxiliar (MA) desempenha o papel de coordenar e informar a ocorrência de falhas, bem
como administrar arquivos de falhas.
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