
 
Ministerul Transporturilor - MT - Reglementare din 16 octombrie 2014

Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-CNS "Operarea
sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul III "Sisteme

de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date,
partea II - Sisteme de comunicaţiile de voce, ediţia 2/2014, din 16.10.2014 

În vigoare de la 03 noiembrie 2014

Consolidarea din data de 08 decembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I
nr. 799bis din 03 noiembrie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin

926/2019;
Ultimul amendament în 02 iulie 2019.

PREAMBUL  

   (1) Prezenta reglementare aeronautică civilă română RACR-CNS, volumul III, «Sisteme de
comunicaţii», compusă din partea I - «Sisteme digitale pentru comunicaţiile de date» şi partea a II-
a «Sisteme de comunicaţii de voce», ediţia 2/2014, reprezintă transpunerea în cadrul reglementat
naţional a standardelor şi practicilor recomandate prevăzute în anexa nr. 10 la Convenţia privind
aviaţia civilă internaţională, denumită în continuare Anexa 10 OACI, «Aeronautical
Telecommunications» (Telecomunicaţii aeronautice), volumul III, «Communication Systems»
(Sisteme de comunicaţii), ediţia 2, iulie 2007, cu amendamentele sale ulterioare, inclusiv
amendamentul nr. 90. 
   (2) Standardele şi practicile recomandate în Anexa 10 OACI, "Aeronautical
Telecommunications", se aplică în acele porţiuni de spaţiu aerian aflate sub jurisdicţia unui stat
membru semnatar al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7
decembrie 1944, în care se furnizează servicii de trafic aerian, precum şi în acele spaţii aeriene
unde statul acceptă responsabilitatea de a furniza servicii de trafic aerian deasupra mării libere
sau în spaţii aeriene de suveranitate nedeterminată. 
   (3) Prezenta reglementare se aplică în România, împreună cu celelalte reglementări aeronautice
naţionale, în scopul asigurării desfăşurării traficului în spaţiul aerian naţional, pe rutele aeriene
interne şi internaţionale, în condiţii de siguranţă şi eficienţă. 
   (4) Prevederile RACR-CNS au fost elaborate astfel încât: 
   • Standardele şi practicile recomandate prevăzute în Anexa 10 OACI sunt transpuse integral în
RACR-CNS ca reguli. Acolo unde a fost cazul, au fost făcute particularizările necesare în scopul
de a se facilita înţelegerea şi aplicarea corectă a acestora (de ex. acolo unde standardul OACI
prevede o responsabilitate a statului, regula corespunzătoare din RACR-CNS precizează, în
contextul instituţional din aviaţia civilă română, cărei anume funcţii/instituţii - ex. autoritatea de stat,
autoritatea delegată, administraţie sau unităţi furnizoare de servicii, etc. îi revine responsabilitatea
respectivă; 
   • Notele din textul original au fost introduse, parţial sau total, după caz, ca text asociat regulilor,
acolo unde s-a apreciat că precizările respective sunt necesare sau utile în aplicarea regulilor; 
   • Au fost introduse în prezenta reglementare şi acele standarde şi practici recomandate ale
Anexei 10 OACI pentru care serviciile CNS din România nu dispun încă, la data aprobării
prezentei ediţii, de suportul tehnico-operaţional necesar, considerându-se însă că implementarea
acestor standarde şi practici, ca reguli naţionale, este necesară în scopul dezvoltării în continuare
a serviciilor CNS şi a sistemului ATM naţional; 
   • Elaborarea RACR-CNS, volumul III, ediţia 2/2014 a păstrat în cea mai mare măsură acelaşi
sistem de numerotare/ identificare a capitolelor, secţiunilor, tabelelor şi figurilor faţă de Anexa 10
OACI, volumul III. 
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   (5) Modurile de conformare acceptate pentru cerinţele din RACR-CNS, volumul III, ediţia 2/2014
sunt cele conţinute în manualele procedurale, circularele, etc. emise de OACI, dar şi materialele cu
caracter orientativ şi indicaţiile EUROCONTROL. 

PARTEA I
SISTEME DIGITALE PENTRU COMUNICAŢIILE DE DATE  

CAPITOLUL 1 
Definiţii 

   Nota 1.  
    Toate referinţele privind "Reglementările radio" se fac faţă de reglementările radio publicate de
Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (International Telecommunication Union) (ITU).
Reglementările radio sunt amendate periodic prin deciziile cuprinse în actele finale ale Conferinţei
mondiale de radiocomunicaţii ţinută în mod normal din doi în doi ani. Mai multe informaţii date de
ITU referitoare la sistemul de frecvenţe radio aeronautice utilizate sunt cuprinse în documentul
"Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation" care conţine
prevederile politicilor OACI aprobate (Doc. 9718). 
   Nota 2.  
    Această parte a Reglementării include standardele pentru anumite tipuri de echipamente pentru
sistemele de comunicaţii. Pe măsură ce statele contractante constată necesitatea unor
echipamente specifice în conformitate cu condiţiile prevăzute în standardul relevant, analiza
nevoilor pentru echipamente specifice şi formularea de opinii şi recomandări OACI către statele
contractante implicate este realizată periodic de către Consiliu, în baza recomandărilor întâlnirilor
regionale privind navigaţia aerienă (Doc 8144 - Directive ale întâlnirilor regionale privind navigaţia
aerienă şi regulile de procedură pentru organizarea acestora). 
   Nota 3.  
    Acest capitol conţine definiţii generale relevante pentru sistemele de comunicaţii. Definiţiile
specifice fiecărui tip de sistem cuprins în această reglementare sunt conţinute în capitolele
corespunzătoare. 
   Nota 4.  
    Documentaţia privind sursele de alimentare de rezervă precum şi materialul îndrumător referitor
la fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de comunicaţii sunt conţinute în volumul I al prezentei
reglementări, pct. 2.9 
    Comunicaţii aeronautice pentru control operaţional (AOC). Comunicaţii necesare în vederea
exercitării autorităţii asupra iniţierii, continuării, devierii sau încheierii zborurilor din motive de
siguranţă, regularitate şi eficienţă. 
    Reţea de telecomunicaţii aeronautice (ATN). O arhitectură globală interreţea care permite
subreţelelor de date de la sol, aer-sol şi de la bord să schimbe date în format digital, în vederea
asigurării siguranţei navigaţiei aeriene şi pentru operarea serviciilor de trafic aerian cu regulartiate
şi în mod eficient şi economic. 
    Cod de adresă al aeronavei. O combinaţie unică de 24 de biţi disponibilă pentru alocare unei
aeronave în scopul comunicaţiilor aer-sol, al navigaţiei şi al supravegherii. 
    Staţie terestră de bord (AES). O staţie terestră mobilă folosită la furnizarea serviciilor de
comunicaţii aeronautice mobile via satelit instalată la bordul unei aeronave. (A se vedea de
asemenea definiţia pentru "GES"). 
    Serviciu de trafic aerian. Termen general întrebuinţat cu sensul de serviciu de informare a
zborurilor, serviciu de alarmare, serviciu de avertizare pentru traficul aerian, serviciu de control al
traficului aerian (serviciu de control regional, serviciu de control de apropiere sau serviciu de
control de aerodrom). 
    Supraveghere automată dependentă - Contract (ADS-C). Un mijloc prin care termenii unui acord
ADS-C sunt trasferaţi între sistemul de la sol şi aeronavă, prin intermediul unei legături de date,



specificând-se astfel care sunt condiţiile în care se iniţiază rapoartele ADS-C şi care sunt datele
care trebuie conţinute în aceste rapoarte. 
    Serviciu automat de informare pentru zona terminală (ATIS). Furnizarea automată a informaţiilor
curente uzuale către aeronavele care sosesc sau pleacă pentru 24 de ore sau pentru o perioadă
mai scurtă specificată. 
    Serviciu automat de informare pentru zona terminală prin legătura de date (D-ATIS). Furnizarea
serviciului ATIS prin legătura de date. 
    Serviciu automat de informare pentru zona terminală prin voce (Voice-ATIS). Furnizarea
serviciului ATIS prin intermediul emisiilor continue şi în mod repetitiv al unor mesaje vocale. 
    Rata numărului de biţi eronaţi (BER). Numărul biţilor eronaţi dintr-un eşantion împărţit la
numărul total de biţi din eşantion, în mod uzual făcându-se o medie folosind mai multe astfel de
eşantioane. 
    Raportul purtătoare - multicale (C/M). Raportul dintre puterea purtătoarei recepţionată pe calea
directă, adică fără reflexii, faţă de puterea recepţionată prin alte căi, adică prin reflexie. 
    Raportul purtătoare - densitate de zgomot (C/N0). Raportul dintre puterea totală a purtătoarei şi
puterea medie a zgomotului pentru o lăţime de bandă de 1 Hz, exprimată, în mod uzual, în dBHz. 
    Rata canalului. Rata la care sunt transmişi biţii prin canalul RF. Aceşti biţi cuprind atât biţii folosiţi
pentru încadrare şi corecţie a erorilor, cât şi biţii de informaţie. Pentru transmisiile "burst", rata
canalului se referă la rata instantanee a transmisiei "burst" în raport cu durata acestei transmisii. 
    Acurateţea ratei canalului. Această mărime se referă la acurateţea relativă a ceasului cu care
sunt sincronizaţi biţii transmişi prin intermediul canalului. De exemplu, la o rată a canalului de 1,2
kbiţi/s, eroarea maximă a unei părţi din 106 părţi înseamnă că eroarea maximă permisă a ceasului
este de ±1,2 x 10-3 Hz. 
    Modul circuitului. O configuraţie a reţelei de comunicaţii care conferă aplicaţiei imaginea unei căi
de transmisie dedicate. 
    Comunicaţii controlor - pilot prin legătura de date (CPDLC). Un mijloc de comunicaţie între
controlor şi pilot prin intermediul legăturii de date folosite pentru comunicaţiile ATC. 
    Servicii de informare a zborurilor prin legătura de date. (D-FIS). Furnizarea serviciilor FIS prin
intermediul legăturii de date. 
    Deviaţie Doppler. Deviaţia de frecvenţă observată la un receptor din cauza oricărei mişcări
relative dintre emiţător şi receptor. 
    Cap - cap. Aparţinând sau fiind în legătură cu o cale integrală de comunicaţie stabilită de obicei
între (1) interfaţa dintre sursa de informaţii şi sistemul de comunicaţii de la capătul care emite şi (2)
interfaţa dintre sistemul de comunicaţii şi utilizatorul informaţiilor sau procesorul sau aplicaţia de la
capătul care recepţionează. 
    Utilizator final. Consumatorul şi/sau sursa finală a informaţiei. 
    Raportul energie per simbol - densitate de zgomot (Es/N0). Raportul dintre energia medie
transmisă per simbol la nivelul canalului şi puterea medie a zgomotului pentru o lăţime de bandă
de 1 Hz, exprimată, în mod uzual, în dB. Pentru A-BPSK şi A-QPSK un simbol la nivelul canalului
reprezintă un bit la nivelul canalului. 
    Puterea echivalentă radiată izotrop (e.i.r.p.). Produsul dintre puterea furnizată antenei şi câştigul
antenei pentru o direcţie dată faţă de o antenă care radiază izotrop (câştig absolut sau izotrop). 
    Serviciu de informare a zborurilor (FIS). Un serviciu furnizat cu scopul de a oferi consultare şi
informaţii necesare dirijării eficiente şi în siguranţă a zborurilor. 
    Corecţia erorilor la receptor (FEC). Procesul de adăugare a informaţiei redundante la semnalul
transmis, astfel încât la receptor să se poată efectua corecţia erorilor introduse pe parcursul
transmisiei. 
    Raportul de temperatură câştig - zgomot. Raportul, exprimat de obicei în dB/K, dintre câştigul
antenei şi zgomotul la ieşirea receptorului subsistemului de antene. Zgomotul este exprimat ca
temperatura la care trebuie să ajungă o rezistenţă de 1 ohm pentru a produce aceeaşi densitate
de putere a zgomotului. 
    Staţie terestră de sol (GES). O staţie de sol folosită la furnizarea serviciilor de comunicaţii
aeronautice fixe, prin satelit, sau, în anumite cazuri, la furnizarea serviciilor de comunicaţii



aeronautice mobile prin satelit, instalată într-o poziţie precisă specificată de la sol pentru a asigura
o legătură pentru distribuirea serviciilor de comunicaţii aeronautice mobile prin satelit. 
   Notă:  
    Această definiţie este utilizată în "Regulamentele Radio" ale ITU pentru noţiunea "staţie terestră
aeronautică". Definiţia conţinută în această reglementare pentru noţiunea de "GES" doreşte să
diferenţieze cât mai clar acest tip de staţie de staţia terestră de la bord "AES", care este o staţie
mobilă instalată la bordul unei aeronave. 
    Subreţeaua de Mod S. Un mijloc pentru efectuarea schimburilor de date în format digital prin
intermediul interogatoarelor de tip radar secundar de supraveghere (SSR) de Mod S şi al
transponderelor asociate acestora întrebuinţând protocoale dedicate. 
    Punct - la - punct (cap-cap). Aparţinând sau fiind în legătură cu interconectarea a două
dispozitive, în particular instrumente ale utilizatorului final. O cale de comunicaţie pentru servicii
menită să conecteze doi utilizatori finali discreţi, spre deosebire de emisie sau servicii multipunct. 
    Aloha cu segmente de timp. O strategie de acces aleatoriu conform căreia mai mulţi utilizatori
pot accesa în mod independent acelaşi canal de comunicaţii, însă fiecare comunicaţie trebuie
limitată la un segment de timp fixat. Aceeaşi structură de segmentare în timp este cunoscută de
toţi utilizatorii, însă nu există nicio altă coordonare între utilizatori. 
    Acces multiplu cu diviziune în timp (TDMA). O tehnică de acces multiplu bazată pe utilizarea
unui canal RF prin divizarea în timp folosind: (1) segmente de timp discrete şi adiacente ca resursă
fundamentală partajată; şi (2) un set de protocoale care permite utilizatorilor să interacţioneze cu o
staţie de control tip master care mediază accesul la canal. 
    Multiplexare cu diviziune în timp (TDM). O strategie de partajare a unui canal conform căreia
pachetele conţinând informaţii ce provin de la aceeaşi sursă, însă au destinaţii diferite, se succed
în timp. 
    Întârziere de transfer. În sistemele de date care folosesc pachete, timpul dintre cererea de
transmisie a unui pachet de date pregătit şi indicaţia terminalului receptor că pachetul
corespunzător a fost primit şi este gata pentru a fi folosit sau înaintat. 
    Legătura digitală VHF (VDL). O subreţea mobilă, componentă a reţelei de telecomunicaţii
aeronautice (ATN), care operează în banda de frecvenţe aeronautice pentru comunicaţiile mobile
VHF. În plus, VDL poate furniza funcţii non ATN, cum ar fi, spre exemplu, vocea digitizată.  

CAPITOLUL 2
Generalităţi 

    (capitolul urmează a fi dezvoltat) 

CAPITOLUL 3
Reţeaua de telecomunicaţii aeronautice 

   Nota 1.  
    Specificaţiile tehnice detaliate pentru aplicaţiile ATN/OSI sunt cuprinse în "Manualul
specificaţiilor tehnice detaliate pentru reţeaua de telecomunicaţii aeronautice (ATN) care foloseşte
standardele şi protocoalele ISO/OSI (Doc 9880)" şi în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru
reţeaua de telecomunicaţii aeronautice (ATN) (Doc 9705)". 
   Nota 2.  
    Specificaţiile tehnice detaliate pentru aplicaţiile ATN/IPS sunt cuprinse în "Manualul pentru
reţeaua ATN care foloseşte standardele şi protocoalele IPS (Doc 9896) (disponibil în format
electronic în reţeaua OACI). 
   3.1. Definiţii 
    Conţinutul aplicaţiei (AE). Un AE reprezintă un set de performanţe de comunicaţie ISO/OSI ale
unui anumit proces în cadrul aplicaţiei (a se vedea ISO/IEC 9545 pentru detalii suplimentare). 
    Servicii privind securitatea ATN. Un set de prevederi pentru securitatea informaţiilor care
permite sistemului de la terminalul receptor sau sistemului intermediar să identifice în mod
neechivoc sursa informaţiilor recepţionate şi să verifice integritatea acestor informaţii. 



    Comunicaţii de date între echipamentele ATS (AIDC). Schimb de date automatizat între unităţile
care furnizează servicii de trafic aerian pentru a contribui la informarea zborurilor, coordonarea
zborurilor, transferul controlului şi transferul comunicaţiilor. 
    Serviciu de manipulare a mesajelor ATS (ATSMHS). O aplicaţie ATN care constă în proceduri ce
sunt folosite pentru schimbul de mesaje ATS prin reţeaua ATN în mod primire-şi-expediere astfel
încât transmiterea unui mesaj ATS să fie în general necorelată cu transmiterea altui mesaj ATS de
către furnizorul de servicii. 
    Sistem de manipulare a mesajelor ATS (AMHS). Mulţimea resurselor alocate de serviciile de
trafic aerian (ATS) pentru calcul şi comunicaţii integrate, în vederea asigurării serviciului de
manipulare a mesajelor ATS. 
    Cale autorizată. O cale de comunicaţie adecvată pentru o anumită categorie de mesaje. 
    Capacitatea de iniţiere a legăturii de date (DLIC). O aplicaţie a legăturii de date care asigură
abilitatea de a schimba adrese, nume şi numere de versiuni pentru a iniţia alte aplicaţii ale legăturii
de date (a se vedea Doc 4444). 
    Serviciu director (DIR). Un serviciu bazat pe seria de recomandări ITU-T X.500 care asigură
accesul către informaţiile structurate relevante pentru funcţionarea ATN şi a utilizatorilor acesteia şi
managementul acestor informaţii. 
    Performanţa cerută pentru comunicaţii (RCP). O declaraţie a cerinţelor de performanţă pentru
comunicaţiile operaţionale pentru a sprijini funcţiile specifice ATM (a se vedea "Manualul
performanţelor cerute pentru comunicaţii (RCP)"). 
   3.2. Introducere 
   3.2.1. Reţeaua ATN este dedicată în mod specific şi exclusiv furnizării serviciilor de comunicaţii
de date în format digital organizaţiilor care furnizează servicii de trafic aerian şi companiilor aeriene
în sprijinul: 
   a) comunicaţiilor cu aeronavele în scopul deservirii serviciilor de trafic aerian (ATSC); 
   b) comunicaţiilor între unităţile ATS în scopul deservirii serviciilor de trafic aerian; 
   c) comunicaţiilor aeronautice pentru control operaţional (AOC); şi 
   d) comunicaţiilor aeronautice cu scop administrativ (AAC). 
   3.3. Generalităţi 
   Notă:  
    Prevederile de la secţiunile 3.4 până la 3.8 definesc protocoalele şi serviciile minime cerute
pentru a permite implementarea reţelei de telecomunicaţii aeronautice (ATN). 
   3.3.1. Serviciile de comunicaţii ATN trebuie să sprijine aplicaţiile ATN. 
   3.3.2. Cerinţele privind implementarea reţelei ATN trebuie să fie stabilite pe baza acordurilor
regionale de navigaţie aeriană. Aceste acorduri trebuie să specifice spaţiul în care sunt aplicabile
standardele de comunicaţii pentru ATN/OSI sau ATN/IPS. 
   3.4. Cerinţe generale 
   3.4.1. În reţeaua ATN trebuie să se folosească fie standardele de comunicaţii ISO (International
Organization for Standardization - Organizaţia Internaţională pentru Standardizare) pentru OSI
(open systems interconnection- interconectarea sistemelor cu arhitectură deschisă), fie
standardele de comunicaţii ISOC (Internet Society - Organizaţia pentru Internet) pentru IPS
(Internet Protocol Suite - organizarea Protocolului pentru Internet). 
   Nota 1  
    Implementarea ATN/IPS este de preferat pentru reţelele sol-sol. În timp ce ATN/OSI continuă să
fie susţinută pentru reţelele aer-sol, în particular la utilizarea VDL Mod 2; se preconizează ca
implementarea în viitor a reţelelor aer-sol să includă utilizarea ATN/IPS. 
   Nota 2  
    Interoperabilitatea reţelelor OSI/IPS trebuie asigurată înainte de implementare. 
   Nota 3  
    Materialele de îndrumare referitoare la interoperabilitatea ATN/OSI şi ATN/IPS sunt conţinute în
Doc 9896. 
   3.4.2. Gateway-ul AFTN/AMHS trebuie să asigure interoperabilitatea staţiilor şi reţelelor AFTN şi
CIDIN cu reţeaua ATN. 



   3.4.3. Pe baza unei politici predefinite de rutare trebuie definite una sau mai multe căi de
comunicaţii autorizate. 
   3.4.4. În reţeaua ATN trebuie să se transmită, să se conecteze şi să se livreze mesajele conform
clasificărilor făcute pe baza priorităţilor şi fără a discrimina sau a introduce întârzieri nejustificate. 
   3.4.5. În reţeaua ATN trebuie asigurate modalităţi prin care să se definească comunicaţiile de
date care pot fi realizate numai prin intermediul căilor de comunicaţii autorizate pentru tipul şi
categoria de trafic specificate de către utilizator. 
   3.4.6. În reţeaua ATN comunicaţiile trebuie să fie asigurate în conformitate cu performanţele
cerute pentru comunicaţiile (RCP) impuse. 
   Notă  
    "Manualul performanţelor cerute pentru comunicaţii (RCP) (Doc 9869)" conţine informaţiile
necesare referitoare la RCP. 
   3.4.7. Reţeaua ATN trebuie să funcţioneze în conformitate cu priorităţile referitoare la
comunicaţii, cuprinse în tabelele 3.1 şi 3.2. 
   3.4.8. Atunci când există una sau mai multe căi de comunicaţii autorizate, reţeaua ATN trebuie
să permită schimbul de informaţii referitoare la aplicaţie. 
   3.4.9. În reţeaua ATN, în situaţia în care nu există nicio cale de comunicaţie autorizată, trebuie
ca procesul adecvat din cadrul aplicaţiei să fie notificat. 
   3.4.10. În reţeaua ATN trebuie stabilite prevederi pentru utilizarea eficientă a subreţelelor care
folosesc lărgimi de bandă limitate. 
   3.4.11. Reţeaua ATN trebuie să permită unui sistem de bord intermediar (router) să poată stabili
o conexiune cu un sistem de la sol intermediar (router) prin subreţele diferite. 
   3.4.12. Reţeaua ATN trebuie să permită unui sistem de bord intermediar (router) să poată stabili
conexiuni cu mai multe sisteme de la sol intermediare (router-e). 
   3.4.13. Reţeaua ATN trebuie să permită schimbul de informaţii dintre aplicaţii privind adresele. 
   3.4.14. Acolo unde în cadrul reţelei ATN este folosită ora locală, aceasta trebuie să fie stabiliă cu
o precizie de 1 secundă faţă de ora UTC. 
   Notă  
    Valoarea care defineşte acurateţea orei face ca erorile de sincronizare să ajungă până la 2
secunde. 
   3.5. Cerinţe privind aplicaţiile ATN 
   3.5.1. Aplicaţiile de sistem 
   Notă  
    Aplicaţiile de sistem furnizează servicii necesare funcţionării reţelei ATN. 
   3.5.1.1. Reţeaua ATN trebuie să permită rularea aplicaţiilor bazate pe capacitatea de iniţiere a
legăturii de date (DLIC) atunci când sunt implementate legături de date aer-sol. 
   Notă  
    "Manualul aplicaţiilor care folosesc legătura de date pentru furnizarea serviciilor detrafic aerian
(Doc 9694, Partea I)" defineşte aplicaţiile bazate pe capacitatea de iniţiere alegăturii de date
(DLIC). 
   3.5.1.2. Terminalele ATN/OSI trebuie să permită următoarele funcţii privind aplicaţiile serviciilor
directoare atunci când sunt implementate sistemul AMHS şi/sau diverse protocoale de securitate: 
   a) recuperarea informaţiilor directoare; şi 
   b) modificarea informaţiilor directoare. 
   3.5.2. Aplicaţii aer-sol 
   3.5.2.1. Reţeaua ATN trebuie să permită rularea uneia sau a mai multor aplicaţii dintre cele care
urmează: 
   a) ADS-C; 
   b) CPDLC; şi 
   c) FIS (inclusiv ATIS şi METAR). 
   Notă  
    A se vedea "Manualul aplicaţiilor care folosesc legătura de date pentru furnizarea serviciilor de
trafic aerian (Doc 9694)". 
   3.5.3. Aplicaţii sol-sol 



   3.5.3.1. Reţeaua ATN trebuie să permită rularea uneia sau a mai multor aplicaţii dintre cele care
urmează: 
   a) comunicaţiile de date între echipamentele ATS (AIDC); şi 
   b) serviciul de manipulare a mesajelor ATS (ATSMHS). 
   Notă  
    A se vedea "Manualul aplicaţiilor care folosesc legătura de date pentru furnizarea serviciilor de
trafic aerian (Doc. 9694)". 
   3.6. Cerinţe privind serviciile de comunicaţii ATN 
   3.6.1. Serviciile de comunicaţii de niveluri superioare de tip ATN/IPS 
   3.6.1.1. O gazdă (host)* din reţeaua ATN trebuie să permită protocoale de niveluri superioare de
tip ATN/IPS, inclusiv pe cele de nivel aplicaţie. 
   3.6.2. Serviciile de comunicaţii de niveluri superioare de tip ATN/OSI 
   3.6.2.1. Un sistem terminal de tip ATN/OSI (ES)* trebuie să permită serviciile de comunicaţii de
niveluri superioare OSI (ULCS), inclusiv pe cele de nivelurile sesiune, prezentare şi aplicaţie. 
   * O gazdă (host) din reţeaua ATN reprezintă un sistem terminal din reţeaua ATN conform
terminologiei OSI; un sistem terminal din reţeaua ATN reprezintă o gazdă (host) din reţeaua ATN
conform terminologiei IPS. 

   3.6.3. Serviciile de comunicaţii de tip ATN/IPS 
   3.6.3.1. O gazdă (host) din reţeaua ATN trebuie să permită protocoale de tip ATN/IPS, inclusiv
pe cele de: 
   a) nivel transport în conformitate cu RFC 793 (TCP) şi RFC 768 (UDP); şi 
   b) nivel reţea în conformitate cu RFC 2460 (IPv6). 
   3.6.3.2. Un router IPS trebuie să permită protocoale ATN de nivel reţea în conformitate cu RFC
2460 (IPv6) şi RFC 4271 (BGP), şi RFC 2858 (extensii multiprotocol BGP). 
   3.6.4. Serviciile de comunicaţii de tip ATN/OSI 
   3.6.4.1. Un sistem terminal ATN/OSI trebuie să permită protocoale ATN, inclusiv pe cele de: a)
nivel transport în conformitate cu ISO/IEC 8073 (TP4) şi opţional ISO/IEC 8602 (CLTP); şi b) nivel
reţea în conformitate cu ISO/IEC 8473 (CLNP). 
   3.6.4.2. Un sistem intermediar ATN (IS) trebuie să permită protocoale ATN de nivel reţea în
conformitate cu ISO/IEC 8473 (CLNP) şi ISO/IEC 10747 (IDRP). 
   3.7. Cerinţe privind asignarea denumirilor şi adreselor ATN 
   Notă  
    Schema de asignare a denumirilor şi a adreselor ATN respectă principiile identificării neechivoce
a sistemelor intermediare (routere) şi a sistemelor terminale (gazde) şi asigură standardizarea
adreselor la nivel global. 
   3.7.1. În reţeaua ATN trebuie prevăzute măsuri pentru identificarea neechivocă a aplicaţiilor. 
   3.7.2. În reţeaua ATN trebuie prevăzute măsuri pentru asignarea neechivocă a adreselor. 
   3.7.3. În reţeaua ATN trebuie asigurate mijloace pentru asignarea neechivocă a adreselor pentru
sistemele terminale (gazde (hosts)) şi pentru sistemele intermediare (routere). 
   3.7.4. Planurile referitoare la asignarea adreselor şi a denumirilor în reţeaua ATN trebuie să
permită statelor şi organizaţiilor să asigneze adresele şi denumirile sistemelor care se află în
administrarea lor. 
   3.8. Cerinţe privind securitatea ATN 
   3.8.1. În reţeaua ATN trebuie luate măsurile necesare astfel încât doar unitatea ATS care asigură
controlul poate să furnizeze instrucţiuni ATC aeronavelor din spaţiul aerian pe care îl deserveşte. 
   Notă  
    Respectarea acestei cerinţe este asigurată prin determinarea aspectelor referitoare la
autorizarea datelor curente şi viitoare ale aplicaţiei privind comunicaţiile controlor - pilot prin
legătura de date (CPDLC). 
   3.8.2. În reţeaua ATN, trebuie ca destinatarului unui mesaj să i se permită identificarea
expeditorului mesajului respectiv. 
   3.8.3. Sistemele terminale ATN cu ajutorul cărora se asigură serviciile privind securitatea ATN
trebuie să poată autentifica identitatea sistemelor terminale omoloage, a surselor mesajelor şi să



poată asigura integritatea datelor cuprinse în aceste mesaje. 
   Notă  
    Asigurarea securităţii reprezintă o condiţie iniţială; totuşi, implementarea ei se face conform
politicilor locale. 
   3.8.4. Serviciile prin reţeaua ATN trebuie protejate împotriva atacurilor la un nivel corespunzător
cu cerinţele pentru serviciile furnizate de aplicaţii. 

Tabele pentru Capitolul 3 

Tabelul 3-1. Corespondenţa între priorităţi pentru comunicaţiile din reţeaua ATN 

Categorii de mesaje Aplicaţii ATN
Prioritatea protocolului corespondent

Prioritatea la nivelul
transport

Prioritatea la nivelul
reţea

Management de
reţea/sistem 0 14

Comunicaţii în situaţie de
pericol 1 13

Comunicaţii de urgenţă 2 12
Mesaje de înaltă prioritate
pentru siguranţa zborului CPDLC, ADS-C 3 11

Mesaje de prioriate
normală pentru siguranţa
zborului

AIDC, ATIS 4 10

Comunicaţii
meteorologice METAR 5 9

Comunicaţii regulate de
zbor DLIC, ATSMHS 6 8

Mesaje pentru serviciile
de informare aeronautică 7 7

Administrare reţea/sistem DIR 8 6
Mesaje administrative
aeronautice 9 5

Nealocat 10 4
Comunicaţii
administrative urgente şi
mesaje referitoare la
aplicarea Cartei Naţiunilor
Unite

11 3

Comunicaţii
administrative de înaltă
prioritate şi comunicaţii
de stat/guvernamentale

12 2

Comunicaţii
administrative cu
prioritate normală

13 1

Comunicaţii
administrative cu
prioritate scăzută şi
comunicaţii aeronautice
referitoare la pasageri

14 0

   Notă  
    Priorităţile pentru nivelul reţea prezentate în tabel se aplică doar în cazul reţelelor fără
conexiune şi nu se aplică în cazul subreţelelor 

Tabelul 3-2. Corespondenţa între priorităţi la nivelul reţelei ATN şi la nivelul subreţelei mobile 

Categorii de mesaje
Prioritatea
la nivelul
reţea al

ATN

Prioritatea corespondentă la nivelul subreţelei mobile 
(a se vedea nota 4)

AMSS VDL Mod
2

VDL Mod
3

VDL Mod
4

SSR Mod
S HFDL

Management de
reţea/sistem 14 14 a se vedea

nota 1 3 14 înaltă 14

Comunicaţii pentru
situaţii de pericol 13 14 a se vedea

nota 1 2 13 înaltă 14

Comunicaţii pentru 12 14 a se vedea 2 12 înaltă 14



situaţii de urgenţă nota 1
Mesaje de înaltă
prioritate pentru
siguranţa zborului

11 11 a se vedea
nota 1 2 11 înaltă 11

Mesaje de prioriate
normală pentru
siguranţa zborului

10 11 a se vedea
nota 1 2 10 înaltă 11

Comunicaţii
meteorologice 9 8 a se vedea

nota 1 1 9 scăzută 8

Comunicaţii regulate
de zbor 8 7 a se vedea

nota 1 1 8 scăzută 7

Mesaje pentru
serviciile de informare
aeronautică

7 6 a se vedea
nota 1 0 7 scăzută 6

Administrare
reţea/sistem 6 5 a se vedea

nota 1 0 6 scăzută 5

Mesaje administrative
aeronautice 5 5 nepermis nepermis nepermis nepermis nepermis

Nealocat 4 nealocat nealocat nealocat nealocat nealocat nealocat
Comunicaţii
administrative cu
prioritate urgentă şi
mesaje referitoare la
aplicarea Cartei
Naţiunilor Unite

3 3 nepermis nepermis nepermis nepermis nepermis

Comunicaţii
administrative de
înaltă prioritate şi/sau
comunicaţii de
stat/guvernamentale

2 2 nepermis nepermis nepermis nepermis nepermis

Comunicaţii
administrative cu
prioritate normală

1 1 nepermis nepermis nepermis nepermis nepermis

Comunicaţii
administrative
cuprioritate scăzută şi
comunicaţii
aeronautice referitoare
la pasageri

0 0 nepermis nepermis nepermis nepermis nepermis

   Nota 1.  
    VDL Mod 2 nu deţine niciun mecanism specific de prioritizare la nivel de subreţea. 
   Nota 2.  
    Prevederile prezentei reglementări referitoare la AMSS specifică stabilirea corespondenţei între
categoriile de mesaje şi priorităţile la nivel de subreţea, fără a face referire în mod explicit la
priorităţile la nivel de reţea ATN. 
   Nota 3.  
    Termenul "nepermis" semnifică faptul că doar comunicaţiilor referitoare la siguranţă şi la
regularitatea zborurilor le este permis transferul prin această subreţea, aşa cum a fost definită în
prezenta reglementare. 
   Nota 4.  
    Sunt listate doar acele subreţele mobile pentru care există prevederi în prezenta reglementare
şi pentru care sunt prevăzute în mod explicit prevederi tehnice în legătură cu graniţele sistemului
intermediar (BIS) al ATN. 

Figură pentru Capitolul 3 

Figura 3-1. Model conceptual al ATN 

Model conceptual al ATN
 

   Nota 1.  
    Câmpurile haşurate desemnează elemente care nu fac obiectul prevederilor prezentei
reglementări. Cerinţele de utilizator definesc interfaţa dintre aplicaţie şi utilizator şi asigură
funcţionalitatea şi interoperabilitatea reţelei ATN. 
   Nota 2.  



