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N

a atual sociedade da informação é
facilmente constatável que a tecnologia e o
domínio da informação são agentes
essenciais para um país que queira ser
considerado desenvolvido.
Com a globalização da economia
observa–se também que os países não
comercializam o conhecimento da
tecnologia de última geração, mas sim os
seus produtos e resultados.
Para a geração de tecnologia de ponta
qualquer país necessita de uma política
tecnológica que permita sua manutenção e
evolução. Entretanto, cada vez mais, esta
política tem sido permeada de
considerações de custo e viabilidade de
negócios, ﬁcando a tecnologia diretamente
subordinada aos negócios das
organizações.
O modelo utilizado pelo Sistema
Telebrás no desenvolvimento das centrais
TRÓPICO RA e sua implantação no País
tem se revelado adequado e vencedor,
propiciando uma vantagem competitiva
essencial no processo de globalização em
que o Brasil está se inserindo.
Com a característica marcante de
disponibilizar uma mesma tecnologia para
vários fabricantes, o modelo adotado
permite a manutenção da competividade
do TRÓPICO RA num ambiente aberto,
baseado em concorrências e licitações, sem
proteção. Isto representa um passo à frente
do modelo tradicional dos países que
possuem tecnologia na área de comutação
telefônica onde uma nítida proteção para
seus produtos ocorreu e ainda ocorre.

TRÓPICO RA

O TRÓPICO RA tornou-se uma
tecnologia de ponta e altamente presente
no mercado do País: em pouco mais de
quatro anos, cerca de 400 centrais foram
instaladas, totalizando mais de 2.000.000
de terminais e 500.000 troncos.
Somando-se a estes números os terminais
do Trópico R, versão antecessora do RA,
esta tecnologia já ultrapassou um terço da
planta digital brasileira.
Este crescimento acelerado da planta,
com a introdução simultânea de novas
facilidades, deixou entretanto para trás
uma dívida que agora esperamos resgatar:
o papel fundamental desempenhado pelos
pesquisadores, técnicos e todo o corpo
proﬁssional do STB para o sucesso da
implantação desta nova tecnologia.

A

ssim, este livro é uma compilação das
principais características e facilidades do
TRÓPICO RA e busca divulgar como esta
tecnologia reﬂete a qualidade e maturidade
do CPqD da Telebrás e seus parceiros
industriais.
O objetivo ﬁnal é ser útil a todos que
pretendem conhecer esta nova tecnologia,
voltada às peculiaridades da diversiﬁcada
rede brasileira e que introduziu o País na
competição do restrito e fantástico
mercado de comutação pública.

Helio J. Malavazi Filho
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1 TRÓPICO RA,
uma plataforma multiaplicação
O TRÓPICO RA é uma plataforma
multiaplicação 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, alta conﬁabilidade e garantia de
contínua evolução.
O conjunto de funcionalidades da
plataforma modular permite os mais
diversos telesserviços e aplicações de
assinantes. Simpliﬁcação nos procedimentos
para operação, manutenção, treinamento e
atualização do equipamento, além da
redução de custos, estoque e tempo de
desenvolvimento, são algumas das vantagens
diretas do sistema TRÓPICO RA.
Nesta publicação procurou-se
descrever todos os aspectos da tecnologia
TRÓPICO RA de maneira didática, com
abordagens em níveis sucessivos, divididos em
capítulos relativamente estanques, pensando
em atender todos os interessados em
telecomunicações, do usuário do sistema até
o pesquisador responsável por programas de
controle de centrais telefônicas.

Evolução Caracterizada por ser uma
plataforma em constante evolução, a
especiﬁcação técnica para o projeto da
Plataforma TRÓPICO RA contou com a

TRÓPICO RA

participação das empresas operadoras do
Sistema TELEBRÁS antes e durante todo o seu
desenvolvimento.
Esta parceria, mostrada no capítulo 2,
explica como a plataforma projetada pela
TELEBRÁS, no CPqD – Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento, atende a todas necessidades
de um sistema tão diversiﬁcado como o
brasileiro e como pode atender facilmente as
solicitações de novos serviços, em sintonia com
as necessidades de cada Operadora.

Serviços e facilidades para
todos Nos capítulos 3 e 4 são descritas as
facilidades da plataforma para os assinantes e as
características de operação, manutenção e
supervisão – e respectivas vantagens – que a
plataforma oferece aos operadores.
O capítulo 5 mostra as possíveis aplicações
da plataforma na rede, atuando como central
isolada ou interligada à rede digital e analógica,
com soluções diferentes para cada tipo de
região ou situação.

Estrutura aberta e modular Uma
arquitetura aberta, com extensa padronização
de módulos e interfaces, implica em facilidade
de crescimento, fácil adaptação a diversas
conﬁgurações e conseqüente redução de custos,
ao mesmo tempo que garante uma alta
conﬁabilidade à plataforma, como é detalhado
no capítulo 6, tanto em termos de hardware
como de software.

Independência de processos Uma
divisão de tarefas bem planejada otimiza a

◆9

utilização dos processadores e permite que a
operação e supervisão da central, explicada no
capítulo 8, não concorra com o processo
telefônico propriamente dito, detalhado passo a
passo no capítulo 7.

Ambiente seguro e conﬁável Podendo
utilizar até 2.048 processadores, a
TRÓPICO RA tem uma rede de sinalização e
um software básico que fornecem um ambiente
conﬁável e suportam todas as aplicações da
plataforma, conforme descrito no capítulo 9.

Flexibilidade e economia A todas estas
extraordinárias qualidades derivadas da
modularidade, soma-se mais uma –
capacidade ﬂexível. A Plataforma
TRÓPICO RA atende com economia
demandas iniciais de centrais de pequeno porte
(da ordem de 1.000 terminais) e pode ser
facilmente ampliada para cerca de 100.000
terminais de assinantes. Um exemplo de
dimensionamento, no capítulo 10, mostra as
facilidades para a montagem de uma central.

Inovador sistema de suporte Todo este
avanço tecnológico, entretanto, só foi possível
graças a um novo sistema de suporte ao
desenvolvimento, com uma metodologia
criada e implantada pelo CPqD (capítulo 11),
cobrindo todas as áreas e etapas do projeto e
que pode servir para o desenvolvimento de
qualquer equipamento ou sistema.
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2 A evolução do TRÓPICO RA
A tecnologia que resultou na Plataforma
TRÓPICO RA vem de intensas pesquisas
acumuladas durante as duas últimas décadas.
Os primórdios do sistema datam de 1973, ano
em que proﬁssionais da Fundação para o
Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia
da Universidade de São Paulo iniciaram as
pesquisas para produzir um equipamento de
comutação digital.

20 anos de
desenvolvimento

....... ....... .

Em 1977, o recém criado Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento – CPqD da
Telebrás deﬁnia as primeiras especiﬁcações
técnicas, assim como a criação de arquiteturas e
de um ciclo de desenvolvimento.

A primeira Central Em 1980 foi iniciada,
pelo CPqD, a elaboração do primeiro
equipamento digital concentrador de linhas
Trópico C com ﬁns de produção comercial.
Nos anos seguintes surgiria o projeto da central
Trópico R, voltada para comutação digital com
capacidade de até 4.000 assinantes. Este
equipamento foi testado e homologado pela

Telesp e Telebrasília, em 1985, e passou a ser
produzido comercialmente, através da
transferência da tecnologia para as indústrias.
A partir de 1988, os fabricantes passaram a ser
responsáveis pela manutenção e
desenvolvimento do produto.
Os fabricantes iniciais das centrais foram a
Elebra, a Standard Eletrônica e a P&D Sistemas
Eletrônicos. Os atuais são a Alcatel
Telecomunicações S.A., a Promon Eletrônica
Ltda. e a STC Telecomunicações Ltda.

Um projeto maduro O ano de 1986 marca
o início do Projeto TRÓPICO RA, plataforma
de médio/grande porte com funções local e
trânsito. A participação dos fabricantes foi feita
com alocação direta de funcionários no
desenvolvimento do projeto. A primeira central
entrou em operação comercial na versão S 3.0
em 1991, na Telebrasília.
Em setembro de 1995, com a tecnologia
TRÓPICO RA transferida para os fabricantes,
atingiu-se a marca de um milhão de terminais
instalados e em operação, distribuídos em mais
de 170 cidades por todo o Brasil.
Atualmente a equipe do Projeto Trópico,
entre Desenvolvimento, Manutenção,
Assistência Técnica, Implantação e Fabricação,
ultrapassa a casa de 1.000 proﬁssionais,
trabalhando no CPqD e nos fabricantes do
TRÓPICO RA, responsáveis pelas mais de
400centrais em operação em todo o território
brasileiro.
É importante salientar que, desde a
entrada no mercado da tecnologia Trópico, já
foi contabilizada uma redução de três vezes no
preço por terminal praticado em nível
nacional.

TRÓPICO RA

◆ 11

2.1

Processo de Desenvolvimento
O desenvolvimento do produto é um
trabalho conjunto da Telebrás com fabricantes
e empresas operadoras, cada um executando
tarefas complementares que permitem o
constante aperfeiçoamento do equipamento de
acordo com as necessidades da rede brasileira
de telecomunicações.
CPqD Telebrás – desenvolvimento de
hardware e software de acordo com os
requisitos determinados pelas normas
brasileiras e internacionais e pelas empresas
operadoras do sistema Telebrás, em parceria
com os fabricantes.
Fabricantes – fabricação e fornecimento
do produto. São responsáveis também pela
manutencão e assistência técnica, através de
equipes próprias.

Necessidades
de
mercado

Empresas Operadoras – operação do
equipamento e deﬁnição de novos requisitos
para o produto, baseado nos quais o CPqD
deverá desenvolver as novas versões da central.
O ciclo de vida do produto se inicia com a
deﬁnição dos requisitos, baseados em Práticas
Telebrás, Normas ITU-T e necessidades das
empresas operadoras do STB. Com base nestas
deﬁnições, é feito o desenvolvimento da nova
versão do produto, que passa por uma fase de
aceitação pelos fabricantes, e após aprovada é
levada à fabricação.
As alterações necessárias ao bom
funcionamento do produto são classiﬁcadas em
dois tipos: Relatórios de Falhas (RF's),
apontando falhas que prejudicam o

Novas
tecnologias de
montagens e de
componentes

Equipamentos e
Assistência Técnica

Operadoras

Fabricantes

Telebrás

Indústrias
Requisitos
sistêmicos

Liberações de
novas versões

Correções de
falhas

CPqD

Normas
internacionais para
telecomunicações
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funcionamento do equipamento e Propostas
de Melhoria (PM's), que propõem alterações
localizadas ao modo de operação do sistema,
para adequá-lo às necessidades das operadoras.
Tanto as PM's como os RF's são encaminhados
ao CPqD, onde são analisados em comitês

2.2

Representantes
do CPqD e dos
fabricantes
coordenam todo
o trabalho

....... ....... .

Estrutura Administrativa
Para gerenciar este complexo ambiente de
relações entre Telebrás, Fabricantes e Empresas
Operadoras, o projeto TRÓPICO RA conta
com vários níveis decisórios, compostos por
comitês com representantes das várias partes
envolvidas.
A mais alta instância decisória é o CDP –
Comitê Diretivo do Projeto Trópico; nele
estão representados os fabricantes, através de
seus Diretores Técnicos e Comerciais e a
Telebrás, através de seu Diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento, bem como suas Assessorias
Gerenciais.
Para executar as decisões do comitê, existe
um Gerente do Projeto, auxiliado pelos
representantes dos fabricantes.

2.3

especíﬁcos, que determinam a validade dos
problemas relatados, seu impacto no sistema,
relação custo/benefício das implementações
propostas e, em última instância, deﬁnem a
versão onde serão incluídas as alterações.

A partir de maio de 1997, com a assinatura
de um novo contrato de desenvolvimento
conjunto, o CPqD da Telebrás adotou para o
Projeto TRÓPICO RA uma fórmula de gestão
compartilhada, com a alocação de gerentes
dos fabricantes diretamente nas atividades do
projeto.
Hoje o Projeto TRÓPICO RA está
organizado em cinco áreas de atividade:
Evolução Tecnológica, Desenvolvimento de
Software e Engenharia de Sistemas, gerenciadas
diretamente pelo CPqD da Telebrás, e mais
Desenvolvimento de Hardware e Qualidade do
Produto / Suporte a Clientes, sob a
responsabilidade dos fabricantes.

Recursos Humanos
Para desenvolver tecnologia de ponta em
hardware, software e sistemas telefônicos são
necessários proﬁssionais altamente treinados e
qualiﬁcados.

Qualiﬁcação de
alto nível

....... ....... .

TRÓPICO RA

A análise do perﬁl do especialista do
Trópico mostra um proﬁssional com
escolaridade de nível superior ou
pós-graduação; com especialização em
Engenharia Eletrônica ou Análise de Sistemas;
conhecimentos de Sistemas de Comutação
Digital, Linguagens de Programação de Alto
Nível, Tecnologias de Desenvolvimento de
Sistemas Hardware e Software, Sistemas de
Processamento Distribuído.
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2.4

Evolução do Projeto
As funcionalidades do TRÓPICO RA são
agrupadas em versões, nomeadas por meio de
códigos alfanuméricos, indicando a inclusão de
funcionalidades e correções de falhas.
As versões que adicionam novas facilidades ao
produto são numeradas seqüencialmente
através do código Sx.0, onde x é o número da
versão (por exemplo S 7.0).
As versões intermediárias, que efetuam
correções de falhas e introduzem melhorias no
sistema, baseadas em PMs e RFs, são
numeradas como S 7.1, S 7.2, indicando que se
trata de uma versão com correções e melhorias
de menor monta. Para versões com correções
muito pequenas, acrescenta-se mais um nível à
numeração, por exemplo, S 6.1.1.

As versões do TRÓPICO RA A evolução
da plataforma pode ser avaliada através da
ﬁgura 2.1 e do resumo das principais
funcionalidades incorporadas pelas diversas
versões, mostrado na tabela da página ao lado.
2.1

Evolução das versões do TRÓPICO RA

Versões
de
desenvolvimento

Versões
de
manutenção

Sistema de Controle de Versões de
Software O controle detalhado do grande
volume de software relacionado às várias
versões, que totaliza muitos gigabytes de
informação, entre código executável e fontes de
programas (em CHILL, C, C++ e Assembly),
exige um esforço especial para a manutenção
da qualidade do software do produto.
Hoje o Projeto TRÓPICO RA dispõe de
um sistema automatizado de controle de
versões, associado à sua rede de estações Unix,
através do qual pode-se ter acesso a qualquer
uma das várias versões do software do
TRÓPICO RA, permitindo consultas rápidas
ou compilações para a correção de falhas, além
da geração automatizada de software e
relatórios detalhados de alterações e melhorias,
quando da liberação de uma nova versão.
O sistema de controle de consistência da
base de dados do software gerado é feito de
maneira automática pelo ADS – Ambiente de
Desenvolvimento de Software, o que evita a
ocorrência de inconsistências e duplicidades
em declarações de dados e permite a veriﬁcação
e recompilação automática de todos os
módulos afetados por uma alteração.
2

S3

S 4.0

L 01

S 4.1

S 4.2

S 6.0

S 6.0.1

S 6.1

S 6.2

L 02

L 03

L 09

S 6.0.2

S 7.0

S X.0

Até a versão S 4.0 se utilizava o mecanismo de liberações, chamadas L X, que evoluíram até a versão L 09.
Da versão S 4.1 em diante foi adotado o sistema de numeração através de níveis. As versões S 4.1 e S 6.1 foram consideradas
como de desenvolvimento devido ao grande número de PMs incluídas nas mesmas, provocando a necessidade de
testes de aceitação para estas versões.
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As principais funcionalidades incorporadas às versões
S 4.X

Acesso digital a 64 kb/s
Marcação de origem durante análise numérica
Identiﬁcação de assinante chamador (BINA)
Chamada maliciosa
Capacidade plena dos Módulos Terminais (Assinantes e Juntores)
Recepção de Pulso de Multimedição
Equipamento de Interceptação Automática
Chamadas a cobrar – DDC
Placa de Referência de Sincronismo
UD – Unidade Distante

S 6.X

Sistema de Sinalização #7: MTP / TUP / ISUP
Estágio Remoto de Comutação – ERC
Controle de Sobrecarga
Serviços Suplementares de Assinantes

• Chamada em Espera, Consulta/Transferência/Conferência
• Despertador Automático

Fim de Seleção / Endereçamento Programáveis
Programação individual de linhas CPCT
Estação de Trabalho de OMS (ETOMS)
Clube 500
Transferência de dados de tarifação

• Fita magnética
• Protocolo Ethernet

Controle de percentual de tráfego
Carga em paralelo

S 7.X

Concentrador de Linha de Assinante Distribuído - CLAD
RDSI – Faixa Estreita
Conexão semi-permanente
Interface com mesa de operadora
Evolução tecnológica de hardware
Celular ﬁxa

TRÓPICO RA
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3 Funcionalidades para assinantes
A central TRÓPICO RA oferece todos os
serviços de assinantes demandados na Rede
Telefônica. É um sistema em constante
evolução, ao qual são incorporadas novas
funcionalidades, tendo como vínculo a sua
compatibilidade com o elenco anterior de
serviços, de tal forma que qualquer nova

3.1
Atendimento à
telefonia comum e
para comunicação
de dados e vídeo

....... ....... .

Serviços básicos
O TRÓPICO RA, como central telefônica,
permite a conexão de Aparelhos Telefônicos
Analógicos de Assinantes, Telefones de Uso
Público e Telefones Semi-Públicos, através de
interfaces analógicas a dois ﬁos com sinalização
Decádica ou Multifreqüencial, DTMF.
Para comunicação de dados e vídeo na
Rede Digital Integrada – RDI de telefonia,
usando o serviço 64 kbit/s comutados, os
equipamentos do usuário podem ser ligados à
central através da interface de Acesso Digital
a 64 kbit/s.

3.1

Terminais de assinantes para RDI de telefonia

Telefone de
uso público

TRÓPICO RA

Serviços a
64 kbit/ s

Telefone

TRÓPICO RA

função possa ser instalada em qualquer
central TRÓPICO RA já em operação.
A facilidade de evolução proporcionada pela
estrutura modular da central, sempre em
compatibilidade com os serviços já instalados,
é a característica mais marcante da
Plataforma TRÓPICO RA.

Terminais típicos
• Telefone decádico e DTMF
• Telefone de uso público
• Telefone semi-público
• ETD até 64 kbit/s
• Linhas tronco de CPCT

Grupos de Terminais em Busca, para
conexão de PABX, KS e outras centrais privadas
são disponíveis com qualquer número de
linhas-tronco. As linhas de um grupo podem
ter ou não Número de Lista e são acessadas
normalmente pelo Número-Chave do grupo.
A busca pode também ocorrer ou não, quando
é chamada uma linha com Número de Lista do
grupo e que esteja ocupada. A tarifação das
chamadas originadas no PABX pode ser feita no
Número-Chave ou, opcionalmente, no número
de lista da linha do Grupo de Terminais
utilizada na chamada.
Equipamentos PABX com a função
Discagem Direta a Ramal – DDR podem ser
ligados à central através de:
– Troncos DDR analógicos: com
sinalização Corrente Contínua, ou
sinalização E+M Contínua ou Pulsada
– Troncos DDR digitais: com enlace a 2
MBit/s e sinalizações E+M Pulsada ou
Contínua e R2 Digital
As linhas de saída do PABX com DDR
também podem ser junções analógicas ou
digitais, com a tarifação das chamadas feitas
pela central TRÓPICO RA em um número de
lista associado a rota de entrada na central, ou
no número do ramal originador quando a
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Módulo de Terminais para economia de rede física

ULR

MT

MT

ULR

UDL
MT

UDL
CLAD

UDL

TRÓPICO RA

chamada for tarifada por Bilhetagem
Automática.
O hardware de assinante pode ser
equipado internamente na central, através de
um Módulo de Terminais (MT) de Assinante,
com capacidade para até 256 assinantes. Este
hardware também pode ser equipado
remotamente à central, através de:
– Unidades de Distribuição de Linha –
UDL, para até 32 terminais, conectadas a
anéis elétricos ou ópticos com 2 enlaces
digitais de 32 canais. As UDL são parte do
sistema de acesso CLAD – Concentrador
de Linhas de Assinantes Distribuído,
estruturado para 512 assinantes. Permite a
substituição da rede física primária e
secundária, levando a eletrônica da central
até próximo da instalação do assinante.
– Unidade de Linha Remota – ULR, para
até 160 assinantes, conectada à central
através de um enlace digital de 32 canais.
Grandes instalações remotas podem
também ser atendidas por Estágios Remotos de
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Comutação – ERC, operados a partir de uma
central TRÓPICO RA denominada
Central Mãe.
Além de conexões físicas dos assinantes à
central, estão previstas interfaces e controle de
chamadas para Assinantes de Telefonia Celular,
Móvel ou Fixa, permitindo a ligação de
Estações Rádio-Base destes serviços.
Conexões semi-permanentes (não
associadas a chamadas) são estabelecidas,
agendadas ou para ativação imediata, através
de comando do Operador da central. Podem
ser entre: dois terminais de assinantes, um
terminal e uma junção, ou duas junções. Neste
serviço, a central TRÓPICO RA faz a
supervisão da comutação estabelecida.
As principais Discriminações de
Terminal disponíveis na interface analógica de
assinante são as seguintes (Discriminações de
Terminal – informação associada ao terminal,
restrita ao uso na Central, que caracteriza o
serviço associado ou possibilita a utilização de
recursos adequados à chamada):

TRÓPICO RA

– Serviço principal: Assinante Comercial,
Residencial, Linha-Tronco de CPCT;
– Tipo de sinalização de equipamento
terminal analógico: Decádica ou DTMF;

Interfaces de
assinante digital
para RDSI-Faixa
Estreita

....... ....... .

– Restrições de encaminhamento para
tráfego originado: Negado DDD, Negado
DDI, Negado para um conjunto de
destinos especíﬁcos;
– Restrições de encaminhamento para
tráfego terminado: Negado DIC/DLC
(Discagem Interurbana ou Local a
Cobrar), Negado para chamadas vindas de
Telefonista;
– Serviços suplementares associados ao
terminal: esta Discriminação informa se o
terminal tem atribuído algum serviço
suplementar (serviços que modiﬁcam um
serviço básico de Telecomunicação, não
podendo ser oferecido isoladamente);
– Tipo de sinalização na linha:
Informação de atendimento, Informação
de tarifação.
O software de controle de assinante, nos
Módulos de Terminais, contém os dados de
Categorias e Discriminações dos assinantes
necessários aos serviços básicos. Assim, outros
processadores da central, responsáveis pelas
análises de encaminhamento das chamadas,
ﬁcam menos sobrecarregados e dividem com os
processadores de terminais as funções de
Controle por Programa Armazenado – CPA.

Serviços de
Suporte para os
acessos RDSI

....... ....... .

A organização modular da central permite
a incorporação da funcionalidade PABX
Virtual (Centrex), com todas as facilidades de
Ramal e do Grupo de Cliente, incluindo a
possibilidade de Mesa de Telefonista, Terminal
de CHM Remoto para operação pelo cliente,
Serviço Noturno, etc.
Os ramais de um Grupo de Cliente podem
ser conectados à central da mesma forma que
os assinantes individuais: via rede física, UDLs
do CLAD, ULRs ou mesmo ERC,
possibilitando desta forma a otimização dos
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custos de instalação e manutenção dos acessos
de ramais de um PABX Virtual.
Os assinantes da central podem ter acesso
aos Serviços de Rede Inteligente disponíveis na
RI, estando prevista a incorporação da função
Ponto de Acesso a Serviço – PAS em central
TRÓPICO RA local ou trânsito.
As interfaces de assinante digital para
RDSI-Faixa Estreita, disponíveis na central
TRÓPICO RA, são as seguintes:
– Acesso básico RDSI (2B+D): interface
física a 2 ﬁos, codiﬁcação de linha 2B1Q, e
protocolos de sinalização Q.921/Q.931;
– Acesso primário RDSI (30B+D):
interface a 2 Mbit/s padrão G.73l, e
protocolos de sinalização Q.921/Q.931.
As interfaces para acesso RDSI-FE podem
conviver com os acessos para telefonia
convencional em qualquer central
TRÓPICO RA em operação, eliminando a
necessidade de introdução de Nós RDSI
dedicados na planta instalada ao se oferecer os
serviços RDSI. O TRÓPICO RA permite os
seguintes Serviços de Suporte para os acessos
RDSI (serviços de suporte são serviços de
telecomunicação que provêm a capacidade de
transmissão de informação entre usuários, sem
que a central entre no mérito do conteúdo):
– Voz: para transferência de informação
de voz, codiﬁcada em digital segundo a lei
A (G.711), podendo ser utilizado numa
conexão de rede que inclua equipamentos
com técnicas de processamento de voz,
multiplicadores de circuitos etc.
– Áudio 3.1 khz: para transferência de
dados na faixa de 300 a 3.400 khz,
codiﬁcados em digital segundo a lei
A (G.711), podendo ser utilizado em
conexões que possuam trechos analógicos
e centrais analógicas, mas evitando o uso
de equipamentos com técnicas de
processamento de voz;
– Digital irrestrito: para transferência de
informação digital, de forma transparente
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pela rede, utilizando somente conexões
digitais a 64 kbit/s.

Módulo de Terminais de assinantes RDSI

MT
TR 1

2B + D

A facilidade PABX Virtual com Ramais
RDSI traz ao assinante a vantagem do uso de
equipamentos terminais com interfaces
padronizadas para a Rede Pública, o que
geralmente não ocorre em PABX RDSI devido
ao uso de interfaces proprietárias. Os acessos
RDSI-FE da central podem ser organizados
como linhas-tronco para PABX RDSI.

MT
TR 2

TR 1

30B + D

TRÓPICO RA

3.2

Serviços suplementares para RDI
A central TRÓPICO RA oferece
Serviços Suplementares que proporcionam
maior facilidade aos assinantes para
estabelecimento de chamadas. Estes
serviços são atribuídos individualmente a
cada terminal. Os serviços suplementares
oferecidos pela central são:

Discagem abreviada
Permite ao assinante originar chamadas
para determinados destinos teclando
simplesmente um código abreviado.
A cada assinante que dispõe deste serviço, é
designado inicialmente um conjunto de
códigos abreviados. A cada código
abreviado o assinante associa um número
de lista, incluindo o preﬁxo nacional ou
internacional, quando necessário. Esta
associação (programação) pode ser efetuada
pelo assinante a partir do seu próprio aparelho.
É permitido também a veriﬁcação e o
cancelamento da associação feita.
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Os terminais RDSI, a exemplo dos
terminais analógicos, possuem Discriminações
quanto às suas características: Acesso básico ou
primário, Restrições de originação e de
terminação de chamadas etc.

Linha direta
Permite ao assinante originar uma
chamada pré-determinada mediante a simples
retirada de fone do gancho. O destino da
chamada é programado pela Empresa
Operadora, a pedido do assinante. O tráfego
terminado pode ou não ser bloqueado.

Linha executiva
Permite ao assinante estabelecer uma
chamada, previamente programada, caso o
assinante não inicie a discagem dentro de um
período de tempo após a recepção do tom de
discar. A programação pode ser efetuada pelo
assinante a partir do seu próprio aparelho.

Despertador automático
Permite ao assinante receber uma
chamada de despertador automático mediante
a programação do horário desejado. Esta
programação pode ser feita pelo assinante a
partir do seu próprio aparelho, a qualquer
momento, e é válida por um período de 24
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horas. Se a linha do assinante estiver ocupada
no momento da chamada do despertador, ou se
o assinante não atende, a chamada é repetida
após um intervalo ﬁxo de tempo. Depois da
terceira tentativa fracassada, são
automaticamente registrados os detalhes da
tentativa de chamada. O assinante pode alterar
ou cancelar uma solicitação de chamada do
despertador automático.

Bloqueio de chamadas originadas
Permite ao assinante restringir as
chamadas originadas para todas ou
determinadas direções. Estas restrições são
programadas e canceladas pela Empresa
Operadora, a pedido do assinante.

Bloqueio controlado de chamadas
originadas
Permite ao assinante escolher a restrição,
entre duas restrições previamente estabelecidas
pela Empresa Operadora a pedido do assinante,
para chamadas originadas. Esta escolha é feita a
partir do seu próprio aparelho, utilizando uma
senha.

Transferência automática para
telefonista
Consiste em interceptar as chamadas
destinadas ao assinante e dirigí-las para uma
telefonista, a ﬁm de que sejam anotadas e/ou
dadas informações. Esta transferência é
programada e cancelada pela Empresa
Operadora, a pedido do assinante. Ao originar
uma chamada, o assinante receberá um Tom de
Discar diferenciado (Tom de Aviso de
Programação) alertando-o de que as chamadas
a ele destinadas estão sendo transferidas.

Transferência temporária
Permite ao assinante transferir todas as
chamadas a ele destinado para um outro
número, de forma automática. O número para
o qual as chamadas serão redirecionadas é
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programado pelo assinante a partir do seu
próprio aparelho. Ao originar uma chamada, o
assinante receberá um Tom de Discar
diferenciado (Tom de Aviso de Programação)
alertando-o de que as chamadas a ele
destinadas estão sendo transferidas.

Transferência automática em caso de
não responde
Permite que o assinante transﬁra todas as
chamadas a ele destinado para um outro
número, de forma automática, caso não haja
atendimento. O número para o qual as
chamadas serão redirecionadas é programado
pelo assinante a partir do seu próprio aparelho.
Ao originar uma chamada, o assinante receberá
um Tom de Discar diferenciado (Tom de Aviso
de Programação) alertando-o de que as
chamadas a ele destinadas estão sendo
transferidas, caso não atenda.

Transferência automática em caso de
ocupado
Permite que o assinante transﬁra todas as
chamadas a ele destinadas para um outro
número, de forma automática, caso o terminal
do assinante esteja ocupado. O número para o
qual as chamadas serão redirecionadas é
programado pelo assinante a partir do seu
próprio aparelho. Ao originar uma chamada, o
assinante receberá um Tom de Discar
diferenciado (Tom de Aviso de Programação)
alertando-o de que as chamadas a ele
destinadas, se encontrarem seu terminal
ocupado, estão sendo transferidas.

Não perturbe
Consiste em interceptar as chamadas
destinadas ao assinante e redirecioná-las para
uma máquina anunciadora. A programação e o
cancelamento é feito pelo assinante a partir do
seu próprio aparelho. Ao originar uma
chamada, o assinante receberá um Tom de
Discar diferenciado (Tom de Aviso de
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Programação) alertando-o de que as chamadas
a ele destinadas estão sendo transferidas.

Chamada em espera
Permite que um assinante, estando em
conversação, receba uma indicação (Tom de
Chamada em Espera) de que existe a tentativa
de se estabelecer uma chamada para o seu
terminal. O assinante chamado pode atender a
nova chamada retendo a que está em
andamento e, posteriormente, voltar a ela ou
escolher uma entre as duas, liberando a outra.
O serviço pode ser programado e cancelado
pelo assinante em seu aparelho telefônico.

Prioridade
Permite que a central, em situações
anormais de tráfego, encaminhe normalmente
as chamadas originadas por assinantes
prioritários, enquanto as tentativas de chamada
dos demais assinantes da central são
bloqueadas durante a situação de tráfego
anormal. Este serviço é programado pela
Empresa Operadora.

Registro detalhado de chamadas
originadas
Consiste no registro de dados sobre todas
as chamadas originadas pelo assinante durante
um determinado período. A programação e o
cancelamento são efetuados pela Empresa
Operadora, a pedido do assinante.

Consulta
Permite ao assinante estabelecer, durante
uma ligação telefônica, uma nova chamada,
retendo a ligação original. Uma vez estabelecida
a chamada de consulta, o assinante pode
alternar entre uma ligação e outra, ou
liberando uma delas.

Consulta/ Transferência
Permite ao assinante utilizar os recursos
do serviço de Consulta, acrescido da
possibilidade de transferir a chamada, quando
for o lado chamado na chamada original.

Conferência
Permite ao assinante utilizar os recursos
do serviço de Consulta/Transferência, com a
possibilidade de estabelecer uma ligação
envolvendo simultaneamente as três partes.

Tarifação reversa
Consiste em atribuir a tarifação das
chamadas locais ao assinante chamado. Este
serviço é programado pela Empresa
Operadora, a pedido do assinante.

Seguidor de chamada maliciosa
Permite programar o terminal do
assinante, mediante solicitação, para reter a
chamada terminada, registrar dados da
chamada ou reter e registrar a chamada.

Registro de chamada para tarifação

Identiﬁcação do chamador

Consiste em selecionar e armazenar dados
de chamadas de assinantes marcados para este
tipo de serviço. Quando o assinante é
responsável pela tarifação da chamada, são
armazenados informações sobre:

Permite ao assinante, quando chamado,
receber o número de lista de quem o chama em
um visor adicional em seu aparelho telefônico.
Este serviço é programado pela Empresa
Operadora, a pedido do assinante.

– interlocutor da chamada
– duração

Chamada registrada

– tipo

Este serviço consiste em manter registrado
na central o último numero chamado pelo

– horário de início da chamada
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assinante, de modo que ele possa chamar este
número novamente mediante a teclagem da
seqüência ✻66#, utilizando aparelho com
sinalização multifreqüencial.
No TRÓPICO RA, os dados dos serviços
suplementares atribuídos a cada terminal, ou
seja, as discriminações quanto aos seus serviços
suplementares bem como os dados

3.3

Serviços suplementares para RDSI – Faixa Estreita
Os assinantes de acessos RDSI de Faixa
Estreita podem ter Serviços Suplementares
atribuídos individualmente aos números de
lista associados aos acessos.

Discagem direta a ramal
Permite à central de destino enviar ao
usuário todo ou parte do número RDSI do
assinante de destino, com objetivo de
identiﬁcar um ramal dentro da instalação do
assinante. Chamadas para usuários com este
serviço podem ser encaminhadas pela central,
uma vez identiﬁcado o acesso, através dos
primeiros dígitos do número de assinante. Este
serviço está disponível sob subscrição, quando
são associados ao usuário uma ou mais séries
numéricas de centena ou milhar.

Assinante com múltiplos números
Este serviço permite associar mais de um
número de lista a um acesso RDSI da central.
Os acessos básicos e primários podem ter
qualquer quantidade de múltiplos números
associados aos mesmos, tendo cada acesso um
número de lista default cadastrado na central.
No caso de chamada terminada, o número de
destino é indicado no oferecimento da
chamada ao usuário de destino que tem este
serviço ativado.
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programados pelo assinante para cada serviço,
ﬁcam armazenados em um processador não
residente no Módulo de Terminais onde se
conecta o Assinante. Desta forma, o
processamento das chamadas para os serviços
básicos não é sobrecarregado pelo
processamento dos serviços suplementares.

Apresentação da identiﬁcação do
assinante chamador
Com este serviço é possível identiﬁcar o
originador de uma chamada terminada em um
acesso RDSI. Quando uma chamada for
originada em um acesso RDSI que tem o
serviço múltiplos números, o número de lista
indicado ao assinante de destino pode ser um
número enviado pelo próprio terminal de
origem da chamada.

Restrição da apresentação da
identiﬁcação do assinante chamador
Este serviço permite ao usuário que
origina uma chamada inibir a apresentação da
sua identiﬁcação (número de lista) ao usuário
de destino. O usuário pode optar pela restrição
modo permanente , em que em todas as
chamadas originadas por terminais deste
acesso terá indicação de restrição da
apresentação da identiﬁcação do chamador, ou
pela restrição modo temporário, em que o
usuário indica em cada chamada se deseja ou
não a restrição.

Apresentação da identiﬁcação da linha
conectada
Com este serviço é possível identiﬁcar,
para o usuário que origina uma chamada, o
número do assinante de destino que atendeu a
chamada. O número da linha conectada pode
ser um número indicado pelo próprio terminal
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do usuário que atendeu a chamada, ou o
número default do acesso cadastrado na
central.

Restrição da apresentação da
identiﬁcação da linha conectada
Este serviço permite ao usuário que recebe
uma chamada, inibir a apresentação da sua
identiﬁcação (número de lista) ao usuário de
origem. O usuário pode optar pela restrição
modo permanente, em que em todas as
chamadas destinadas ao particular número de
lista deste acesso terão indicação de restrição da
apresentação da identiﬁcação da linha
conectada, ou pela restrição modo temporário,
em que o usuário indica em cada chamada se
deseja ou não a restrição.

Identiﬁcação de chamada maliciosa
Este serviço permite a um usuário RDSI
que recebe uma chamada, solicitar que dados
relativos a esta chamada sejam registrados na
central. Para um assinante que tenha este
serviço ativado, a solicitação é feita pelo
usuário durante a fase de conversação da
chamada, ou imediatamente após o
desligamento pelo usuário originador da
chamada, durante um período limitado de
tempo.

Redirecionamento incondicional de
chamada
Permite que todas as chamadas destinadas
a um acesso RDSI sejam redirecionadas para
um outro número de lista, programado pelo
usuário. O assinante, ao originar uma
chamada, receberá uma indicação de que o
serviço de redirecionamento está ativado.

Redirecionamento de chamada em
caso de não atendimento
Permite que as chamadas destinadas a um
acesso RDSI, e que não são atendidas dentro de
um intervalo de tempo especiﬁcado, sejam
redirecionadas para um outro número de lista,
programado pelo usuário. O assinante, ao
originar uma chamada, receberá uma
indicação de que o serviço de redirecionamento
está ativado.

Redirecionamento de chamada em
caso de ocupado
Permite que as chamadas destinadas a um
acesso RDSI, e que encontram o acesso
ocupado, sejam redirecionadas para um outro
número de lista, programado pelo usuário. O
assinante, ao originar uma chamada, receberá
uma indicação de que o serviço de
redirecionamento está ativado.

Subendereçamento de terminais
Chamada em espera
Este serviço permite que uma chamada
terminada seja endereçada a um terminal
especíﬁco dentro da instalação do assinante,
através de uma identiﬁcação (subendereço)
incluída na solicitação da chamada pelo
usuário que originou a chamada. A central
transporta esta informação de forma
transparente entre acessos RDSI da central, ou
entre um acesso RDSI e uma conexão de saída
com sinalização ISUP.
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Permite que uma chamada terminada seja
oferecida a um acesso RDSI da central, mesmo
que todos os canais de transferência de
informação estejam ocupados. É função do
terminal do assinante informar ao usuário da
presença de uma nova chamada. O usuário
pode então liberar uma chamada para atender
esta nova chamada, ou reter uma chamada
existente.

TRÓPICO RA

3.4

Portabilidade de terminais

Nós da Rede Inteligente

SGS
PCS

PCS

PTS

PTS

Com este serviço o usuário pode, durante
uma chamada ativa, trocar de terminal ou
mover o terminal para um outro conector da
instalação do assinante. Disponível a todos os
assinantes da central com acessos básicos RDSI.

SS7

Grupo fechado de usuários
PAS

PAS

RTPC

Retenção de chamadas

3.4

Permite ao usuário reter uma chamada,
por exemplo, para gerar uma nova chamada ou
atender uma chamada em espera oferecida.
O número máximo de chamadas retidas pode
ser limitado por conﬁguração ou não, e se não
for previamente limitado, irá depender
dinamicamente de recursos disponíveis na
central.

Sinalização usuário-usuário

Com este serviço o usuário pode,
durante uma chamada ativa, trocar de terminal
ou mover o terminal para um outro conector
da instalação do assinante. Está disponível a
todos os assinantes da central com acessos
básicos RDSI.

Permite que uma informação de tamanho
limitado em 32 octetos seja passada durante
uma chamada de forma transparente entre
usuários RDSI subscritos ao serviço.
A informação é enviada como parte integrante
de mensagens de controle da chamada.

Serviços de Rede inteligente
A Rede Inteligente permite acrescentar
facilmente ao sistema, e com ﬂexibilidade,
novas capacitações e serviços de forma global.
Sua arquitetura é composta das seguintes
entidades funcionais:
PAS – Ponto de Acesso a Serviços – É
uma funcionalidade de central CPA-T capaz de
reconhecer e realizar o processamento de
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Permite que sejam formados grupos
fechados de usuários, identiﬁcados por um
código numérico. Características especiais
podem ser atribuídas aos acessos participantes
do grupo, como: permissão para chamadas
somente entre acessos do mesmo grupo,
permissão para um acesso receber chamadas de
assinantes de fora do grupo, permissão para um
acesso originar chamadas para assinantes de
fora do grupo. É permitido aos assinantes de
acessos RDSI participar de mais de um grupo
fechado de usuários, sendo que o usuário pode
indicar na originação de uma chamada qual o
índice do grupo fechado ao qual ele pertence, e
que quer usar nesta chamada.

chamadas de Rede Inteligente (RI), interagindo
com outros elementos da RI, tendo como
suporte a Rede de Sinalização por Canal
Comum Nº 7. Deve interfuncionar sem
restrições com a RTPC – Rede Telefônica
Pública Comutada, e conviver com as
funcionalidades já existentes na central.
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PCS – Ponto de Controle de
Serviços – É o elemento de rede que provê os
recursos de processamento e armazenamento
de dados utilizados pelo PAS no tratamento de
uma chamada de RI.
SGS – Sistema de Gerência de
Serviços – É um sistema provedor de funções
para gerência de dados e serviços, controle de
acesso de usuário, introdução, atualização e
manutenção de serviços de RI.

Flexibilidade
para atender novos
serviços

....... ....... .

A central TRÓPICO RA, como um PAS da
rede, permitirá o atendimento da
Rec. Q1214/CS-1 do ITU-T, e prevê a
implantação inicial dos seguintes serviços:

800 Avançado
Serviço suplementar ao serviço público de
telecomunicações que permite aos seus clientes
a possibilidade de assumir os custos das
chamadas a eles destinadas, proporcionando
ainda uma gama de facilidades adicionais.

Telecard avançado
Serviço suplementar ao serviço público de
telecomunicações que permite aos seus clientes
a possibilidade de originar chamadas em
qualquer aparelho telefônico da RTPC e
assumir os custos das chamadas, que estarão
vinculadas a um cartão de crédito das
3.5

PAS TRÓPICO RA

operadoras de telecomunicações ou de
administradoras de cartões comerciais.

RVA – Rede Virtual Avançada
Serviço suplementar ao serviço público
de telecomunicações que oferece aos seus
clientes a possibilidade de comunicação de
voz e dados entre usuários por eles
pré-estabelecidos, utilizando-se de recursos
da RTPC proporcionando uma gama de
facilidades adicionais.
Através do serviço RVA os clientes podem ter
redes privativas, utilizando recursos privados
(CPCT) e recursos públicos (RTPC) de
telecomunicações
A central TRÓPICO RA, para oferecer
serviços de um PAS, necessitará de:
– um Controle de Chamadas que, para
chamadas de Rede Inteligente, faz o
processamento assistido por um PCS;
– um Controle de Serviços de Rede
Inteligente que se comunica com o PCS
sob demanda do Controle de Chamadas
ou dele recebe ordens especíﬁcas;
– uma interface com o PCS através de
protocolo INAP, que, para a rede
brasileira, é um subconjunto da
especiﬁcação ETSI ETS 300 374-1 de 1993.
O registro dos dados de tarifação segue o
formato AMA-BR da TELEBRÁS SDT
210-200-707, anexando módulos à parte de
elementos de tarifação recebidos do PCS e/ou
dados AMA-BR obtidos no próprio PAS.

PCS
PAS RA
INAP
Controle de chamadas
Controle de serviços RI
Controle de chamadas
RTPC

RTPC
ISUP
PAS
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3.5

PABX Virtual
A funcionalidade PABX Virtual (Centrex)
permite que a TRÓPICO RA ofereça os
serviços de um PABX a grupos de terminais da
central. Estes terminais da central podem ser
ramais; telefonista; terminal remoto de CHM.
Podem coexistir na central diversos
conjuntos de ramais, cada conjunto atendendo
a um cliente e, por isso, chamado Grupo de
Cliente.

Facilidades de ramal
A central oferece aos ramais a maioria dos
serviços de um PABX com DDR, sem que o
cliente necessite possuir uma CPCT para o
tráfego interno e externo.
Todas as chamadas são comutadas através
do TRÓPICO RA. As facilidades de ramal são
semelhantes aos serviços suplementares dos
assinantes individuais, acrescentando-se
serviços como captura de chamadas, chamadas
de retorno automático e toque diferenciado.

3.6

Captura de Chamadas – Possibilidade
de um ramal receber a chamada que está sendo
oferecida, por Corrente de Toque, a outro
ramal do grupo ou sub-grupo;
Chamada de Retorno Automático –
Ao chamar um ramal que esteja ocupado, o
ramal originador disca o código da facilidade e
a central supervisiona o ramal chamado, até
que este desocupe. Quando isto ocorre, o ramal
chamador é avisado por Corrente de Toque e,
após seu atendimento, a central passa a chamar
o ramal que estava ocupado;
Corrente de Toque Diferenciada –
Possibilidade do ramal chamado distinguir,
pela Corrente de Toque, se a chamada é interna
ou externa ao seu Grupo de Cliente.
Os ramais de um Grupo fazem chamadas
internas discando apenas o número de ramal e
acessam a rede pública discando o Código de
Acesso à Rede Pública (normalmente o
dígito 0), antes do número do destino externo.

Conceito de PABX Virtual

n
Grupo
de Cliente
Ramais

PABX
Ramais

2
Grupo1
de Cliente
Grupo
de Cliente

Mesa

Mesa

CHM Remoto

CHM Remoto

TRÓPICO RA
PABX Convencional

TRÓPICO RA

PABX Virtual
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3.7

um ramal privilegiado ou semi-restrito,
transferindo depois a chamada externa para o
ramal que a solicitou. Também denominado
Terminal de Atendimento, a Telefonista é
acessada pelos ramais através do Código de
Acesso à Telefonista (em geral, o dígito 9).

Funções ATM no TRÓPICO RA

ET
OMS
Acesso circuito
64 k a 2 Mbit/ s

TMN

Funções
de
Circuito

IWF

TMN

Troncos digitais
2 Mbit/ s

TMN

Interfuncionamento

Rede de
Acesso
Multisserviço

MUX

Funções ATM
• Nó local
• Nó trânsito
• Concentrador
• Cross-connect

Acessos ATM
2 a 155 Mbit/ s

Servidor

SMDS
Vídeo
LAN
IP/ ATM

Troncos ATM
34 a 622 Mbit/ s

Além desses serviços, a Telefonista pode
identiﬁcar o Número do Chamador em
chamadas recebidas da rede pública ou dos
ramais do Grupo e pode possuir ainda outros
serviços, como a Chamada em Espera. Quando
a Telefonista está ausente, as chamadas
destinadas aos ramais e que não sejam
atendidas podem ser transferidas para um
ramal de Serviço Noturno.

TRÓPICO RA

Terminal remoto de CHM de cliente

Serviços de telefonista
A Telefonista de um Grupo de Cliente
recebe chamadas de entrada através do
Número-Chave do Grupo, e transfere a
chamada para o ramal de destino. Pode
também originar chamada externa a pedido de

3.6

Serviços para RDSI – Faixa Larga
As funcionalidades ATM (Assynchronous
Transfer Mode), em desenvolvimento,
estenderão as capacitações do TRÓPICO RA
para serviços da RDSI – FL (ﬁgura 3.7). Serão
oferecidas novas interfaces para usuários com
taxas de transmissão de 2 a 155 Mbit/s,
suportando o transporte de células ATM.
Cada acesso físico suporta múltiplas
conexões virtuais VP (Virtual Path) ou VC
(Virtual Channel) independentes, com
diferentes características de tráfego e requisitos
de qualidade de serviço. O TRÓPICO RA
oferecerá as seguintes interfaces e serviços:
– Acessos ATM de 2 Mbit/s a 155 Mbit/s
– Troncos ATM de 34 Mbit/s a 622 Mbit/s
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O sistema possibilita a instalação, nas
dependências do cliente, de uma Estação de
Trabalho que permite comandos para atuar
sobre o Grupo. Em geral, esses comandos se
referem a interrogação de tarifação das
chamadas feitas pelos ramais, modiﬁcação das
facilidades de um ramal e pedidos de relatórios
de medições de tráfego no Grupo, entre outros.

– Acessos dos serviços de telefonia e
RDSI FE a 64 kbit/s
– Acessos para emulação de circuitos
PDH (Hierarquia Digital Plesiócrona)
– Acessos para o serviço não orientado a
conexão
Para os acessos de Usuário e de Rede ATM,
o TRÓPICO RA oferecerá interfaces físicas
para cabo coaxial ou ﬁbra monomodo para
taxas de 2.048 kbit/s e 34.368 kbit/s, e ﬁbra
monomodo para 155,52 e 622,08 Mbit/s.
Os serviços de transporte ATM são
prestados mediante o estabelecimento de
conexões, que podem ser controladas pelo

TRÓPICO RA

3.8

Tipos de interfuncionamento Circuitos/ATM

CIRCUITOS

CIRCUITOS

IWF

Rede de
Transmissão

IWF

PDH / SDH

ATM

....... ....... .

