ความรเบองตนเกยวกบ SDH
ความเจรญและการพฒนาของสงคมในปจจบนทมการขยายตวอยางรวดเร"ว ท$าให&เกดความต&องการความร'&
ขาวสารตางๆ มากข)*น ระบบธรกจจ$าเป,นต&องทราบขาวสาร ความเปลยนแปลงและความเคล-อนไหวตางๆ ท*งของตว
เองและธรกจค' แข ง ความต&องการข าวสารจ$า นวนมากมายดงกล าวน*ท$า ให&ม ความจ$า เป,นต&องมระบบส- อสารทม
ประสทธภาพ ระบบส-อสารโทรคมนาคมเป,นระบบส-อสารทมบทบาทในกจกรรมของสงคมแหงขาวสารในปจจบนน*
เป,นอยางมาก แม&วาเคร-อขายการส-อสารในปจจบนจะสามารถส-อสารกนได&อยางรวดเร"วและมประสทธภาพก"ตาม แต
ปรมาณของการบรการยงต&องขยายตวเพมข)*นตลอดเวลา
เบองตนเกยวกบ Digital Hierarchy Systems
ว&วฒนาการของระบบสอสญญาณ (Transmission Systems)
ระบบส-อสญญาณเบ-*องต&นจากการส งสญญาณ 1 ชองสญญาณผานสายส ง 1 ค'สายซ)งไมเป,นการประหยด
(Economization) จากการได&ใช&งานทรพยากร จ)งได&ม การพฒนาวธการรวมสญญาณข&อม'ลจากหลายๆแหล งก$าเนด
สญญาณให&สามารถสงผานสายสงเพยง 1 ค'สายได& และนก"ค-อจดก$าเนดของ Digital Hierarchy Systems
ในปจจบนน*ววฒนาการของระบบส-อสญญาณได&ด$าเนนมาถ)งข*นท ระบบส-อสญญาณแบบดจตอล(Digital
Transmission) ถ'กน$ามาใช&แทนทระบบส-อสญญาณแบบอนาล"อค (Analog Transmission) และสายใยแก&วน$าสญญาณ
(Fiber Cable) ถ'กน$ามาใช&แทนสายโคแอกเชยล (Coaxial Cable) ซ)งเหลาน*นเองทเป,นหน)งในหลายๆเหตผลของการ
ก$าเนด SDH ข)*นมา
PDH
มาตรฐานส$าหรบ PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) ซ)งถ'กก$าหนดเอาไว&โดย ITU-T (International
Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector **former CCITT**) ม Hierarchy Level
และ Data Speeds ทแตกตางกนระหวางมาตรฐานยโรป อเมรกาเหน-อ และญป_น ดงแสดงในร'ปท 1

รปท 1 แสดงอตราการส8งสญญาณแบบ Plesiochronous

SDH
เหตผลหน)งทได&มการก$าหนด SDH กนข)*นมาก"ค-อ เพ-อให&สามารถใช&งานมาตรฐานความเร"วของสญญาณ 2
Mbit/s กบ 1.5 Mbit/s รวมกนได&ในมาตรฐานเดยวกน และแน นอนว ามาตรฐานใหมน*ก"ค-อต&องสามารถเช- อมต อ
(Interface) เข&ากบอปกรณeทใช&กบมาตรฐานเดมได&อกด&วย
แรกเรมเดมทน* น Synchronous Hierarchy ถ' กก$ า หนดข) * น มาในนามของ SONET (Synchronous Optical
Network) ทซ) งมความเร"วของสญญาณส'งกว า 45Mbit/s ซ)งเป,นความเร"วทส'งทสดของมาตรฐานอเมรกาเหน-อเล"ก
น&อย (เทากบ 51.84 Mbit/s) ท*งน*เพ-อให& Payloads ของ 45 Mbit/s สามารถบรรจเพ-อสงโดย SONET ได&
ตอมาในยโรปก"ได&เรมตระหนกถ)ง Synchronous Hierarchy จ)งได&น$า SONET มาปรบแตงให&เหมาะสมเพ-อ
ใช&งานกบความเร"วทส'งทสดของมาตรฐานยโรปค-อ 140 MBit/s โดยการเพมความเร"วของ SONET เป,นสามเทาของ
ความเร"วเดม (3x SONET Speed = 155.52 Mbit/s) สญญาณน*ถ'กเรยกว า STM-1(Synchronous Transport ModuleFirst Level) ซ)งถ-อเป,นความเร"ว ระดบแรกสดของ SDH สวนทความเร"วระดบส'งกว าก"สามารถหาได&จ ากการค'ณ
ความเร"วระดบแรกสด (155.52 Mbit/s) น*ด&วนจ$านวน n ก"จะได& STM-n โดย STM-16 ถ'กก$าหนดข)*นมาเป,นมาตรฐาน
ตาม ITU-T Recommendation G.707
SDH คออะไร
SDH ยอมาจาก Synchronous Digital Hierarchy ซ)งสามารถสรปความหมายของแตละค$าได&ดงน*
1. Synchronous
ด&วยการ Synchronous น*น ตวทท$าหน&าทจดการเกยวกบข&อม'ลในโครงขายจะสามารถทราบได&วา ตรงไหน
และเม-อไหรทสามารถจะพบข&อม'ลได& อกนยหน)งก"ค-อ ตวทท$าหน&าทจดการเกยวกบข&อม'ลสามารถค&นหาจดเรมต&น
ของข&อม'ลท*งน*เพ-อน$าเอาข&อม'ลออกมาใช&งานตอไปได&
2. Digital
Digital ในทน*ค-อสญญาณดจตอลนนเอง ซ) งด&วยระบบส- อสญญาณแบบดจตอลน*เองทสามารถจะท$าการ
รวมสญญาณแบบแบงเวลา (Time Division Multiplexing) เข&าด&วยกนได&ซ)งจะมข&อดกวาระบบส-อสญญาณแบบอนา
ล"อ คทท$ า การรวมสญญาณแบบแบ งทางความถ (Frequency Division Multiplexing) เน- องจากจะใช&แ ถบความถ
(Bandwidth) ในการรวมสญญาณทน&อยกวานนเอง นอกจากน*แล&ว หากวาด&วยเร-องของระบบส-อสญญาณ ก"ได&มการ
พส'จนeออกมาแล&ววา ระบบส-อสญญาณแบบดจตอลจะได&คณภาพของสญญาณทดกวา ระบบส-อสญญาณแบบอนา
ล"อคเม-อพจารณาทสงแวดล&อมเดยวกน