    Figura de mai sus ilustrează un model simplificat al reţelei ATN şi nu prezintă toate capacităţile
acesteia (ex. capacitatea de memorare şi înaintare asigurată pentru serviciul de gestionare a
mesajelor ATS). 
   Nota 3.  
    În cadrul reţelei ATN au fost definite o serie de puncte de tip capăt - la - capăt pentru a defini
anumite niveluri de performanţă pentru comunicaţiile capăt - la - capăt. Totuşi, se poate ca o altă
serie de puncte de tip capăt - la - capăt să fie necesare pentru a facilita încadrarea metodelor de
implementare la aceste niveluri de performanţă. În aceste cazuri, punctele de tip capăt - la - capăt
trebuie definite în mod explicit şi corelate cu punctele de tip capăt - la - capăt din figură. 
   Nota 4.  
    Un sistem intermediar (IS) reprezintă un concept funcţional şi nu corespunde neapărat unui
router. Un router care implementează o aplicaţie pentru managementul de sistem necesită
protocoalele unui sistem terminal, iar atunci când doar utilizează aplicaţia de management de
sistem, acesta se comportă ca un sistem terminal.  

CAPITOLUL 4
Servicii de comunicaţii aeronautice mobile (de rută) via satelit 

   Nota 1.  
    Acest captiol conţine prevederi privind tehnologiile de comunicaţii folosite de serviciile de
comunicaţii aeronautice mobile (de rută) via satelit. Prevederile acestui capitol fac referire la
servicii şi performanţe şi nu se află în legătură cu nicio tehnologie sau tehnică anume. 
   Nota 2.  
    Specificaţiile tehnice detaliate pentru sistemele AMS(R)S sunt cuprinse în manualul serviciilor
AMS(R)S. Acest document oferă de asemenea şi o descriere detaliată a serviciilor AMS(R)S,
printre care şi detalii referitoare la prevederile care urmează. 
   4.1. Definiţii 
    Întârziere la stabilirea conexiunii. Întârzierea la stabilirea conexiunii, aşa cum a fost definită de
ISO 8348, include o componentă, atribuibilă utilizatorului de servicii din subreţea (SN) apelat, care
reprezintă timpul dintre indicaţia SN-CONNECT şi răspunsul SN-CONNECT. Această componentă
ce ţine de utilizator este determinată de o serie de acţiuni ce au loc în afara graniţelor subreţelei de
sateliţi, fiind deci exclusă din specificaţiile AMS(R)S. 
    Întârziere la transferul de date (a 95-a centilă). Valoarea întârzierii sub care se găsesc 95%
dintre valorile observate pentru întârzierile care au ca medie aritmetică întârzierea de tranzitare a
datelor. 
    Întârziere la tranzitarea datelor. Conform ISO 8348, media aritmetică a distribuţiei statistice a
întârzierilor datelor. Această întârziere reprezintă întârzierea subreţelei şi nu include întârzierea la
stabilirea conexiunii. 
    Reţea (N). Termenul "reţea" şi abrevierea sa "N" folosite de standardul ISO 8348 sunt înlocuite
de termenul "subreţea" şi abrevierea sa "SN" de fiecare dată când sunt folosiţi în legătură cu
performanţele referitoare la pachetele de date de la nivelul subreţelei. 
    Rata erorilor reziduale. Raportul dintre numărul de unităţi de date din cadrul serviciilor de
subreţea (SNSDU) care sunt incorecte, pierdute sau dublate şi numărul total de unităţi SNSDU
care au fost transmise. 
    Fascicul de radiaţie. Directivitatea antenei unui satelit pentru care lobul principal al diagramei de
radiaţie subîntinde o porţiune din suprafaţa Pământului care este semnificativ mai mică decât
suprafaţa delimitată de vizibilitatea în linie directă privind dinspre satelit. Poate fi proiectat astfel
încât să îmbunătăţească eficienţa cu privire la distribuţia geografică a staţiilor de sol ale
utilizatorului. 
    Subreţea (SN). A se vedea reţea (N). 
    Unitate de date din cadrul serviciilor de subreţea (SNSDU). O cantitate de date ale utilizatorului
a cărei identitate se păstrează de la un capăt al conexiunii la subreţea până la celălalt. 
    Înârziere totală la transferul de voce. Timpul care trece între momentul în care semnalul de voce
este prezentat staţiei AES sau GES şi momentul în care acest semnal este transferat reţelei care



realizează interconexiunea cu staţia GES sau AES corespondentă. Această întârziere include
timpul necesar procesării encoder-ului de voce, întârzierea nivelului fizic, întârzierea la propagarea
RF şi toate celelalte întârzieri introduse de subreţeaua AMS(R)S. 
   Notă  
    Următorii termeni utilizaţi în acest capitol sunt definiţi în prezenta reglementare după cum
urmează: 
   - Reţea de telecomunicaţii aeronautice (ATN): volumul III, capitolul 1; 
   - Servicii de comunicaţii aeronautice mobile (de rută) via satelit: volumul II, capitolul 1.1; 
   - Staţie terestră de bord (AES): volumul III, capitolul 1; 
   - Staţie terestră de sol (GES): volumul III, capitolul 1; 
   - Nivel subreţea: volumul III, capitolul 6.1. 
   4.2. Generalităţi 
   4.2.1. Oricare sistem de comunicaţii mobile prin satelit menit să furnizeze servicii AMS(R)S
trebuie să se conformeze prevederilor acestui capitol. 
   4.2.1.1. Un sistem AMS(R)S trebuie să permită serviciile de transmitere a pachetelor de date sau
voce sau ambele. 
   4.2.2. Cerinţele privind dotarea obligatorie cu echipamente ale sistemului AMS(R)S, inclusiv
acele cerinţe referitoare la nivelul de performanţă al sistemului, trebuie stabilite pe baza acordurilor
regionale de navigaţie aeriană care să specifice spaţiul aerian în care se operează şi termenele de
implementare pentru dotarea cu echipamentele respective. Nivelul de performanţă al sistemului
trebuie să includă performanţele staţiei AES, ale satelitului şi ale staţiei GES. 
   4.2.3. Acordurile menţionate la pct. 4.2.2 trebuie să asigure avertizarea cu cel puţin 2 ani înainte
de a impune dotarea cu echipamentele de bord menţionate. 
   4.2.4. Autorităţile aeronautice civile trebuie să coordoneze cu autorităţile naţionale şi cu furnizorii
de servicii acele aspecte referitoare la implementarea unui sistem AMS(R)S care să permită
interoperabilitatea şi utilizarea optimă la scara mondială. 
   4.3. Caracteristici RF 
   4.3.1. Benzile de frecvenţe 
   Notă  
    Reglementările radio ale ITU permit sistemelor care furnizează servicii de comunicaţii mobile
prin satelit să folosească acelaşi spectru de frecvenţe ca şi serviciile AMS(R)S, fără să fie necesar
ca aceste sisteme să ofere servicii de siguranţă. Această situaţie conferă potenţialul necesar
reducerii spectrului de frecvenţe necesar serviciilor AMS(R)S. Este important ca statele să ia în
considerare acest aspect la planificarea frecvenţelor şi la stabilirea cerinţelor naţionale sau
regionale privind spectrul de frecvenţe. 
   4.3.1.1. La furnizarea seriviciilor de comunicaţii AMS(R)S, un sistem AMS(R)S trebuie să
funcţioneze numai în benzile de frecvenţe alocate în mod adecvat furnizării acestor servicii şi sub
protecţia reglementărilor radio ale ITU. 
   4.3.2. Transmisii 
   4.3.2.1. Transmisiile totale ale staţiilor AES necesare pentru atingerea performanţelor de sistem
proiectate trebuie controlate pentru a se evita interferenţele nocive care ar putea afecta alte
sisteme instalate pe aceeaşi aeronavă sau pe aeronave diferite, a căror funcţionare este necesară
asigurării siguranţei şi regularităţii navigaţiei aeriene. 
   Nota 1  
    Interferenţele nocive pot rezulta din transmisiile radiate şi/sau purtate care includ armonici,
emisii parazite, produşi de intermodulaţie şi emisii de zgomot, şi nu sunt în mod necesar corelate
cu starea "pornit" a emiţătorului. 
   Nota 2  
    Cerinţele privind protecţia sistemului GNSS sunt conţinute în volumul I al prezentei reglemetări. 
   4.3.2.2. Interferenţe cu alte echipamente AMS(R)S 
   4.3.2.2.1. Transmisiile unei staţii AES aparţinând unui sistem AMS(R)S trebuie să nu provoace
interferenţe dăunătoare unei staţii AES care furnizează servicii AMS(R)S pentru o altă aeronavă. 
   Notă  



    O modalitate de conformare cu prevederile pct. 4.3.2.2.1 poate consta în limitarea transmisiilor
din banda în care operează alte echipamente AMS(R)S la un nivel corespunzător cerinţelor de
interferenţe intersistem, aşa cum sunt conţinute în documentul RTCA DO-215. RTCA şi
EUROCAE pot stabili standarde noi de performanţă pentru sistemele AMS(R)S viitoare care pot
descrie alte metode de conformare cu această cerinţă. 
   4.3.3. Susceptibilitate 
   4.3.3.1. Echipamentul AES trebuie să funcţioneze în mod corespunător într-un mediu cu
interferenţe care determină o modificare relativă cumulată a temperaturii echivalente de zgomot de
la nivelul receptorului său (L1T/T) de 25%. 
   4.4. Prioritatea şi accesul preferenţial 
   4.4.1. Fiecare staţie terestră de bord şi fiecare staţie terestră de sol trebuie să fie proiectate
astfel încât să asigure că mesajele transmise în conformitate cu volumul II al prezentei
reglementări, cap. 5, pct. 5.1.8, inclusiv ordinea priorităţilor acestora, nu sunt întârziate de
transmiterea şi/sau recepţia altor tipuri de mesaje. Dacă este necesar, pentru conformarea cu
cerinţa de mai sus, tipurile de mesaj care nu sunt definite în volumul II al prezentei reglementări,
Cap. 5, pct. 5.1.8 trebuie încheiate, chiar şi fără a se avertiza aceasta, pentru a permite mesajelor
definite în volumul II al prezentei reglementări, cap. 5, pct. 5.1.8 să poată fi tarnsmise şi
recepţionate. 
   4.4.2. Toate pachetele de date AMS(R)S şi toate apelurile de voce AMS(R)S trebuie să fie
identificate conform priorităţilor asociate acestora. 
   4.4.3. În cadrul aceleiaşi categorii de mesaje, sistemul trebuie să asigure prioritatea
comunicaţiilor de voce faţă de comunicaţiile de date. 
   4.5. Obţinerea şi urmărirea semnalului 
   4.5.1. Staţiile AES, GES şi sateliţii trebuie să obţină şi să urmărească în mod corespunzător
semnalele privind legătura pentru servicii, atunci când aeronava se deplasează cu o viteză faţă de
sol de până la 1 500 km/h (800 noduri) de-a lungul oricărui cap magnetic. 
   4.5.2. Staţiile AES, GES şi sateliţii trebuie să obţină şi să urmărească în mod corespunzător
semnalele privind legătura pentru servicii atunci când componenta acceleraţiei aeronavei din
planul orbitei satelitului este de până la 0,6 g. 
   4.6. Cerinţe privind performanţa 
   4.6.1. Acoperirea operaţională desemnată 
   4.6.1.1. Un sistem AMS(R)S trebuie să asigure serviciile AMS(R)S în zona de acoperire
operaţională desemnată (DOC). 
   4.6.2. Notificarea defecţiunilor 
   4.6.2.1. În eventualitatea unei defecţiuni la nivelul serviciului, un sistem AMS(R)S trebuie să
asigure la timp anticiparea momentului, locului şi duratei oricărei perioade de inactivitate rezultate
până la restaurarea integrală a serviciului. 
   Notă  
    Perioadele de inactivitate din cadrul serviciului pot fi, de exemplu, provocate de avarii la nivelul
satelitului, al spotului luminos al satelitului sau al staţiei GES. Regiunile geografice afectate de
asemenea perioade de inactivitate pot depinde de orbita satelitului şi de proiectarea sistemului, şi
pot varia în timp. 
   4.6.2.2. Sistemul trebuie să anunţe pierderea capacităţii de comunicare în limita a 30 de
secunde de la detectarea unei astfel de pierderi. 
   4.6.3. Cerinţe privind staţiile AES 
   4.6.3.1. Staţiile AES trebuie să întrunească cerinţele de performanţă relevante menţionate la pct.
4.6.4 şi 4.6.5 pentru aeronavele care se află în zbor direct şi în nivel în zona de acoperire
operaţională desemnată a sistemului de sateliţi. 
   4.6.3.1.1. Staţiile AES trebuie să întrunească cerinţele de performanţă relevante menţionate la
pct. 4.6.4 şi 4.6.5 pentru aeronavele al căror comportament în zbor este în limita a +20/-5 grade
tangaj şi +/-25 de grade ruliu în zona de acoperire operaţională desemnată a sistemului de sateliţi. 
   4.6.4. Performanţele serviciilor de pachete de date 
   4.6.4.1. Dacă sistemul furnizează servicii AMS(R)S prin intermediul pachetelor de date, acesta
trebuie să respecte standardele definite în următoarele subparagrafe. 



   Notă  
    Standardele privind performanţele sistemului pentru furnizarea serviciilor prin intermediul
pachetelor de date pot fi de asemenea găsite în documentul RTCA DO-270. 
   4.6.4.1.1. Un sistem AMS(R)S care furnizează servicii de pachete de date trebuie să poată
opera ca subreţea mobilă în componenţa reţelei ATN. 
   Notă  
    În plus, un sistem AMS(R)S poate asigura şi funcţii non-ATN. 
   4.6.4.1.2. Parametrii privind întârzierile 
    Noţiunea de "serviciu de cea mai înaltă prioritate" desemnează prioritatea rezervată pentru
pericole, urgenţe şi anumite mesaje de management al sistemului transmise în mod neuzual în
reţea. Noţiunea de "serviciu de cea mai scăzută prioritate" desemnează prioritatea utilizată în
cazul regularităţii mesajelor de zbor. Toţi parametrii referitori la întârzieri sunt daţi în condiţii de
încărcare a traficului înregistrat la orele de vârf. 
   4.6.4.1.2.1. Întârzierea la stabilirea conexiunii. Întârzierea la stabilirea conexiunii trebuie să nu
depăşească 70 de secunde. 
   4.6.4.1.2.2. Conform ISO 8348, valorile întârzierilor de tranzitare a datelor trebuie să fie stabilite
pe baza unei lungimi fixe a unităţii de date din cadrul serviciilor de subreţea (SNSDU) de 128 de
octeţi. Întârzierile de tranzitare a datelor trebuie definite ca valori medii. 
   4.6.4.1.2.3. Întârziere la tranzitarea datelor, de la aeronavă, cea mai înaltă prioritate. Întârzierea
la tranzitarea datelor care provin de la aeronavă trebuie să nu depăşească 40 de secunde pentru
serviciile de date având cea mai înaltă prioritate. 
   4.6.4.1.2.3.1. [Rezervat] 
   4.6.4.1.2.3.2. [Rezervat] 
   4.6.4.1.2.4. Întârzierea la tranzitarea datelor, către aeronavă, cea mai înaltă prioritate. Întârzierea
la tranzitarea datelor care se adresează aeronavei trebuie să nu depăşească 12 secunde pentru
serviciile de date având cea mai înaltă prioritate. 
   4.6.4.1.2.4.1. Întârziere de tranzitare a datelor, către-aeronavă, cea mai scăzută prioritate.
Întârzierea de tranzitare a datelor care se adresează aeronavei trebuie să nu depăşească 28 de
secunde pentru serviciile de date având cea mai scăzută prioritate. 
   4.6.4.1.2.5. Întârziere la transferul de date (a 95-a centilă), de la aeronavă, cea mai înaltă
prioritate. Întârzierea la transferul de date care provin de la aeronavă (a 95-a centilă) trebuie să nu
depăşească 80 de secunde pentru serviciile de date având cea mai înaltă prioritate. 
   4.6.4.1.2.5.1. [Rezervat] 
   4.6.4.1.2.5.2. [Rezervat] 
   4.6.4.1.2.6. Întârzierea la transferul de date (a 95-a centilă), către aeronavă, cea mai înaltă
prioritate. Întârzierea la transferul de date care se adresează aeronavei (a 95-a centilă) trebuie să
nu depăşească 15 secunde pentru serviciile de date având cea mai înaltă prioritate. 
   4.6.4.1.2.6.1. Întârzierea la transferul de date (a 95-a centilă), către aeronavă, cea mai scăzută
prioritate. Întârzierea la transferul de date care se adresează aeronavei (a 95-a centilă) trebuie să
nu depăşească 30 de secunde pentru serviciile de date având cea mai scăzută prioritate. 
   4.6.4.1.2.7. Întârziere la eliberarea conexiunii (a 95-a centilă). Întârzierea la eliberarea conexiunii
(a 95-a centilă) trebuie să nu depăşească 30 de secunde în nicio direcţie. 
   4.6.4.1.3. Integritatea 
   4.6.4.1.3.1. Rata erorii reziduale, de la aeronavă. Rata erorii reziduale pe direcţia de la aeronavă
trebuie să nu depăşească 10-4 per SNSDU 
   4.6.4.1.3.2. Rata erorii reziduale, către aeronavă. Rata erorii reziduale pe direcţia către aeronavă
trebuie să nu depăşească 10-6 per SNSDU. 
   4.6.4.1.3.3. Întreruperea conexiunii. Probabilitatea întreruperii unei conexiuni din cadrul
subreţelei (SNC) din cauza furnizorului acesteia trebuie să nu depăşească 10-4 în oricare interval
de o oră. 
   Notă  
    Eliberarea conexiunilor ca rezultat al predării controlului de la o staţie GES la altă staţie GES,
delogarea unei staţii AES sau stabilirea unei conexiuni cu acces prioritar nu face obiectul aceastei



specificaţii. 
   4.6.4.1.3.4. Probabilitatea resetării unei conexiuni SNC de către furnizor trebuie să nu
depăşească 10-1 în oricare interval de o oră. 
   4.6.5. Performanţele serviciilor de voce 
   4.6.5.1. Dacă sistemul furnizează servicii AMS(R)S de voce, acesta trebuie să respecte cerinţele
din subparagrafele următoare. 
   Notă  
    OACI are în prezent în vedere aceste prevederi în contextul introducerii unor tehnologii noi. 
   4.6.5.1.1. Întârzierea la procesarea apelului. 
   4.6.5.1.1.1. Iniţierea de către staţiile AES. Valoarea întârzierii sub care se găsesc 95% dintre
întârzierile cu care o staţie GES prezintă iniţierea unui apel interfeţei de lucru cu reţeaua terestră,
după ce acest eveniment apare la interfaţa cu staţia AES, trebuie să nu depăşească 20 de
secunde. 
   4.6.5.1.1.2. Iniţierea de către staţiile GES. Valoarea întârzierii sub care se găsesc 95% dintre
întârzierile cu care o staţie AES prezintă iniţierea unui apel la interfaţa cu aeronava după ce acest
eveniment apare la interfaţa de lucru cu reţeaua terestră, trebuie să nu depăşească 20 de
secunde. 
   4.6.5.1.2. Calitatea semnalului de voce 
   4.6.5.1.2.1. Transmisiile de voce trebuie să asigure performanţe totale privind inteligibilitatea
adecvate nivelului de zgomot al mediului de lucru operaţional şi ambiental vizat. 
   4.6.5.1.2.2. Întârzierea totală acceptabilă la transfer în subreţeaua AMS(R)S trebuie să nu
depăşească 0,485 secunde. 
   4.6.5.1.2.3. Trebuie luate în considerare şi efectele encoder-elor de voce care lucrează în
tandem şi/sau oricare alte conversii analog/digitale. 
   4.6.5.1.3. Capacitatea canalelor de voce 
   4.6.5.1.3.1. Sistemul trebuie să deţină resurse disponibile suficiente din punct de vedere al
canalelor rezervate traficului de voce, astfel încât apelurile AMS(R)S iniţiate de staţiile AES sau
GES transmise sistemului să prezinte o probabilitate de blocare nu mai mare decât 10-2. 
   Notă  
    Resursele disponibile suficiente din punct de vedere al canalelor rezervate traficului de voce
includ toate resursele care pot fi acordate cu drept de preemţiune, inclusiv acele resurse utilizate
de comunicaţiile non-AMS(R)S. 
   4.6.6. Securitatea 
   4.6.6.1. Sistemul trebuie să prezinte caracteristici privind asigurarea protecţiei mesajelor
tranzitate împotriva falsificării. 
   4.6.6.2. Sistemul trebuie să prezinte caracteristici privind asigurarea protecţiei împotriva
respingerii serviciului, a furnizării acestuia la performanţe scăzute sau a reducerii capacităţii
sistemului atunci când acesta este supus atacurilor externe. 
   Notă  
    Metode posibile pentru un astfel de atac includ traficul intenţionat cu mesaje deteriorate,
corupţia intenţionată a software-ului sistemului sau a bazelor de date, sau distrugerea fizică a
infrastructurii suport. 
   4.6.6.3. Sistemul trebuie să prezinte caracteristici privind asigurarea protecţiei împotriva
accesului neautorizat. 
   Notă  
    Aceste caracteristici trebuie să asigure protecţia împotriva atacurilor de tip spoofing (falsificarea
identităţii prin coruperea datelor) şi a "controlorilor fantomă". 
   4.7. Interfeţele sistemului 
   4.7.1. Un sistem AMS(R)S trebuie să permită utilizatorilor subreţelei să stabilească comunicaţii
AMS(R)S cu anumite aeronave prin intermediul codurilor de adresă de 24 de biţi alocate
aeronavelor de către OACI. 
   Notă  



    Prevederile privind alocarea şi asignarea codurilor de adresă de 24 de biţi de către OACI sunt
conţinute în apendicele la capitolul 9. 
   4.7.2. Interfaţa cu serviciile de pachete de date. 
   4.7.2.1. Dacă sistemul furnizează servicii AMS(R)S folosind pachete de date, acesta trebuie să
asigure o interfaţă cu reţeaua ATN. 
   Notă  
    Specificaţiile tehnice detaliate referitoare la prevederile ce privesc serviciile de subreţea care se
conformează cu cerinţele reţelei ATN sunt cuprinse în secţiunile 5.2.5 şi 5.7.2 ale documentului
Doc 9880 - "Manualul specificaţiilor tehnice detaliate pentru reţeaua de telecomunicaţii aeronautice
(ATN)". 
   4.7.2.2. Dacă sistemul furnizează servicii AMS(R)S folosind pachete de date, acesta trebuie să
asigure o funcţie de notificare a conexiunii (CN).  

CAPITOLUL 5
Legătura de date aer-sol pentru sistemele SSR de Mod S 

   Notă  
    Legătura de date aer-sol folosită de sistemul SSR de Mod S poartă de asemenea numele de
subreţea de Mod S în contextul comunicaţiilor aeronautice prin reţeaua de telecomunicaţii
aeronautice (ATN).  

5.1. Definiţii referitoare la subreţeaua de Mod S  

    Aeronavă. Noţiunea de aeronavă poate fi utilizată pentru a desemna emiţătoare de Mod S (ex.
aeronave/vehicule), dacă utilizarea acesteia este adecvată. 
    Cod de adresă al aeronavei. O combinaţie unică de 24 de biţi disponibilă pentru alocare unei
aeronave în scopul comunicaţiilor aer-sol, al navigaţiei şi al supravegherii. 
    Echipament de bord terminal al circuitului de date (ADCE). Un echipament de bord terminal al
circuitului de date, dedicat aeronavelor, care este asociat cu un procesor ce utilizează legătura de
date de la bord (ADLP). Acesta foloseşte un protocol dedicat legăturii de date de Mod S pentru
transferul de date dintre aer şi sol. 
    Procesor de legătură de date de la bord (ADLP). Un procesor instalat la bordul aeronavei
dedicat unei anumite legături de date aer-sol (e.g. de Mod S) şi care asigură managementul
canalului şi segmentează şi/sau reîntregeşte mesajele în vederea realizării transferului. Acesta
este conectat la un capăt la o serie de elemente de la bordul aeronavei, comune tuturor sistemelor
care folosesc legătura de date şi la celălalt capăt la însăşi legătura aer-sol. 
    Aeronavă/vehicul. Această noţiune poate fi folosită pentru a descrie fie o maşinărie, fie un
dispozitiv capabil de zbor în atmosferă sau un vehicul aflat pe suprafaţa de rulare a aeroportului
(piste şi taxiway-uri). 
    Protocol iniţiat la bord. O procedură iniţiată de un echipament de Mod S de la bordul unei
aeronave în vederea livrării către sol a unui mesaj downlink de lungime standard sau lungime
extinsă. 
    Selector de date Comm-B (BDS). Codul BDS de 8 biţi determină registrul al cărui conţinut
urmează să fie transferat în câmpul MB al unui răspuns Comm-B. Acesta este exprimat în două
grupuri de câte 4 biţi fiecare, BDS1 (cei mai semnificativi 4 biţi) şi BDS2 (cei mai puţin semnificativi
4 biţi). 
    Radioemisie (broadcast). Protocolul folosit în cadrul sistemului de Mod S care permite mesajelor
uplink să fie transmise tuturor aeronavelor din zona de acoperire, şi mesajelor downlink să fie puse
la dispoziţia tuturor interogatoarelor care supraveghează aeronava ce intenţionează să transmită
mesajul. 
    Raport privind capacitatea. Informaţii transmise în vederea stabilirii dacă transponderul are
capacitatea privind legătura de date, aşa cum a fost declarată în câmpul de capacitate (CA) al unui
răspuns la o interogare de tip "all-call" sau al unei transmisii de tip squitter (a se vedea noţiunea
"raport privind capacitatea legăturii de date"). 



    Încheiere. O comandă primită de la un interogator de Mod S care încheie o tranzacţie în cadrul
comunicaţiilor de Mod S la nivelul legătură de date. 
    Grup de interogatoare. Două sau mai multe interogatoare având acelaşi cod de identificare de
interogator (II) care lucrează prin colaborare pentru a se asigura faptul că nu apar interferenţe care
să afecteze performanţele de supraveghere şi de legătură de date cerute pentru fiecare
interogator în zona comună de acoperire. 
    Comm-A. O interogare de 112 biţi care conţine câmpul de mesaj MA de 56 de biţi. Acest câmp
este folosit de protocoalele uplink pentru mesajele de lungime standard (SLM) şi de protocoalele
pentru radioemisie (broadcast). 
    Comm-B. Un răspuns de 112 biţi care conţine câmpul de mesaj MB de 56 de biţi. Acest câmp
este folosit de protocoalele downlink pentru SLM, de protocoalele iniţiate de la sol şi de cele pentru
radioemisie (broadcast). 
    Comm-C. O interogare de 112 biţi care conţine câmpul de mesaj MC de 80 de biţi. Acest câmp
este folosit de protocoalele uplink pentru mesajele de lungime extinsă (ELM). 
    Comm-D. Un răspuns de 112 biţi care conţine câmpul de mesaj MD de 80 de biţi. Acest câmp
este folosit de protocoalele downlink pentru ELM. 
    Conexiune. O asociere logică între entităţi omoloage dintr-un sistem de comunicaţii. 
    Raport privind capacitatea legăturii de date. Informaţia cuprinsă într-un răspuns Comm-B care
stabileşte capacitatea totală a unui echipament de bord privind comunicaţiile de Mod S. 
    Downlink. O noţiune care se referă la transmiterea datelor de la o aeronavă către sol.
Semnalele aer-sol de Mod S sunt transmise prin intermediul canalului de răspuns folosind
frecvenţa de 1 090 MHz. 
    Mesaj de lungime extinsă (ELM). O serie de interogări Comm-C (uplink ELM) care sunt
transmise fără a necesita interpunerea unor răspunsuri, sau o serie de răspunsuri Comm-D
(downlink ELM) care sunt transmise fără a necesita interpunerea unor interogări. 
    ELM uplink (UELM). O noţiune care se referă la comunicaţiile uplink de lungime extinsă
realizate prin intermediul interogărilor Comm-C de Mod S de 112 biţi, fiecare dintre acestea
conţinând câmpul de mesaj MC de 80 de biţi al interogării Comm-C. 
    ELM downlink (DELM). O noţiune care se referă la comunicaţiile downlink de lungime extinsă
realizate prin intermediul răspunsurilor Comm-D de Mod S de 112 biţi, fiecare dintre acestea
conţinând câmpul de mesaj MD de 80 de biţi al interogării Comm-D. 
    Cadru. Unitatea elementară de transfer pentru nivelul legătură de date. În contextul subreţelei
de Mod S, un cadru poate conţine de la unu la patru segmente Comm-A sau Comm-B, de la două
la şaisprezece segmente Comm-C sau de la unu la şaisprezece segmente Comm-D. 
    Formator/manager general (GFM). Funcţia de la bordul aeronavei responsabilă cu formatarea
mesajelor care urmează să fie inserate în regiştrii transponderului. Această funcţie este de
asemenea responsabilă cu detectarea şi manipularea situaţiilor generatoare de erori precum
pierderea datelor de intrare. 
    Echipament terminal pentru circuitul de date la sol (GDCE). Un echipament la sol terminal al
circuitului de date, care este asociat cu un procesor de legătură de date de la sol (GDLP). Acesta
foloseşte un protocol dedicat legăturii de date de Mod S pentru transferul de date dintre aer şi sol. 
    Procesor de legătură de date la sol (GDLP). Un procesor instalat la sol dedicat unei anumite
legături de date aer-sol (e.g. de Mod S) şi care asigură managementul canalului şi segmentează
şi/sau reîntregeşte mesajele în vederea realizării transferului. Acesta este conectat la un capăt
(prin intermediul DCE-ului său) la o serie de elemente de la sol comune tuturor sistemelor care
folosesc legătura de date şi la celălalt capăt la însăşi legătura aer-sol. 
    Comm-B iniţiat la sol (GICB). Protocolul Comm-B iniţiat la sol permite interogatorului să extragă
răspunsurile Comm-B care conţin în câmpul MB date care provin de la o anumită sursă. 
    Protocol iniţiat la sol. O procedură iniţiată de un interogator de Mod S în vederea livrării
mesajelor de lungime standard sau cu lungime extinsă către o staţie de Mod S instalată la bordul
unei aeronave. 
    Protocolul de Mod S Comm-B iniţiat la bord (AICB). O procedură iniţiată de un transponder de
Mod S în vederea transmiterii unui singur segment Comm-B de către echipamentul de la bordul
aeronavei. 



    Protocoale de Mod S pentru radioemisie (broadcast) . Proceduri care permit uplink-ul sau
downlink-ul mesajelor de lungime standard sau extinsă sa fie recepţionate de mai multe
transpondere sau de mai multe interogatoare de la sol, după caz. 
    Protocolul de Mod S Comm-B iniţiat la sol (GICB). O procedură iniţiată de un interogator de Mod
S în vederea solicitării unui singur segment Comm-B de la un echipament de Mod S de la bordul
unei aeronave, care să cuprindă conţinutul unuia dintre cei 255 de regiştrii Comm-B ai
transponderului de Mod S. 
    Protocol de Mod S direcţionat-multisite. O procedură menită să asigure că extracţia sau
încheierea unui mesaj downlink de lungime standard sau extinsă este afectată doar de
interogatorul de Mod S selectat de aeronavă. 
    Pachet de Mod S. Un pachet care se conformează standardelor de subreţea de Mod S,
proiectat astfel încât să se minimizeze lăţimea de bandă necesară legăturii de date aer-sol.
Pachetele conforme standardului ISO 8208 pot fi transformate în pachete de Mod S şi invers. 
    Protocol specific de Mod S. Un protocol care asigură furnizarea serviciilor prin intermediul
diagramelor de date în cadrul subreţelei de Mod S. 
    Servicii specifice de Mod S. O serie de servicii de comunicaţii furnizate de sistemul de Mod S
care nu sunt puse la dispoziţie de alte subreţele aer-sol, şi deci care nu sunt interoperabile. 
    Entitate dedicată serviciilor specifice de Mod S (SSE). O entitate instalată în cadrul unui
procesor XDLP pentru a asigura accesul la serviciile specifice de Mod S. 
    Pachet. Unitatea de bază de transfer între dispozitivele care realizează comunicaţiile la nivelul
reţea (e.g. un pachet ISO 8208 sau un pachet de Mod S). 
    Segment. O porţiune dintr-un mesaj care poate fi cuprinsă într-un singur câmp MA/MB în cazul
unui mesaj de lungime standard, sau MC/MD în cazul unui mesaj de lungime extinsă. Această
noţiune se referă de asemenea la transmisiile de Mod S care conţin aceste câmpuri. 
    Mesaj de lungime standard (SLM). Schimbul de date în format digital care foloseşte interogări
Comm-A adresate în mod selectiv şi/sau răspunsuri Comm-B (a se vedea "CommA" şi "Comm-
B"). 
    Subreţea. Implementarea curentă a unei reţele de date care întrebuinţează un protocol omogen
şi un plan de adresare şi care se află sub controlul unei singure autorităţi. 
    Entitate dedicată managementului de subreţea (SNME). O entitate instalată în cadrul unui
procesor GDLP care asigură managementul subreţelei şi care comunică cu alte entităţi omoloage
instalate în cadrul sistemelor intermediare sau terminale. 
    Întrerupere. Anularea unei tranzacţii după ce una dintre entităţile participante nu a reuşit să
asigure răspunsul cerut într-un interval de timp predefinit. 
    Uplink. O noţiune care se referă la transmiterea datelor de la sol către o aeronavă. Semnalele
sol-aer de Mod S sunt transmise prin intermediul canalului de interogare, utilizând frecvenţa de 1
030 MHz. 
    XDCE. O noţiune generală care se referă atât la ADCE cât şi la GDCE. 
    XDLP. O noţiune generală care se referă atât la ADLP cât şi la GDLP.  