PDH / SDH

ATM

Interfuncionamento de rede

Interfaces para
usuários com taxas
de transmissão de
2 a 150 Mbit/s

Rede de
Transmissão

Interfuncionamento através de interfaces internas

assinante (SVC – Switched Virtual Connection)
ou provisionadas pelo serviço de Operação e
Manutenção (PVC – Permanent Virtual
Connection).

circuito e outro na rede ATM, implementando
todos os serviços baseados em 64 kbit/s:

A rede ATM é intrinsecamente orientada à
conexão, sendo os serviços não orientados à
conexão providos por meio de servidores.

Modo integrado, onde mecanismos de
adaptação das interfaces internas do
TRÓPICO RA permitirão a comutação dos
serviços baseados em 64 kbit/s diretamente pela
matriz ATM, mas utilizando a atual tecnologia
de acesso (Módulos de Terminais e de Juntores)
do TRÓPICO RA.

Diferentes capacitações de tráfego e de
qualidade de serviço são oferecidas pela central,
permitindo chamadas para assinantes com
diferentes aplicações, incluindo voz, dados e
vídeo. Serviços suplementares semelhantes aos
da RDSI FE também serão oferecidos.

Modo de interfuncionamento de rede,
através de troncos digitais PCM;

Essas facilidades permitem a introdução
gradual de ATM na rede.

Terminais não dedicados para redes ATM
podem ser servidos pela rede RDSI - FL, através
de unidades de interfuncionamento,
localizadas na rede de acesso ou na própria
instalação do assinante. Exemplos são as redes
locais, troncos digitais e terminais de serviços
de vídeo.
O TRÓPICO RA poderá ser conﬁgurado
para diferentes aplicações na rede ATM: Nó
Local; Nó Trânsito; Concentrador;
Cross-connect
Dois tipos de interfuncionamento
permitirão o estabelecimento de conexões
entre dois assinantes conectados, um na rede de

TRÓPICO RA
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3.7

Telesserviços e aplicações de assinantes
As diversas interfaces no nível de assinante
no TRÓPICO RA possibilitam a
disponibilização de uma ampla gama de
aplicações para os usuários com necessidades
de velocidade de transmissão que vão até
128 kbit/s, sem considerar as interfaces ATM.
São as seguintes as possibilidades de
interfaceamento no TRÓPICO RA:
– interface analógica convencional;
– interface do Acesso 64 kbit/s Comutado;
– interfaces RDSI (Acesso Básico e Primário).

Aplicações
incluem voz, dados
e vídeo

....... ....... .

Os terminais de usuário conectáveis à
interface analógica convencional são os
equipamentos atuais que se comunicam através
do canal telefônico de 3.100 Hz, ou seja,
telefones e equipamentos de dados que enviam
dados via modem. Exemplos de equipamentos
que utilizam modem para a transmissão de
dados são: Facsímile G2/G3, equipamentos
Videotexto e transmissão de dados via modem
(acesso Internet, transferência de arquivos etc).
Com a utilização de modem é possível,
atualmente, a utilização de taxas de
transmissão de até 28,8 kbit/s.
A interface para o Acesso 64 kbit/s
Comutado é baseada em Prática TELEBRÁS e
permite a conexão de equipamentos de usuário
que operem com taxas de transmissão de até
64 kbit/s. O serviço de Videoconferência à taxa
de 128 kbit/s pode ser oferecido neste tipo de
interface, sendo necessário duas interfaces de
Acesso 64 kbit/s na central.

compatíveis com a chamada (serviço de
suporte, telesserviço, subendereço, múltiplo
número) respondem à chamada.
As interfaces RDSI possibilitam aos
terminais de usuário o acesso direto aos canais
de 64 kbit/s da central, dispensando o uso de
modem para a transmissão na faixa de voz.
Com isso, é possível aos terminais de usuário
conectados em acessos Básicos RDSI utilizarem
taxas de transmissão de até 128 kbit/s
(2=64kbit/s). A existência de interfaces
padronizadas nos acessos RDSI e a
possibilidade de comunicação a 128 kbit/s no
acesso Básico, fazem com que haja uma oferta
muito grande de equipamentos terminais
associados a diversas novas aplicações, tais
como a Videofonia/Videoconferência,
Interconexão de LANs via linha comutadas
(bandwidth on demand) e acesso a Internet a
128 kbit/s.
As interfaces ATM no TRÓPICO RA
possibilitarão serviços com taxas muito
maiores que 128 kbit/s.
A Videofonia/Videoconferência, que na taxa de
128 kbit/s necessita de compressão para ser
viável, poderá ser utilizada com níveis de
resolução maiores que os atuais padrões de TV
(HDTV). As comunicações multimídia
facilitarão a vida das pessoas, e com o ATM
aplicado à Internet se abrirá todo um novo
leque de possibilidades para os servidores
World Wide Web – WWW.

Os terminais de usuário conectáveis em
interface RDSI estão normalmente associados
a telesserviços que são deﬁnidos a nível
internacional e nacional. Numa chamada
RDSI, o terminal envia para a central a
informação do telesserviço que o mesmo
suporta e a central de destino envia esta
informação para todos os terminais conectados
ao acesso de destino. Os terminais que são
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4 Funcionalidades para o operador
A estrutura modular e uma linguagem de
CHM – Comunicação Homem-Máquina
intuitiva e amigável, tornam a Operação,
Manutenção e Supervisão – OMS do Sistema
TRÓPICO RA bastante simples e segura,
atendendo com eﬁcácia às necessidades de
todas as Empresas Operadoras.

Uma interface
intuitiva e amigável

....... ....... .

4.1

A desvinculação entre as atividades de
OMS e a função de processamento de
chamadas permite à plataforma TRÓPICO RA
computar dados, emitir relatórios, sinalizar e
armazenar falhas concomitantemente, sem
com isso comprometer a capacidade de
processamento telefônico.

A Plataforma TRÓPICO RA possui
características de operação que tornam a
comunicação com o equipamento bastante
amigável, sem no entanto comprometer a
segurança sobre a sua integridade. Possui
facilidades operacionais que permitem realizar
o gerenciamento de todos os recursos da
central, e possibilitam ainda a análise do
desempenho telefônico, e a manutenção de
linhas e circuitos de assinantes.

Todas as principais informações de OMS
são facilmente obtidas por terminal de vídeo,
impressora ou através de uma Estação de
Trabalho – ET-OMS, baseada em
microcomputador do tipo PC.

Adicionalmente, os recursos de
conectividade permitem a interligação da
plataforma a centros de processamento de
dados ou centros de gerência de rede,
utilizando Ethernet e protocolo TCP/IP.

Comunicação homem-máquina – CHM

Processamento
de chamadas

Outras
centrais

OMS
Operação,
Manutenção e
Supervisão

TRÓPICO RA

TRÓPICO RA

Estas informações de OMS podem ser
armazenadas em disco rígido, disco ﬂexível, ﬁta
magnética ou transmitidas diretamente para
um centro de processamento de dados.

A interface Homem-Máquina da
Plataforma TRÓPICO RA foi desenvolvida
levando-se em consideração o perﬁl dos
operadores de centrais telefônicas, mais voltado
para telecomunicações que para informática.
A operação da central poderá ser feita
através de terminal de vídeo padrão VT-100 ou
de um microcomputador tipo PC, utilizando o
software da Estação de Trabalho de Operação,
Manutenção e Supervisão – ET-OMS.
As principais características que tornam a
Comunicação Homem-Máquina amigável e
ﬂexível, permitindo o acréscimo de novas
facilidades, são a linguagem, a modularidade e
os mecanismos de proteção.
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Linguagem Composta por comandos
mnemônicos e intuitivos, evitando o emprego
de terminologia de informática, a linguagem do
TRÓPICO RA minimiza a utilização de
manuais e simpliﬁca o seu aprendizado pelo
operador. Adequa-se ao nível de familiaridade
do operador com as facilidades de OMS da
central, através do uso de cardápios, diretivas,
teclas de função e facilidade de obtenção de
ajuda durante a montagem de comandos.

Modularidade Permite que novas funções
sejam acrescentadas, sem alterar as
funcionalidades já existentes. Com isso, os
operadores necessitam receber treinamento
relativo apenas ao que foi acrescentado.
No modo Operação Básica
o operador pode fazer a entrada de
comandos (acima)
e a leitura de manuais de OMS
(à direita e abaixo)

Além disso, novas funcionalidades sempre
são integradas às funções básicas já existentes,
tais como utilização de impressora, gerência de
periféricos CHM, acesso a memória de massa,
entre outros, o que torna o seu aprendizado
intuitivo e bastante simpliﬁcado.

Mecanismos de proteção Permitem
que o operador realize suas atividades com
maior segurança, pois o sistema recusa
operações não autorizadas para seu grau de
autoridade e especialização. Qualquer que seja
o terminal CHM em que executa seus
comandos, o operador conserva seus atributos.
Para que um comando possa ser
executado é necessário: (1) que o operador
tenha o grau de autoridade requerido; (2) que o
comando seja executado em periférico com
especialização adequada ao tipo do comando; e
(3) que a linha de comando esteja
sintaticamente correta.
Caso o comando executado altere dados
na central, seu registro é feito em arquivo
circular, indicando os dados necessários para
identiﬁcar quem executou o comando e qual o
resultado obtido.
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4.2
No modo Monitoração de Tráfego (acima),
a ET-OMS pode exibir gráﬁcos que
permitem ao operador uma avaliação
contínua do desempenho da central
TRÓPICO RA

Estação de Trabalho de Operação, Manutenção e
Supervisão – ET-OMS
No sentido de oferecer facilidades mais
avançadas de Comunicação Homem-Máquina
foi desenvolvida a Estação de Trabalho de
Operação, Manutenção e Supervisão –
ET-OMS, que é um software para computador
tipo PC e sistema operacional Windows.
Com isso, o operador tem facilidades
adicionais, tais como utilização de janelas,
mouse, impressoras coloridas, entre outras.

No modo Monitoração de Falhas (abaixo),
a ET-OMS permite ao operador
acompanhar o funcionamento de
várias centrais

Através da ET-OMS o operador pode dar
todos os comandos da central, com gerência
plena. É possível, como exemplo, fazer a
execução orientada de atividades operacionais,
de manutenção corretiva, de manutenção
preventiva, de manuseio do equipamento ou de
medição de tráfego. E, precisando de mais

orientação, o operador pode realizar a leitura
de qualquer manual de OMS utilizando o
recurso de hipertexto.
A transferência de arquivos entre a central
e a ET-OMS, em ambos os sentidos, pode ser
feita em alta velocidade e de forma conﬁável,
utilizando-se a própria interface de conexão da
ET-OMS, baseada em padrão Ethernet e
protocolo TCP/IP.
É possível também monitorar
graﬁcamente as falhas de uma ou mais centrais,
utilizando diagramas esquemáticos dos
recursos supervisionados. Pode-se ainda obter
informações de tráfego a qualquer momento,
sob a forma de gráﬁcos, tanto das centrais
associadas à ET-OMS como de todas as rotas da
rede a que cada central está ligada.

Modos de operação
Para melhor estruturar a operação a partir
de uma ET-OMS, estão disponíveis três modos
distintos, que permitem especializar terminais
para cada área da Empresa Operadora:
Operação Básica, Monitoração de Tráfego e
Monitoração de Falhas. Ao ativar a ET-OMS,
o operador escolhe o modo de operação e
seleciona a central à qual deseja se conectar.

TRÓPICO RA
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No modo Monitoração de Falhas, o
operador tem na tela um diagrama
esquemático da central, com indicação
luminosa da presença de falhas (acima);
lê as mensagens de alarme (à direita)
e pode até mesmo identiﬁcar o bastidor e
a placa com problema (abaixo)

Operação básica Neste modo, o operador

Monitoração de tráfego O operador

pode executar comandos na Central de forma
assistida, a partir de opções apresentadas na
tela, com possibilidade de obter ajuda para cada
comando ou parâmetro e também fazer a
leitura dos manuais de OMS no próprio
terminal. É possível realizar a transferência de
arquivos entre a central e a ET-OMS, em ambos
os sentidos.

seleciona a central a ser monitorada e tem a
possibilidade de visualizar gráﬁcos de curva de
tráfego na comutação, desempenho em
chamadas, VRM de rotas e grupos de órgãos,
tráfego por assinante, tráfego por rotas, PAB
por assinante, entre outros.

Caso ocorra a emissão de algum alarme,
este será apresentado em janela própria,
evitando interromper a montagem de
comandos ou leitura de manuais. Apresenta,
ainda, permanentemente um resumo dos
alarmes da central (função presente em qualquer
modo da ET-OMS) permitindo ao operador
tomar conhecimento de um alarme assim que
seja sinalizado.

Monitoração de falhas O operador terá
na tela um resumo das falhas das centrais a que
está conectado, com indicação da quantidade
de falhas para cada classe e nível. A partir deste
resumo, é possível obter um diagrama
esquemático da central mostrando a presença
de falha no recurso através de uma indicação
luminosa que representa o nível de urgência.
A partir da indicação dos recursos em
falha é possível obter, em forma textual, todas
as mensagens de alarmes emitidas pela central
para este recurso. Para os alarmes que indicam
recursos físicos em falha, é possível obter um
desenho esquemático do sub-bastidor,
indicando sua localização física e a placa em
falha na cor correspondente ao nível do alarme.
Utilizando os recursos da ET-OMS, o operador
poderá, ainda, realizar (com qualquer
processador de texto) a edição local de
arquivos, tais como arquivos de comandos
indiretos da central para execução em horários
previamente agendados. Após a geração do
arquivo, este poderá ser transferido para a
Central, para posterior teste e execução.
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4.3

4.1

Conectividade
O TRÓPICO RA possui recursos de
conectividade que permitem sua interligação a
Centros de Processamento de Dados (CPD) ou
centros de Gerência Integrada de Redes e
Serviços (GIRS), utilizando interface Ethernet
e protocolo TCP/IP.

deste Adaptador de Interface – QA, a
plataforma poderá disponibilizar uma interface
padrão tipo Q3, permitindo conectá-la a uma
TMN, conforme recomendação ITU-T M.3010,
possibilitando integrá-la a um ambiente de
Gerência Integrada de Redes e Serviços.

Através desta interface, a plataforma pode
ser conectada a Estações de Trabalho de
Operação, Manutenção e Supervisão ou a um
Adaptador de Interface Q3 - QA. A partir

É possível conﬁgurar uma rede de centrais
TRÓPICO RA deﬁnindo uma delas como
Central Mãe e as demais como Estágios
Remotos de Comutação – ERC. Desta forma,
cada uma opera como central autônoma, mas
do ponto de vista de CHM todas poderão ser
operadas a partir da Central Mãe, através de um
terminal de vídeo ou uma ET-OMS. A conexão
entre a Central Mãe e o ERC pode utilizar
enlace X.25 (9.600bps) ou enlace de sinalização
por canal comum (64kbps).

Conexão com ET -OMS / QA-TMN

NE-TMN

TRÓPICO RA
TCP/IP

ET-OMS

Para conectar uma ET-OMS a uma
Central Mãe poderá ser utilizada uma rede
local Ethernet. Se a distância entre a ET-OMS e
a central não permitir conexão via rede local
Ethernet, deverão ser utilizados roteadores e
modems. A conexão da ET-OMS ao ERC pode
ser feita através da Central Mãe ou diretamente,
através de roteadores e modems.
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MIB

OSI
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4.4

Gerenciamento
A Plataforma TRÓPICO RA possui
um conjunto de funções destinadas a
proporcionar facilidades para operações no
sistema, permitindo sua comunicação com o
mundo externo, alterações de conﬁguração da
central e da rede, obtenção de relatórios de
medidas de tráfego e desempenho, ativação de
controles de ﬂuxo de tráfego e realização de
rotinas de teste para manutenção preventiva
ou corretiva.
Dados de tráfego e desempenho podem
ser obtidos a qualquer momento e atualizados a
cada 15 minutos. Relatórios de supervisão
estatística sobre órgãos de uso comum na

4.4.1

Operadores devidamente autorizados têm
a possibilidade de criar, suprimir, interrogar e
modiﬁcar os dados relativos a quaisquer
recursos da central, tais como assinantes,
CPCT, equipamentos de sinalização, juntores,

Os operadores podem ainda realizar a
manutenção de linhas através de comandos que
testam a linha e o circuito de assinantes, em
relação a parâmetros elétricos, podendo ainda
realizar testes em cooperação com o assinante
ou mesmo gerar chamadas remotamente, a
partir do circuito de linha do assinante.

rotas, encaminhamento de chamadas,
sinalização por canal comum e tarifação.
Nas estações de Trabalho de OMS o
operador realizará toda as operações de forma
assistida, através de janelas e com opções de
ajuda durante a montagem de comandos; além
da execução orientada de atividades
operacionais e possibilidade de leitura de
manuais no próprio terminal.

Gerência de medição de tráfego, desempenho e supervisão estatística
A obtenção de medidas de tráfego,
desempenho e supervisão estatística pode ser
feita a qualquer momento, sem a necessidade
de marcação prévia, o que permite avaliações
contínuas do desempenho telefônico da central
e da rede. Isto facilita o trabalho de engenharia
e de planejamento das Empresas Operadoras
para otimização do equipamento e melhoria
dos índices de desempenho da central.
Dados e relatórios podem ser obtidos com
comandos enviados diretamente à central, ou
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Estão disponíveis comandos de controle
de tráfego, que permitem controlar o ﬂuxo de
tráfego na central e em seus principais recursos,
possibilitando assegurar uma utilização
eﬁciente em qualquer estado de carga.

Gerência de operação
A operação básica da central é simples e
segura: todas as facilidades de OMS estão
disponíveis através de comandos CHM que
poderão ser executados em terminais de vídeo
ou em Estações de Trabalho ET-OMS.

4.4.2

central são atualizados diariamente, podendo
ser consultados a qualquer tempo.

sob a forma gráﬁca, através de uma ET-OMS.
Diretamente na central estão disponíveis:

Medição de tráfego

Podem ser obtidos
relatórios, atualizados em períodos que
compreendem os últimos 15 minutos, última
hora, hora de maior movimento (HMM) em
dois períodos e total do dia anterior, contendo
as seguintes informações: tráfego por órgãos;
tráfego por grupo de órgãos; HMM da central;
HMM de grupo de órgãos; tráfego por
assinante; tráfego por grupo CPCT; tráfego por
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grupo de processadores; tráfego por grupo
CLAD; perﬁl de tráfego da central; supervisão
de desempenho do sistema.

congestionamento de rotas, medições de
tráfego em serviços suplementares e medição e
supervisão de PAB.

Supervisão estatística A central

Registros de chamadas Mediante

disponibiliza diariamente relatórios de
supervisão estatística, contendo os órgãos que
apresentaram exceção em relação ao
funcionamento normal dos órgãos da central,
os dados de desempenho de grupo de órgãos e
um resumo de exceções de desempenho de
órgãos. Os algoritmos incorporados ao sistema
baseiam-se em: quantidade de ocupações,
tempo total de ocupação, quantidade de
ocupações eﬁcientes, tempo total de ocupações
eﬁcientes, quantidade de insucessos sucessivos.

marcação do operador, podem ser obtidos
registros detalhados de chamadas originadas
por um assinante, registro de chamadas
tarifadas em determinado assinante, registro de
chamadas de longa duração, de chamadas
maliciosas e de chamadas de teste dirigidas.

Medição de desempenho O operador
pode obter relatórios de desempenho em pares
origem-destino previamente marcados,
contendo todos os indicadores de desempenho
utilizados no sistema DDD-X. Adicionalmente,
podem ser obtidos relatórios de supervisão de
códigos de numeração, supervisão de

Supervisão de temporizações
Mediante este tipo de relatório, o operador tem
a possibilidade de analisar os tempos de
alocação e ocupação de órgãos da central, bem
como as temporizações de controle de órgãos
envolvidos em chamadas, permitindo avaliar os
possíveis congestionamentos em recursos
internos à central.
O operador pode ainda conﬁgurar
quaisquer relatórios que envolvam parâmetros
de chamadas, tais como identidade de órgãos,
temporizações, contadores de eventos,
resultados intermediários ou ﬁnais de cada fase
das chamadas cursadas na central, permitindo
uma análise mais detalhada sobre situações
particulares, não cobertas pelos relatórios
disponíveis automaticamente no sistema.

Monitoração de tráfego Com a
ET-OMS, além de poder obter todos os
relatórios disponíveis diretamente na central,
através do modo Operação Básica, o operador
poderá visualizar graﬁcamente, através do
modo Monitoração de Tráfego, os seguintes
tipos de medidas:
Tráfego total da central – Apresenta,
para todas as chamadas cursadas na central, o
tráfego total, tráfego eﬁciente, ocupações totais
e ocupações eﬁcientes, para as últimas 6 horas,
sob a forma de curva segmentada.
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Tráfego terminado na
central – Apresenta, para todas as chamadas
terminadas na central, o tráfego total
terminado, tráfego eﬁciente de entrada
terminado, ocupações totais e ocupações
eﬁcientes, para as últimas 6 horas, sob a forma
de curva segmentada. Este gráﬁco pode ainda
ser aberto em tráfego de entrada terminado e
tráfego interno terminado.
Tráfego originado na
central – Apresenta, para todas as chamadas
originadas na central, o tráfego total originado,
tráfego eﬁciente de entrada originado,
ocupações totais e ocupações eﬁcientes, para as
últimas 6 horas, sob a forma de curva
segmentada. Este gráﬁco pode ainda ser aberto
em tráfego originado de saída e tráfego interno
originado.
Desempenho de tráfego por
destino – O operador visualiza, sob a forma
de histograma, os percentuais de chamadas
OK, NR, LO, CO (CO1+CO2+CO3), PAB para
o destino, ao longo de um período de seis horas.
Qualidade de tráfego por destino –
Apresenta, sob a forma de gráﬁco de setores, a
distribuição de chamadas OK, NR, LO,
CO (CO1+CO2+CO3), DPR e OU, para o total
de chamadas oferecidas, ao longo de um
período de uma hora.

total originado, tráfego originado de saída e
tráfego interno originado.
Acompanhamento de tráfego por rota
e grupo de órgãos – Neste tipo de gráﬁco o
operador visualiza, sob a forma de curva
segmentada, para períodos de uma semana, o
tráfego total, o número de órgãos em serviço, o
número de órgãos bloqueados e o Valor
Representativo Mensal (VRM), para rotas e
grupos de órgãos de uso comum na central.
Interesse de tráfego por par
origem-destino – Neste gráﬁco, o operador
obtém uma curva segmentada, para as últimas
seis horas, contendo o tráfego total e o tempo
médio de retenção total das chamadas relativas
aos pares origem-destino marcados.
Qualidade de tráfego por par
origem-destino – É apresentada ao
operador, sob a forma de gráﬁco de setores,
a distribuição de chamadas OK, NR, LO,
CO (CO1+CO2+CO3), DPR e OU, para o
total de chamadas oferecidas aos pares
origem-destino marcados, ao longo do último
período de uma hora.
Todos estes gráﬁcos são atualizados
continuamente e gravados em arquivos no
padrão XLS, formato utilizado pela maioria dos
softwares comerciais que trabalham com
planilhas, podendo ser capturados e
processados externamente à ET-OMS.

Tráfego trânsito por rota – Apresenta
um gráﬁco de curva segmentada contendo o
tráfego trânsito total, tráfego eﬁciente,
ocupações totais e ocupações eﬁcientes, para
uma determinada rota, nas últimas seis horas.
Tráfego por grupo CPCT – São
apresentados ao operador gráﬁcos de curva
segmentada, para as últimas 6 horas, contendo
o tráfego total, tráfego eﬁciente, ocupações
totais e ocupações eﬁcientes, divididos em
tráfego total terminado, tráfego de entrada
terminado, tráfego interno terminado, tráfego
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4.4.3

Gerência de manutenção e testes
O Sistema TRÓPICO RA possui uma série
de características que facilitam bastante o
serviço das equipes responsáveis pela central.
A forma de estruturação física da Plataforma
simpliﬁca a localização e manuseio de recursos
hardware em casos de manutenção corretiva ou
preventiva.
A supervisão de eventos que possam ser
caracterizados como falha, tanto em software
como em hardware, é realizada continuamente;
e após a detecção de uma falha, esta é sinalizada
espontaneamente ao operador, através de
painéis de alarme (EPAL), terminais de vídeo,
impressoras ou Estações de Trabalho de OMS.
Para orientar melhor o operador quanto à
urgência de sua atuação, as falhas são
classiﬁcadas em três níveis:
• Urgente – Requer intervenção imediata
da equipe de manutenção, mesmo fora de
horário de expediente normal.
• Semi-urgente – Requer intervenção
rápida, mas não imediata. Pode ser feita
durante o horário normal.
• Não urgente – Não requer intervenção
imediata, embora o operador deva atuar para
sanar a falha.
Para facilitar a localização das falhas
detectadas pelo sistema, os alarmes são
agrupados dentro das seguintes classes:
• Falha interna – Defeito interno à
central.
• Falha externa – Defeito em
equipamento externo à central.
• Alarme de observação – Provocado por
bloqueio de órgãos realizado pelo operador ou
ocorrência de eventos que requeiram
intervenção do operador, indicando que pode
vir a ocorrer determinado defeito, caso a
intervenção não seja feita.
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• Estado da carga – Quando limiares de
tráfego são ultrapassados em um grupo de
órgãos ou recurso.
• Capacidade de carga – Quando é
detectado evento que diminui a capacidade de
processamento de um grupo de órgãos.
O operador dispõe de mecanismos de
apresentação e registro das falhas na central,
tais como:
Painel de alarmes (EPAL) – Elemento
que contém lâmpadas que indicam a presença
de falhas para cada classe e nível, podendo ser
conﬁgurado para emitir alarme sonoro para
determinadas falhas.
Mensagem de falha – Mensagem
textual que indica a função em falha e a
localização física do processador que contém a
unidade que detectou falha.
Resumo de falhas – Registro que
apresenta o total de falhas presentes para cada
classe e nível de alarme. Está presente
continuamente na tela, tanto em terminais de
vídeo como em ET-OMS.
Registro de falhas presentes – Registro
que contém as mensagens de falha já sinalizadas
para o operador, mas ainda não solucionadas.
Pode ser consultado pelo operador através de
comando CHM, através de comandos seletivos
de falhas, data e hora de aparecimento ou
localização física da unidade em falha.
Registro histórico de falhas – Registro
que contém as mensagens de falha sinalizadas
ao operador e já solucionadas, indicando a data
e hora em que foram sinalizadas e
solucionadas.
Adicionalmente, o operador tem acesso,
através da ET-OMS, modo Monitoração de
Falhas, à visualização gráﬁca de todas as falhas,
agrupadas por funcionalidade, podendo
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localizar graﬁcamente a unidade em falha, na
estrutura física da central.
Cada alarme possui uma atividade de
manutenção corretiva correspondente,
contendo os passos necessários para que o
operador localize a causa raiz da falha, isole o
problema, realize a sua correção, através da
substituição da menor unidade em falha, e
veriﬁque, através de testes, se a correção foi
bem sucedida, possibilitando o
restabelecimento completo da unidade que
apresentou falha. Esta atividade poderá ser
executada através da ET-OMS, no modo
Operação Básica, onde o operador terá acesso à
facilidade de execução orientada de atividades.
As facilidades de teste disponíveis na
central permitem analisar, através de medidas
elétricas, ou parâmetros relacionados ao
processamento de chamadas, se um recurso
apresenta problemas, permitindo a localização
de falhas ou mesmo a veriﬁcação de correções
realizadas no sistema, para retirada de
determinada falha. Para isso, o operador dispõe
das facilidades de Manutenção de Linhas e
Chamada de Teste Dirigida.

Manutenção de linha
Dentre os procedimentos de manutenção,
a Plataforma TRÓPICO RA permite que se
programe a medição e qualiﬁcação dos
principais parâmetros elétricos de linha e
circuito de assinantes.
O teste de linha permite ao operador obter
os valores de tensão estranha AC, tensão
estranha DC, isolação, capacitância e corrente
DC, comparando-os com os limites de
qualiﬁcação deﬁnidos por CHM.
O teste de circuito permite veriﬁcar
funcionalmente o circuito de linha do
assinante, detectando problemas nas placas
controladoras de terminais. É possível veriﬁcar
as funções alimentação, envio de tom, corrente
de toque, transmissão / recepção, envio de pulsos
decádicos e 12 kHz.
Quando necessário, o operador
autorizado poderá realizar um teste funcional
do circuito de linha, veriﬁcando se o circuito de
linha da placa de assinantes está em
funcionamento normal ou se apresenta falha.
Poderá ainda realizar testes de qualiﬁcação da
linha e do aparelho a partir do próprio aparelho
telefônico, na casa do assinante.
Através da facilidade de geração de
chamadas no circuito do assinante, o operador
poderá gerar, a partir de um terminal de vídeo
ou ET-OMS, uma chamada que se origine no
circuito de linha do assinante e termine em
qualquer telefone ao qual o operador tenha
acesso, acompanhando toda a sinalização, do
início da chamada até seu desligamento.
O operador poderá ainda executar testes
em cooperação com o assinante, com
possibilidade de realização de uma bateria de
testes de qualiﬁcação da linha e do aparelho
telefônico do assinante, com o auxílio do
próprio assinante ou mesmo realizar a
monitoração da linha de assinante
possibilitando ouvir a linha do assinante,
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veriﬁcando se a mesmo se encontra em
chamada falsa por fone fora do gancho ou por
curto circuito na linha.

Chamada de teste dirigida
Quando for necessária a análise de
detalhes do processamento de uma chamada,
com o objetivo de diagnosticar problemas na
central ou na rede, o operador que possua
autorização adequada poderá programar
chamadas de teste dirigidas.
Esta facilidade permite ao operador
marcar um assinante ou juntor de entrada e,
opcionalmente, um ou mais órgãos comuns
envolvidos em uma chamada, direcionando o
processamento da chamada preferencialmente

4.4.4

para determinados órgãos cujo funcionamento
deva ser veriﬁcado.
As chamadas de teste dirigidas são
registradas em arquivo, com possibilidade de
consulta das últimas 128 chamadas.
Os registros contém todos os parâmetros
relacionados com o processamento de
chamadas, tais como identidade de órgãos,
temporizações, contadores de eventos,
resultados intermediários ou ﬁnais de cada fase
das chamadas cursadas na central, bem como
toda a troca de sinalização realizada entre
centrais ou entre a central e o terminal do
assinante, quando este possuir facilidades de
identiﬁcação de assinante chamador.

Gerência de tarifação
Os dados de tarifação, gravados em disco
rígido, podem ser transportados através de
meio magnético portátil para um Centro de
Processamento de Dados; os dados de
Multimedição, através de disco ﬂexível ou ﬁta
magnética; e os dados de Bilhetagem
Automática, através de ﬁta magnética.

A gerência de tarifação permite realizar
análise de desempenho em tempo real,
disponibilizando uma amostragem de registros
de chamada de Bilhetagem Automática em
saída serial com interface RS 232.

Para a segurança dos dados de tarifação
por Bilhetagem Automática, os dados são
gravados no disco rígido com periodicidade
programada e em arquivos com o tamanho
máximo conﬁgurado pelo operador. Para
maior segurança e rapidez, pode-se utilizar
enlace de dados, com a interface Ethernet e
protocolo TCP/IP, para transferência de
arquivos contendo os dados de tarifação e,
também, para enviar periodicamente os dados
de tarifação por Bilhetagem Automática
obtendo dessa forma uma transferência quase
em tempo real.
Na transferência de dados, é permitido
conﬁgurar a codiﬁcação dos dados de tarifação:
ASCII e EBCDIC, para dados de Multimedição,
e ASCII, EBCDIC e BCD, para dados de
Bilhetagem Automática.
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4.5

TMN
Manutenção e Supervisão (ET-OMS). Através
desta interface é possível conectar um
Adaptador de Interface Q3 (QA), permitindo
gerenciar a central TRÓPICO RA através de
uma interface Q3, obtida externamente à
central, conectando-a a uma TMN. Este
elemento QA está previsto na arquitetura TMN
deﬁnida na recomendação ITU-T M.3010, com
a ﬁnalidade de adaptar uma interface
proprietária à interface padrão tipo Q3.

A implementação da interface Q3 no
TRÓPICO RA permite conectá-lo a uma TMN,
possibilitando integrá-lo a um ambiente de
Gerência Integrada de Redes e Serviços – GIRS.
O Adaptador de Interface Q3, desenvolvido
para conectar o TRÓPICO RA a uma TMN,
utiliza plataforma comercial (hardware e
software) e ferramentas para geração
automática de código C++. Desta forma, sua
evolução torna-se mais simples, permitindo
acrescentar novas funcionalidades de gerência,
de acordo com as necessidades das Empresas
Operadoras.
A central TRÓPICO RA possui uma
interface proprietária baseada em Ethernet
e TCP/IP, que permite a coleta de alarmes,
dados de tráfego, dados de falhas, informações
de conﬁguração física da central ou execução de
comandos, com alta velocidade e
conﬁabilidade, desenvolvida para conexão
com Estações de Trabalho de Operação,

4.3

Interface Q3 (TMN) no TRÓPICO RA
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5 Aplicações na Rede
As conﬁgurações e aplicações da
Plataforma TRÓPICO RA são facilmente
aferíveis junto à Rede Telefônica Pública
Comutada – RTPC, onde ela atua tanto na
função isolada, como interligada a uma Rede
Digital Integrada – RDI. A sua versatilidade se
complementa com a possibilidade de funcionar
como um nó de comutação em Redes Digitais
de Serviços Integrados – RDSI.
As principais aplicações do
TRÓPICO RA, em relação às diversas
conﬁgurações de rede, são as seguintes.
– Central local/trânsito

– Soluções para Rede de Acesso: Concentrador
de Linhas de Assinante Distribuído – CLAD;
Estágio Remoto de Comutação – ERC;
Acesso celular; Unidade Distante – UD;
Central com Módulo Integrado – MI
– Supervisão Remota de Centrais
– Conexão semi-permanente
– Interfaces/Sinalização
– Sinalização por Canal Comum
– Tarifação
– Facilidades de Numeração e
Encaminhamento
– Acesso RDSI
– ATM

TRÓPICO
CROSS
CONECT

A plataforma
pode ser equipada
como Centralcentral
local, de trânsito ou
numa combinação
das duas

REDE DE PACOTES
TRÓPICO COMPAC II

TRÓPICO RA
TRÂNSITO
32K TRONCOS

TRÓPICO
MMC

....... ....... ..
TRÓPICO PAS

TRÓPICO
RDSI

TRÓPICO
PTS

* 150 Mb/s

CLAD

TRÓPICO
ATM
TRÓPICO
SIPT

TRÓPICO - ERC

VIDEO

TRÓPICO RA
LOCAL
100K ASS.
1M BHCA

UD

TRÓPICO RA
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5.1

Compatibilidade
com os principais
tipos de terminais

....... ....... .

Aplicação Central local/ trânsito
A plataforma TRÓPICO RA pode ser
utilizada na Rede Telefônica Pública
Comutada – RTPC como uma Central (digital)
isolada ou interligada por meios de transmissão
digital numa Rede Digital Integrada – RDI a
outras centrais digitais. O equipamento
também permite sua aplicação como centro de
comutação para Redes Digitais de Serviços
Integrados – RDSI. Em qualquer caso, o
equipamento TRÓPICO RA pode ser equipado
como Central local, trânsito ou como uma
combinação destas funções.
A seguir descrevemos algumas aplicações
mostrando as possibilidades da plataforma em
ambiente de rede analógica e digital.

Aplicação como Central digital no
segmento analógico da RTPC
Colocado numa rede analógica, o
TRÓPICO RA oferece interfaces e protocolos
de sinalização característicos de uma fase
anterior à introdução de CPA-T na rede.
Proporciona ainda os serviços ordinários de
assinantes ou serviços suplementares
compatíveis com as necessidades da instalação.
No caso mais simples, apresenta-se como
uma mera alternativa de substituição de
centrais analógicas quando sua fabricação
sofreu uma descontinuidade ou se torna
inviável economicamente.
5.1

Aplicação na RTPC analógica

A ﬁgura 5.1 apresenta uma Central
TRÓPICO RA que combina as funções local e
trânsito num ambiente totalmente analógico.
A Central está interligada por juntores a 2 ﬁos
com a Central local e a 4 ﬁos com a trânsito.
A TRÓPICO RA pode gerar pulsos de
multimedição para a Central local, ou
retransmití-los à local quando recebê-los da
trânsito, ou bilhetar as chamadas de entrada,
dependendo de programação de
encaminhamento e tarifação. Neste tipo de rede
a introdução da Central TRÓPICO RA pode
abrir interface para a rede digital.

Aplicação como nó RDI
Considerando uma rede RDI, o
TRÓPICO RA oferece interfaces e protocolos
característicos de um ambiente digital onde a
sinalização por canal comum pode ser
amplamente utilizada para serviços de
comutação de voz ou suporte a transmissão de
dados a 64kbit/s.
Os serviços suplementares previstos em
Práticas TELEBRÁS estão disponíveis, e outros
requisitados mais recentemente, como:
Identiﬁcação de Chamadas Maliciosas,
Identiﬁcação do Assinante Chamador,
Tarifação Reversa.
A ﬁgura 5.2 apresenta diversas aplicações
do TRÓPICO RA neste ambiente: como
Central local, Central trânsito interligada a
RTPC, Ponto de Transferência de Sinalização
integrado ou dedicado (não equipado com
funções telefônicas).

Crossbar
Porta para
digitalização
da rede

TRÓPICO RA
CPA-T

RTPC

RDI
Crossbar
Central Trânsito
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Aplicação como nó RDSI

Central Local

Nesta aplicação o TRÓPICO RA oferece
interfaces e protocolos característicos de um
ambiente RDSI. A ﬁgura 5.3 permite observar
que, apesar do crescimento da rede de
entroncamentos, o aspecto decisivo é a

TRÓPICO RA

5.2

Aplicações na Rede Digital Integrada – RDI

Central
Trânsito
IU-RA

Central
Local
RA

Sinalização
Canal Comum

Base
de Dados

Soluções de baixo
custo para serviços
de faixa larga

....... ....... .

Central
PTS
Integrado
RA

Central
Local
RA

Central
PTS
Dedicado RA

introdução de serviços de suporte, telesserviços
e serviços suplementares típicos da RDSI.

Aplicações mistas
Evidentemente, a existência de ambientes
e aplicações como descritos acima é antes a
exceção do que a regra. Neste caso, as mais

5.3

Rede de Transporte
Óptica

variadas combinações podem ser exploradas:
rotas analógicas ou digitais podem ser abertas
dependendo da disponibilidade do meio de
transmissão, centrais trânsito interurbanas
podem ser utilizadas como Central trânsito
urbana ou tandem local ou como centrais
locais etc.

Aplicações na RDSI

RA
2B+D
ou
30 B + D

RA

RA

PTS
RA

RA

Rede de Transporte
Óptica

87 / ACESS DENIED

PTS
RA

RA

Base
de Dados

PTS
RA

RA

Base
de Dados
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5.2

Solução para
demandas
repentinas e
localizadas em
áreas de baixa
população

....... ....... .

Soluções para Rede de Acesso
Dentro de uma Central telefônica, o uso
dos recursos é otimizado através do
compartilhamento. Com base em estatísticas
dos serviços solicitados, os recursos internos da
Central podem ser projetados e dimensionados
de modo a permitir a utilização simultânea por
vários usuários.
Já na Rede de Acesso, externa à Central, o
tradicional é cada aparelho de assinante possuir
um par de ﬁos (de cobre), exclusivo, para
conectar-se à Central: uma utilização pouco
eﬁciente para um recurso tão caro.
De fato, o assinante médio gera e recebe
chamadas durante uma pequena parcela de
tempo por dia. Valores de utilização menores
que 5% na HMM – Hora de Maior Movimento
são comuns entre assinantes residenciais.
Mas o avanço da tecnologia de
componentes eletrônicos e das técnicas de
5.4

transmissão tornou possível realizar também o
compartilhamento dos recursos de transmissão
na Rede de Acesso, implicando sensível redução
no custo do Terminal Integrado, que inclue os
custos da Comutação, Transmissão e da Rede
de Acesso.
Este compartilhamento da Rede pode ser
obtido através da adição de elementos externos
à Central telefônica digital ou pela
descentralização de partes da mesma,
colocadas remotamente, próximas aos
assinantes.
A arquitetura aberta e modular da
plataforma TRÓPICO RA permite a
implantação da descentralização de modo
barato e eﬁciente.
A plataforma TRÓPICO RA tem, hoje,
para uso na Rede de Acesso, várias soluções de
descentralização:

Ambiente multicentral ERC / UD / MLA / CLAD

Crossbar

UD

RA
ERC
MI

TR - IU

Ambiente de
outras Centrais

Troncos
Analógicos
Supervisão
X.25

UD

MLA

RA
Mãe
RA
ERC
MI

MLA

RA
ERC

Anel CLAD

Troncos
Digitais
com SCC # 7
UDL
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UDL

UDL

TRÓPICO RA

5.5

Estágio Remoto de Comutação – ERC

ERC

RA

Tronco Digital
Supervisão
SCC # 7

RA

ERC

Concentrador de linhas de assinantes
distribuído – CLAD
ERC

Troncos
Analógicos
Supervisão
X.25

– CLAD – Concentrador de Linhas de
Assinante Distribuído
– ERC – Estágio Remoto de Comutação
– Interface para Acesso Sem Fio
– UD – Unidade Distante (Unidade de Linha
Remota)
O TRÓPICO RA permite usar cada
solução de descentralização individualmente
ou combinadas, para atender às diversas áreas
de serviço de acordo com suas características e
de forma personalizada e econômica.
É importante ressaltar que essas soluções
permitem até mesmo a conexão de ramais de
um PABX Virtual, da mesma forma que
assinantes individuais: via UDLs do CLAD,
Lares, ERC, ou mesmo Acesso Sem Fio,
possibilitando a otimização dos custos de
instalação e manutenção do acesso ao PABX
Virtual.
Podemos observar na ﬁgura 5.4 a
existência de ERC com módulo integrado (ERC
MI) além dos ERC que estão conﬁgurados
como centrais TRÓPICO RA. Observamos
ainda a existência de entroncamento direto
com outras centrais da rede, e a possível
convivência de CLAD, UDs, e MLA.

TRÓPICO RA

O MLA – Multiplicador de Linha de
Assinante – é um equipamento que permite,
sobre um mesmo par físico e para distâncias
inferiores a 6 km, atender até 8 assinantes de
voz sem necessidade de ambientes
climatizados.

O Concentrador de Linhas de Assinante
Distribuído – CLAD permite redução drástica
nos custos de rede externa associados a
assinantes do TRÓPICO RA, na medida que
utiliza meio de transmissão digital a partir de
seu entroncamento diretamente na rede de
assinantes (economia de pares).
Além disto, através de unidades de
equipamento expostas ao tempo, permite que
um mesmo enlace digital seja compartilhado
por diversos grupos de assinantes.
A versão de rede que utiliza anel óptico
permite, mais adequadamente, o atendimento
a uma região de baixa densidade populacional.
Pode, assim, conviver com o atendimento a
concentrações de população em áreas isoladas,
como: pequenos lugarejos, condomínios,
cooperativas agrícolas, inclusive com eventuais
usuários de alto tráfego e/ou com usuários de
transmissão de dados.
O CLAD permite equipar até 512
assinantes em conjuntos distribuídos sobre um
anel composto de um par de enlaces PCM a
2.048 kbit/s, utilizando ambientes não
climatizados e com os limites de distância
impostos pelo meio de transmissão digital
utilizado (PCM em ﬁbra óptica, par metálico
ou rádio).
Com estas soluções, a plataforma
TRÓPICO antecipa o desaﬁo tecnológico que
virá com os serviços de faixa larga utilizando
recursos atuais de baixo custo.
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Estágio remoto de comutação
O Estágio Remoto de Comutação é a
solução da tecnologia TRÓPICO RA para
concentrações de demanda acima de 1.000
assinantes com todas as funcionalidades
oferecidas na Central mãe.

Alternativas
diversas para
atendimento de
comunidades
remotas

....... ....... .

Esta solução permite dimensionar o
estágio de comutação destes equipamentos e
interligá-lo a centros de ﬁos de outras centrais e
deste modo incrementar a conﬁabilidade do
serviço. O ERC é supervisionado a partir da
Central mãe, com base num suporte SCC# 7 ou
X.25, para todas as atividades necessárias de
operação e supervisão numa Central telefônica.
O Estágio Remoto de Comutação tem
uma estrutura de custos competitiva com a
Unidade Distante (a partir de 1.000 terminais),
com todos os serviços, interfaces e facilidades
(inclusive bilhetagem automática) disponíveis
no TRÓPICO RA.
A utilização do módulo integrado, assim
como da ET-OMS, permite ﬂexibilidade na
conﬁguração da rede de centrais TRÓPICO RA
resultante. Além disto, dependendo do meio de
interligação das centrais, pode-se utilizar o
protocolo SCC# 7-SCCP ou X.25 como
suporte.
A ﬁgura 5.5 ilustra como pode ser
conﬁgurada uma situação genérica de rede.

Base de baixo custo. Este tipo de solução
permite uma resposta pronta e ﬂexível a
demandas repentinas e localizadas de serviços
telefônicos.

Unidade Distante – UD/ELR
As Unidades Distantes permitem o acesso
de localidades distantes através de estágio de
concentração 160/240 assinantes para 30/60
canais de voz interligado a Central
TRÓPICO RA por enlaces digitais.
As UDs são instaladas em ambiente
climatizado em condições similares ao do
TRÓPICO RA. Elas podem ser “empilhadas”
numa instalação com mecânica TRÓPICO RA
permitindo capacidades de até 1.960
assinantes.

Central com módulo integrado
A plataforma TRÓPICO RA permite a
conﬁguração de centrais de pequeno porte com
até 1.200 Erl comutados (quatro planos ativos)
em empacotamento simpliﬁcado que reúne as
funções de comutação e sincronismo
num Módulo Integrado que é colocado com
o Módulo de Sinalização num único
sub-bastidor.
Esta solução foi desenvolvida para ser
aplicada em localidades com até 10.000
assinantes, podendo funcionar como Central
autônoma ou Estágio Remoto de Comutação.

Acesso celular ﬁxo
A Central TRÓPICO RA incorpora
distintas formas econômicas para proporcionar
serviço telefônico tradicional a assinantes em
potencial, em áreas de baixa densidade
populacional ou em áreas onde a rede metálica
apresenta alto custo. Uma dessas soluções é a
Telefonia Celular Fixa. O TRÓPICO RA
utiliza conjuntos de enlaces PCM 2048 kbit/s
(cada conjunto com até quatro enlaces), com
protocolos de nível 2 e de nível 3 simples e
abertos, para interligar-se a Estações Rádio
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5.6

Supervisão remota de centrais

Ambiente
TRÓPICO-RA
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MA-BA
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Disco Rígido

MT-TAD
Roteador
e Modem

RDI
Interface
Ethernet
TCP-IP

Roteador
e Modem

Outros sistemas
TRÓPICO-RA

Estação ET-OMS

Unidade de
Fita Magnética

Ambiente de
Processamento de Dados
ET-OMS

5.3

Supervisão remota de centrais
A interface TRÓPICO RA para
Comunicação Homem-Máquina evoluiu de
forma a possibilitar a utilização de
microcomputadores como terminais de acesso.
Operadores de Central e operadores em
centros de controle dispõem de recursos para,
num mesmo equipamento, acessar a Central
para enviar comandos, obter dados de
funcionamento de órgãos, tráfego, tarifação,

5.4

A ﬁgura 5.6 mostra um conjunto de
centrais, localizadas ou não no mesmo prédio,
supervisionado por uma mesma ET-OMS.
Devemos ressaltar que os circuitos utilizados
para transferência de dados de bilhetagem
podem ser empregados para a interligação com
uma ET-OMS distante.

Conexão semi-permanente
Quaisquer saídas do TRÓPICO RA,
sejam circuitos de assinantes ou troncos,
podem ser interligadas por comandos CHM,
proporcionando uma conexão
semi-permanente até a próxima Central.

TRÓPICO RA

realizar transferência de arquivos e trabalhar
com ferramentas software comerciais.

Em caso de falha, alarmes permitem ao
operador providenciar o restabelecimento
destas conexões.
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5.5

Interfaces / Sinalização
A plataforma TRÓPICO RA permite toda
uma gama de interfaces externas com todas as

características para as quais estas interfaces
foram padronizadas.