3. Hierarchy
Hierarch เป,นค$าทแสดงความสมพนธeระหวางความเร"วระดบตางๆของข&อม'ลในการส งแบบดจตอล โดย
ข&อม'ลความเร"วต$าสามารถถ'กบรรจลงในข&อม'ลทมความเร"วส'งกวาได& โดยจะมลกษณะของการบรรจน*เป,นล$าดบข*น
หร-อ Hierarchy นนเอง
SDH against PDH
ในการตดสนใจทจะปรบเปลยน SDH มาใช&แทน PDH น*นจะพจารณาท ต&นทนและคณสมบตในการใช&
งานเป,นหลกกลาวค-อ จะต&องพจารณาถ)งคาใช&จายทจะเกดข)*นควบค'ไปกบความสามารถในการให&บรการ, คณภาพ
ของการให&บรการด&วย ถ&ามองในระยะส*นแล&ว พบวา PDH ยงคงเหมาะสมกวาถ&าหากพจารณาในด&านการประหยด
เพยงอยางเดยว ในขณะทถ&ามองในระยะยาวน*น ความนาสนใจสวนใหญจะไปตกอย'ท SDH ซ)งเป,นทางเล-อกทดกวา
นอกจากน*แล&ว SDH ยงเหน-อกวา PDH ในด&านความสามารถในการเข&าถ)งข&อม'ล (Accessibility) ยกตวอยาง
เชน ปญหาของการขาดความย-ดหยนคลองตวในโครงข าย PDH อาจพจารณาจากกรณทต&องการด)งช องสญญาณ 2
Mbps ออกจากสญญาณทมอตราบตส'งกวาทแตละระดบใน PDH ท$าให&ไมสามารถบอกต$าแหนงทแนนอนของเฟรม
สญญาณ 2 Mbps ทอย'ภายในสญญาณทมอตราบตส'งกวาเชน 140 Mbps ได& ดงน*นเพ-อทจะด)งสญญาณ 2 Mbps ออก
จากสญญาณ 140 Mbps จะต&องดมลตเพล"กซeสญญาณ 140 Mbps ออกเป,น 34 Mbps และ 8 Mbps ตามล$าดบกอนและ
เม-อได&สญญาณ 2 Mbps ตามทต&องการแล&ว ชองสญญาณทเหล-อจะต&องถ'กมลตเพล"กซeกลบไปยง 140 Mbps อกดงใน
ร'ปท 2 ปญหาการด)งและใสเข&า (drop and insert) ของชองสญญาณดงทกลาวมา ท$าให&ขาดความคลองตวในการเช-อม
ตอใช&งานและกอให&เกดการส*นเปล-องอปกรณeมลตเพล"กเซอรeจ$านวนมากอกด&วย

รปท 2 Plesiochronous Drop and Insert
ข&อจ$ากดอกอยางหน)งของ PDH ค-อขาดความสามารถในการเฝyาตรวจสมรรถนะของการสงข&อม'ลเชน ความ
ผดพลาดของการสงข&อม'ล รวมท*งไมมฟงกeชนทเพยงพอส$าหรบการบรหารจดการโครงขายภายในฟอรeแมตของเฟรม
PDH ข&อจ$ากดหลกๆ 2 ประการดงทกลาวมายงไมมผลส$าคญในโครงขายทให&บรการโทรศพทeเพยงอยางเดยวเทาน*น
แตจะเรมปรากฏให&เห"นเม-อบรการใหมๆมอตราการเตบโตมากข)*น ดงทเป,นอย'ในปจจบน

ประโยชนCของ SDH ผใชและผใหบร&การ
จดประสงคeหลกในการเรมต&นพฒนา SDH เพ-ออะไร ถ&าไมใชเพ-อลดข&อเสยทมอย'ในระบบ PDH ลง ท$าให&
ผ'&ให&บรการเคร-อขายได&รบประโยชนeในด&านตางๆ ดงตอไปน*
1. มอตราการสงสญญาณส'ง: ในระบบ SDH ใหมน* สามารถรองรบอตราการรบ-สงสญญาณได&ถ)ง
2.