5.2. Caracteristicile Modului S  

   5.2.1. Prevederi generale 
   Nota 1  
    Documentul ISO de referinţă. Acolo unde se foloseşte noţiunea "ISO 8208", aceasta se referă la
standardul ISO "Information technology - Data communications - X.25 Packet Layer Protocol for
Data Terminal Equipment, Reference Number ISO/IEC 8208: 1990(E). 
   Nota 2  
    Arhitectura generală a subreţelei de Mod S este prezentată în diagrama de mai jos. 
   Nota 3  
    Procesarea este distribuită pe trei căi diferite. Prima constă în procesarea circuitelor virtuale în
comutaţie (SVC-uri), a doua constă în procesarea serviciilor specifice de Mod S, iar a treia constă
în procesarea informaţiilor privind managementul de subreţea. SVC-urile utilizează procesul de
reformatare şi funcţiile ADCE sau GDCE. Serviciile specifice de Mod S folosesc funcţia SSE. 



   5.2.1.1. Categoriile de mesaje. Subreţeaua de Mod S trebuie să transporte doar comunicaţii
aeronautice clasificate după criterii de siguranţă şi regularitate ale zborurilor, aşa cum este
specificat în RACR CNS volumul II al prezentei reglementări, cap. 5, pct. 5.1.8.4 şi 5.1.8.6. 
   5.2.1.2. Semnale-în-spaţiu. Caracteristicile de semnal-în-spaţiu ale subreţelei de Mod S trebuie
să se conformeze prevederilor conţinute în RACR CNS volumul IV al prezentei reglemetări, cap. 3,
pct. 3.1.2. 
   5.2.1.3. Independenţa octeţilor şi a codurilor. Subreţeaua de Mod S trebuie să fie capabilă să
transmită datele în format digital în mod independent pentru fiecare octet sau cod. 
   5.2.1.4. Transferul de date. Datele trebuie să fie transmise prin legătura de date de Mod S în
segmente care folosesc fie protocoalele pentru mesaje de lungime standard (SLM), fie
protocoalele pentru mesaje de lungime extinsă (ELM), aşa cum sunt definite la pct. 3.1.2.6.11 şi
3.1.2.7 din volumul IV al prezentei reglementări. 
   Nota 1  
    Un segment SLM reprezintă conţinutul unui câmp MA sau MB de 56 de biţi. Un segment ELM
reprezintă conţinutul unui câmp MC sau MD de 80 de biţi. 
   Nota 2  
    Un cadru SLM reprezintă conţinutul unui număr de până la patru câmpuri MA sau MB înlănţuite.
Un cadru ELM reprezintă conţinutul unui număr între 2 şi 16 câmpuri MC sau între 1 şi 16 câmpuri
MD. 
   5.2.1.5. Numerotarea biţilor. În descrierea câmpurilor pentru schimbul de date, biţii trebuie să fie
numerotaţi în ordinea transmiterii lor, începând cu bitul 1. Numerotarea biţilor trebuie să continue
cu segmentele următoare conţinute în cadrele cu mai multe segmente. Dacă nu se prevede altfel,
valorile numerice codate prin grupuri (câmpuri) de biţi trebuie să fie codate folosind notaţii binare
pozitive, iar primul bit transmis trebuie să fie cel mai semnificativ bit (MSB) (Cap. 3, pct. 3.1.2.3.1.3
al volumului IV al prezentei reglementări). 
   5.2.1.6. Biţi nealocaţi. Atunci când lungimea datelor nu este suficientă astfel încât acestea să
ocupe toate poziţiile biţilor din cadrul unui câmp sau subcâmp de mesaj, pe poziţiile biţilor
nealocaţi trebuie introdusă valoarea 0. 
   5.2.2. Cadre 
   5.2.2.1. Cadrele uplink 
   5.2.2.1.1. Cadrele SLM. Un cadrul SLM pentru uplink trebuie să fie compus din până la patru
segmente Comm-A. 
   Notă  
    Fiecare segment Comm-A (câmp MA) primit de către procesorul ADLP trebuie să fie însoţit de
primii 32 de biţi ai interogării prin care s-a livrat segmentul (volumul IV al prezentei reglementări,
cap. 3, pct. 3.1.2.10.5.2.1.1). În cadrul acestor 32 de biţi trebuie să fie cuprins câmpul de indicativ
special (SD) de 16 biţi (volumul IV al prezentei reglementări,cap. 3, pct. 3.1.2.6.1.4). 

figura
 

   Note:  
   1. Numerele paragrafelor privind cerinţele relevante pentru subreţeaua de Mod S sunt date între
paranteze. 
   2. Interfaţa ADLP/transponder este, de asemenea, specificată în volumul IV al prezentei
reglementări, pct. 3.1. 
   3. Un procesor GDLP poate fi interfaţat cu mai multe interogatoare de Mod S. 
   4. Echipamentele DTE pot fi asociate în mod direct cu sistemele terminale. 
   5. Accesul ruterelor ATN la sistemele terminale poate fi realizat prin intermediul altor sisteme
intermediare. 

   5.2.2.1.1.1. Câmpul SD. Acolo unde câmpul de identificator al indicativului (DI) (biţii 14-16)
reprezintă codul unei valori de 1 sau 7, câmpul de indicativ special (SD) (biţii 17-32) din cadrul
fiecărei interogări Comm-A trebuie folosit pentru a obţine subcâmpul de identificator de interogator



(IIS, biţii 17-20) şi subcâmpul Comm-A legat (LAS, biţii 30-32). Acţiunea care trebuie întreprinsă
trebuie să depindă de valoarea subcâmpului LAS. Conţinutul subcâmpurilor LAS şi IIS trebuie să
fie păstrate şi să fie asociate cu segmentul de mesaj Comm-A pentru a fi utilizate la reîntregirea
cadrului aşa cum se indică mai jos. Toate câmpurile care nu constituie LAS trebuie să fie precum
s-a definit în volumul IV al prezentei reglementări, cap. 3, pct. 3.1.2. 
   Notă  
    Structura câmpului SD este descrisă în Figura 5-1*. 
   5.2.2.1.1.2. Codarea subcâmpului LAS. Subcâmpul LAS de 3 biţi trebuie să fie codat după cum
urmează. 

LAS SEMNIFICAŢIE

0 segment unic

1 legat, primul segment

2 legat, al 2-lea segment, însă nu constituie segmentul final

3 legat, al 3-lea segment, însă nu constituie segmentul final

4 legat, al 4-lea segment, constituie segmentul final

5 legat, al 2-lea segment, constituie segmentul final

6 legat, al 3-lea segment, constituie segmentul final

7 Nealocat

   5.2.2.1.1.3. Cadrul SLM cu segment unic. Dacă LAS=0, datele din câmpul MA trebuie
considerate a constitui un cadru complet şi trebuie puse la dispoziţie în vederea procesării
ulterioare. 
   5.2.2.1.1.4. Cadrul SLM cu segmente multiple. Procesorul ADLP trebuie să accepte şi să
grupeze segmentele legate Comm-A de 56 de biţi care sunt asociate tuturor celor 16 coduri
posibile de identificator de interogator (II). Legarea corespunzătoare a segmentelor Comm-A
trebuie asigurată prin cerinţa ca toate segmentele Comm-A să aibă aceeaşi valoare a subcâmpului
IIS. Dacă LAS ia o valoare între 1 şi 6, cadrul trebuie să conţină de la 2 la 4 segmente Comm-A,
aşa cum este specificat în paragrafele următoare. 
   5.2.2.1.1.4.1. Segment iniţial. Dacă LAS=1, câmpul MA trebuie adăugat ca segment iniţial al unui
cadru SLM. Segmentul iniţial trebuie păstrat în memorie până când sunt primite toate segmentele
aparţinând cadrului sau până la anularea cadrului. 
   5.2.2.1.1.4.2. Segment intermediar. Dacă LAS=2 sau 3, câmpul MA trebuie adăugat în
continuare ca segment intermediar al cadrului SLM. Acesta trebuie asociat cu segmentele
anterioare care conţin aceeaşi valoare a codului IIS. 
   5.2.2.1.1.4.3. Segment final. Dacă LAS=4, 5 sau 6, câmpul MA trebuie adăugat ca segment final
al cadrului SLM. Acesta trebuie asociat cu segmentele anterioare care conţin aceeaşi valoare a
codului IIS. 
   5.2.2.1.1.4.4. Completarea cadrului. Cadrul trebuie considerat a fi complet şi pus la dispoziţie în
vederea procesării ulterioare de îndată ce au fost primite toate segmentele care îl alcătuiesc. 
   5.2.2.1.1.4.5. Anularea cadrului. Un cadru SLM incomplet trebuie anulat dacă se aplică una sau
mai multe dintre condiţiile de mai jos: 
   a) este recepţionat un nou segment iniţial (LAS=1) având aceeaşi valoare a codului IIS; în acest
caz, noul segment iniţial trebuie păstrat ca prim segment al unui nou cadru SLM; 
   b) secvenţa codurilor LAS primite (după eliminarea codurilor dublate) nu se regăseşte în lista de
mai jos: 
   1) LAS=0 
   2) LAS=1, 5 
   3) LAS=1, 2, 6 
   4) LAS=1, 6, 2 
   5) LAS=1, 2, 3, 4 
   6) LAS=1, 3, 2, 4 
   7) LAS=1, 2, 4, 3 



   8) LAS=1, 3, 4, 2 
   9) LAS=1, 4, 2, 3 
   10) LAS=1, 4, 3, 2 
   c) au trecut Tc secunde de la momentul în care a fost primit ultimul segment Comm-A având
aceeaşi valoare a codului IIS (tabelul 5-1). 
   5.2.2.1.1.4.6. Anularea unui segment. Un segment recepţionat în cadrul unui SLM trebuie
respins dacă reprezintă un segment intermediar sau final şi nu a fost primit niciun segment iniţial
având aceeaşi valoare a codului IIS. 
   5.2.2.1.1.4.7. Dublarea unui segment. Dacă un segment recepţionat dublează un alt segment
deja recepţionat, având aceeaşi valoare a codului IIS, noul segment trebuind să-l înlocuiască pe
cel deja primit. 
   Notă  
    Acţiunea protocoalelor de subreţea de Mod S poate avea ca efect livrarea în dublu exemplar a
segmentelor Comm-A. 
   5.2.2.1.2. Cadrele ELM. Un cadru ELM pentru uplink trebuie să constea într-un număr cuprins
între 20 şi 160 de octeţi şi trebuie transferat de la interogator către transponder folosind protocolul
definit în volumul IV al prezentei reglementări, cap. 3, pct. 3.1.2.7. Primii 4 biţi ai fiecărui segment
uplink ELM (câmp MC) trebuie să conţină codul de identificator de interogator (II) al interogatorului
de Mod S care transmite mesajul ELM. Procesorul ADLP trebuie să verifice codul II al fiecărui
segment aparţinând unui cadru ELM complet. Dacă toate segmentele conţin acelaşi cod II, codul II
al fiecărui segment trebuie şters iar biţii de mesaj rămaşi trebuie păstraţi ca date de utilizator în
vederea procesării ulterioare. Dacă segmentele nu conţin toate acelaşi cod II, atunci trebuie ca
întregul cadru ELM să fie respins. 
   Notă  
    Un cadrul ELM uplink trebuie să constea într-un număr cuprins între 2 şi 16 segmente Comm-C
asociate, fiecare dintre ele conţinând codul II de 4 biţi. Astfel, capacitatea pentru transferul de
pachete trebuie să fie cuprinsă între 19 şi 152 de octeţi per cadru ELM uplink. 
   5.2.2.2. Cadrele downlink 
   5.2.2.2.1. Cadrul SLM. Un cadru SLM pentru downlink trebuie să fie alcătuit din până la 4
segmente Comm-B. Câmpul MB al primului segment Comm-B al cadrului trebuie să conţină 2 biţi
dedicaţi subcâmpului Comm-B (LBS, biţii 1 şi 2 ai câmpului MB). Acest subcâmp trebuie folosit
pentru a controla legarea unui număr de până la 4 segmente Comm-B. 
   Notă  
    Subcâmpul LBS trebuie să folosească poziţiile primilor 2 biţi ai primului segment dintr-un cadru
SLM cu segment unic sau cu segmente multiple. Prin urmare, în primul segment al unui cadru
SLM downlink trebuie să fie disponibili 54 de biţi pentru pachetele de date de Mod S. Segmentele
rămase ale cadrului SLM downlink, dacă există, trebuie să aibă disponibili 56 de biţi. 
   5.2.2.2.1.1. Codarea subcâmpului LBS. Legarea segmentelor trebuie să fie dictată de codarea
subcâmpului LBS din câmpul MB al segmentului iniţial Comm-B din cadrul SLM. Codarea
subcâmpului LBS trebuie să se facă după cum urmează: 

LBS SEMNIFICAŢIE
0 segment unic

1 segment iniţial al unui cadru SLM cu 2 segmente

2 segment iniţial al unui cadru SLM cu 3 segmente

3 segment iniţial al unui cadru SLM cu 4 segmente

   5.2.2.2.1.2. Protocolul de legare a segmentelor 
   5.2.2.2.1.2.1. În cazul protocolului Comm-B, segmentul iniţial trebuie transmis folosind
protocoalele iniţiate la bord sau cele direcţionate multisite. Câmpul LBS al segmentului iniţial
trebuie să indice echipamentului de la sol numărul de segmente adiţionale care urmează a fi
transmise (dacă există). Înaintea transmiterii segmentului iniţial către transponder, segmentele
rămase ale cadrului SLM (dacă există) trebuie transferate transponderului în vederea transmiterii



către interogator folosing protocolul Comm-B iniţiat la sol. Aceste segmente trebuie însoţite de
coduri de control care determină inserarea lor în regiştrii 2, 3 sau 4 ai comunicaţiei Comm-B iniţiate
la sol, astfel încât să corespundă segmentelor 2, 3 sau 4 ale cadrului. 
   5.2.2.2.1.2.2. Încheierea segmentului iniţiat la bord care a iniţiat protocolul trebuie să nu aibă loc
înainte ca toate segmentele să fie transferate cu succes. 
   Notă  
    Procedura de legare, inclusiv folosirea protocolului Comm-B iniţiat la sol, este îndeplinită de
procesorul ADLP. 
   5.2.2.2.1.3. Cadrele SLM pentru direcţionare. Dacă un cadru SLM trebuie direcţionat multisite,
procesorul ADLP trebuie să determine codul II al interogatorului de Mod S sau al agregatului de
interogatoare (cap. 5, pct. 5.2.8.1.3) care trebuie să recepţioneze acest cadru SLM. 
   5.2.2.2.2. Cadrul ELM 
   Notă  
    Un ELM downlink constă într-un număr cuprins între 1 şi 16 segmente Comm-D asociate. 
   5.2.2.2.2.1. Procedura. Cadrele ELM downlink trebuie folosite pentru a livra mesaje a căror
lungime este mai mare sau egală cu 28 de octeţi şi trebuie formate folosind protocolul definit în
RACR CNS volumul IV al prezentei reglementări, cap. 3, pct. 3.1.2.7. 
   5.2.2.2.2.2. Cadrele ELM pentru direcţionare. Dacă un cadru ELM trebuie direcţionat multisite,
procesorul ADLP trebuie să determine codul II al interogatorului de Mod S sau al grupului de
interogatoare (cap. 5, pct. 5.2.8.1.3) care trebuie să primească acest cadru ELM. 
   5.2.2.3. Procesarea cadrelor de către procesoarele XDLP. Procesarea cadrelor trebuie să se
facă pentru fiecare pachet de Mod S (mai puţin pentru pachetul MSP), aşa cum este specificat la
punctele 5.2.2.3 până la 5.2.2.5. Procesarea cadrelor pentru serviciile specifice de Mod S trebuie
să se facă aşa cum este specificat la pct. 5.2.7. 
   5.2.2.3.1. Lungimea pachetelor. Toate pachetele (incluzând situaţia în care un grup de pachete
este multiplexat într-un singur cadru) trebuie transferate într-un cadru alcătuit din cel mai mic
număr de segmente necesar găzduirii pachetului. Câmpul datelor de utilizator trebuie să aibă o
lungime dată de un multiplu întreg de octeţi. Un parametru de 4 biţi (LV) trebuie asigurat în
antetele pachetelor de Mod S pentru DATE, CERERE DE APEL, ACCEPTARE APEL, CERERE
DE ANULARE şi ÎNTRERUPERE, astfel încât, pe durata despachetării să nu fie adăgat niciun
octet suplimentar câmpului de date de utilizator. Câmpul LV trebuie să definească numărul de
octeţi compleţi folosiţi de către ultimul segment al cadrului. În timpul determinării câmpului LV,
codul II de 4 biţi al ultimului segment al unui mesaj ELM uplink trebuie (1) ignorat pentru cadrele
ELM uplink cu număr impar de segmente Comm-C şi (2) considerat pentru cadrele ELM uplink cu
număr par de segmente Comm-C. Valoarea conţinută în câmpul LV trebuie ignorată în cazul
pachetelor multiplexate. 
   Notă  
    Pentru pachetele multiplexate, lungimea fiecărui element este definită cu ajutorul unui câmp
dedicat lungimii. Prin urmare, valoarea conţinută în câmpul LV nu este folosită. Manipularea
erorilor din câmpul LV este descrisă în tabelele 5-16 şi 5-19. 
   5.2.2.3.2. Multiplexarea. La multiplexarea mai multor pachete de Mod S într-un singur cadru
SLM sau ELM, trebuie folosite următoarele proceduri. Multiplexarea pachetelor în cadrul
procesorului ADLP trebuie să nu se aplice pachetelor asociate cu SVC-uri de diferite priorităţi. 
   Notă  
    Multiplexarea nu se aplică pachetelor MSP. 
   5.2.2.3.2.1. Optimizarea multiplexării. 
    Atunci când mai multe pachete aşteaptă să fie transferate aceluiaşi XDLP, acestea trebuie să fie
multiplexate într-un singur cadru în scopul optimizării ratei de succes la transfer, considerându-se
că pachetele asociate SVC-urilor cu priorităţi diferite nu sunt multiplexate împreună. 
   5.2.2.3.2.2. Structura. Structura pachetelor multiplexate trebuie să fie după cum urmează: 

ANTET: 6 sau 8 LUNGIME: 8 PRIMUL PACHET: v LUNGIME: 8 AL DOILEA PACHET: v

   Notă  



    Un număr introdus în câmpurile de mai sus indică lungimea în biţi a câmpului; "v" semnifică
faptul că respectivul câmp este de lungime variabilă. 
   5.2.2.3.2.2.1. Antet de multiplexare. Antetul pentru pachetele multiplexate trebuie să fie după
cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0 sau 2

    unde, 
    Tipul pachetului de date (DP)=0 
    Tipul pachetului MSP (MP)=1 
    Pachetul de supervizare (SP)=3 
    Tipul de supervizare (ST)=2 
   Notă  
    O definiţie a structurii câmpurilor folosite de antetul de multiplexare poate fi găsită în figura 5-
23. 
   5.2.2.3.2.2.2. Lungimea. Acest câmp trebuie să conţină lungimea pachetului următor exprimată
în octeţi. Oricare eroare detectată la nivelul pachetelor de DATE multiplexate, cum ar fi
neconcordanţa dintre lungimea indicată în câmpul LUNGIME şi lungimea cadrului care găzduieşte
pachetul respectiv, trebuie să determine respingerea pachetului, mai puţin dacă eroarea poate fi
determinată ca fiind limitată la câmpul LUNGIME, caz în care poate fi transmis un pachet de
RESPINGERE conţinând valoarea PS aşteptată. 
   5.2.2.3.2.2.2.1. Pentru pachetele multiplexate, dacă nu poate fi demultiplexat întregul pachet,
atunci primul pachet constitutiv trebuie considerat ca o eroare de formatare, iar restul pachetelor
trebuie respinse. 
   5.2.2.3.2.3. Încheiere. Finalul unui cadru care conţine o secvenţă de pachete multiplexate trebuie
să fie dictat de unul dintre evenimentele următoare: 
   a) câmpul privind lungimea este format numai din zerouri; 
   b) în cadru au rămas mai puţin de 8 biţi. 
   5.2.2.3.3. Păstrarea ordinii canalelor de Mod S 
   5.2.2.3.3.1. Aplicaţia. În eventualitatea în care mai multe cadre de Mod S din acelaşi circuit SVC
aşteaptă transferul către acelaşi procesor XDLP, trebuie folosită următoarea procedură. 
   5.2.2.3.3.2. Procedura 
   Nota 1  
    Tranzacţiile SLM şi ELM pot fi iniţiate în mod independent. 
   Nota 2  
    Tranzacţiile uplink şi downlink pot fi iniţiate în mod independent. 
   5.2.2.3.3.2.1. Cadrele SLM. Cadrele SLM care aşteaptă să fie transferate trebuie transmise în
ordinea în care au fost primite. 
   5.2.2.3.3.2.2. Cadrele ELM. Cadrele ELM care aşteaptă să fie transferate trebuie transmise în
ordinea în care au fost primite. 
   5.2.2.4. Procesarea cadrelor de către procesoarele GDLP 
   5.2.2.4.1. Prevederi generale 
   5.2.2.4.1.1. Procesorul GDLP trebuie să determine capacitatea legăturii de date a
echipamentului ADLP/transponder din raportul privind capacitatea legăturii de date (pct. 5.2.9)
înainte de a se angaja într-o activitate cu acel procesor ADLP. 
   5.2.2.4.1.2. Procesarea cadrelor de către procesoarele GDLP trebuie să furnizeze interogatorului
toate datele necesare transmisiei uplink care nu sunt furnizate direct de către acesta. 
   5.2.2.4.2. Statusul de livrare. La procesarea cadrelor de către procesoarele GDLP trebuie să se
accepte o indicaţie din partea interogatorului conform căreia un anumit cadru uplink care a fost
anterior transferat interogatorului a fost livrat cu succes prin intermediul legăturii sol-aer. 
   5.2.2.4.3. Codul de adresă al aeronavei. La procesarea cadrelor de către procesoarele GDLP
trebuie să se primească de la interogator, împreună cu datele din fiecare cadru downlink SLM sau
ELM, codul de adresă de 24 de biţi al aeronavei care a transmis cadrul. La procesarea cadrelor de



către procesoarele GDLP trebuie să se poată transfera interogatorului codul de adresă de 24 de
biţi al aeronavei care urmează să primească un cadru downlink SLM sau ELM. 
   5.2.2.4.4. Identificarea tipului de protocol de Mod S. La procesarea cadrelor de către
procesoarele GDLP trebuie transmisă interogatorului o indicaţie referitoare la protocolul care
urmează a fi folosit în vederea transferului cadrului: protocol pentru mesajele de lungime standard,
protocol pentru mesajele de lungime extinsă sau protocol pentru radioemisie (broadcast). 
   5.2.2.4.5. Determinarea cadrului. Un pachet de Mod S (incluzând pachetele multiplexate, însă
excluzând pachetele MSP) care se doreşte a fi transmis prin uplink şi a cărui lungime este mai
mică sau egală cu 28 de octeţi trebuie transmis ca un cadru SLM. Un pachet de Mod S a cărui
lungime este mai mare de 28 de octeţi trebuie transmis ca un cadru ELM uplink pentru acele
transpondere care deţin capacităţi ELM, folosind procesarea de bit M, după cum este necesar (pct.
5.2.5.1.4.1). Dacă transponderul nu deţine capacităţi ELM, pachetele a căror lungime este mai
mare de 28 de octeţi trebuie transmise folosind procedurile de bit M sau de bit S de reîntregire a
mesajelor (pct. 5.2.5.1.4.2), după cum este cazul, şi mai multe cadre SLM. 
   Notă  
    Pachetele de Mod S pentru DATE, CERERE DE INTEROGARE, ACCEPTARE INTEROGARE,
CERERE DE ANULARE şi ÎNTRERUPERE sunt singurele pachete de Mod S care folosesc
punerea în secvenţă de bit M sau de bit S. 
   5.2.2.5. Procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP 
   5.2.2.5.1. Prevederi generale. Putându-se face o excepţie pentru ultimii 24 de biţi
(adresă/paritate), la procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP trebuie ca de la transponder
să fie acceptat întregul conţinut al transmisiilor uplink primite de 56 de biţi şi de 112 biţi, excluzând
interogările de tip all-call şi cele pentru ACAS. La procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP
trebuie furnizate transponderului toate datele necesare transmisiei downlink care nu sunt furnizate
direct de către acesta (pct. 5.2.3.3). 
   5.2.2.5.2. Statusul de livrare. La procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP trebuie să se
accepte o indicaţie din partea transponderului conform căreia un anumit cadru downlink care a fost
anterior transferat transponderului, a fost încheiat. 
   5.2.2.5.3. Identificatorul de interogator. La procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP
trebuie să se primească de la transponder, împreună cu datele din fiecare cadru downlink SLM
sau ELM, codul de identificator de interogator (II) al interogatorului care a transmis cadrul. La
procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP trebuie să se transfere transponderului codul de
identificator de interogator (II) al interogatorului sau al agregatului de interogatoare care urmează
să primească un cadru direcţionat multisite. 
   5.2.2.5.4. Identificarea tipului de protocol de Mod S. La procesarea cadrelor de către
procesoarele ADLP trebuie transmisă transponderului o indicaţie referitoare la protocolul care
urmează a fi folosit în vederea transferului cadrului: protocol iniţiat la sol, protocol iniţiat la bord,
protocol pentru broadcast, protocol direcţionat multisite, protocol pentru mesajele de lungime
standard sau extinsă. 
   5.2.2.5.5. Anularea cadrelor. La procesarea cadrelor de către procesoarele ADLP trebuie să se
poată anula cadrele downlink care au fost transferate anterior transponderului în vederea
transmiterii, însă nu s-a primit pentru ele nicio indicaţie privind încheierea. Dacă în transponder
sunt memorate mai multe cadre, procedura de anulare trebuie să poată anula cadrele memorate
anterior în mod selectiv. 
   5.2.2.5.6. Determinarea cadrului. Un pachet de Mod S (incluzând pachetele multiplexate, însă
excluzând pachetele MSP), care se doreşte a fi transmis prin downlink şi a cărui lungime este mai
mică sau egală cu 222 de biţi trebuie transmis ca un cadru SLM. Un pachet de Mod S a cărui
lungime este mai mare decât 222 de biţi trebuie transmis ca un cadru ELM downlink pentru acele
transpondere care deţin capacităţi ELM, folosind procesarea de bit M, după cum este necesar (pct.
5.2.5.1.4.1). Atunci când este folosită procesarea de bit M, toate cadrele ELM care conţin bitul
M=1 trebuie să conţină numărul maxim de segmente ELM pe care transponderul este capabil să le
transmită ca răspuns la o interogare care cere un răspuns (UF=24) (pct. 5.2.9.1). Dacă
transponderul nu deţine capacităţi ELM, pachetele a căror lungime este mai mare de 222 de biţi



trebuie transmise folosind procedurile de bit M sau de bit S de reîntregire a mesajelor (pct.
5.2.5.1.4.2), după cum este cazul, şi mai multe cadre SLM. 
   Notă  
    Lungimea maximă a unui cadru SLM downlink este de 222 de biţi. Această valoare reprezintă
28 de octeţi (câte 7 octeţi pentru fiecare dintre cele 4 segmente Comm-B) minus 2 biţi dedicaţi
subcâmpului privind legarea segmentelor Comm-B (5.2.2.2.1.1). 
   5.2.2.6. Managementul priorităţilor 
   5.2.2.6.1. Managementul priorităţilor ADLP. Cadrele trebuie să fie transmise de la ADLP către
transponder în următoarea ordine a priorităţilor (cea mai mare prioritate): 
   a) cadre privind serviciile specifice de Mod S; 
   b) cadre privind cererea de căutare (pct. 5.2.8.1); 
   c) cadre care conţin numai pachete SVC de prioritate ridicată; 
   d) cadre care conţin numai pachete SVC de prioritate scăzută. 
   5.2.2.6.2. Managementul priorităţilor GDLP 
    Cadrele uplink trebuie transferate în următoarea ordine a priorităţilor (cea mai mare prioritate): 
   a) cadre privind serviciile specifice de Mod S; 
   b) cadre care conţin cel puţin un pachet de Mod S de RUTARE (pct. 5.2.8.1); 
   c) cadre care conţin cel puţin un pachet SVC de prioritate ridicată; 
   d) cadre care conţin numai pachete SVC de prioritate scăzută. 
   5.2.3. Interfeţele pentru schimbul de date 
   5.2.3.1. Interfaţa ISO 8208 pentru DTE 
   5.2.3.1.1. Prevederi generale. Interfaţa dintre procesorul XDLP şi DTE-uri trebuie să se
conformeze standardului ISO 8208 pentru protocoalele de la nivelul pachet (PLP). Procesorul
XDLP trebuie să permită utilizarea procedurilor pentru DTE, aşa cum sunt specificate de
standardul ISO 8208. Ca atare, procesorul XDLP trebuie să conţină un echipament DCE (5.2.4). 
   5.2.3.1.2. Cerinţe pentru interfaţa DTE/DCE la nivelurile fizic şi legătură de date. Cerinţele sunt: 
   a) interfaţa trebuie să trateze în mod independent fiecare octet sau cod şi trebuie să nu impună
restricţii asupra punerii în secvenţă, ordinii sau modelului conform cărora sunt transmişi biţii în
cadrul unui pachet; şi 
   b) interfaţa trebuie să asigure transferul pachetelor de nivel reţea de lungimi variabile. 
   5.2.3.1.3. Adresele echipamentelor DTE 
   5.2.3.1.3.1. Adresa echipamentului DTE de la sol. Adresa echipamentului DTE de la sol trebuie
să aibă o lungime totală de 3 cifre codate în binar (BCD), după cum urmează: 
    X0X1X2 
    X0 trebuie să fie cea mai semnificativă cifră. Adresa echipamentului DTE de la sol trebuie să
constea în numere în format zecimal cuprinse între 0 şi 255 codate în BCD. Alocarea adreselor
DTE trebuie să constituie o problemă locală. Toate DTE-urile conectate la procesoare GDLP ale
căror regiuni de acoperire se suprapun trebuie să aibă adrese unice. Procesoarele GDLP ale căror
regiuni de acoperire sunt separate prin distanţe care sunt parcurse în zbor într-un timp mai scurt
decât Tr (tabelul 5-1) trebuie să fie considerate ca având regiuni de acoperire care se suprapun. 
   5.2.3.1.3.2. Adresa echipamentului DTE mobil. Adresa echipamentului DTE mobil trebuie să
aibă o lungime totală de 10 cifre codate în BCD, după cum urmează: 
    X0X1X2X3X4X5X6X7X8X9 
    X0 trebuie să fie cea mai semnificativă cifră. Cifrele de la X0 la X7 trebuie să conţină
reprezentarea în sistem de numeraţie octal a codului de adresă al aeronavei codat în BCD. Cifrele
X8X9 trebuie să reprezinte o sub-adresă pentru anumite echipamente DTE de la bordul unei
aeronave. Această sub-adresă trebuie să reprezinte un număr în format zecimal cuprins între 0 şi
15 codat în BCD. Trebuie folosite pentru alocare următoarele sub-adrese: 
    00 router ATN 
    01 până la 15 nealocate 
   5.2.3.1.3.3. Adrese DTE ilegale. Adresele echipamentelor DTE care sunt în afara domeniilor
definite sau care nu se conformează formatelor pentru adresele echipamentelor DTE de la sol şi
mobile specificate la punctele 5.2.3.1.3.1 şi 5.2.3.1.3.2 trebuie definite ca fiind adrese DTE ilegale.



Detecţia unei adrese DTE ilegale dintr-un pachet CERERE DE INTEROGARE trebuie să conducă
la respingerea interogării, după cum se specifică în 5.2.5.1.5. 
   5.2.3.1.4. Cerinţele privind protocoalele de la nivelul pachet pentru interfaţa DTE/DCE 
   5.2.3.1.4.1. Capacităţi. Interfaţa dintre echipamentele DTE şi DCE trebuie să se conformeze
standardului ISO 8208, privind următoarele capacităţi: 
   a) promptitudinea la livrarea datelor, i.e. folosirea pachetelor de tip ÎNTRERUPERE având un
câmp de date de utilizator de până la 32 de octeţi; 
   b) facilitatea de prioritate (cu două niveluri, pct. 5.2.5.2.1.1.6); 
   c) selectarea rapidă (pct.-ele 5.2.5.2.1.1.13 şi 5.2.5.2.1.1.16); şi 
   d) facilitatea pentru extinderea adresei apelate/care apelează, dacă aceasta este cerută de
condiţiile locale (i.e. procesorul XDLP este conectat la echipamentul DTE printr-un protocol de
reţea care nu permite cuprinderea adresei de Mod S aşa cum a fost definită). 
    În cazul transferurilor ce folosesc protocoale de Mod S de nivel pachet nu trebuie făcută nicio
altă referinţă privind alte facilităţi ale standardului ISO 8208 sau biţii D şi Q. 
   5.2.3.1.4.2. Valorile parametrilor. Parametrii pentru cronometru şi contor ai interfeţei DTE/DCE
trebuie să se conformeze valorilor predefinite pentru standardul ISO 8208. 
   5.2.3.2. Interfaţa pentru serviciile specifice de Mod S 
   Notă  
    Serviciile specifice de Mod S constau în radioemisia (broadcast) a mesajelor Comm-A şi Comm-
B, GICB şi MSP. 
   5.2.3.2.1. Procesorul ADLP 
   5.2.3.2.1.1. Prevederi generale. Procesorul ADLP trebuie să permită accesarea serviciilor
specifice de Mod S prin asigurarea uneia sau a mai multor interfeţe ADLP separate dedicate
acestui scop. 
   5.2.3.2.1.2. Capacităţi privind funcţionalitatea. Codarea mesajelor şi a comenzilor de control prin
intermediul aceastei interfeţe trebuie să permită toate capacităţile specificate la pct. 5.2.7.1. 
   5.2.3.2.2. Procesorul GDLP 
   5.2.3.2.2.1. Prevederi generale. Procesorul GDLP trebuie să permită accesarea serviciilor
specifice de Mod S prin asigurarea unei interfeţe GDLP separate dedicate acestui scop şi/sau prin
intermediul interfeţei DTE/DCE. 
   5.2.3.2.2.2. Capacităţi privind funcţionalitatea. Codarea mesajelor şi a comenzilor de control prin
intermediul acestei interfeţe trebuie să permită toate capacităţile specificate la pct. 5.2.7.2. 
   5.2.3.3. Interfaţa ADLP/transponder 
   5.2.3.3.1. De la transponder către ADLP 
   5.2.3.3.1.1. Procesorul trebuie să primească de la transponder o indicaţie privind tipul de
protocol folosit la transferul datelor de la transponder către ADLP. Această indicaţie trebuie să
includă următoarele tipuri de protocoale: 
   a) interogări în vederea supravegherii; 
   b) interogări Comm-A; 
   c) interogări Comm-A de tip radioemisie (broadcast) şi 
   d) ELM uplink. 
    Procesorul ADLP trebuie de asemenea să accepte codul II al interogatorului folosit pentru
transmiterea mesajului de supraveghere, Comm-A sau ELM uplink. 
   Notă  
    Tranponderele nu trebuie să transmită prin această interfaţă informaţii de răspuns la interogări
de tip all-call sau informaţii pentru ACAS. 
   5.2.3.3.1.2. Procesorul ADLP trebuie să primească de la transponder informaţii de control care
să indice statusul transferurilor de tip downlink. Aceste informaţii trebuie să includă: 
   a) încheiere Comm-B; 
   b) expirare timp de radioemisie (broadcast)Comm-B; 
   c) încheiere ELM downlink. 
   5.2.3.3.1.3. Procesorul ADLP trebuie să aibă acces la informaţiile curente care definesc
capacităţile de comunicaţii ale transponderului de Mod S cu care lucrează. Aceste informaţii
trebuie folosite pentru a genera raportul privind capacitatea legăturii de date (pct. 5.2.9). 