As interfaces disponíveis no TRÓPICO RA são as listadas a seguir:

Interfaces disponíveis no TRÓPICO RA
Interface
no nível de
assinante

Tipos de
equipamentos
terminais

z aparelho telefônico comum
z equipamento MODEM 64 kbps para acesso de terminal 64 kbps
z telefone público local/regional
z telefone público IU
z telefone público comunitário
z telefone semi-público
z CPCT
z centrais telefônicas comunitárias com entroncamento a nível de assinante
z equipamento com identiﬁcação do terminal chamador
z equipamentos RDSI com interface U (TR1 ou ET1) segundo a T1.601.1991 (ANSI)

Tipo de sinalização
de acesso

z decádico 10 pps
z DTMF
z identiﬁcação de condição público/comum em TSP
z sinalização para acesso de terminal 64 kbps
z DTMF para acesso ao equipamento de identiﬁcação do terminal chamador
z RDSI (DSS1 segundo padrão ETSI)

Tipo de sinalização
para tarifação

z 12 kHz;
z dupla inversão de polaridade (sem rampa)
z dupla inversão de polaridade (com rampa)
z inversão simples de polaridade no atendimento, dupla inversão nos demais
pulsos (sem rampa)
z inversão simples de polaridade no atendimento, dupla inversão nos demais
pulsos (com rampa)
z inversão de polaridade apenas no atendimento

Interfaces
em nível
de junção

Tipos de
equipamentos

z centrais telefônicas públicas
z centrais telefônicas comunitárias interligadas a nível de junção
z CPCT com DDR
z máquinas anunciadoras

Tipos de
sinalização de linha

z EM pulsada
z EM pulsada, versão 5S
z R2 digital
z EM contínua
z corrente contínua

Tipos de sinalização
entre registradores

z MFC 5C
z MFC 5B
z MFC 5S

Sinalização por
canal comum

50 ◆

z SCC# 7 ISUP
z SCC# 7 TUP

TRÓPICO RA

5.6

Sinalização por canal comum
O Sistema de Sinalização por Canal
Comum n º 7 - SCC# 7 foi implementado no
TRÓPICO RA de acordo com os seguintes
princípios:
• buscar sinergia com técnicas de comunicação
de dados e ambiente digital;
• modularidade e ﬂexibilidade para evoluções;
• atendimento integral às especiﬁcações
TELEBRÁS;
• funcionalidade compatível com
desenvolvimentos posteriores do SCC# 7;
Desta forma, dentre as características
relevantes do SCC# 7 no TRÓPICO RA,
citamos:
• enlaces de sinalização por canal comum a
64kbit/s

5.7

• aplicações deﬁnidas para CPA-T (TUP e
ISDN UP com circuitos a 64kbit/s)
• aplicações “domésticas”: supervisão de ERC
(utilizando SCCP) e transferência de
comandos entre centrais TRÓPICO RA com
protocolo TCP-IP como usuário
• capacitação para interfuncionar com
extensões destas aplicações
• medições permanentes ou programáveis dos
recursos de sinalização atendendo padrões
internacionais
• abertura a futuras aplicações como Rede
Inteligente, Comunicações Móveis.

Tarifação
O sistema de tarifação do equipamento
TRÓPICO RA disponibiliza dois métodos de
tarifação: Multimedição e Bilhetagem
Automática. O método a ser considerado
em uma chamada é obtido na matriz de
tarifação a partir das informações do
assinante origem e do assinante destino da
chamada.
A matriz de tarifação disponível no
equipamento possui a ﬂexibilidade que
permite a tarifação de chamadas
originadas/terminadas por/em assinantes
pertencentes à Central de forma diferenciada,
dependendo da localização dos mesmos,
formando, desse modo, grupo de
assinantes com as mesmas características
de tarifação.
Essa facilidade também é estendida para
assinantes pertencentes a outras centrais,
através da formação de conjunto de rotas e de
destinos com as mesmas características de
tarifação.

TRÓPICO RA

• conﬁguração como ponto de sinalização,
ponto de transferência de sinalização
dedicado ou integrado

Tarifação por Multimedição
A tarifação por multimedição é realizada
com a geração de pulsos, considerando:
Processo de geração de pulsos
– pulsos ﬁxos no atendimento;
– pulsos periódicos, utilizando um dos
seguintes métodos: Karlson puro, Karlson
acrescido, Karlson modiﬁcado e
sincronizado com o atendimento;
– combinação de pulsos ﬁxos e
periódicos.
Hora da chamada – Utilizando uma das
quatro modalidades de tarifa: normal; de pico;
reduzida e tarifa super-reduzida.
Degrau tarifário – Utilizando um dos
128 degraus programáveis disponibilizados
pelo equipamento.
Os pulsos são acumulados no contador de
assinante, disponível para cada assinante e
telefone público conﬁgurado na Central.
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Tarifação por
multimedição e
bilhetagem
automática

....... ....... .

O equipamento TRÓPICO RA permite
tarifar uma chamada por multimedição a partir
da recepção de pulsos da Central a frente da
cadeia, bem como gerar pulsos de
multimedição para tarifar chamadas originadas
pertencentes a outra Central.
Os contadores de assinante são
armazenados em discos rígidos duplicados e
atualizados periodicamente por questões de
segurança e conﬁabilidade dos dados de
tarifação por multimedição.

Bilhetagem automática
A tarifação por Bilhetagem Automática de
uma chamada é realizada com a gravação de
registros de informações da chamada.
O registro de informações da chamada é
realizado em um dos dois formatos
disponibilizados no equipamento, que são:
– registro de tamanho ﬁxo: formato
padronizado pela TELEBRÁS e em uso nas
centrais CPA-T;
– registro de tamanho variável: baseado
no formato padronizado pela TELEBRÁS,
que possui ﬂexibilidade para introduzir

5.7

Bilhetagem automática

Ambiente
TRÓPICO-RA
Interface
SCSI

Central 1

Roteador
e Modem

Roteador
e Modem

Rede X.25
ou
Circuitos
de Dados
64 kbit/s

MA-BA

Unidade de
Fita Magnética

A tarifação de chamadas de longa duração
é realizada pelo equipamento através de
gravação de registros parciais da chamada.
A ﬁgura 5.7 ilustra conﬁgurações de uso
da função Bilhetagem Automática:
• Em qualquer caso o TRÓPICO RA
permite a utilização de células de bilhetagem
formadas por módulos auxiliares (MA) e
módulos de memória de massa (MM),
permitindo o acesso a dois discos rígidos, com
redundância ativa, por célula de bilhetagem.
Estas células, que podem se interligar a
unidades de ﬁta magnética via interface SCSI
são, por sua vez, dimensionadas por
conﬁabilidade no modo n+1 em relação a
Central. Além disto, a própria distribuição de
coleta dos dados de bilhetagem é feita em
partição de carga em relação aos órgãos
comuns de processamento.
• A transferência de arquivos, local ou
remota, pode ser feita por uma rede local
Ethernet com protocolo TCP-IP conectada a
uma estação de trabalho ET-OMS ou a
roteadores externos que se comunicam com
um centro de processamento de dados distante.
• O TRÓPICO RA pode ser conectado
através de roteadores e modems que acessam
uma rede pública com protocolo X.25.
• A ET-OMS pode ser conﬁgurada com
dois protocolos para a interconexão: X.25, se
conectada a uma rede de pacotes X.25 ou um
protocolo ponto a ponto, caso se utilizem
circuitos dedicados(LPs).

MO
Disco Rígido

serviços e facilidades com grande rapidez,
para ser utilizado em centrais CPA-T com
funcionalidades PAS e/ou RDSI.

Interface
Ethernet
TCP-IP

Central n
MA-BA

MO
Disco Rígido
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Terminal
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5.8

Facilidades de numeração e encaminhamento
As características de Numeração e
Encaminhamento da Central TRÓPICO RA
atendem aos Planos especiﬁcados para as
Operadoras Telefônicas. Além disso, o
TRÓPICO RA está previsto para permitir:
• comprimento para numeração local de
oito dígitos;
• numeração local com mais de um
preﬁxo;
• numeração adequada para
equipamentos tipo:
– CPCT;
– TP, TSP, TP-comunitário;
– máquinas anunciadoras para serviços
especiais;
– equipamentos especiais de teste.
O TRÓPICO RA permite também o
encaminhamento de chamada utilizando
serviços suplementares e o tratamento das
programações/interrogações relacionadas com
serviços suplementares.
O equipamento disponibiliza cinco planos
de encaminhamento de chamadas, sendo um
ativo, um reserva e os três restantes opcionais,
para programação de acordo com as
necessidades de cada Operadora.
As facilidades que se destacam são:
• possibilidade de realizar as mais diversas
conﬁgurações de sinalização de rede, utilizando
os recursos disponibilizados pelo equipamento:
– programação do ponto a partir do qual
deve ser selecionado o juntor de saída;
– programação do ponto a partir do qual
deve iniciar a ocupação e a sinalização no
juntor de saída;
– programação do dígito a partir do qual
deve ser enviado para Central a frente;

destino em função dos dígitos recebidos. Isto
possibilita o encaminhamento diferenciado,
dependendo das características da origem e/ou
destino da chamada;
• modiﬁcação do número de assinante
chamador e/ou de assinante chamado em
função da discriminação da origem (assinante
ou rota de entrada), do destino e/ou da
discriminação da rota de saída, que entre várias
aplicações permite complementar o número do
assinante chamador ou alterar o número
fantasia do assinante chamado pelo número
real do assinante;
• temporização diferenciada para
supervisão do atendimento do assinante
chamado em função do destino;
• ﬁm de seleção programável em função
de cada perda de chamada detectada pelo
equipamento, que permite programar tons, os
sinais da sinalização MFC, as mensagens da
sinalização TUP ou o motivo de liberação na
mensagem da sinalização ISUP a serem
enviados à origem nas chamadas perdidas, de
acordo com a necessidade do responsável pelo
equipamento;
• interceptação de chamadas para
máquina anunciadora local ou remota para
transmitir mensagens para o assinante
chamador ou chamado.
Todos os dados de encaminhamento são
programados/alterados via comunicação
homem-máquina, destacando-se a facilidade
de programação/alteração da árvore de análise
numérica. Para assegurar a conﬁabilidade da
função, os processadores controladores da
função encaminhamento são conﬁgurados
com redundância ativa.

• encaminhamento da chamada em
função da categoria, da discriminação da
origem (assinante ou rota de entrada) e/ou do
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5.9

Acesso RDSI
A Central TRÓPICO RA pode ser
utilizada como plataforma para prover o
serviço RDSI. Estão disponíveis para os
assinantes tanto o Acesso Básico como o Acesso
Primário, além de um conjunto de Serviços
Suplementares.
No Acesso Básico podem ser conectados
terminais de usuário compatíveis com as

5.10

Escalabilidade e
modularidade na
arquitetura do
comutador ATM

....... ....... .

A Central provê capacitação para
interconexão, via troncos com SCC# 7 (ISUP),
com outras centrais com serviço RDSI.

ATM
As funcionalidades ATM serão
incorporadas na Plataforma TRÓPICO RA de
forma aditiva às funcionalidades de faixa
estreita. Serão constituídas por um novo
conjunto de Módulos contendo hardware e
software para interfaces de rede e comutação
ATM, para controle de conexões e chamadas e
para a gerência dos subsistemas.
A arquitetura do comutador ATM tem
como princípios básicos a escalabilidade e a
modularidade, visando conﬁgurações ﬂexíveis
em termos de capacidade, tolerância a falhas e
aplicação na rede. As duas principais
características que determinam esta
ﬂexibilidade são:
• a concepção dos elementos construtivos
de transporte Módulo de Terminais e Módulo
de Comutação
• a concepção de sistema separado em
duas componentes tecnológicas distintas, isto é,
em subsistemas de transporte e em subsistemas
de controle
A primeira característica permitirá a
conﬁguração de diversos elementos de rede,
como Nó Local, Nó Trânsito, Concentrador ou
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especiﬁcações EURO-ISDN (ETSI) e no Acesso
Primário podem ser conectados equipamentos
PABX RDSI ou terminais com interface física
com estrutura 30B+D.

Crossconnect, com os portes adequados às
necessidades e com custos lineares por número
de linhas.
A segunda característica permite o
emprego de avançadas soluções da informática
nos subsistemas de controle, como tecnologias
de processamento e comunicação, sistema
operacional e pilhas de protocolos,
incorporando o estado da arte dos padrões de
mercado e apresentando custos amortizados
pelo grande mercado de informática.
No âmbito de gerência e operação, as
funcionalidades ATM aparecerão integradas às
demais funcionalidades da plataforma
TRÓPICO RA, operadas e gerenciadas através
das mesmas interfaces e aplicativos.
No âmbito de implantação na rede, tanto
uma Central TRÓPICO RA de circuito poderá
ser expandida com ATM, como uma Central
TRÓPICO RA ATM poderá integrar ou ser
expandida com os serviços modo circuito,
garantindo um total aproveitamento da planta
instalada para qualquer tipo de expansão
da rede.
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6 A estrutura da plataforma
Neste capítulo o TRÓPICO RA é
analisado estruturalmente. Em arquitetura são
deﬁnidos os principais elementos – o conjunto
de princípios, conceitos e normas funcionais
relativos aos blocos construtivos básicos –

6.1

software e hardware – da plataforma. Em
estrutura hardware são descritos os elementos
físicos (placas, sub-bastidores, cabos etc.); depois
são descritas as estruturas de Sincronismo e Voz
(comutação) e no ﬁnal, o Empacotamento.

Arquitetura geral do sistema
Os principais elementos construtivos da
plataforma TRÓPICO RA são os Módulos e as
suas interfaces internas e externas.
Um Módulo é um elemento funcional
com acesso às funções de interconexão da
plataforma e composto por um processador e
por BIs – Blocos de Implementação software e
hardware. O processador do Módulo se
comunica com outros processadores da central
através da Estrutura de Sinalização. Funções
especíﬁcas dentro do Módulo podem ser
6.1

realizadas com o auxílio de processadores
secundários, subordinados ao principal.
Todas as fronteiras entre os elementos
construtivos da plataforma, sejam Módulos ou
BIs (programas ou placas), são deﬁnidas na
forma de interfaces padronizadas. No caso do
hardware, as interfaces são deﬁnidas por suas
características físicas (cabos, painéis e
conectores), elétricas (níveis de corrente e tensão)
e temporizações; no caso do software, em
termos de dados, mensagens e protocolos.

Divisão estrutural do TRÓPICO RA

D

Interfaces Intermodulares

C
B
A
Módulo 1

Módulos de Interconexão
(MXs, MSs e MZs)
divididos em planos

Módulo n

Módulo 2

UAP
A

UAP
D
Interfaces
Intramodulares

BIs HW

BIs HW

BIs
SW
Processador

MX – Módulo de Comutação MS – Módulo de Sincronismo MZ – Módulo de Sinalização
BI SW – Bloco de implementação software UAP – Unidade de Acesso ao Plano
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Placas

BI HW – Bloco de implementação Hardware
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6.1.1

O s sete tipos de módulos da plataforma
A plataforma é constituída a partir dos
seguintes tipos de Módulos:
MX – Módulo de Comutação
MS – Módulo de Sincronismo
MZ – Módulo de Sinalização
MO – Módulo de Operação e Manutenção
MA – Módulo Auxiliar
MT – Módulo de Terminais
MI – Módulo Integrado
Os Módulos de Comutação (MX), de
Sinalização (MZ) e Sincronismo (MS)
incorporam as funções básicas de comutação
de sinais de voz e de mensagens entre
processadores e de geração e distribuição de
sincronismo, que são denominadas Funções de
Interconexão. Caracterizam-se funcionalmente
como Módulos de Interconexão, pois qualquer
informação trocada entre quaisquer dois
módulos da plataforma tem origem, destino ou
passagem por um MX, MZ ou MS.
O Módulo de Operação e Manutenção
(MO) é o responsável pela interconexão com o
meio externo, no que diz respeito a periféricos

6.2

de entrada e saída, utilizados para
supervisionar, manter e operar a plataforma.
Os Módulos Auxiliares (MA) realizam
basicamente funções de controle software.
Os Módulos de Terminais (MT) realizam
as interconexões com a rede de
telecomunicações externa e as funções
associadas a este serviço. O MT pode ser
equipado para tratar vários tipos de terminais
que se conectam à plataforma: telefone comum
(pulso ou tom), público, redes de acesso, canal
comum, tronco analógico ou digital, terminais
RDSI de acesso básico e primário etc. Placas
especíﬁcas às funções terminais são
incorporadas aos MT para permitir a conexão
destes diversos tipos de terminais.
Numa solução de baixo custo, para
aplicações mais compactas da plataforma, em
centrais com até 10.000 assinantes, os módulos
MX e MS podem ser incorporados num único
Módulo Integrado (MI). Neste caso, um único
processador trata os BI hardware e software
relativos às funções dos Módulos MX e MS.

Conexão dos módulos da plataforma com o meio externo

CPD

Operação, Manutenção
e Supervisão

MA

MX

MA

Rede Telefônica Externa

MO

MT

MT

MS
Registradores

MZ

MA

Grupo de
Interfaces
Intermodulares

Sinalização
Telefônica

MT

MT

MT

MT

MT

Planos da Central

Módulos de Interconexão
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Rede Telefônica Externa
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6.1.2

Deﬁnição do conceito de Plano do Sistema
Como os Módulos de Interconexão têm
um papel vital na plataforma, para se obter a
conﬁabilidade necessária, são implementados
com redundância, em conjuntos
independentes.
Cada um destes conjuntos de módulos de
interconexão é chamado de Plano de Central
ou simplesmente Plano. O Sistema pode ter
dois, três ou quatro Planos, denominados
Planos A, B, C e D (ﬁguras 6.2 e 6.3).
As estruturas que realizam as funções de
comutação de voz, geração de sincronismo,
distribuição de sincronismo e sinalização entre
processadores são denominadas,

respectivamente, Plano de Voz, Plano de
Geração de Sincronismo, Plano de Distribuição
de Sincronismo e Plano de Sinalização.
Dependendo da sua aplicação, uma
plataforma pode ter diferentes números de
Planos de Distribuição de Sincronismo, Voz e
Sinalização, respeitando, por conﬁabilidade, o
mínimo de dois Planos de Voz e dois Planos de
Sinalização. O número de Planos de
Distribuição de Sincronismo deve ser igual ao
número de Planos de Voz e o número de
Planos de Geração de Sincronismo é
sempre três.
O TRÓPICO RA utiliza redundância
tipo n+1 com partição de carga e, neste caso,
todos os elementos sem falha dividem com
seus pares o tráfego e/ou o tratamento de
funções que lhes correspondem.
Desta forma, condições de sobrecarga são
tratadas sem problema devido ao tipo de
redundância utilizado, que também permite a
utilização de mecanismos mais simples e
conﬁáveis de cobertura de falhas, quando
comparado a sistemas que ativam unidades em
stand-by.
Esta ﬁlosoﬁa de redundância na
arquitetura da plataforma TRÓPICO RA
também é mais econômica para o usuário,
tanto pelo custo do hardware como pelo fato de
não haver elementos ociosos.
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Deﬁnição das interfaces hardware

6.1.3

No TRÓPICO RA são deﬁnidas 14
Interfaces Hardware Padrão, denominadas
IH-1, IH-2, … IH-14. Estas Interfaces podem
ser divididas nos seguintes tipos:

A interligação dos Módulos da plataforma
TRÓPICO RA é realizada através de interfaces
padronizadas – as Interfaces Intermodulares.
As interfaces internas ao módulo são
denominadas Intramodulares (ver as ﬁguras
6.1 e 6.2).

– uma Interface Intermodular (IH-4);
– oito interfaces Intramodulares (IH-1,
IH-2, IH-3, IH-5, IH-6, IH-7, IH-8, IH-9);

Tanto as Interfaces Intermodulares como
as Interfaces Intramodulares de Acesso a Plano
são realizadas no nível de Planos de Central.
Cada uma destas interfaces (ver ﬁgura 6.3)
contêm sinais da Estrutura de Sinalização e da
Estrutura de Voz de um único Plano destas
estruturas.

– duas Interfaces entre Módulos de
Interconexão (IH-12 e IH-13),
pertencentes a um mesmo plano;
– uma Interface entre Geradores de
Sincronismo (IH-10);
– duas Interfaces reservadas para futuras
implementações (IH-11 e IH-14).

A distribuição de Sincronismo é
duplicado em cada Interface Intermodular,
distribuindo um par diferente de sinais de
relógio por Plano de Central, gerados em
Planos de Sincronismo diferentes. Desta forma,
é garantido que cada Módulo, independente
do número P de Planos de Voz e Sinalização
(sendo P sempre maior ou igual a dois), receba
os sinais de sincronismo dos três geradores
sempre existentes.
6.3

A Interface IH-10 interconecta os três
geradores de sincronismo da Central, cada um
dos quais se encontra num plano diferente. Esta
interconexão, necessária para garantir o
sincronismo dos três geradores, é a única
ligação que existe entre os Planos de Central.
Os Planos de Voz, e da mesma forma, os Planos
de Sinalização são completamente
independentes e não trocam sinais entre si.

Interconexão dos módulos da plataforma

D
C
B
A

Interfaces Intermodulares dos Quatro Planos

IH-4 Plano D

Enlaces
Sinalização

IH-4 Plano A
Enlaces
de Voz

D
C

D
C

B

A
BIs
HW / SW
MS
MZ

B

C
A

B

C

BIs
HW / SW
MX1

A

B

C

D

BIs
HW / SW
MXn

Enlaces de Canais a Comutar de Voz
Enlaces de Distribuição Primária de Sincronismo
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D

A

B
A

BIs
HW / SW

BIs
HW / SW

MTs, MO e MAs

Módulos de Interconexão

TRÓPICO RA

6.4

Distribuição dos módulos nas interfaces intermodulares

D
C
B

Acesso dos módulos ao enlace de sinalização

A

MT, MO, MA

MX 00
IH-13

D
C
B
A

MX 07
D
C
B
A

MS
+
MZ
63
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Interfaces Intermodulares IH-4

A Interface Intermodular (IH-4), realiza a
interligação dos Módulos de Interconexão com
os demais Módulos da Central. Cada Plano
possui um conjunto de Interfaces
Intermodulares que lhe é exclusivo e que é
constituído de até 64 Interfaces Intermodulares
IH-4 (ﬁgura 6.4).
O conjunto de Interfaces de mesmo
número, sendo uma de cada plano, é
denominado Grupo de Enlaces
Intermodulares, ou Grupo de IH-4 (que na
ﬁgura 6.4 está representado somente no
MX-00, enlace 0).
Cada grupo de IH-4 pode ter de duas a
quatro IH-4, dependendo do número de planos
instalados na central, e é conectado a um
conjunto de Módulos denominado Grupo de
Módulos; portanto, cada Grupo de IH-4 é
compartilhado por seu respectivo Grupo de
Módulos.
A interconexão entre Módulos obedece,
em cada Plano do TRÓPICO RA, a uma
topologia do tipo estrela-barramento (ver
ﬁgura 6.4).
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Cada IH-4 é constituída por Enlaces de
Sinalização, Voz e Sincronismo controlados,
no seu respectivo Plano, pelos Módulos de
Sinalização, Comutação e Sincronismo (ﬁgura
6.4). Assim, o conjunto de IH-4 implementa
um conjunto de barramentos pelos quais é
realizada toda a troca de informação entre
os Módulos.
Cada Módulo tem acesso a uma interface
IH-4 de cada Plano, através das suas Unidades
de Acesso ao Plano. Mesmo os Módulos de
Comutação (MX) e de Sincronismo (MS) tem
acesso a uma IH-4 de cada Plano, de modo que
seus processadores podem se comunicar com
os outros processadores da central através de
qualquer um desses Planos.
Por simpliﬁcação, a ﬁgura 6.4 só ilustra a
conexão dos módulos MX-00 dos planos
A, B, C e D à Interface Intermodular número 0;
as demais conexões dos módulos MX e todas as
conexões dos módulos MS e MZ não são
mostradas.
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6.1.4

Deﬁnição básica dos elementos software do Sistema
O software do TRÓPICO RA foi
estruturado e desenvolvido
de modo a ser independente do hardware e
poder ser reaproveitado em várias
conﬁgurações e versões.
Escrito em linguagem de alto nível e
estruturado de forma modular, segundo o
conceito de Bloco de Implementação – BI
software, o software do TRÓPICO RA tem
como objetivo tirar o máximo proveito de
Reusabilidade, Flexibilidade, Garantia de
Qualidade e Modularidade.
O BI software é um programa CHILL,
linguagem de alto nível ITU-TS, carregável e
executável de forma independente e associado a
uma identiﬁcação. Ele é composto pela ligação
de módulos software e se comunica com os
demais BI através de sinais padronizados.
Este programa é projetado a partir das
especiﬁcações do produto, independente do
processador ou processadores em que vai
operar. Essa modularidade facilita o
desenvolvimento e manutenção do software,
além de permitir grande ﬂexibilidade na
conﬁguração de centrais.

Como os sistemas de telecomunicações
têm um tempo de vida bastante longo e as
necessidades dos usuários – assinantes e
companhias operadoras – mudam cada vez
mais rapidamente, o software do
TRÓPICO RA foi estruturado e desenvolvido
de modo a permitir a fácil introdução de novos
serviços de aplicação, sempre que possível de
forma aditiva, afetando o mínimo possível as
funções já em operação.
Além disso, apresenta uma independência
grande com relação ao hardware, para poder
ser reaproveitado em diversas conﬁgurações e
nas versões mais evoluídas do produto.
Alguns itens que caracterizam a qualidade
incorporada em cada uma das fases do
desenvolvimento do software do TRÓPICO RA
são: fácil de entender, fácil de transferir, bem
documentado, preciso, simples e claro. Isto se
traduz em um software fácil de ser implantado
e mantido.
As funções implementadas pelo software
de aplicação estão no capítulo 7 e o capítulo 9
detalha a arquitetura do software, em especial,
a composição do software básico.

Os processadores de uma Plataforma
TRÓPICO RA são carregados com
subconjuntos de BIs software Básico e de
Aplicação de acordo com as necessidades de
cada funcionalidade. Existe grande
ﬂexibilidade para conﬁguração, de modo a
atender as aplicações desejadas.
O Software Básico compreende um
conjunto de funções meio necessárias ao
funcionamento das funções ﬁm – aplicativas –
de telecomunicação. Estas funções básicas
fornecem aos aplicativos um ambiente de
execução de fácil utilização, atendendo a
requisitos de conﬁabilidade, controle em
tempo real, execução concorrente e
processamento distribuído.
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6.2

Estrutura hardware
Do ponto de vista de Estrutura Hardware
a padronização de Módulos é uma das mais
importantes características da plataforma.

Os sub-bastidores:
composição interna
e funções

....... ....... .

Todos os Módulos apresentam Estruturas
Padronizadas, principalmente no uso comum
dos mesmos Controladores, Interfaces e
Hardware de Tratamento de Terminações
(Terminais e periféricos) nas mais variadas
funções internas da Central (ﬁgura 6.5).
Todo o Hardware é dividido em Placas
Equipadas de Circuito Impresso, incorporadas
em Sub-Bastidores (Gavetas) que por sua vez
são equipadas em Bastidores (Armários) e
estes, dispostos em Filas.
Cada Sub-Bastidor engloba um ou dois
Módulos e o respectivo Conversor CC/CC que
o alimenta. Cada Módulo contém duas a
quatro Unidades de Acesso ao Plano, pelas

6.2.1

Toda troca de sinais entre placas dentro do
Módulo é realizada através do Painel Traseiro
do Sub-Bastidor, que também é uma placa de
circuito impresso. Tais painéis apresentam nas
suas partes anterior e posterior,
respectivamente, os conectores onde são
colocadas as placas e os cabos de Interconexão
com outros Módulos ou com as terminações da
Central (linhas de Assinantes, Troncos etc).
Todos os sinais de informação trocados entre
Módulos são digitais e síncronos com o Relógio
Mestre da plataforma e são transmitidos
através de pares balanceados.

Descrição e interligação dos módulos da rede
A ﬁgura 6.5 mostra a interconexão
dos vários tipos de Módulos, feita através das
Interfaces Intermodulares (IH-4), pelas quais
cada Módulo tem acesso aos recursos de
Comutação, Sincronismo e Comunicação entre
processadores de todos os Planos.
A padronização das Interfaces
Intermodulares permite que os Módulos
tenham evolução independente. Este é o caso
dos Módulos MO, MA e MT que possuem uma
segunda versão, a qual apresenta melhor
desempenho, maior compactação e menor
custo. Estas novas versões foram possíveis
devido à grande evolução da tecnologia de
componentes, em especial, das lógicas
programáveis (EPLD, FPGA) e da montagem
em superfície (SMT/SMD).
Cada Módulo tem seu Hardware realizado
por um conjunto de placas. A tabela
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quais é realizada a conexão com os Planos de
Interconexão da Central. O único Módulo que
não possui as Unidades de Acesso ao Plano é o
Módulo de Sinalização (MZ), pois ele é o
próprio gerador da estrutura de sinalização e
tem acesso direto à rede.

Constituição dos Módulos mostra como
podem ser montados os diferentes tipos de
Módulos e a tabela Interfaces Padrão, a seguir,
apresenta as 14 interfaces existentes no Sistema.
A composição de uma Central é feita
acrescentando aos Módulos de Interconexão
um conjunto de MT, MA, e um MO
distribuídos pelas Interfaces IH-4. Desta forma,
a estrutura do Sistema é feita com o
compartilhamento de cada Grupo de Interfaces
IH-4 (constituído por uma IH-4 de cada plano)
por um grupo de Módulos, conforme pode ser
observado nas ﬁguras 6.4 e 6.5. Nessas ﬁguras
aparece também a conexão dos Módulos MT,
MA e MO a um Plano da Plataforma por uma
determinada interface IH-4.
Para Centrais de Médio Porte foi
desenvolvido um empacotamento onde, num
mesmo sub-bastidor, são colocados o Módulo
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Constituição dos módulos
MX

z 1 Processador com Interface IH-2 (placa CTE)
z 1 Matriz de Comutação (placas TCM, SPS e DXD/QXD)
z 1 Repetidor Interno de Sincronismo (placa RIS)
z 4 Unidades de Acesso a Plano (2 placas DAP)

MZ

z 1 Controlador de Sinalização Paginada (placa CSP ou CSI)
z 1 a 8 Estágios Concentradores de Vias (placas ECV ou ECV-1)
z 0 a 3 Estágios Concentradores de Controle (placa ECC)

MS

z 1 Processador com Interface IH-2 (placa CTE)
z 1 a 2 Geradores de Sincronismo (placas CGS)
z 4 Unidades de Acesso a Plano (2 placas DAP)

MO
(1ª versão)

Processador Preferencial com Interface IH-5 (PP-BAR) com as seguintes unidades:
z 1 unidade central de processamento (placa UPN)
z 1 controlador de disco (placa DIS)
z 1 a 10 Mbytes de Memória (até 5 placas MML)
z 4 unidades de acesso a plano de sinalização (2 placas SPP)
z 1 controlador de entrada e saída serial (placa SER)
z Periféricos de Memória de Massa

MO
(2ª e 3ª
versões)

z 1 Processador com Interface IH-5 (placa CGI) baseada em processador 486/Pentium com até 32 Mbytes
de memória, com interfaces:
– SCSI-2 – controla até 10 periféricos como ﬁta, ﬂoppy e disco rígido
– Ethernet – acesso a Terminais de Operação a 10 Mbits/seg
– PCMCIA – carga de dados através de cartão removível
z 4 Unidades de acesso a plano de sinalização (2 placas SPP)
z Periféricos de Memória de Massa

MA
(1ª versão)

Processador Preferencial com Interface IH-5 (PP-BAR) com as seguintes unidades:
z 1 unidade central de processamento (placa UPN)
z 1 ou 2 unidades de memória (placa MML)
z 4 unidades de acesso a plano de sinalização (2 placas SPP)
z Dependendo da aplicação o MA pode incorporar ou não periféricos de Memória de Massa e a placa SER.

MA
(2ª versão)

z 1 Processador com Interface IH-5 (placa CGI) baseado em processador 486/Pentium com até 32 Mbytes
de memória
z 4 Unidades de acesso a plano de sinalização (2 placas SPP)
z Dependendo da aplicação o MA pode incorporar ou não periféricos de Memória de Massa e a placa SER.

MT
(1ª versão)

z 1 Processador com Interface IH-2 (placa CTE)
z 1 Tratador de Terminais Seriais (placa TTS)
z 4 Unidades de Acesso a Plano (2 placas DAP)
z até 10 placas terminais

MT
(2ª versão)

z 1 Processador com Interface IH-2 e Acesso aos Planos de Sinalização e Sincronismo (placa CIT)
z 1 Controlador de Canais e Terminais (analógicos e digitais) e Acesso aos Planos de Voz (placa CCT)
z até 16 placas terminais

MI

z 1 Processador com Interface IH-2 (placa CTE)
z 1 Matriz de Comutação (placas TCM, SPS e DXD/QXD)
z 1 ou 2 Geradores de Sincronismo (placa CGS)
z 1 Repetidor Interno de Sincronismo (placa RIS)
z 4 Unidades de Acesso a Plano (2 placas DAP)

A placa processadora CIT, desenvolvida para a segunda versão do MT, além de uma maior capacidade de memória e
processamento, tem a característica adicional de emular a placa CTE. Isto possibilita que se substitua a placa CTE em
Módulos que necessitem maior capacidade de processamento, por exemplo, em Módulos MX.
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Estrutura da plataforma TRÓPICO RA

IH-4 Plano A
IH-1A
4

DAP

0
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...
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IH-2
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Placas de Terminais
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5

IH-1B

CTE

...
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SPP
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PMX
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IH-1B

PMX
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B

C

D

CCT
IH-2
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IH-1D
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A
C

CIT
Placas de Terminais

B
D

PQT

MT - Módulo de Terminais

IH-1D

IH-13

DAP
UAP
UAP
UAP
UAP
DAP

IH-2
CGS

CTE

IH-10
IH-3

MS - Módulo de Sincronismo

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

PMS

A

PMZ

A

B

C

CCT
IH-2

0D 0C

0B 0A

CCO

CCO

12

8

4

CIT

ECV

O

MT - Módulo de Terminais - Canal Comum
IH-1B IH-1A
IH-1D IH-1C

ECV

CCT
IH-2

p/ UDLs
CLAD
(Anéis)

ECC
A
B
12

TLE/ TAP
TLO
8

4

CIT

Para
8 IH-4

O

MT - Módulo de Terminais - CLAD
Ethernet / TCP/IP
RS 232
RS 422

ECV

PQD
Para
8 IH-4

ECV

SPP
UPP
UPP

SCSI

CGI

CSP

UPP
SER

SER

SER
IH-5

MA - Módulo Auxiliar

UPP

IH-12

SPP

1/2 PMP

MZ - Módulo de Sinalização

PMX – Painel do Módulo de Comutação PMT – Painel do Módulo de Terminais PMZ – Painel do Módulo de Sinalização
PMP – Painel do Módulo Auxiliar PQT e PQD – Painéis dos Módulos de Terminais com quatro IH-1 (simples e duplo)
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IH-8
e
IH-9

PMS – Painel do Módulo de Sincronismo

B

C

D

PMT – Painel do Módulo de O&M
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Interfaces padrão hardware

A padronização de
interfaces permite
o acréscimo de
novos módulos,
incorporando
novas funções

....... ....... .

IH-1

Interface Hardware de Terminais

IH-2

Interface Hardware Paralela do Processador

IH-3

Interface Hardware Intramodular de Acesso a Planos

IH-4

Interface Hardware entre Módulos

IH-5

Interface Hardware Barramento do PP (PP-BAR)

IH-6

Interface Hardware de Controle da Matriz de Comutação

IH-7

Interface Hardware dos Enlaces de Canais Já Comutados

IH-8

Interface Hardware do Controlador de Sinalização

IH-9

Interface Hardware de Distribuição Intramodular de Sincronismo

IH-10

Interface Hardware entre Geradores de Sincronismo

IH-11

Reservada para futuras implementações

IH-12

Interface Hardware entre Geradores e Repetidores de Sincronismo.

IH-13

Interface Hardware dos Enlaces de Canais a Comutar

IH-14

Reservada para futuras implementações

de Sincronismo e até duas páginas do Módulo
de Sinalização que permitem a comunicação de
até 512 processadores.
No caso de Centrais de Grande Porte,
incorporando mais de 512 processadores, o
MZ – Módulo de Sinalização engloba um
maior número de placas, passando a ocupar
ﬁsicamente todo um sub-bastidor. Nesse caso,
o sub-bastidor de Sinalização e Sincronismo
passa a incorporar apenas o MS – Módulo de
Sincronismo, ﬁcando vagas as posições das
placas de sinalização.
Para otimizar a compactação da Central,
ou seja, a quantidade de funções por unidade

6.2.2

No caso de Centrais de Pequeno Porte ou
Estágio de Comutação Remoto, foi
desenvolvido o MI – Módulo Integrado, onde
os Módulos de Comutação e de Sincronismo
têm as suas funções incorporadas num mesmo
módulo. O MI é próprio de centrais de até
1.200 Erlangs, sendo empacotado sempre em
conjunto com o MZ, ocupando um único
sub-bastidor.
É importante destacar que estas três
soluções de empacotamento utilizam os
mesmos BIs software e hardware da plataforma.

Detalhamento dos módulos da plataforma
A seguir é feita a descrição de cada
Módulo da Central e a sua conﬁguração de
empacotamento. As funções das principais
placas citadas serão descritas mais adiante nos
itens que tratam das Estruturas.

Módulo de Comutação – MX
É a parte da Central que realiza o controle
e estabelecimento dos caminhos de conexão
interna para os Sinais de Voz trocados entre
terminais da mesma. Por Sinais de Voz deve-se

64 ◆

de volume, foram desenvolvidas outras
soluções que permitem Módulos mistos.

entender os sinais de voz digitalizados
propriamente ditos ou sinais de dados a
64 kbit/s. A estrutura de comutação oferece
conexões de circuitos a 64 kbit/s.
O estabelecimento das conexões é feito
parte de forma centralizada nos Módulos de
Comutação e parte de forma distribuída nos
Módulos de Terminais, através dos acessos e
das interfaces que os conectam. Em instalações
cujos Planos são constituídos por Módulos
Integrados (MI), a parte centralizada do
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Acesso Pleno é a propriedade de qualquer
canal de qualquer via de entrada poder acessar
sem restrições qualquer canal de qualquer via
de saída escolhido. Bloqueio é a probabilidade
de que não se possa realizar uma conexão
solicitada, tendo pelo menos um par qualquer
de canais de entrada e saída livres e com a
matriz de comutação funcionando sem falha.
Cada Plano incorpora de um a oito
Módulos de Comutação (MX), de modo que
uma plataforma com quatro Planos pode
conter até 32 MX. A cada MX se conectam os
Enlaces de Voz de até oito Interfaces
Intermodulares (IH-4). Como cada IH-4
possui dois enlaces de Voz, a cada MX se
conectam até 16 Enlaces Intermodulares de
Voz, todos pertencentes a seu plano. Cada um
destes enlaces possui 64 canais de voz.
Todos os MX de um mesmo Plano se
interconectam entre si através de Interfaces
Padrão Hardware (IH-13). Na sua conﬁguração
mínima, a central possui um único MX por
Plano ou então um único MI, e portanto um
máximo de oito Interfaces Intermodulares
(IH-4) por plano.
Conﬁguração do Sub-Bastidor de
Comutação – SBX – Um Módulo de
Comutação é composto por duas placas SPS,
uma placa TCM e até quatro placas DXD/QXD.
Além disso, tem-se uma placa CTE, uma placa
RIS e 2 placas DAP (para que a CTE tenha
acesso às Vias de Comunicação da Interface
IH-4). Todas as placas do Módulo de
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FMC

DXD-QXD

DXD-QXD

DXD-QXD

DXD-QXD

CTE

RIS

TCM

SPS

SPS

DAP

O conjunto de todos os MX de um mesmo
Plano de Central constitui uma Matriz de
Comutação de Central (MACO-C) que
permite uma interconexão com Acesso Pleno e
Bloqueio Nulo entre todos os canais das vias de
entrada e de saída de todos os Enlaces
Intermodulares daquele Plano.

Sub-Bastidor de Comutação – SBX

DAP

estabelecimento da conexão para os Sinais de
Voz é realizada nestes Módulos.

Comutação se interligam através de um Painel
Traseiro em circuito impresso (PMX). Quando
utilizada a placa DXD, são conectados até
quatro MX por Plano de Central; com a placa
QXD, até oito MX por Plano de Central.

Módulo de Sincronismo – MS
O MS possui como função básica a
geração e distribuição primária de
sincronismo. A Geração de Sincronismo da
plataforma é realizada sempre de modo
triplicado, utilizando para isto três
Controladores/Geradores de Sincronismo
(placas CGS) que estão em MS da plataforma.
Os Módulos de Sincronismo trocam
informações entre si, através da interface
IH-10, que lhes permitem sincronizar-se em
freqüência e em fase. A IH-10 é a única
interface existente entre Planos de Central.
O MS pode apresentar as conﬁgurações:
MS-G – Gerador de Sincronismo Simples e
MS-D – Duplo Gerador de Sincronismo.
O MS-G corresponde a uma placa
processadora CTE, suas Unidades de Acesso ao
Plano e uma placa CGS. O MS-D corresponde
a uma placa processadora CTE, suas Unidades
de Acesso ao Plano e duas placas CGS; é
utilizado para formar o conjunto de três
Geradores de Sincronismo quando a
plataforma possui apenas dois MS. Neste caso,
um MS é conﬁgurado como MS-G e outro
como MS-D, mantendo o total de três
Geradores. Os MS são incorporados
ﬁsicamente nos sub-bastidores de Sinalização e
Sincronismo (SBS).
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Módulo de Sinalização – MZ
O MZ possui a função de estabelecimento
das conexões para a troca de mensagens entre
os vários processadores da plataforma,
chamada de função de Sinalização Interna, e
interconecta até 64 enlaces de Sinalização das
Interfaces Intermodulares (IH-4) do seu Plano,
dispostos numa topologia barramento-estrela.
O módulo de sinalização possui um
alocador de recursos de comunicação e
regenerador de sincronismo (placa CSP –
Controlador de Sinalização Paginada ou CSI –
Controlador de Sinalização Interna), enlaces de
comunicação (placas ECV – Estágio
Concentrador de Vias) e distribuidores de
enlaces de controle (placas ECC – Estágio
Concentrador de Controle). Este módulo não
possui Unidades de Acesso a Plano, pois não há
troca de informações entre MZ de diferentes
planos da plataforma.
O MZ pode ser conﬁgurado através de
Páginas de Sinalização. Cada Página
corresponde a 16 enlaces de Sinalização da
IH-4. A conﬁguração mínima é meia Página
(oito enlaces), usando uma placa CSP ou CSI e
uma ECV. A conﬁguração máxima chega a
quatro Páginas, num total de 64 grupos de
IH-4, usando-se uma placa CSP, oito ECV e
três ECC.

ECV

FMC
FMC

ECV

ECC

ECV

ECV

ECC

ECV

ECV

ECC

ECV

ECV

CSP

Sub-Bastidor de Sinalização – SBZ
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Conﬁguração do Sub-Bastidor de
Sinalização e Sincronismo – SBS – As placas
CSP, ou CSI, ECV e ECC se interligam pelas
interfaces IH-8 e IH-9, via painel traseiro, do
qual partem também os cabos com os
barramentos de Sinalização de até 32 IH-4.
A placa CTE fornece a interface IH-2 para as
placas CGS. A interface IH-12 é gerada pelas
placas CGS e é distribuída aos regeneradores
primário e repetidores (funções
implementadas nas placas RIS em MX e CSP
em MZ). A interface IH-10 faz a ligação entre as
placas CGS dos MS.
Conﬁguração do Sub-Bastidor de
Sinalização – SBZ – O sub-bastidor pode ser
equipado para até quatro páginas de
sinalização. A primeira página é formada por
uma placa CSP e duas placas ECV. As demais
são compostas por uma placa ECC associada a
duas placas ECV. A placa CSP recebe também a
IH-12, para realizar a função de regenerador de
sincronismo para o MZ.

Módulo Auxiliar – MA

ECV

ECV

ECC

ECV

ECV

CSI-CSP

CGS

CGS

CTE

DAP

DAP

Sub-Bastidor de Sinalização e Sincronismo – SBS

A placa controladora CSI trata
unicamente uma página e pode ser usada em
Centrais com um máximo de 256
processadores. Em plataformas de pequeno
porte, incorpora-se o MZ no mesmo
sub-bastidor do MI e neste caso pode-se usar
somente a conﬁguração mínima de Sinalização,
com meia Página.

O Módulo Auxiliar executa
essencialmente funções de processamento, não
havendo nele hardware associado a funções
telefônicas. Pode ser usado como uma extensão
da capacidade de processamento e memória,
permitindo redundância para funções
essenciais que não controlam diretamente
terminais telefônicos. Existem duas versões de
MA; a segunda versão é uma evolução
hardware da primeira.
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Módulo de Operação e
Manutenção – MO

UPN

FMC

MML

MML

MML

DIS

RTE

SER

SPP

SPP

CGI

FMC

RTE

SER

FMM

EUDR

EUMC

Sub-Bastidor de Periféricos – SBP

FMM

Conﬁguração do Sub-Bastidor Auxiliar
– SBA – Num SBA são equipados dois MA.
Ele é composto de um painel traseiro PMP, e
para cada MA, temos uma fonte FMC, duas
placas SPP, uma placa UPN mais MEM ou
placa CGI, e uma SER ou DIS. A posição da
placa SER possui saídas adicionais para
controle de equipamentos externos.

Sub-Bastidor de Operação e Manutenção – SBO – 2ª v

EUDR

As placas UPN e MEM são próprias da
primeira versão do MA. Na segunda versão, a
placa controladora CGI engloba as funções de
todas essas placas e outras funções adicionais,
tais como interfaces SCSI-2 e Ethernet.

Sub-Bastidor de Operação e Manutenção – SBO – 1ª v

SPP

O MA é composto por uma placa
processadora de alta capacidade (UPN ou
CGI), unidades de memória adicionais (placas
MEM), até quatro Unidades de Acesso ao Plano
(até duas placas SPP), e ainda pode ser
conﬁgurado com uma placa SER (controle de
dispositivos seriais) ou uma placa DIS
(controle de periféricos), quando necessário.

A plataforma contêm um único MO pois
suas funções são consideradas não essenciais
aos serviços telefônicos, no sentido em que tais

SPP

RTE

SPP

SPP

CGI

FMC

RTE

SPP

SPP

Sub-Bastidor Auxiliar – SBA – 2ª versão

O Módulo de Operação e Manutenção se
relaciona com o Meio Externo para executar
funções de O&M, e também provê a adequação
dos sinais de entrada e saída para a ligação com
equipamentos periféricos à plataforma.
A partir de alguns desses periféricos,
executam-se alterações na plataforma (por
exemplo, inclusão ou retirada lógica de módulos
e assinantes) e carga ou recarga de programas e
dados de conﬁguração do Sistema.

EUDF

UPN

FMC
FMC

MML

CGI

SER/MML

RTE

SPP

SPP

UPN

FMC

MML

RTE

SER/MML

SPP

SPP

Sub-Bastidor Auxiliar – SBA – 1ª versão
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EUDR

EUMC

EUDR

EUDF

FMC

CGI

SPP

SPP

Sub-Bastidor de Operação e Manutenção – SBO – 3ª v
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Existem três versões de MO; na segunda e
terceira a placa CGI incorpora as funções das
placas UPN,MEM, MML, DIS e FMG.
Associado ao MO de primeira e segunda
versão há sempre um Sub-Bastidor de
Periféricos (SBP)que é equipado normalmente
com unidades de disco magnético rígido
(duplicado), disco magnético ﬂexível e ﬁta
magnética tipo cartucho.
Existem outras interfaces para periféricos
de entrada e saída, tais como discos rígidos e
ﬂexíveis, ﬁtas cartucho adicionais e também
várias outras Interfaces Seriais para terminais
de Vídeo, impressoras, teleimpressoras e outros
equipamentos que utilizam o Protocolo de
Comunicação X-25. No MO de terceira versão,
os periféricos são equipados no próprio SBO.

Módulo Integrado – MI
Para atender a conﬁgurações de pequeno
porte (até 10.000 assinantes), foi desenvolvido
um módulo que realiza as funções dos Módulos
de Comutação e Sincronismo, utilizando-se das
mesmas placas, já descritas. A geração e
distribuição do Sincronismo não sofre
alterações, mas na parte de Comutação existe
uma limitação de capacidade de conexão de até
oito interfaces IH-4.
Conﬁguração do Sub-Bastidor
Integrado – Neste sub-bastidor foram
incorporados os módulos Integrado (MI) e de
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FMC

CSP

ECV

CGS

CGS

RIS

CTE

TCM

DXD

SPS

SPS

DAP

Conﬁguração do Sub-Bastidor de
Operação e Manutenção – SBO – O SBO
consiste em um processador de alta capacidade
(CGI ou UPN), unidades de memória (placas
MEM ou MML) até quatro Unidades de Acesso
ao Plano (até duas placas SPP), e um conjunto
de unidades para o controle de dispositivos
periféricos (placas SER e DIS).

Sub-Bastidor Integrado – SBI

DAP

serviços não são afetados por sua eventual
falha, não exigindo, portanto, que sejam
implementadas com redundância.