3.

4.

5.

6.

10 Gbit/s ซ)งเหมาะทจะใช&เป,นโครงสร&างส-อสญญาณหลกได&
การด)งสญญาณออกใช&งาน (Drop) และสงสญญาณออกไป (Add) ท$าได&งาย: ในระบบ SDH ใหม
น*ไมจ$าเป,นต&องแยกชองการส-อสารตามโครงสร&างในระบบ PDH เพ-อจะใช&งานกอน และไมต&อง
รวมชองการส-อสารใหมอกคร*งตามโครงสร&างในระบบ PDH เพ-อสงสญญาณตอออกไป
ใช&ประโยชนeได&ส'งและมขดความสามารถเหมาะสม: ด&วยระบบ SDH น* ท$าให&ผ'&ให&บรการโครง
ขายส-อสญญาณสามารถตอบสนองตอความต&องการของผ'&ใช&ได&สะดวกและรวดเร"ว เชน กรมการ
ทหารส-อสารสามารถใช&ระบบการบรหารจดการโครงขายโทรคมนาคม หร-อ Telecommunication
Network Management (TMN) / Network Management System (NMS) ก$าหนดเส&นทางของ
สญญาณตามทหนวยใช&ร&องขอได&จากศ'นยeโทรคมนาคม โดยไมต&องเดนทางไป และใช&เวลาใน
การด$าเนนการเพยงไมกนาทเทาน*น
มความนาเช-อถ-อ: ในระบบโครงขาย SDH น* จะมระบบปyองกน ระบบส$ารอง และระบบ
ซอมแซมเบ-*องต&น แบบอตโนมต เพ-อหลกเลยงการลมสลายของโครงขายท*งหมดจากการทมส-อ
สญญาณเส&นทางใดเส&นทางหน)งล&มเหลว ซ)งระบบส$ารองและการแจ&งการช$ารดสามารถตรวจ
สอบได&จากระบบ NMS
เป,นระบบทรองรบการให&บรการใหมๆ ในอนาคตได& : ปจจบน SDH เป,นร'ปแบบของระบบใน
อดมคต ทสามารถรองรบการบรการต*งแต POTS, ISDN, โทรศพทeเคล-อนท และการส-อสาร
ข&อม'ล (เชน LAN, MAN, WAN เป,นต&น) นอกจากน*ยงสามารถรองรบร'ปแบบการให&บรการ
ใหมๆได&อก เชน Video on Demand, Digital Video Broadcasting ผานระบบ Asynchronous
Transfer Mode (ATM) ซ)งก$าลงถ'กวางระบบใช&งานอยางช&า
งายตอการเช-อมตอระบบ: จดเช-อมตอของระบบ SDH เป,นมาตรฐานททวโลกยอมรบและใช&งาน
ท$าให&สามารถน$าอปกรณeตางผ'&ผลต มาใช&งานรวมกนในโครงขายเดยวกนได& ท$าให&ลดคาใช&จายใน
การสงซ-*ออปกรณeลงเม-อเปรยบเทยบกบระบบ PDH

ปจจยหลกในการพฒนาปรบปรงระบบส-อสญญาณก"ค-อความต&องการของตลาด ได&แกอตราความต&องการ
ใช&ความกว&างแถบความถทมากข)*น ต&องการคณภาพในการให&บรการทส'งข)*นและความเช-อถ-อได&ของระบบ ในขณะท
ราคาต&องถ'กลง จ)งท$าให&เกดการแขงขนทส'งข)*น และจากแนวโน&มในปจจบนโครงข ายส-อสญญาณในอนาคตจะต&อง
รองรบได&ถ)ง STM-64 (9953.28Mbps) ซ)งอปกรณeจะมราคาส'งมาก จ)งเกดเทคโนโลยทจะเป,นทางเล-อกอกทางหน)ง
นนก"คอ- Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ซ)งด&วยเทคโนโลยน* ความยาวคล-นทหลากหลายจะท$า
หน&าทเปรยบเสม-อนรถบสโดยสารหลายๆ คน (ถ'กใช&เป,นพาหะ) ทออกแบบให&สามารถบรรทกผ'&โดยสารได&จ$านว
นมากๆ แตจะรบผ'&โดยสารสองประเภทเทาน*นนนค-อ “0” กบ “1” (สญญาณดจตอล) วงแขงกนบนถนนแหงใหมท
ยาวทสดในโลกมช-อเรยกวา OPTIC (สายใยแก&วน$าแสง)