   5.2.3.3.2. De la ADLP către transponder 
   5.2.3.3.2.1. Procesorul ADLP trebuie să furnizeze transponderului o indicaţie privind tipul de
protocol folosit la transferul datelor de la procesor către transponder. Această indicaţie trebuie să
includă următoarele tipuri de protocoale: 
   a) Comm-B iniţiat la sol; 
   b) Comm-B iniţiat la bord; 
   c) Comm-B direcţionat multisite; 
   d) Comm-B de tip radioemisie (broadcast); 
   e) ELM downlink; şi 
   f) ELM downlink direcţionat multisite. 
    Procesorul ADLP trebuie de asemenea să furnizeze codul II în vederea realizării transferului
unui Comm-B direcţionat multisite sau ELM downlink şi codul de selector de date Comm-B (BDS)
(volumul IV al prezentei reglementări, cap. 3, pct. 3.1.2.6.11.2) pentru un Comm-B iniţiat la sol. 
   5.2.3.3.2.2. Procesorul ADLP trebuie să poată efectua anularea cadrelor conform celor
specificate la pct. 5.2.2.5.5. 
   5.2.3.4. Interfaţa GDLP/interogator de Mod S 
   5.2.3.4.1. De la interogator către GDLP 
   5.2.3.4.1.1. Procesorul GDLP trebuie să primească de la interogator o indicaţie privind tipul de
protocol folosit la transferul datelor de la interogator către GDLP. Această indicaţie trebuie să
includă următoarele tipuri de protocoale: 
   a) Comm-B iniţiat la sol; 
   b) Comm-B iniţiat la bord; 
   c) Comm-B de tip radioemisie (broadcast) iniţiat la bord; şi 
   d) ELM downlink. 
    Procesorul GDLP trebuie de asemenea să accepte codul BDS folosit pentru a identifica
segmentul Comm-B iniţiat la sol. 
   5.2.3.4.1.2. Procesorul GDLP trebuie să primească de la interogator informaţii de control care să
indice starea transferurilor de tip uplink şi starea aeronavei de Mod S căreia i se adresează
interogarea. 
   5.2.3.4.2. De la GDLP către interogator. Procesorul GDLP trebuie să furnizeze interogatorului o
indicaţie privind tipul de protocol folosit la transferul datelor de la GDLP către interogator. 
    Această indicaţie trebuie să includă următoarele tipuri de protocoale: 
   a) interogări Comm-A; 
   b) interogări Comm-A de tip radioemisie (broadcast); 
   c) ELM uplink; şi 
   d) cerere de Comm-B iniţiat la sol. 
    Procesorul GDLP trebuie să furnizeze de asemenea codul BDS pentru protocolul Comm-B
iniţiat la sol. 
   5.2.4. Funcţionarea echipamentelor DCE 
   Notă  
    În cadrul procesorului XDLP, procesele aferente echipamentului DCE se derulează ca procese
omoloage cu cele ale DTE. Echipamentul DCE sprijină funcţionarea echipamentului DTE care
deţine capacităţile specificate la pct. 5.2.3.1.4. Cerinţele care urmează nu menţionează definiţii
pentru formate sau pentru controlul fluxurilor prin interfaţa DTE/DCE. În aceste situaţii se aplică
specificaţiile şi definiţiile conţinute în standardul ISO 8208. 
   5.2.4.1. Tranziţiile de stare. Echipamentul DCE trebuie să funcţioneze ca o maşină de stare. La
trecerea într-o stare, echipamentul DCE trebuie să întreprindă acţiunile specificate în tabelul 5-2.
Tranziţiile de stare şi alte acţiuni suplimentare trebuie să aibă loc conform specificaţiilor cuprinse în
tabelele de la 5-3 la 5-12. 
   Notă  
    Tranziţia către starea următoare (dacă există) care are loc atunci când echipamentul DCE
primeşte un pachet de la echipamentul DTE trebuie să se facă aşa cum este specificat în tabelele
de la 5-3 la 5-8. Aceste tabele sunt organizate conform ierarhiei ilustrate în figura 5-2. Aceleaşi



tranziţii sunt definite în tabelele de la 5-9 la 5-12 în situaţia în care echipamentul DCE
recepţionează un pachet de la echipamentul XDCE (prin intermediul procesului de reformatare). 
   5.2.4.2. Dispunerea pachetelor 
   5.2.4.2.1. La primirea unui pachet provenind de la echipamentul DTE, pachetul trebuie înaintat
echipamentului XDCE (prin intermediul procesului de reformatare) conform instrucţiunilor
menţionate (cuprinse între paranteze) în tabelele de la 5-3 la 5-8. În situaţia în care aceste
proceduri nu menţionează astfel de instrucţiuni sau instrucţiunea este "a nu fi înaintat", pachetul
trebuie respins. 
   5.2.4.2.2. La primirea unui pachet provenind de la echipamentul XDCE (prin intermediul
procesului de reformatare), pachetul trebuie să fie înaintat sau nu echipamentului DTE conform
instrucţiunilor menţionate (cuprinse între paranteze) în tabelele de la 5-9 la 5-12. În situaţia în care
aceste proceduri nu menţionează astfel de instrucţiuni sau instrucţiunea este "a nu fi înaintat",
pachetul trebuie respins. 
   5.2.5. Procesarea la nivelul pachet în Modul S 
   5.2.5.1. Cerinţe generale 
   5.2.5.1.1. Cerinţe privind memoria tampon (buffer) 
   5.2.5.1.1.1. Cerinţe privind memoria tampon ( buffer) a procesorului ADLP 
   5.2.5.1.1.1.1. Cerinţele următoare se aplică întregului procesor ADLP şi trebuie interpretate ca
fiind necesare fiecărui proces principal (DCE, reformatare, ADCE, procesare a cadrelor şi SSE). 
   5.2.5.1.1.1.2. Procesorul ADLP trebuie să poată menţine în memoria tampon (buffer) spaţiu de
stocare suficient pentru cincisprezece circuite SVC: 
   a) să menţină în memoria tampon (buffer) spaţiu de stocare suficient pentru păstrarea a
cincisprezece pachete de subreţea de Mod S a câte 152 de octeţi fiecare pe direcţia uplink pentru
fiecare SVC în cazul unui transponder cu capacitate ELM uplink, sau de 28 de octeţi în celelalte
cazuri; 
   b) să menţină în memoria tampon (buffer) spaţiu de stocare suficient pentru păstrarea a
cincisprezece pachete de subreţea de Mod S a câte 160 de octeţi fiecare pe direcţia downlink
pentru fiecare SVC în cazul unui transponder cu capacitate ELM downlink, sau de 28 de octeţi în
celelalte cazuri; 
   c) să menţină în memoria tampon (buffer) spaţiu de stocare suficient pentru păstrarea a două
pachete de subreţea de Mod S de tip ÎNTRERUPERE a câte 35 de octeţi fiecare (câmpul de date
de utilizator plus informaţii de control), câte unul pentru fiecare direcţie, pentru fiecare SVC; 
   d) să menţină în memoria tampon (buffer) spaţiu de stocare pentru refacerea secvenţei suficient
pentru păstrarea a treizecişiunu de pachete de subreţea de Mod S a câte 152 de octeţi fiecare pe
direcţia uplink pentru fiecare SVC în cazul unui transponder cu capacitate ELM uplink, sau de 28
de octeţi în celelalte cazuri; şi 
   e) să menţină în memoria tampon (buffer) spaţiu de stocare suficient pentru păstrarea temporară
a cel puţin un pachet de Mod S de 160 de octeţi supus procesării de bit M sau de bit S, pentru
fiecare direcţie, pentru fiecare SVC. 
   5.2.5.1.1.1.3. Procesorul ADLP trebuie să poată menţine, pentru fiecare direcţie, un spaţiu de
stocare în memoria tampon (buffer) de 1600 de octeţi, care să fie partajat între toate protocoalele
MSP. 
   5.2.5.1.1.2. Cerinţe privind memoria tampon (buffer) a procesorului GDLP 
   5.2.5.1.1.2.1. Procesorul GDLP trebuie să poată menţine în memoria tampon (buffer) spaţiu de
stocare suficient pentru o medie de 4 circuite SVC pentru fiecare aeronavă de Mod S din spaţiul
aerian acoperit de interogatoarele conectate la aceasta, presupunând că toate aeronavele deţin
capacităţi ELM. 
   Notă  
    În situaţia folosirii echipamentelor DTE asociate cu sisteme terminale, poate fi necesar un spaţiu
suplimentar de stocare în memoria tampon (buffer). 
   5.2.5.1.2. Grupuri de numere pentru canale 
   5.2.5.1.2.1. Procesorul XDLP trebuie să menţină o serie de grupuri de numere pentru canalele
SVC; interfaţa DTE/DCE (ISO 8208) trebuie să utilizeze un set. Organizarea, structura şi modul de



utilizare ale acestuia trebuie să se facă aşa cum este definit de standardul ISO 8208. Celelalte
grupuri de canale trebuie folosite pentru interfaţa ADCE/GDCE. 
   5.2.5.1.2.2. Procesorul GDLP trebuie să gestioneze un grup de numere temporare pentru canale
între 1 şi 3 pentru fiecare pereche DTE/ADLP. Pachetele de Mod S de tip CERERE DE
INTEROGARE generate de procesorul GDLP trebuie să conţină adresa echipamentului DTE de la
sol şi un număr de canal alocat temporar din grupul de numere destinat acelui echipament de la
sol. Procesorul GDLP trebuie să nu refolosească un număr de canal alocat temporar unui circuit
SVC care se află încă în starea CERERE DE INTEROGARE. 
   Nota 1  
    Utilizarea numerelor de canal temporare permite procesorului GDLP să deruleze până la trei
procese de tip CERERE DE INTEROGARE în acelaşi timp pentru o anumită combinaţie de DTE şi
ADLP. Aceasta permite, de asemenea, procesorului GDLP sau ADLP să elibereze un canal înainte
de a se aloca un număr de canal permanent. 
   Nota 2  
    Procesorul ADLP poate fi conectat la mai multe echipamente DTE de la sol în acelaşi timp.
Toate echipamentele DTE de la sol trebuie să utilizeze numere de canal temporare între 1 şi 3. 
   5.2.5.1.2.3. Procesorul ADLP trebuie să utilizeze adresa echipamentelui DTE de la sol pentru a
diferenţia între numerele temporare de canal utilizate de diverse echipamente DTE de la sol.
Procesorul ADLP trebuie să aloce un număr permanent de canal (în intervalul cuprins între 1 şi 15)
fiecărui circuit SVC şi trebuie să informeze procesorul GDLP cu privire la numărul alocat incluzând
acest număr în pachetele de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE de la procesorul ADLP sau
ACCEPTARE INTEROGARE prin pachetele ADLP. Numărul temporar de canal trebuie inclus în
pachetul de Mod S de tip ACCEPTARE INTEROGARE de la procesorul ADLP împreună cu
numărul permanent de canal pentru a defini asocierea dintre acestea. Procesorul ADLP trebuie să
continue să asocieze numărul temporar de canal cu numărul permanent de canal pentru un circuit
SVC până când acesta este readus la starea de PREGĂTIT (p1), sau atunci când, pe durata în
care se află în starea TRANSFER DE DATE (p4), acesta primeşte un pachet de Mod S de tip
CERERE DE INTEROGARE prin pachetul GDLP având acelaşi număr temporar de canal. Un
număr permanent de canal diferit de zero, cuprins într-unul dintre pachetele de tip CERERE DE
ANULARE de la ADLP, CERERE DE ANULARE de la GDLP, CONFIRMARE DE ANULARE de la
ADLP sau CONFIRMARE DE ANULARE de la GDLP, trebuie să indice faptul că trebuie utilizat
numărul permanent de canal iar numărul temporar de canal trebuie ignorat. În situaţia în care un
procesor XDLP este solicitat să transmită unul dintre aceste pachete în absenţa unui număr
permanent de canal, acest număr trebuie setat la valoarea zero, fapt care trebuie să indice
procesorului XDLP omolog că urmează să fie utilizat numărul temporar de canal. 
   Notă  
    Utilizarea valorii zero pentru numărul permanent al canalului permite procesorului ADLP să
elibereze un circuit SVC atunci când nu este disponibil niciun număr permanent de canal, şi
permite procesorului GDLP să întreprindă acceaşi acţiune înainte de a fi informat cu privire la
numărul permanent de canal. 
   5.2.5.1.2.4. Numărul canalului utilizat de interfaţa DTE/DCE şi ADCE/GDCE trebuie alocate în
mod independent. Procesul de reformatare trebuie să menţină un tabel privind asocierea dintre
numerele de canal alocate interfeţelor DTE/DCE şi ADCE/GDCE. 
   5.2.5.1.3. Stările pregătit pentru recepţie şi nepregătit pentru recepţie. Procedurile de
management ale interfeţelor ISO 8208 şi ADCE/GDCE trebuie să fie independente întrucât fiecare
sistem trebuie să poată răspunde indicaţiilor separate de tip pregătit pentru recepţie şi nepregătit
pentru recepţie. 
   5.2.5.1.4. Procesarea secvenţelor de bit M şi de bit S 
   Notă  
    Procesarea cu bit M se aplică punerii în secvenţă a pachetelor de DATE. Procesarea de bit S se
aplică punerii în secvenţă a pachetelor de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE,
ACCEPTARE INTEROGARE, CERERE DE ANULARE şi ÎNTRERUPERE pachete. 
   5.2.5.1.4.1. Procesarea cu bit M 
   Notă  



    Mărimea pachetelor utilizată la interfaţa DTE/DCE poate diferi de cea utilizată la interfaţa
ADCE/GDCE. 
   5.2.5.1.4.1.1. Procesarea de bit M trebuie folosită atunci când sunt reformatate pachetele de
DATE (5.2.5.2). Procesarea cu bit M trebuie să utilizeze specificaţiile conţinute de standardul 8208.
Procesarea secvenţei de bit M trebuie să se aplice pentru fiecare canal în parte. Bitul M setat la
valoarea 1 trebuie să indice faptul că un câmp de date de utilizator continuă în pachetul de DATE
următor. Pachetele următoare dintr-o secvenţă cu bit M trebuie să utilizeze acelaşi format de antet
(i.e. formatul de pachet din care se exclude câmpul de date de utilizator). 
   5.2.5.1.4.1.2. Dacă la transmiterea unui pachet de DATE de Mod S mărimea pachetelor pentru
interfaţa XDCE (5.2.6.4.2) o depăşeşte pe cea folosită pentru interfaţa DTE/DCE, trebuie ca
pachetele să fie combinate pe cât se poate după cum dictează bitul M. Dacă mărimea pachetelor
este mai mică pentru interfaţa XDCE decât cea definită pentru interfaţa DTE/DCE, pachetele
trebuie fragmentate pentru a putea fi cuprinse în pachetele de Mod S mai mici utilizând
reîntregirea după bitul M. 
   5.2.5.1.4.1.3. Dacă un pachet este complet şi în secvenţa cu bit M există mai multe pachete
(bitul M=1) pachetul trebuie combinat cu pachetele următoare. Un pachet de mărime inferioară
mărimii maxime specificate pentru acest SVC (pachet parţial) trebuie admis numai atunci când
bitul M indică sfârşitul unei secvenţe cu bit M. Un pachet recepţionat a cărui mărime este inferioară
mărimii maxime pentru un pachet şi care are bitul M egal cu 1 trebuie să determine o resetare
conform specificaţiilor ISO 8208 iar restul secvenţei trebuie îndepărtat. 
   5.2.5.1.4.1.4. Pentru reducerea întârzierilor la livrare, reformatarea trebuie efectuată odată cu
recepţionarea parţială a secvenţei cu bit M, mai curând decât întârzierea acesteia până la
recepţionarea integrală a secvenţei. 
   5.2.5.1.4.2. Procesarea cu bitul S. Procesarea cu bitul S trebuie să se aplice numai pachetelor
de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE, ACCEPTARE INTEROGARE, CERERE DE
ANULARE şi pachetelor de ÎNTRERUPERE. Procesarea de acest tip trebuie efectuată conform
celor specificate pentru procesarea cu bit M (pct. 5.2.5.1.4.1), cu excepţia faptului că pachetele
asociate oricărei secvenţe cu bit S a cărei reîntregire nu a fost finalizată în Tq secunde (tabelele 5-
1 şi 5-13) trebuie respinse (punctele 5.2.6.3.6, 5.2.6.4.5.2 şi 5.2.6.9) şi a faptului că recepţionarea
unui pachet de mărime inferioară mărimii maxime pentru un pachet având S=1 trebuie să aibă ca
efect considerarea întregii secvenţe cu bit S drept eroare de format, în conformitate cu tabelul 5-
16. 
   5.2.5.1.5. Procesarea erorilor de subreţea de Mod S pentru pachetele de tip ISO 8208 
   5.2.5.1.5.1. Bitul D. Dacă procesorul XDLP recepţionează un pachet de DATE cu bitul D având
valoarea 1, acesta trebuie să transmită un pachet de tip CERERE DE RESETARE către
echipamentul DTE expeditor care să conţină un cod de cauză (CC) =133 şi un cod de
diagnosticare (DC) =166. Dacă bitul D este setat la valoarea 1 într-un pachet de tip CERERE DE
INTEROGARE, procesorul XDLP trebuie să ignore bitul D. Bitul D al pachetului de tip
ACCEPTARE INTEROGARE corespunzător trebuie să aibă în permanenţă valoarea 0. Utilizarea
codului CC este opţională. 
   5.2.5.1.5.2. Bitul Q. Dacă procesorul XDLP recepţionează un pachet de DATE cu bitul Q având
valoarea 1, acesta trebuie să transmită un pachet de tip CERERE DE RESETARE către
echipamentul DTE expeditor care să conţină CC=133 şi DC=83. Utilizarea codului CC este
opţională. 
   5.2.5.1.5.3. Prioritate nevalidă. Dacă procesorul XDLP recepţionează o cerere de interogare
având o valoare a priorităţii de conectare cuprinsă între 2 şi 254, acesta trebuie să elibereze
circuitul virtual folosind DC=66 şi CC=131. Utilizarea codului CC este opţională. 
   5.2.5.1.5.4. Facilitate nesusţinută. Dacă procesorul XDLP recepţionează o cerere de interogare
conţinând o solicitare pentru o facilitate pe care nu o poate susţine, acesta trebuie să elibereze
circuitul virtual folosind DC=65 şi C=131. Utilizarea codului CC este opţională. 
   5.2.5.1.5.5. Adresă DTE de interogare ilegală. Dacă procesorul XDLP recepţionează o cerere de
interogare cu o adresă DTE de interogare apelant abuzivă (pct. 5.2.3.1.3.3), acesta trebuie să
elibereze circuitul virtual folosind DC=68 şi CC=141. Utilizarea codului CC este opţională. 



   5.2.5.1.5.6. Adresă DTE interogată ilegal. Dacă procesorul XDLP recepţionează o cerere de
interogare cu o adresă a echipamentului DTE interogată ilegal (pct. 5.2.3.1.3.3), acesta trebuie să
elibereze circuitul virtual folosind DC=67 şi CC=141. Utilizarea codului CC este opţională. 
   5.2.5.2. Procesul de reformatare 
   Notă  
    Procesul de reformatare este împărţit în două subprocese: formatare uplink şi formatare
downlink. Pentrul procesorul ADLP, procesul uplink reformatează pachetele de Mod S în pachete
de tip ISO 8208 în timp ce procesul downlink reformatează pachetele de tip ISO 8208 în pachete
de Mod S. Pentru procesorul GDLP, procesul uplink reformatează pachetele de tip ISO 8208 în
pachete de Mod S în timp ce procesul downlink reformatează pachetele de Mod S în pachete de
tip ISO 8208. 
   5.2.5.2.1. CEREREA DE INTEROGARE de la ADLP 
   5.2.5.2.1.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.1.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
CERERE DE INTEROGARE prin procesul de reformatare al procesorului ADLP, provenind de la
echipamentul DCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea pachetului (pachetelor)
corespunzătoare de tip CERERE DE INTEROGARE de către pachetul(ele) ADLP (aşa cum a(au)
fost determinat(e) prin procesarea cu bit S (pct. 5.2.5.1.4.2)) după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

P:1 FILL:1 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8 S:1 FS:2 F:1 LV:4 UD:V

   5.2.5.2.1.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.1.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.1.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.1.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.1.1.6. Prioritatea (P). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0 în cazul unui circuit SVC
având prioritate scăzută şi la 1 în cazul unuia cu prioritate ridicată. Valoarea acestui câmp trebuie
obţinută din câmpul de transfer de date oferit de facilitatea de prioritate a pachetului de tip ISO
8208, şi trebuie setată la 0 dacă pachetul de tip ISO 8208 nu conţine facilitatea de prioritate sau
dacă este specificată o prioritate având valoarea 255. Celelalte câmpuri ale facilităţii de prioritate
trebuie ignorate. 
   5.2.5.2.1.1.7. Numărul secvenţei (SN). Pentru un anumit circuit SVC, fiecare pachet trebuie
numerotat (pct. 5.2.6.9.4). 
   5.2.5.2.1.1.8. Numărul de canal (CH). Numărul de canal trebuie ales din grupul de numere
pentru canale disponibile pentru procesorul ADLP. Grupul trebuie să constea în 15 valori de la 1 la
15. Trebuie ca din grup să fie ales cel mai mare număr disponibil de canal. Un canal disponibil
trebuie să fie definit ca fiind un canal în starea p1. Corespondenţa dintre numărul de canal folosit
de subreţeaua de Mod S şi numărul folosit de interfaţa DTE/DCE trebuie menţinută cât timp
canalul este activ. 
   Notă  
    A se raporta, de asemenea, la pct. 5.2.5.1.2 referitor la managementul grupurilor de canale. 
   5.2.5.2.1.1.9. Adresă mobilă (AM). Această adresă trebuie să reprezinte subadresa
echipamentului DTE mobil (pct. 5.2.3.1.3.2), cuprinsă între 0 şi 15. Aceasta trebuie extrasă din
cele mai puţin semnificative două cifre ale adresei echipamentului DTE de interogare conţinută în
pachetul de tip ISO 8208 şi reprezentată binar. 
   Notă  
    Codul de adresă de 24 de biţi al aeronavei este transferat la nivelul legătură de date de Mod S. 
   5.2.5.2.1.1.10. Adresă la sol (AG). Această adresă trebuie să reprezinte adresa echipamentului
DTE de la sol (pct. 5.2.3.1.3.1), cuprinsă între 0 şi 255. Aceasta trebuie extrasă din adresa
echipamentului DTE interogat conţinută în pachetul de tip ISO 8208 şi reprezentată binar. 
   5.2.5.2.1.1.11. Câmpul de umplere. Câmpul de umplere trebuie utilizat pentru alinierea
câmpurilor consecutive de date peste delimitările definite de octeţi. Atunci când acesta este indicat
prin "FILL:n", lungimea câmpului de umplere trebuie setată la "n" biţi. Atunci când acesta este



indicat prin "FILL1:0 sau 6", lungimea câmpului de umplere trebuie setată la 6 biţi pentru un pachet
nemultiplexat într-un cadru SLM downlink şi 0 biţi în oricare altă situaţie. Atunci când acesta este
indicat prin "FILL2:0 sau 2", lungimea câmpului de umplere trebuie setată la 0 biţi pentru un pachet
nemultiplexat într-un cadru SLM downlink sau pentru un antet de multiplexare şi 2 biţi în oricare
altă situaţie. 
   5.2.5.2.1.1.12. Câmpul S (S). O valoare egală cu 1 trebuie să indice faptul că pachetul face parte
dintr-o secvenţă cu bit S din care urmează să mai fie recepţionate şi alte pachete. O valoare egală
cu 0 trebuie să indice faptul că secvenţa se încheie odată cu acest pachet. Valoarea acestui câmp
trebuie setată aşa cum este specificat la pct. 5.2.5.1.4.2. 
   5.2.5.2.1.1.13. Câmpul FS (FS). O valoare egală cu 0 trebuie să indice faptul că pachetul nu
conţine date pentru selectarea rapidă. O valoare egală cu 2 sau 3 trebuie să indice faptul că
pachetul conţine date pentru selectarea rapidă. O valoare egală cu 2 trebuie să indice funcţionarea
normală a selectării rapide. O valoare egală cu 3 trebuie să indice funcţionarea cu răspuns limitat
a selectării rapide. O valoare egală cu 1 trebuie să fie nedefinită. 
   5.2.5.2.1.1.14. Indicator de prim pachet (F). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0 în primul
pachet al unei secvenţe de bit S şi într-un pachet care nu face parte dintr-o secvenţă de bit S.
Altfel, aceasta trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.1.1.15. Lungimea câmpului de date de utilizator (LV). Acest câmp trebuie să indice
numărul de octeţi complet utilizaţi în ultimul segment SLM sau ELM, aşa cum este specificat la pct.
5.2.2.3.1. 
   5.2.5.2.1.1.16. Câmpul de date de utilizator (UD). Acest câmp trebuie să fie prezent numai dacă
în pachetul de tip ISO 8208 sunt conţinute date de utilizator opţionale de tip CERERE DE
INTEROGARE (maximum 16 octeţi) sau date de utilizator pentru selectarea rapidă (maximum 128
de octeţi). Câmpul de date de utilizator trebuie transferat de la pachetul de tip ISO 8208 fără a fi
schimbat prin intermediul procesării cu bit S aşa cum se specifică la pct. 5.2.5.1.4.2. 
   5.2.5.2.1.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208. 
   5.2.5.2.1.2.1. Transformarea. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip CERERE DE
INTEROGARE de către ADLP (sau a unei secvenţe de pachete de tip secvenţă cu bit S) de către
procesul de reformatare al procesorului GDLP provenind de la echipamentul GDCE trebuie să aibă
ca rezultat generarea unui pachet corespunzător ISO 8208 de tip CERERE DE INTEROGARE
către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în pachet de tip
ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.1.1, cu excepţiile
specificate la pct. 5.2.5.2.1.2.2. 
   5.2.5.2.1.2.2. Câmpurile de adresă şi lungime ale echipamentului DTE interogat şi DTE
interogator. Adresa echipamentului DTE interogator trebuie să fie compusă din codul de adresă al
aeronavei şi valoarea conţinută în câmpul AM ale pachetului de Mod S, transformată în BCD (pct.
5.2.3.1.3.2). Adresa echipamentului DTE interogat trebuie să fie adresa echipamentului DTE de la
sol conţinută în câmpul AG al pachetului de Mod S, transformată în BCD. Câmpul privind lungimea
trebuie să fie aşa cum este definit prin standardul ISO 8208. 
   5.2.5.2.2. CERERE DE INTEROGARE de la GDLP 
   5.2.5.2.2.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.2.1.1. Generalităţi. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip CERERE DE
INTEROGARE prin procesul de reformatare al procesorului GDLP, provenind de la echipamentul
DCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea pachetului (pachetelor) corespunzătoare de tip
CERERE DE INTEROGARE de către pachetul(ele) GDLP (aşa cum a(au) fost determinat(e) prin
procesarea de bit S (pct. 5.2.5.1.4.2)) după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL:2 P:1 FILL:1 SN:6 FILL:2 TC:2 AM:4 AG:8 S:1 FS:2 F:1 LV:4 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul pachetului dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. 
   5.2.5.2.2.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.2.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.2.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 



   5.2.5.2.2.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.2.1.6. Câmpul pentru numărul temporar de canal (TC). Acest câmp trebuie utilizat pentru
a diferenţia între mai multe cereri de interogare provenind de la un procesor GDLP. La
recepţionarea unui număr temporar de canal, procesul de reformatare al procesorului ADLP
trebuie să aloce un număr de canal dintre cele aflate în mod curent în starea "READY"
(PREGĂTIT), p1. 
   5.2.5.2.2.1.7. Adresă la sol (AG). Această adresă trebuie să reprezinte adresa echipamentului
DTE de la sol (pct. 5.2.3.1.3.1), cuprinsă între 0 şi 255. Aceasta trebuie extrasă din adresa
echipamentului DTE interogator conţinută în pachetul de tip ISO 8208 şi convertită la
reprezentarea binară. 
   5.2.5.2.2.1.8. Adresă mobilă (AM). Această adresă trebuie să reprezinte subadresa
echipamentului DTE mobil (pct. 5.2.3.1.3.2), cuprinsă între 0 şi 15. Aceasta trebuie extrasă din
cele mai puţin semnificative două cifre ale adresei echipamentului DTE apelat, conţinută în
pachetul de tip ISO 8208 şi convertită în reprezentare binară. 
   5.2.5.2.2.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208 
   5.2.5.2.2.2.1. Transformarea. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip CERERE DE
INTEROGARE de către pachetul GDLP (sau a unei secvenţe de pachete de tip secvenţă cu bit S)
de către procesul de reformatare al procesorului ADLP provenind de la echipamentul ADCE
trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător ISO 8208 de tip CERERE DE
INTEROGARE către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în
pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.2.1, cu
excepţiile specificate la pct. 5.2.5.2.2.2.2. 
   5.2.5.2.2.2.2. Câmpurile de adresă şi lungime ale echipamentului DTE interogat şi DTE
interogator. Adresa echipamentului DTE interogat trebuie să fie compusă din codul de adresă al
aeronavei şi valoarea conţinută în câmpul AM ale pachetului de Mod S, convertită în BCD (pct.
5.2.3.1.3.2). Adresa echipamentului DTE interogator trebuie să fie adresa echipamentului DTE de
la sol conţinută în câmpul AG al pachetului de Mod S, convertită în BCD. Câmpul privind lungimea
trebuie să fie aşa cum este definit prin standardul ISO 8208. 
   5.2.5.2.3. ACCEPTARE INTEROGARE de către ADLP 
   5.2.5.2.3.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.3.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
ACCEPTARE INTEROGARE prin procesul de reformatare al procesorului ADLP, provenind de la
echipamentul DCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea pachetului (pachetelor)
corespunzătoare de tip ACCEPTARE INTEROGARE de către ADLP (aşa cum a(au) fost
determinat(e) prin procesarea cu bit S (pct. 5.2.5.1.4.2)) după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

TC:2 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8 S:1 FILL:2 F:1 LV:4 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. 
   5.2.5.2.3.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.3.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.3.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.3.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.3.1.6. Câmpul pentru numărul temporar de canal (TC). Valoarea câmpului TC din
pachetul originar de tip CERERE DE INTEROGARE de către GDLP trebuie returnată procesorului
GDLP împreună cu numărul de canal (CH) alocat de către procesorul ADLP. 
   5.2.5.2.3.1.7. Numărul de canal (CH). Valoarea setată a câmpului trebuie să fie egală cu numărul
de canal alocat de procesorul ADLP după cum această valoare a fost determinată în timpul
procedurilor de CERERE DE INTEROGARE pentru conexiunea de Mod S. 
   5.2.5.2.3.1.8. Adresă mobilă şi adresă la sol. Valorile câmpurilor AM şi AG din pachetul originar
de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE de către pachetele GDLP trebuie returnate în aceste



câmpuri. Atunci când sunt prezente, adresele echipamentelor DTE conţinute în pachetele ISO
8208 de tip ACCEPTARE INTEROGARE trebuie ignorate. 
   5.2.5.2.3.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208 
   5.2.5.2.3.2.1. Transformarea. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip ACCEPTARE
INTEROGARE de către pachetele ADLP (sau a unei secvenţe de pachete de tip secvenţă cu bit S)
prin procesul de reformatare al procesorului GDLP provenind de la echipamentul GDCE trebuie să
aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător ISO 8208 de tip ACCEPTARE
INTEROGARE către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în
pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.3.1, cu
excepţiile specificate la pct. 5.2.5.2.3.2.2. 
   5.2.5.2.3.2.2. Câmpurile de adresă şi lungime ale echipamentelor DTE interogat şi DTE
interogator. Atunci când este prezentă, adresa echipamentului DTE interogat trebuie să fie
compusă din codul de adresă al aeronavei şi valoarea conţinută în câmpul AM ale pachetului de
Mod S, convertită în BCD (pct. 5.2.3.1.3.2). Atunci când este prezentă, adresa echipamentului
DTE interogator trebuie să fie adresa echipamentului DTE de la sol conţinută în câmpul AG al
pachetului de Mod S, convertită în BCD. Câmpul privind lungimea trebuie să fie aşa cum este
definit în standardul ISO 8208. 
   Notă  
    Adresele echipamentelor DTE interogat şi DTE interogator sunt opţionale în cadrul pachetului
corespunzător de tip ISO 8208 şi nu sunt necesare pentru funcţionarea corectă a subreţelei de
Mod S. 
   5.2.5.2.4. ACCEPTARE INTEROGARE de către GDLP 
   5.2.5.2.4.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.4.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
ACCEPTARE INTEROGARE prin procesul de reformatare al procesorului GDLP provenind de la
echipamentul DCE local trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e)
corespunzător(oare) de Mod S de tip ACCEPTARE INTEROGARE de către GDLP (aşa cum a(au)
fost determinat(e) prin procesarea de bit S (pct. 5.2.5.1.4.2)), după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL:2 FILL:2 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8 S:1 FILL:2 F:1 LV:4 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. 
   5.2.5.2.4.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.4.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.4.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.4.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.4.1.6. Adresă mobilă şi adresă la sol. Valorile câmpurilor AM şi AG din pachetul originar
de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE de către pachetul ADLP trebuie returnate în aceste
câmpuri. Atunci când sunt prezente, adresele echipamentelor DTE conţinute în pachetele ISO
8208 de tip ACCEPTARE INTEROGARE trebuie ignorate. 
   5.2.5.2.4.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208 
   5.2.5.2.4.2.1. Transformarea. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip ACCEPTARE
INTEROGARE de către pachetul GDLP (sau a unei secvenţe de pachete de tip secvenţă cu bit S)
prin procesul de reformatare al procesorului ADLP provenind de la echipamentul ADCE trebuie să
aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător ISO 8208 de tip ACCEPTARE
INTEROGARE către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în
pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.4.1, cu
excepţiile specificate la pct. 5.2.5.2.4.2.2. 
   5.2.5.2.4.2.2. Câmpurile de adresă şi lungime ale echipamentelor DTE interogat şi DTE
interogator. Atunci când este prezentă, adresa echipamentului DTE interogator trebuie să fie
compusă din codul de adresă al aeronavei şi valoarea conţinută în câmpul AM ale pachetului de
Mod S, convertită în BCD (pct. 5.2.3.1.3.2). Atunci când este prezentă, adresa echipamentului
DTE interogat trebuie să fie adresa echipamentului DTE de la sol, conţinută în câmpul AG al



pachetului de Mod S, convertită în BCD. Câmpul privind lungimea trebuie să fie aşa cum este
definit în standardul ISO 8208. 
   Notă  
    Adresele echipamentelor DTE interogat şi DTE interogator sunt opţionale în cadrul pachetului
corespunzător de tip ISO 8208 şi nu sunt necesare pentru funcţionarea corectă a subreţelei de
Mod S. 
   5.2.5.2.5. CERERE DE ANULARE de către ADLP 
   5.2.5.2.5.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.5.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
CERERE DE ANULARE prin procesul de reformatare al procesorului ADLP provenind de la
echipamentul DCE local trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e)
corespunzător(oare) de Mod S de tip CERERE DE ANULARE de către ADLP (aşa cum a(au) fost
determinat(e) prin procesarea cu bit S (pct. 5.2.5.1.4.2)), după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:
0 sau 2

TC:2 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8 CC:8 DC:8 S:1 FILL:
2

F:1 LV:4 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1 şi 5.2.5.2.2. 
   5.2.5.2.5.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.5.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.5.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.5.1.5. Numărul canalului (CH). Dacă un număr de canal a fost alocat pe durata etapei de
acceptare a interogării, atunci valoarea CH trebuie setată la acea valoare, în caz contrar trebuind
setată la 0. 
   5.2.5.2.5.1.6. Câmpul pentru numărul temporar de canal (TC). Dacă un număr de canal a fost
alocat pe durata etapei de acceptare a interogării, atunci valoarea TC trebuie setată la 0, în caz
contrar trebuind setată la valoarea utilizată pentru CEREREA DE INTEROGARE de către GDLP. 
   5.2.5.2.5.1.7. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.2.5.1.8. Adresă la sol şi adresă mobilă. Valorile câmpurilor AG şi AM din pachetul originar
de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE de către ADLP sau CERERE DE INTEROGARE de
către pachetele GDLP trebuie returnate în aceste câmpuri. Atunci când sunt prezente, adresele
echipamentelor DTE conţinute în pachetele ISO 8208 de tip CERERE DE ANULARE trebuie
ignorate. 
   5.2.5.2.5.1.9. Câmpurile privind cauza anulării (CC) şi codul diagnosticului (DC). Aceste câmpuri
trebuie transferate, fără a fi modificate, de la pachetul de tip ISO 8208 către pachetul de Mod S
odată ce echipamentul DTE a iniţiat procedura de anulare. Dacă procesorul XDLP a iniţiat
procedura de anulare, valorile câmpurilor privind cauza anulării şi diagnosticul trebuie să fie
conforme cu tabelele de stare ale echipamentelor DCE şi XDCE (a se vedea de asemenea şi pct.
5.2.6.3.3). Codarea şi definirea acestor câmpuri trebuie să se facă precum este specificat în
standardul ISO 8208. 
   5.2.5.2.5.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208 
   5.2.5.2.5.2.1. Transformarea. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip CERERE DE
ANULARE de către pachetul ADLP (sau a unei secvenţe de pachete de tip secvenţă cu bit S) prin
procesul de reformatare al procesorului GDLP provenind de la echipamentul GDCE local trebuie
să aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător ISO 8208 de tip CERERE DE ANULARE
către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în pachet de tip
ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.5.1, cu excepţiile
specificate la punctele 5.2.5.2.5.2.2 şi 5.2.5.2.5.2.3. 
   5.2.5.2.5.2.2. Câmpurile de adresă şi lungime ale echipamentului DTE interogat şi DTE
interogator. Aceste câmpuri trebuie omise în cazul pachetului ISO 8208 de tip CERERE DE
ANULARE. 
   5.2.5.2.5.2.3. Câmpul privind cauza anulării. Valoarea acestui câmp trebuie setată luând în
considerare prevederile de la pct. 5.2.6.3.3. 