Sinalização (MZ), para obter um
empacotamento compacto. Neste caso, o
Módulo de Sinalização tem apenas meia
página, possibilitando o acesso a até oito
interfaces IH-4. É composto por uma placa CSI
ou CSP e uma placa ECV.
O Módulo Integrado possui um único
processador compartilhado para tratamento
das funções de Comutação e de Sincronismo. É
composto por uma placa CTE, duas placas
DAP, duas placas SPS, uma placa TCM, uma
placa DXD ou QXD, uma placa RIS e uma ou
duas placas CGS. Todas as placas do Módulo
Integrado se interligam através de um painel
traseiro em circuito impresso (PMI).

Módulo de Terminais – MT
O Módulo de Terminais é a parte da
plataforma que se relaciona com o meio
externo no tocante às funções telefônicas,
interfaceando com a Rede existente (analógica e
digital).
Para terminais analógicos, o módulo
incorpora conversores analógico-digital e
digital-analógico e concentra o tráfego de
terminais em enlaces digitais internos, usando
multiplexação no tempo.
A quantidade de circuitos de interface com
a Rede Telefônica pode ser muito grande,
inﬂuenciando muito os parâmetros de custo,
tamanho, consumo e taxa de intervenções para
manutenção. O MT apresenta ótimo
desempenho, facilidade e ﬂexibilidade na
incorporação de interfaces com diferentes tipos
de terminais.
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O MT possui uma parte comum sempre
equipada (MTc, na ﬁgura 6.6), responsável
pelo processamento do módulo, controle de
voz, sinalização e sincronismo. As placas
terminais são equipadas de acordo com as
necessidades do MT em termos de interfaces de
linha e funções telefônicas, podendo existir
inúmeras combinações.

controle. Os terminais têm acesso a esses
enlaces com concentração (no caso de
assinantes) e sem concentração (no caso de
troncos).
Existem duas versões de MT.
A primeira versão 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 IH-1.

A parte comum disponibiliza às placas
terminais do módulo um conjunto de
interfaces IH-1 cada uma correspondendo a
um enlace PCM de 32 canais e sinais de
6.6

Tipos de Placas Terminais
Planos da Matriz
de Comutação

IH-1
1
16 x
Assinantes analógicos

IH-1

D
16

4 x Assinantes digitais 64 kbit

ULD

MTC

A

MTC

TAD

UTP
4 x Telefones públicos

MTC

MTC

TAB

8 x Acessos Básicos RDSI

TAP

2 x Acessos Primários RDSI

Tronco PCM
Canal Comum
Canal Associado

TDT

Outra
Central

TDT

6 x Entrada a 2 Fios

JED

6 x Saída a 2 Fios

JSD

6 x Entrada e Saída
E&M / 4 Fios

JEM

6 x Enviador / Receptor MFC / MF

DMD

Juntores
Analógicos

MTC

MTC

1

PCM

TDT

160

ULR
Concentrador - UD

MTC

MTC

MTC

MTC

TAP

JMO
ROT

4 x Receptor / MF

TMF

3 x Enviador / Receptor MFC

ERF

20 x Grupos de Conferência

TXC

MTC

MTC

MTC

MTC

JMA

CCO

TLE
TLO

UDLs

CLAD

6 x Posição de Mesa
Operadora
Robô de Testes

Máquina Anunciadora

2 x Enlaces de Sinalização
Canal Comum

MTc – Parte Comum do MT
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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
permite até 16 placas de terminais e possui
quatro interfaces IH-1.
A ﬁgura 6.6 mostra os principais tipos de
placas de terminais que o MT pode incorporar.
Um mesmo MT pode conter mais de um tipo
de placa terminal. O software aplicativo
especíﬁco, carregado na placa CTE ou CIT de
cada MT, é o conjunto de programas que trata
seus respectivos terminais.
A interface IH-1 do TRÓPICO RA é
compatível em termos elétricos (sinais) e
lógicos (protocolo) à Interface IH-1 do
Trópico R, de modo que qualquer placa de
terminais do Trópico R pode ser utilizada numa
central TRÓPICO RA.

– Terminação de Acesso Digital (TAD) –
incorpora 4 acessos a 64 kbit para terminais
digitais.
– Unidade de Linha Telefone Público (UTP) –
incorpora 4 circuitos de linha de telefone
público.
– Juntores analógicos de Entrada a dois ﬁos
(placa JED) – com 6 circuitos de juntores.
– Juntores analógicos de Saída a Dois Fios
(placa JSD) – com 6 circuitos de juntores.
– Juntores analógicos de Entrada e Saída com
Sinalização E&M (placa JEM) – com 6
circuitos de juntores.
– Receptor de Tons MF (TMF) – incorpora 4
circuitos para recepção de sinalização MF de
teclado.
– Enviador/Receptor MFC (ERF) – incorpora
3 circuitos enviadores ou receptores de
sinalização MFC entre registros.
– Detetor Multifreqüencial e Digital (DMD) –
implementa 6 enviadores ou receptores MF
ou MFC, usando processamento digital de
sinais.
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são:
– Unidade de Linha de Assinantes Analógicos
(ULD) – incorpora 16 circuitos de linha de
assinantes, cada um dos quais incluindo as

– Tronco Digital (TDT) – realiza a adaptação
de um enlace PCM de 32 canais e inclui um
comutador temporal que permite um acesso
completo dos canais de linha aos canais do
enlace da respectiva IH-1.

Os principais tipos de placas de terminais
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funções de bateria, proteção, campainha,
supervisão, híbrida e conversões A/D e D/A.
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– Robô de testes (ROT) – incorpora um
circuito que permite o teste uma a uma de
até 2.000 linhas de assinantes ligados à
Central, assim como dos seus respectivos
circuitos de linha.
– Juntor de Mesa Operadora (JMO) –
incorpora os circuitos relativos a seis
posições de mesa operadora.
– Juntor de Máquina Anunciadora (JMA) –
incorpora os circuitos de adaptação para seis
mensagens de máquina anunciadora.
– Terminação de Acesso Básico (TAB) –
incorpora oito circuitos de linha de Acesso
Básico – RDSI (só MT-2).
– Terminação de Acesso Primário (TAP) –
incorpora dois circuitos de Acesso Primário
RDSI (só MT-2).
– Terminação de Linha Elétrica (TLE) –
possue duas interfaces elétricas para enlaces
PCM-30 para soluções de Rede de Acesso,
tipo CLAD (só MT-2).
– Terminação de Linha Fotônica (TLF) –
possue duas interfaces ópticas para enlaces
PCM-30 para soluções de Rede de Acesso,
tipo CLAD (só MT-2).

6.2.3

Conﬁguração do Sub-Bastidor
de Terminais – SBT – Há dois tipos de
sub-bastidores para cada versão dos módulos
de terminais. Um primeiro tipo abriga um MT
com a sua capacidade máxima de placas
terminais e uma placa de fonte.
Um segundo tipo de sub-bastidor abriga
dois módulos de terminais; neste caso, há
um menor número de placas terminais por
módulo e , para a segunda versão, uma fonte
por módulo. Este tipo de sub-bastidor tem
grande utilidade para aplicação de terminais
tipo tronco digital e acesso primário.
Os esquemas da página anterior ilustram
os dois tipos de sub-bastidores para as duas
versões de MT. Um painel traseiro faz a ligação
entre todas as placas, existindo quatro tipos de
painéis traseiros (dois para cada versão de MT).

Soluções para diversos tipos de redes de acesso
Rede de Acesso é o conjunto de
equipamentos, meios de transmissão e
infra-estrutura correspondente existente entre
a central local e todos os terminais de usuário a
ela conectados.
Dentro de uma central telefônica, o uso
dos recursos é otimizado através do
compartilhamento. Com base em estatísticas
dos serviços solicitados, os recursos internos da
central podem ser projetados e dimensionados
de modo a permitir a utilização compartilhada
por vários usuários.
Já na Rede de Acesso, externa à central, o
tradicional é cada aparelho de assinante possuir
um par de ﬁos (de cobre), exclusivo, para
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Através de placas especiais, são realizadas
também em módulos de terminais especíﬁcos
as funções de Nível 2 de Sinalização de Canal
Comum número 7, de Conferência, de
Telecomandos e de Entrada e Saída de Falhas.

conectar-se à central: uma utilização pouco
eﬁciente para um recurso tão caro.
De fato, o assinante médio gera e recebe
chamadas durante uma pequena parcela de
tempo por dia. Valores de utilização menores
que 5% na HMM – Hora de Maior Movimento
são comuns entre assinantes residenciais.
Mas o avanço da tecnologia de
componentes eletrônicos e das técnicas de
transmissão tornou possível realizar também o
compartilhamento dos recursos de transmissão
na Rede de Acesso, implicando sensível redução
no custo do Terminal Integrado.
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UC

Módulo de Terminais Unidade Distante 1

Unidade de Linha Remota – ULR
A Unidade de Linha Remota – ULR é uma
solução TRÓPICO RA para a Rede de Acesso
que funciona como um concentrador de sinais
para um grupo de assinantes da Central. Esta
solução é implementada através do Módulo de
Terminais Unidade Distante e tem por
ﬁnalidade permitir o acesso de assinantes
ligados a uma Unidade Distante (UD) aos
recursos da Central.
A interligação entre a UD e a Central é
feita através de enlaces PCM de 32 canais a
2.048 kbit/s, padrão ITU-T.
O hardware da Unidade Distante é um
sub-bastidor similar ao Sub-Bastidor de
Terminais, sendo constituído de uma fonte de
alimentação, um processador (CDU), uma
Placa de Tratamento do enlace PCM (TDU),
até 12 placas terminais – que podem ser placas
de Assinantes (ULD) ou para Telefone Público
(UTP), uma placa para teste de linha de
assinante (ROT) e uma Placa para tratar
alarmes e telecomandos (TES).
Desta forma, a UD concentra até 160
assinantes em um enlace PCM bidirecional,
com dois pares de ﬁos (no caso de uma rede
metálica) ou qualquer outro meio digital tal

FMT
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Unidade de L inha Remota 1

Módulo de Terminais Unidade Distante 2

como sistema de comunicação óptica ou rádio
digital. Na Central, o PCM é tratado pela
Unidade Central (UC) do Módulo de
Terminais de Unidade Distante-1, com duas
placas DAP, uma CTE, uma TTS e uma TDT.
Para um número maior de assinantes, está
em fase de desenvolvimento um Módulo de
Terminais Unidade Distante-2 que, utilizando
uma nova solução tecnológica, terá maior
capacidade. Na Central, a UC é equipada com o
novo Módulo de Terminais MT-Q (módulo
com quatro IH-1) que usa uma placa CIT, uma
CCT e uma TAP. A conexão com a UD é feita
através de dois enlaces PCM-30.
A UD desta nova versão usa os mesmos
tipos de placas da UC equipada na Central, ou
seja, placa TAP para interface com os dois
enlaces PCM bidirecionais, placa CCT como
processadora, além das placas terminais que
são as mesmas da plataforma e permitem
equipar até 240 assinantes.
As UDs são instaladas em ambientes
climatizados, podem ser “empilhadas”
utilizando mecânica TRÓPICO RA e as
instalações podem ser internas ou em armários
de rua. Desta maneira, as Unidades Distantes
permitem, economicamente, capacidade ﬁnal
da ordem de 2.000 assinantes; a partir deste
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tamanho é geralmente mais econômico instalar
um Estágio Remoto de Comutação – ERC.

Concentrador de linhas de
assinantes distribuído – CLAD
O CLAD é uma solução da plataforma
TRÓPICO RA para a Rede de Acesso,
conﬁgurada numa topologia em anel, onde os
assinantes são conectados através de unidades
de derivação geograﬁcamente distribuídas.
O objetivo desta solução é otimizar a
utilização da rede física de assinantes, obtendo
assim uma sensível redução no custo do
terminal integrado. Para isto, o CLAD leva
parte da eletrônica contida na Central, relativa
à digitalização e concentração dos canais de
voz, o mais próximo possível do usuário.
O CLAD é uma solução transparente para
o usuário, em que todos os desenvolvimentos
para Faixa Estreita previstos para o
TRÓPICO RA poderão ser disponibilizados no
anel.
Arquitetura – No sistema CLAD, dois
enlaces digitais, que podem ser elétricos ou
ópticos, com sentidos de transmissão opostos
6.7

Arquitetura do Sistema CLAD
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1
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(contradirecionais) interligam várias Unidades
de Derivação de Linha (UDL) numa topologia
em anel.
A conexão à Central é feita através de um
Módulo de Terminais MT-CLAD, a partir do
qual as UDLs são controladas. Dessa forma, o
anel e suas UDLs fazem parte integral da
Central, possibilitando que um único
equipamento incorpore vários anéis CLAD.
Cada enlace contradirecional do anel
utiliza o padrão PCM 2.048 kbit/s
(G732, ITU-T) que permite a comunicação
entre as UDLs e a Central. Os enlaces, após
percorrerem todas as UDLs, retornam à
Central através do mesmo MT-CLAD do qual
se originaram e que faz a conexão do anel
CLAD à Central.
Características – Cada enlace PCM do
CLAD é constituído de 30 canais de voz, um
canal de sincronismo (canal zero) e um de
sinalização (canal 16), totalizando 60 canais de
voz e dois canais de sinalização entre a Central
e as UDLs.
A Central desempenha o papel de estação
mestre do anel e as UDLs o de secundárias.
O CLAD baseia-se na redundância ativa dos
enlaces com partição de carga: os dois enlaces
têm as estruturas de sinalização e voz
compartilhadas simultaneamente entre todas
as UDLs. Todos os assinantes conectados ao
CLAD têm acesso pleno aos canais de voz de
ambos os enlaces.
O Sistema CLAD pode atender até 512
assinantes, analógicos ou digitais
(64 kbps/RDSI), distribuídos em até 32 UDLs
no anel, sendo que cada UDL trata no máximo
32 assinantes. Totalmente equipado, o CLAD
trata um tráfego médio, por assinante, de 0,09
Erl com perda de 1%. Com menor número de
assinantes, o tráfego por usuário pode ser
maior.

32
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As UDLs são localmente alimentadas por
energia da rede pública ou por baterias locais,
durante situações de falha da alimentação
pública.
O Módulo CLAD é composto por dois
tipos de sub-bastidores, o MT-CLAD na
Central e a UDL no anel externo. O MT-CLAD
desempenha as seguintes funções:
– controle e acesso à rede de sinalização;
– acesso à matriz de Comutação;
– Controle de Protocolo de Sinalização entre a
central e as UDL;
– interface com o anel: geração/supervisão do
nível físico dos enlaces PCM, assim como
tratamento das interfaces de linha
(elétrica/óptica).
As funções do MT-CLAD são mapeadas
nas seguintes placas:
– CIT – controle e acesso aos planos de
sinalização da Central;
– CCT – controle do anel e acesso aos planos
de voz da Central;
– TAP – trata do acesso ao enlace PCM-30
(padrão G 732, ITU-T);
– TLE – interface elétrica do anel;
– TLF – interface ótica fotônica do anel.
As funções que a UDL desempenha são:
– tratamento de assinantes;

FMT

TLE/TLF

TAP

CCT

C IT

Sub-Bastidor do MT-CLAD

–
–
–
–
–

alimentação;
controle;
tratamento do protocolo;
testes;
interface de linha.

As funções da UDL são mapeadas nas
seguintes placas:
– CUC – responsável pelo controle da UDL e
tratamento de protocolo;
– TUA – placa de assinante analógica;
– TUD – placa de assinante digital
(RDSI/64kbps);
– TPU – placa de telefone público;
– RTL – placa de robô de exame de linha;
– FGU – placa de fonte que provê as tensões
necessárias às diversas placas e corrente de
toque aos usuários.
– e, para cada um dos enlaces, uma dentre os
seguintes tipos de placa de linha digital:
UIL – drop-insert de enlace do anel com
interface elétrica;
UIO – drop-insert de enlace do anel com
interface óptica;
UEO – drop-insert de enlace do anel com
interface de entrada elétrica e saída óptica
(para uso em anéis mistos, com alguns
trechos metálicos e outros trechos ópticos);
UOE – drop-insert do enlace com interface
de entrada óptica e saída elétrica (para uso
em anéis mistos);
Conﬁabilidade – Sendo um sistema que
concentra um grande número de assinantes em
um único meio comum (anel), foram
desenvolvidos recursos para garantir uma boa
conﬁabilidade contra falhas.
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Sub-Bastidor da UDL

A topologia em anel utilizada no CLAD
apresenta propriedades de tolerância a falhas
não existentes em outros sistemas. Para tanto, o
anel CLAD possui mecanismos de
reconﬁguração automática e/ou sob controle
do operador para isolar as falhas:
– falha simples – caso um enlace ﬁque
indisponível, o outro assume todo o
tráfego de assinantes;
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– falha dupla – caso os dois enlaces
apresentem falha, o mecanismo de
loop-back, fechando dois anéis parciais,
isola somente o trecho do anel com
problemas;
– falha na UDL – o mecanismo de
by-pass pode fazer com que a UDL atue
somente como um regenerador do anel,
isolando só os assinantes daquela unidade.
Empacotamento – Para viabilizar a
aproximação da eletrônica ao usuário, as UDLs
ﬁcam instaladas, normalmente, em postes. Para
que isso seja possível o empacotamento da
UDL foi projetado com cuidados especiais
quanto a:
– aterramento das UDLs;
– proteção contra distúrbios
atmosféricos e os transmitidos pela
rede de energia;
– características termodinâmicas;
6.8

Acesso sem ﬁo

FMT

TAP

TAP

E
CIT

Conﬁgurações – O CLAD pode atender
núcleos distantes da central TRÓPICO RA pela
extensão do enlace, utilizando diversos tipos de
equipamentos de transmissão, tais como:
– PCM-30;
– rádio digital (entre a central e a
primeira UDL ou entre UDLs);
– ELO (equipamento óptico);
– extensão combinada por ﬁbra óptica,
rádio e par metálico.
Desta forma, conforme a aplicação e o
meio de transmissão utilizado, a distância entre
UDLs pode chegar até a 40 km e o máximo
entre a Central e um assinante que se deseja
atender pode totalizar cerca de 500 km.
Uma aplicação do CLAD que proporciona
uma grande economia é a que utiliza os cabos
metálicos quase saturados já lançados na rede
de assinantes para a transmissão dos sinais do
anel.

Acesso sem ﬁo

E

CCT

– vibração e aerodinâmica;
– interconexões.

ERB
E

Seguindo as tendências mais modernas, o
TRÓPICO RA também disponibiliza o acesso
dos assinantes através da Telefonia Celular.
A Plataforma prevê dois tipos de solução,
Acesso Sem Fio (ﬁxo) e Celular Móvel, que
devem ser escolhidos de acordo com as
necessidades da Operadora Telefônica.

2 x 30

Fibra ótica

RSC
E

TRÓPICO RA

ERB

TRÓPICO RA

E

Acesso Sem Fio – O Módulo de
Terminais de Acesso Sem Fio é uma solução de
Rede de Acesso TRÓPICO RA para a
interligação de assinantes isolados ﬁxos via
Rádio Celular.
Esta interligação é feita através de uma
interface que permite a conexão de Estações
Rádio Base (ERBs) de diversos fabricantes,
desde que atendam ao protocolo deﬁnido. Sua
interface elétrica e física é feita por enlaces
digitais padrão E1.
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A interface entre a Central e as ERBs é
realizada via um Controlador de Equipamento
de Rádio, responsável pela gerência dos canais,
e é composta por um conjunto de enlaces PCM
de 32 canais e sinalização similar a do padrão
G732, ITU-T.
Na Central, o PCM é tratado em um
Módulo de Terminais semelhante ao Módulo
de Acesso Primário RDSI ou ao do CLAD. Cada
Módulo de Terminais de Acesso Celular Fixo
controla até 512 assinantes, com tráfego médio
por assinante de 0,192 Erl e a capacidade ﬁnal
depende da alocação de freqüências
disponíveis.

TRÓPICO RA poderá ter capacidade para
25.000 assinantes numa primeira fase, com
possibilidade de ampliação para 50.000
assinantes móveis numa segunda fase.
Neste caso, a interligação com o HLR
utilizará o protocolo IS-41 B; para a
interligação com os controladores de rádio base
será utilizada a interface IS-634.
O sistema utilizará Sinalização por Canal
Comum como transporte para as informações
de sinalização especíﬁca do Celular e a interface
elétrica e física será por enlaces digitais
padrão E1. Uma mesma Central poderá ter
assinantes comuns e celulares.

Acesso Celular Móvel – Atuando como
Central de Comutação e Controle (CCC), a

6.3

Estrutura de sincronismo
A Estrutura de Sincronismo é responsável
pela geração e distribuição dos sinais de
sincronismo, tanto para a interconexão dos

6.3.1

Descrição funcional – geração e distribuição
A geração de sinais de sincronismo é
realizada por três Geradores (GER). Esta forma
triplicada de geração (ﬁgura 6.9), associada a
uma distribuição também triplicada, garante o
funcionamento normal da central, mesmo
ocorrendo qualquer tipo de falha simples da
geração ou da distribuição.
Os geradores, sincronizados entre si,
trabalham em redundância ativa. Como estes
geradores não poderiam concentrar o envio dos
sinais de relógio necessários para alimentar
toda a central, a distribuição é feita em duas
etapas:
Distribuição Primária de
Sincronismo – Esta etapa compreende a
distribuição dos sinais de sincronismo dos
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módulos – sincronismo interno – quanto para
a interligação do sistema à rede de
telecomunicações – sincronismo externo.

geradores até um conjunto de repetidores
(REP), feita através da interface IH-12.
Distribuição Secundária de
Sincronismo – Compreende a distribuição
dos sinais de sincronismo dos repetidores até os
regeneradores dos módulos da central, feita
pelas interfaces IH-4.
Os regeneradores (REG) recebem os sinais
provenientes dos três geradores e, a partir
destes, sintetizam através de circuitos PLL –
Phase Lock Loop sinais síncronos que serão
entregues aos usuários.
Com relação ao sincronismo externo, o
TRÓPICO RA está preparado para atender o
método de sincronismo mestre-escravo com
rotas pré-selecionadas, de acordo com o Plano
Nacional de Sincronismo.

TRÓPICO RA

6.9

O controlador da geração recebe os dados
de erro de fase de vários controladores de
referência, analisa-os e envia informações aos
geradores para que estes corrijam sua
freqüência de modo a ﬁcar síncronos com uma
determinada referência.

Modelo funcional da estrutura de sincronismo

CSINC

GSINC

IH-10
IH-12

GER
IH-4

REP
REG

SUPLL
IH-9

CORIS

REG
IH-2

Usuários primários
Módulos de interconexão

Usuários
secundários
Módulos
Genéricos

REG

REG

REG

MED

MED

PCM

IES, CSM ou OSC

IH-2

TPCM

CORES

A Central TRÓPICO RA, através de seus
geradores, é sincronizável a vários tipos de
referência de sincronismo:
– PCM: sinal de relógio extraído de enlaces
PCM a 2.048 kbit/s;
– IES: sinal de relógio proveniente de interface
de sincronização a 2.048 kHz (padrão G-703
do CCITT);
– CSM: sinal de um oscilador a césio (5 MHz);
– OSC: sinal de um oscilador interno de alta
estabilidade.
Um medidor de fase (MED) associado a
uma determinada referência mede o erro de
fase do sinal de sincronismo da central, em
relação à referência associada. O controlador
da referência acessa o medidor periodicamente
para ler o erro medido, trata o mesmo e envia
as informações aos controladores da geração,
através das vias de sinalização.

6.3.2

Software de controle e supervisão
As funções de controle e supervisão
encontram-se distribuídas em processos
software que tem acesso aos elementos
hardware da estrutura. São eles: gerenciador
(GSINC), controle da geração (CSINC),
supervisão da distribuição (CORIS e SUPLL),
controlador e supervisor de referência (TPCM
e CORES), como pode ser visto na ﬁgura 6.9.
Estes processos interagem entre si para
executar as funções de controle e supervisão da
sincronização, supervisão da geração,
supervisão da distribuição/regeneração,
e supervisão do desempenho da taxa de
escorregamento em enlaces PCM.

Descrição física da estrutura de sincronismo
Os elementos funcionais, apresentados
anteriormente (ﬁgura 6.9), estão alojados em
diversas placas do sistema, alguns
implementados em placas exclusivas da
Estrutura de Sincronismo, outros alocados em
placas que possuem outras funções, além de
sincronismo (ﬁgura 6.10).

TRÓPICO RA

O sistema está preparado para tratar até
oito referências de sincronismo, mas apenas
uma delas sincroniza a central num
determinado instante. Existe uma tabela onde
se encontram as referências com seus
respectivos tipos, prioridade de escolha e
estado operacional. Do ponto de vista de
sincronização, a central se comporta como um
“grande PLL” (Malha de Captura de Fase) que
se sincroniza com uma dada referência.

Cada gerador está implementado em uma
placa CGS e esta placa possui três interfaces
externas: IH-2, IH-10 e IH-12.
Através da IH-2, o processador do módulo
de sincronismo se comunica com o processador
da placa CGS; a interface IH-10 corresponde a
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sinais de 8kHz, trocados entre as três placas
CGS, usados para a sincronização das mesmas
e detecção de falhas na geração; a interface
IH-12 corresponde aos sinais de sincronismo,
enviados na distribuição primária.
O elemento regenerador da IH-12,
responsável pela geração da IH-9, está
implementado nas placas RIS e CSP.
O elemento repetidor da IH-12 para a IH-4 está
ﬁsicamente na placa RIS. Os regeneradores dos
6.10

relógios da IH-4 estão alocados nas placas CTE
e CIT do sistema.
Com relação ao sincronismo externo, os
medidores de fase para referência PCM estão
implementados nas placas TDT Tronco Digital
e os medidores para os outros tipos de
referência estão presentes nas placas RES.
O oscilador, que fornece referência do tipo
OSC, está ﬁsicamente na placa RES.
Por sua vez, os processos softwares estão
alocados em BI ou EPIS, pertencentes ao
BS-SINC, assim denominados:

Distribuição dos sinais de sincronismo

– BI-GSINC – gerenciador;

MS
CSP

CGS
REG

Usuários
primários
IH-9

– BI-CSINC – controle da geração e
supervisão de referência;
– BI-CORIS e BI-SUPLL – supervisão da
distribuição primária e secundária
respectivamente;

IH-12

MX
RIS
REG

Usuários
primários
IH-9

– BI-CORES – controlador e supervisor de
referência;
– EPIS-TPCM – idem ao BI-CORES.

REP

IH-4

Facilidades de comunicação
homem-máquina
Usuários secundários

MT

TTS / CCT

CTE / CIT
IH-2

Gerador
de fases

REG

TDT
IH-1

Enlace PCM

MED

O gerenciador oferece interface de
comunicação homem-máquina, permitindo ao
operador acesso à base de dados da estrutura de
sincronismo por meio dos seguintes comandos:
– Interrogação/modiﬁcação da
conﬁguração atual de sincronismo (tabela
de referências);
– Interrogação sobre condições de
funcionamento dos geradores;

MT

Usuários secundários
TTS / CCT

CTE / CIT
IH-2

Gerador
de fases

REG

RES

IH-1
MED

OSC
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IES ou CSM

– Interrogação/modiﬁcação dos limites
admissíveis no comportamento das
referências de sincronismo (parâmetros
para avaliação de referências);
– Interrogação/modiﬁcação dos
parâmetros de sincronismo;
– Interrogação dos números de
escorregamentos nos enlaces PCM.
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6.4

Estrutura de voz
A Estrutura de voz é responsável pelos
caminhos internos, por onde são realizadas as
conexões, e pelo controle do acesso a tais
caminhos, que são compartilhados
dinamicamente por vários terminais.
Apesar dos sinais de voz serem a grande
fonte de tráfego para a central, outros sinais
provenientes de fontes digitais também são
comutados na mesma. A central TRÓPICO RA

6.4.1

permite o estabelecimento de caminhos
internos para todos estes sinais, através da
Comutação de Circuitos.
Na Comutação de Circuitos os caminhos
da conexão são dedicados exclusivamente
às chamadas para os quais estão alocados,
durante toda a sua duração; tais caminhos são
canais bidirecionais que possuem uma
capacidade de 64 kbit/s.

Conexões de voz entre os módulos terminais e de comutação
A Estrutura de Voz permite o
estabelecimento dinâmico e controlado de
conexões entre terminais, sendo que o número
destes pode variar de central para central.
Os terminais são divididos em grupos, cada um
associado a um MT (Módulo de Terminais).
Os terminais conectados aos MT se
comunicam entre si através dos MX (Módulos
de Comutação) existentes nos Planos de Voz.
Os Módulos de Terminais, dependendo da
versão, possuem internamente dois ou quatro
Enlaces Intramodulares de Voz, do tipo
PCM-32, que correspondem às interfaces
6.11

Conexões de Voz
IH-4

D

IH-4
MT

A ligação de cada UAP ao MX
correspondente ao seu plano é feita através de
um Enlace Intermodular de Voz (tipo PCM-64)
que faz parte da interface padrão IH-4. Estes
enlaces são compartilhados na forma de
barramentos por diversos MT.

MX 1 A
MX 1
MX 1
MX 1

C

Cada Plano de Voz interliga todos os MT
da central, através de seus Enlaces
Intermodulares. A central pode possuir de dois
a quatro planos ativos, funcionando em
partição de carga, e cada plano pode ter até oito
MX, interligados entre si.

B

MT

Tronco
Digital

Cada MT tem acesso a um dos MX de cada
um dos Planos de Voz através de uma UAP –
Unidade de Acesso ao Plano, que está
implementada em placa interna ao MT.
A interligação entre os Enlaces Intramodulares
de Voz e a UAP de cada plano é feita através de
uma função Tratador de Terminais.

A função Tratador de Terminais e as UAP
são implementadas em placas separadas (uma
TTS e duas DAP) em MT da primeira versão e
numa única placa (CCT) em MT da segunda
versão.

C

MT

padrão IH-1. Estes enlaces são compartilhados
pelas placas terminais que acessam o MT.

D
B

MX 1 A
MX 1
MX 1
MX n
MT

A cada MX chegam 16 Enlaces
Intermodulares de Voz, agrupados dois a dois
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6.12

Estrutura do Módulo Terminal

MT

IH - 1- A

UAP A

IH - 1- B

Tratador
de
Terminais

IH - 1- C

UAP B

IH - 1- D

UAP C
Placa
Terminal

Placa
Terminal

Placa
Terminal

6.13

Placa
Processadora

UAP D

Matriz de comutação completa com até 4 MX
IH-13

ECAC
para
MXs
1, 2 e 3

12
1
4 x IH-4
Voz

SPS

8
1

4 x IH-4
Voz

T

T

T

IH-7
Interna
MX 0

SPS

8

IH-7
ECJC

Placa comutadora
DXD 2 x 2 enlaces

Matriz de comutação completa com até 8 MX
ECAC
p/ MXs 0, 2, 3,…7
p/ MXs 2, 3, 4,…7

1
4 x IH-4
Voz

T

12

1
4 x IH-4
Voz

T

T

SPS

8

T

T

T

T

10

IH-7
Interna
MX 1

Placa comutadora
QXD 4 x 2 enlaces
(Até 4 placas)

MX - 1

IH-13

ECAC
de outros
MXs IH - 13

12
1
4 x IH-4
Voz

8

SPS

8

T

T

T

T

T

T

T

SPS
IH-7
ECJC

MX - 0
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T
10

1
4 x IH-4
Voz

Placa comutadora
QXD 4 x 2 enlaces
(Até 4 placas)

O MX pode ter até quatro placas QXD, o
que é suﬁciente para tratar os ECAC de um
Plano de Voz com oito MX. O conjunto de
placas comutadoras de todos os MX de um
plano constitui uma matriz quadrada de
estágios temporais (T) com acesso pleno e
bloqueio nulo.

T

SPS

8

Em cada MX, cada conjunto ECAC entra
em um Estágio de Comutação Temporal,
formado por placas comutadoras. Existem dois
tipos de placas comutadoras:
– comutadora de dois enlaces de entrada
para dois enlaces de saída (placa DXD);
– comutadora de quatro enlaces de
entrada para dois de saída (placa QXD).

(Até 4 placas)

MX - 0

6.14

T
10

em oito interfaces intermodulares IH-4. Os
enlaces intermodulares são tratados, em grupos
de oito, através dos conversores
Série-Paralelo-Série (SPS). Um MX incorpora
até duas placas SPS, sendo que cada uma gera
um enlace paralelo chamado de Enlace de
Canais A Comutar (ECAC) que multiplexa os
512 canais dos seus correspondentes oito
enlaces intermodulares. Cada um destes enlaces
constitui uma interface padrão IH-13 (oito
linhas de voz mais quatro auxiliares), que é
distribuída por todos os MX do Plano de Voz,
inclusive para seu MX de origem.

IH-7
Interna
MX 0

Cada enlace de saída do estágio de
comutação temporal num MX é constituído
pelas saídas de uma ﬁleira de estágios T, um
relativo a cada um dos ECAC do plano, e é
chamado de Enlace de Canais Já Comutados
(ECJC), formando a interface IH-7, que é
composta por dez linhas (oito de voz e duas
auxiliares). Cada enlace ECJC vai para um
Conversor Série-Paralelo-Série, placa SPS,
onde é convertido para os oito Enlaces
Intermodulares, correspondentes a quatro
interfaces IH-4 voz, que se interligam aos MT.
O controle dos canais a serem comutados
e da atenuação para os mesmos é feito na placa
Tratadora de Comandos da Matriz (TCM).
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6.15

Software de controle

Módulo de comutação completo para 8 MX

O controle das funções de comutação
dentro de um MT é feito por um BI software,
denominado CCOMT (Controlador de
Comutação nos Módulos de Terminais), que
reside em todo MT.

TCM
Interface de Controle IH-6

QXD

QXD

QXD

QXD

IH-7
ECJC

1
4 x IH-4

SPS

8

IH-13
12

1
4 x IH-4

SPS

8

10
ECAC

MX

IH-13

6.16

IH-13

IH-13

Existe também um BI software que
gerencia o estado dos recursos de comutação
chamado GCOMU (Gerenciador de
Comutação), que ﬁca no Módulo de Operação
e Manutenção (MO). Todos estes BI fazem
parte do BS de Comutação.

IH-13

Testes de continuidade
MT

MX
Detector
de Padrão

Gerador
de Padrão

IH - 4
Detector
de Padrão

Gerador
de Padrão

Teste serial
MX

MX

Gerador
de Paridade

IH - 13

Reﬂetor
de Paridade

Detector
de Paridade

Teste paralelo

6.4.2

Testes de Continuidade
Para manter o Grau de Serviço e a
conﬁabilidade necessária, a Estrutura de Voz
monitora e testa os canais envolvidos em cada
conexão. Para isto, realiza testes de
continuidade dos caminhos internos de voz,
que podem ser divididos em duas partes:
– teste serial dos Enlaces Intermodulares,
que interligam os MT aos MX;
– teste paralelo interno à matriz de
comutação, envolvendo a interligação dos
MX de um plano.

Alocação de canais para terminais e comutação
Uma chamada entre dois terminais
envolve duas etapas. Na primeira, aloca-se um
canal para cada terminal e na segunda, estes
canais são comutados entre si.
A alocação de um canal segue os seguintes
passos:
– um BI de Aplicação pede um canal ao
BI CCOMT;
– o CCOMT pede um canal ao CCOMX;
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O controle das funções de comutação no
MX é feito por um BI chamado CCOMX
(Controlador de Comutação nos Módulos de
Comutação).

– o BI CCOMX escolhe um canal,
programa o hardware do MX e responde
ao BI CCOMT;
– o BI CCOMT programa o hardware do
MT e responde à Aplicação.
A comutação entre dois canais é feita pelo
BI CCOMX, programando o hardware, após
pedido de um BI da Aplicação. Com os canais já
comutados, a Aplicação pode pedir a atenuação
de voz para cada um deles.
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Todos os elementos da estrutura são
supervisionados dinamicamente; e, em caso de
falha, são gerados e registrados alarmes. Em
termos de O&M, são oferecidos, entre outros,
comandos para visualizar o estado operacional
dos MX e para supervisionar a ocupação de
canais.

6.5

Sistema mecânico
de polarização
facilita a correta
instalação das
placas

....... ....... .

A placa CGI exibe tecnologia de
montagem SMD. É um exemplo do
contínuo processo de evolução da
plataforma TRÓPICO RA
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6.17

Comutação

MT

Canal x

MX

IH - 4

MT

Canal y

Empacotamento eletromecânico
O Empacotamento Eletromecânico da
central TRÓPICO RA é composto pelas placas
de circuito impresso, onde são montados os
circuitos eletrônicos; pelos sub-bastidores,
onde são inseridas as placas de circuito; pelos
bastidores, onde são montados os
sub-bastidores; e pela cabeação.

Outro importante ponto adotado foi o da
ﬂexibilidade do projeto do Empacotamento,
garantindo sua modularidade, o que facilita a
instalação, manutenção e expansão.

O sistema de energia, incluindo sua
distribuição, o sistema de proteção elétrica e a
estrutura de aterramento, também são partes
do Empacotamento.

Foi também considerada a capacitação do
parque industrial instalado no País,
desenvolvendo-se novos fornecedores e novos
produtos, buscando sempre a escolha de
materiais adequados ao projeto, após
exaustivos testes internos e em laboratórios
credenciados.

A concepção do empacotamento
eletromecânico do TRÓPICO RA adotou a
norma internacional DIN 41612, utilizada pela
grande maioria dos fabricantes de
equipamentos de comutação, onde estão
estabelecidos os principais padrões de medidas
mecânicas e de conexão, como tamanho de
placa, de sub-bastidor e bastidor.

Foram adotadas ferramentas CAD, CAE e
CAM de última geração, tanto na geração do
projeto de traçado das placas de circuito
impresso como nos projetos mecânicos,
incluindo simulações, em várias frentes, para a
deﬁnição das soluções mais harmoniosas e que
atendessem os requisitos de qualidade e
produtividade com baixo custo.

Placa de circuito impresso
O TRÓPICO RA adotou, em suas placas
de circuito impresso, as dimensões de
223,4 mm (6 U) por 340 mm, com 1,6 mm de
espessura, com substrato em ﬁbra de vidro tipo
FR-4. Com a evolução tecnológica dos
componentes e com o adensamento das
funções das placas, são utilizadas placas de
dupla face e de multicamadas, com montagem
convencional e em superfície (SMT).
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A interligação das placas ao meio externo
é realizada através de dois conectores da família
euro-connector, conforme padrão DIN tipo R,
reverso, montados na parte posterior da placa,
com 64 ou 96 vias, conforme a necessidade.
Esta técnica é conhecida como conexão
indireta.

Ventilação natural
e duas
possibilidades para
a cabeação:
simplicidade e
economia

....... ....... .

Por questão de segurança, as placas
possuem um sistema mecânico de polarização
que impede a inserção de placas em posições
indevidas, evitando-se danos às mesmas. Isto é
feito com a utilização de polarizadores nos
sub-bastidores e fendas nas placas e através de
codiﬁcações, atendendo até 70 combinações
diferentes de famílias de placas.
As placas possuem um painel frontal onde
podem ser instalados dispositivos luminosos
(leds e displays – para informar os estados de
funcionamento da placa) e chaves, além de
servir como suporte para o sistema de extração
de placa.

Sub-bastidores
O sub-bastidor é composto por uma
estrutura metálica, com guias que direcionam
as placas e por uma placa de circuito impresso,
denominado painel traseiro, responsável pela
interconexão das placas, unidades e elementos.
Para garantir a conexão entre as placas de
circuito e o painel traseiro, o sub-bastidor
possui uma trava coletiva de placas.
As guias de placas citadas acima são
encaixadas numa régua calibrada, que permite
a montagem das placas em passos múltiplos de
5,08 mm de distanciamento, com total
ﬂexibilidade para qualquer equipagem.
Dois tipos de sub-bastidores são utilizados
no TRÓPICO RA: um, com 6 U de altura e
outro com 4 U (U corresponde a 43,35 mm,
conforme a norma DIN). O sub-bastidor de
4 U é usado para distribuição de energia no
bastidor.

Bastidor
O bastidor é uma estrutura metálica onde
são montados os sub-bastidores, todo o sistema
de cabeação da central e toda a estrutura de
aterramento.
Com 46 U de altura por 23" de largura, o
bastidor tem duas portas frontais e duas
traseiras, removíveis, permitindo total acesso
para os operadores. As portas frontais possuem
aberturas especiais para a entrada de ar, que
auxiliam no sistema de ventilação.
Outra característica de grande relevância é
o sistema de ventilação natural, através da
utilização de plano deﬂetor e a formação de
dutos por onde passa a corrente de ar quente
por convecção natural, garantindo que o
bastidor trabalhe com grande eﬁciência, sem
nenhum sistema de ventilação forçada.
Todo o sistema é modular, permitindo a
montagem dos bastidores em ﬁlas, tendo sido
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desenvolvidos kits especiais que permitem um
perfeito arremate nas junções.

Superestrutura e piso falso
Para facilitar a instalação da central
TRÓPICO RA, o seu empacotamento está
preparado para receber os cabos de interligação
tanto por cima como por baixo. Para cabeação
por cima, foi desenvolvida uma superestrutura
que é montada sobre os bastidores, onde
correm os cabos de sinais e de energia. Para a
cabeação por baixo é necessária a existência de
piso falso na sala da central.

Empacotamento elétrico
Como a arquitetura hardware das centrais
TRÓPICO RA é modular, todo o sistema de
cabeação também segue esta orientação,
permitindo as conexões e as desconexões com
um mínimo de interferência no funcionamento
da central. Para isto, foram especialmente
desenvolvidos conectores do tipo hermafrodita,
que garantem esta ﬂexibilidade associada à
praticidade operacional.

Sistema de alimentação

também é considerada alimentação secundária,
sendo obtida através de conversores CC/CA,
instalados no EDEG.
Uma nova versão de conversor CC/CC,
tem a metade da largura da versão anterior de
conversor e incorpora inclusive o gerador de
toque de campainha. Esta diminuição permite
o ganho de uma posição de placa no
sub-bastidor.

Malha de terra
A malha de terra do TRÓPICO RA
funciona como um plano de referência da
central. É implementada através de uma malha
de condutores, de forma a obter valores muito
baixos de impedância entre dois pontos
quaisquer do equipamento. Todos os módulos
da central são referenciados a esta malha de
terra, possibilitando a troca de sinais nas
interfaces cabeadas com um mínimo de
interferência, minimizando o acoplamento
indevido de surtos de tensão/corrente
provenientes de descargas atmosféricas
induzidas nas linhas de assinantes e que tenham
atravessado a proteção primária do
Distribuidor Geral.

Para garantir alta conﬁabilidade na
alimentação, o quadro de distribuição de
corrente contínua primária para as centrais
TRÓPICO RA possui proteção especial, com
saída independente para cada bastidor. Além
disto, cada bastidor é equipado com um
elemento de distribuição de energia,
denominado EDEG que provê a proteção
elétrica, independente, em nível de módulo,
além de realizar a função de ﬁltragem.
O sistema de alimentação secundária
utiliza conversores CC/CC por sub-bastidor, o
que limita o efeito de uma falha no conversor a
um único processador.
A geração da corrente de toque para a
campainha dos telefones dos assinantes
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7 Funções telefônicas
Funções telefônicas são o conjunto de
operações que uma central telefônica executa
para atender às necessidades dos usuários.
Através destas funções, que recebem também o
nome de processamento de chamadas,
independente da tecnologia a que pertençam, o
equipamento identiﬁca a origem e o destino da
chamada e lhe dá o prosseguimento mais
conveniente.
Este capítulo expõe como a central
TRÓPICO RA executa as funções telefônicas,

7.1

Compatibilidade
com os principais
tipos de terminais

....... ....... .

TRÓPICO RA

Seguindo este objetivo, os itens a seguir
tratam dos meios de ligação da Central
TRÓPICO RA com o ambiente externo e das
duas fases em que é dividido o processamento
da chamada telefônica: fase de estabelecimento
e fase de supervisão.

Ligação com o ambiente externo
Cada um dos usuários de uma central
telefônica normalmente é ligado a ela através de
um par de ﬁos ou de alguma solução de rede
compartilhada, enquanto a própria central é
ligada a outras através de elementos de ligação
chamados juntores. O sistema de troca de
informações entre duas centrais ou entre uma

7.1.1

identiﬁcando a origem, detectando as
solicitações do usuário, dando atendimento às
mesmas, estabelecendo a chamada pelo
caminho mais adequado e fazendo a sua
supervisão.

central e seus usuários recebe o nome de
Sistema de Sinalização Telefônica.
A seguir, é descrita a maneira como a
central TRÓPICO RA se liga a seus usuários
e/ou a outras centrais, bem como os sistemas de
sinalização que usa para tal.

Meios de ligação usados nas centrais TRÓPICO RA
Meios de ligação são os elementos
através dos quais a central se comunica com
o mundo telefônico externo, para prestar
serviços aos seus usuários ou para participar
da prestação de serviços a usuários de
outras centrais.
A plataforma TRÓPICO RA tem condição
de se ligar a qualquer tipo de usuário de central
telefônica, desde que sejam respeitadas as
normas vigentes de interconexão. São
relacionados, a seguir, tanto os elementos de
ligação da central TRÓPICO RA com os seus
próprios usuários como os seus outros
elementos de ligação.

Terminais de usuários da central
A central TRÓPICO RA está preparada para
oferecer os seus serviços a qualquer tipo de
usuário que venha a ser ligado.
Linhas de ligação com usuários podem ser
associadas, formando grupos de linhas para
atender grupos de usuários ou equipamentos
de maior capacidade de tráfego. Este mesmo
tipo de terminal pode também ser usado para
oferecer alguns serviços especíﬁcos, como, por
exemplo, o de Despertador Automático.
A central TRÓPICO RA aceita os seguintes
tipos de terminais:
– de acesso a aparelho decádico ou MF;
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Tecnologia de
ponta no Módulo de
Terminais 2
Expandido

....... ....... .

– de acesso a aparelho comunitário decádico
ou MF;
– de acesso a aparelho de TP local ou IU, com
sinalização MF ou decádica;
– de acesso a ramais de PABX virtual;
– de acesso a troncos de PABX;
– de acesso digital a 64 kbit/s;
– de acesso digital a 2,048 Mbit/s;
– de acesso a concentradores de linhas de
assinantes tipo CLAD, UD;
– de acesso básico a RDSI (2B+D);
– de acesso primário a RDSI (30B+D);
– de acesso a Rádio Base de sistema
celular ﬁxo.
Na central TRÓPICO RA, esses terminais
de acesso são sempre agrupados em Módulos
de Terminais, que provêem circuitos de
interfaceamento com os usuários, conforme
descrito a seguir.
Módulo de Terminais 1 – Neste
módulo pode-se colocar:
– duas placas DAP (de acesso aos planos da
Matriz de Comutação, da Sinalização e do
Sincronismo);
– uma placa de processamento do Módulo
CTE;
– uma placa de tratamento de terminais TTS;
– até 10 placas de Terminais contendo os
circuitos de interfaces com os usuários,
como detalhado a seguir:
Placa ULD – contém 16 interfaces para
aparelhos telefônicos decádicos ou MF,
troncos de PABX analógicos e uma interface
que pode ser utilizada, opcionalmente, para
TP (local ou IU);
Placa UTP – contém quatro interfaces para
Telefone Público local ou IU, com
sinalização MF ou decádica, para centrais
comunitárias, telefone comunitário etc.;
Placa TAD – contém quatro interfaces para
usuários com acesso digital a 64 kbit/s;
Placa TDT – contém uma interface para
usuário com acesso digital a 2,048 Mbit/s,
como Concentrador de assinantes tipo ULR
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– Unidade de Linha Remota, chamada UD
no TRÓPICO RA (no máximo duas placas).
Módulo de Terminais 2 Expandido –
Este módulo foi desenvolvido com a mais atual
tecnologia de componentes e possui:
– uma Placa Controladora do Módulo, CIT;
– uma Placa Controladora de Terminais, CCT
(neste novo Módulo, os circuitos de acesso
aos Planos da Central são realizados nas
Placas CIT e CCT);
– até 16 posições para Placas de Terminais que
podem ser equipados com todos os tipos de
placa do MT-1 e mais dois tipos:
Placa TAP – que contém duas interfaces
para assinantes RDSI com acesso Primário,
interfaces de acesso a Rádio Base Celular
Fixo e de acesso a concentrador de linhas
tipo CLAD (esta placa somente pode ser
usada no MT-2 e no máximo, duas placas
por módulo) e
Placa TAB – que contém oito interfaces para
assinantes RDSI com acesso Básico (esta
placa somente pode ser usada no MT-2).