   5.2.5.2.6. CERERE DE ANULARE de către GDLP 
   5.2.5.2.6.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.6.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
CERERE DE ANULARE prin procesul de reformatare al procesorului GDLP provenind de la
echipamentul DCE local trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e)
corespunzător(oare) de Mod S de tip CERERE DE ANULARE de către GDLP (aşa cum a(au) fost
determinat(e) prin procesarea cu bit S (pct. 5.2.5.1.4.2)), după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL:2 TC:2 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8 CC:8 DC:8 S:1 FILL:2 F:1 LV:4 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la punctele 5.2.5.2.1, 5.2.5.2.2 şi
5.2.5.2.5. 
   5.2.5.2.6.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.6.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.6.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.6.1.5. Numărul de canal (CH). Dacă un număr de canal a fost alocat pe durata etapei de
acceptare a interogării, atunci valoarea CH trebuie setată la acea valoare, în caz contrar trebuind
setată la 0. 
   5.2.5.2.6.1.6. Câmpul pentru numărul temporar de canal (TC). Dacă un număr de canal a fost
alocat pe durata etapei de acceptare a interogării, atunci valoarea TC trebuie setată la 0, în caz
contrar trebuind setată la valoarea utilizată pentru CEREREA DE INTEROGARE de către GDLP. 
   5.2.5.2.6.1.7. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.2.6.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208 
   5.2.5.2.6.2.1. Transformarea. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip CERERE DE
ANULARE de către GDLP (sau a unei secvenţe de pachete cu bit S) prin procesul de reformatare
al procesorului ADLP provenind de la echipamentul ADCE local, trebuie să aibă ca rezultat
generarea unui pachet corespunzător ISO 8208 de tip CERERE DE ANULARE către echipamentul
DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în pachet de tip ISO 8208 trebuie să
constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.6.1. 
   5.2.5.2.6.2.2. Câmpurile de adresă şi lungime ale echipamentului DTE interogat şi DTE
interogator. Aceste câmpuri trebuie omise în cazul pachetului ISO 8208 de tip CERERE DE
ANULARE. 
   5.2.5.2.7. DATE 
   5.2.5.2.7.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.7.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea pachetelor ISO 8208 de tip
DATE prin procesul de reformatare al procesorului XDLP provenind de la echipamentul DCE local
trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e) corespunzător(oare) de Mod S de tip
DATE aşa cum a(au) fost determinat(e) prin procesare cu bit M (pct. 5.2.5.1.4.1), după cum
urmează: 

DP:1 M:1 SN:6 FILL1:0
sau 6

PS:4 PR:4 CH:4 LV:4 UD:v

   5.2.5.2.7.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.7.1.3. Câmpul M (M). O valoare egală cu 1 în acest câmp trebuie să indice faptul că
pachetul face parte dintr-o secvenţă cu bit M din care urmează să mai fie recepţionate şi alte
pachete. O valoare egală cu 0 trebuie să indice faptul că secvenţa se încheie odată cu acest
pachet. Valoarea corespunzătoare trebuie inserată în câmpul cu bit M al pachetului de Mod S. 
   Notă  
    A se vedea pct. 5.2.5.1.4 şi standardul ISO 8208 pentru explicaţii complete. 
   5.2.5.2.7.1.4. Numărul secvenţei (SN). Valoarea câmpului privind numărul secvenţei trebuie
setată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1.1.7. 



   5.2.5.2.7.1.5. Numărul secvenţei de pachete trimise (PS). Valoarea câmpului privind numărul
secvenţei de pachete trimise trebuie setată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.4.4. 
   5.2.5.2.7.1.6. Numărul secvenţei de pachete recepţionate (PR). Valoarea câmpului privind
numărul secvenţei de pachete recepţionate trebuie setată conform specificaţiilor de la pct.
5.2.6.4.4. 
   5.2.5.2.7.1.7. Numărul canalului (CH). Câmpul privind numărul canalului trebuie să conţină
numărul canalului de Mod S care corespunde numărului canalului din pachetul de DATE ISO 8208
care urmează a fi recepţionat. 
   5.2.5.2.7.1.8. Lungimea segmentului de date de utilizator (LV). Acest câmp trebuie să indice
numărul de octeţi compleţi utilizaţi pentru ultimul segment de mesaj SLM sau ELM, aşa cum este
specificat la pct. 5.2.2.3.1. 
   5.2.5.2.7.1.9. Umplere (FILL1). Valoarea acestui câmp trebuie stabilită conform prevederilor de
la pct. 5.2.5.2.1.1.11. 
   5.2.5.2.7.1.10. Datele de utilizator (UD). Datele de utilizator trebuie transferate de la pachetul de
tip ISO 8208 către pachetul de Mod S utilizând, conform cerinţelor, procesarea în vederea
reîntregirii pachetelor cu bit M. 
   5.2.5.2.7.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208. Recepţionarea pachetelor de Mod S de
tip DATE prin procesul de reformatare al procesorului XDLP provenind de la echipamentul XDCE
local trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e) corespunzător(oare) ISO 8208 de
tip DATE către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de Mod S în
pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.7.1. 
   5.2.5.2.8. ÎNTRERUPERE 
   5.2.5.2.8.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.8.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
ÎNTRERUPERE prin procesul de reformatare al procesorului XDLP provenind de la echipamentul
DCE local trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e) corespunzător(oare) de Mod
S de tip ÎNTRERUPERE (aşa cum a(au) fost determinat(e) prin procesarea cu bit S (pct.
5.2.5.1.4.2)), după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

S:1 F:1 SN:6 CH:4 LV:4 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. 
   5.2.5.2.8.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.8.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.8.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.2.8.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.8.1.6. Lungimea segmentului de date de utilizator (LV). Valoarea acestui câmp trebuie
setată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.2.3.1. 
   5.2.5.2.8.1.7. Datele de utilizator (UD). Datele de utilizator trebuie transferate de la pachetul de
tip ISO 8208 către pachetul de Mod S utilizând, conform cerinţelor, procesarea în vederea
reîntregirii pachetelor cu bit S, după cum se cere. Lungimea maximă a câmpului de date de
utilizator pentru un pachet de tip ÎNTRERUPERE trebuie să fie de 32 de octeţi. 
   5.2.5.2.8.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208. Recepţionarea unui (unor) pachet(e) de
Mod S de tip ÎNTRERUPERE prin procesul de reformatare al procesorului XDLP, provenind de la
echipamentul XDCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea unui(unor) pachet(e)
corespunzător(oare) ISO 8208 de tip ÎNTRERUPERE către echipamentul DCE local. Procesul de
transformare a pachetului(elor) de Mod S în pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în inversul
procesului definit la pct. 5.2.5.2.8.1. 
   5.2.5.2.9. CONFIRMAREA ÎNTRERUPERII 
   5.2.5.2.9.1. Transformarea în pachete de Mod S. 
   5.2.5.2.9.1.1 Formatul pachetului transformat. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
CONFIRMARE A ÎNTRERUPERII prin procesul de reformatare al procesorului XDLP, provenind de



la echipamentul DCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător de
Mod S de tip CONFIRMARE A ÎNTRERUPERII, după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 SS:2 FILL2:0
sau 2

SN:6 CH:4 FILL:4

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. 
   5.2.5.2.9.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.9.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.9.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.2.9.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.2.9.1.6. Subansamblul de supervizare (SS). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.9.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208. Recepţionarea unui pachet de Mod S de
tip CONFIRMARE A ÎNTRERUPERII, prin procesul de reformatare al procesorului XDLP,
provenind de la echipamentul XDCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet
corespunzător ISO 8208 de tip CONFIRMARE A ÎNTRERUPERII către echipamentul DCE local.
Procesul de transformare a pachetului de Mod S în pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în
inversul procesului definit la pct. 5.2.5.2.9.1. 
   5.2.5.2.10. CEREREA DE RESETARE 
   5.2.5.2.10.1. Transformarea în pachete de Mod S 
   5.2.5.2.10.1.1. Formatul pachetelor transformate. Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip
CERERE DE RESETARE, prin procesul de reformatare al procesorului XDLP, provenind de la
echipamentul DCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător de Mod
S de tip CERERE DE RESETARE, după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

FILL:2 SN:6 CH:4 FILL:4 RC:8 DC:8

    Valorile câmpurilor afişate în formatul pachetului, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. 
   5.2.5.2.10.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.10.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.2.10.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.2.10.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.2.10.1.6. Codul privind cauza resetării (RC) şi codul diagnosticului (DC). Codul privind
cauza resetării şi codul diagnosticului utilizate în pachetul de Mod S de tip CERERE DE
RESETARE trebuie să fie conform specificaţiilor pentru pachetul ISO 8208, atunci când procedura
de resetare este iniţiată de echipamentul DTE. Dacă procedura de resetare este iniţiată de
echipamentul DCE, tabelele de stare ale acestuia trebuie să indice modalităţile de codare utilizate
pentru câmpurile de diagnostic. În acest caz, valoarea celui de-al optulea bit al câmpului privind
cauza resetării trebuie setată la 0. 
   5.2.5.2.10.2. Transformarea în pachete de tip ISO 8208. Recepţionarea unui pachet de Mod S
de tip RESETARE prin procesul de reformatare al procesorului XDLP, provenind de la
echipamentul XDCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet corespunzător ISO
8208 de tip RESETARE, către echipamentul DCE local. Procesul de transformare a pachetului de
Mod S în pachet de tip ISO 8208 trebuie să constea în inversul procesului definit la pct.
5.2.5.2.10.1. 
   5.2.5.2.11. De la CERERE DE RESTARTARE ISO 8208 la CERERE DE ANULARE Mod S.
Recepţionarea unui pachet ISO 8208 de tip CERERE DE RESTARTARE provenind de la
echipamentul DCE local, trebuie să aibă ca rezultat generarea prin procesul de reformatare a unui
pachet de Mod S de tip CERERE DE ANULARE de către ADLP sau CERERE DE ANULARE de
către GDLP pentru toate circuitele SVC asociate echipamentului DTE interogator. Câmpurile
pachetelor de Mod S de tip CERERE DE ANULARE trebuie să fie stabilite conform celor
specificate la punctele 5.2.5.2.5 şi 5.2.5.2.6. 



   Notă  
    Protocoalele de Mod S de nivel pachet nu au starea de restartare. 
   5.2.5.3. Pachetele locale ale subreţelei de Mod S 
   Notă  
    Pachetele definite în această secţiune nu conduc la generarea unui pachet de tip ISO 8208. 
   5.2.5.3.1. PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE MOD S 
   5.2.5.3.1.1. Formatul pachetului. Pachetul de Mod S de tip PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
care provine de la un procesor XDLP nu se află în legătură cu controlul interfeţei DTE/DCE şi nu
trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet de tip ISO 8208. Formatul pachetului trebuie să
fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

FILL:2 SN:6 CH:4 PR:4

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. Pachetul va fi procesat
conform celor specificate la pct. 5.2.6.5. 
   5.2.5.3.1.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.1.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.1.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.3.1.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.1.6. Numărul secvenţei de pachete recepţionate (PR). Valoarea acestui câmp trebuie
setată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.4.4. 
   5.2.5.3.2. NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE Mod S 
   5.2.5.3.2.1. Formatul pachetului. Pachetul de Mod S de tip NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
care provine de la un procesor XDLP nu se află în legătură cu controlul interfeţei DTE/DCE şi nu
trebuie să aibă ca rezultat generarea unui pachet de tip ISO 8208. Formatul pachetului trebuie să
fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

FILL:2 SN:6 CH:4 PR:4

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. Pachetul trebuie
procesat conform celor specificate la pct. 5.2.6.6. 
   5.2.5.3.2.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.2.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.2.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.3.2.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.2.6. Numărul secvenţei de pachete recepţionate (PR). Valoarea acestui câmp trebuie
setată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.4.4. 
   5.2.5.3.3. RUTARE de Mod S 
   5.2.5.3.3.1. Formatul pachetului. Formatul pachetului trebuie să fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 OF:1 IN:1 RTL:8 RT:v ODL:0
sau 8

OD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul pachetului, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. Pachetul trebuie generat
doar de procesorul GDLP. Pachetul trebuie procesat de procesorul ADLP, conform specificaţiilor
de la pct. 5.2.8.1.2 şi trebuie să aibă o lungime maximă conform specificaţiilor de la pct.
5.2.6.4.2.1. 
   5.2.5.3.3.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.3.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.3.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.3.3.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 



   5.2.5.3.3.6. Indicator de opţiune (OF). Acest câmp trebuie să indice prezenţa câmpurilor privind
lungimea datelor opţionale (ODL) şi datele opţionale (OD). Valoarea câmpului OF trebuie setată la
1 dacă sunt prezente câmpurile ODL şi OD. Altfel, această valoare trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.3.7. Bit de iniţializare (IN). Acest câmp trebuie să indice dacă există o cerinţă privind
iniţializarea subreţelei. Valoarea acestuia trebuie setată de procesorul GDLP, conform
specificaţiilor de la pct. 5.2.8.1.2.d). 
   Notă  
    Iniţializarea determină eliberarea oricăror circuite SVC deschise care sunt asociate adreselor
DTE conţinute în pachetul de RUTARE. Aceasta este necesară pentru asigurarea faptului că toate
canalele sunt închise în momentul achiziţiei datelor şi pentru iniţializarea în urma recuperării în
urma unei defecţiuni la nivelul procesorului GDLP. 
   5.2.5.3.3.8. Lungimea tabelei de rutare (RTL). Acest câmp trebuie să indice lungimea tabelei de
rutare, exprimată în octeţi. 
   5.2.5.3.3.9. Tabela de rutare (RT) 
   5.2.5.3.3.9.1. Conţinut. Această tabelă trebuie să constea într-un număr variabil de înregistrări,
fiecare conţinând informaţii referitoare la adăugarea sau ştergerea unor înregistrări în/din tabela de
corespondenţe cod II - DTE (pct. 5.2.8.1.1). 
   5.2.5.3.3.9.2. Înregistrări. Fiecare înregistrare din tabela de rutare trebuie să constea în codul II,
o listă de până la 8 adrese DTE de la sol şi un indicator care să indice dacă perechea
corespondentă cod II - DTE care rezultă trebuie adăugată sau ştearsă în/din tabela de
corespondenţe cod II - DTE. O înregistrare dintr-o tabelă de rutare trebuie să fie codată după cum
urmează: 

II:4 AD:1 ND:3 DAL:v

   5.2.5.3.3.9.3. Identificator de interogator (II). Acest câmp trebuie să conţină codul II de 4 biţi. 
   5.2.5.3.3.9.4. Indicator de adăugare/ştergere (AD). Acest câmp trebuie să indice dacă perechile
cod II - DTE trebuie adăugate (AD=1) sau şterse (AD=0) în/ din tabela de corespondenţe cod II -
DTE. 
   5.2.5.3.3.9.5. Numărul de adrese DTE (ND). Acest câmp trebuie să conţină valori între 0 şi 7
exprimate în binar şi trebuie să indice numărul de adrese DTE prezente în lista DAL minus 1
(pentru a permite un număr de adrese DTE între 1 şi 8). 
   5.2.5.3.3.9.6. Lista de adrese DTE (DAL). Această listă trebuie să constea din până la 8 adrese
DTE reprezentate în binar pe 8 biţi. 
   5.2.5.3.3.10. Lungimea datelor opţionale (ODL). Acest câmp trebuie să conţină lungimea
câmpului de date opţionale (OD) de mai jos, exprimată în număr de octeţi. 
   5.2.5.3.3.11. Date opţionale (OD). Acest câmp de lungime variabilă trebuie să conţină date
opţionale. 
   5.2.5.3.4. CONFIRMAREA ANULĂRII Mod S de către ADLP 
   5.2.5.3.4.1. Formatul pachetului. Formatul acestui pachet trebuie să fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

TC:2 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la punctele 5.2.5.2.1 şi 5.2.5.2.5. Acest
pachet trebuie procesat conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.3. 
   5.2.5.3.4.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.4.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.4.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.4.5. Numărul canalului (CH). Dacă un număr de canal a fost alocat pe durata etapei de
acceptare interogare, atunci valoarea CH trebuie setată la acea valoare, în caz contrar trebuind
setată la 0. 



   5.2.5.3.4.6. Câmpul pentru numărul temporar de canal (TC). Dacă un număr de canal a fost
alocat pe durata etapei de acceptare interogare, atunci valoarea TC trebuie setată la 0, în caz
contrar trebuind setată la valoarea utilizată pentru CEREREA DE INTEROGARE de către GDLP. 
   5.2.5.3.4.7. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.3.5. CONFIRMAREA ANULĂRII Mod S de către GDLP 
   5.2.5.3.5.1. Formatul pachetului. Formatul acestui pachet trebuie să fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL:2 TC:2 SN:6 CH:4 AM:4 AG:8

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la punctele 5.2.5.2.1 şi 5.2.5.2.6. Acest
pachet trebuie procesat conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.3. 
   5.2.5.3.5.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.5.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.5.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.5.5. Numărul canalului (CH). Dacă un număr de canal a fost alocat pe durata etapei de
acceptare interogare, atunci valoarea CH trebuie setată la acea valoare, în caz contrar trebuind
setată la 0. 
   5.2.5.3.5.6. Câmpul pentru numărul temporar de canal (TC). Dacă un număr de canal a fost
alocat pe durata etapei de acceptare interogare, atunci valoarea TC trebuie setată la 0, în caz
contrar trebuind setată la valoarea utilizată pentru CEREREA DE INTEROGARE de către GDLP. 
   5.2.5.3.5.7. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.3.6. CONFIRMAREA RESETĂRII Mod S 
   5.2.5.3.6.1. Formatul pachetului. Formatul acestui pachet trebuie să fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 FILL2:0
sau 2

FILL:2 SN:6 CH:4 FILL:4

    Valorile câmpurilor afişate în formatul pachetului, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. Acest pachet trebuie
procesat conform specificaţiilor tabelului 5-14. 
   5.2.5.3.6.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.6.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.6.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 2. 
   5.2.5.3.6.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.3.7. REJECTARE Mod S 
   5.2.5.3.7.1. Formatul pachetului. Formatul acestui pachet trebuie să fie după cum urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 SS:2 FILL2:0
sau 2

SN:6 CH:4 PR:4

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt menţionate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.2.1. Acest pachet trebuie
procesat conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.8. 
   5.2.5.3.7.2. Tipul de pachet de date (DP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.5.3.7.3. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.7.4. Pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.3.7.5. Tipul de supervizare (ST). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 3. 
   5.2.5.3.7.6. Subsetul de supervizare (SS). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.5.3.7.7. Numărul secvenţei de pachete recepţionate (PR). Valoarea acestui câmp trebuie
setată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.4.4. 
   5.2.6. Funcţionarea procesoarelor XDCE 
   Notă  
    Procesele de la nivelul echipamentului ADCE din cadrul procesorului ADLP se desfăşoară ca
procese omoloage proceselor de la nivelul echipamentului GDCE din cadrul procesorului GDLP. 



   5.2.6.1. Tranziţii între stări. Echipamentul XDCE trebuie să funcţioneze ca o maşina de stare. La
trecerea într-o stare, acesta trebuie să întreprindă acţiunile descrise în tabelul 5-14. Tranziţiile între
stări precum şi alte acţiuni suplimentare trebuie să se desfăşoare conform tabelelor de la 5-15 la 5-
22. 
   Nota 1  
    Tranziţia în starea următoare (dacă există), care are loc atunci când echipamentul XDCE
recepţionează un pachet de la echipamentul XDCE omolog, este descrisă în tabelele de la 5-15 la
5-19. Aceleaşi tranziţii sunt definite în tabelele de la 5-20 la 5-22 şi pentru situaţia în care
echipamentul XDCE recepţionează un pachet de la echipamentul DCE (prin intermediul procesului
de reformatare). 
   Nota 2  
    Ierarhia stărilor pentru echipamentul XDCE este aceeaşi ca şi în cazul echipamentului DCE,
după cum este indicat în figura 5-2, cu excepţia faptului că sunt omise stările r2, r3 şi p5. 
   5.2.6.2. Dispunerea pachetelor 
   5.2.6.2.1. La recepţionarea unui pachet provenind de la echipamentul XDCE omolog, pachetul
trebuie înaintat sau nu echipamentului DCE (prin intermediul procesului de reformatare) conform
instrucţiunilor cuprinse între paranteze în tabelele de la 5-15 la 5-19. În situaţia în care aceste
tabele nu menţionează astfel de instrucţiuni sau instrucţiunea este "a nu fi înaintat", pachetul
trebuie respins. 
   5.2.6.2.2. La recepţionarea unui pachet provenind de la echipamentul DCE (prin intermediul
procesului de reformatare), pachetul trebuie înaintat sau nu echipamentului XDCE omolog,
conform instrucţiunilor cuprinse între paranteze din tabelele de la 5-20 la 5-22. În situaţia în care
aceste tabele nu menţionează astfel de instrucţiuni sau instrucţiunea este "a nu fi înaintat",
pachetul trebuie respins. 
   5.2.6.3. Proceduri privind stabilirea şi anularea comunicaţiilor prin circuitele SVC 
   5.2.6.3.1. Proceduri privind stabilirea comunicaţiilor. La recepţionarea unei CERERI DE
INTEROGARE provenind de la echipamentul DCE sau de la echipamentul XDCE omolog,
procesorul XDLP trebuie să determine dacă sunt disponibile suficiente resurse pentru funcţionarea
circuitului SVC. Aceste resurse trebuie să includă: spaţiu de stocare suficient în memoria
intermediară (a se raporta la pct. 5.2.5.1.1 pentru cerinţele referitoare la memoria intermediară) şi
un SVC aflat în starea p1 care să fie disponibil. La acceptarea CERERII DE INTEROGARE de
către echipamentul DCE (prin intermediul procesului de reformatare), pachetul de Mod S de tip
CERERE DE INTEROGARE trebuie înaintat în vederea procesării cadrului. La acceptarea unei
CERERI DE INTEROGARE de Mod S de către echipamentul XDCE omolog (prin intermediul
procesării cadrelor), CEREREA DE INTEROGARE de Mod S trebuie transmisă procesului de
reformatare. 
   5.2.6.3.2. Renunţarea la o cerere de interogare. Dacă echipamentul DTE sau echipamentul
XDCE omolog renunţă la o cerere de interogare înainte de a recepţiona un pachet de tip
ACCEPTARE INTEROGARE, atunci ele trebuie să indice această situaţie prin generarea unui
pachet de tip CERERE DE ANULARE. Procedurile care tratează aceste situaţii trebuie să fie în
conformitate cu tabelele de la 5-16 la 5-20. 
   5.2.6.3.3. Anularea unei conexiuni virtuale 
   5.2.6.3.3.1. Dacă procesorul XDCE primeşte prin procesul de reformatare o CERERE DE
INTEROGARE de Mod S pe care nu o poate accepta, acesta trebuie să iniţieze un pachet de Mod
S de tip CERERE DE INTEROGARE care să fie transmis echipamentului DCE (prin intermediul
procesului de reformatare) pentru a fi transferat echipamentului DTE (echipamentul DCE trece
astfel în starea CERERE DE ANULARE de către DCE către DTE, adică starea p7) 
   5.2.6.3.3.2. Dacă procesorul XDCE recepţionează de la echipamentul XDCE omolog un pachet
Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE (prin intermediul procesării cadrelor) pe care nu îl poate
accepta, acesta trebuie să treacă în starea p7. 
   5.2.6.3.3.3. Trebuie asigurat un mijloc prin care să se indice echipamentului DTE dacă un circuit
SVC a fost eliberat din cauza acţiunilor întreprinse de echipamentul DTE omolog sau din cauza
unei probleme la nivelul subreţelei înseşi. 



   5.2.6.3.3.4. Cerinţa de la pct. 5.2.6.3.3.3 trebuie satisfăcută prin setarea valorii bitului al optulea
al câmpului cauză la 1, pentru a indica faptul că problema a fost generată de subreţeaua de Mod S
şi nu de echipamentul DTE. Codurile privind diagnosticul şi cauza trebuie setate după cum
urmează: 
   a) niciun număr de canal disponibil, DC=71, CC=133; 
   b) spaţiu indisponibil în memoria intermediară, DC=71, CC=133; 
   c) DTE neoperaţional, DC=162, CC=141; şi 
   d) defecţiuni la nivelul legăturii de date, DC=225, CC=137. 
   5.2.6.3.3.5. Dacă procesorul ADLP recepţionează un pachet de Mod S de tip RUTARE al cărui
bit IN are valoarea setată la UNU, procesorul ADLP trebuie să efectueze o iniţializare locală prin
eliberarea circuitelor de Mod S de tip SVC asociate adreselor echipamentelor DTE conţinute în
pachetul de RUTARE. Dacă procesorul GDLP recepţionează o cerere de căutare (tabelul 5-23) de
la un procesor ADLP, procesorul GDLP trebuie să efectueze o iniţializare locală prin eliberarea
circuitelor de Mod S de tip SVC asociate acelui procesor ADLP. Iniţializarea locală trebuie realizată
prin: 
   a) eliberarea tuturor resurselor alocate asociate cu aceste circuite SVC (inclusiv spaţiile de
memorie tampon pentru refacerea secvenţei); 
   b) aducerea circuitelor SVC la starea ADCE pregătit (p1); şi 
   c) transmiterea către echipamentul DCE a unor pachete de Mod S de tip CERERE DE
ANULARE pentru circuitele SVC în cauză (prin intermediul procesului de reformatare) în vederea
transferului către echipamentul DTE. 
   Notă  
    Această acţiune trebuie să permită tuturor circuitelor SVC conforme cu standardul ISO 8208
care sunt ataşate circuitelor SVC de Mod S să fie eliberate şi să revină la starea pregătit (p1). 
   5.2.6.3.4. Confirmarea anulării. Atunci când un echipament XDCE recepţionează un pachet de
Mod S de tip CONFIRMARE A ANULĂRII, restul resurselor alocate pentru gestionarea circuitului
SVC trebuie eliberate (inclusiv spaţiile de memorie tampon pentru refacerea secvenţei) iar circuitul
SVC trebuie să revină la starea p1. Pachetele de Mod S de tip CONFIRMARE A ANULĂRII nu
trebuie să fie transferate procesului de reformatare. 
   5.2.6.3.5. Conflicte la anulare. Procesorul XDCE înregistrează un conflict la anulare atunci când
recepţionează un pachet de Mod S de tip CERERE DE ANULARE provenind de la echipamentul
DCE (prin intermediul procesului de reformatare), după care recepţionează un pachet de Mod S
de tip CERERE DE ANULARE provenind de la echipamentul XDCE omolog (). În această situaţie,
echipamentul XDCE nu este pregătit pentru recepţionarea unui pachet de Mod S de tip
CONFIRMARE A ANULĂRII pentru circuitul SVC respectiv şi trebuie să considere anularea ca
fiind completă. 
   5.2.6.3.6. Procesarea pachetelor. Procesorul XDCE trebuie să ia în considerare o secvenţă de
bit S conţinând pachete de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE, ACCEPTARE
INTEROGARE şi CERERE DE ANULARE ca fiind o singură entitate. 
   5.2.6.4. Proceduri privind transferul de date şi întreruperea 
   5.2.6.4.1. Prevederi generale 
   5.2.6.4.1.1. Procedurile privind transferul de date şi întreruperea trebuie să se aplice în mod
independent fiecărui circuit SVC. Conţinutul câmpului de date de utilizator trebuie transmis în mod
transparent echipamentului DCE sau echipamentului XDCE omolog. Datele trebuie transferate în
ordinea dictată de numerele secvenţelor alocate pachetelor de date. 
   5.2.6.4.1.2. Pentru a transfera pachete de DATE, circuitul SVC trebuie să se afle în starea
PREGĂTIT PENTRU CONTROLUL FLUXURILOR (d1). 
   5.2.6.4.2. Mărimea pachetelor de Mod S 
   5.2.6.4.2.1. Mărimea maximă a pachetelor de Mod S trebuie să fie 152 de octeţi pe direcţia
uplink şi 160 de octeţi pe direcţia downlink pentru echipamentele care deţin capacităţi depline
pentru uplink şi downlink. Mărimea maximă a unui pachet downlink pentru transponderele de nivel
patru, având capacităţi pentru mesaje ELM downlink formate din 16 segmente, trebuie să fie de 10
octeţi înmulţit cu numărul maxim de segmente ELM downlink pe care îl specifică transponderul în



raportul privind capacitatea legăturii de date. Dacă transponderul nu deţine capacităţi ELM,
mărimea maximă a pachetelor de Mod S trebuie să fie de 28 de octeţi. 
   5.2.6.4.2.2. Subreţeaua de Mod S trebuie să permită transferul pachetelor a căror mărime este
mai mică decât mărimea maximă. 
   5.2.6.4.3. Mărimea ferestrei de control al fluxurilor. 
   5.2.6.4.3.1. Mărimea ferestrei de control al fluxurilor pentru subreţeaua de Mod S trebuie să fie
independentă de cea utilizată la interfaţa DTE/DCE. Mărimea ferestrei pentru subreţeaua de Mod
S trebuie să fie de 15 pachete pentru ambele direcţii uplink şi downlink. 
   5.2.6.4.4. Controlul fluxurilor pentru circuitele SVC 
   5.2.6.4.4.1. Controlul fluxurilor trebuie gestionat prin intermediul unui număr pentru secvenţa de
pachete recepţionate (PR) şi a altui număr pentru pachetele care au fost transmise (PS). Trebuie
alocat câte un număr de secvenţă (PS) fiecărui pachet de Mod S de tip DATE care a fost generat
de procesorul XDLP pentru fiecare circuit SVC. Primul pachet de tip DATE de Mod S transferat de
echipamentul XDCE în vederea procesării cadrelor imediat după ce circuitul SVC a trecut în starea
pregătit pentru controlul fluxurilor trebuie numerotat cu 0. Primul pachet de Mod S recepţionat de
la echipamentul XDCE omolog imediat după ce un circuit SVC a trecut în starea pregătit pentru
controlul fluxurilor trebuie numerotat cu 0. Pachetele următoare trebuie numerotate consecutiv. 
   5.2.6.4.4.2. O sursă de pachete de tip DATE de Mod S (echipament ADCE sau GDCE) trebuie
să nu transmită (fără a avea permisiunea receptorului) mai multe pachete de tip DATE de Mod S
decât pot fi cuprinse în fereastra pentru controlul fluxurilor. Receptorul trebuie să acorde în mod
explicit permisiunea pentru transmiterea mai multor pachete. 
   5.2.6.4.4.3. Informaţia privind acordarea permisiunii trebuie să fie exprimată prin numărul
secvenţei următoare de pachete care este aşteptată şi trebuie notată PR. Dacă un receptor
doreşte să actualizeze fereastra de control şi are de transmis date către emiţător, pentru transferul
informaţiei trebuie folosit un pachet de tip DATE de Mod S. Dacă fereastra de control trebuie
actualizată însă nu urmează a fi transmise date, atunci trebuie folosit un pachet de Mod S de tip
PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE (RR) sau NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE (RNR). În acest
moment, "fereastra glisantă" trebuie deplasată pentru a începe de la noua valoare PR. Trebuie ca
în acest moment echipamentul XDCE să fie autorizat să transmită mai multe pachete, fără
confirmarea recepţiei, până la atingerea limitei ferestrei de control. 
   5.2.6.4.4.4. Atunci când numărul secvenţei (PS) din care face parte următorul pachet de tip
DATE de Mod S se află în intervalul PRSPSSPR+14 (modulo 16), numărul secvenţei trebuie să fie
definit ca "aparţinând ferestrei", iar echipamentul XDCE trebuie să fie autorizat să transmită
pachetul respectiv. În caz contrar, numărul secvenţei (PS) din care face parte pachetul trebuie să
fie definit ca "neaparţinând ferestrei" iar echipamentul XDCE trebuie să nu transmită pachetul
respectiv echipamentului XDCE omolog. 
   5.2.6.4.4.5. Atunci când numărul secvenţei (PS) din care face parte pachetul recepţionat este
următorul număr din interiorul ferestrei de control, echipamentul XDCE trebuie să accepte pachetul
respectiv. Recepţionarea unui pachet cu o PS: 
   a) care nu aparţine ferestrei de control; sau 
   b) care nu respectă ordinea; sau 
   c) care este diferit de 0 în cazul primului pachet de date după trecerea pachetului în starea
PREGĂTIT PENTRU CONTROLUL FLUXURILOR (d1); 
    trebuie considerată a fi o eroare (pct. 5.2.6.8). 
   5.2.6.4.4.6. Recepţionarea unui pachet de tip DATE de Mod S având un număr PS valid (i.e.
următorul PS din secvenţă) trebuie să determine înlocuirea celui mai mic număr PR din fereastră
cu acel număr PS plus 1. Numărul secvenţei de pachete recepţionate (PR) trebuie comunicat
procesorului XDLP emitent prin intermediul unui pachet de Mod S de tip DATE, PREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE, NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE sau REJECTARE. Trebuie ca
echipamentul XDCE să transmită echipamentului XDCE omolog o valoare PR validă după
recepţionarea a 8 pachete, considerând că este disponibil suficient spaţiu în memoria intermediară
pentru stocarea a 15 pachete. Incrementarea valorilor câmpurilor PR şi PS trebuie efectuată
folosind sistemul modulo 16. 
   Notă  