Terminais de ligação com outras
centrais ou outros equipamentos
A central TRÓPICO RA está preparada para se
interconectar com qualquer central, mesa,
máquina ou equipamento especial desde que,
nesta interconexão, sejam respeitadas as
normas estabelecidas para a rede nacional de
comutação telefônica. A seguir, os tipos de
juntores usados nas ligações:
– analógicos unidirecionais, com ligação entre
equipamentos, a dois ﬁos;
– analógicos unidirecionais, com ligação entre
equipamentos, a quatro ﬁos;
– analógicos unidirecionais, com ligação entre
equipamentos, a seis ﬁos;
– digitais unidirecionais, sinalização por canal
associado, com ligação por PCM;
– digitais bidirecionais, sinalização por canal
associado, com ligação por PCM;
– digitais bidirecionais, sinalização por canal
comum, com ligação por PCM.

TRÓPICO RA

7.1.2

Tipos de sinalização entre centrais usados pelo TRÓPICO RA
executa através de Módulos de Terminais,
quando se trata de sinalização por canal
associado; e do Módulo de Terminais Canal
Comum, quando a sinalização é por canal
comum.

A sinalização entre duas centrais ou
equipamentos de telecomunicações é um
código pré-acordado, ou estabelecido em
normas, que possibilita o entendimento entre
ambos com o objetivo de prestar serviços aos
usuários.

Interconexão com
outras centrais
segundo normas da
rede nacional de
comutação

....... ....... .

Cada Módulo de Terminais é constituído
de n placas de terminais (aqui no caso, cada
uma com um ou mais elementos HW (JT/E,
JT/S, etc.), uma placa equipada com o
processador de controle e outras como já
descrito. A memória do processador de
controle é carregada com o SW relativo aos
serviços que o módulo deverá realizar. Para
facilitar a visualização, no desenvolvimento,
estes serviços são agrupados em blocos aﬁns
chamados Blocos de Serviços – BS, Conceito
Funcional. Aos serviços ou funções descritos
nos BSs, quando implementados em forma de
programas que podem ser carregados na
memória dos processadores, dá-se o nome de
Bloco de Implementação – BI, Conceito Físico.

Tradicionalmente, a sinalização telefônica
entre duas centrais compõe-se da sinalização
entre os elementos que controlam seus meios
de ligação, visando estabelecer o caminho
externo à central, por onde irá passar a voz
(sinalização de linha) e a troca de informações
relativas à chamada, visando a escolha do
melhor acesso dentro da central (sinalização de
registro).
O sistema de sinalização (de linha mais de
registro) diz-se de canal associado quando a
sinalização de registro é trocada através do
canal de voz e a de linha segue separada, por um
meio de transporte chamado canal associado
ao canal de voz. E diz-se de canal comum
quando as sinalizações de linha e de registro
seguem juntas por um caminho independente
do canal de voz.

Na sinalização por canal associado, o BI
SW do Módulo de Terminais corresponde a
dois BSs principais: o que engloba os serviços
da Terminação (ou seja, a geração e troca de
informações da central com o mundo externo)
e o que engloba os serviços da Adaptação (ou

A central TRÓPICO RA suporta todos os
tipos oﬁcializados de sinalização telefônica e os
7.1

Principais módulos envolvidos na sinalização telefônica por canal associado

Assinantes,
Junções,
Rádio Base
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etc.

MT
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MX
Via de Voz
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MACO

SW

SW
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MT
Controlador de
Receptores para
Sinalização de
Registro

HW

HW

HW
SW

Assinantes,
Junções,
Rádio Base
Celular,
etc.

SW

SW

Controlador de
Enviadores para
Sinalização de
Registro

Vias de Sinalização entre Processadores

MACO – Matriz de Comutação

TRÓPICO RA

MX – Módulo de Comutação

MT – Módulo de Terminais

◆ 87

7.2

Principais módulos envolvidos na sinalização telefônica por canal comum
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SW
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HW

HW

SW

SW

HW

HW
SW

SW

PS/PTS
de Destino

MT

MT
Controlador da
Sinalização de
Canal Comum

Central
de Destino

SW

MT
PS/PTS
de Origem

Via de Voz

HW

HW

SW

Controlador da
Sinalização de
Canal Comum

Vias de Sinalização entre Processadores

MACO – Matriz de Comutação

MX – Módulo de Comutação

MT – Módulo de Terminais

seja, a adequação das informações recebidas
na Terminação para o interior da central e
vice-versa).
A seguir, alguns tipos de sinalização
suportados pela central TRÓPICO RA.

Sinalização de linha com equipamentos
e centrais analógicas A ligação com este
tipo de centrais ou equipamentos pode ser feita
através de dois ﬁos (no caso de sinalização por
corrente continua), seis ﬁos (no caso de
sinalização E.M.), ou quatro ﬁos (no caso de
Mesa de sinalização de linha com Supervisão
Completa).
A seguir, os BSs – Conceito Funcional de
cada tipo de sinalização (identiﬁcados por 4
letras) e o BI – Conceito Físico (5 letras) que
formam quando associados e implementados.
– Corrente Contínua: juntores unidirecionais
de entrada: (JECO + AJUN)ACJECC
– Corrente Contínua: juntores unidirecionais
de saída: (JSCO + AJUN)ACJSCC
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– E.M. Contínua: juntores unidirecionais de
entrada: (JEEC + AJUN)ACJECC
– E.M. Contínua: juntores unidirecionais de
saída: (JSEC + AJUN)ACJSEC
– E.M. Pulsada: juntores unidirecionais de
entrada: (JEEP + AJUN)ACJANE
– E.M. Pulsada: juntores unidirecionais de
saída: (JSEP + AJUN)ACJANS
– Supervisão Completa: juntores
unidirecionais de saída e entrada
(TJMO+AJMO)ACOJMO

Sinalização de linha com equipamentos
e centrais digitais A ligação com este tipo
de centrais é sempre feita através de enlaces
PCM e o número máximo de juntores
controlado pelo processador do módulo chega
hoje a 120. Na memória do processador deste
Módulo de Terminais, também é carregado o
BI especiﬁcado pelo BS TSTD que tem por
ﬁnalidade o teste e supervisão do enlace PCM.
A ligação com o equipamento de Máquina
Anunciadora é feita a quatro ﬁos.

TRÓPICO RA

A seguir, os BSs de cada tipo de
sinalização e o BI que formam quando
associados e implementados:
– E.M. Contínua: junções unidirecionais de
entrada: (JDEC+AJUN+JDEP)ACJDEM
– E.M. Contínua: junções unidirecionais de
saída: (JDEC+AJUN+JDEP)ACJDEM
– Sinalização de Máquina Anunciadora:
junções unidirecionais de saída:
(TJMA+AJMA)ACJAMA
– E.M. Pulsada: junções bidirecionais:
(JDEC+AJUN+JDEP)ACJDEM
– R2 Digital: junções bidirecionais:
(JDR2+AJUN)ACJDR2

– MF-5S _ Enviador analógico:
AEMS+TENVACENVS
– MF-5S _ Receptor analógico:
ARMS+TRECACRECS
– MF-5S _ Enviador digital:
AEMS+TSINACRENV
– MF-5S _ Receptor digital:
ARMS+TSINACRENV
– MF-P _ Receptor digital para mesa:
ARMP+TSINACRENV
– MF _ Receptor analógico: TRMFACREMF
– MF _ Receptor digital: TSINACRENV
– MF _ Enviador digital: TSINACRENV

Sinalização de registro Na sinalização
de registro, quando é trocada pelo caminho de
voz, o código usado é composto de pares de
freqüências dentro da faixa de áudio.
A central TRÓPICO RA implementa os
geradores/receptores de freqüência, usando
tecnologia analógica (placas ERF-E ou ERF-R)
ou tecnologia digital (placas DMD),
incorporados em Módulos de Terminais.
O Módulo de Terminais da central que
troca os sinais de registro com o equipamento
distante ou com o registro local, quando em
funcionamento, é comutado com o juntor
ou com o terminal de assinante por onde,
durante a sinalização, já está estabelecido o
caminho de voz.
Os BSs de cada tipo de sinalização e o BI
que formam quando associados e
implementados seguem abaixo:
– MFC-5C _ Enviador analógico:
AEMC+TENVACENVS
– MFC-5C _ Receptor analógico:
ARMC+TRECACRECS
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Sinalização por canal comum
A sinalização por canal comum se caracteriza
por englobar a de linha e a de registro e por ser
trocada por um caminho exclusivo para ela,
independente do caminho de voz.
A central TRÓPICO RA está preparada
para a sinalização por canal comum, tanto para
a versão TUP, quanto para a versão ISUP.
A sinalização é realizada através do
Módulo de Terminais Canal Comum e dos
Módulos de Terminais. Na memória do
processador destes Módulos de Terminais
também é carregado o BI especiﬁcado pelo BS
TSTD que tem por ﬁnalidade o teste e
supervisão do enlace PCM.
A seguir, os BSs desta sinalização que
participam de chamada, e os BIs a que dão
origem:
– no Módulo de Terminais Canal Comum:
TMS3ACRXTX e ASURADISUP

– MFC-5C _ Enviador digital:
AEMC+TSINACRENV

– no Módulo de Terminais TUP:
ASUTACOTUP e TMS3ACENCA.

– MFC-5C _ Receptor digital:
ARMC+TSINACRENV

– no Módulo de Terminais ISUP:
ASURACISUP e TMS3ACENCA.
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7.2

Estabelecimento da chamada telefônica
O processamento das chamadas
telefônicas pode ser dividido em duas grandes
fases: a de estabelecimento e a de supervisão,
cada qual com tarefas especíﬁcas.
Na fase de estabelecimento da chamada a
central descobre o terminal que pretende
realizar uma chamada, analisa os seus dados
para decidir se dá ou não autorização ao seu

7.2.1

Recepção e tratamento das informações iniciais
Na etapa de recepção de informações a
central TRÓPICO RA detecta uma tentativa de
chamada, analisa os dados do originador e, em
função deles, autoriza ou não a chegada de
dígitos e, em caso aﬁrmativo, os recebe.
Durante a análise da tentativa da
chamada, o TRÓPICO RA identiﬁca a origem
e, em função dela, lança mão dos equipamentos
adequados para detectar os dígitos em cada
situação. A seguir descrevemos esta etapa para
os diversos tipos de origem da chamada.

A origem é assinante decádico: Esta
situação envolve apenas o BI:CONEC e o
Módulo de Terminais (BSs Terminação de
Assinante Analógico – TASA e Adaptação de
Assinantes – AASA).
7.3

Recepção de dígitos: assinante decádico, RDSI, …

MX
Assinante
Decádico,
RDSI, ...

MACO

MT
HW

Via de Voz

MA
SW

SW
CONEC

SW

Vias de Sinalização entre Processadores

MACO – Matriz de Comutação MX – Módulo de Comutação
CONEC – SW Controlador de Encaminhamento
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prosseguimento, recebe os dígitos discados,
analisa esses dígitos para determinação do
destino, escolhe o melhor caminho para
atingí-lo, propaga as informações recebidas
quando a chamada envolve também centrais à
frente e realiza a comutação entre a origem e o
destino dentro da mesma central. A seguir, o
detalhamento destas tarefas.

MT – Módulo de Terminais

MA – Módulo Auxiliar

Quando um assinante decádico retira o
fone do gancho a sua Terminação detecta o fato,
através de uma varredura lenta, e envia os
dados deste terminal ao seu Adaptador de
Assinantes que, depois de alocar um canal (por
onde irá mandar o Tom de Discar, se
necessário), toma um CONEC e lhe repassa os
dados recebidos.
O BI:CONEC, que é residente num
Módulo Auxiliar, analisa os dados recebidos,
veriﬁcando se o terminal está proibido de fazer
chamadas ou se ele tem algum serviço
suplementar do tipo Linha Direta (LD), Linha
Executiva (LE) ou Bloqueio Controlado de
Chamada Originada (BCCO). Depois desta
análise, responde ao Adaptador de Assinantes,
indicando se a chamada pode continuar, se é
necessário enviar o Tom de Discar para o
assinante e o número de dígitos que deseja
receber.
Quando o Adaptador precisa enviar o Tom
de Discar, liga a temporização de recepção do
primeiro dígito e ordena à Terminação o envio
do Tom de Discar para o assinante pelo canal
previamente alocado. A Terminação envia o
Tom de Discar para o assinante originador e
associa a ele uma varredura rápida para
detectar os dígitos que ele irá discar.
À medida que o assinante vai discando os
dígitos, a Terminação os detecta e os passa
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7.4

chamada e outro para o receptor MF escolhido)
e, depois dos canais devidamente alocados,
toma um CONEC e lhe passa os dados
recebidos do terminal do assinante originador.

Recepção de dígitos: assinante MF

MT
Assinantes
MF

HW
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MACO
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SW

HW
SW

SW

CONEC

Vias de Sinalização entre Processadores

MACO – Matriz de Comutação MX – Módulo de Comutação
CONEC – SW Controlador de Encaminhamento

MT – Módulo de Terminais

MA – Módulo Auxiliar

imediatamente à Adaptação de Assinantes para
registro e memorização. A Adaptação de
Assinantes, de cada vez, somente envia ao
CONEC, dentre estes, os dígitos que ele
solicitar.

A origem é assinante MF Esta situação
envolve o BI:CONEC, um Módulo de
Comutação e dois Módulos de Terminais (um a
que o assinante chamador é conectado, com os
BIs derivados dos BSs TASA e AASA, e o outro
com o BI:TRMF).
Quando um assinante MF retira o fone do
gancho, a sua Terminação detecta o fato através
da varredura lenta e passa os dados deste
terminal ao seu Adaptador de Assinantes, que
solicita à Terminação de Receptores MF um
indivíduo (elemento HW+SW alocado
temporariamente para esse ﬁm) para detectar
as freqüências que o assinante irá enviar.
A Terminação de Receptores MF escolhe
um dos seus indivíduos e envia a identidade
dele para a Adaptação de Assinantes que a
solicitou. A Adaptação de Assinantes passa
agora a alocar dois canais (um para a
Terminação de Assinantes que originou a
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O BI:CONEC analisa os dados recebidos,
veriﬁcando se o terminal está proibido de fazer
chamadas ou se ele tem algum serviço
suplementar do tipo LD, LE, ou BCCO. Depois
desta análise, responde ao Adaptador de
Assinantes, indicando se a chamada pode
continuar, se é necessário enviar o Tom de
Discar para o assinante e o número de dígitos
que deseja receber.
Quando o Adaptador recebe estas
informações do BI:CONEC, se precisar enviar o
Tom de Discar, ordena a comutação do receptor
MF com o terminal originador, liga a
temporização de recepção do primeiro dígito e
ordena à Terminação o envio do Tom de Discar
ao assinante.
A Terminação envia o Tom de Discar para
o assinante originador e mesmo estando ele
comutado com o receptor MF, associa também
a ele a varredura rápida para detectar os dígitos
que ele irá discar (já que a discagem poderá ser
feita por sinais decádicos ou MF).
Quando o originador discar o primeiro
dígito, ele será detectado ou pela varredura
rápida ou pelo receptor MF e imediatamente
enviado à Adaptação de Assinantes.
A Adaptação de Assinantes, se recebe o
dígito da Terminação (varredura rápida), dá a
ordem de desconexão do receptor MF, ﬁcando
apenas com o canal alocado ao terminal
originador; se recebe o dígito do receptor MF,
dá ordem de desassociar a varredura rápida do
terminal originador.
A medida que o assinante vai enviando os
dígitos, a Terminação os detecta e
imediatamente os repassa à Adaptação de
Assinantes para registro e memorização.
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A Adaptação de Assinantes apenas envia
ao CONEC, de cada vez, dentre estes dígitos, os
que ele solicitar.

A origem é assinante RDSI Esta
situação envolve apenas o Módulo de Terminais
RDSI e o BI:CONEC.
Um assinante RDSI inicia uma chamada,
retirando o fone do gancho, discando os dígitos
do destino e enviando o conjunto de todas essas
informações para a central, através do sinal
SETUP, pelo canal D de sinalização que está
sempre disponível para o terminal.
A Terminação veriﬁca nos dados do sinal
SETUP qual é o canal B cujo uso o terminal
recomenda e, caso não recomende nenhum, ele
próprio escolhe e ﬁxa para esta chamada um
dos dois canais de voz B, aos quais este terminal
tem acesso; complementa as informações
recebidas no SETUP e providencia o envio
deste conjunto de dados para a Adaptação de
Assinantes.
A Adaptação de Assinantes aloca um canal
para o terminal originador da chamada, solicita
uma instância do BI:CONEC e lhe repassa os
dados que recebeu da Terminação.

7.5

Recepção de dígitos: central distante – canal associado
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MT – Módulo de Terminais

O CONEC analisa os dados recebidos,
veriﬁcando se o terminal está proibido de
originar chamadas ou não. Depois desta
análise, responde ao Adaptador de Assinantes,
indicando se a chamada pode continuar, se
pode ser enviado o Tom de Discar ao assinante
e o número de dígitos que deseja receber (isto,
somente se o sinal SETUP não trouxer dígitos).
A Adaptação de Assinantes recebe as
informações do CONEC e, se a chamada pode
prosseguir, envia para a Terminação a indicação
que a chamada está em processo de
estabelecimento.

A origem está em outra central com
sinalização por Canal Associado: Esta
situação envolve o BI:CONEC, o Módulo de
Comutação e dois Módulos de Terminais (um
carregado com o SW do JT/E – Juntor de
Entrada e o outro com o SW Receptor MFC).
Quando a Terminação de Juntores de
entrada da central recebe o sinal de tomada da
central distante, acessa a Adaptação de Juntores
de entrada a ele associada.
A Adaptação de Juntores de entrada
solicita uma instância do CONEC para dar
andamento à chamada. O CONEC analisa os
dados recebidos e os relativos à rota de entrada
e decide se a chamada tem condições de
continuar. Em caso negativo, ele promove a
liberação; e em caso positivo, responde à
Adaptação de Juntores de entrada, autorizando
a chamada e indicando a quantidade de dígitos
que inicialmente deseja receber.
A Adaptação de Juntores de entrada
solicita um receptor MFC e, uma vez recebido,
aloca para ele um canal e outro para o juntor de
entrada em questão e solicita a comutação dos
dois (para poder detectar informações vindas
da central distante codiﬁcadas em freqüências),
deixando assim o sistema pronto para a troca
de sinais MFC.

MA – Módulo Auxiliar
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7.6

atender plenamente o pedido do CONEC, lhe
envia os dígitos solicitados.

Recepção de dígitos: central distante – canal comum

MT
Central
de Origem

MX

Via de Voz

A origem está em outra central com
sinalização por Canal Comum Esta

HW
SW

situação envolve o BI:CONEC, o Módulo de
Terminais e o Módulo de Canal Comum.
MT

PS/PTS
de Origem

MACO

HW
SW

MA

MT

SW

HW

Controlador da
Sinalização de
Canal Comum

SW

SW

CONEC

Vias de Sinalização entre Processadores

MACO – Matriz de Comutação MX – Módulo de Comutação MT – Módulo de Terminais
MA – Módulo Auxiliar CONEC – SW Controlador de Encaminhamento

A Adaptação passa, um a um, para o
receptor MFC a informação dos dígitos que o
BI:CONEC solicitou; e uma vez que possa

7.2.2

O BI:CONEC analisa os dados recebidos e
os da rota a que o juntor de entrada pertence e
decide se a chamada pode prosseguir ou não.
Se a chamada não deve prosseguir,
providencia a sua liberação; se a chamada pode
prosseguir, responde à adaptação, dando a
autorização de prosseguimento; e se ainda não
tiver os dígitos de B, informa também o
número de dígitos que deseja receber.

Análise e encaminhamento das chamadas
Nesta etapa, a central TRÓPICO RA
analisa os dados do elemento originador da
chamada. Se desta análise resultar a necessidade
de dígitos para a chamada, estes deverão ser
solicitados à origem ou providenciados no
arquivo de serviços suplementares.
Dá-se inicio à análise de dígitos e desta
análise deverá resultar um destino para a
chamada. Passa-se então a escolher o melhor
caminho para o destino e determinar se a
origem tem permissão para comunicar-se com
esse destino.

Análise dos dados da origem
A origem é assinante – Antes mesmo de
autorizar o envio do Tom de Discar, o
BI:CONEC analisa especiﬁcamente três dados
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A Adaptação do Juntor de entrada, ao
receber a primeira mensagem (IAM) do SW
controlador de sinalização no Módulo de Canal
Comum, aloca um canal para o juntor, solicita
uma instância de CONEC e lhe passa os dados.

dentre os que recebeu da origem: o relativo à
prioridade, o relativo à restrição total e o
relativo à existência ou não, para ele, de
serviços suplementares:
– sendo a prioridade de origem superior ou
igual à prioridade da central, continua a
análise de dados; caso contrário, a chamada
será descartada, com ou sem mensagem de
aviso, segundo programação;
– havendo restrição total, a chamada será
descartada, com ou sem mensagem de aviso,
segundo programação;
– havendo existência de serviços
suplementares, primeiro solicita-se a relação
dos que ele tem ativados. Se nesta relação
aparecer o Bloqueio Controlado de
Chamada Originada – BCCO, troca a
restrição, autoriza o envio do Tom de Discar
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7.7

Análises para encaminhamento

MT
Assinantes,
Junções,
Rádio Base
Celular,
etc.

HW

MA

MA
SW

SW

CDASS

CONEC

SW

descartada, com ou sem mensagem de aviso,
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– a análise do tipo de rota de entrada permite
ver se trata-se de uma rota rápida, na qual
não são enviados todos os dígitos e os dígitos
que deverão ser acrescentados aos que irá
receber. Após estas análises, responderá
positivamente à origem, indicando o
número de dígitos que deseja receber.

Vias de Sinalização entre Processadores
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CDASS – SW Controlador de Dados de Serviços Suplementares

e ﬁca aguardando dígitos do assinante. Se
aparecer LE, liga uma temporização de
Linha Executiva, autoriza o envio de Tom de
Discar e ﬁca aguardando dígitos do
assinante. E se aparecer Linha Direta LD,
avisa a origem que já tem todos os dados
necessários para o estabelecimento da
chamada e, usando o número programado
para tal em serviços suplementares, passa à
fase de análise de dígitos.
A origem é terminal de RDSI – Nesta
situação, às vezes, o BI:CONEC não precisa
autorizar o envio de Tom de Discar; mas
mesmo assim, além de realizar as mesmas
análises do item anterior, ainda veriﬁca se o
número do originador que foi passado pelo
aparelho corresponde ao número de
equipamento do mesmo. Nesta situação, os
dígitos já são enviados no primeiro sinal (de
solicitação de instância) para o CONEC.
A origem é juntor de entrada – Nesta
situação, o BI:CONEC, ao ser tomado, não
recebe nenhum dado que, pela sua análise,
possa impedir o prosseguimento da chamada.
mas analisará dados da rota a que o juntor
pertence para impedir o prosseguimento da
chamada ou garantir o seu perfeito andamento:
– sendo a prioridade da rota superior ou igual
à prioridade da central, continua a análise
dos dados; caso contrário, a chamada será
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A origem é para ligar uma máquina ou
analisar um código – Esta situação não
representa uma chamada mas um
complemento. Acontece quando se faz
necessário algum serviço do BI:CONEC,
quando ele já se desligou da chamada. As
situações mais correntes em que isto acontece
são quando se faz necessária a ligação de uma
máquina para avisar o lado chamador de
alguma transferência ou quando se faz
necessária a análise de algum código que
poderá resultar em desvio da chamada para
uma máquina ou envio do tom conveniente.

Análise dos dígitos recebidos
A central TRÓPICO RA analisa os dígitos
recebidos, um a um. Durante a análise, realiza
algumas veriﬁcações, visando decidir se a
chamada pode continuar ou deve ser
interrompida.
Veriﬁcação da restrição do assinante
(R2) – A cada dígito analisado é veriﬁcado se
ao possível destino, que a seqüência de dígitos
até agora analisados representa, é permitida a
restrição R2 associada ao terminal que os
originou. Caso seja permitida, a chamada
prossegue. Caso contrário, será interrompida,
com ou sem envio de mensagem de aviso para
a origem, segundo programação.
Embora a etapa de análise de dígitos
aconteça em todas as chamadas, a veriﬁcação
da restrição R2 acontece apenas em chamadas
originadas em assinante.

TRÓPICO RA

Veriﬁcação da marcação de origem
(MO) – A cada dígito analisado é veriﬁcado
se, para o valor da marcação de origem
associado ao terminal originador, já há um
resultado da análise.
Esta veriﬁcação acontece em todas as
chamadas, uma vez que a central
TRÓPICO RA oferece a facilidade de marcação
de origem tanto aos juntores de entrada como
aos assinantes.
Veriﬁcação do controle de tráfego para o
código de numeração – A cada dígito
analisado é veriﬁcado se o código representado
pela seqüência de dígitos até então analisada
está marcado para controle de tráfego. Se isto
estiver acontecendo, é veriﬁcado se o controle
de tráfego permite que a chamada continue. Se
positivo, dá continuidade à chamada. E em caso
negativo, a interrompe, enviando ou não,
segundo programação, mensagem de aviso
para o originador. Esta veriﬁcação pode
acontecer em todas as chamadas.

Fim da análise de dígitos Como
resultado ﬁnal da análise de dígitos, a central
TRÓPICO RA determina o tipo da chamada
em questão: se ela é terminada, de saída
normal, para mesa, para uma máquina, para
serviços especiais etc. E, antes de passar para a
próxima etapa, ainda realiza algumas
veriﬁcações:

7.8

Seleção de assinante

MT
MA

MA
SW

HW
Assinante

SW
SW

TRALI

CONEC

Veriﬁcação se a chamada é permitida à
categoria da origem – Esta veriﬁcação é feita
em todas as chamadas originadas em terminal
de assinante e pode ser realizada também em
chamadas de entrada, programando esta
situação nos dados da rota de entrada.
Veriﬁcação do controle de tráfego para
todo o código analisado – A central
TRÓPICO RA realiza, também nesta fase, o
controle de tráfego do mesmo jeito que foi
realizado cada análise de dígito.
Determinação do destino – O
principal resultado desta fase é a determinação
do destino, em função de análise dos dígitos.
Determina se a chamada se destina a um
terminal da própria central ou a um terminal
externo a ela. Em ambos os casos, oferece
também outros dados relativos ao
prosseguimento da chamada.

Análise do tipo de destino Nesta fase, a
central TRÓPICO RA analisa o tipo de destino
resultante do ﬁm da análise de dígitos e os
dados a ele associados:
Chamada terminada – Quando a
análise de dígitos determinou que a chamada é
terminada; e como, para o seu prosseguimento,
são necessários todos os dígitos do terminal
chamado, o CONEC solicita à origem os dígitos
faltantes. Este pedido é feito em tantas etapas
quantos sejam os pontos de controle de tráfego
existentes.
Chamada de saída normal – Quando a
análise de dígitos determinou que a chamada é
de saída veriﬁca se já foi atingido, em número
de dígitos, o momento programado para iniciar
a seleção do caminho (PS). Caso não tenha sido
atingido, solicita mais dígitos à origem. Nesta
etapa também poderá ser feito, se programado,
o controle de tráfego.

Vias de Sinalização entre Processadores

MT – Módulo de Terminais MA – Módulo Auxiliar CONEC – SW Controlador de Encaminhamento
TRALI – SW Tradutor de número de Lista para número de equipamento

TRÓPICO RA
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Seleção de assinante com serviço suplementar de transferência em caso de ocupado

Assinantes,
Junções,
Rádio Base
Celular
etc.

MT

MX

MT

Via de Voz

HW

HW

SW

MACO

Controlador de
Máquina
Anunciadora

SW
MA

MT

MA
SW

HW
SW

CONEC

SW

Assinantes

MA
SW

TRALI

SW
CDASS

Vias de Sinalização entre Processadores
MACO – Matriz de Comutação MX – Módulo de Comutação MT – Módulo de Terminais MA – Módulo Auxiliar CONEC – SW Controlador de Encaminhamento
TRALI – SW Tradutor de número de Lista para número de equipamento CDASS – SW Controlador de Dados de Serviços Suplementares

Seleção do destino em chamada
terminada A central TRÓPICO RA, para
selecionar o destino em chamadas terminadas,
acessa uma tabela com o número de lista
completo e obtém, como resposta, o número de
equipamento e os dados de destino relativos a
esse terminal.

Análise unitária dos
dígitos
acompanhada de
veriﬁcações

Tradução do número de lista em
número de equipamento – O BI:TRALI,
acessado com o número de lista completo,
fornece a identidade do terminal e os seus
dados de destino. A análise destes dados
permite decidir se a chamada deve ser
encaminhada ao próprio terminal ou
transferida para outro, previamente

....... ....... .
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Seleção de juntor de saída, chamada sem enviador

MX

MACO
MA

Terminal do lado B sem serviços
suplementares – Neste caso, o BI:CONEC
acessa o terminal para saber do seu estado. Caso
esteja disponível, o toma para a chamada em
questão e solicita ao lado A da chamada a
alocação de um canal de voz para o lado B no
mesmo Plano de Comutação do já alocado para
o lado A. Depois, veriﬁca se a categoria de
origem conﬂita com as restrições impostas ao
terminal de destino.
Terminal do lado B com serviços
suplementares – Neste caso, o BI:CONEC
procura o número programado como destino
para esta chamada e, conservando a instância
SW do lado B, ativa uma nova instância para
dar início à transferência, que consiste no
estabelecimento de nova chamada
complementar.

MT
SW

HW

CONEC

SW

Central
de Destino

SW

Vias de Sinalização entre Processadores
MACO – Matriz de comutação MX – Módulo de Comutação
CONEC – SW Controlador de Encaminhamento
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programado pelo assinante; se o terminal é
negado a chamadas DDC etc.

MT – Módulo de Terminais

MA – Módulo Auxiliar

Seleção do caminho para o destino –
chamada de saída A ligação da central
TRÓPICO RA com o seu meio externo é
normalmente realizada através de dois ﬁos, no
caso de terminais de assinante e através de
juntores, em todos os outros casos. Resulta pois,

TRÓPICO RA

7.11

Portanto, a seleção do caminho para o
destino consiste em, partindo do número de
encaminhamento (que é um dado resultante da
análise de dígitos), escolher, dentro do grupo de
rotas a ele associado, a rota mais conveniente e
dentro dela, o grupo de juntores e o juntor que
melhor satisfaça às exigências da chamada.

Seleção de juntor de saída, chamada com enviador

MT

MX
Via de Voz

HW

MACO

Central
de Destino

SW
MT

MA

CONEC

SW

SW

Depois de escolhido o juntor, solicita-se a
alocação de um canal de voz para ele, canal este
que será comutado mais tarde. Durante esta
etapa, atende-se também o momento
programado para acessar a central ou
equipamento distante, bem como toma-se o
cuidado de estabelecer a chamada da forma
mais econômica possível, mesmo atendendo às
exigências de sinalização. Assim, usando o
mesmo processo de seleção de destino, podem
ser estabelecidos diversos tipos de chamadas.

Controlador de
Enviadores para
Sinalização de
Registro

HW

SW

Vias de Sinalização entre Processadores
MACO – Matriz de comutação MX – Módulo de Comutação
CONEC – SW Controlador de Encaminhamento

MT – Módulo de Terminais

MA – Módulo Auxiliar

que a seleção do caminho para um
determinado destino ﬁca reduzida à escolha
adequada do juntor de saída.

Chamadas de saída sem uso do
Enviador MFC

A central TRÓPICO RA reune juntores do
mesmo tipo em grupos; estes grupos em rotas;
e as rotas, quando podem ser usadas para o
mesmo destino, em grupos de rotas.
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– saída Local/ Trânsito
– saída para Mesa
– saída para Máquina na própria central

Seleção de juntor de saída – canal comum

MT

MX

HW

Central
de Destino

SW

MT

MACO

HW

PS/PTS
de Destino

SW

MT

MA

HW

SW
SW

CONEC

SW

Controlador da
Sinalização de
Canal Comum

Vias de Sinalização entre Processadores
MACO – Matriz de comutação

TRÓPICO RA

MX – Módulo de Comutação

MT – Módulo de Terminais

MA – Módulo Auxiliar

CONEC – SW Controlador de Encaminhamento
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Chamadas de saída com uso do
Enviador MFC
– saída normal
– saída de Trânsito
– saída para Máquina normal em central
distante

7.2.3

– saída para Máquina inteligente da
própria central
– saída para Máquina inteligente da
central distante
Chamadas de saída por Canal comum
– saída por Canal comum

Ativação do destino da chamada
A etapa de ativação do destino vai do ﬁm
da análise e encaminhamento até a comutação.
Nesta etapa ativam-se os recursos externos
à central. Esta tarefa é especíﬁca de cada tipo de
terminal e dos dados programados para o
mesmo. Por exemplo: numa chamada
terminada, pode-se enviar ao terminal do
assinante de destino a identidade do
originador, se esta facilidade estiver
programada para ele; numa chamada de saída,
poderá ser necessário o envio dos dígitos
necessário para dar continuidade a chamada na
central distante.
Nesta etapa podem ser usados também
elementos auxiliares para o envio das
informações à central distante ou ao terminal
de destino.

Chamada Terminada A central
TRÓPICO RA, nesta fase e neste tipo de
chamada, aciona o controlador de terminais,
indicando-lhe as tarefas que deverá realizar. Se
uma delas for o envio para o destino da
identidade da origem, o controlador utiliza os
serviços do enviador de freqüências e, após
cumpridas as tarefas que lhe foram conﬁadas,
passará para a fase de comutação.

que pelo caminho de voz possam transitar as
informações MFC entre a central anterior e a
posterior.

Saída Normal Na central TRÓPICO RA,
nesta fase e neste tipo de chamada, o
BI:CONEC aciona o controlador de terminais
de juntores e, junto com esta ordem, envia-lhe
os dados que precisa para continuar a chamada
e a maneira como deve dar-lhe prosseguimento
e se libera.
O controlador de terminais de juntores,
atendendo a ordem recebida, toma um
enviador MFC, passa-lhe os dígitos recebidos
do BI:CONEC que precisa enviar para frente,
comuta-se com ele e depois, faz a ocupação do
juntor de entrada da central distante, deixando
passar para ele o primeiro dígito a ser enviado.
Depois, à medida que a central distante vai
pedindo dígitos, esta os envia enquanto tiver ou
repassa os pedidos para a central anterior.
Quando o controlador de juntores receber
a informação de que os dígitos enviados foram
suﬁcientes e que a chamada teve sucesso,
descomuta-se, libera o auxiliar e passa para a
etapa de comutação.

Saída por Canal Comum Na central
Saída Tandem A central TRÓPICO RA,
nesta fase e neste tipo de chamada, não usa os
serviços do enviador de freqüências. Após a
tomada bem sucedida do juntor de entrada
distante, passa imediatamente para a fase de
comutação, já que isto se faz necessário para
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TRÓPICO RA, nesta fase e neste tipo de
chamada, o BI:CONEC aciona o controlador
de terminais de juntores e, junto com esta
ordem, envia-lhe os dados que precisa para
continuar a chamada e a maneira de como deve
dar-lhe prosseguimento e se libera.

TRÓPICO RA

O controlador de juntores, atendendo a
ordem recebida do BI:CONEC, pede ao SW
controlador de sinalização o envio de
mensagem para a central à frente com os dígitos
e informações da chamada recebidos e atende a
novos pedidos que, por ventura, lhe sejam
feitos pela central à frente. Quando o
controlador de juntores receber mensagem
com a informação de que os dígitos enviados
foram suﬁcientes e que a chamada teve sucesso,
passa para a etapa de comutação.

Saída para Equipamentos Na central
TRÓPICO RA, nesta fase e neste tipo de
chamada, o BI:CONEC aciona o controlador

7.2.4

de terminais de juntores e, junto com esta
ordem, envia-lhe os dados que precisa para
continuar a chamada e a maneira de como deve
dar-lhe prosseguimento e se libera.
O controlador de juntores atende a ordem
recebida do BI:CONEC e, se tiver que enviar
dígitos através de freqüências, comuta-se com o
enviador de freqüências. Uma vez que receba a
informação de que os dígitos enviados foram
suﬁcientes e que a chamada teve sucesso,
desconecta-se do enviador, dá-lhe ordem de
liberação e passa para a fase de comutação.
Caso contrário, o controlador ativa ou ocupa o
equipamento e passa para a fase de Comutação.

Comutação – estabelecimento de caminhos de voz
Nesta etapa, a central TRÓPICO RA
estabelece um caminho de voz entre os
elementos a serem comutados, através de uma
comutação digital. Esta tarefa é sempre
realizada pelo Módulo de Comutação que está
pronto a receber solicitações de qualquer
Módulo de Terminais.
O Módulo de Comutação realiza também,
a pedido, a tarefa de alocar canais para
determinados equipamentos que serão
posteriormente comutados. A seguir
detalhamos os diversos tipos de comutação que
a central TRÓPICO RA oferece.

terminal de origem, como para o equipamento
terminal de destino na central. É também o
lado A que se encarrega de solicitar a
comutação; mas a descomutação pode ser
solicitada por qualquer um dos lados.
Durante a recepção ou envio de dígitos
através de freqüências, são sempre os módulos
de terminais de assinantes ou de juntores que se
encarregam de solicitar a alocação de canais
para os elementos do módulo de auxiliares a
que se devem comutar; assim como a
comutação e descomutação com os mesmos.

Comutação 1/n O Módulo de Comutação
Comutação Normal Damos o nome de
comutação normal àquela que consiste em
estabelecer um canal de voz entre os dois
elementos a serem comutados. Esta ligação
possibilita o envio e recepção de voz ou a
transferência de informação em até 64 kbit/s
entre os elementos comutados em ambos os
sentidos.
Na fase de estabelecimento do caminho de
voz, normalmente é a Adaptação do Módulo de
Terminais do lado A da chamada que solicita a
alocação de canais, tanto para o equipamento

TRÓPICO RA

da central TRÓPICO RA possibilita a
comutação de uma única máquina com vários
terminais de assinantes e/ou juntores,
simultaneamente. Este tipo de comutação
estabelece vários caminhos de voz, todos eles
partindo de um mesmo ponto, que é o
equipamento da máquina.
Este tipo de comutação possibilita a
transmissão de voz apenas no sentido da
máquina para os terminais a ela comutados e
tem sua principal aplicação no envio de
mensagens gravadas.
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Supervisão – Canal Associado

MX

MACO
Assinantes,
Junções,
Rádio Base
Celular
etc.

MT

MT
Via de Voz e
Sinalização de Linha

HW

HW
SW

Via de Voz e
Sinalização de Linha

Assinantes,
Junções,
Rádio Base
Celular
etc.

SW

SW

Vias de Sinalização entre Processadores
MACO – Matriz de comutação

7.3

MX – Módulo de Comutação

MT – Módulo de Terminais

Supervisão da chamada telefônica
A segunda grande fase do processamento
das chamadas telefônicas é a de supervisão. Na
central TRÓPICO RA, ela tem início após a
conﬁrmação da comutação e vai até o ﬁm da
chamada.
Durante esta fase, ﬁcam envolvidos apenas
dois tipos de módulos: o de terminais, com dois
elementos envolvidos (um para controlar o
terminal de destino e outro para controlar o de
origem) e o módulo de comutação, para
comutar os dois elementos que irão conversar.
A fase de supervisão pode ser dividida em
várias etapas, de acordo com as tarefas a serem
realizadas atendimento, conversação, tarifação e
liberação. A seguir, será visto o detalhamento de
cada etapa.

Atendimento
Para a central TRÓPICO RA, o
atendimento tem início com a conﬁrmação de
que a comutação foi realizada e termina com o
atendimento da chamada.
Durante esta etapa, existe uma ligação de
voz estabelecida entre os lados A e B mas
somente se permite a passagem de voz no
sentido do lado B para o A. Nesta etapa, a única
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tarefa que a central realiza consiste na
colocação de corrente de chamada para o
terminal de destino e um tom de controle de
chamada no sentido do terminal de origem;
além disso, controla o tempo de atendimento
que, se ultrapassado, ocasionará a liberação da
chamada; e, se não, será computado e
registrado como o tempo que o terminal levou
para dar atendimento à chamada.

Conversação
A conversação tem início com a recepção
do sinal de atendimento (que é quando se
habilita a comunicação de voz nos dois
sentidos) e acaba com a desistência de qualquer
uma das duas partes em conversação.
Ao receber o sinal de atendimento, são
registrados também todos os dados da
chamada disponíveis até então e, se a central for
o ponto de tarifação da chamada, dispara o
processo de tarifação, que já foi determinado na
fase de análise e encaminhamento.
Quando o tempo de conversação for
superior a quinze minutos, faz-se o
recolhimento e registro de dados da chamada;
assim como ao receber o sinal de atendimento e
o sinal de liberação deﬁnitiva.

TRÓPICO RA

Tarifação

A determinação da central encarregada de
realizar a tarifação da chamada reﬂete-se nesta
fase de liberação, pois divide a chamada em
dois trechos: o anterior e o posterior ao ponto
de tarifação. No trecho posterior, o
desligamento do B é sinalizado mas não
promove a liberação imediata da chamada,
permitindo, portanto, o reatendimento. Após o
vencimento da temporização de reatendimento
programada no ponto de tarifação, o
desligamento do B é sinalizado para o trecho
anterior, que promove, então, a liberação
imediata da chamada.

Para a central TRÓPICO RA, esta etapa
acontece durante a conversação mas é
preparada durante a fase de análise e
encaminhamento.
A central TRÓPICO RA associa a cada
equipamento terminal um valor de variável que
caracteriza a área geodésica em que se encontra
(ATO - Área de Tarifação de Origem); e ao
número de equipamento resultante da análise
de dígitos, um valor de variável que caracteriza
a área geodésica para onde a chamada se
destina (ATD – Área de Tarifação de Destino).
A conjugação destes dois valores possibilita
determinar se existe ou não tarifação, se a
tarifação é realizada nesta central, atrás ou à
frente dela na chamada; e qual o tipo de
tarifação (BA ou MM).

Normalmente, o TRÓPICO RA trata as
liberações para frente como prioritárias e
deﬁnitivas. Quando a chamada está
programada para ser controlada pelo terminal
de destino, o controle só passa para o de origem
quando o assinante B desligar e, somente então,
a seqüência das liberações passa a ser a normal.

Liberação
Com a liberação deﬁnitiva da chamada, a
central TRÓPICO RA faz o último
recolhimento dos dados da chamada e os
disponibiliza para posterior utilização.

A liberação obedece as práticas
estabelecidas a respeito na rede nacional de
telecomunicações, seguindo algumas tarefas
especíﬁcas implementadas nesta etapa.
7.14

Supervisão – Canal Comum

MT
Central
de Origem

MT

MX
Via de Voz

Via de Voz

HW

HW
SW

SW

MT
PS/PTS
de Origem

MT

MACO

HW

HW

SW

SW

HW

HW
SW

PS/PTS
de Destino

MT

MT
Controlador da
Sinalização de
Canal Comum

Central
de Destino

SW

SW

Controlador da
Sinalização de
Canal Comum

Vias de Sinalização entre Processadores
MACO – Matriz de Comutação

TRÓPICO RA

MX – Módulo de Comutação

MT – Módulo de Terminais
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7.4

Exemplos de tipos de chamada
A maneira como a central TRÓPICO RA
executa as diversas funções exigidas em cada
tipo de chamada é exempliﬁcada a seguir, com
a descrição das chamadas interna, de entrada
terminada, originadas de saída, tandem, de
trânsito e da chamada para máquina.
Como as diversas funções do
processamento de chamadas na central
TRÓPICO RA já foram explicadas e como uma

chamada não é senão uma associação ordenada
dessas funções, as descrições se resumem na
relação ordenada das mesmas.
Na relação dos itens de cada chamada
aparecem algumas variantes, em determinadas
fases, visando dar atendimento especíﬁco às
nuances de cada tipo de terminal, de tipos de
sinalização, de tipos de destino, de tipos de
juntores de entrada ou saída. Alguns exemplos:

Chamada interna Chamada cuja origem e destino se encontram na própria central TRÓPICO RA
Fase de
Estabelecimento

Recepção de informações

z A origem é assinante decádico
z A origem é assinante MF
z A origem é assinante RDSI

Análise e encaminhamento

z Análise dos dados da origem (assinante ou terminal RDSI)
z Análise dos dígitos recebidos
z Fim da análise de dígitos
z Análise do tipo de destino (chamada terminada)
z Seleção do destino em chamada terminada

Fase de
Supervisão

Ativação do destino

z Chamada terminada

Comutação

z Comutação normal

z Atendimento
z Conversação
z Tarifação
z Liberação

Chamada de entrada terminada Chamada originada em central anterior e terminada na central TRÓPICO RA
Fase de
Estabelecimento

Recepção de informações

z A origem está em outra central telefônica normal
z A origem está em outra central telefônica de canal comum

Análise e encaminhamento

z Análise dos dados da origem (a origem é juntor de entrada)
z Análise dos dígitos recebidos
z Fim da análise de dígitos
z Análise do tipo de destino (chamada terminada)
z Seleção do destino em chamada terminada

Fase de
Supervisão

Ativação do destino

z Chamada terminada

Comutação

z Comutação normal

z Atendimento
z Conversação
z Tarifação
z Liberação
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Chamada originada de saída Chamada originada em terminal da central e destinada a central posterior
Fase de
Estabelecimento

Recepção de informações

z A origem é assinante decádico
z A origem é assinante MF
z A origem é assinante RDSI

Análise e encaminhamento

z Análise dos dados da origem (assinante ou terminal RDSI)
z Análise dos dígitos recebidos
z Fim da análise de dígitos
z Análise do tipo de destino (chamada de saída normal)
z Seleção do caminho para o destino (chamada de saída)

Fase de
Supervisão

Ativação do destino

z Saída normal

Comutação

z Comutação normal

z Atendimento
z Conversação
z Tarifação
z Liberação

Chamada tandem Chamada originada em central anterior e destinada a central posterior; tem ainda a característica de
não interferir na sinalização de registro entre ambas
Fase de
Estabelecimento

Recepção de informações

z A origem está em outra central telefônica normal

Análise e encaminhamento

z Análise dos dados da origem (a origem é juntor de entrada)
z Análise dos dígitos recebidos
z Fim da análise de dígitos
z Análise do tipo de destino
z Seleção do caminho para o destino (chamada de saída tandem)

Fase de
Supervisão

Ativação do destino

z Saída tandem

Comutação

z Comutação normal

z Atendimento
z Conversação
z Tarifação
z Liberação

Chamada de trânsito Chamada originada em central anterior e destinada a central posterior
Fase de
Estabelecimento

Recepção de informações

z A origem está em outra central telefônica normal
z A origem está em outra central telefônica de canal comum

Análise e encaminhamento

z Análise dos dados da origem (a origem é juntor de entrada)
z Análise dos dígitos recebidos
z Fim da análise de dígitos
z Análise do tipo de destino (chamada de saída normal) ou de CC
z Seleção do caminho para o destino (chamada de saída)

Ativação do destino

z Saída normal
z Saída por canal comum

Comutação
Fase de
Supervisão

z Comutação normal

z Atendimento
z Conversação
z Tarifação
z Liberação
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Chamada para máquina
Fase de
Estabelecimento

Chamada auxiliar dentro de uma chamada normal

Recepção de informações

z A origem é qualquer assinante, central ou equipamento

Análise e encaminhamento

z Análise dos dados da origem (origem para ligar-se à máquina)
z Análise do tipo de destino (saída para máquina)

Fase de
Supervisão

Ativação do destino

z Saída para equipamentos

Comutação

z Comutação 1/n

z Atendimento
z Conversação
z Tarifação
z Liberação
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7.15

Fluxo de comunicação numa chamada de saída

SW
Controlador
de Assinante

Assinante
Decádico

CONEC

SW
Controlador
de Juntor
de Canal
Comum

SW
Controlador
de Comutação

SW
Controlador de
Envio/Recepção
de Mensagens
de Canal
Comum

ACM - Mensagem de endereçamento completo

Retira
Fora do Gancho

SOALRE

Tom de Discar

ALREOK

Discagem

DÍGITOS

ADESLI - Assinante A desliga
ALCAOK - Alocação de canais OK
ALOCJS - Pedido de alocação de juntor de saída
ALOCOK - Alocação OK

ALOCJS

ALOQUE - Pedido de alocação de canais

SOALCA

ALOCOK

ALREOK - Alocação de registrador (CONEC) OK
ANM - Mensagem de atendimento do assinante B

ALOQUE

COMUOK - Comutação de canais OK

ALOCOK
ALCAOK

COMUTE - Pedido de comutação de canais
CONEC - SW de controle de encaminhamento

ENSIOC

DESALOC - Pedido de desalocação de canais

FIMSEL

OCUPOK

TX_MENSAGEM

IAM

LIBREG

DIGITOS - Resposta com um ou mais dígitos discados
pelo assinante A
ENSIOC - Pedido de envio do sinal de ocupação do
equipamento à frente
FIMEND - Fim de endereçamento da chamada

PEDDIG

FIMSEL - Fim de seleção
IAM - Mensagem inicial de endereçamento

´
DIGITOS

TX_MENSAGEM

SAM

LASUOK - Lado do assinante A entra em fase de
supervisão
LBATEN - Lado do assinante B recebe sinal de
atendimento

FIMEND

RX_MENSAGEM

ACM

LIBERA - Liberação
LIBREG - Liberação do registrador (CONEC)

COMUTE

OCUPOK - Ocupação do equipamento à frente OK

COMUOK

PEDDIG - Pedido de dígitos discados pelo assinante A
REL - Mensagem de liberação

Tom de Controle
de Chamada

LASUOK
RLC - Mensagem de conﬁrmação de liberação

LABTEN

RX_MENSAGEM

ANM

SAM - Mensagem subseqüente de endereçamento

CONVERSAÇÃO
CONVERSAÇÃO

DESALOC
Repõe
Fone no Gancho

RX_MENSAGEM - Entrega de mensagem recebida de
sinalização de Canal Comum

SOALCA - Solicita alocação de canais para os terminais
do lado A e do lado B
SOALRE - Solicita alocação de registrador (CONEC)

ADESLI

TX_MENSAGEM

REL
TX_MENSAGEM - Pedido de transmissão de mensagem
de sinalização de Canal Comum

LIBERA
RX_MENSAGEM
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RLC
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8 Funções de Operação,
Manutenção e Supervisão

Operador exerce
efetiva gerência
dos recursos
da Central

....... ....... .

As facilidades operacionais do
TRÓPICO RA garantem um grande potencial
em termos de conﬁabilidade, rapidez e
qualidade no atendimento às necessidades dos
usuários dos serviços telefônicos. Na concepção
funcional dos serviços relacionados à
Operação, Manutenção e Supervisão – que
genericamente chamaremos de OMS – foram
deﬁnidas as seguintes premissas:
• a ausência das funções de OMS não
poderia comprometer o processamento de
chamadas telefônicas;
• a execução de funções de OMS não
poderia diminuir a capacidade de
processamento de chamadas no sistema;
• a base de dados e as funções de OMS
deveriam ser implementadas de forma
modular, de maneira que o acréscimo de
terminais na Central, o oferecimento de novos
serviços ou novas facilidades operacionais
possam ser introduzidos de modo incremental,
sem impacto nas funcionalidades já existentes.

8.1

Como a Central TRÓPICO RA é baseada
em um sistema totalmente distribuído,
atingiu-se uma independência entre estas
funcionalidades de maneira que, em caso de
falha nos módulos responsáveis pelo OMS, as
funções que cuidam do processamento de
chamadas não são afetadas.
Os módulos responsáveis pela OMS da
central são os carregados com o software
relativo a estes serviços. Para facilidade de
desenvolvimento, estes serviços foram
agrupados em blocos aﬁns, chamados Blocos
de Serviços – BS, que deram origem aos blocos
de softwares, chamados de Blocos de
Implementação – BI.

Interface para operação
Existem duas maneiras para o operador de
uma Central TRÓPICO RA entrar com
comandos e obter respostas, relatórios e
mensagens: por um terminal de vídeo comum
(VT-100 ou superior) ou através de uma
estação de trabalho para Operação,
Manutenção e Supervisão – ET-OMS.
A estação ET-OMS tem como plataforma
um microcomputador tipo PC, com ambiente
Windows, e comunica-se com a Central através
de uma interface Ethernet e de um protocolo
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Vale a pena salientar que as premissas
foram totalmente atendidas, e as funções
telefônicas não são prejudicadas pelas funções
de Operação, Manutenção e Supervisão.

TCP-IP, padrões largamente utilizados em
redes de computadores. A interface aplicativa é
proprietária e especíﬁca para as centrais
TRÓPICO RA.
Em termos lógicos, tudo se passa como se
o software residente na ET-OMS estivesse na
Central, comunicando-se com os demais
Blocos de Implementação software (BI) da
Central através de sinais padrão, internos ao
equipamento. A outra possibilidade de entrada
de comandos por parte do operador é através
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Diagrama com os blocos responsáveis pela interface de operação das Centrais

Memória de massa
da Central

Gerências
de OMS

CHM
Impressora

Terminal

Adaptação para
transferência
via X.25

Protocolo
X.25
RA - ERC

Adaptação para
transferência
via SCC # 7

Protocolo
SCCP / MTP

Controlador de
acesso a
serviços da Central

Protocolo
TCP / IP

Controlador de
acesso a dados
para ET-OMS

Estação ET-OMS

Blocos responsáveis pela interface de operação

de terminais de vídeo que fazem a comunicação
com a Central através do padrão RS-232, onde
trafegam strings de caracteres.

Blocos de
Implementação
fazem a interface
com o sistema

....... ....... .

A entrada de comandos para a Central,
através de terminais comuns ou através da
ET-OMS, utiliza internamente serviços dos BIs
responsáveis por funções relacionadas à
Comunicação Homem-Máquina (CHM).
É possível o envio de comandos para
Estágios Remotos de Comutação (ERC), sendo
que a Central a que o terminal está ligado
(chamada de Central “Mãe”) serve apenas para
transporte das informações para operação
destes equipamentos remotos. Para
comunicação com ERC, caso os comandos
sejam emitidos através de terminais de vídeo, o
próprio tratamento de Comunicação
Homem-Máquina (CHM) do TRÓPICO RA
sabe identiﬁcar o destino e encaminhar o
comando, através do protocolo X.25 ou através
da Sinalização por Canal Comum # 7,
dependendo de como foi conﬁgurado.
A ﬁgura 8.1 ilustra a estrutura interna da
Central para atendimento dos requisitos de
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operação das centrais TRÓPICO RA,
destacando-se, de maneira simpliﬁcada, os
principais blocos envolvidos e suas interfaces
mais signiﬁcativas. Alguns destes blocos de
implementação estão residentes no Módulo de
Operação e Manutenção (OM) e outros em
Módulos Auxiliares (MA), dedicados a estas
funções de OMS. Os blocos de CHM não foram
representados na ilustração; estão detalhados
no capítulo 9, referente ao Software Básico.
Os Blocos (BIs) relacionados com a
interface de operação foram implementados
com base nos serviços referentes aos seguintes
Blocos de Serviços (BSs):
– BS:AX25 – Adaptação para Estágio
Remoto de Comutação (X.25);
– BS:AERC – Adaptação pra Sinalização
com estágio Remoto de Comutação
através de Canal Comum;
– BS:TX25 – Terminação para Protocolo
X.25;
– BS:CDET – Controle de acesso a dados
para a ET-OMS;
– BS:TCPI – Terminação para Protocolo
TCP-IP;

TRÓPICO RA

– BS:CAST – Controle de Acesso a
Serviços do Trópico;
– BS:RACO – Comunicação entre RA e
SistemasExternos
Os principais Blocos de Implementação
(BIs) que exercem os papéis relacionados com a
interface de operação das centrais
TRÓPICO RA, exceto os blocos de CHM
detalhados no capítulo 9, são:
BI:ADX25 – Adaptação para
comunicação através do protocolo X.25. Este
bloco é responsável pelo controle da
comunicação com os Estágios Remotos de
Comutação (ERC) através do protocolo X.25
no modo ponto-a-ponto, especiﬁcado em
Práticas Telebrás. Esta adaptação comunica-se
com uma adaptação análoga residente no ERC,
através de um protocolo desenvolvido para o
TRÓPICO RA.
BI:ADERC – Adaptação para
comunicação utilizando sinalização SCC #7.
Este bloco comunica-se com uma adaptação
análoga residente no ERC, utilizando-se dos
protocolos SCCP e MTP disponíveis na Central
TRÓPICO RA.
BI:TRX25 – Terminação para o
protocolo X.25. Este bloco é responsável pela
interface correspondente ao protocolo X.25 do
ITU-T, que é o protocolo utilizado na conexão
da Central com Estágios Remotos de
Comutação para ﬁns de operação dos mesmos.
Os comandos solicitados pelo operador na
Central, através de terminais ou de estações

8.2

BI:CEDET – Controlador de acesso a
dados para a ET-OMS. Este bloco é
responsável pela concentração de dados
relacionadas a medidas de tráfego, alarmes e
conﬁguração da Central, a ﬁm de que tais
informações possam ser direcionadas para a
ET-OMS. Estas informações são obtidas nos
BIs correspondentes, sendo que este
controlador apenas concentra e facilita o acesso
a estes dados. A ET-OMS faz uso destas
informações para suportar uma série de
facilidades ao operador da Central.
BI:TCPIP – Terminação que
implementa o protocolo TCP/IP. Implementa
este protocolo para comunicação com a
ET-OMS (protocolo comercialmente
disponível para quase todos os equipamentos
de informática)
BI:RACOM – Controlador de
comunicação com a ET-OMS. Este bloco é
responsável por um protocolo proprietário,
desenvolvido especiﬁcamente para o
TRÓPICO RA, que permite às aplicações
residentes na ET-OMS ter acesso a serviços
oferecidos por BIs da Central.

Gerência de operação
Os blocos de implementação software
responsáveis pela execução de comandos
solicitados por parte do operador estão
localizados em um conjunto de módulos
destinados às funcionalidades de OMS na
Central. Este conjunto é composto pelo
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ET-OMS, são enviados a este bloco, que os
empacota e transmite para o mundo externo,
de maneira ponto-a-ponto. Estes pacotes são
recebidos na outra Central pelo bloco
equivalente que desempacota o comando e
encaminha para execução pelo gerente do
recurso em questão.

Módulo de Operação e Manutenção (MO) e
por Módulos Auxiliares (MA) especíﬁcos para
esta ﬁnalidade. Os demais módulos da Central
possuem softwares diretamente associados às
funções telefônicas ou de suporte às mesmas.
Dentre estes módulos podemos citar os de
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8.2

Esquema de troca de informações para Operação, Manutenção e Supervisão das Centrais

CPD

Modem

Módulo 1

Ações

Módulo
MO

Comandos
Terminal

Módulo 2

CHM

Painel de alarmes

Eventos

Respostas e
mensagens
espontâneas

Módulo n

Módulos
Auxiliares

Módulos para
Processamento de
Chamadas

Módulos para
Operação,
Manutenção e Supervisão

Impressora

Estação ET-OMS

BIs gerenciam
recursos físicos ou
lógicos

....... ....... .

Terminais, de Comutação e Auxiliares
(equipados com software para controle lógico
das chamadas telefônicas).

recursos da Central. Estas funções são
acionadas através de uma solicitação via CHM
ou por algorítmos internos da Central.

Para administração dos recursos da
Central, necessários ao processo telefônico, é
realizada troca de mensagens entre BIs
localizados nos módulos envolvidos. Estes
módulos são, especiﬁcamente, o conjunto de
módulos para OMS e os Módulos de Terminais
ou Módulos Auxiliares (MA), associados aos
recursos telefônicos nos quais se deseja atuar.
Da mesma forma, as notiﬁcações de eventos,
como por exemplo, falhas e dados de
supervisões estatísticas, são sinalizadas através
de mensagens trocadas entre os processadores
dos módulos em questão. Estas notiﬁcações
ocorrem no sentido dos módulos diretamente
associados aos recursos telefônicos (por
exemplo, Módulo de Terminais) para os
módulos associados aos processos de OMS.

Os blocos relacionados à gerência de
operação foram implementados baseados nos
serviços referentes aos seguintes Blocos de
Serviços (BSs):
– BS:GASS – Gerência de Assinantes;
– BS:GEJUN – Gerência de Juntores;
– BS:GSCC – Gerência para Sinalização
por Canal Comum;
– BS:GSIN – Gerência de Equipamentos
de Sinalização;
– BS:GENC – Gerência de
Encaminhamento de Chamadas;
– BS:COMU – Controle da Função
Comutação no TRÓPICO RA;
– BS:TARI – Gerência de Tarifação;
– BS:GSSU – Gerência de Serviços
suplementares;
– BS:SUAN – Supervisor de Anéis Clad.

O esquema utilizado no TRÓPICO RA
para trocas de informações relativas a OMS
pode ser visto na ﬁgura 8.2. Seguindo-se o
esquema ali apresentado, os blocos
responsáveis pela administração dos recursos
da Central encontram-se residentes nos
módulos de OM e Auxiliares e, basicamente,
são responsáveis pela supervisão e manutenção
da conﬁguração dos dados associados aos
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Através de comandos de operação para os
diversos recursos da Central estão disponíveis
as seguintes ações: interrogação, modiﬁcação,
criação, supressão, ativação e desativação. Os
recursos podem ser físicos ou lógicos e são
controlados pelos seguintes blocos de
implementação:

TRÓPICO RA

Cinco planos de
encaminhamento à
disposição do
operador

....... ....... .

BI:GEASS – Gerência de assinantes. Este
bloco é responsável pela administração dos
dados relacionados aos assinantes (comuns,
assinantes CLAD ou RDSI), telefones públicos
e grupos CPCT (Centrais Privadas de
Comutação Telefônica). Além das operações
disponíveis para qualquer órgão, existem,
internamente à Central, supervisões para
detectar possíveis problemas que afetem o
serviço oferecido aos usuários. Podemos citar,
como exemplo, a supervisão de chamada falsa,
supervisão de presença de placa ou, ainda,
supervisão de limites de processadores de
assinantes fora de serviço.
BI:GEJUN – Gerência de juntores. Este
bloco é responsável pela administração dos
dados relacionados aos juntores da Central,
grupos de juntores e rotas. Além das operações
disponíveis para qualquer órgão da Central, são
executadas supervisões que visam garantir a
qualidade do serviço oferecido. Por exemplo: a
supervisão de presença de placa, limite de
processadores de juntores fora de serviço e
limite de juntores bloqueados em rota.
BI:GESCC – Gerência para sinalização
por canal comum. Este bloco é responsável
pela gerência dos dados relativos aos seguintes
recursos envolvidos na Sinalização por Canal
Comum: endereçamento de ponto de
sinalização, encaminhamento a ponto de
sinalização, enlaces de sinalização, conjunto de
enlaces de sinalização e títulos globais. Além da
gerência destes dados, este bloco permite ao
operador ativar e desativar testes sobre os
enlaces de sinalização disponíveis na Central.
BI:GESIN – Gerência de equipamentos
de sinalização. Este bloco é responsável pela
administração dos dados relacionados aos
equipamentos necessários para a troca de
sinalização com outras centrais e assinantes
com sinalização MF (multifreqüência).
Além de outras operações normalmente
disponíveis, este bloco permite uma série de
supervisões para garantir o grau de serviço, tais
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como: supervisão de limite de equipamentos
bloqueados dentro de um grupo, supervisão de
limite de processadores fora de serviço e
supervisão de presença de placa de
equipamentos de sinalização.
BI:GEENC – Gerência de
encaminhamento de chamadas. Este bloco é
responsável pela administração dos dados
necessários para o encaminhamento do tráfego
telefônico na Central. Existe uma série de
facilidades que permite ao operador alterar ou
simplesmente testar um novo
encaminhamento através da Central
TRÓPICO RA. Para maior segurança e
conﬁabilidade, existem cinco planos de
encaminhamento à disposição do operador,
sendo três residentes em memória de massa e
dois em memória principal. Destes últimos, um
constitui o plano de encaminhamento em uso
para as chamadas telefônicas e o outro é um
plano reserva. Este plano reserva pode ser
utilizado para testar um novo
encaminhamento antes de colocado em
serviço, bastando programar chamadas de teste
que exercitem o plano de encaminhamento em
questão.
A existência de cinco planos permite ainda
a preparação de planos de contingência,
acionáveis em situações de emergência. Neste
caso, é possível acionar o controle de ﬂuxo de
tráfego (controle de sobrecarga), que engloba
desde o bloqueio de chamadas em rotas ou
códigos de numeração, até o bloqueio total e
reencaminhamento para máquinas
anunciadoras. Além das outras operações
disponíveis para qualquer órgão da Central, é
executada uma supervisão do estado
operacional dos processadores controladores
dos registradores (responsáveis pela análise e
encaminhamento das chamadas), havendo
alarme de acordo com a quantidade de
equipamentos fora de serviço.
BI:GCOMU – Gerência de comutação.
Este bloco é responsável pela administração dos
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A gerência dos
serviços
suplementares é
distinta da de
assinantes comuns

....... ....... .

dados necessários ao funcionamento dos
Módulos de Comutação. Além das operações
normalmente disponíveis para qualquer órgão
da Central, são realizadas supervisões para
detectar, ou mesmo prever, a existência de
falha. Tais supervisões consistem em: testes de
continuidade, testes de acesso à memória de
controle, testes no hardware do módulo de
comutação e supervisão do estado operacional
dos processadores de comutação.

suplementares foram projetados de maneira a
possuir uma gerência distinta da gerência de
assinantes. Desta maneira, é possível um maior
controle da alocação da memória necessária ao
armazenamento de tais informações, uma vez
que os serviços suplementares são utilizados
por uma parcela de assinantes da Central. Este
bloco efetua uma contínua supervisão do
estado operacional dos controladores de
serviços suplementares.

BI:GTARI – Gerência de tarifação. Este
bloco é responsável pela administração dos
dados necessários à tarifação nas centrais
TRÓPICO RA. Os dados alteráveis por CHM
são: classe de tarifa, código de tarifação, matriz
de tarifação, método de tarifação, cadência de
tarifação e pulsos ﬁxos por chamada.

BI:GSUAN – Gerência dos anéis CLAD.
Este bloco é responsável pela administração dos
dados relativos aos anéis CLAD (Concentrador
de Linhas de Assinante Digital) presentes em
uma Central TRÓPICO RA, incluindo
informações relativas às Unidades de Linha
(UDL) existentes em cada anel. Para realizar
suas funções, este bloco atua em conjunto com
o controlador de anel CLAD presente em cada
módulo de terminais onde haja um anel
disponível.

BI:GESSU – Gerência de serviços
suplementares. Este bloco é responsável pela
administração dos dados dos assinantes com
serviços suplementares. Segundo a concepção
da Central TRÓPICO RA, os serviços

8.3

Gerência de medição de tráfego, supervisão estatística
e contadores de tarifação
Nas centrais TRÓPICO RA existe um
conjunto de blocos de implementação
exclusivamente responsável pelo tratamento de
dados associados às chamadas telefônicas para
ﬁns de análise de desempenho do sistema,
tarifação, medida de qualidade de serviço e
prevenção quanto a possíveis degradações na
Central. Estes blocos residem nos módulos
destinados a OMS e atuam nas seguintes
funcionalidades:
• medição de tráfego para os diversos
órgãos e grupos de órgãos da Central;
• supervisão estatística sobre os diversos
órgãos da Central para prevenção e detecção de
defeitos;

112 ◆

• registro de dados das chamadas para
análise e supervisão por parte do operador;
• supervisão de temporizações envolvidas
no processo telefônico, para análise e prevenção
de problemas;
• registro de contadores de pulsos de
assinantes para tarifação por multimedição;
• registro de dados de chamadas para
tarifação por bilhetagem automática. Este
bloco é responsável pelo armazenamento dos
dados das chamadas, uma a uma, para efeito de
processamento destas informações para
bilhetagem. A conﬁabilidade é garantida pela
escrita simultânea em dois discos;
• medida de tráfego de sinalização por
canal comum (SCC #7 do ITU-T). Este bloco é
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8.3

Esquema de distribuição e processamento de informações referentes às chamadas telefônicas

BI:GEMEC

BI 1
BI:COMED

BI 2

BI 3

Dados das
Chamadas

BI:COTEM
BI:CODET
BI:SUTAM

BI:COMED

BIs especíﬁcos
para análise de
desempenho,
qualidade de
serviço e tarifação

....... ....... .

Operação

BI:CTABA

Módulos Auxiliares
dedicados a
Medições Estatísticas e Tarifações

responsável pela coleta e medida de tráfego de
sinalização de nível 2 e nível 3 da SCC #7,
emitindo relatórios a pedido do operador.
Além disso, pode emitir relatórios de
desempenho, disponibilidade e utilização de
enlaces, conjunto de enlaces e códigos de
destino para SCC #7.
Ao longo do processo telefônico são
coletados todos os dados associados à chamada,
os quais são concentrados no BI controlador do
recurso originador da chamada (assinante ou
juntor de entrada). Estes dados são enviados
para o BI:COMED, o qual distribui estas
informações aos BIs responsáveis por:
medições de tráfego, controle de dados
estatísticos sobre as chamadas e os recursos da
Central e pela coleta e armazenamento de
dados de tarifação (bilhetagem automática e
contadores de multimedição). A ﬁgura 8.3
mostra, esquematicamente, este ﬂuxo de
informações entre BIs localizados nos diversos
módulos da Central, associados ou não ao
processo telefônico.
Dentre as funcionalidades relacionadas a
medidas de tráfego e supervisão estatísticas,
descritas acima, apenas as medidas relativas à
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CHM
Relatórios
Mensagens

BI:CONCI

BI n
Módulos para
Processamento de
Chamadas

Comandos

sinalização por Canal Comum #7 não seguem
este esquema de sinalização de informações. Os
dados são enviados diretamente pelos blocos
responsáveis pelos níveis 2 e 3 da Sinalização
por Canal Comum para o bloco responsável
pelas medidas (BI:GMTS7).
Os blocos de implementação associados à
Gerência de Medição de Tráfego, Supervisão
Estatística e Tarifação, foram implementados
baseados nos serviços referentes aos seguintes
Blocos de Serviços (BS):
– BS:GMTS – Gerência de Medidas de
Tráfego de Sinalização;
– BS:ANDI – Análise e Distribuição de
Sinais de Fim de Chamada;
– BS:MESU – Medições e Supervisão de
Tráfego;
– BS:MTRA – Medições de Tráfego;
– BS:RECH – Registro de Chamadas;
– BS:TEMP – Supervisor de
Temporizações;
– BS:TARI – Controlador de Tarifação
em Assinantes;
– BS:TABA – Tarifação por Bilhetagem
Automática.
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8.4

Esquema para sinalização de falhas na Central

Painel de alarmes
local

Equipamento
externo
Controlador
de painéis
Bloco
Supervisor
de Falhas

Fontes de
alimentação

Painel de alarmes
remoto

Terminal

CHM

Estação ET-OMS

BIs responsáveis
pela detecção e
sinalização de falhas

Arquivos de
Falhas presentes
Histórico de falhas

Memória de massa
da Central

Na ﬁgura 8.3 já foi mostrado que os BIs
dedicados às funções de Medidas de Tráfego,
Supervisão Estatística e Tarifação estão
ﬁsicamente residentes em Módulos Auxiliares,
e utilizam processamento dedicado para este
ﬁm, sem alterar a performance do
processamento telefônico. Ainda de acordo
com a ﬁgura 8.3, os BIs envolvidos no processo
de coleta, armazenamento e tratamento de
dados de chamadas telefônicas são:
BI “i” – São os BIs associados ao
processamento de chamadas telefônicas,
residentes em módulos de terminais. Os BIs
que concentram os dados relativos aos recursos
envolvidos e características das chamadas são
os controladores de elementos originadores de
chamadas (assinantes ou juntores de entrada).
BI:COMED – São em número maior ou
igual a dois (por questão de conﬁabilidade),
trabalhando em partição de carga. São os BIs
que recebem todos os dados das chamadas e
encaminham as informações correspondentes
para os demais BIs, responsáveis por medições,
supervisões e tarifação. Além disso, este BI faz
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um pré-processamento e armazenamento de
dados de medidas de tráfego, facilitando, assim,
o trabalho do BI:GEMED.
BI:COTEM – Realiza medições associadas
ao recurso Temporizações (associadas a eventos
telefônicos das chamadas).
BI:CONCH – Realiza medições e registro
de dados associados ao recurso Central e às
chamadas para teste de recursos e caminhos na
Central. Este bloco é responsável pela
marcação, recebimento e armazenamento de
dados de chamadas de teste dirigidas, descritas
no capítulo 4.
BI:CODET – Responsável por medições e
supervisões de recursos da Central (por
exemplo, supervisão de PAB para assinantes).
BI:GEMED – Responsável pela
consolidação das medidas processadas pelos
BIs COMED e emissão de relatórios de medidas
relativas a Tráfego de órgãos e grupos de
órgãos.
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BI:CTABA – Responsável pelo registro
dos dados de bilhetagem das chamadas. Por
questão de conﬁabilidade, existem no mínimo
dois blocos com esta ﬁnalidade por Central,
sendo que tais informações podem ser
transferidas de tempos em tempos para o
próprio CPD da empresa operadora.
BI:SUTAM – Responsável pela atualização
dos contadores de tarifação dos assinantes a
cada chamada, baseado na informação recebida
ao término da chamada ou durante a mesma,
no caso de chamadas de longa duração.
No caso especíﬁco da Tarifação por
Multimedição, os pulsos são armazenados em
contadores, um para cada assinante, com
capacidade de armazenamento de até 8 dígitos
decimais. Estes contadores estão localizados
nos Módulos onde reside o software
controlador dos assinantes e, a cada chamada
telefônica, os dados são transferidos a um

8.4

Com o intuito de oferecer a máxima
conﬁabilidade para os dados de Tarifação,
periodicamente o Gerenciador destas
informações as transfere para os discos rígidos
(em número de dois por central). Desta forma,
a Central TRÓPICO RA tem os dados de
Tarifação quadruplicados, o que torna
praticamente nula a probabilidade de perda de
tais informações.

Gerência de manutenção e testes
Nesta gerência estão alocados os blocos de
implementação, responsáveis pelas funções que
permitem a execução de atividades de
manutenção e testes da Central. As principais
funcionalidades englobadas por estes blocos
estão descritas a seguir.

Supervisão e Sinalização de Falhas
Uma supervisão do funcionamento
interno da Central TRÓPICO RA (mais
especiﬁcamente, de seus recursos), além da
supervisão de equipamentos externos, é
realizada continuamente, para detectar falhas
que afetem o funcionamento global da Central.
É considerada falha na Central qualquer
anomalia que afete de maneira negativa o
desempenho do sistema, total ou parcialmente.
Esta supervisão é realizada pelos próprios
BIs controladores dos recursos da Central,
sejam recursos destinados diretamente ao
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Gerenciador de Registros de Multimedição,
localizado num dos Módulos Auxiliares
dedicado às funcionalidades de OMS. Este BI
gerenciador de multimedição é o BI:SUTAM e
pode ser visto na ﬁgura 8.3. Se, ao término de
uma chamada, houver uma perda do contador
de pulsos do assinante em questão, numa
próxima chamada deste assinante o dado do
contador será novamente enviado ao
gerenciador, recompondo a informação e
garantindo a correção da falha ocorrida.

processo telefônico, ou sejam de suporte ao
funcionamento da Central.
O esquema de detecção e tratamento de
falhas no TRÓPICO RA pode ser visto de
maneira simpliﬁcada na ﬁgura 8.4.
O tratamento foi dividido em quatro diferentes
processos que facilitam a coleta e sinalização de
informações e, conseqüentemente, a
intervenção por parte do operador. Tais
processos são:
Detecção – Este processo é realizado de
forma distribuída pelo sistema. Cada BI
controlador é responsável pela detecção de
falhas associadas aos recursos por ele
controlados. As falhas podem ser detectadas
por software ou por hardware. Por hardware
existem circuitos dedicados, tais como: bit de
paridade, check-sum, circuito de proteção de
memória, etc. A detecção por software pode
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ocorrer através de mecanismos como
veriﬁcações contínuas, testes periódicos, testes
a pedido do operador, supervisão de
insucessos, etc.

Processos
especíﬁcos para
facilitar a coleta e
sinalização
de informações
relativas a falhas

....... ....... .

Localização – Como as falhas são
detectadas de forma distribuida, a maioria é
caracterizada e localizada pelo BI controlador
do recurso em questão. Este sinaliza ao
operador que, através da ET-OMS, pode obter
uma informação mais clara e precisa quanto à
localização física da falha. Em alguns casos, há
uma necessidade de interação entre o operador
e o sistema a ﬁm de localizar a parte defeituosa.
Sinalização – Cada aparecimento ou
desaparecimento de falha é sinalizado pelo BI
controlador que o detectou a um bloco
controlador responsável pela supervisão de
alarmes e falhas (BI:SALFA). Este é responsável
pela manutenção das informações contidas no
painel de alarmes da Central e no resumo de
falhas. Além disso, este bloco é responsável pelo
arquivo de falhas presentes na Central e pela
atualização do arquivo histórico de falhas
(informações estas disponíveis em memória de
massa). Todas estas informações podem ser
visualizadas pelo operador através de terminais
de operação ou estações ET-OMS.
Remoção – A ﬁlosoﬁa básica para
remoção de falhas na Central TRÓPICO RA é
substituir as placas defeituosas, incriminadas
pelas falhas detectadas pelo sistema. Uma vez
sinalizada uma falha, o operador deve seguir o
procedimento correspondente para remoção
da placa. Este procedimento pode ser obtido
através de leitura no Manual de Manutenção
Corretiva ou pode ser consultado através da
ET-OMS. Após a substituição da placa
incriminada ocorre automaticamente a
restauração do serviço afetado pela falha em
questão.
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Gerência para Teste de Linha de
Assinante
Esta gerência engloba os possíveis testes
que podem ser realizados na linha do assinante,
bem como a administração do equipamento
testador de linha. Estes testes são ativados e
controlados pelo bloco de implementação
residente no Módulo de OM chamado
BI:GETES, que atua junto ao BI controlador
dos assinantes (BI:CASAN), através de um
bloco que simula a alocação do assinante a ser
testado (BI:GCHAT). Por meio desta interface
são comandadas as operações necessárias para
que a linha do assinante seja efetivamente
testada. Para estes testes, um equipamento
testador (robô) é conectado entre o circuito de
linha e a linha propriamente dita do assinante,
ação esta executada pelo bloco controlador e
executor dos testes. Este bloco (BI:COROT) é
comandado pelo gerenciador dos testes
(BI:GETES) e está residente em um Módulo de
Terminais, uma vez que controla o
equipamento Robô de Teste.
Estas atividades de teste de assinante
podem ser realizadas a pedido do operador ou
por uma agenda previamente programada.
Através deste esquema são possíveis os
seguintes testes:
– medição e qualiﬁcação da linha do
assinante;
– teste de linha a partir do aparelho
telefônico;
– teste funcional do circuito de linha;
– monitoração de linha em chamada
falsa;
– teste em cooperação com o assinante;
– geração de chamadas no circuito do
assinante.
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9 Estrutura de controle
A Plataforma TRÓPICO RA é dotada de
uma poderosa e ﬂexível Estrutura de Controle,
formada pela rede de processadores mais o
Software Básico, que permite atender de forma
modular e eﬁciente as várias aplicações
existentes e as que possam vir a ser demandadas
pelos clientes da rede de telecomunicações.
A rede de processadores do TRÓPICO RA
foi projetada para realizar as suas funções de
uma forma distribuída, de modo a tornar a
plataforma modular, com custo menor e com

9.1

degradação suave na presença de falhas.
A estrutura da rede suporta, de forma natural,
alterações no sistema de controle, introdução
de novas tecnologias e expansão de capacidade,
na maioria dos casos, com o sistema em
operação.
Esta estrutura é formada basicamente pela
rede de processadores da Central, interligados
através da Estrutura de Sinalização, também
chamada de Intercomunicação entre
Processadores.

A rede de processadores e a estrutura de sinalização
A rede incorpora dois tipos básicos de
processadores, projetados com base nos
requisitos de custo, capacidade de
processamento e de memória, impostos pelos
diferentes tipos de aplicações dos diversos
módulos da Central.
Processadores de baixo custo – Os
processadores de baixo custo estão presentes
onde há grande multiplicidade de determinada
função, como por exemplo nos Módulos
Terminais (MT), com baixo requisito de
memória. As placas CTE e CIT representam
este grupo de processadores de baixo custo.
A placa CTE utiliza duas placas DAP para
acesso a até quatro Planos de Sinalização e a
9.1

placa CIT, que é uma evolução da CTE,
incorpora esta função internamente.
Processadores de grande capacidade –
O outro tipo de processador, mais completo,
está presente onde há necessidade de grande
capacidade de memória e processamento,
acrescido, opcionalmente, de acesso à memória
de massa para armazenamento e consulta de
dados relativos à conﬁguração e operação da
Central. A placa UPN, anteriormente, e a placa
CGI, hoje, formam este grupo, utilizando duas
placas SPP para acesso a até quatro Planos de
Sinalização. A comunicação entre os
processadores se dá através de um protocolo
que permite troca de mensagens transportadas
pela Estrutura de Sinalização.

Rede interna de Processadores

Processador 1

Processador 2

Processador 3

Processador 2.047

Processador 2.048

Estrutura de sinalização
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9.2

Os níveis de sinalização

CGI

CGI

MO

Planos
Controladores
de
Sinalização

CIT

MA

CDU

MT

UD
Nível 2

Vias de Sinalização Nível 1
CIT

CCT

CUC

CUC

UDL

Nível 2

UDL

MT
Via de Sinalização Nível 3

9.1.1

A hierarquia da rede interna de processadores
A rede de processadores da plataforma
TRÓPICO RA possui uma hierarquia de
comunicação interprocessadores denominada
Sinalização, composta por três níveis e com
capacidade de endereçamento para 2.048 nós,
como mostra a ﬁgura 9.1.
Primeiro Nível – O primeiro nível pode
ser visto como a espinha dorsal do controle da
plataforma. É composto por um único meio
físico correspondente às vias de sinalização
internas. Até 1.024 processadores têm acesso a
este meio e podem se comunicar através de
quatro planos independentes chamados Planos
de Sinalização.
Cada Plano de Sinalização tem um
conjunto processador, o Alocador de Vias, que
é responsável pelo controle de alocação de
um conjunto de vias de comunicação
interprocessadores desse plano e denominadas
Vias de Comunicação, de Transmissão – TX
e de Recepção – RX. Estas, junto com as
Vias de Habilitação e Solicitação, formam

9.1.2

Além dos 1.024 processadores internos à
rede, a plataforma permite ainda que se
agregue, com comunicação indireta na rede,
mais 1.024 processadores externos utilizando o
Segundo e Terceiro níveis.
Segundo Nível – No segundo nível
podem ser encontrados dois tipos de meios
físicos. Um deles é a via de sinalização com a
UD (PCM utilizando o canal 16 para
sinalização) e o outro é a Memória Comum.
Terceiro Nível – O terceiro nível,
atualmente, é composto por um único tipo de
meio físico: o anel do CLAD.
Para atender requisitos de controle em
tempo real, a plataforma tem um protocolo de
comunicação próprio que garante alta
disponibilidade e velocidade permitindo que os
processadores comportem-se como um único
grande sistema de alta conﬁabilidade.

Estrutura de sinalização da plataforma
A Estrutura do Primeiro Nível de
Sinalização entre processadores da Central
constitui a espinha dorsal do seu controle,
viabiliza a descentralização de processamento,
permitindo a troca de informação entre os
processos software independente do
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a parcela de sinalização das Interfaces
Intermodulares (IH-4).

processador onde estejam sendo executados,
via troca de mensagens enviadas pelos Planos
de Sinalização, como mostra a ﬁgura 9.3.
O Plano de Sinalização é uma entidade
modular e autônoma. Para atender os
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requisitos de tráfego de mensagens e
conﬁabilidade sistêmica, a Central pode ser
equipada com até quatro Planos de Sinalização,
trabalhando em partição dinâmica de carga,
conforme o tráfego requerido.

9.3

Estrutura básica da sinalização

Processador

Processador

Protocolo

O dimensionamento deve garantir os
requisitos de desempenho em condições
nominais e em sobrecarga, mesmo que um
Plano esteja fora de serviço.

9.1.3

Descrição da topologia da rede de processadores
Cada Plano de Sinalização tem uma
topologia híbrida barramento-estrela formada
por até 64 enlaces (um por Interface
Intermodular IH-4) ligados a um Alocador de
Vias centralizado que gerencia o uso de cada
uma de seis Vias de Comunicação disponíveis
no Plano (ﬁgura 9.4). Cada comunicação entre
um par de processadores é feita através de uma
Via de Comunicação de um dos Planos de
Sinalização a uma taxa de 2.048 kbits/s.
Cada Enlace tem, normalmente, 16
processadores, totalizando 1.024. Os 1.024
processadores de primeiro nível são divididos
em quatro grupos de 256 processadores cada,
denominados Páginas.
O Alocador de cada Plano é constituído
pelas placas CSP (ou CSI), ECC e ECV-1.
O funcionamento do alocador com placa CSI é

D

Para cada Página, existem dois ECV-1,
totalizando oito ECV-1 por Plano, cuja função
é concentrar os dados dos Enlaces da IH-4, por
Via, e passá-los à CSP do Plano, através da
IH-8, para execução do Protocolo de Alocação.
As ECV-1 também retransmitem, para todos os
enlaces presentes na IH-4, os dados recebidos
de qualquer Via (ﬁgura 9.6)
Solicitação / Habilitação

Enlace 0

Sol. 0
Hab. 0

Processador 1

Processador 2

Processador 16

CSP

Sol. 15
Hab. 15
I H-4

Sol. Pag. 1
Hab. Pag. 1

ECC

…

A

C

A CSP recebe os sinais de Solicitação da
Página 0 diretamente da IH-4. As solicitações
das Páginas 1 a 3 são recebidos pelas placas
ECC através da IH-4 e são transportados para a
CSP pela IH-8. A CSP, portanto, controla todas
as Páginas do Plano (ﬁgura 9.5).

9.5

Enlaces de sinalização

B

equivalente ao que apresenta quando funciona
com placa CSP e uma única página instalada.
A seguir é descrito o funcionamento geral com
placa CSP, que é mais abrangente.

…

9.4

Estrutura de Sinalização

Alocador

Hab. Pag. 2

ECC

…

Sol. Pag. 2

Enlace 63

Processador 1

Processador 2

Processador 16

Hab. Pag. 3
I H-8
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ECC

…

Sol. Pag. 3

Sol. 16
Hab. 16
Sol. 31
Hab. 31
Sol. 32
Hab. 32
Sol. 47
Hab. 47
Sol. 48
Hab. 48
Sol. 63
Hab. 63

I H-4
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9.6

Vias de transmissão – TX e de Recepção – RX
Vias 1 e 4
Vias 2 e 5

Enlace 0

Vias 3 e 6

ECV1
Vias 1 e 4
Vias 2 e 5

Enlace 7

Vias 3 e 6

CSP
Vias 1 e 4
Vias 2 e 5

Enlace 56

Vias 3 e 6

ECV1
Vias 1 e 4
Vias 2 e 5

Enlace 63

Vias 3 e 6
I H-8

I H-4
Total de 8 ECVs

9.1.4

Protocolo de comunicação da rede
Cada processador da rede de até 1.024
elementos possui um número que está
associado a uma janela temporal. Um
processador que deseja transmitir uma
mensagem deve colocar um pulso de
Solicitação na sua janela.
Na ﬁgura 9.7 são mostrados os eventos
relacionados com o protocolo de comunicação
recebidos sem erro. Para o alocador de um
plano, a cada intervalo de tempo, podem

9.7

Sinalização bem sucedida
Origem

Alocador do Plano A

PG 0 PG 1 PG 2 PG 3

Prioridade PG 1
Solicitações
Habilitação para Transmissão
Segmento de Identificação
Habilitação para Recepção
OK_PAC – Mande o pacote
Mensagem
OK_CHEK – Recebimento correto
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Destino
PG 0 PG 1 PG 2 PG 3

chegar até quatro solicitações, vindas de quatro
diferentes processadores, um de cada página.
A solicitação que será atendida é decidida por
um sistema de prioridade rotativa.
Ao ser reconhecida uma solicitação pelo
Alocador de um plano, o Protocolo de Alocação
é iniciado através do envio de uma Habilitação
de Transmissão para o Processador Origem,
indicando a Via pela qual ele deve transmitir a
mensagem.
O Processador Origem, então, envia ao
Alocador as informações de Tamanho da
Mensagem a transmitir e o Número do
Processador Destino, usando um Segmento de
Identiﬁcação e fazendo o Alocador enviar ao
Processador Destino uma Habilitação de
Recepção.
O Processador Destino, por sua vez,
autoriza a transmissão, estabelecendo uma
comunicação. Ao ﬁnal da Fase de Protocolo, a
Via alocada é monitorada pelo Alocador para
liberá-la para nova alocação, caso o Destino
esteja ocupado e a comunicação não se
concretize.

TRÓPICO RA

Uma vez estabelecida uma comunicação
entre dois processadores, o Processador
Origem transmite a mensagem pela Via de
Dados de transmissão alocada na IH-4 até o
Estágio Concentrador de Vias, localizado no
Alocador.
Os dados da mensagem são regenerados
eletricamente e retransmitidos para a Via de

9.1.5

Estas fases ocorrem durante a Integração
da Central (após instalação ou expansão) e
durante a Operação Normal. Cada fase utiliza
ferramentas diferentes para detectar falhas e a
maneira de apresentá-las.

....... ....... .

Durante a fase de Integração, um terminal
de vídeo comanda os testes, através do
Alocador, selecionando os recursos a serem
testados, apontando as falhas e orientando as
correções.
Já durante a operação normal, um
algoritmo, utilizando o resultado de cada

9.8

Supervisão da Sinalização

IH - 4

TX
RX

0

Processador
de Origem

Processador

IH - 8
TX
n

RX

Alocador

Estágio
Concentrador
de Vias
Supervisor
de Vias

Processador

Processador

63

TX
RX
Processador
de Destino

Os mesmos dados retransmitidos para a
IH-4 vão também para o Alocador através da
IH-8 para o resultado da comunicação ser
monitorado.

Testes dos recursos de sinalização da Central
Os recursos de sinalização, como Planos,
Enlaces e Vias, podem ser testados em fases
diferentes de operação da Central.

Testes em fases
diferentes
de operação

Dados de recepção de todos os outros Enlaces
do Plano. Em um dos Enlaces, encontra-se o
Processador Destino pronto para receber,
completando a comunicação.

Processador

comunicação, deﬁne a qualidade dos recursos
envolvidos, apontando as falhas ocorridas
através do Terminal de Comunicação
Homem-Máquina – CHM.
Existem, também, os testes periódicos
comandados pelo Software de Controle do
Processamento Distribuído para veriﬁcar o
estado dos recursos de Sinalização de cada
plano.
O Alocador de cada plano monitora todas
as Vias alternadamente para veriﬁcar o
funcionamento de cada uma delas. Aponta e
contabiliza erros na transmissão, ocorrência de
Processador Destino ocupado ou ausente e
ocupação indevida de Via não alocada.
O Alocador também contabiliza
ocorrências de eventos importantes, como
número de alocações em um determinado
período ou tempo de indisponibilidade das
Vias, como mostra a ﬁgura 9.8 (nesta ﬁgura não
estão representadas as Vias de Solicitação e
Habilitação que vão direto da IH-4 para o
Alocador).
A alocação e a supervisão de Vias são feitas
na placa Controladora de Sinalização Paginada
– CSP que conta com o auxilio da placa Estágio
Concentrador de Controle – ECC, para
números elevados de processadores, e com a
placa Estágio Concentrador de Vias – ECV-1.

Módulo de Sinalização
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9.2

Software básico da TRÓPICO RA
O software da Plataforma TRÓPICO RA
utiliza a linguagem CHILL – CCITT High Level
Language – e pode ser dividido em duas
camadas principais: o Software Básico e o
Software de Aplicação.
A camada do Software de Aplicação
compreende o conjunto de funções ﬁm de
Telecomunicações propriamente ditas e a
camada do Software Básico compreende o
conjunto de funções de suporte necessário ao
funcionamento das funções ﬁm
independentemente de quais sejam.
O Software Básico é fortemente vinculado
à Arquitetura Hardware do Sistema. A fronteira
entre as camadas Básico e de Aplicação é
deﬁnida de modo a mapear no Software Básico
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as funções mais usuais, visando a reutilização
do seu código, tão amplamente quanto
possível.
Resumindo, o Software Básico da
Plataforma TRÓPICO RA provê ao Software
de Aplicação todo um ambiente de execução de
fácil utilização, atendendo a requisitos de
Conﬁabilidade, Controle em Tempo Real,
Execução Concorrente e Processamento
Distribuído. Atende também a requisitos de
Operação e Manutenção oferecendo interfaces
padronizadas para Comunicação
Homem-Máquina e para Identiﬁcação e
Localização de Falhas.
Algumas importantes abstrações do
TRÓPICO RA estão listadas na tabela abaixo:

Abstração

Descrição / Propriedades

BS

Bloco de Serviço. Implementa uma série de funções associadas a um determinado conjunto de recursos.

BI

Bloco de Implementação. É um programa CHILL carregável e executável independentemente e tem a si
associado uma identiﬁcação. Um BI pode estar presente em vários processadores.

Processo

É um elemento de um BI que pode trocar Sinais com outros processos. Um processo tem a si associadas
uma identiﬁcação própria e outra unívoca no Sistema chamada Instância.

Instância

É a identiﬁcação unívoca de um processo no Sistema. Corresponde a uma estrutura que contém as
Identiﬁcações de Processador, de BI, de Processo e de Ativação. A Ativação serve para diferenciar
Instâncias de um mesmo processo.

Sinal

Estrutura para troca de mensagens entre processos que contém a identiﬁcação do sinal, as instâncias de
origem e de destino e dados.

EPIS

Elemento Padrão de Implementação Software. Um EPIS é um procedimento ou um processo que esconde
do usuário o protocolo de acesso a determinados serviços. Um EPIS pode ser utilizado por vários BIs.

Prestador

Processo que presta um determinado serviço

Usuário

Processo que usa um determinado serviço

Interface

A interface tem uma identiﬁcação unívoca no sistema e a ela correspondem uma lista de Instâncias de
Prestadores e de Usuários

Base de
Dados

Conjunto de Tabelas logicamente relacionadas. Pode ser centralizada ou distribuída.

Biblioteca

É um programa CHILL carregável que contém um conjunto de funções que ﬁca instalado num particular
processador e acessível por todos os BIs através de interrupção software.
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9.9

Arquitetura básica de um sistema distribuído

Processador 1

Processador n

Processador de O&M

Sistema Operacional

Sistema Operacional

Sistema Operacional

AP 1

AP 3

GEMP

AP 2

AP 4

GCONF

GET AB

GEMP

CFIG

CFIG
PCOM

CFIG
PCOM

PCOM

Vias de Sinalização

9.2.1

Base para um sistema distribuído
Um primeiro modelo de Sistema
Distribuído, levando em conta a arquitetura
hardware do TRÓPICO-RA, pode ser visto na
ﬁgura 9.9. Ali, os únicos elementos do Software
de Aplicação são os BIs APi, onde i = 1, 2, 3 e 4.

Sistema operacional

PCOM - Processo
de Comunicação

....... ....... .

Os demais elementos pertencem ao
Software Básico e constituem a base para um
sistema distribuído, característica que será
transparente para os BIs de aplicação. Para
execução de um BI, o Sistema Operacional
provê todos os mecanismos necessários para
Execução Concorrente e em Tempo Real e para
as funções de Entrada e Saída previstos na
Linguagem CHILL. Além destes mecanismos, o
Sistema Operacional oferece um conjunto de
Primitivas complementares que permitem a
realização de funções não previstas nesta
linguagem.
Todos os Sistemas Operacionais da
Central são providos pelo BS:SORA.

processo de origem envia sinal para um
processo de destino residente no mesmo
processador, o Sistema Operacional realiza o
transporte deste sinal. Caso o processo de
destino resida em outro processador, este sinal
é entregue ao elemento PCOM - Processo de
Comunicação.
O elemento PCOM, usando o meio físico
ao qual tem acesso, transporta este sinal ou para
o Processo de Comunicação do processador de
destino, caso este seja acessível no mesmo meio
físico, ou, caso contrário, para um processador
da rota de acesso ao processador de destino.
Para cada possível meio físico da Rede de
Sinalização do TRÓPICO-RA existe um BS
especíﬁco que realiza as funções do elemento
PCOM cuja estrutura foi abordada no item 9.1.
São eles:
BS

Nível

Meio Físico da Rede de
Sinalização

SINP

1o

Via de Sinalização do TRÓPICO-RA

PRUD

2o

PCM de interligação da Central a
Unidade Distante

PCCO

2o

Memória Comum

SIAN

3o

Anel CLAD

Comunicação entre processos
A comunicação entre Processos pode ser
feita por meio da troca de Sinais. Se um
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Roteamento de
Sinais

....... ....... .

Como um Processador pode ter acesso a
vários meios físicos, o Sistema Operacional
provê mecanismos de roteamento de sinais, ou
seja, ele decide para qual Processo de
Comunicação um sinal deve ser enviado.
O Sistema Operacional provê primitivas de
instalação de Processos de Comunicação para
que a eles possam ser encaminhados estes
sinais. O roteamento de sinais é feito com base
em Tabelas de Roteamento do Sistema
Operacional, o qual provê primitivas para
preenchimento de seus conteúdos.

Acesso a serviços
Para ter acesso a um serviço, basta
conhecer a identiﬁcação da Interface a ele
associada. A informação das instâncias de
prestadores/usuários desta interface está
presente no elemento CFIG - Controlador de
Conﬁguração - e o acesso a ela se dá por meio
de uma EPIS.
CFIG / GCONF – O BI:GCONF dentre
outras funções, controla a base de dados de
conﬁguração da qual os elementos CFIG tem
cópia.
Dependendo da localização do
processador na Rede de Sinalização, o elemento
CFIG varia. Pode ser o BI:CCONF Controlador de Conﬁguração - para
processadores que acessam diretamente a Via
de Sinalização do TRÓPICO-RA ou o
BI:CONFR - Controlador de Conﬁguração
Remoto - para os demais processadores.