    Pierderea unui pachet care conţine valoarea PR poate determina încetarea funcţionării
procesorului ADLP/GDLP pentru circuitul SVC respectiv. 
   5.2.6.4.4.7. Trebuie ca pentru fiecare pachet să fie păstrată o copie până la transferarea cu
succes a datelor de utilizator. Odată ce a fost realizat cu succes transferul, valoarea PS trebuie
actualizată. 
   5.2.6.4.4.8. Valoarea PR pentru datele de utilizator trebuie actualizată de îndată ce spaţiul
necesar din memoria intermediară pentru fereastra de control respectivă (după cum s-a determinat
prin managementului controlului fluxurilor) devine disponibil în cadrul echipamentului DCE. 
   5.2.6.4.4.9. Trebuie ca între echipamentele DCE şi XDCE să fie asigurat managementul
controlului fluxurilor. 
   5.2.6.4.5. Proceduri de întrerupere pentru circuitele virtuale în comutaţie 
   5.2.6.4.5.1. Dacă datele de utilizator urmează a fi transmise prin intermediul subreţelei de Mod S
fără a se urma procedurile de control al fluxurilor, atunci trebuie urmate procedurile de întrerupere.
Procedura de întrerupere trebuie să nu aibă niciun efect asupra pachetelor normale de date sau
asupra procedurilor de control al fluxurilor. Un pachet de tip întrerupere trebuie livrat
echipamentului DTE (sau interfeţei transponderului sau a interogatorului) în punctul în care a fost
provocată întreruperea fluxului de date sau înainte de acesta. Procesarea unui pachet de Mod S
de tip ÎNTRERUPERE trebuie să înceapă de-îndată ce acesta a fost recepţionat de către
echipamentul XDCE. 
   Notă  
    Utilizarea procedurilor de anulare, resetare şi repornire poate determina pierderea datelor
privind întreruperea. 
   5.2.6.4.5.2. Echipamentul XDCE trebuie să considere o secvenţă de bit S formată din pachete
de tip ÎNTRERUPERE ca fiind o singură entitate. 
   5.2.6.4.5.3. Procesarea întreruperii trebuie să aibă prioritate faţă de oricare altă procesare
efectuată pentru circuitul SVC în cauză la momentul întreruperii. 
   5.2.6.4.5.4. Recepţionarea unui pachet de Mod S de tip ÎNTRERUPERE înainte de confirmarea
unei întreruperi precedente a circuitului SVC (prin recepţionarea unui pachet de Mod S de tip
CONFIRMARE A ÎNTRERUPERII) trebuie definită ca fiind o eroare. Această eroare trebuie să
determine o resetare a echipamentului (Tabelul 5-18). 
   5.2.6.5. Procedura pregătit pentru recepţie 
   5.2.6.5.1. Pachetul de Mod S de tip PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE trebuie transmis atunci
când nu este disponibil pentru transmitere niciun pachet de tip DATE de Mod S (care conţine în
mod normal valoarea actualizată PR) şi este necesar transferul celei mai recente valori PR.
Aceasta trebuie de asemenea transmisă pentru a încheia condiţia de nepregătit pentru un
receptor. 
   5.2.6.5.2. Recepţionarea pachetului de Mod S de tip PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE de către
echipamentul XDCE trebuie să determine echipamentul să îşi actualizeze valoarea PR pentru
circuitul SVC de plecare. Aceasta nu trebuie considerată o comandă pentru retransmiterea
pachetelor care au fost deja transmise şi care se află încă în fereastra de control. 
   5.2.6.5.3. La recepţionarea pachetului de Mod S de tip PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE,
echipamentul XDCE trebuie să treacă în starea ADLP(GDLP) PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
(g1). 
   5.2.6.6. Procedura "nepregătit" pentru recepţie 
   5.2.6.6.1. Pachetul de Mod S de tip NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE trebuie utilizat pentru a
indica o incapacitate temporară de recepţie a pachetelor suplimentare de DATE pentru circuitul
SVC în cauză. Starea RNR de Mod S trebuie anulată la recepţionarea unui pachet de Mod S de tip
RR sau a unui pachet de Mod S de tip REJECTARE. 
   5.2.6.6.2. Când echipamentul XDCE recepţionează un pachet de Mod S de tip NEPREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE de la echipamentul XDCE omolog, acesta trebuie să îşi actualizeze valoarea
PR pentru circuitul SVC în cauză şi să împiedice transmiterea pachetelor de tip DATE de Mod S
către procesorul XDLP prin intermediul circuitului SVC. Echipamentul XDCE trebuie să treacă în
starea ADLP(GDLP) NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE (g2). 



   5.2.6.6.3. Echipamentul XDCE trebuie să transmită un pachet de Mod S de tip NEPREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE echipamentului XDCE omolog dacă nu mai poate recepţiona de la acesta
pachete de tip DATE de Mod S prin intermediul circuitului SVC indicat. În aceste condiţii,
echipamentul XDCE trebuie să treacă în starea ADCE(GDCE) NEPREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE (f2). 
   5.2.6.7. Procedura de resetare 
   5.2.6.7.1. Când echipamentul XDCE recepţionează un pachet de Mod S de tip CERERE DE
RESETARE provenind fie de la echipamentul XDCE omolog, fie de la echipamentul DCE (prin
intermediul procesului de reformatare) sau atunci când din cauza unei erori acesta îşi execută
propria resetare, atunci trebuie întreprinse următoarele acţiuni: 
   a) pachetele de tip DATE de Mod S care au fost transmise echipamentului XDCE omolog trebuie
înlăturate din fereastra de control; 
   b) pachetele de tip DATE de Mod S care nu au fost transmise echipamentului XDCE omolog dar
care sunt conţinute într-o secvenţă cu bit M din care au fost transmise o parte dintre pachete
trebuie şterse din şirul de aşteptare format de pachetele de DATE care aşteaptă să fie transmise; 
   c) pachetele de tip DATE de Mod S care au fost recepţionate de la echipamentul XDCE omolog
şi care fac parte dintr-o secvenţă incompletă cu bit M trebuie respinse; 
   d) numărul secvenţei care constituie limita inferioară a ferestrei de control trebuie setat la 0 iar
următorul pachet transmis trebuie să aibă un număr de secvenţă (PS) egal cu 0; 
   e) orice pachet de Mod S de tip ÎNTRERUPERE provenind de la echipamentul XDCE omolog
sau fiind adresat acestuia şi care este în aşteptare trebuie să rămână neconfirmat; 
   f) orice pachet de Mod S de tip ÎNTRERUPERE care aşteaptă să fie transferat trebuie respins; 
   g) pachetele de date care aşteaptă să fie transferate trebuie să nu fie respinse (cu excepţia
situaţiei în care acestea fac parte dintr-o secvenţă de bit M care a fost transferată parţial); şi 
   h) tranziţia în starea d1 trebuie să includă de asemenea şi tranziţia în stările i1, j1, f1 şi g1. 
   5.2.6.7.2. Procedura de resetare trebuie să se aplice stării de TRANSFER DE DATE (p4).
Trebuie de asemenea urmată procedura privind erorile cuprinse în tabelul 5-16. În oricare altă
stare, procedura de resetare trebuie abandonată. 
   5.2.6.8. Procedura de rejectare 
   5.2.6.8.1. Atunci când echipamentul XDCE recepţionează un pachet de tip DATE de Mod S de la
echipamentul XDCE omolog având un format necorespunzător sau al cărui număr de secvenţă
(PS) nu se află în limitele ferestrei de control definite (tabelul 5-19) sau nu respectă ordinea,
acesta trebuie să respingă pachetul recepţionat şi să transmită echipamentului XDCE omolog un
pachet de Mod S de tip REJECTARE prin intermediul procesării cadrelor. Pachetul de Mod S de tip
REJECTARE trebuie să indice o valoare pentru numărul de secvenţă PR cu care trebuie să
înceapă retransmiterea pachetelor de tip DATE de Mod S. Echipamentul XDCE trebuie să
respingă următoarele pachete de tip DATE de Mod S care nu fac parte din secvenţă şi care sunt
recepţionate în timp ce se aşteaptă încă răspunsul la pachetul de Mod S de tip REJECTARE. 
   5.2.6.8.2. Atunci când echipamentul XDCE recepţionează un pachet de Mod S de tip
REJECTARE de la echipamentul XDCE omolog, acesta trebuie să îşi actualizeze valoarea
numărului de secvenţă care constituie limita inferioară a ferestrei de control cu noua valoare PR şi
să înceapă să (re)transmită pachetele al căror număr de secvenţă este PR. 
   5.2.6.8.3. Indicaţiile privind rejectarea trebuie să nu fie transferate echipamentului DCE. În cazul
în care interfaţa ISO 8208 permite derularea procedurilor de rejectare, indicaţiile privind rejectarea
care apar la interfaţa ISO 8208 trebuie să nu fie transferate între echipamentele DCE şi XDCE. 
   5.2.6.9. Refacerea secvenţei pachetelor şi suprimarea dublurilor 
   Nota 1  
    În cazul în care cadrele pentru un circuit SVC includ ambele tipuri de mesaje (SLM şi ELM),
secvenţa de pachete poate fi pierdută din cauza timpilor de livrare diferiţi. Ordinea pachetelor
poate fi de asemenea pierdută dacă pentru livrarea către un procesor XDLP dat a cadrelor
destinate aceluiaşi circuit SVC sunt folosite mai multe interogatoare. Procedura următoare permite
într-o anumită măsură corectarea în cazul alterării secvenţei. 
   Nota 2  
    Acest proces serveşte drept intefaţă între procesarea cadrelor şi funcţia XDCE. 



   5.2.6.9.1. Refacerea secvenţei. Refacerea secvenţei trebuie realizată în mod independent pentru
transferurile uplink şi downlink ale fiecărui circuit SVC de Mod S. Trebuie să se utilizeze variabilele
şi parametrii următori: 
    SNR o variabilă de 6 biţi care indică numărul secvenţei din care face parte un pachet
recepţionat prin intermediul unui anumit circuit SVC; aceasta este conţinută în câmpul SN al
pachetului (pct. 5.2.5.2.1.1.7). 
    NESN numărul următoarei secvenţe aşteptate care urmează după o serie de numere de
secvenţă consecutive; 
    HSNR cea mai mare valoare a variabilei SNR din fereastra de refacere a secvenţei; 
    Tq cronometre (a se vedea tabelele 5-1 şi 5-13) pentru refacerea secvenţei asociate unui
anumit circuit SVC. 
    Toate operaţiunile care implică numărul unei secvenţe (SN) trebuie să fie efectuate modulo 64. 
   5.2.6.9.2. Fereastra duplicată. Intervalul de valori ale variabilei SNR cuprins între NESN-32 şi
NESN-1 inclusiv trebuie să definească fereastra duplicată. 
   5.2.6.9.3. Fereastra de refacere a secvenţei. Intervalul de valori ale variabilei SNR cuprins între
NESN+1 şi NESN+31 inclusiv trebuie să definească fereastra de refacere a secvenţei. Pachetele
recepţionate al căror număr al secvenţei se află în acest interval trebuie memorate în fereastra de
refacere a secvenţei în ordinea numerelor secvenţei. 
   5.2.6.9.4. Funcţiile de transmitere 
   5.2.6.9.4.1. Pentru fiecare circuit SVC, primul pachet transmis pentru stabilirea unei conexiuni
(primul pachet de Mod S de tip CERERE DE INTEROGARE sau ACCEPTARE INTEROGARE)
trebuie să determine valoarea câmpului SN să fie iniţializată cu valoarea 0. Valoarea câmpului SN
trebuie incrementată după transmiterea (sau retransmiterea) fiecărui pachet. 
   5.2.6.9.4.2. Numărul maxim de numere ale secvenţei neconfirmate trebuie să fie 32 de numere
SN consecutive. În cazul atingerii acestei limite, situaţia trebuie tratată ca fiind o eroare iar canalul
trebuie eliberat. 
   Notă  
    Este necesară stabilirea unei limite pentru numărul de pachete neconfirmate întrucât câmpul SN
are lungimea de 6 biţi şi deci permite doar 64 de valori distincte înainte ca acestea să se repete. 
   5.2.6.9.5. Funcţiile de recepţionare 
   5.2.6.9.5.1. Refacerea secvenţei. Algoritmul pentru refacerea secvenţei trebuie să păstreze
variabilele HSNR şi NESN pentru fiecare circuit SVC. Variabila NESN trebuie iniţializată cu
valoarea 0 pentru toate circuitele SVC şi trebuie resetată la valoarea 0 atunci când numărul
canalului pentru circuitul SVC se află din nou în grupul de numere de canal alocate (pct.
5.2.5.1.2). 
   5.2.6.9.5.2. Procesarea pachetelor în cadrul ferestrei de duplicare. Dacă este recepţionat un
pachet al cărui număr de secvenţă se află în limitele ferestrei duplicate, pachetul trebuie respins. 
   5.2.6.9.5.3. Procesarea pachetelor în cadrul ferestrei de refacere a secvenţei. Dacă este
recepţionat un pachet al cărui număr al secvenţei se află în limitele ferestrei de refacere a
secvenţei, acesta trebuie considerat duplicat şi trebuie respins dacă un pachet având acelaşi
număr al secvenţei a fost deja recepţionat şi memorat în fereastra de refacere a secvenţei. În caz
contrar, pachetul trebuie memorat în fereastra de refacere a secvenţei. În continuare, dacă niciun
cronometru Tq nu este pornit, variabila HSNR trebuie setată la valoarea variabilei SNR pentru
pachetul în cauză şi trebuie pornit un cronometru Tq plecând de la valoarea sa iniţială (tabelele 5-
1 şi 5-13). Dacă cel puţin un cronometru Tq este pornit iar valoarea variabilei SNR nu se află
intervalul cuprins între NESN şi HSNR+1 inclusiv, atunci trebuie pornit un nou cronometru Tq iar
valoarea variabilei HSNR trebuie actualizată. Dacă cel puţin un cronometru Tq este pornit iar
valoarea variabilei SNR pentru pachetul respectiv este egală cu HSNR+1, valoarea variabilei
HSNR trebuie actualizată. 
   5.2.6.9.5.4. Livrarea pachetelor către XDCE. Dacă este recepţionat un pachet având numărul de
secvenţă egal cu NESN, atunci trebuie aplicată următoarea procedură: 
   a) pachetul respectiv, precum şi toate pachetele deja memorate în fereastra de refacere a
secvenţei, până la numărul secvenţei care lipseşte, trebuie livrate către echipamentul XDCE; 



   b) valoarea variabilei NESN trebuie setată la 1+numărul secvenţei din care face parte ultimul
pachet livrat echipamentului XDCE; şi 
   c) cronometrul Tq asociat oricărui pachet livrat trebuie oprit. 
   5.2.6.9.6. Oprirea cronometrelor Tq. În cazul opririi unui cronometru Tq, trebuie aplicate
următoarele proceduri: 
   a) variabila NESN trebuie incrementată până când este detectat următorul număr al secvenţei
care lipseşte după cel al pachetului asociat cu cronometrul Tq care s-a oprit; 
   b) toate pachetele ale căror numere de secvenţă nu mai aparţin ferestrei de refacere a secvenţei
trebuie înaintate echipamentului XDCE, excepţie făcând secvenţele de bit S incomplete, care
trebuie respinse; şi 
   c) cronometrul Tq asociat unui pachet livrat trebuie oprit. 
   5.2.7. Procesarea serviciilor specifice de Mod S 
    Serviciile specifice de Mod S trebuie să fie procesate de către o entitate aflată în componenţa
echipamentului XDLP denumită entitate dedicată serviciilor specifice de Mod S (SSE). Regiştrii
transponderului trebuie utilizaţi pentru transmiterea informaţiilor cuprinse în tabelul 5-24.
Structurarea datelor din regiştrii menţionaţi în tabelul 5-24 trebuie efectuată astfel încât să se
asigure interoperabilitatea. 
   Nota 1  
    Formatele de date şi protocoalele pentru mesajele transferate prin intermediul serviciilor
specifice de Mod S sunt specificate în "Prevederile tehnice pentru serviciile de Mod S si squitter
extins (Doc 9871)" . 
   Nota 2  
    Implementarea uniformă a formatelor de date şi a protocoalelor pentru mesajele transferate prin
intermediul serviciilor specifice de Mod S trebuie să asigure interoperabilitatea. 
   Nota 3  
    Această secţiune descrie modul de procesare al datelor de control şi mesaj recepţionate de la
interfaţa cu serviciile specifice de Mod S. 
   Nota 4  
    Datele de control constau în informaţii care permit determinarea, de exemplu, a lungimii
mesajelor, a codului BDS utilizat pentru accesarea formatului de date pentru un anumit registru şi
a codului de adresă al aeronavei. 
   5.2.7.1. Procesarea ADLP 
   5.2.7.1.1. Procesarea downlink 
   5.2.7.1.1.1. Capacităţile serviciilor specifice. Procesorul ADLP trebuie să fie capabil să
recepţioneze date de control şi mesajele de la interfaţa(ele) cu serviciile specifice de Mod S şi să
transmită acestei(acestor) interfeţe notificări privind livrările. Datele de control trebuie procesate în
vederea determinării tipului de protocol şi a lungimii mesajului. În cazul în care datele de control
sau mesaj sunt eronate (i.e. incomplete, nevalide sau inconsecvente), procesorul ADLP trebuie să
respingă mesajul şi să transmită către interfaţa respectivă un raport de eroare. 
   Notă  
    Conţinutul diagnosticului şi mecanismul de raportare a erorilor constituie probleme locale. 
   5.2.7.1.1.2. Procesarea mesajelor de tip radioemisie (broadcast). Datele de control şi mesaj
trebuie utilizate pentru formatarea mesajelor Comm-B de tip radioemisie (broadcast) conform
specificaţiilor de la pct. 5.2.7.5 şi transmise transponderului. 
   5.2.7.1.1.3. Procesarea mesajelor de tip GICB. Codul BDS de 8 biţi trebuie determinat utilizând
datele de control. Conţinutul registrului de 7 octeţi trebuie extras din datele mesajului recepţionat.
Conţinutul registrului trebuie transferat transponderului împreună cu o indicaţie referitoare la
numărul registrului respectiv. Cererile de accesare a registrelor de mesaj Comm-B iniţiat la bord
sau a registrelor cu avertismente de rezoluţie active ale sistemului de bord pentru evitarea
coliziunilor (ACAS) trebuie respinse. Alocarea registrelor trebuie să se facă în conformitate cu
prevederile din tabelul 5-24. 
   Notă  
    Comunicarea datelor disponibile în registrele de transponder 40, 50 şi 60 {HEX} a devenit
obligatorie în unele regiuni OACI cu scopul sprijinirii aplicaţiilor ATM. 



   5.2.7.1.1.4. Procesarea mesajelor MSP 
   5.2.7.1.1.4.1. Lungimea mesajului MSP, numărul canalului (M/CH) (pct. 5.2.7.3.1.3) şi, cu
caracter opţional, codul de identificator de interogator (II), trebuie determinate utilizând datele de
control. Conţinutul mesajului MSP trebuie extras din datele de mesaj recepţionate. Dacă lungimea
mesajului este de 26 de octeţi sau mai mică, SSE trebuie să formateze un mesaj Comm-B iniţiat la
bord (pct. 5.2.7.1.1.4.2) în vederea transferului acestuia către transponder, utilizând forma scurtă a
pachetului MSP (pct. 5.2.7.3.1). Dacă lungimea mesajului este cuprinsă între 27 şi 159 de octeţi iar
transponderul deţine capacităţi adecvate pentru mesajele ELM downlink, SSE trebuie să
formateze un mesaj ELM în vederea transferului, utilizând forma scurtă a pachetului MSP. Dacă
lungimea mesajului este cuprinsă între 27 şi 159 de octeţi iar transponderul deţine capacităţi
limitate pentru mesajele ELM downlink, SSE trebuie să formateze mai multe pachete MSP cu
format lung (pct. 5.2.7.3.2) folosind mesaje ELM şi, în funcţie de necesităţi, apelând la bitul L şi la
câmpurile M/SN pentru asocierea pachetelor. Dacă lungimea mesajului este cuprinsă între 27 şi
159 de octeţi iar transponderul nu deţine capacităţi pentru mesajele ELM downlink, SSE trebuie să
formateze mai multe pachete MSP cu format lung (pct. 5.2.7.3.2) folosind mesaje Comm-B iniţiate
la bord şi, în funcţie de necesităţi, apelând la bitul L şi la câmpurile M/SN pentru asocierea
pachetelor. Niciodată nu trebuie să se folosească tipuri diferite de cadre la transmiterea unui mesaj
MSP. Mesajele a căror lungime depăşeşte 159 de octeţi trebuie respinse. Alocarea numerelor de
canal pentru downlink-ul de mesaje MSP trebuie să se facă în conformitate cu prevederile din
tabelul 5-25. 
   5.2.7.1.1.4.2. În cazul protocolului MSP, o cerere de transmitere a unui pachet trebuie să
direcţioneze pachetul respectiv multisite, către interogatorul al cărui cod II este specificat în datele
de control. În cazul în care nu este specificat niciun cod II, pachetul trebuie transmis prin downlink
utilizând protocolul iniţiat la bord. Trebuie ca la momentul confirmării recepţionării corespunzătoare
a pachetului provenind de la transponder, să se transmită interfeţei pentru serviciile specifice de
Mode S o notificare privind livrarea acestui pachet. Dacă nu este recepţionată nicio încheiere din
partea transponderului timp de Tz secunde, după cum este specificat în tabelul 5-1, pachetul MSP
trebuie respins. Aceasta trebuie să includă anularea la nivelul transponderului a oricăror cadre
asociate acestui pachet. Interfeţei cu serviciile specifice de Mod S trebuie să îi fie transmisă o
notificare privind eşecul la livrare. 
   5.2.7.1.2. Procesarea uplink 
   Notă  
    Această secţiune descrie procesarea mesajelor recepţionate de la transponder prin intermediul
serviciilor specifice de Mod S. 
   5.2.7.1.2.1. Capacităţile serviciilor specifice. Procesorul ADLP trebuie să fie capabil să
recepţioneze mesaje transmise de către transponder prin serviciile specifice de Mod S, prin
procesarea cadrelor. Procesorul ADLP trebuie să fie capabil să livreze mesajele şi datele de
control asociate către interfaţa cu serviciile specifice. Atunci când resursele alocate pentru această
interfaţă sunt insuficiente pentru a cuprinde datele de ieşire, procesorul ADLP trebuie să respingă
mesajul şi să livreze către această interfaţă un raport de eroare. 
   Notă  
    Conţinutul diagnosticului şi mecanismul de raportare a erorilor constituie probleme locale. 
   5.2.7.1.2.2. Procesarea mesajelor de tip radioemisie (broadcast). Dacă mesajul recepţionat este
un mesaj Comm-A de tip radioemisie (broadcast), conform celor indicate prin datele de control
recepţionate prin interfaţa transponder/ADLP, ID-ul radioemisiei şi datele de utilizator (pct. 5.2.7.5)
trebuie înaintate interfeţei cu serviciile specifice de Mod S (5.2.3.2.1), împreună cu datele de
control care identifică mesajul ca fiind un mesaj de tip radioemisie (broadcast). Alocarea acestor
numere de identificare pentru mesajele uplink de tip radioemisie (broadcast) trebuie să se facă în
conformitate cu tabelul 5-23. 
   5.2.7.1.2.3. Procesarea mesajelor MSP. Dacă mesajul recepţionat este un mesaj de tip MSP,
conform celor indicate prin antetul formatului pachetului (pct. 5.2.7.3), câmpul privind datele de
utilizator ale pachetului de tip MSP recepţionat trebuie înaintat interfeţei cu serviciile specifice de
Mod S (pct. 5.2.3.2.1), împreună cu numărul de canal MSP (M/CH), subcâmpul IIS (pct.
5.2.2.1.1.1) şi cu datele de control care identifică acest mesaj drept un mesaj MSP. Procesarea de



bit L trebuie efectuată conform celor specificate la pct. 5.2.7.4. Alocarea numerelor de canal MSP
trebuie să fie în conformitate cu prevederile tabelului 5-25. 
   5.2.7.2. Procesarea GDLP 
   5.2.7.2.1. Procesarea uplink 
   5.2.7.2.1.1. Capacităţile serviciilor specifice. Procesorul GDLP trebuie să fie capabil să
recepţioneze date de control şi mesaj provenind de la interfaţa(interfeţele) cu serviciile specifice de
Mod S (pct. 5.2.3.2.2) şi să transmită către aceasta(acestea) notificări privind livrările. Datele de
control trebuie procesate în vederea determinării tipului de protocol şi a lungimii datelor mesajului. 
   5.2.7.2.1.2. Procesarea mesajelor de tip radioemisie (broadcast). Procesorul GDLP trebuie să
determine din datele de control interogatorul (interogatoarele), azimuturile conţinute în mesajele de
tip radioemisie (broadcast) şi perioadele de baleiere din datele de control şi să formateze mesajul
de tip radioemisie (broadcast) în vederea transferului către interogator (interogatoare) conform
specificaţiilor de la pct. 5.2.7.5. 
   5.2.7.2.1.3. Procesarea mesajelor de tip GICB. Procesorul GDLP trebuie să determine numărul
registrului şi codul de adresă al aeronavei din datele de control. Codul de adresă al aeronavei şi
codul BDS trebuie înaintate interogatorului drept cerere pentru un mesaj Comm- B iniţiat la sol. 
   5.2.7.2.1.4. Procesarea mesajelor MSP. Procesorul GDLP trebuie să extragă din datele de
control lungimea mesajului, numărul de canal MSP (M/CH) şi codul de adresă al aeronavei, şi să
obţină conţinutul mesajului din datele mesajului. Dacă lungimea mesajului este de 27 de octeţi sau
mai mică, SSE trebuie să formateze un mesaj Comm-A în vederea transferului acestuia către
interogator utilizând forma scurtă a pachetului MSP (pct. 5.2.7.3.1). Dacă lungimea mesajului este
cuprinsă între 28 şi 151 de octeţi, iar transponderul deţine capacităţi privind mesajele ELM uplink,
SSE trebuie să formateze un mesaj ELM în vederea transferului acestuia către interogator
utilizând forma scurtă a pachetului MSP. Dacă lungimea mesajului este cuprinsă între 28 şi 151
octeţi, însă transponderul nu deţine capacităţi privind mesajele ELM uplink, SSE trebuie să
formateze mai multe pachete MSP cu format lung (pct. 5.2.7.3.2), utilizând bitul L şi câmpurile
M/SN pentru asocierea pachetelor. Mesajele a căror lungime depăşeşte 151 de octeţi trebuie
respinse. Interogatorul trebuie să transmită o notificare privind livrarea interfeţei cu serviciile
specifice de Mod S prin care să indice pentru fiecare pachet uplink dacă livrarea a fost efectuată
cu sau fără succes. 
   5.2.7.2.2. Procesarea downlink 
   5.2.7.2.2.1. Capacităţile serviciilor specifice. Procesorul GDLP trebuie să fie capabil să
recepţioneze mesajele referitoare la serviciile specifice de Mod S transmise de interogator prin
intermediul procesării cadrelor. 
   5.2.7.2.2.2. Procesarea mesajelor de tip (radioemisie) broadcast. Dacă mesajul recepţionat este
un mesaj de radioemisie (broadcast) de tip Comm-B, conform indicaţiilor interfeţei
interogator/GDLP, procesorul GDLP trebuie să: 
   a) genereze date de control care să indice prezenţa unui mesaj de tip radioemisie (broadcast) şi
a codului de adresă al aeronavei de 24 de biţi de la care s-a recepţionat mesajul; 
   b) anexeze câmpul MB de 7 octeţi al mesajului de radioemisie (broadcast) Comm-B; şi 
   c) înainteze aceste date către interfaţa(interfeţele) cu serviciile specifice de Mod S (pct.
5.2.3.2.2). 
   5.2.7.2.2.3. Procesarea mesajelor GICB. Dacă mesajul recepţionat este unul de tip GICB,
conform indicaţiilor interfeţei interogator/GDLP, procesorul GDLP trebuie să: 
   a) genereze date de control care să indice prezenţa unui mesaj GICB, numărul registrului şi
codul de adresă al aeronavei de 24 de biţi de la care s-a recepţionat mesajul; 
   b) anexeze câmpul MB de 7 octeţi al mesajului GICB; şi 
   c) înainteze aceste date către interfaţa(interfeţele) cu serviciile specifice de Mod S (pct.
5.2.3.2.2). 
   5.2.7.2.2.4. Procesarea mesajelor MSP. Dacă mesajul recepţionat este unul de tip MSP, conform
indicaţiilor din antetul pachetului (pct. 5.2.7.3), procesorul GDLP trebuie să: 
   a) genereze date de control care să indice transferul unui mesaj MSP, lungimea mesajului,
numărul canalului MSP (M/CH) şi codului de adresă de 24 de biţi al aeronavei de la care s-a
recepţionat mesajul; 



   b) anexeze câmpul de date de utilizator al pachetului MSP recepţionat; şi 
   c) înainteze aceste date către interfaţa(interfeţele) cu serviciile specifice de Mod S (pct.
5.2.3.2.2). 
    Procesarea de bit L trebuie efectuată conform specificaţiilor de la pct. 5.2.7.4. 
   5.2.7.3. Formatele pachetelor MSP 
   5.2.7.3.1. Pachetul MSP cu format scurt. Formatul acestui pachet trebuie să fie după cum
urmează: 

DP:1 MP:1 M/CH:6 FILL1:0
sau 6

UD:v

   5.2.7.3.1.1. Tipul de pachet de date (DP): Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.7.3.1.2. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.7.3.1.3. Numărul canalului MSP (M/CH). Valoarea câmpului trebuie setată la numărul
canalului obţinut din datele de control ale SSE. 
   5.2.7.3.1.4. Câmpul de umplere (FILL1:0 sau 6). Lungimea câmpului de umplere trebuie să fie
de 6 biţi pentru un cadru SLM downlink. În caz contrar, lungimea acestui câmp trebuie să fie 0. 
   5.2.7.3.1.5. Datele de utilizator (UD). Câmpul de date de utilizator trebuie să conţină date de
mesaj recepţionate de la interfaţa cu serviciile specifice de Mod S (pct. 5.2.3.2.2). 
   5.2.7.3.2. Pachetul MSP cu format lung. Formatul acestui pachet trebuie să fie după cum
urmează: 

DP:1 MP:1 SP:2 L:1 M/SN:3 FILL2:0
sau 2

M/CH:6 UD:v

    Valorile câmpurilor afişate în formatul de pachet, dar care nu sunt specificate în paragrafele
următoare, trebuie să fie setate conform specificaţiilor de la punctele 5.2.5.2.1. şi 5.2.7.3.1. 
   5.2.7.3.3. Tipul de pachet de date (DP): Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.7.3.3.1. Tipul de pachet MSP (MP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 1. 
   5.2.7.3.3.2. Tipul de pachet de supervizare (SP). Valoarea acestui câmp trebuie setată la 0. 
   5.2.7.3.3.3. Câmpul L (L). O valoare egală cu 1 trebuie să indice faptul că pachetul face parte
dintr-o secvenţă cu bit L din care urmează să mai fie recepţionate şi alte pachete. O valoare egală
cu 0 trebuie să indice faptul că secvenţa se încheie cu acest pachet. 
   5.2.7.3.3.4. Câmpul privind numărul secvenţei MSP (M/SN). Acest câmp trebuie utilizat pentru a
detecta duplicatele la livrarea secvenţelor cu bit L. Primului pachet dintr-o secvenţă cu bit L trebuie
să i se aloce numărul de secvenţă 0. Pachetele următoare trebuie numerotate în continuare. Un
pachet recepţionat care are acelaşi număr de secvenţă cu pachetul recepţionat anterior trebuie
respins. 
   5.2.7.4. Procesarea cu bit L. Procesarea cu bit L trebuie efectuată numai asupra pachetelor MSP
cu format lung şi trebuie efectuată conform specificaţiilor pentru procesarea cu bit M (pct.
5.2.5.1.4.1), cu excepţia celor specificate în paragrafele următoare. 
   5.2.7.4.1. La recepţionarea unui pachet MSP cu format lung, procesorul XDLP trebuie să
formeze câmpul de date de utilizator astfel: 
   a) verificând, cu ajutorul câmpului M/SN (pct. 5.2.7.3.2), că ordinea pachetelor este corectă; 
   b) presupunând că datele de utilizator conţinute în pachetul MSP ocupă cel mai mare număr de
octeţi întregi la nivelul cadrului; 
   c) asociind fiecare câmp de date de utilizator dintr-un pachet MSP recepţionat cu un câmp de
date de utilizator dintr-un pachet MSP recepţionat anterior având valoarea bitului L egală cu 1; şi 
   d) dacă la procesarea unui pachet MSP este detectată o eroare, pachetul trebuie respins. 
   Notă  
    Nu este permisă fragmentarea datelor de utilizator, aceasta trebuind tratată drept eroare. 
   5.2.7.4.2. La procesarea unei secvenţe cu bit L, procesorul XDLP trebuie să respingă toate
pachetele MSP care au valori duplicate pentru câmpul M/SN. Procesorul XDLP trebuie să respingă
întreaga secvenţă cu bit L dacă la analizarea câmpului M/SN se constată lipsa unui pachet MSP
cu format lung. 



   5.2.7.4.3. Pachetele asociate oricărei secvenţe cu bit L a cărei reîntregire nu este finalizată în
decursul a Tm secunde (tabelele 5-1 şi 5-13) trebuie respinse. 
   5.2.7.5. Formatul pentru radioemisie (broadcast) 
   5.2.7.5.1. Radioemisie (broadcast) uplink. Formatul mesajului Comm-A de tip broadcast
(radioemisie) trebuie să fie după cum urmează: mesajul de tip radioemisie (broadcast) uplink
având lungimea de 83 de biţi trebuie inserat într-un cadru uplink Comm-A. Câmpul MA al cadrului
Comm-A trebuie să conţină în primii 8 biţi identificatorul pentru mesajele de tip radioemisie
(broadcast), specificat în Tabelul 5-23, urmat de primii 48 de biţi ai datelor de utilizator din mesajul
de tip radioemisie (broadcast). Ultimii 27 de biţi ai datelor de utilizator din mesajul de tip broadcast
(radioemisie) trebuie plasaţi pe poziţiile celor 27 de biţi care urmează după câmpul UF al cadrului
Comm-A. 
   5.2.7.5.2. Radioemisie (broadcast) downlink Formatul mesajului Comm-B de tip radioemisie
(broadcast) trebuie să fie după cum urmează: mesajul de tip radioemisie (broadcast) downlink
având lungimea de 56 de biţi trebuie inserat în câmpul MB al mesajului de tip radioemisie
(broadcast) de tip Comm-B. Câmpul MB trebuie să conţină în primii 8 biţi identificatorul pentru
mesajele de tip radioemisie (broadcast) specificat în Tabelul 5-23, urmat de cei 48 de biţi ai datelor
de utilizator. 
   5.2.8. Managementul subreţelei de Mod S 
   5.2.8.1. Funcţia de determinare a legăturii de date cu interogatorul 
   Notă  
    Funcţia de determinare a legăturii de date a procesorului ADLP cu interogatorul trebuie să
selecteze codul II al interogatorului de Mod S prin intermediul căruia poate fi rutat un pachet
aparţinând subreţelei de Mod S către echipamentul DTE de la sol care constituie destinaţia dorită. 
   5.2.8.1.1. Corespondenţa cod II - adresă DTE. Procesorul ADLP trebuie să formeze şi să
gestioneze o tabelă de corespondenţă interogator de Mod S - echipament terminal de date (DTE)
ale cărei înregistrări să reprezinte coduri de identificator de interogator (II) de Mod S şi adrese ale
echipamentelor DTE aflate la sol asociate cu routere ATN aflate la sol sau cu alte echipamente
DTE aflate la sol. Fiecare înregistrare din tabela de corespondenţă cod II - adresă DTE trebuie să
constea în codul II de Mod S de 4 biţi şi reprezentarea binară pe 8 biţi a adresei echipamentului
DTE de la sol. 
   Nota 1  
    Fiind necesară utilizarea adreselor neechivoce, adresa echipamentului DTE trebuie, de
asemenea, să identifice un singur procesor GDLP. 
   Nota 2  
    Un router ATN poate avea mai multe adrese de echipament DTE aflat la sol. 
   5.2.8.1.2. Protocol. Trebuie utilizate următoarele proceduri: 
   a) în momentul în care procesorul GDLP detectează pentru prima dată prezenţa unei aeronave,
sau detectează stabilirea unei conexiuni cu o aeronavă deja identificată prin intermediul unui
interogator având un cod II nou, câmpurile corespunzătoare ale raportului privind CAPACITATEA
LEGĂTURII DE DATE trebuie analizate pentru a stabili dacă, şi în ce măsură, aeronava are
capacitatea de a participa la schimbul de date. În urma determinării existenţei unei capacităţi
referitoare la legătura de date, procesorul GDLP trebuie să transmită prin uplink unul sau mai
multe pachete de Mod S de tip RUTARE conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.3.3. Aceste
informaţii trebuie să asocieze codul II de Mod S cu adresele echipamentelor DTE ce pot fi
accesate prin intermediul acelui interogator. Procesorul ADLP trebuie să actualizeze tabela de
corespondenţă cod II - adresă DTE şi apoi să respingă pachetul(ele) de Mod S de tip RUTARE; 
   b) o înregistrare din tabela de corespondenţă cod II - adresă DTE trebuie ştearsă atunci când
această acţiune este cerută prin intermediul unui pachet de Mod S de tip RUTARE sau atunci
când, prin monitorizarea subcâmpului IIS al interogărilor de supraveghere de Mod S sau al
interogărilor Comm-A, procesorul ADLP recunoaşte faptul că transponderul nu a fost interogat în
mod selectiv de către un interogator de Mod S cu un anumit cod II timp de Ts secunde (tabelul 5-
1); 
   c) în momentul în care procesorul GDLP determină necesitatea modificării alocării interogatorului
de Mod S, acesta trebuie să transfere unul sau mai multe pachete de Mod S de tip RUTARE



procesorului ADLP. Informaţia de actualizare cuprinsă în pachetul de Mod S de tip RUTARE
trebuie utilizată de procesorul ADLP pentru modificarea tabelei de corespondenţă. Noile
înregistrări trebuie efectuate înaintea ştergerilor; 
   d) în momentul în care procesorul GDLP transmite pachetul iniţial de RUTARE, după
identificarea unei aeronave echipate pentru legătura de date de Mod S, valoarea bitului IN trebuie
setată la UNU. Această valoare trebuie să determine procesorul ADLP să efectueze procedurile
specificate la pct. 5.2.6.3.3.3. În caz contrar, valoarea bitului IN trebuie setată la ZERO; 
   e) în momentul în care procesorul ADLP este iniţializat (e.g. după efectuarea unei proceduri de
pornire), acesta trebuie să emită o cerere de căutare transmiţând un mesaj de tip radioemisie
(broadcast) de tip Comm-B, în care identificatorul pentru mesajele de tip radioemisie (broadcast)
să fie egal cu 255 (FF16 conform specificaţiilor din tabelul 5-23) iar cei 6 octeţi rămaşi să fie
nefolosiţi. La recepţionarea unei cereri de căutare, un procesor GDLPtrebuie să răspundă cu unul
sau mai multe pachete de Mod S de RUTARE, să şteargă toate SVC-urile asociate procesorului
ADLP, după cum se specifică în 5.2.6.3.3, şi să se anuleze cererea de căutare. Aceasta va
determina procesorul ADLP să iniţializeze tabela de corespondenţă între codul II şi adresa DTE;
şi 
   f) la recepţionarea unei cereri de actualizare (tabelul 5-23), un procesor GDLP trebuie să
răspundă printr-unul sau mai multe pachete de Mod S de tip RUTARE şi să respingă cererea de
actualizare. Această acţiune trebuie să determine procesorul ADLP să actualizeze tabela de
corespondenţă cod II - adresă DTE. 
   Notă  
    Cererea de actualizare poate fi folosită de procesorul ADLP în condiţii excepţionale (trecerea pe
unitatea de rezervă) pentru verificarea conţinutului tabelei de corespondenţă cod II - adresă DTE. 
   5.2.8.1.3. Proceduri pentru transmiterea pachetelor de Mod S prin downlink 
   5.2.8.1.3.1. Atunci când procesorul ADLP trebuie să transmită un pachet prin downlink, trebuie
să se aplice următoarele proceduri: 
   a) Pachet de tip CERERE DE INTEROGARE. Dacă pachetul care urmează a fi transmis este un
pachet de tip CERERE DE INTEROGARE de Mod S, câmpul de adresă al echipamentului DTE de
la sol trebuie analizat şi asociat unui interogator de Mod S conectat, utilizând tabela de
corespondenţă cod II - adresă DTE. Pachetul trebuie transmis prin downlink utilizând protocolul
direcţionat-multisite. O cerere de transfer a unui pachet către o adresă DTE care nu se află în
tabela de corespondenţă trebuie să aibă ca rezultat întreprinderea acţiunilor de la pct. 5.2.6.3.3.1. 
   b) Alte tipuri de pachete SVC. Pentru un circuit SVC, o cerere de transmitere a unui pachet către
un echipament DTE aflat la sol trebuie să direcţioneze pachetul multisite către ultimul interogator
de Mod S utilizat pentru a transfera cu succes (prin uplink sau downlink) un pachet către
echipamentul DTE respectiv, considerând că acest interogator de Mod S se regăseşte în mod
curent în tabela de corespondenţă cod II - adresă DTE. În caz contrar, un pachet de tip SVC
trebuie transmis prin downlink utilizând protocolul direcţionat multisite către oricare alt interogator
de Mod S asociat adresei DTE specificate. Transponderelor de nivel 5 trebuie să li se permită să
utilizeze interogatoare suplimentare la transferul prin downlink, conform specificaţiilor din tabela de
corespondenţă cod II - adresă DTE. 
   5.2.8.1.3.2. Transferul unui cadru de tip downlink trebuie considerat ca fiind realizat cu succes,
dacă mesajul său de încheiere de tip Comm-B sau ELM este recepţionat de la transponder în
decursul a Tz secunde, conform specificaţiilor din tabelul 5-1. Dacă încercarea de transfer nu se
soldează cu o reuşită şi urmează a fi transmis un pachet SVC, tabela de corespondenţă cod II -
adresă DTE trebuie analizată pentru a găsi o altă înregistrare cu aceeaşi adresă de echipament
DTE interogat aflat la sol şi cod II de Mod S diferit. Procedura trebuie reluată utilizând protocolul
direcţionat multisite pentru noul interogator de Mod S. Dacă nu există nicio înregistrare pentru
echipamentul DTE interogat dorit, sau toate înregistrările se soldează cu încercări de transfer
nereuşite, trebuie declarată o cădere a legăturii de date (pct. 5.2.8.3.1). 
   5.2.8.2. Asistenţă pentru echipamentele DTE 
   5.2.8.2.1. Raportarea conectivităţii GDLP. Procesorul GDLP trebuie să notifice echipamentele
DTE aflate la sol cu privire la disponibilitatea unei aeronave echipate pentru legătura de date de
Mod S ("eveniment de contact"). Procesorul GDLP trebuie să informeze echipamentele DTE aflate



la sol şi în situaţia în care o astfel de aeronavă nu mai comunică prin intermediul acestuia
("eveniment de separare"). Procesorul GDLP trebuie să asigure (la cerere) informarea tuturor
aeronavelor echipate pentru legătura de date de Mod S, care comunică în mod curent cu acesta.
Aceste notificări trebuie să furnizeze routerului ATN de la sol adresa punctului de conectare la
subreţea (SNPA) a routerului ATN mobil, cu poziţia aeronavei şi calitatea serviciului ca parametri
opţionali. SNPA pentru routerul ATN mobil trebuie să fie adresa echipamentului DTE formată din
codul de adresă al aeronavei şi o sub-adresă 0 (pct. 5.2.3.1.3.2). 
   5.2.8.2.2. Raportarea conectivităţii ADLP. Procesorul ADLP trebuie să notifice toate
echipamentele DTE de bord ori de câte ori este ştearsă ultima înregistrare rămasă în tabela de
corespondenţă cod II - adresă DTE (pct. 5.2.81.1). Notificarea trebuie să includă adresa acestui
echipament DTE. 
   5.2.8.2.3. Cerinţe privind comunicaţiile. Mecanismul pentru comunicarea modificărilor ce apar la
nivelul conectivităţii subreţelei trebuie să reprezinte un serviciu pe bază de confirmare, precum
evenimentele de tip contact/separare care permit notificarea statusului de conectivitate. 
   5.2.8.3. Proceduri în cazul erorilor 
   5.2.8.3.1. Căderea legăturii de date. Eşecul înregistrat la livrarea unui pachet către procesorul
XDLP desemnat în urma încercării livrării acestuia prin intermediul tuturor interogatoarelor
disponibile trebuie declarat drept cădere a legăturii de date. Pentru un circuit SVC, echipamentul
XDCE trebuie să treacă în starea p1 şi să elibereze toate resursele asociate canalului respectiv.
Aceasta trebuie să includă anularea în transponder a oricăror cadre asociate circuitului SVC. Un
pachet de Mod S de tip CERERE DE ANULARE trebuie transmis echipamentului DCE prin
intermediul procesului de reformatare şi trebuie înaintat de către echipamentul DCE ca pachet de
tip ISO 8208 echipamentului DTE local conform prevederilor de la pct. 5.2.6.3.3. La nivelul
aeronavei, canalul nu trebuie să revină în grupul de numere de canal pentru echipamentul ADCE,
adică trebuie să nu revină la starea p1 înainte de trecerea a Tr secunde de la declararea căderii
legăturii de date (tabelul 5-1). 
   5.2.8.3.2. Determinarea canalului activ 
   5.2.8.3.2.1. Procedura pentru starea d1. Procesorul XDLP trebuie să monitorizeze activitatea
tuturor circuitelor SVC care nu se află în starea PREGĂTIT (p1). Dacă un circuit SVC se află în
starea (XDCE) PREGĂTIT PENTRU CONTROLUL FLUXURILOR (d1) pentru mai mult de Tx
secunde (cronometrul canalului activ, tabelele 5-1 şi 5-13) fără a transmite un pachet de Mod S de
tip RR, RNR, DATE sau REJECTARE, atunci: 
   a) dacă ultimul pachet transmis a fost unul de Mod S de tip REJECTARE la care nu a fost primit
niciun răspuns, atunci procesorul XDLP trebuie să retransmită acel pachet; 
   b) altfel, procesorul XDLP trebuie să transmită procesorului XDLP omolog un pachet de Mod S
de tip RR sau RNR, după caz. 
   5.2.8.3.2.2. Procedura pentru alte stări. Dacă un circuit SVC al unui echipament XDCE se află
într-una dintre stările p2, p3, p6, p7, d2 sau d3 pentru mai mult de Tx secunde, trebuie urmată
procedura pentru căderea legăturii de date descrisă la pct. 5.2.8.3.1. 
   5.2.8.3.2.3. Trebuie declarată căderea legăturii de date fie în situaţia înregistrării unei căderi la
livrare, fie în situaţia înregistrării unei căderi la recepţionarea unui pachet de menţinere a legăturii
de date. 
   5.2.9. Raportul privind capacitatea legăturii de date 
    Raportul privind capacitatea legăturii de date trebuie să fie conform specificaţiilor volumului IV al
RACR CNS, cap. 3, pct. 3.1.2.6.10.2. 
   5.2.10. Timerele sistemului 
   5.2.10.1. Valorile pentru timere trebuie să fie în conformitate cu valorile specificate în tabelele 5-1
şi 5-13. 
   5.2.10.2. Toleranţele pentru toate timerele trebuie să fie plus sau minus un procent. 
   5.2.10.3. Rezoluţia pentru toate timerele trebuie să fie de o secundă. 
   5.2.11. Cerinţele de sistem 
   5.2.11.1. Integritatea datelor. Ratele maxime pentru numărul de biţi eronaţi în cazul datelor
prezentate la interfaţa ADLP/transponder sau GDLP/interogator măsurată la interfaţa locală



DTE/XDLP (şi invers) trebuie să nu depăşească 10-9 în cazul erorilor nedetectate şi 10-7 în cazul
erorilor detectate. 
   Notă  
    Rata maximă a erorilor trebuie să includă toate erorile care rezultă din transferul de date prin
interfeţe şi din funcţionarea internă a procesorului XDLP. 
   5.2.11.2. Sincronizarea 
   5.2.11.2.1. Sincronizarea ADLP. Durata proceselor ADLP trebuie să nu depăşească 0,25
secunde în cazul traficului normal şi 0,125 secunde în cazul traficului cu întreruperi. Acest interval
trebuie definit după cum urmează, pentru: 
   a) transpondere cu capacităţi pentru ELM downlink:de la momentul în care ultimul bit al unui
pachet de date de 128 de octeţi este prezentat echipamentului DCE în vederea realizării
transferului prin downlink până la momentul în care ultimul bit al primului cadru de încapsulare
devine disponibil pentru livrarea către transponder. 
   b) transpondere cu capacităţi pentru Comm-B:de la momentul în care ultimul bit al unui câmp de
date de utilizator de 24 de octeţi este prezentat echipamentului DCE în vederea realizării
transferului prin downlink până la momentul în care ultimul bit al celui din urmă dintre cele patru
segmente Comm-B care formează cadrul de încapsulare a datelor de utilizator devine disponibil
pentru livrarea către transponder. 
   c) transpondere cu capacităţi pentru ELM uplink:de la momentul în care ultimul bit al ultimului
segment de mesaj ELM format din 14 segmente Comm-C, care conţine un câmp de date de
utilizator de 128 de octeţi este recepţionat de procesorul ADLP până la momentul în care ultimul
bit al pachetului corespunzător devine disponibil pentru livrarea către echipamentul DTE; 
   d) transpondere cu capacităţi pentru Comm-A:de la momentul în care ultimul bit al ultimului
segment dintr-o serie de patru segmente Comm-A care conţine un câmp de date de utilizator de
25 de octeţi este recepţionat de procesorul ADLP până la momentul în care ultimul bit al
pachetului corespunzător devine disponibil pentru livrarea către echipamentul DTE. 5.2.11.2.2.
Sincronizarea GDLP. Întârzierea totală introdusă de procesorul GDLP, excluzând întarzierea la
transmisie, trebuie să nu fie mai mare de 0,125 secunde. 
   5.2.11.3. Rata interfeţei. Interfaţa fizică dintre procesorul ADLP şi transponder trebuie să aibă o
rată minimă de transmisie a biţilor de 100kbps.  

5.3. Tabelele de stare pentru echipamentele DCE şi XDCE 

   5.3.1. Cerinţe privind tabelele de stare. Echipamentele DCE şi XDCE trebuie să funcţioneze
precum specificaţiile din tabelele 5-3 până la 5-22. Tabelele de stare de la 5-15 până la 5-22
trebuie să se aplice: 
   a) tranziţiilor de stare ale procesorului ADLP în situaţia în care sunt omişi termenii XDCE sau
XDLP care figurează între paranteze; 
   b) tranziţiilor de stare ale procesorului GDLP în situaţia în care termenii sunt utilizaţi între
paranteze, iar termenii XDCE sau XDLP care îi preced sunt omişi. 
   5.3.2. Coduri de diagnostic şi cauză. În unele situaţii, înregistrările din tabele specifică un cod de
diagnostic care trebuie inclus în pachetul generat la trecerea în starea indicată. Notaţia "D=,"
trebuie să desemneze codul de diagnostic. Atunci când "A=DIAG", acţiunea întreprinsă trebuie să
constea în generarea unui pachet ISO 8208 de tip DIAGNOSTIC şi transmiterea acestuia către
echipamentul DTE; codul de diagnostic indicat trebuie să determine valoarea câmpului de
diagnostic al pachetului. Câmpul de cauză trebuie să fie conform specificaţiilor de la pct. 5.2.6.3.3.
Câmpul privind cauza resetării trebuie să fie conform specificaţiilor ISO 8208. 
   Nota 1  
    Tabelele furnizate mai jos specifică cerinţele pentru stări în următoarea ordine: 
    5-3 cazuri particulare pentru echipamentul DCE; 
    5-4 efectul DTE asupra stărilor de repornire ale echipamentului DCE; 
    5-5 efectul DTE asupra stărilor de iniţiere şi întrerupere comunicaţii ale echipamentului DCE; 
    5-6 efectul DTE asupra stărilor de resetare ale echipamentului DCE; 



    5-7 efectul DTE asupra stărilor de transfer ale pachetelor de întrerupere ale echipamentului
DCE; 
    5-8 efectul DTE asupra stărilor de transfer ale pachetelor pentru controlul fluxurilor
echipamentului DCE; 
    5-9 efectul XDCE asupra stărilor de repornire ale echipamentului DCE 
    5-10 efectul XDCE asupra stărilor de iniţiere şi întrerupere comunicaţii ale echipamentului DCE; 
    5-11 efectul XDCE asupra stărilor de resetare ale echipamentului DCE; 
    5-12 efectul XDCE asupra stărilor de transfer ale pachetelor de întrerupere ale echipamentului
DCE; 
    5-15 efectul GDLP (ADLP) asupra stărilor nivel pachet pregătit ale echipamentului ADCE
(GDCE); 
    5-16 efectul GDLP (ADLP) asupra stărilor de iniţiere şi întrerupere comunicaţii ale
echipamentului ADCE (GDCE); 
    5-17 efectul GDLP (ADLP) asupra stărilor de resetare ale echipamentului ADCE (GDCE) 
    5-18 efectul GDLP (ADLP) asupra stărilor de transfer ale pachetelor de întrerupere ale
echipamentului ADCE (GDCE); 
    5-19 efectul GDLP (ADLP) asupra stărilor de transfer ale pachetelor pentru controlul fluxurilor
echipamentului ADCE (GDCE); 
    5-20 efectul DCE asupra stărilor de iniţiere şi întrerupere comunicaţii ale echipamentului ADCE
(GDCE); 
    5-21 efectul DCE asupra stărilor de resetare ale echipamentului ADCE (GDCE); 
    5-22 efectul DCE asupra stărilor de transfer ale pachetelor de întrerupere ale echipamentului
ADCE (GDCE). 
   Nota 2  
    Toate tabelele specifică atât acţiuni pentru ADLP cât şi pentru GDLP. 
   Nota 3  
    În cadrul subreţelei de Mod S, stările p6 şi d2 reprezintă stări tranzitorii. 
   Nota 4  
    Referinţele la note făcute în tabelele de stare sunt note specifice care însoţesc fiecare tabel. 
   Nota 5  
    Toate codurile de diagnostic şi cauză trebuie interpretate ca numere în sistem zecimal. 
   Nota 6  
    Un circuit SVC dintre un echipament ADCE şi unul GDCE poate fi identificat printr-un număr
temporar şi/sau unul permanent de canal, conform specificaţiilor de la pct. 5.2.5.1.2.  

5.4. Formatele pachetelor de Mod S  

   5.4.1. Formatele. Formatele pachetelor de Mod S trebuie să fie conform specificaţiilor din figurile
5-3 până la 5-22. 
   5.4.2. Semnificaţia câmpurilor de control. Structura câmpurilor de control utilizată în pachetele de
Mod S trebuie să fie conform specificaţiilor din figura 5-23. Semnificaţia tuturor câmpurilor de
control utilizate de formatele pachetelor trebuie să fie după cum urmează: 

Simbolul
câmpului Definiţia

AG Adresa la sol; reprezentarea binară pe 8 biţi a adresei echipamentului DTE de
la sol

AM Adresa mobilă; reprezentarea binară pe 4 biţi a ultimelor două cifre din codul
BCD al adresei echipamentului mobil DTE (pct. 5.2.3.1.3.2)

CC Cauza de anulare aşa cum este definită de standardul ISO 8208

CH Numărul canalului (1-15)

DC Codul de diagnostic aşa cum este definit de standardul ISO 8208

DP Tipul de pachet de date (figura 5-23)

F Secvenţă de bit S, indicator de prim pachet



FILL Câmpul de umplere
FILL1 Are o lungime de 6 biţi pentru pachetele nemultiplexate dintr-un cadru SLM

downlink; în caz contrar câmpul are o lungime de 0 biţi

FILL2 Are o lungime de 0 biţi pentru pachetele nemultiplexate dintr-un cadru SLM
downlink şi pentru antetele de multiplexare; în caz contrar câmpul are o lungime
de 2 biţi

PRIMUL
PACHET

Conţinutul primului dintre pachetele multiplexate

FS Prezenţa datelor de selectare rapidă

IN Bit de iniţializare

L "Bitul în plus" pentru pachetele de tip MSP cu format lung, după cum se
specifică la pct. 5.2.7.4

ULTIMUL
PACHET

Conţinutul ultimului dintre pachetele multiplexate

LUNGIME Lungimea în octeţi a unuia dintre pachetele multiplexate exprimată printr-un
număr binar fără semn

LV Lungimea câmpului de date de utilizator; numărul de octeţi disponibili pentru
utilizator aşa cum se specifică la pct. 5.2.2.3.1

M "Bitul în plus" pentru pachetele de tip DATE ale unui circuit SVC, aşa cum se
specifică la pct.5.2.5.1.4.1

M/CH Numărul de canal pentru mesajele MSP

MP Tipul de pachet MSP (figura 5-23)

M/SN Numărul secvenţei; numărul secvenţei pentru pachetul de tip MSP cu format
lung

OD Date opţionale

ODL Lungimea datelor opţionale

OF Indicator de opţiune

P Câmp de prioritate

PR Numărul secvenţei de pachete recepţionate

PS Numărul secvenţei de pachete transmise

RC Codul privind cauza resetării, conform definiţiei standardului ISO 8208

RT Tabela de rutare, conform definiţiei de la pct. 5.2.5.3.3.8

RTL Lungimea tabelei de rutare, exprimată în octeţi

S "Bitul în plus" pentru pachetele de tip CERERE DE INTEROGARE,
ACCEPTARE INTEROGARE, CERERE DE ANULARE şi ÎNTRERUPERE,
conform specificaţiilor din 5.2.5.1.4.2.

SN Numărul secvenţei; numărul secvenţei pentru acest tip de pachet

SP Pachet de supervizare (figura 5-23)

SS Numărul subansamblului de supervizare (Figura 5-23)

ST Tipul de supervizare (figura 5-23)

TC Câmpul pentru numărul de canal temporar (de la 1 la 3)

UD Câmpul de date de utilizator

Tabele pentru Capitolul 5 

Tabelul 5-1. Timerele subreţelei de Mod S ale procesorului ADLP 

Numele timerului Eticheta
timerului

Valoarea
nominală Referinţe

Indisponibilitatea canalului Tr 600s 5.2.8.3.1

Canal activ - ADLP Tx 420s 5.2.8.3.2

Interogarea interogatorului Ts 60s 5.2.8.1.2

Legătura de date a interogatorului Tz 30s 5.2.7.1.1.4.2
şi 5.2.8.1.3.2

Anularea cadrului pentru legătura de date Tc 60s 5.2.2.1.1.4.5



Livrare de bit L - ADLP Tm 120s 5.2.7.4.3

Refacerea secvenţei pachetului şi livrarea cu bit S Tq 60s 5.2.6.9

Tabelul 5-2. Acţiunile întreprinse de echipamentul DCE la trecerea într-o altă stare 

Starea
echipamentului

DCE
Definirea stării Acţiunile întreprinse la trecerea în fiecare stare

r1 NIVEL PACHET PREGĂTIT Aducerea tuturor circuitelor SVC înapoi la starea p1 (a se
vedea explicaţiile de la starea p1).

r2 CERERE DE REPORNIRE
DTE

Aducerea tuturor circuitelor SVC înapoi la starea p1 (a se
vedea explicaţiile de la starea p1). Emiterea unei
CONFIRMĂRI DE REPORNIRE către DTE.

r3 CERERE DE REPORNIRE
DCE

Emiterea unei CERERI DE REPORNIRE către DTE.
Transmiterea unei CERERI DE REPORNIRE către procesul
de reformatare, mai puţin în cazul în care se trece în
această stare prin starea r2.

p1 PREGĂTIT Eliberarea tuturor resurselor alocate circuitului SVC.
Anularea corespondenţei dintre circuitele SVC ale
DTE/DCE şi ADCE/GDCE (este posibil ca echipamentul
ADCE/GDCE să nu fie încă în starea p1).

p2 CERERE DE
INTEROGARE înaintată de
DTE

Determinarea existenţei resurselor suficiente pentru
înaintarea cererii; în caz afirmativ va avea loc alocarea
resurselor şi înaintarea pachetului de CERERE DE
INTEROGARE procesului de reformatare; în caz contrar se
va trece în starea CERERE DE ANULARE înaintată de
echipamentul DCE echipamentului DTE (p7). Determinarea
existenţei resurselor şi alocarea acestora se face conform
specificaţiilor ISO 8208.

p3 CERERE DE
INTEROGARE înaintată de
DCE

Determinarea existenţei resurselor suficiente pentru
înaintarea cererii; în caz afirmativ va avea loc alocarea
resurselor şi înaintarea pachetului de CERERE DE
INTEROGARE echipamentului DTE; în caz contrar se va
transmite un pachet de tip CERERE DE INTEROGARE
procesului de reformatare. Determinarea existenţei
resurselor şi alocarea acestora se face conform
specificaţiilor ISO 8208.

p4 TRANSFER DE DATE Nicio acţiune.

p5 CONFLICT DE
INTEROGARE

Realocarea interogării de ieşire unui alt circuit SVC (în
starea de conflict de interogare, echipamentul DTE ignoră
interogările de intrare în aşteptare) şi trecerea în starea
CERERE DE INTEROGARE înaintată de DCE (p3) pentru
noul circuit SVC. Trecerea în starea p2 în vederea
procesării CERERII DE INTEROGARE înaintate de DTE.

p6 CERERE DE ANULARE
înaintată de DTE

Eliberarea tuturor resurselor alocate circuitului SVC,
transmiterea unui pachet de tip CONFIRMARE A ANULĂRII
către echipamentul DTE şi trecerea în starea p1.

p7 CERERE DE ANULARE
înaintată de DCE
echipamentului DTE

Înaintarea pachetului de tip CERERE DE ANULARE
echipamentului DTE.

d1 PREGĂTIT PENTRU
CONTROLUL
FLUXURILOR

Nicio acţiune.

d2 CERERE DE RESETARE
înaintată de DTE

Retragerea din fereastra de control a tuturor pachetelor de
tip DATE transmise echipamentului DTE; respingerea
tuturor pachetelor de DATE care reprezintă secvenţe cu bit
M transmise parţial şi respingerea tuturor pachetelor de tip
ÎNTRERUPERE care aşteaptă să fie transmise
echipamentului DTE; resetarea tuturor contoarelor ferestrei
de control la 0; setarea tuturor timerelor şi parametrilor de
retransmisie care sunt în legătură cu transferul pachetelor
de tip DATE şi ÎNTRERUPERE la valorile lor iniţiale.
Transmiterea unui pachet de tip CONFIRMARE DE
RESETARE echipamentului DTE. Aducerea circuitului SVC
înapoi la starea d1.

d3 CERERE DE RESETARE
înaintată de DCE
echipamentului DTE

Retragerea din fereastra de control a tuturor pachetelor de
tip DATE transmise echipamentului DTE; respingerea
tuturor pachetelor de DATE care reprezintă secvenţe cu bit
M transmise parţial şi respingerea tuturor pachetelor de tip



ÎNTRERUPERE care aşteaptă să fie transmise
echipamentului DTE; resetarea tuturor contoarelor ferestrei
de control la 0; setarea tuturor timerelor şi parametrilor de
retransmisie care sunt în legătură cu transferul pachetelor
de tip DATE şi ÎNTRERUPERE la valorile lor iniţiale.
Înaintarea pachetului de tip CERERE DE RESETARE
echipamentului DTE.

i1 DTE PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE

Nicio acţiune.

i2 ÎNTRERUPERE DTE
TRANSMISĂ

Înaintarea pachetului de tip ÎNTRERUPERE primit de la
DTE la procesul de reformatare.

j1 DCE PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE

Nicio acţiune.

j2 ÎNTRERUPERE DCE
TRANSMISĂ

Înaintarea pachetului de tip ÎNTRERUPERE primit de la
procesul de reformatare la echipamentul DTE.

f1 DCE PREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE

Nicio acţiune.

f2 DCE NEPREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE

Nicio acţiune.

g1 DTE PREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE

Nicio acţiune.

g2 DTE NEPREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE

Nicio acţiune.