GEMP / GETAB – Poderia ser
necessário, por exemplo, que os BIs AP1 e AP2
(vide ﬁgura 9.9) precisassem ter acesso a uma
determinada Base de Dados. Não seria eﬁciente
que todo o acesso a esta base fosse feito
remotamente por estes BIs, acessando a
Memória de Massa residente no processador de
OM. Ao invés disso o EPIS: GEMP –
Gerenciador de Memória Principal - carrega
nas memórias de cada um dos BIs AP1 e AP2
uma cópia desta Base de Dados. O controle da
consistência e coerência destas bases de dados,
é feito pelo BI:GETAB. Todos os serviços de
alteração do conteúdo, de leitura de dados, de
back-up das bases de dados controladas pelo
BI:GETAB estão disponíveis a seus usuários na
forma de EPIS.
Todo o Controle e Gerência de Base de
Dados é realizado pelo BS:GTAB.
Com os elementos do Software Básico
descritos acima, já existe uma Base para um
Sistema Distribuído, ou seja, os BIs de
aplicação podem:
– executar;
– se comunicar;
– acessar serviços na rede;
– acessar bases de dados distribuídas.

Toda a Gerência e Controle de
Conﬁguração da Central é realizado pelo
BS:CONF.

Bases de dados distribuídas
Como o TRÓPICO-RA é um Sistema
Distribuído, existem mecanismos que
permitem a distribuição de bases de dados
mantendo sua coerência e consistência.
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9.3

Detalhamento do Software Básico
A seguir, os elementos serão detalhados
gradualmente, até chegar a uma descrição
completa do Software Básico.

9.3.1

O sistema operacional da plataforma TRÓPICO RA
O BS:SORA é constituído de dois sistemas
operacionais que equipam as unidades
processadoras do TRÓPICO RA. O Sistema
PP-SO/P foi desenvolvido para equipar as
placas com processadores 286 / 386 / 486 e o
SO88 foi desenvolvido para equipar as placas
com processadores 8088. Ambos oferecem a
mesma interface ao software aplicativo,
desenvolvido no ambiente de programação
CHILL do CPqD da Telebrás.
O projeto do BS:SORA foi desenvolvido
com o objetivo de se obter um sistema que
atendesse aos requisitos de desempenho e
funcionalidade exigidos pela aplicação. Possui
as seguintes características gerais.
• Suporta Sistemas de Controle de
Processo em Tempo Real
Para atender a este requisito, o BS:SORA:
– permite tratar de forma eﬁciente as
interrupções geradas pelas interfaces
hardware;
– possibilita a permanência em memória
dos BIs de maior utilização;
– tem um sistema de prioridades que
permite à aplicação deﬁnir uma política
própria de escalonamento dos processos.
• Suporta Sistemas Distribuídos
O BS:SORA permite a implementação de
um sistema distribuído de acordo com as
necessidades da aplicação. Para atender a este
requisito, suporta:
– a comunicação entre processadores por
meio de sinais;
– a implementação, pela aplicação, de
programas que controlam a comunicação
entre os processadores do sistema;
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– a implementação, pela aplicação, de
programas para tratamento de falhas;
– permite a implementação de
programas que controlam interfaces.
• É conﬁgurável
O BS:SORA permite a geração de um
sistema operacional que se adapte às
necessidades da aplicação, através da inserção
ou remoção de funcionalidades, de acordo com
a unidade processadora (processador) a ser
equipada e os requisitos de desempenho e
serviços exigidos.
• É estruturado de forma a prover alta
conﬁabilidade e permitir a detecção de falhas
Para atender estes requisitos o BS:SORA:
– utiliza os microprocessadores 80286 /
80386 / 80486 no modo protegido;
– suporta a função de “veriﬁcação” (nas
operações de escrita) nas funções de E/S
em todos os casos em que isso é possível;
– detecta condições de erro de
programação do tipo: loop de programa;
alocação excessiva de recursos de
processador (processos, memória RAM,
memória de massa etc.) por um programa
aplicativo; evita que um erro de um
programa aplicativo possa afetar os
BS:SORA ou outro programa; detecta as
condições de falha em tempo e de forma a
prevenir a parada completa do
processador, se possível.
• Permite a visibilidade do sistema
Os dados do BS:SORA são organizados de
forma que seja relativamente simples visualizar
as condições de funcionamento do processador
em um determinado momento.
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Carga, iniciação e terminação de
software
A função de carga, iniciação e terminação
de software, provida pelo BS:SORA, permite o
carregamento de BIs, a sua ativação e remoção
do processador, atribuindo a ele características
funcionais (comunicação, rastreamento,
interrupção etc.), privilégio e prioridade de
execução.
O carregamento de BIs pode ser feito em
tempo real sem que haja a necessidade de
carregamento de todos os BIs do processador.
Esta funcionalidade permite, por exemplo, que
um BI em falha seja removido da memória do
processador e seja recarregado sem que os
demais BIs sofram alterações. No momento da
criação dos processos de um BI são atribuídos a
eles características funcionais que determinam
o seu comportamento.
• Características funcionais
– prioridade de execução: informação
utilizada pelo sistema operacional para
efeito de escalonamento do processo;
– privilégio de execução: informação
utilizada pelo sistema operacional para
controlar o acesso às primitivas e
instruções privilegiadas do processador;
– tipo/atributo do processo: deﬁne o
modo de ativação do processo (normal ou
por interrupção) e a sua função no
processador.
• Tipos de um processo
– processo normal: processo que é
escalonado de acordo com sua prioridade
pelo sistema operacional. Opera com
interrupções habilitadas e pode executar
qualquer primitiva do sistema operacional
desde que tenha privilégio para isso;
– pseudo processo driver: associado à uma
interrupção, é ativado na sua ocorrência.
Opera com interrupções desabilitadas e
não pode executar primitivas que podem
bloquear a sua execução;
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– pseudo processo de relógio: associado a
interrupção de relógio. É ativado sempre
que o número de ciclos de relógio
decorridos for igual ao valor por ele
especiﬁcado na criação. Não pode operar
primitivas que podem bloquear a sua
execução e executa com interrupções
habilitadas.
• Atributos de um processo
– falha: o sistema operacional, ao
detectar uma falha, enviará um sinal para
este processo, informando a sua
ocorrência. Este processo tomará as
medidas necessárias, de acordo com a
gravidade da falha ocorrida;
– depuração: o sistema operacional
oferece ao processo com este atributo as
interfaces necessárias à implementação de
uma ferramenta de depuração de alto
nível;
– rastreamento: o sistema operacional
oferece ao processo com este atributo as
interfaces necessárias à implementação de
um utilitário de rastreamento de sinais
trocados entre os processadores do
TRÓPICO RA e de execução de
determinadas primitivas;
– comunicação: o sistema operacional
encaminha a este processo todos os sinais
que tenham como destino um processador
remoto.
O BS:SORA permite que um processo
termine sua execução através da chamada de
primitiva. Neste caso, todos os seus recursos são
liberados e podem ser reutilizados por outros
processos do processador.

Gerência de memória
A gerência de memória do BS:SORA
permite a alocação e liberação de áreas de
tamanho variável, dinamicamente.
Com o objetivo de aumentar a
conﬁabilidade e desempenho do sistema, a
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memória é caracterizada pelos seguintes
atributos:
• Tipo de uso
– normal: é a memória usada para
códigos, dados e pilhas do sistema
operacional e dos programas de aplicação
– entrada/saída: esta é, tipicamente, a
memória partilhada contida nas placas
controladoras de periféricos
• Visibilidade:
– local: área de memória visível
unicamente para um determinado BI
– global: área de memória que pode ser
visível a todos BIs de um processador
• Acesso
– dados: área que não pode ser acessada
para execução. Como dados, pode ser
acessada para leitura e escrita ou somente
para leitura. A leitura como dados pode ser
proibida ou permitida
– código: área que não pode ser escrita
• Privilégio
– As áreas de dados tem associado um
nível de privilégio e podem ser acessadas
unicamente por processos, cujo nível de
privilégio seja numericamente igual ou
inferior ao da área.
A quantidade de memória que pode ser
alocada por um BI também é controlada,
evitando, desta forma, que erros de aplicativos
levem o sistema a uma situação de parada
completa por falta deste recurso.

Sistema de concorrência
O BS:SORA fornece à aplicação cinco
classes de prioridade, no que diz respeito ao uso
do processador:
Classe E: nesta classe são colocados os
processos que tratam as exceções deﬁnidas pelo
microprocessador;
Classe I: nesta classe estão os processos
chamados pseudo-processos drivers. São
processos ligados a eventos assíncronos, tais
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como interrupção. Operam com as
interrupções desabilitadas;
Classe R: nesta classe estão os processos
chamados pseudo-processos de relógio. São
processos ligados à interrupção de relógio;
Classe A: processos normais de alta
prioridade. Possuem oito níveis de prioridades:
de 0 (menos prioritária) a 7 (mais prioritária).
Podem ser interrompidos somente por
processos das classes I e R;
Classe B: processos normais de baixa
prioridade. Possuem oito níveis de prioridades
(0 - menos prioritária - a 7 - mais prioritária)
Podem ser interrompidos por processos das
classes I, R e A.
A ordem de prioridade das classes
partindo da mais prioritária é: E, I, R, A, B. Um
processo em execução, com uma determinada
classe de prioridade, pode ser interrompido de
forma assíncrona para permitir a execução de
um outro processo de uma classe de maior
prioridade. Isto não pode ocorrer entre
processos que pertençam a uma mesma classe.
Dentro de uma mesma classe a prioridade é
utilizada para deﬁnir a seqüência de ativação
dos processos desta classe.

Sincronização entre processos
O sistema de sincronização é a função do
BS:SORA que permite à aplicação sincronizar e
ordenar a execução de uma tarefa dividida em
vários processos concorrentes.
A sincronização é utilizada para permitir
um compartilhamento ordenado e seguro de
recursos comuns (memória, tempo de
utilização de UCP etc.). O BS:SORA fornece
três tipos de sincronização:
Evento: para sincronizar a execução dos
processos e pseudo-processos de um programa.
Um processo executa uma operação de espera
sobre um evento e é suspenso até que um outro
processo execute uma operação de liberação
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sobre o mesmo evento. O processo à espera do
evento pode ser reativado também pelo
vencimento da temporização que pode ser
associada à espera.
Região crítica: para sincronizar o acesso a
dados comuns de um programa (dados
compartilhados por mais de um processo). Um
processo, ao acessar uma região com dados
comuns, chama uma primitiva do sistema
operacional que garante o acesso exclusivo a
esta região. Qualquer outro processo, que
tentar acessar a mesma região, será suspenso até
que esta seja liberada, ou seja, até que o
processo, atualmente acessando a região, a
libere.

Os dados residem
em áreas de
memória alocadas
dinamicamente
através de primitiva
fornecida pelo
BS:SORA

....... ....... .

Sinal: para sincronizar processos e
pseudo-processos de um mesmo programa ou
de programas diferentes, inclusive em
processadores diferentes. O BS:SORA fornece
primitivas para o envio e recepção de sinais.
A recepção de sinais pode ser bloqueante com
temporização associada.
Os mecanismos fornecidos pelo evento e
região são válidos unicamente dentro de um
programa, enquanto o sinal opera inclusive
entre programas processadores diferentes. Para
utilizar evento e região, um programa de
aplicação deve deﬁnir áreas de dados dentro do
próprio programa.

Comunicação entre processos
O BS:SORA suporta a comunicação entre
processos em três formas:
• Sinal: mecanismo de sincronização e
comunicação que permite trocar
informações entre quaisquer processos sem
necessidade de compartilhar áreas de dados.
• Dados comuns locais: os processos de um
mesmo programa podem compartilhar o
acesso à áreas de memória.
• Dados comuns globais: os processos de um
mesmo processador podem compartilhar o
acesso à áreas de memória.
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A comunicação por sinal é utilizada para
transferência de informação entre processos de
um mesmo programa ou entre processos de
programas diferentes, podendo estes
programas residirem em diferentes
processadores. Os sistemas operacionais se
encarregam de rotear o sinal ao seu destino,
mesmo que para isto seja necessário passar por
processadores intermediários que servem de
meio de ligação entre os processadores de
origem e destino na comunicação. O
encaminhamento do sinal é feito de maneira
transparente à aplicação.
Para se obter um melhor desempenho na
troca de sinais os sistemas operacionais
mantém um pool de sinais que são utilizados
quando a quantidade de dados a serem
transportados não excedem um valor
estabelecido por conﬁguração. Caso este valor
seja superior ao valor deﬁnido, os sistemas
operacionais alocam estes sinais na memória
comum do processador, liberando-a assim que
for possível.
O BS:SORA fornece primitivas para o
envio e recepção de sinais. A recepção pode ser
bloqueante e temporizada. Caso o processo
receptor não esteja esperando o sinal
transmitido, o sinal é colocado em uma ﬁla de
recepção associada ao processo. Ele lhe será
entregue, assim que a primitiva para recepção
for executada. A primitiva de recepção permite
ainda a composição de ﬁltros de recepção de
sinais, permitindo à aplicação receber, em um
dado momento, somente aqueles sinais que lhe
interessam, descartando ou salvando os demais
para tratamento posterior.
A comunicação por dados comuns pode
ser utilizada por processos de um mesmo
programa. O BS:SORA fornece primitivas que
garantem o acesso aos dados de forma
ordenada e coerente.
Os dados compartilhados podem residir
em áreas estáticas, isto é, já deﬁnidas no ato do
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carregamento do BI ou alocadas
dinamicamente.

possibilitando uma rápida correção do
software aplicativo.

A comunicação por dados comuns
globais pode ser utilizada por processos de um
mesmo processador. Os dados residem em
áreas de memória alocadas dinamicamente
através de primitiva fornecida pelo BS:SORA.
Cada uma destas áreas é alocada por um dos
processos e é tornada visível aos demais
processos através do envio da identiﬁcação da
área por meio de sinal.

No caso de falhas consideradas muito
graves, onde não se pode garantir o envio do
sinal para o processo receptor de falhas, os
sistemas operacionais gravam o ocorrido em
uma região de memória e reiniciam o
processador. Esta região não é modiﬁcada pela
recarga do processador e pode ser lida pelo
processo receptor de falhas na sua volta e
reportada ao usuário.

Reporte de falhas
O BS:SORA fornece primitivas e o suporte
necessário para a instalação de um processo
receptor das falhas ocorridas no sistema.
Todas as falhas detectadas pelos sistemas
operacionais e que não são previstas e tratadas
pelo próprio processo causador da falha são
enviadas ao processo receptor de falhas por
meio de um sinal. No sinal são colocadas as
seguintes informações:
– processo originador da falha
– tipo da falha
– gravidade da falha
– endereço na memória da instrução
causadora da falha
– dados adicionais associados ao tipo da
falha ocorrido
O processo receptor de falhas, através de
primitivas oferecidas pelo BS:SORA, trata de
forma conveniente a falha ocorrida. Estas
primitivas permitem:
– gravar a falha ocorrida em memória de
massa
– remover o BI cujo processo causou a
falha e recarregá-lo se possível
– reiniciar o processador
As informações passadas ao processo
receptor de falhas permitem também localizar a
linha fonte do BI cujo processo causou a falha,
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O BS:SORA suporta também o envio de
sinal para o processo receptor de falhas feito
diretamente pela aplicação. Neste caso, a
própria aplicação detecta a ocorrência da falha
e é capaz de tratá-la.

Controle de sobrecarga
O BS:SORA oferece à aplicação primitivas
que permitem veriﬁcar os níveis de ocupação
dos recursos do processador: UCP, memória e
pool de sinais.
Desta maneira, pode ser feito um controle
sobre o sistema, garantindo a estabilidade do
processador antes que seus recursos atinjam
níveis de ocupação considerados inaceitáveis. A
taxa de ocupação destes recursos pode ser
visualizada pelo usuário, em tempo real, com a
ajuda de um utilitário.

Supervisão de tempo
A função de supervisão de tempo do
BS:SORA pode ser dividida em: relógio, agenda
e temporizações. A função de agenda é
conﬁgurável, estando presente somente nos
processadores onde é necessária.
Relógio – O BS:SORA permite à
aplicação deﬁnir pseudo-processos que são
executados como se fossem rotinas diretamente
ativadas pela interrupção física do relógio. Os
pseudo-processos de relógio podem ser
executados periodicamente, com duração do
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período deﬁnida como múltiplo do relógio
base. Os pseudo-processos são executados com
as interrupções habilitadas.
Agenda – A função de agenda suporta
diretamente as seguintes operações:
– suspensão de um processo até data e
hora determinadas
– envio de um sinal a partir de certa data
e hora determinadas, a cada data e/ou
hora, indeﬁnidamente ou até data e hora
determinadas
– cancelamento de temporização para
envio de sinal
– aquisição de data e hora onde são
incluídos os dias da semana (0-6) e o dia
do ano (0-365)
– deﬁnição, por um usuário privilegiado,
de uma nova data e hora
– mudança, por um usuário privilegiado,
da hora e hora corrente
Temporizações – A função de
temporização suporta diretamente as seguintes
operações:
– suspensão de um processo por tempo
determinado
– envio de sinal após um certo intervalo
de tempo, a cada intervalo de tempo,
indeﬁnidamente ou por um número
pré-ﬁxado de vezes
– vencimento de temporização
(time-out) sobre espera de sinal e evento
– cancelamento de temporizações
associadas ao envio de sinal. As
temporizações de time-out são canceladas
automaticamente, quando ocorrer o
evento esperado
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sistemas operacionais. Informações, tais como:
estado do processo, ﬁla de sinais recebidos,
sinais esperados etc., podem ser usadas para
detecção de falhas e levantamento de dados
para reconﬁguração do sistema.

Sistema de E/S
Todos os recursos do sistema de E/S são
tratados como arquivos (semelhante ao UNIX),
possuindo cada um deles um descritor no
sistema de arquivos. O descritor de um
dispositivo contém as informações necessárias
para manipulação do mesmo.
Dispositivos suportados
– dispositivos orientados por caracter:
para estes dispositivos, a transferência de
dados é feita caracter a caracter. Nesta
categoria, estão os dispositivos geralmente
utilizados na comunicação
homem-máquina. Temos terminais de
vídeo, impressoras, driver para acesso a
Ethernet TCP/IP etc.;
– dispositivos orientados por bloco: nestes
dispositivos, a transferência de dados é
feita por blocos físicos, onde cada um é
identiﬁcado pelos parâmetros físicos de
acesso ao dispositivo.;
– dispositivos orientados por registros:
nestes dispositivos, a transferência é feita
por registros que, em princípio, têm
tamanho variável.

Função de Informação

Os dispositivos orientados por bloco são
estruturados hierarquicamente em diretórios,
em formato semelhante ao do DOS e ao do
UNIX. Os tipos de unidades utilizadas para
memória de massa são: discos rígidos, discos
ﬂexíveis, unidades de ﬁta cartucho, unidades de
ﬁta rolo.

A função de informação do BS:SORA
fornece o suporte necessário à implementação
de um utilitário capaz de obter, em tempo real,
as informações associadas aos processos
presentes no processador, do ponto de vista dos

Todas estas unidades são suportadas
utilizando a interface padrão SCSI–II (Small
Computer System Interface). O sistema de E/S
também suporta discos rígidos com
redundância de dados.
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Tipos de arquivos – O sistema de E/S
utiliza uma estrutura de arquivo compatível
com a usada pelo sistema UNIX (System V).
Como mencionado anteriormente, é utilizada
uma estrutura de diretório semelhante àquela
do DOS e do UNIX. Cada arquivo é descrito
por um inode, o qual pode ser compartilhado
por vários nomes de arquivos. Existem três
tipos básicos de arquivos:
– arquivos normais: correspondem a uma
seqüência de bytes de determinado
tamanho, armazenados em blocos de uma
unidade lógica cujos endereços estão no
inode do arquivo, o qual contém as
informações sobre o acesso permitido,
datas de criação e último acesso;
– arquivos especiais: são os dispositivos
suportados pelo sistema de E/S;
– arquivos diretórios: caracterizados por
possuir um conteúdo bem deﬁnido. Nele
estão armazenadas apenas entradas de
arquivos, contendo o nome e o número do
“inode” alocado para o arquivo.
Atributos para acesso a arquivos – Os
seguintes atributos estão disponíveis para o
acesso aos arquivos:
– INDEXABLE – para acesso randômico;
– SEQUENCIBLE – para acesso
seqüencial;
– VARYING – para acesso à arquivos com
registros de tamanhos variáveis;
– WRITE_EXCLUSIVE – para
exclusividade na escrita de um arquivo por
um único processo;
– ACCESS_EXCLUSIVE – para
exclusividade no acesso a um arquivo por
um único processo;
– VERIFY – veriﬁcação após uma escrita
de dados;
– IMEDIATE – execução imediata de
uma operação de escrita;
– READONLY – apenas a operação de
leitura é permitida;
– WRITEONLY – apenas a operação de
escrita é permitida;
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– READWRITE – ambas as operações são
permitidas.
Funções de E/S – As principais funções
de E/S do BS:SORA são:
– MOUNT/UNMOUNT – acesso a outra
unidade, além da correspondente;
– LINK/UNLINK, RENAME – estabelece
link entre dois arquivos; muda o nome de
um arquivo;
– ASSOCIATE/DISSOCIATE,
CONNECT/DISCONNECT – abertura de
arquivos;
– READRECORD/WRITERECORD –
leitura/escrita para qualquer tipo de
dispositivo;
– READLINE/WRITELINE,
READC/WRITEC – para E/S padrão
(caracter);
– CREATE/DELETE,
CREATEDIR/DELETEDIR,
CREATEDEV/DELETEDEV –
criar/cancelar um arquivo, diretório,
dispositivos especiais;
– GETINODE – para modiﬁcar
descritores de dispositivos;
– FORMAT – formatação de discos.
Entrada e Saída no processamento
distribuído – A função de entrada e saída, no
processamento distribuído do BS:SORA, tem
como ﬁnalidade permitir que o sistema de
arquivos de um processador seja
compartilhado por diversos processadores. Esta
característica, típica de um sistema com
processamento distribuído, permite que a carga
de programas e o acesso a arquivos seja feito de
forma transparente pelos programas de
aplicação.
Facilidades para o sistema
multiusuário – O sistema de arquivos do
BS:SORA suporta o ambiente multiusuário.
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9.3.2

Gerência de tabelas e arquivos
Para facilitar a geração e conversão de
centrais no que diz respeito a sua Base de
Dados, existe o BS Gerenciador de Tabelas e
Arquivos da central, BS:GTAC, que permite ao
operador trabalhar com os geradores de tabelas
dos BSs existentes através de menus,
interrogando, criando ou modiﬁcando dados
de sua base de dados.
Quando é necessário realizar uma
conversão de Central, para que a base de dados
seja convertida, basta utilizar o BS:GTAC e
escolher, via menu, a opção “conversão”.
O gerenciador se encarregará de ativar os
geradores de tabelas dos BSs que converterão

9.3.3

sua base de dados automaticamente sem
nenhuma intervenção do operador. Desta
forma, as conversões são mais rápidas e menos
sujeitas a erros de operação.
Em uma geração de disco da Central, a
base de dados é gerada também através do
BS:GTAC. Neste caso o operador vai ativando
os geradores dos BSs existentes, também
através de menus, e cadastrando as
informações necessárias para a geração da base
de dados.
O Gerenciador de Tabelas permite, de
forma fácil e prática, executar modiﬁcações na
base de dados quando necessário.

Carga e Iniciação dos Blocos de Implementação Software
O BS:CATI é responsável pela
transferência do software residente em
memória de massa para os módulos da central
que, por um evento tipo energização, reset
software, reset hardware ou comando do
operador (iniciação/reiniciação), a solicitarem.
O BS:CATI possui um gerente de carga
presente no processador de OM (processador de
operação e manutenção) responsável por decidir
quando e qual software deve ser carregado nos
processadores. Possui software residente em
EPROM ou ﬂash EPROM, responsável por
trazer para o processador a parte do BS
carregável.

simultaneamente, até que todos os
processadores de todas as prioridades tenham
sido carregados.
Durante a carga de um grupo de
processadores o BS:CATI presente no
processador de OM (gerente de carga) controla
se o processo está correto ou não e sinaliza caso
ocorra algum tipo de erro.
Na iniciação, o mesmo mecanismo é
observado, isto é, processadores de um mesmo
grupo são iniciados simultaneamente,
obedecendo a prioridade de cada conjunto de
processadores.

Esta parte carregável contém o protocolo
que fará a transferência do software pertencente
ao processador. Esta divisão facilita a evolução,
pois qualquer mudança feita no protocolo de
carga não necessita troca de ﬁrmware.
A ﬁlosoﬁa de carga adotada é por
paralelismo, isto é, os processadores são
carregados a partir de uma ordem decrescente
de prioridades. Os processadores com a mesma
conﬁguração software são carregados

132 ◆

TRÓPICO RA

9.3.4

Controle de Conﬁguração
O BS:CONF tem como ﬁnalidade fornecer
e manter atualizados dados de conﬁguração,
tais como, localização física e estado
operacional de processadores e BIs,
conﬁguração e estado operacional de placas
controladas por um BI num processador.
Todas as ações que tem reﬂexo na Central
em termos de, criação/supressão de
processadores, BIs e placas; carga e reiniciação
de processadores e BIs, são coordenadas por
este BS. A carga de processadores na Central é
feita em paralelo, oferecendo assim uma carga
rápida e eﬁciente.
A supervisão dos processadores do sistema
TRÓPICO RA é feita através do BS:CONF.

9.3.5

– leitura de registro / campo;
– modiﬁcação de registro / campo;
– contagem de registros com
determinada característica;

– identiﬁcação de um registro com uma
determinada característica;
– soma de um campo de registros;
– alterações sobre dados logicamente
inter-relacionados, numa mesma
transação;
– carga das tabelas dos BIs em suas
iniciações, mantendo-as atualizadas;
– back-up de tabelas.

Sinalização Interprocessadores
O BS:SINP tem como função principal
fazer a interconexão entre os processadores da
rede intermodular da Central TRÓPICO RA,
através de um protocolo padrão,
possibilitando, assim, a troca de sinais CHILL
entre os BIs software residentes em
processadores diferentes.
Isto torna transparente a troca de sinais
CHILL, ou seja, para qualquer BI, não importa
onde ele esteja residente, se comunicar com
outro BI, basta enviar um sinal para este, já que
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A supervisão da conﬁguração de placas
terminais também é oferecida pelo BS:CONF.
Ele detecta a ausência ou presença das placas,
informando aos controladores destas o seu
estado operacional. O BS:CONF ainda oferece
o acesso a serviços dentro da Central, isto é,
através da interface tratadora do serviço, o
BS:CONF retorna as instâncias prestadoras ou
usuárias dessa interface, caso elas existam e
estejam no estado operacional desejado.

Gerência de Tabelas – Base de Dados Distribuída
O BS:GTAB tem como ﬁnalidade oferecer
meios para a manipulação da Base de Dados
Distribuída, garantindo a integridade e
consistência da mesma, e permite ao usuário
executar as seguintes operações em uma
determinada tabela:

9.3.6

Caso um processador ﬁque em falha, o
BS:CONF isola-o e informa os demais
processadores e o operador da condição de
falha.

o mesmo se encontra mapeado em processador
da rede intermodular (primeiro nível da
estrutura de sinalização interprocessadores).
Este BS está presente necessariamente em
todos os processadores da rede intermodular.
O BS:SINP, além da interconexão entre
processadores, é responsável pela execução de
mais duas funções complementares que
garantem o funcionamento do serviço de troca
de sinais CHILL: a supervisão e a gerência dos
recursos do BS.
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A supervisão permite a detecção de
recursos do BS em falha. Cada um dos
processadores da rede faz uma supervisão local
dos seus recursos, permitindo a detecção de
falha na entrega de sinais. Além disso, através
de algoritmo apropriado, detecta a falta de uso
de algum destes recursos. Quando detectado, o
gerente do BS é avisado.

9.3.7

Sinalização no CLAD – Concentrador de Linhas de Assinante Distribuído
O BS:SIAN, responsável pela sinalização
do anel CLAD, garante a comunicação
conﬁável entre as estações remotas (UDLs) e o
módulo terminal na Central que disponibiliza a
funcionalidade CLAD (MT-CLAD).
O protocolo de comunicação utiliza o
canal 16 de cada enlace PCM do anel do CLAD.
Todas as estações integrantes da rede têm a
capacidade de acessar qualquer um dos dois
enlaces, totalizando assim uma largura de
banda disponível de 128 Kbps (2 x 64 Kbps)
para a sinalização.
A sinalização do CLAD possui dois níveis
de protocolo. O primeiro, mais básico, deﬁne a
disciplina de acesso ao meio (anel) por parte
das estações e o segundo oferece o serviço de
comunicação de dados orientado a conexão, ou
seja, com garantias de seqüenciamento e
retransmissão das mensagens.
A disciplina de acesso é deﬁnida pelo
protocolo SDLC (Synchronous Data Link
Control) modo loop, onde o módulo terminal
desempenha o papel de estação primária e as
UDLs, o papel de estações secundárias. Este
nível de protocolo é duplicado, um para cada
enlace PCM. A estação mestre é a responsável
pela geração e envio do token para o anel.
O token é um padrão de bits que pode ser
detectado por qualquer estação, liberando o
acesso para transmissão apenas para aquela
estação detentora do token. O token, dessa
forma, vai circulando entre as estações do anel,
sendo retido por aquelas que tem mensagem
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O gerente do BS é responsável por reunir
as informações destes supervisores locais e
decidir se são falhas locais a um processador ou
falhas envolvendo recursos mais amplos do BS
(por exemplo, um Plano de Sinalização).
Também fornece uma interface
homem-máquina, permitindo a modiﬁcação
do estado de qualquer um dos recursos do BS.

a transmitir, e passado em frente,
imediatamente após a sua transmissão.
O serviço de comunicação orientado a
conexão é garantido pelo protocolo de nível 2 –
LAPD (Link Access Procedure on the D-channel),
Q.920-Q921 ITU, adaptado ao sistema, através
do estabelecimento de um enlace lógico entre a
Central e cada uma das estações remotas. Desta
forma, o módulo de terminais MT-CLAD
mantém até 32 conexões lógicas
independentes, uma para cada UDL.
Com relação à sinalização, as UDLs devem
respeitar a distribuição de carga deﬁnida na
conﬁguração do sistema, mesmo com a
ﬂexibilidade de acessar qualquer um dos
enlaces PCM.
Todos os possíveis erros a nível do
protocolo, tanto na central como nas estações
remotas, são monitorados, sendo geradas
estatísticas e emissão de alarmes de nível 2 para
o BS:SUAN, responsável pela supervisão do
anel.
O BS:SIAN é mapeado em dois BIs: o
CSIAN que ﬁca localizado na placa
processadora que controla o anel do CLAD no
módulo de terminais e o DSIAN que ﬁca
localizado nas placas processadoras que
controlam as estações remotas (UDLs).
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9.3.8

Sinalização com a UD
O BS:PRUD é o responsável pela via de
sinalização com a UD (Unidade Distante) da
Plataforma TRÓPICO RA. Utiliza um
protocolo proprietário especialmente
concebido para este serviço, capaz de estender
também para estes processadores o alto grau de
conﬁabilidade da rede principal.
Este protocolo possui diversos
mecanismos de veriﬁcação e correção de erros,
tais como seqüenciamento e retransmissão de
quadros, códigos de redundância cíclica CRC,
checksum de mensagens e outros.

9.3.9

Este BS também é responsável pela
supervisão dos canais de comunicação,
informando o operador das eventuais falhas
que possam ocorrer.

BSs localizados em equipamentos externos.
Estes equipamentos externos podem ser
ET-OMS ou outros equipamentos
TRÓPICO RA.

Comunicação Homem - Máquina
Não seria produtivo se todo BI
implementasse a sua própria interface com o
operador. Assim, o Software Básico oferece um
conjunto de BSs para Comunicação
Homem-Máquina, cujas principais funções
encontram-se na tabela a seguir.
Gerência de usuários de CHM – O
BS:GUCH é responsável pela gerência dos
usuários de CHM do sistema TRÓPICO RA.

TRÓPICO RA

O BS:PCCO cria canais de comunicação
para permitir a troca de sinais entre
processadores da rede e os associados.

Controle de Acesso a Serviços
O BS:CAST (Controle de Acesso a
Serviços do TRÓPICO) tem como função
principal prover mecanismo de acesso aos
serviços oferecidos pelos BSs do sistema, para

9.3.11

Além do protocolo em si, existe um
monitor especial que pode ser ativado a partir
de um terminal para veriﬁcar
instantaneamente as condições de até nove
processadores simultaneamente. Este monitor
permite a visualização de contadores de
alarmes do PCM e do protocolo, fornecendo,
em tempo real, a situação de cada enlace.

Sinalização por Memória Comum
O BS:PCCO se aplica aos módulos da
central TRÓPICO RA que possuem
processadores que se comunicam através de
memória comum. Esses módulos são
normalmente compostos de um processador
principal (processador que tem acesso à rede de
sinalização do TRÓPICO RA) e um
processador associado (sem acesso direto à rede
de sinalização).

9.3.10

O BS:PRUD também monitora as
condições do meio de transmissão (PCM),
informando com eﬁciência as eventuais
anomalias para o operador.

Cada usuário operador do sistema tem
associado uma senha, um grau de autoridade e
um conjunto de teclas de função. A senha dos
usuários garante ao sistema proteção contra
pessoas não autorizadas.O grau de autoridade
permite dividir o grupo de operadores,
atribuindo a cada um determinado grau de
responsabilidade diferenciado.Assim,
atividades mais críticas podem ser restritas a
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BS

Função Principal

ANSI

Análise Sintática de Comandos

ADES

Adaptação para Periféricos de Entrada e Saída

GPER

Gerência e Controle de Periféricos de CHM

TRAD

Tradução de Mensagens e comandos

GARC

Agendamento e Execução de Arquivos de
Comandos CHM.

IMPR

Controlador de Impressoras/Redirecionamento
de saída

GUCH Gerência de Usuários CHM

um grupo de pessoas.As teclas de função
permitem que o operador tenha o seu trabalho
diário facilitado, programando algumas teclas
com os comandos usados mais
frequentemente.
O BS:GUCH provê comandos para a
manipulação dos dados dos usuários.Estes
comandos permitem as seguintes atividades:
– criação/Supressão de usuário;
– modiﬁcação de grau de autoridade,
senha e programação de teclas de função;
– fornecimento da lista de usuários com a
lista de comandos que ele pode executar;
– fornecimento da lista de comandos
com o grau de autoridade mínimo para
sua execução;
– fornecimento de dados do usuário:
grau de autoridade e teclas de função.
Controle de impressoras – O BS:IMPR
é responsável pelo controle das impressoras no
TRÓPICO RA. Este BS oferece facilidades para
manipulação deste periférico, permitindo os
seguintes serviços:
– impressão de arquivos;
– redirecionamento de comandos e
mensagens espontâneas para uma
impressora;
– transferência de arquivos entre ﬁlas de
impressão;
– retirada de arquivos de ﬁlas de
impressão;
– cancelamento de impressão em
andamento;
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– fornecimento de informações sobre as
ﬁlas de impressão, indicando status de
cada pedido de impressão existente;
– modiﬁcação de conﬁguração das
impressoras (tamanho do formulário,
densidade de impressão);
– alteração de prioridade de impressão de
arquivos.
Tradutor de mensagens e
comandos – O BS:TRAD monta uma Base de
Dados em memória principal com informações
dos comandos e mensagens de CHM, para
auxiliar o BS:ADES na confecção dos menus e o
BS:ANSI na análise sintática e
encaminhamento dos comandos de operação e
manutenção da Central.
É o responsável pelas transformações do
texto entrado pelo usuário de CHM em código
interno conhecido pelo sistema e do código
interno de mensagens em texto que será
encaminhado para o usuário do sistema.
Agendamento e execução de arquivos de
comandos CHM – O BS:GARC permite que
um dado arquivo em memória de massa,
contendo comandos CHM, seja testado e
executado pelo operador, executado por
agenda com ou sem periodicidade e executado
por associação do arquivo a uma falha da
Central. Em todos os casos são guardadas as
respostas dos comandos em um arquivo de
mesmo nome e extensão.RES, na memória de
massa.
O BS:GARC permite também a execução
de arquivo macro-comando, onde o operador
preenche somente os valores dos parâmetros
durante a execução do arquivo.
Gerência e controle de periféricos de
CHM – O BS:GPER é responsável pela
gerência dos periféricos de entrada e saída,
como terminais de vídeo, teleimpressoras,
impressoras, ET-OMS e terminais externos.
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Terminais externos representam outras
centrais (ERC - Estágio Remoto de
Comutação), cuja operação pode ser realizada a
partir de uma central supervisora. As ligações
entre centrais, sob o ponto de vista de CHM,
são encaradas como periféricos.
O BS:GPER provê comandos para
manipulação de periféricos, tais como:
– criação de periféricos;
– alteração de dados de periféricos
(velocidade, porta serial etc.);
– modiﬁcação de estado;
– interrogação de estado, dados de
conﬁguração e dados de classiﬁcação.
É possível especializar um periférico do
ponto de vista de execução de comandos, ou
seja, restringir o uso do periférico para a
execução de um grupo de comandos. Existe
também uma especialização do ponto de vista
de mensagens espontâneas do sistema,
especializando um periférico para receber
determinados tipos de saídas espontâneas do
sistema (por exemplo, alarmes, relatórios de
medições etc.).
A tarefa de distribuir as mensagens
espontâneas corretamente para os periféricos
pertence ao BS:GPER. A cada ocorrência de
alarme, o BS:GPER avisa o BS:GARC para que
este possa veriﬁcar se existe algum arquivo de
comandos indiretos associado e, então,
disparar a sua execução.
O BS:GPER tem também como função
supervisionar possíveis falhas nos periféricos,
assim como o estado de ativação
(ligado/desligado).
Análise sintática de comandos –
O BS:ANSI é responsável pela análise
léxico-sintática dos comandos, garantindo sua
padronização sintática. Para que o comando
possa ser executado, o BS:ANSI solicita a
conversão de toda a parte textual para códigos.
Este BS é responsável, também, pelo
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encaminhamento dos comandos para o
executor correto.
As respostas dos comandos são
convertidas de códigos para textos e
apresentadas ao operador. Existe a
possibilidade de redirecionar a saída dos
comandos para uma impressora ou para um
arquivo em disco, permitindo análise posterior.
O BS:ANSI cria arquivos históricos de
comando, registrando todas as alterações de
dados feitas no sistema.
Adaptação para periféricos de entrada e
saída – O BS:ADES é responsável pelo
controle dos periféricos de entrada/saída
(terminais de vídeo e teleimpressoras). É
através deste BS que o operador pode operar
uma central TRÓPICO RA, enviando
comandos e analisando suas respostas.
O BS:ADES protege o sistema, só
permitindo o acesso a usuários
autorizados.Além disso, fecha
automaticamente uma sessão que ﬁque sem
uso por 10 minutos, evitando que pessoas não
autorizadas possam interagir com o sistema.
O BS:ADES provê diversas formas de
edição de uma linha de comando. Estas formas
atendem a todo tipo de usuário, desde o
principiante até o mais experiente, tornando
fácil a manipulação do sistema. Os modos de
edição de linha de comando são:
– modo direto: o operador precisa editar
toda a linha de comando, sem qualquer
ajuda do sistema. Bastante utilizado por
operadores experientes, pois permite
maior rapidez na edição do comando;
– modo cardápio: utilizado por
operadores principiantes que
desconhecem o comando a ser executado
ou para edição de comandos não
utilizados com freqüência. Neste modo, o
sistema vai fornecendo níveis progressivos
de informação, até que o operador consiga
selecionar um formato de comando
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adequado a sua necessidade; neste
momento o operador só precisa preencher
os valores dos parâmetros;
– modo diretiva: bastante utilizado por
operadores com média e grande
experiência; é uma forma rápida e simples
de executar um comando, sem a
necessidade de memorizar todos os seus
parâmetros. Neste caso, é necessário que o
operador saiba qual o comando a ser
executado;
– modo tecla de função: utiliza teclas
pré-programadas com os comandos de
maior uso. Cada operador pode ter o seu
conjunto de teclas de função.
Nos modos de edição por cardápios e
diretiva, o BS:ADES oferece um help de
parâmetros, podendo-se obter a sintaxe e os
valores possíveis.
Além da edição de linha de comando, este
BS provê um editor de textos, permitindo a
criação de arquivos de comandos indiretos na
própria Central, sem a necessidade de
utilização de outro tipo de equipamento. Este
BS tem também como função prover uma
forma de acesso a centrais remotas (ERC),
permitindo a monitoração e operação de
centrais não atendidas.
Mensagens geradas espontaneamente pelo
sistema são exibidas nos periféricos de E/S,
permitindo que o operador perceba
rapidamente qualquer problema.
Gerência de arquivos e dispositivos de
memória de massa – A Central precisa
oferecer ao operador meios de manipulação de
arquivos como, por exemplo, cópia,
renomeação, deleção etc. Por outro lado, outros
BSs do sistema também manipulam o sistema
de arquivos espontaneamente, havendo assim a
necessidade de gerenciar possíveis falhas nos
acessos e dar ao operador meios para saneá-las.
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Na Central TRÓPICO RA podem ser
instalados vários tipos de dispositivos de
memória de massa, discos rígidos, ﬁtas
cartuchos, ﬁtas rolos e discos ﬂexíveis. Este
conjunto pode ser incrementado a qualquer
momento, acompanhando a evolução da área.
Cada dispositivo é conhecido na Central
por um nome, a unidade lógica, que deve ser
utilizada como parte do caminho de um
arquivo, a ﬁm de localizá-lo no sistema de
arquivos. Exemplo: DF3C:/EXEMPLO.DAT.
A seguir, uma lista de serviços referentes
aos recursos de memória de massa do sistema:
– cópia de arquivos em discos (inclusive
com disquetes padrão MS-DOS);
– renomeação de arquivos em discos;
– deleção de arquivos em discos;
– interrogação de diretório em discos;
– interrogação de conteúdo de arquivos;
– ativação de acesso a uma mídia do tipo
removível (discos ﬂexíveis e ﬁtas);
– desativação do acesso a uma mídia do
tipo removível;
– formatação de discos ﬂexíveis para o
sistema de arquivos da Central;
– cópia de dados de faturamento para ﬁta
magnética tipo rolo;
– transferência de dados de bilhetagem
automática para ﬁta magnética dos tipos
cartucho e rolo e para um micro tipo PC,
através do protocolo TFTP;
– iniciação de cabeçalho de ﬁta para
receber dados de bilhetagem automática;
– interrogação de cabeçalho de ﬁta de
bilhetagem automática;
– interrogação de intervalo de validade
de dados de bilhetagem automática em
ﬁta;
– modiﬁcação de intervalo de validade de
dados de bilhetagem automática em ﬁta;
– criação de dispositivos de memória de
massa;
– supressão de dispositivos de memória
de massa;
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– modiﬁcação de estado operacional de
dispositivos de memória de massa.
Com relação à conﬁabilidade das
informações armazenadas em memória de
massa, o sistema implementa a duplicação
instantânea de todo dado armazenado nos
discos, prevenindo, assim, possíveis falhas nos
discos e seus dispositivos acionadores.

9.3.12

Calendário e Agendamento de Serviços
Em qualquer Sistema existem
necessidades de calendário e agendamento de
serviços, ou seja, ativação de um determinado
conjunto de processos numa certa data e hora.
O Software Básico fornece um conjunto de
EPIS e comandos CHM, que provêem essas
necessidades de forma conﬁável. Dentre os
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serviços que se utilizam destas facilidades, a ﬁm
de garantir a eﬁciência na sua ativação, temos:
mudança de degrau tarifário, fechamento de
períodos de medições, ativação da execução de
arquivos de comandos indiretos, realização de
back-up periódico de dados de tarifação e
despertador automático.

Alarmes
O Software Básico provê, na forma de
EPIS, serviços para sinalização,
armazenamento e recuperação de alarmes.
Estes são gerados pelos diversos BSs, indicando
alguma anomalia do sistema, ou a entrada em
algum limiar crítico de funcionamento, ou
ainda um simples alerta para o operador com
respeito a algum órgão bloqueado.
Os alarmes gerados são classiﬁcados de
acordo com o nível de urgência da intervenção
do operador para sanar o problema. As
informações são notiﬁcadas via terminais de
vídeo, onde são emitidas mensagens e em
painéis com indicação visual e sonora.
As informações dos alarmes ﬁcam
disponíveis para consulta pelo operador e
podem ser recuperadas via comandos que
oferecem várias opções de consulta classiﬁcada.
São oferecidos, ainda, comandos que
possibilitam bloqueio dos alarmes nos painéis,
alteração dos níveis de urgência dos alarmes e
suspensão temporária da sinalização dos
alarmes.
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Todos os dados são gravados
automaticamente em duas unidades de discos
rígidos. No caso de falha em uma das unidades,
a outra assume automaticamente sem perda de
dados e o operador, que é comunicado através
de alarme visual da unidade em falha, pode
providenciar a sua manutenção.

Identiﬁcação e localização de
falhas – A partir dos dados dos alarmes da
Central, é possível dar manutenção à mesma,
seguindo os procedimentos operacionais a ela
associados.
Além dos dados de alarmes da Central,
existe a sinalização de falhas de sistema, que
permite uma maior visibilidade do
funcionamento do sistema nas situações de
falha, de modo a facilitar a manutenção. As
informações contidas nas falhas de sistema
permitem a identiﬁcação da linha do código
fonte onde ocorreu a exceção. Para este tipo de
falha, o próprio sistema se recupera, fazendo
com que seu efeito desapareça, sem a
necessidade de acionamento de alarmes.

◆ 139

9.3.14

Entradas de alarmes e telecomandos
O BS:SEAT faz a supervisão de
equipamentos, internos ou externos ao sistema,
que pela sua importância ao funcionamento
e/ou segurança da Central precisam estar sob
monitoração. Estes equipamentos são ligados
através de interfaces especíﬁcas a elementos
hardware que estão nas placas ESF/TES.
Analisando o estado destes elementos,
chega-se a conclusão se o equipamento está ou
não em falha. Se em falha, é sinalizado ao
operador um alarme, indicando qual é o
equipamento e o grau de urgência no
atendimento deste alarme.
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O BS:SEAT trata, também, do
acionamento e desacionamento de
equipamentos externos ao sistema, através de
saídas de telecomandos existentes nas placas
TTC/TES. Note-se, aqui, uma relação com
as entradas de supervisão de equipamentos,
antes descritas, pois no caso de falha em
um equipamento supervisionado,
poderíamos usar uma saída de telecomando
para acionar um equipamento substituto e
desacioná-lo quando do restabelecimento do
equipamento principal. Pode-se usar, ainda,
a critério das operadoras, saídas para acionar
os alarmes da Central.

Software da estrutura de sincronismo
A estrutura de sincronismo controlada
pelo BS:SINC atende as necessidades de
geração e distribuição de sinais de relógio, tanto
para a interconexão dos módulos (sincronismo
interno), quanto para a interligação do sistema
TRÓPICO RA à rede digital de
telecomunicações (sincronismo externo).

sistema suportar qualquer tipo de falhas
simples e/ou falhas duplas do tipo preso em “1”,
na geração e distribuição, o que garante uma
altíssima disponibilidade do sistema devido a
falhas da estrutura de sincronismo.
Cada módulo da plataforma recebe os três
sinais provenientes dos geradores e, através de
um votador de maioria e um circuito PLL
(malha de amarração de fase), gera localmente
todos os sinais de relógio necessários. Estes
sinais são usados para sincronizar os enlaces de

A ﬁgura 9.10 ilustra funcionalmente a
estrutura de sincronismo, onde podem ser
vistas a geração e distribuição triplicada de
sinais. Esta arquitetura redundante permite ao
9.10

Estrutura funcional do sincronismo

Vias de
Sinalização
Geração
Triplicada

MS 2
MS 1
MS 0

OM
Módulo 1

Módulo 2

Controle
da
Geração

Módulo n
Controle de
referência
externa

2.048 kHz
PCM
2.048 kHz / 5 MHz

Rede
de Sincronismo
Gerador

140 ◆

Distribuição Triplicada
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saída e carregam a freqüência do relógio do
sistema para a rede de telecomunicações.
Os sinais externos de sincronismo (PCM,
2.048kHz etc.) são comparados com o relógio
do sistema nos próprios módulos que os
recebem. As diferenças de fase entre eles são
enviadas para os controladores/geradores de
sincronismo, através das vias de sinalização, e
são usadas como referências. É possível ter até
oito sinais de referências disponíveis para os
geradores, segundo uma tabela hierarquizada
(programável via CHM).
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Toda a estrutura é supervisionada
automaticamente e fornece alarmes em casos
de falhas na geração, distribuição e referências
de sincronismo. Em termos de O&M, tem-se
várias facilidades para a operação e visualização
do estado de cada elemento da estrutura, a
saber:
– estado operacional dos 3 geradores;
– tabela de referência de sincronismo;
– parâmetros de sincronização;
– parâmetros de avaliação de referência;
– desempenho dos enlaces PCM em
termos de escorregamentos.

Acesso hardware
Em um sistema grande e complexo, como
o TRÓPICO RA, é muito interessante que as
partes hardware e software tenham interfaces
bem deﬁnidas entre si, para que possam ser
desenvolvidas e evoluídas independentemente.
Na plataforma TRÓPICO RA tem-se uma
camada de software especialmente projetada
para acessar os diferentes tipos de hardware do
sistema.

carrega a biblioteca especíﬁca para o seu
hardware. Essa situação é comum quando se faz
a expansão de um sistema em campo,
utilizando-se hardware mais evoluído. Isto
permite uma grande economia, pois enquanto
o hardware antigo suprir as funções necessárias
para as novas versões de software, haverá
compatibilidade e nada será jogado fora.

Para um dado hardware, existe um único
procedimento software para acessá-lo. Caso este
hardware seja usado por mais que um software,
o procedimento ﬁca disponível em biblioteca.
Uma biblioteca é um conjunto de funções que
ﬁca instalado no processador e acessível por
todos os BIs (software aplicativo) do mesmo.
Cada versão de hardware tem a sua própria
biblioteca.
Essa ﬁlosoﬁa permite uma grande
ﬂexibilidade ao projeto, pois facilita a evolução
do hardware de forma totalmente desvinculada
do software e vice-versa, uma vez que as
alterações ﬁcam restritas aos procedimentos de
acesso hardware. Além disso, o uso de
bibliotecas permite que um sistema tenha
módulos com a mesma função e, portanto,
mesmo software aplicativo, utilizando
diferentes versões de hardware. Cada módulo

TRÓPICO RA

◆ 141

142 ◆

TRÓPICO RA

10 Capacidade
e dimensionamento
Graças a sua modularidade e ﬂexibilidade,
o TRÓPICO RA pode ser conﬁgurado em
termos de hardware e software para atender a
uma ampla faixa de aplicações, nas funções de
Central Local, Trânsito ou Local / Trânsito
combinadas.
Para atingir os objetivos de qualidade e de
conﬁabilidade do sistema, o dimensionamento
dos órgãos essenciais da central é feito de forma
redundante. Além disto, todos os órgãos são
calculados de forma a suportar sobrecargas de
tráfego e de número de chamadas, mesmo que
a função Controle de Sobrecarga não esteja
ativada na central.

Outros aspectos considerados no
dimensionamento das centrais TRÓPICO RA
são: otimização de custo, balanceamento de
tráfego, disposição física dos órgãos na central,
serviços a serem fornecidos, expansões
possíveis, acessibilidade de órgãos, otimização
de espaço físico e requisitos operacionais.

Capacidades O TRÓPICO RA é capaz de
atender economicamente a uma demanda
inicial de centrais de pequeno / médio porte da
ordem de 1.000 terminais de assinantes ou
350 juntores e crescer modularmente até
atingir mais de 100.000 terminais de assinantes
ou até 31.744 juntores de entrada e saída com
um tráfego nominal comutado de
12.600 Erlangs.
Sua estrutura de processamento,
distribuída em até quatro Planos de
Sinalização, é composta de uma rede de até
1.024 processadores internos mais outros
possíveis 1.024 processadores agregados (para
controlar terminais de assinantes remotos) e
permite uma capacidade de tratamento de
chamadas por hora em sobrecarga superior a
1.000.000 (BHCA).
Na tabela a seguir, as principais
características relativas à capacidade ﬁnal que
as centrais TRÓPICO RA podem atingir:
Características
Terminais de assinantes

TRÓPICO RA

Capacidade máxima
> 100.000

Número de junções

31.200

Número de rotas

5.460

Chamadas / hora

1.088.000 BHCA

Tráfego comutado nominal

12.600 Erl

Número de processadores

1.024 + 1.024 (externos)
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10.1

Dimensionamento dos módulos nas centrais
A estrutura modular do TRÓPICO RA
permite conﬁgurar centrais que suprem as mais
variadas necessidades de comunicação em
qualquer nível hierárquico da rede telefônica.
A implementação gradativa e econômica de
Módulos Funcionais (ﬁgura 10.1) evita
investimentos iniciais antieconômicos quando
a central é de pequeno porte, ou
posteriormente, quando da ampliação da
mesma.
Basicamente, o dimensionamento das
centrais TRÓPICO RA consiste na
determinação do número de Módulos
Funcionais de cada tipo, em função dos dados
de tráfego que as Empresas Operadoras
necessitam. Determinado o número de
Módulos, existem regras básicas para o cálculo
do número de placas e Blocos de

10.1

Estrutura Funcional do TRÓPICO RA

IH-4

D

D

C

C

MO

A

MX
1

MT

MS

Rede
Externa

MT

IH-4

As conﬁgurações possíveis de Módulos em
uma central são:
Tipos de Módulos
Comutação – MX

Mínimo

Máximo

2

32

Sinalização – MZ

2

4

Sincronismo – MS

3

3

Terminais – MT

1

958

Operação e Manutenção – MO

1

1

Auxiliar – MA

2

40

Módulo de Comutação (MX) – O MX
tem a função de comutação de circuitos e
possui capacidade de até 1.024 canais
unidirecionais de 64 kbit/s. Interligando-se até
oito MX por plano, chega-se a uma matriz de
comutação temporal com acessibilidade plena e
sem bloqueio de 32.768 canais de 64 kbit/s nos
quatro planos. O número de MX da central é
calculado em função do número de Enlaces
Intermodulares e do número de Planos de
Comutação que se deseja.

B

B
A

Unidades Periféricas
de Entrada / Saída

Implementação Software (BI-SW) em função
do tipo de Módulo da central.

D

Módulos de Sinalização (MZ) e
Sincronismo (MS) – O MZ permite, em um
plano, a interconexão e controle da
comunicação entre os diferentes Módulos
interconectados à rede de sinalização
interprocessadora. O número de MZ da
central, assim como de suas placas, é calculado
em função do número de mensagens entre
processadores da central.

C

MT

B
A

Sinalização
Telefônica

Registrador
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MT

MA

MX
n

MZ

O MS tem a função de controlar a geração
e distribuição de sincronismo. Os MS são
conﬁgurados em função da aplicação e do
tráfego da central.
Módulo de Terminais (MT) – O
dimensionamento dos MTs está relacionado
basicamente com os tipos de terminais, suas
quantidades e parâmetros de tráfego. É possível
conﬁgurar em um mesmo Módulo diferentes
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tipos de terminais (placas + BI SW),
constituindo os MT mistos. Os principais tipos
de MTs são: Assinantes analógicos locais ou
remotos, Acesso básico RDSI, Acesso
primário RDSI, Juntores analógicos, Juntores
digitais, Equipamentos auxiliares (MFC e MF),
Canal Comum, Alarmes externos e
telecomandos, Interface para máquina
anunciadora, Interface para mesa operadora e
os Mistos (combinações acima).
Módulo de Operação e Manutenção
(MO) – O MO tem a função de gerenciar a
central, além de tratar da Comunicação
Homem-Máquina entre a central e seus
periféricos que podem ser: memória de massa,
terminais de vídeo, impressoras, alarmes etc.
Seu dimensionamento é feito em função
destes itens.

10.2

O dimensionamento e a conﬁguração de
centrais TRÓPICO RA são feitos de forma
padronizada, seguindo-se as regras descritas
nos documentos Procedimentos de
Conﬁguração Física (CF) que compõem o
Manual de Dimensionamento do
TRÓPICO RA, elaborado em conjunto pelo
Centro de Pesquisa da Telebrás (CPqD) e pelas
indústrias que fabricam e comercializam as
centrais TRÓPICO RA.

Exemplo de dimensionamento
Após estudos da Engenharia e
Planejamento das condições e local onde
se pretende instalar a Central, a Operadora

10.2.1

Módulo Auxiliar (MA) – O MA é
conﬁgurado para as funções que não têm
hardware associado, isto é, processamento de
chamadas, encaminhamento, medições,
serviços suplementares e bilhetagem
automática. Neste último caso, é associado a
dispositivos de memória de massa.

emite um relatório técnico que especiﬁca
a Central, com os Dados de Entrada para
realizar o dimensionamento.

Dados de entrada da Central
Identiﬁcação / Localização
Operadora:

Telecomunicações Mato Alto S.A. – Central Serra

Tipo:

Local

Preﬁxo:

251

Sigla:

SRA 251

Capacidade:

1.520 terminais

Conﬁguração do sistema
Central
Rosa

TRÓPICO RA

Central
Serra

Central
ATV
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Distribuição dos terminais de assinante
Quantidade

Tipo
Residencial:

1.085

Não Residencial:

300

CPCT sem DDR:

65

TP Local:

8

Respondedor Automático:

1

TP-IU Cartão:

48

Teste:

4

S.E.L. ( Serviços Especiais Local ):

9

Total de Terminais:

1.520

Obs.: 100% dos terminais com DTMF e 10% dos terminais com I.A.C. (Bina)

Tempos médios de retenção
Tempos médios (segundos)
Ocupação de órgãos comuns
Tipo

Chamadas

Reg.
Env. MFc

Env. MF

Rec. MFc

Rec. MF

Locais

90

10

–

–

–

10

7 dígitos

80

5

9,0

–

–

14

10 dígitos

80

5

12,0

–

–

17

IAC

100

–

–

1,6

–

–

Entrada

100

4,5

–

–

4,5

–

Médio

80

–

–

–

–

–

Operação, Manutenção e Supervisão – OMS
• Todos os assinantes deverão ser testados em 8 horas consecutivas com testes de linha.
Em um dia será feito o teste de linha e no seguinte, o de circuito, de forma alternada.
• Número de alarmes externos = 12 (incluindo bastidores)
• Número de telecomandos = 10

Matriz de Tráfego
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De / Para

Serra

Rosa

ATV

Total

Serra

51,42

50,6

18,50

120,52

Rosa

43,20

–

–

43,20

Atv

22,0

–

–

22,0

Total

116,62

50,6

18,50

185,72

TRÓPICO RA

Grau de Serviço

10.2.2

Registrador:

B < 0,1%

Enviador MFC:

P [ t / tm > 0,5 ] < 0,001 ( Exponencial )

Receptor MFC:

P [ t / tm > 0,5 ] < 0,001 ( Exponencial )

Receptor de Teclado:

B < 0,1%

B:
P:

t:
tm:

Bloqueio
Probabilidade

Tempo médio de espera para ocupação do órgão
Tempo médio de retenção do órgão

Dimensionamento da Central Serra
Para fazer o dimensionamento, estando de posse do relatório técnico
de especiﬁcação da central, seguem-se os passos abaixo:

Elaboração do diagrama de distribuição de tráfego
Ao = 120,52 Erl

Ai = 51,42 Erl

At = 116,62 Erl

Aos = 69,10 Erl
Aet = 65,20 Erl
Ae = 65,2 Erl

Atr = 0 Erl

Ao
Ae
At
As

Tráfego Originado
Tráfego de Entrada
Tráfego Terminado
Tráfego de Saída

As = 69,10 Erl
Ai
Aos
Aet
Atr

Tráfego Interno
Tráfego Originado de Saída
Tráfego de Entrada Terminado
Tráfego Trânsito

• Tráfego Originado por Terminal
Ao / Terminal = [ Ao / Número de Terminais ] = 120,52 / ( 1.085 + 300 + 65 + 8 + 48 + 4 )= 0,080 Erl

• Tráfego Terminado por Terminal
At / Terminal = [ At / Número de Terminais Terminados ] = 116,62 / ( 1.085 + 300 + 65 + 9 + 1 + 4 ) = 0,080 Erl

• Tráfego Médio por Terminal
Amédio / Terminal = [ ( Ao + At ) / Número de Terminais ] = ( 120,52 + 116,62 ) / 1.520 = 0,156 Erl

• Tráfego Comutado
Ac = [ Ao + Ae ] = [ At + As ] = 185,72 Erl

Cálculo de Juntores e Órgãos Comuns
Cálculo de Juntores
Juntor

Sinalização

Tráfego

B

Juntores (1)

Rota

A/D

Linha

E

S

%

E

S

BI

Rosa

D

E & MP

43,20

50,6

1

56

64

–

ATV

D

E & MP

22,0

18,50

1

32

28

–

Total

134,3

180

(1) Calculado pela tabela de Erlang

Tráfego Médio por Juntor = 134,3 / 180 = 0,7461 Erl
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Cálculo de Órgãos Comuns
• Dimensionamento de Enviadores MFC
A env = ( Tráfego Saída = tempo retenção enviadores MFC ) / duração chamada
Tipo de
chamada

Tráfego de
saída (Erl)

Tempo de
retenção (s)

Duração da
chamada (s)

Aenv
(Erl)

7 dígitos

50,6

9

80

5,69

10 dígitos

18,5

12

80

2,77

Total

69,1

–

–

8,46

Quantidade de enviadores MFC necessários por Espera Exponencial para 8,46 Erl = 16
BHCA saída = As = 3600 / Duração Chamada = ( 69,10 = 3600 ) / 80 = 3109 ( Busy Hour Call Attempts )

• Dimensionamento de Receptores MFC
A rec = ( Tráfego entrada = Tempo retenção receptores MFC) / Duração Chamada
Tipo de
chamada

Tráfego de
entrada (Erl)

Tempo de
retenção (s)

Duração da
chamada (s)

Arec
(Erl)

Entrada

65,2

4,5

100

2,934

Quantidade de receptores MFC necessários por Espera Exponencial para 2,934 Erl = 8
BHCA entrada = ( 65,2 = 3600) / 100 = 2347,2 chamadas

• Dimensionamento de Registradores
A reg = ( Y Tráfegos parciais = Tempo retenção correspondente ) / Duração chamada correspondente
Tipo de
chamada

Tráfego de
saída (Erl)

Tempo de retenção
registrador (s)

Duração da
chamada (s)

Areg
(Erl)

Local

51,42

10,0

90

5,71

7 dígitos

50,6

5,0

80

3,16

10 dígitos

18,5

5,0

80

1,15

Entrada

65,2

4,5

100

2,93

Total

12,95

Quantidade de registradores necessários para perda de 0,1% e 12,95 Erl = 25
BHCA Local = ( 51,42 =3600 ) / 90 = 2056,8 chamadas

• Dimensionamento de Receptores de Teclado MF
A rec = [ ( Tráfego originado = Tempo retenção receptores MF ) / Duração Chamada ] = PCMF
onde PCMF = percentual de terminais com serviço = 100%
Tipo de
chamada

Tráfego de
saída (Erl)

Tempo de
retenção (s)

Duração da
chamada (s)

Armf
(Erl)

Local

51,42

10

90

5,71

7 dígitos

50,6

14

80

8,85

10 dígitos

18,5

17

80

3,93

Total

120,52

18,49

Quantidade de receptores MF necessários para perda de 0,1% e 18,49 Erl = 33
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• Dimensionamento de Enviadores MF – BINA
A emf = [ ( Tráfego Terminado = Tempo retenção enviador MF ) / Duração Chamada ] = PCIC
onde PCIC = percentual de terminais com serviço IAC = 10
Tipo de
chamada

Tráfego
terminado (Erl)

Tempo de
retenção (s)

Duração da
chamada (s)

%

Aemf
(Erl)

Entrada

65,2

1,6

100

10

0,104

Local

51,42

1,6

90

10

0,09

Total

116,62

–

–

0,195

Quantidade de enviadores MF necessários para perda de 0,1% e 0,195 Erl = 4

Determinação do número de Placas e Módulos Terminais
Módulo Terminais de Assinantes (MT-Qass)
Número Máximo de Terminais de Assinantes por Módulo = 256
Número de Terminais em placas ULD = 1.085 + 300 + 65 + 8 + 1 + 4 + 9 = 1.472
Número de Placas ULD = Número de Terminais / 16 = 92 ULD
Número de Terminais em placas UTP = 48
Número de Placas UTP = Número de Terminais / 4 = 12 UTP
MT-Qass = ( Número de Placas ULD + Número de Placas UTP ) / 16 = 104 / 16 = 6,5 = 7 MT-Qass

Módulos Terminais de Juntores (MTD)
• Número de Placas TDT por Rota
TDTr = YJuntores / 30
Rota

Juntores

Número de placas

Rosa

120

4

ATV

60

2

Total

6

Total placas TDT = 6
Número MTD = Total placas TDT / 2 = 3

Módulo Miscelâneo (MTM)
Número de placas enviadores MFC ( DMD ) = Número Órgãos / 6 = 16 / 6 = 3 placas DMD
Número de placas receptores MFC ( DMD ) = Número Órgãos / 6 = 8 / 6 = 2 placas DMD
Número de placas receptores MF ( TMF ) = Número Órgãos / 4 = 33 / 4 = 9 placas TMF
Número de placas enviadores MF ( DMD ) = Número Órgãos / 6 = 4 / 6 = 1 placa DMD
Número de placas DMD = 6 placas
Número de placas TMF = 9 placas

• Número de Placas ROT
ROT = ( NTass = 22 segundos ) / ( T Máximo = 3.600 )
NTass = 1.520
TMáximo = 8 horas
1520 = 22 = 33.440
ROT = ( 1.520 = 22 ) / ( 8 =3.600 ) = 33.400 / 28.800 = 1,16 = 2 placas ROT
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◆ 149

• Número de Placas ESF, TTC e TES (Alarmes Externos e Telecomandos)
N_Al = 12

N_Tele = 10

Se N_TELE  12

Se N_ TELE ) 12

TES = 0

TES = ( N_ TELE ) / 12

ESF = ( N_AL ) / 40

ESF = [ ( N_AL – 15 ) = TES ] / 40

TTC = ( N_TELE ) / 24

TTC = 0

TES = 10 / 12 = 1
ESF = [ ( 12 – 15 ) =1 ] / 40 = 0
TTC = 0
Utilizada 1 placa TES

• Distribuição dos Módulos Miscelâneos
Placas
Gaveta
Mod 0

Mod 1

GCT

3 DMD

–

–

2 TDT

–

–

GCT

3 DMD

–

–

2 TDT

–

–

GCT

2 TDT

–

–

–

–

–

GMT

5 TMF

1 ROT

1 TES

–

–

–

GMT

5 TMF

1 ROT

–

–

–

–

Obs.: Utilizadas 10 placas TMF devido ao equilíbrio de órgãos por processador
A gaveta GCT comporta dois processadores de terminais (gaveta dupla)

Determinação do número de Planos de Comutação
Conﬁguração por Tráfego
Tráfego Médio Módulo Assinante = Tráfego Médio Terminal = 256 = 0,156 = 256 = 39,93 Erl
Tráfego Médio Módulo Assinante Sobrecarga ( + 20% ) = 0,156 = 256 = 1,2 = 47,92 Erl
Tráfego Médio Módulo Juntor Digital = Tráfego Médio Juntor Digital = 60 = 0,7461 = 60 = 44,77
Tráfego Médio Módulo Juntor Digital Sobrecarga ( + 20% ) = 0,7461 = 60 = 1,2 = 53,72 Erl
Número Módulo Terminais Assinantes = 7
Número Módulo Terminais Juntores / Miscelâneo / C. Comum = 7
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Multiplagens e enlaces utilizados
Os graus de serviço utilizados são:

Assinante
Juntor / Equipamento auxiliar

Nominal

Sobrecarga

Nominal
Queda Plano

1%

5%

25 %

0,5 %

2%

25 %

A multiplagem é mostrada a seguir:
Número
de planos

2

Tráfego
Sobrecarga

Tráfego
Queda MX

Número
enlaces

Assinantes

2

1

7

Juntores

2

1

7

Total

14

Número de Planos utilizados: 2
Número MX / plano = Número enlaces / 16 = 14 / 16 = 1
Tráfego por MX: Ac / Número MX = 185,72 / 2 = 92,86 Erl

Determinação dos Planos de Sinalização e Sincronismo
Número de BHCA = BHCA Local + BHCA saída + BHCA entrada = 7222,60 chamadas / h
Número de Módulos de Sinalização: 2 MZ ( obtido pelo número de mensagens )
Número de Módulos de Sincronismo: 3 MS ( sempre ﬁxo )

Determinação do número de Módulos Auxiliares / Processamento
Número de Registradores: 25
Número de Registradores por BI CONEC: 100
Número de MAs com BI CONEC: [ 25 / 100 ] + 1 = 2
Número de MAs com BI COMED: 2 ( Medição de Tráfego )
Número Total de MAs: 4

Determinação do número de Módulos de O&M (MO) e
Memória de Massa (MM)
Número de Módulos de Operação e Manutenção ( MO ): 1 ( ﬁxo )
Número de Módulos de Memória de Massa ( MM ): 1 ( ﬁxo)

TRÓPICO RA
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Determinação do Plano de Face da Central
Número de Gavetas de Terminais de Assinantes = 7
Número de Gavetas de Terminais de Juntores / Miscelâneos = 5
Número de Gavetas de Comutação: 2
Número de Gavetas de Sinalização e Sincronismo: 2
Número de Gavetas de Processamento ( MA ): 2
Número de Gavetas de Operação e Manutenção: 1
Número de Gavetas de Memória de Massa: 1
Número de Bastidores da Central: Número Gavetas / 6 = 20 / 6 = 4 Bastidores
Número de Processadores da Central: 23
Número de Processadores de Terminais de Assinantes = 7
Número de Processadores de Terminais de Juntores / Miscelâneos = 7
Número de Processadores de Comutação: 2
Número de Processadores de Sinalização e Sincronismo: 2
Número de Processadores de Processamento ( MA ): 4
Número de Processadores de Operação e Manutenção: 1

10.2.3

Plano de Face dos Bastidores

MX

MX

MT - QA

Subbastidor
6

MTM

MTD

MT - QA

Subbastidor
5

MZ / MS

MZ / MS

MT - QA

Subbastidor
4

Plano
deﬂetor

Plano
deﬂetor

Plano
deﬂetor

MTM

MA

MA

MO

MTD

MT - QA

MT - QA

Subbastidor
2

MM

MTD

MT - QA

MT - QA

Subbastidor
1

EDEG

EDEG

EDEG

EDEG

Bastidor 0

Bastidor 1

Bastidor 2

Bastidor 3

MX
MZ / MS
MO
MM
MA
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Módulo de Comutação
Módulo de Sinalização / Sincronismo
Módulo de Operação e Manutenção
Módulo de Memória de Massa
Módulo Auxiliar ( Processamento )

MT-QA
MTM
MTD
EDEG

Plano
deﬂetor

Subbastidor
3

Módulo de Terminais de Assinantes com 4 IH-1
Módulo de Terminais de Miscelâneos
Módulo Duplo de Terminais de Juntores Digitais
Elemento Distribuidor de Energia
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11 Suporte ao desenvolvimento
Para o desenvolvimento do Sistema
TRÓPICO RA, o Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento da Telebrás criou e
implantou uma metodologia própria que
permitiu o desenvolvimento de um projeto de
grande porte, deﬁnido num tempo
relativamente curto e levando em conta os
desaﬁos gerenciais de qualidade, custo e
conﬁabilidade.

11.1

A metodologia de
desenvolvimento é
um produto
autônomo que pode
ser usado para
desenvolver
qualquer
equipamento ou
sistema

....... ....... .

A metodologia aqui descrita, embora
tenha sido criada para o desenvolvimento do
TRÓPICO RA, é um produto autônomo,
podendo ser usada para o desenvolvimento de
qualquer equipamento ou sistema.

Metodologia de desenvolvimento
Sistemas grandes e complexos, que
necessitam muitos projetistas para serem
desenvolvidos, precisam ter uma metodologia
de desenvolvimento bem estabelecida, com
procedimentos de projeto padronizados,
visando obter um fácil entendimento entre os
técnicos e produzir documentos e produtos
padronizados.
Além destas metas, comuns a todas as
metodologias, a metodologia do TRÓPICO RA
buscou, entre outras coisas, uma boa
estruturação do sistema, para permitir:
– expansões do sistema, tanto em
tamanho quanto em funcionalidades;
– um sistema fácil de ser mantido;
– minimizar custos de implementação;
– a reutilização de partes, tanto no
mesmo quanto em outros projetos.
Esta metodologia considera as diferentes
visões que se pode ter de um sistema,
11.1

dependendo da etapa de desenvolvimento e da
especialização de quem vê o sistema. Além
disso, ela considera os aspectos de evolução
tecnológica e qualidade, entre outros, para
deﬁnir ambientes de desenvolvimento que
melhor se adaptem a essas necessidades.
A primeira visão que se tem de um sistema
a ser concebido é funcional. Na estrutura
funcional o sistema existe apenas de forma
abstrata, sendo representado através de
documentos e conceitos. Essa estrutura
funcional é adequada nas etapas iniciais do
desenvolvimento, desde sua especiﬁcação até o
projeto detalhado do sistema.
Uma segunda visão é física, na qual o
sistema é constituído de suas várias partes
implementadas (hardware, software,
componentes mecânicos, etc.).
Essas maneiras funcional e física de ver o
sistema serão a seguir melhor caracterizadas.

Sistema e usuário do sistema

Usuário

TRÓPICO RA

Este capítulo trata das facilidades de
suporte ao desenvolvimento do TRÓPICO RA
e às atividades de garantia da qualidade.

Meio de Transporte

Sistema
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11.1.1

Estrutura funcional
Qualquer sistema, em cooperação
com seus usuários, realiza as funções para
as quais foi projetado. A troca de informações
entre o sistema e os usuários é feita através
de um meio de transporte de informações
(ﬁgura 11.1).
Para uma função de sistema ser realizada,
há em geral um conjunto de ações executadas
pelo usuário e outro conjunto de ações a cargo
do sistema. Ao conjunto de ações do sistema
dá-se o nome de serviço. Diz-se que o sistema
presta serviços a seus usuários e que os usuários
usam serviços do sistema.
Qualquer sistema pode ser dividido em
sub-sistemas. Estes, por sua vez, são divididos
em Blocos de Serviço (BS), os quais prestam
serviços para outros BSs ou para os usuários do
sistema.

11.1.2

11.1.3

Considerando cada serviço em particular,
pode-se identiﬁcar um executor abstrato,
chamado Usuário Genérico (UG), que
representa o comportamento comum de todos
os usuários do serviço. Um serviço é prestado
por um PS a um UG através de uma Interface
Padrão, a qual deﬁne o protocolo de
comunicação entre eles para a prestação do
serviço. O veículo de transporte de informação
entre o PS e UG é o sinal. Podem existir várias
classes de sinais, tais como: comandos, sinais
padrão software, primitivas de acesso ao
sistema operacional, sinais hardware, etc.

Estrutura física
Na estrutura física o sistema é
particionado em Blocos de Implementação
(BI) que são as unidades de construção do
sistema físico. O BI pode ser hardware ou
software. Se hardware, é uma placa de circuito;
se software, é um programa.

Padrão de Implementação Software (EPIS).
Como em todo sistema grande e complexo,
existem funções que se repetem em diferentes
partes e momentos e que, quando
implementadas em um EPIS, podem ser
reutilizadas em vários BIs.

Outro conceito muito útil utilizado no
desenvolvimento do software do sistema
TRÓPICO RA é o conceito de Elemento

O uso de EPIS torna o desenvolvimento
mais rápido e o software mais estruturado e
mais fácil de ser testado e mantido.

Projeto de Sistema
As atividades do Projeto de Sistema
podem ser divididas em duas grandes linhas de
ação: análise, realizada no mundo funcional e
síntese, realizada no mundo físico.
Na análise, o sistema vai progressivamente
sendo dividido em sub-sistemas e estes, em BSs,
que por sua vez são subdivididos em PSs (ﬁgura
11.2). No nível de BS são identiﬁcados os UGs
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Os BSs, que são divididos em Executores
(EX), são as unidades funcionais do sistema.
Quando um EX presta serviços a outro EX ou a
um usuário do sistema, ele é chamado
Prestador de Serviços (PS).

e suas Interfaces Padrão com o BS
correspondente.
Uma vez projetados os vários BSs
constituintes do sistema, acontecem as
atividades de síntese, quando os PSs de
diferentes BSs são mapeados em processos. Em
seguida os processos são agrupados para
formarem BIs software.

TRÓPICO RA

11.2

Estruturação do Sistema

Estrutura Funcional

Sistema
Subsistema
BS
PS

Subsistema
BS

PS

Estrutura Física

EPIS
EPIS
Processo

BI
Processo
Processo
BI
Processo
Mapeamento Funcional Físico

11.1.4

Ciclos de vida de desenvolvimento
As visões funcional e física do sistema
levaram a uma deﬁnição de três ciclos de vida
ou procedimentos de desenvolvimento:
– ciclo para Sistemas;
– ciclo para Hardware;
– ciclo para Desenvolvimento de
Software.
Esses ciclos de vida prevêem todas as fases
de desenvolvimento do produto, onde cada fase
é constituída de uma ou mais atividades. Em
cada ciclo de vida, as atividades são detalhadas,
mostrando:
– descrição do que deve ser feito;
– insumos necessários;
– resultados, inclusive documentos;
– responsável;
– participantes;
– ferramentas que podem ser usadas.

TRÓPICO RA

Cada fase do projeto é ﬁnalizada por
atividades de revisão, as quais veriﬁcam os
resultados que foram produzidos naquela fase,
produzindo relatórios de revisão.
Para facilitar a consulta aos documentos
de metodologia e garantir que o documento
consultado realmente corresponde à última
versão, foi criado um ambiente em meio
eletrônico, onde todos eles foram
armazenados.
Qualquer projetista que trabalhe no
projeto pode, através de qualquer terminal ou
microcomputador ligado na rede interna,
acessar esses documentos. Além disso, junto
com os documentos de metodologia, foram
colocados modelos de todos os documentos
que devem ser elaborados, inclusive com
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11.3

Inter-relação entre os ciclos de desenvolvimento

Desenvolvimento
de Hardware

Desenvolvimento
de Software

Desenvolvimento
de Sistema

11.2

ADST (Ambiente de Desenvolvimento de
Sistemas do TRÓPICO), utilizando o
Rdb/VMS e Oracle/Unix como gerenciadores
de banco de dados, e as ferramentas CMS/VMS
(Code Management System) e RCS/Unix
(Resource Control System) para gerência de
versões.

Ferramentas software e objetivos
Para auxílio ao desenvolvimento do
Projeto Funcional (Sistema, Subsistemas e BSs)
e Projeto Físico/Implementação (EPISs e BIs),
foram projetados grupos especíﬁcos de
ferramentas software (ﬁgura 11. 5).
Uma vez integradas, essas ferramentas
permitem que sejam atingidos os objetivos
destacados a seguir.
• Padronizar e controlar a documentação
gerada na fase de Projeto Funcional
Durante a fase de Projeto Funcional é
criado um conjunto de documentos os quais
devem seguir padrões e formatos
pré-estabelecidos pela Metodologia de
Desenvolvimento.
O ADST provê um conjunto de
ferramentas e editores especiais, que tem o
objetivo de garantir que esses padrões sejam
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A ﬁgura 11.3 mostra a inter-relação entre
os ciclos de vida de desenvolvimento de
sistemas, de hardware e de software e a ﬁgura
11.4 detalha o ciclo de vida de desenvolvimento
de sistemas em fases, indicando sua relação
com os ciclos de vida de desenvolvimento de
hardware e software.

Ambiente de desenvolvimento
A maior parte do software do projeto
TRÓPICO RA é implementado usando a
linguagem CHILL (CCITT High Level
Language), adaptada à realidade e às
necessidades do projeto. Parte dele é
desenvolvida na plataforma VAX/VMS e parte
na plataforma SUN/Unix. O suporte ao
desenvolvimento software é provido pelo

11.2.1

documentos exemplo, facilitando assim a
elaboração de documentos de projeto e
auxiliando sua padronização.

seguidos desde a criação dos documentos,
como também estabelecer os níveis de
permissão de acesso de cada documento criado.
Esse mecanismo vem permitir que todos
os documentos de um mesmo tipo tenham, ao
ﬁnal de cada fase, o mesmo formato e mesmo
nível de conteúdo, facilitando o entendimento,
a manutenção e a evolução do projeto.
• Oferecer suporte à Metodologia e
garantir a visibilidade entre a Estrutura
Funcional e a Estrutura Física
Durante a fase de Concepção de BS, as
Interfaces Padrão são deﬁnidas formalmente
em linguagem CHILL.
A Interface Padrão deve ser vista sob dois
diferentes aspectos: a visão de quem vai
implementá-la e a visão de quem vai usar seus
serviços. As estruturas de dados, os
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procedimentos e os sinais que trafegam por essa
Interface devem ser deﬁnidos em um único
lugar e devem ser referenciados tanto por quem
a implementa quanto por quem a usa, a ﬁm de
garantir a integridade e consistência das
deﬁnições.
O ADST garante essa integridade em dois
momentos distintos. No momento da criação
dos sinais e procedimentos, é garantida a
unicidade de nomes. Em um momento
posterior, essas deﬁnições são agrupadas em
módulos que são submetidos ao compilador
CHILL, para que sintaxe e semântica sejam
consistidas. Além disso, é criada uma biblioteca
com as deﬁnições funcionais que serão
importadas na implementação dos BIs.
• Oferecer mecanismos de reusabilidade e
controlar versões de dados funcionais
O projeto TRÓPICO RA está estruturado
para ser desenvolvido e liberado em versões.
Em cada versão, novas funcionalidades são
disponibilizadas de forma incremental.
11.4

Ciclo de vida de desenvolvimento de sistema

Concepção
de
Sistema

Especificação
de
Sistema

Análise
de
Viabilidade

Especificação
de Bloco
de Serviço

Concepção
de Blocos de
Serviço

Revisão
de Projeto

Projeto
de
Dados

Especificação
de Teste
de Sistema
Revisão
de Projeto

Desenvolvimento
de
Software

Desenvolvimento de Hardware
Concepção de
Arquitetura
Hardware
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Implementação
e Teste
de Hardware

Teste
de
Sistema

Durante a implementação das diversas
versões do produto, muitas vezes é necessário
que se trabalhe com diferentes versões de um
mesmo documento. O ADST provê dois
mecanismos básicos para a gerência de versões:
– o projetista responsável por um
documento pode, nas fases de
desenvolvimento, criar novas versões de
seu documento e fazer as atualizações
necessárias;
– o responsável por uma etapa do projeto
cria conﬁgurações escolhendo versões de
documentos coerentes entre si.
Essas conﬁgurações, por sua vez, são
consistidas de duas maneiras distintas:
– ferramentas do ADST veriﬁcam se
todos os módulos funcionais necessários
estão presentes na Conﬁguração;
– todos os módulos da Conﬁguração são
submetidos ao compilador CHILL,
quando é feita a consistência sintática e
semântica das deﬁnições de estruturas de
dados funcionais. Como resultado, é
gerada uma biblioteca com essas
deﬁnições, que será utilizada na
implementação dos BIs. Essa biblioteca faz
a ligação do Projeto Funcional com o
Projeto Físico. À medida que os dados
funcionais são alterados, essa biblioteca é
gerada novamente e os BIs devem ser
recompilados a ﬁm de incorporar essas
alterações.
A mesma versão de um documento pode
participar de várias Conﬁgurações diferentes, o
que permite um alto grau de reusabilidade de
software durante o desenvolvimento das várias
versões do produto, aumentando a
produtividade da equipe.
• Manter uma base de dados única do
projeto
Um dos objetivos da Metodologia de
Sistemas é estruturar o projeto de maneira que
os dados funcionais sejam deﬁnidos num único
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11.5

oferecendo serviços de qualidade aos seus
usuários: assinantes e operadores.

ADST e Modelo de Informações

ADST

Projetista
Sistema

SI

Projetista
OM

OM

Projetista
SW

SW

HW

Manuais
OMS
Operador

Operação e Manutenção – O&M

O&M

Projetista
HW

Trópico RA

ET -- OMS
OMS
ET

lugar e possam ser referenciados em vários
documentos. Para alcançar esse requisito, o
ADST mantem essa informação em uma
base de dados única para todas as versões
do produto, o que permite que sejam oferecidas
facilidades como as citadas no item anterior,
de coexistência de versões de documentos e
reusabilidade de partes de software.
• Permitir geração automática e
consistente dos Manuais de OMS
Deﬁnir as funções de OMS (Operação,
Manutenção e Supervisão) da Central signiﬁca
deﬁnir todo o conjunto de ações necessárias
para manter o sistema funcionando e

11.2.2

Num ambiente onde centenas de
projetistas trabalham na implementação do
sistema e onde essa tarefa e a de geração e
liberação de Manuais de OMS são
responsabilidades de grupos distintos, torna-se
muito difícil manter esses Manuais atualizados
e conﬁáveis, sem o auxílio de ferramentas
automatizadas (ﬁgura 11.5).
O ADST oferece um conjunto de
ferramentas software que auxiliam os
projetistas desde o Projeto Funcional até a
Implementação e permitem que os Manuais de
OMS sejam atualizados automaticamente, à
medida que o projeto avança.
Um outro grupo especial de ferramentas
gera, a partir da base de dados do ADST, os
Manuais de OMS eletrônicos que alimentarão a
base de dados da Estação de Trabalho –
ET-OMS.

Plataformas operacionais do ADST
A partir de 1990, a plataforma
computacional do CPqD tem evoluído para
estações de trabalho com tecnologia RISC,
operando em rede sob o sistema operacional
Unix.
Para fazer uso da capacidade de
processamento que essa tecnologia oferece, o
ADST criou ferramentas para permitir que a
compilação CHILL e a geração das bibliotecas
de Conﬁgurações sejam realizadas de forma
controlada e consistente nesse novo ambiente.
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Essas ações são executadas através de
interações e intervenções entre o sistema e seus
operadores, o que requer uma complexa
estrutura de comunicação homem-máquina,
que abrange a deﬁnição formal de seqüências
de ações do operador e de respostas e
comunicações da Central.

O Projeto Funcional é todo feito na
plataforma VAX/VMS, onde são realizadas as
tarefas de criar e atualizar os módulos
funcionais (BSs e EPISs) e onde são criadas
também as Conﬁgurações necessárias,
conforme as diferentes etapas do
desenvolvimento do projeto.
O processo de compilação das
Conﬁgurações é iniciado na plataforma
VAX/VMS, quando são identiﬁcados todos os
módulos que fazem parte da Conﬁguração.
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Um sinal é então enviado a um outro processo,
rodando no ambiente Unix, que assume o
controle da compilação. A partir desse ponto, as
ferramentas que rodam no ambiente Unix vão

11.2.3

selecionar e copiar os módulos que foram
alterados desde a última compilação,
executando sua compilação propriamente dita.

Suporte ao desenvolvimento de hardware
O projeto TRÓPICO RA dispõe de
avançado ambiente EDA – Eletronic Design
Automation, onde o hardware é especiﬁcado,
desenvolvido e simulado com auxílio de uma
poderosa rede de computadores e estações de
trabalho.
O projeto TRÓPICO RA conta também
com uma equipe especializada em
microeletrônica, apta a desenvolver
implementações de hardware utilizando desde
componentes programáveis – FPGA, até
circuitos integrados inteiramente dedicados –
full custom.

por componentes comerciais, a equipe de
microeletrônica é solicitada para desenvolver
um componente dentro das especiﬁcações
necessárias.
Além de analisar as características
técnicas, a equipe avalia custos antes do aval de
viabilidade em todas as solicitações de
implementação de componentes para novas
funcionalidades na plataforma.
O projeto destes componentes, desde a sua
especiﬁcação, é feito de forma concomitante
com o desenvolvimento das placas onde serão
utilizados.

Sempre que requisitos de redução de área,
dissipação e conﬁabilidade não são atendidos

11.3

Qualidade
A qualidade do produto TRÓPICO RA é
garantida por procedimentos de veriﬁcação –
testes e revisões, e validação – simulações e
modelos analíticos. Todas as alterações

11.3.1

Revisões e testes
Os ciclos de vida da metodologia de
desenvolvimento prevêem revisões formais,
feitas segundo procedimentos e
responsabilidades estabelecidas. Além disso, as
partes críticas do produto são revisadas
funcional (BS) e ﬁsicamente (BI) para detectar
possíveis falhas no desenvolvimento antes de
passar às etapas de teste do produto.
As atividades de teste fazem parte dos
ciclos de vida e consistem na especiﬁcação e
execução de procedimentos de veriﬁcação
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decorrentes destas atividades são controladas
formalmente, permitindo uma gestão de
conﬁgurações e evolução do sistema.

sobre o software, hardware e ﬁrmware e sobre o
sistema integrado.
Nos testes de software e ﬁrmware, os
Blocos de Implementação (BI) e os Elementos
Padrão de Implementação Software (EPIS) são
inicialmente testados isoladamente, visando a
execução das rotinas internas e das
comunicações com o ambiente externo
(interfaces) e executando o maior número
possível de alternativas. Esta atividade é
realizada com o auxílio de controladores que
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simulam o ambiente de operação. Em seguida,
o módulo é integrado ao contexto de hardware,
software e ﬁrmware no qual está inserido, para
serem testadas as funções prestadas ou usadas
por ele. O teste de módulos hardware (placas) é
feito de maneira análoga.
Após os testes de integração, o sistema
completo é testado em relação às especiﬁcações
funcionais, operacionais e de desempenho que
deve atender. Esta etapa é executada com o
auxílio de protótipos em laboratório, aos quais
são aplicados simuladores de tráfego e
analisadores de protocolos. As falhas

11.3.2

Todas as informações sobre uma falha e
seu processo de correção são padronizadas no
documento Relatório de Falha (RF), com o
objetivo de garantir o registro, a
rastreabilidade, o controle e a eﬁcácia da
correção. Antes de serem implementadas, as
alterações propostas em um RF são submetidas
ao grupo responsável, que as analisa quanto ao
mérito e impacto no produto, no cronograma,

nos custos, etc. Após a implementação das
alterações, é feita uma veriﬁcação para
comprovar que a correção eliminou
efetivamente a falha. No caso do item alterado
ser um módulo hardware ou software, a
veriﬁcação é complementada por testes
funcionais em laboratório.
O controle de alterações é pré-requisito
fundamental para a gestão de versões de
itens, que tem início com a liberação do item
para utilização e se estende ao longo de toda
a sua existência. Todos os documentos e
módulos hardware, software e ﬁrmware são
considerados itens de controle. Tal controle é
feito dentro de cada versão do produto
TRÓPICO RA, usando os recursos
computacionais.

Evolução
Uma das características do projeto
TRÓPICO RA é a de evoluir gradativamente,
por meio da inclusão de novas funcionalidades
ou pelo aperfeiçoamento das já existentes.
Isto é feito segundo um procedimento
formal – Procedimento para Melhoria de
Sistemas, que permite o registro, o controle e a
rastreabilidade das melhorias introduzidas.
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Após uma nova versão do produto ter
passado por todas as etapas de
desenvolvimento, ela é transferida às indústrias
parceiras, que fazem um teste para a aceitação
do produto. Constitui-se de teste sistêmico das
funcionalidades novas e teste de garantia da
permanência (regressão) das funcionalidades
anteriores.

Controle de correção de falhas
Após serem liberados para utilização, os
documentos e módulos hardware, software e
ﬁrmware gerados nas etapas dos ciclos de
desenvolvimento só podem ser alterados
segundo o Procedimento para Correção de
Falhas de Sistemas. Este procedimento pode ser
iniciado pela equipe de projeto, pelo cliente ou
mesmo por um fabricante do sistema.

11.3.3

detectadas em qualquer atividade são
corrigidas segundo um procedimento formal e
o ciclo de desenvolvimento é analisado com o
objetivo de prevenir outras ocorrências do
mesmo tipo.

Cada melhoria proposta é analisada pelo
grupo responsável, que decide se a alteração é
estrategicamente interessante e possível de ser
realizada dentro das restrições de tempo e mão
de obra existentes. Após a análise, a proposta é
descartada ou associada a uma versão futura do
produto em que deverá ser implementada.
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As tecnologias de hardware têm
experimentado rápida evolução. Esta
tendência levou à utilização de componentes
cada vez mais compactos, incorporando
mais funções, tendo sido muitas vezes
necessário desenvolver circuitos integrados
dedicados, utilizando a equipe especializada em
microeletrônica do CPqD.

11.3.4

O projeto TRÓPICO RA tem uma
estratégia de evolução de seu hardware e de
introdução de novas funcionalidades. Isto
permite manter sua competitividade
incorporando, de forma estruturada, essas
evoluções tecnológicas. As técnicas de
desenvolvimento evoluem concomitantemente
à evolução hardware.

Simulações e modelagens analíticas
Para garantir a qualidade do produto, uma
série de simulações e modelagens são testadas
em computador. São técnicas usadas em
qualquer etapa do ciclo de desenvolvimento
para:
– validar as soluções propostas quanto ao
atendimento dos requisitos de Qualidade
de Serviço relativos ao desempenho de
tráfego e conﬁabilidade;
– comparar soluções concorrentes;
– validar grandes conﬁgurações para as
quais torna-se dispendiosa a construção
de protótipo de teste em laboratório;
– modelar o comportamento do sistema
em presença de falhas, o que geralmente é
difícil de se realizar em protótipos.
A modelagem analítica também é aplicada
periodicamente ao processo de detecção de
falhas hardware e software, em cada versão do
produto, para acompanhar sua estabilidade.

TRÓPICO RA

◆ 161

162 ◆

TRÓPICO RA

Características Funcionais
Características gerais do sistema

Capacidade do projeto

• 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
atualizção 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 chamada
• Todos os modos de sincronismo previstos no
método Mestre / Escravo
• Padronização de interfaces internas
• Alto grau de modularidade e expansão
• Alta capacidade para absorção de evoluções
tecnológicas
• Interface com correio de voz
• Interface para vídeo conferência

•
•
•
•
•

Aplicações
• Central Local
• Central trânsito com bilhetagem automática
• Central Local / trânsito

Atendimento remoto
• Unidade Distante – UD
• Concentrador de Linhas de Assinantes
Distribuídos – CLAD
• Estágio Remoto de Comutação – ERC
• Telefonia celular ﬁxa
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Maior que 100.000 terminais para assinantes
12.600 Erlangs de tráfego nominal comutado
31.200 juntores (entrada+saída)
5.460 rotas (entrada+saída)
1.088.000 BHCA

Sinalização de linha
•
•
•
•
•

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

Sinalização por canal comum
• TUP
• ISUP

Sinalização entre registradores
• MFC variantes 5C / 5B
• MF / 5S
• MFP (mesa operadora)

Tipos de entroncamentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juntor analógico a 2 e 4 ﬁos
Juntor digital
Juntor de máquina anunciadora
Juntor de mesa de operadora
Tipos de terminais
Telefone decádico ou DTMF
Telefone de uso público local / regional
Telefone de uso público interurbano
Telefone semipúblico
CPCT com ou sem DDR
CPCT com entroncamento via junções
Respondedor automático
Suporte a telesserviços
Ramais PABX Virtual
Terminal com acesso a 64 kbit/s RDI
Terminal RDSI de Faixa Estreita
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Facilidades no encaminhamento de
chamadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinco planos de encaminhamento
Marcação de origem
Interceptação automática
Reencaminhamento para máquina
anunciadora
Conexão semipermanente
Reencaminhamento de chamadas
Possibilidade de modiﬁcação de endereço do
chamador ou chamado
Temporizações telefônicas programáveis
Tratamento e ﬁm de seleção programáveis
Gerência de tráfego no nível de
encaminhamento na rede
Rota rápida

Serviços suplementares – RDI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
Chamada em espera
Consulta
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

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

Serviços suplementares – RDSI FE
• Discagem direta a ramal
• Assinante com múltiplos números
• Apresentação da identiﬁcação do assinante
chamador
• Restrição da apresentação da identiﬁcação do
assinante chamador
• Apresentação da identiﬁcação da linha
conectada
• Restrição da apresentação da identiﬁcação da
linha conectada
• Identiﬁcação de chamada maliciosa
• Subendereçamento de terminais
• Redirecionamento incondicional de
chamada
• Redirecionamento de chamada em caso de
não atendimento
• Redirecionamento de chamada em caso de
ocupado
• Chamada em espera
• Retenção de chamadas
• Portabilidade de terminais
• Grupo fechado de usuários
• Sinalização usuário-usuário
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Recursos operacionais

Empacotamento

• 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 OMS, com manuais
on-line e relatórios gráﬁcos
• Interface Ethernet / TCP-IP para periféricos
de CHM

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

Facilidades em desenvolvimento
• Telefonia celular móvel com interface A+
• Interface Q3 para TMN
• Ponto de acesso ao Serviço de Rede
Inteligente – PAS
• Comutador ATM para RDSI Faixa Larga

Condições ambientais
• Regime de referência
Temperatura: 25$C ( 3$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

Alimentação primária
• Faixa medição:
– 48 Vcc ( 10%
• Faixa operação:
– 43,2 Vcc a < 57,6 Vcc
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