Tabelul 5-3. Cazuri particulare pentru echipamentele DCE 

Pachete recepţionate de la echipamentul DTE Cazuri particulare pentru
echipamentele DCE Toate stările

Orice pachet a cărui lungime este mai mică decât 2 octeţi (inclusiv un cadru la
nivelul legăturii de date care nu conţine niciun pachet)

A = DIAG 
D = 38

Orice pachet care are identificatorul general de format invalid A = DIAG 
D = 40

Orice pachet care are identificatorul general de format valid şi care are alocat un
identificator de canal logic (inclusiv un identificator de canal logic de valoare 0)

A se vedea Tabelul 5-4

Tabelul 5-4. Efectul echipamentului DTE asupra stărilor de repornire ale echipamentului DCE 

Stările de repornire ale echipamentului DCE 
(A se vedea nota 5)

NIVEL PACHET
PREGĂTIT (a se

vedea Nota 1)

CERERE DE
REPORNIRE

DTE

CERERE DE
REPORNIRE

DCE

Pachetul recepţionat de la echipamentul DTE r1 r2 r3
Pachete care au lungimea identificatorului tipului de
pachet mai mică decât un octet şi identificatorul
canalului logic diferit de 0 A se vedea tabelul 5-5

A = EROARE 
S = r3 

D = 38 (A se
vedea nota 4)

A =
RESPINGE

Orice pachet, exceptându-le pe cele de tip
REPORNIRE, ÎNREGISTRARE (dacă sunt acceptate)
care are identificatorul canalului logic egal cu 0

A = DIAG
D = 36

A = DIAG
D = 36

A = DIAG
D = 36

Pachete al căror identificator al tipului de pachet este
nedefinit sau nu este acceptat de către echipamentul
DCE

A se vedea tabelul 5-5

A = EROARE
S = r3
D = 33

(A se vedea
nota 4)

A =
RESPINGE

Pachete de tip CERERE DE REPORNIRE,
CONFIRMARE DE REPORNIRE sau ÎNREGISTRARE
(dacă sunt acceptate) al căror identificator al tipului de
pachet este 0 A se vedea tabelul 5-5

A = EROARE 
S = r3 
D = 41 

(A se vedea
nota 4)

A =
RESPINGE

CERERE DE REPORNIRE A = NORMAL
(înaintare)

A = RESPINGE A = NORMAL 
S = p1 sau d1



S = r2 (A se vedea
nota 2)

CONFIRMARE DE REPORNIRE
A = EROARE 

S = r3 
D = 17 (A se vedea

nota 6)

A = EROARE 
S = r3 

D = 18 (A se
vedea nota 4)

A = NORMAL 
S = p1 sau d1
(A se vedea

nota 2)

Pachet de tip CERERE DE REPORNIRE,
CONFIRMARE DE REPORNIRE cu erori de format A = DIAG D = 38, 39,

81 sau 82 A = RESPINGE
A = EROARE
D = 38, 39, 81

sau 82

Pachete de tip CERERE DE ÎNREGISTRARE sau
CONFIRMARE DE ÎNREGISTRARE (A se vedea Nota
3)

A = NORMAL A = NORMAL A = NORMAL

Pachet de tip CERERE DE ÎNREGISTRARE sau
CONFIRMARE DE ÎNREGISTRARE cu erori de format
(A se vedea Nota 3) A = DIAG 

D = 38, 39, 81 sau 82

A = EROARE
S = r3

D = 38, 39, 81
sau 82 (A se
vedea nota 4)

A = EROARE
D = 38, 39, 81

sau 82

Pachete de iniţiere interogare, anulare interogare,
DATE, întrerupere, controlul fluxurilor sau resetare A se vedea tabelul 5-5

A = EROARE
S = r3
D = 18

A =
RESPINGE

   NOTE:  
   1. Subreţeaua de Mod S nu are stări de repornire. Recepţionarea unei CERERI DE
REPORNIRE determină echipamentul DCE să răspundă cu o CONFIRMARE DE REPORNIRE.
Pachetul de CERERE DE REPORNIRE este înaintat procesului de reformatare, care emite cereri
de eliberare pentru toate circuitele SVC asociate echipamentului DTE. Echipamentul DCE trece în
starea r3 numai ca urmare a detectării unei erori la interfaţa DTE/DCE. 
   2. Canalele SVC sunt readuse la starea p1, iar canalele circuitelor virtuale permanente (PVC)
sunt readuse la starea d1. 
   3. Utilizarea facilităţii pentru înregistrare este opţională la interfaţa DTE/DCE. 
   4. În subreţeaua de Mod S nu este întreprinsă nicio acţiune. 
   5. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A= acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; RESPINGE indică faptul că pachetul recepţionat trebuie
anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce INVALID indică faptul
că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   6. Procedura pentru erori constă în trecerea în starea r3 şi transmiterea unei CERERI DE
REPORNIRE procesului de reformatare. 

Tabelul 5-5. Efectul echipamentului DTE asupra stărilor de iniţiere interogare şi anulare ale
echipamentului DCE 

Stările de iniţiere interogare şi anulare ale echipamentului DCE (A se vedea nota 5)

Pachetul
recepţionat de la

DTE
PREGĂTIT

CERERE DE
INTEROGARE

înaintată de
DTE

CERERE DE
INTEROGARE

înaintată de
DCE

TRANSFER
DE DATE

INTEROGĂRI
ÎN

CONFLICT

CERERE
DE

ANULARE
înaintată
de DTE

CERERE
DE

ANULARE
înaintată
de DCE

către DTE

p1 p2 p3 p4 p5 (A se
vedea notele

1 şi 4)

p6 p7

Pachete care au
identificatorul
tipului de pachet
mai scurt de 1
octet

A=
EROARE

S = p7
D = 38

A=
EROARE

S = p7 D = 38
(A se vedea

nota 2)

A=
EROARE

S = p7 D = 38
(A se vedea

nota 2)

A se vedea
Tabelul 5-6

A=
EROARE

S = p7
D = 38 (A se
vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 38 (A
se vedea
nota 2)

A=
RESPINGE

Pachete care au
identificatorul
tipului de pachet
nedefinit sau

A=
EROARE

S = p7
D = 33

A=
EROARE

S = p7
D = 33 (A se
vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 33 (A se
vedea nota 2)

A se vedea
Tabelul 5-6

A=
EROARE

S = p7
D = 33 (A se
vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 33 (A

A=
RESPINGE



care nu este
permis de DCE

se vedea
nota 2)

Pachet de tip
CERERE DE
REPORNIRE,
CONFIRMARE
DE
REPORNIRE
sau
ÎNREGISTRARE
care are
identificatorul de
canal logic diferit
de 0

A=
EROARE

S = p7
D = 4i

A=
EROARE

S = p7 D = 4i
(A se vedea

nota 2)

A=
EROARE

S = p7 D = 4i
(A se vedea

nota 2)

A se vedea
Tabelul 5-6

A=
EROARE

S = p7
D = 41 (A se
vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 4i (A
se vedea
nota 2)

A=
RESPINGE

CERERE DE
INTEROGARE

A=
NORMAL

S = p2
(înaintare)

A=
EROARE

S = p7
D = 2i (A se

vedea nota 2)

A=
NORMAL

S = p5

A=
EROARE

S = p7
D = 23 (A
se vedea
nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 24 (A se
vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 25 (A
se vedea
nota 2)

A=
RESPINGE

ACCEPTARE
INTEROGARE

A=
EROARE

S = p7
D = 20

A=
EROARE

S = p7
D = 2i (A se

vedea nota 2)

A=
NORMAL

S = p4
(înaintare)

Sau
A=

EROARE
S = p7 D = 42
(A se vedea
notele 2 şi 3)

A=
EROARE

S = p7
D = 23 (A
se vedea
nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 24 (A se
vedea notele

2 şi 4)

A=
EROARE

S = p7
D = 25 (A
se vedea
nota 2)

A=
RESPINGE

CERERE DE
ANULARE

A=
NORMAL

S = p6

A=
NORMAL

S = p6
(înaintare)

A=
NORMAL

S = p6
(înaintare)

A=
NORMAL

S = p6
(înaintare)

A=
NORMAL

S = p6
(înaintare)

A =
RESPINGE

A =
NORMAL
S =p1 (a

nu se
înainta)

CONFIRMARE
DE ANULARE

A=
EROARE

S = p7
D = 20

A=
EROARE

S = p7
D = 2i (A se

vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 22 (A se
vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 23 (A
se vedea
nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 24 (A se
vedea nota 2)

A =
EROARE

S = p7
D = 25 (A
se vedea
nota 2)

A =
NORMAL
S =p1 (a

nu se
înainta)

Pachete de tip
DATE,
întrerupere,
pentru controlul
fluxurilor sau
resetare

A=
EROARE

S = p7
D = 20

A=
EROARE

S = p7
D = 2i (A se

vedea nota 2)

A=
EROARE

S = p7
D = 22 (A se
vedea nota 2)

A se vedea
Tabelul 5-6

A=
EROARE

S = p7
D = 24 (A se
vedea nota 2)

A =
EROARE

S = p7
D = 25 (A
se vedea
nota 2)

A =
RESPINGE

   NOTE:  
   1. La trecerea în starea p5, echipamentul DCE realocă interogarea de ieşire adresată
echipamentului DTE unui alt canal (nu este emisă nicio CERERE DE ANULARE) şi răspunde
interogării provenind de la echipamentul DTE cu un pachet de tip CERERE DE ANULARE sau
ACCEPATRE INTEROGARE, în mod corespunzător. 
   2. Procedura pentru erori constă în întreprinderea acţiunilor specificate pentru trecerea în starea
p7 (inclusiv transmiterea unui pachet de tip CERERE DE ANULARE echipamentului DTE) şi
transmiterea, în plus, a unui pachet de tip CERERE DE ANULARE echipamentului XDCE (prin
intermediul procesului de reformatare). 
   3. Utilizarea facilităţii pentru selectarea rapidă, impunând o restricţie asupra răspunsului,
împiedică echipamentul DTE să transmită un pachet de tip ACCEPTARE INTEROGARE. 
   4. În cazul interogărilor aflate în conflict, echipamentul DTE trebuie să respingă pachetul de
CERERE DE INTEROGARE, pachet recepţionat de la echipamentul DCE. 
   5. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce INVALID indică
faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 

Tabelul 5-6. Efectul echipamentului DTE asupra stărilor de resetare ale echipamentului DCE 



Stările de resetare ale echipamentului DCE 
(a se vedea nota 2)

Pachetul recepţionat de la
DTE

PREGĂTIT
PENTRU

CONTROLUL
FLUXURILOR d1

CERERE DE
RESETARE

înaintată de DTE
d2

CERERE DE
RESETARE

înaintată de DCE
către DTE d3

Pachete care au
identificatorul tipului de
pachet mai scurt de 1
octet

A = EROARE S =
d3 D = 38 (A se
vedea nota 1)

A = EROARE S =
d3 D = 38 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

Pachete care au
identificatorul tipului de
pachet nedefinit sau care
nu este permis de DCE

A = EROARE S =
d3 D = 33 (A se
vedea nota 1)

A = EROARE S =
d3 D = 33 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

Pachet de tip CERERE
DE REPORNIRE,
CONFIRMARE DE
REPORNIRE sau
ÎNREGISTRARE care are
identificatorul de canal
logic diferit de 0

A = EROARE S =
d3 D = 41 (A se
vedea nota 1)

A = EROARE S =
d3 D = 41 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

CERERE DE RESETARE A = NORMAL S =
d2 (înaintare)

A = RESPINGE A = NORMAL S =
d1 (a nu se

înainta)

CONFIRMARE DE
RESETARE

A = EROARE S =
d3 D = 27 (A se
vedea nota 1)

A = EROARE S =
d3 D = 28 (A se
vedea nota 1)

A = NORMAL S =
d1 (a nu se

înainta)

Pachet de tip
ÎNTRERUPERE

A se vedea tabelul
5-7

A = EROARE S =
d3 D = 28 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

Pachet de tip
CONFIRMARE
ÎNTRERUPERE

A se vedea tabelul
5-7

A = EROARE S =
d3 D = 28 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

Pachete de tip DATE sau
pentru controlul fluxurilor

A se vedea tabelul
5-8

A = EROARE S =
d3 D = 28 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

Pachet de tip
REJECTARE permis, însă
nu în mod frecvent

A = EROARE S =
d3 D = 37 (A se
vedea nota 1)

A = EROARE S =
d3 D = 37 (A se
vedea nota 1)

A = RESPINGE

   NOTE:  
   1. Procedura de constatare a erorilor constă în întreprinderea acţiunilor specificate pentru
trecerea în starea d3 (inclusiv înaintarea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE a
echipamentului DTE) şi transmiterea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE echipamentului
XDCE (prin intermediul funcţiei de formatare). 
   2. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 

Tabelul 5-7. Efectul echipamentului DTE asupra stărilor echipamentul DCE de transfer al
pachetelor de întrerupere 

Stările DTE/DCE de transfer al pachetelor de întrerupere (a se vedea nota 2)

Pachetul recepţionat de la DTE DTE PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE i1 ÎNTRERUPERE DTE TRANSMISĂ i2

ÎNTRERUPERE (A se vedea nota 1) A = NORMAL S = i2 (înaintare) A = EROARE S = d3 D = 44 (A se
vedea nota 3)

Stările DTE/DCE de transfer al pachetelor de întrerupere



DCE PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE

ÎNTRERUPERE DCE TRANSMISĂ

Pachetul recepţionat de la DTE j1 j2

CONFIRMARE DE ÎNTRERUPERE (A
se vedea nota 1)

A = EROARE S = d3 D = 43 (A se
vedea nota 3)

A = NORMAL S = j1 (înaintare)

   NOTE:  
   1. Dacă pachetul conţine o eroare de format, atunci se aplică procedura în cazul constatării
erorilor (a se vedea nota 3). Pachetele de întrerupere care au lungimea câmpului de date de
utilizator mai mare decât 32 de octeţi trebuie considerate a fi o eroare de format. 
   2. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   3. Procedura care se aplică în cazul constatării erorilor constă în întreprinderea acţiunilor
specificate pentru trecerea în starea d3 (inclusiv înaintarea unui pachet de tip CERERE DE
RESETARE echipamentului DTE) şi transmiterea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE
echipamentului XDCE (prin intermediul procesului de reformatare). 

Tabelul 5-8. Efectul echipamentului DTE asupra stărilor echipamentului DCE de transfer al
pachetelor de control al fluxurilor 

Stările DCE de transfer al pachetelor de control al fluxurilor (A se vedea notele 2
si 3)

Pachetul recepţionat de la DTE DCE PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
f1

DCE NEPREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE f2

Pachete de tip DATE cu lungime mai
mică decât 4 octeţi în cazul numerotării
modulo 128

A = EROARE S = d3 D = 38 (A se
vedea nota 4)

A = RESPINGE

Pachet de DATE cu PR invalid A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 4)

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 4)

Pachet de DATE cu PR valid şi PS
invalid sau cu câmp de date de
utilizator având format
necorespunzător

A = EROARE S = d3 D = 1 (PS invalid)
D = 39 (UD > lungimea maximă

agreată) D = 82 (UD decalat) (A se
vedea nota 4)

A = RESPINGE (procesare datelor PR)

Pachet de DATE cu PR valid cu bitul M
setat la 1 în cazul în care câmpul de
date este completat parţial

A = EROARE S = d3 D = 165 (A se
vedea nota 4)

A = RESPINGE (procesarea datelor
PR)

Pachet de DATE cu PR, PS şi lungime
a câmpului UD (user data) valide

A = NORMAL (înaintare) A = RESPINGE (procesarea datelor
PR)

Stările de transfer al pachetelor de control al fluxurilor (A se vedea notele 2 şi 3)

Pachetul recepţionat de la DTE DTE PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
g1

DTE NEPREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE g2

Pachet de tip RR, RNR sau
REJECTARE cu lungime mai mică
decât 3 octeţi în cazul numerotării
modulo 128 (A se vedea Nota 1)

A = RESPINGE A = RESPINGE

Pachet de tip RR, RNR sau
REJECTARE cu PR invalid

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 4)

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 4)

Pachet de tip RR cu PR valid A = NORMAL A = NORMAL S = g1

Pachet de tip RNR cu PR valid A = NORMAL S = g2 A = NORMAL

Pachet de tip REJECTARE cu PR valid A = NORMAL A = NORMAL S = g1

   NOTE:  
   1. Nu sunt necesare proceduri de rejectare. 
   2. Procedurile pentru RR, RNR sau REJECTARE reprezintă o problemă locală pentru DTE/DCE
iar pachetele respective nu sunt înaintate echipamentului XDCE. 



   3. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce INVALID indică
faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   4. Procedura care se aplică în cazul constatării erorilor constă în întreprinderea acţiunilor
specificate pentru trecerea în starea d3 (inclusiv înaintarea unui pachet de tip CERERE DE
RESETARE echipamentului DTE) şi transmiterea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE
echipamentului XDCE (prin intermediul procesului de reformatare). 

Tabelul 5-9. Efectul echipamentului XDCE asupra stărilor de resetare ale echipamentului DCE 

Stările de resetare ale echipamentului DCE (A se vedea nota)

Pachetul recepţionat de la XDCE NIVEL PACHET
PREGĂTIT ri

CERERE DE
REPORNIRE DTE r2

CERERE DE
REPORNIRE DCE r3

CERERE DE INTEROGARE A se vedea Tabelul 5-
10

A se transmite o
CERERE DE

ANULARE către
procesul de reformatare

având D = 244

A se transmite o
CERERE DE

ANULARE către
procesul de reformatare

având D = 244

ACCEPTARE INTEROGARE, CERERE
DE ANULARE, DATE, ÎNTRERUPERE,
CONFIRMARE a ÎNTRERUPERII,
CERERE DE RESETARE

A se vedea Tabelul 5-
10

A = RESPINGE A = RESPINGE

   NOTĂ:  
    Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 

Tabelul 5-10. Efectul echipamentului XDCE asupra stărilor de iniţiere şi anulare interogare ale
echipamentului DCE 

Stările de iniţiere şi anulare interogare ale echipamentului DCE

Pachetul
recepţionat de la

xdcE
PREGĂTIT

p1

CERERE DE
INTEROGARE

înaintată de
DTE p2

CERERE DE
INTEROGARE

înaintată de
DCE p3

TRANSFER
DE DATE

p4

CONFLICT
DE

INTEROGĂRI
p5

CERERE
DE

ANULARE
înaintată

de DTE p6

CERERE
DE

ANULARE
înaintată
de DCE

către DTE
p7

CERERE DE
INTEROGARE

A=
NORMAL

S = p3
(înaintare)

INVALID INVALID INVALID INVALID INVALID INVALID

ACCEPTARE
INTEROGARE

A=
RESPINGE

A= NORMAL
S = p4

(înaintare)

INVALID INVALID INVALID A=
RESPINGE

A=
RESPINGE

CERERE DE
ANULARE

A=
RESPINGE

A= NORMAL
S = p7

(înaintare)

A= NORMAL
S = p7

(înaintare)

A=
NORMAL S

= p7
(înaintare)

INVALID A=
RESPINGE

A=
RESPINGE

DATE,
ÎNTRERUPERE,
CONFIRMARE
ÎNTRERUPERE
sau CERERE DE
RESETARE

A=
RESPINGE

INVALID INVALID A se vedea
tabelul 5-11

INVALID A=
RESPINGE

A=
RESPINGE

   NOTĂ:  



    Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 

Tabelul 5-11. Efectul echipamentului XDCE asupra stărilor de resetare ale echipamentului DCE 

Stările de resetare ale echipamentului DCE (a se vedea nota)

Pachetul recepţionat de la
XDCE

PREGĂTIT PENTRU
CONTROLUL FLUXURILOR

d1
CERERE DE RESETARE

înaintată de DTE d2
CERERE DE RESETARE

înaintată de DCE către DTE
d3

CERERE DE RESETARE A = NORMAL S = d3
(înaintare)

A = NORMAL S = d3
(înaintare)

A = RESPINGERE

ÎNTRERUPERE A se vedea tabelul 5-12 A = RESPINGERE A = RESPINGERE

CONFIRMARE DE
ÎNTRERUPERE

A se vedea tabelul 5-12 A = RESPINGERE INVALID

DATE A = NORMAL (înaintare) A = RESPINGERE A = RESPINGERE

   NOTĂ:  
    Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 

Tabelul 5-12. Efectul echipamentului XDCE asupra stărilor echipamentului DCE de transfer al
pachetelor de întrerupere 

Stările echipamentului DCE de transfer al pachetelor de întrerupere (A se vedea
nota)

Pachetul recepţionat de la XDCE DTE PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE i1 ÎNTRERUPERE DTE TRANSMISĂ i2

CONFIRMARE ÎNTRERUPERE INVALID A = NORMAL S = i1 (înaintare)

Stările echipamentului DCE de transfer al pachetelor de întrerupere (a se vedea
Nota)

Pachetul recepţionat de la XDCE DCE PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE j1

ÎNTRERUPERE DCE TRANSMISĂ J2

ÎNTRERUPERE A = NORMAL S = j2 (înaintare) INVALID

   NOTĂ:  
    Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A = acţiunea care trebuie întreprinsă, S
= starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 

Tabelul 5-13. Timerele subreţelei de Mod S ale procesorului GDLP 

Numele timerului Eticheta timerului Valoarea nominală Referinţe
Canal activ - GDLP Tx 300s 5.2.8.3.2

Livrare cu bit L -GDLP Tm 120s 5.2.7.4.3



Refacerea secvenţei pachetelor şi livrarea bit S Tq 60s 5.2.6.9

Tabelul 5-14. Acţiunile întreprinse de XDCE la trecerea într-o altă stare 

Starea
echipamentului

XDCE
Definirea stării Acţiunile întreprinse la trecerea în fiecare stare

r1 NIVEL PACHET
PREGĂTIT

Aducerea tuturor circuitelor SVC înapoi la starea p1 (a se
vedea explicaţiile de la starea p1).

p1 PREGĂTIT Eliberarea tuturor resurselor alocate circuitului SVC.
Anularea corespondenţei dintre circuitele SVC ale
ADCE/GDCE şi DTE/DCE (este posibil ca circuitul SVC
DTE/DCE să nu fie încă în starea pi).

p2 CERERE DE
INTEROGARE
înaintată de
GDLP(ADLP)

Determinarea existenţei resurselor suficiente pentru
înaintarea cererii; în caz afirmativ va avea loc alocarea
resurselor şi înaintarea pachetului de Mod S de tip CERERE
De INTEROGARE a procesului de reformatare; în caz
contrar se va trece în starea CERERE DE ANULARE
înaintată de echipamentul ADCE(GDCE) echipamentului
GDLP(ADLP) (p7).

p3 CERERE DE
INTEROGARE
înaintată de
ADCE(GDCE)

Determinarea existenţei resurselor suficiente pentru
înaintarea cererii; în caz afirmativ va avea loc alocarea
resurselor şi înaintarea pachetului de Mod S de tip CERERE
De INTEROGARE pentru procesarea cadrelor; în caz
contrar se va transmite un pachet de tip CERERE DE
ANULARE a procesului de reformatare şi trecerea în starea
p1. Trebuie ca CEREREA DE INTEROGARE Mod S să nu
fie înaintată procesorului XDCE omolog.

p4 TRANSFER DE DATE Nicio acţiune.

p6 CERERE DE
ANULARE înaintată de
GDLP(ADLP)

Eliberarea tutror resurselor, transmiterea unui pachet de tip
CONFIRMARE A ANULĂRII Mod S către echipamentul
XDCE omolog şi trecerea în starea p1.

p7 CERERE DE
ANULARE înaintată de
ADCE(GDCE)
echipamentului
GDLP(ADLP)

Înaintarea pachetului de tip CERERE DE ANULARE Mod S
echipamentului XDCE omolog prin intermediul procesării
cadrelor.

d1 PREGĂTIT PENTRU
CONTROLUL
FLUXURILOR

Nicio acţiune.

d2 CERERE DE
RESETARE înaintată
de GDLP(ADLP)

Retragerea din fereastra de control a tuturor pachetelor de
tip DATE de Mod S transmise echipamentului XDCE
omolog; respingerea tuturor pachetelor de DATE care
reprezintă secvenţe cu bit M transmise parţial şi respingerea
tuturor pachetelor de Mod S de tip ÎNTRERUPERE care
aşteaptă să fie transmise echipamentului XDCE omolog;
resetarea tuturor contoarelor ferestrei de control la 0 (pct.
5.2.6.7.1). Transmiterea CONFIRMĂRII RESETĂRII
pachetelor de Mod S procesorului XDCE omolog. Revenirea
SVC la starea d1; Înaintarea unui pachet de tip CERERE
DE RESETARE Mod S a procesului de reformatare.

d3 CERERE DE
RESETARE înaintată
de ADCE(GDCE)
procesorului
GDLP(ADLP)

Retragerea din fereastra de control a tuturor pachetelor de
tip DATE de Mod S transmise echipamentului XDCE
omolog; respingerea tuturor pachetelor de DATE care
reprezintă secvenţe cu bit M transmise parţial şi respingerea
tuturor pachetelor de Mod S de tip ÎNTRERUPERE care
aşteaptă să fie transmise echipamentului XDCE omolog;
resetarea tuturor contoarelor ferestrei de control la 0 (pct.
5.2.6.7.1); Înaintarea pachetului de tip CERERE DE
RESETARE Mod S echipamentului XDCE omolog prin
intermediul procesării cadrelor.

i1 GDLP(ADLP)
PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE

Nicio acţiune.

i2 ÎNTRERUPERE
GDLP(ADLP)
TRANSMISĂ

Înaintarea pachetului de tip ÎNTRERUPERE primit de la
echipamentul XDCE omolog procesului de reformatare.

j1 ADCE(GDCE)
PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE

Nicio acţiune.

j2 ÎNTRERUPERE
ADCE(GDCE)

Înaintarea pachetului de tip ÎNTRERUPERE primit de la
procesul de reformatare.



TRANSMISĂ
f1 ADCE(GDCE)

PREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE

Nicio acţiune.

f2 ADCE(GDCE)
NEPREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE

Nicio acţiune.

g1 GDLP(ADLP)
PREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE

Nicio acţiune.

g2 GDLP(ADLP)
NEPREGĂTIT
PENTRU RECEPŢIE

Nicio acţiune.

Tabelul 5-15. Efectul echipamentului GDLP(ADLP) asupra stărilor de nivel pachet pregătit ale
echipamentului ADCE(GDCE) 

Pachetul recepţionat de la GDLP(ADLP) (A se
vedea Nota 2)

Stările ADCE(GDCE) (A se vedea notele 1 şi 3)
NIVEL PACHET PREGĂTIT r1

CH = 0 fără prezenţa TC (A se vedea Nota 4) sau
CH = 0 într-un pachet de tip ACCEPTARE
INTEROGARE înaintat de ADLP

A = RESPINGE

Antet de pachet nealocat A = RESPINGE

Iniţiere interogare, anulare interogare, DATE,
întrerupere, controlul fluxurilor sau resetare

A se vedea tabelul 5-16

   NOTE:  
   1. Starea echipamentului XDCE nu este în mod necesar aceeaşi cu starea interfeţei DTE/DCE. 
   2. Toate pachetele provenind de la procesorul XDLP omolog au fost verficate pentru a se stabili
dacă reprezintă duplicate înaintea evaluării prin metoda reprezentată în acest tabel. 
   3. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; RESPINGE indică faptul că pachetul recepţionat trebuie
anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce INVALID indică faptul
că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   4. Acolo unde CH=0 şi într-un pachet de tip CERERE DE ANULARE înaintat de un procesor
ADLP sau GDLP sau într-un pachet de tip CONFIRMARE DE ANULARE înaintat de un procesor
ADLP sau GDLP este conţinut un TC valid, acest pachet este gestionat coform specificaţiilor de la
pct. 5.2.5.1.2.3 şi conform tabelului 5-16. 

Tabelul 5-16. Efectul echipamentului GDLP(ADLP) asupra stărilor de iniţiere şi anulare interogare
ale echipamentului ADCE (GDCE) 

Stările de iniţiere şi anulare interogare ale echipamentului ADCE(GDCE)

Pachetul
recepţionat de

la
GDLP(ADLP)
(A se vedea

nota 2)

PREGĂTIT
p1

CERERE DE
INTEROGA-
RE înaintată

de
GDLP(ADLP)

p2

CERERE DE
INTEROGA-
RE înaintată

de
ADCE(GDCE)

p3

TRANSFER
DE DATE

p4

CERERE DE
ANULARE
înaintată de

GDLP(ADLP)
p6

CERERE DE
ANULARE
înaintată de

ADCE(GDCE)
către GDLP
(ADLP) p7

Eroare de
format (A se

vedea nota 3)

A=
EROARE

(A se
vedea

Nota 10) S
= p7 D =
33 (A se

vedea nota
9)

A= EROARE
S = p7 D =
33 (A se

vedea nota
6)

A= EROARE
S = p7 D = 33
(A se vedea
notele 6 şi 9)

A se vedea
tabelul 5-17

A= EROARE
S = p7 D =
25 (A se

vedea nota
6)

A=
RESPINGE



CERERE DE
INTEROGARE

A =
NORMAL

(pct.
5.2.6.3.1)

S = p2
(cere de
înaintare

către DCE)

A= EROARE
S = p7 D =
21 (A se

vedea nota
6)

Nu se aplică
(A se vedea

nota 4)

Nu se
aplică (A se
vedea nota

4)

A= EROARE
S = p7 D =
25 (A se

vedea nota
6)

A=
RESPINGE

ACCEPTARE
INTEROGARE

A=
EROARE

S = p7 D =
20 (A se

vedea nota
10)

A= EROARE
S = p7 D = 2i
(A se vedea

nota 6)

A = NORMAL
(pct.

5.2.6.3.1) S =
p4 (înaintare
către DCE),

sau A =
EROARE S =
p7 D = 42 (A

se vedea nota
6)

A=
EROARE S
= p7 D = 23
(A se vedea

nota 6)

A= EROARE
S = p7 D =
25 (A se

vedea nota
6)

A=
RESPINGE

CERERE DE
ANULARE

A =
NORMAL

(pct.
5.2.6.3.3)
S = p6 (a

nu se
înainta)

A = NORMAL
(pct.

5.2.6.3.3) S =
p6 (a se

înainta către
DCE)

A = NORMAL
(pct.

5.2.6.3.3) S =
p6 (a se

înainta către
DCE)

A =
NORMAL

(pct.
5.2.6.3.3) S
= p6 (a se

înainta
către DCE)

A=
RESPINGE

A = NORMAL
(pct.

5.2.6.3.3) S =
p1 (a nu se

înainta)

CONFIRMARE
DE ANULARE

A=
EROARE

S = p7 D =
20 (A se

vedea nota
10)

A= EROARE
S = p7 D =
21 (A se

vedea nota
6)

A= EROARE
S = p7 D = 22
(A se vedea

nota 6)

A =
EROARE S
= p7 D = 23
(a se vedea

nota 6)

A= EROARE
S = p7 D =
25 (A se

vedea nota
6)

A = NORMAL
(5.2.6.3.3) S =

p1 (a nu se
înainta)

DATE,
întrerupere,

controlul
fluxurilor sau

resetarea
pachetelor

A =
EROARE

S = p7 D =
20 (A se

vedea nota
10)

A = EROARE
S = p7 D =
21 (A se

vedea notele
6 şi 9)

A = EROARE
S = p7; D =

22 (A se
vedea notele

5 şi 6)

A se vedea
tabelul 5-17

A = EROARE
S = p7 D =
25 (A se

vedea nota
6)

A =
RESPINGE

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu trebuie să aibă în mod necesar aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Toate pachetele provenind de la procesorul XDLP omolog au fost verficate pentru a se stabili
dacă reprezintă duplicate înaintea evaluării prin metoda reprezentată în acest tabel. 
   3. O eroare de format poate rezulta atunci când o secvenţă de bit S are lungimea primului
pachet sau a unuia dintre pachetele intermediare mai mică decât lugimea maximă, sau, altfel, în
cazul unui câmp LV invalid într-un pachet de tip CERERE DE INTEROGARE, ACCEPTARE
INTEROGARE, CERERE DE ANULARE sau ÎNTRERUPERE. Nu exista nicio altă eroare de Mod
S detectată. 
   4. Echipamentul ADCE alocă toate numerele canalelor utilizate între procesoarele ADLP şi
GDLP şi, deci, nu poate exista conflict de interogări. Când este recepţionat un pachet de tip
CERERE DE APEL înaintat de GDLP având un număr temporar de canal asociat cu un circuit
SVC aflat în starea p4, asocierea numărului temporar de canal cu cel permanent este anulată (pct.
5.2.5.1.2.3). 
   5. Nu se aplică procesorului GDLP. 
   6. Procedura ce se aplică la constatarea erorilor constă în întreprinderea acţiunilor specificate
pentru trecerea în starea p7 (inclusiv transmiterea unui pachet de tip CERERE DE ANULARE
procesorului XDLP omolog) şi transmiterea, în plus, a unui pachet de tip CERERE DE ANULARE
echipamentului DCE (prin intermediul procesului de reformatare). 
   7. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; RESPINGE indică faptul că pachetul recepţionat trebuie
anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce INVALID indică faptul
că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   8. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal



pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 
   9. Este declarată condiţie de eroare şi se permite trecerea în starea p7 numai dacă este
cunoscută fără echivoc adresa echipamentului DTE de la sol. Altfel, acţiunea întreprinsă este
aceea de a respinge pachetul. 
   10. Procedura pentru erori constă în întreprinderea acţiunilor specificate pentru trecerea în
starea p7 (inclusiv transmiterea unui pachet de tip CERERE DE ANULARE procesorului XDLP)
însă fără transmiterea niciunui pachet de tip CERERE DE ANULARE echipamentului DCE local. 

Tabelul 5-17. Efectul echipamentului GDLP(ADLP) asupra stărilor de resetare ale echipamentului
ADCE(GDCE) 

Stările de resetare ale echipamentului ADCE(GDCE) (A se vedea notele 1, 4 şi 5)

Pachet recepţionat de la
GDLP (ADLP) (A se vedea

nota 2)

PREGĂTIT PENTRU
CONTROLUL FLUXURILOR

d1
CERERE DE RESETARE

înaintată de GDLP(ADLP) d2
CERERE DE RESETARE
înaintată de ADCE(GDCE)

către GDLP(ADLP) d3

CERERE DE RESETARE A = NORMAL (pct. 5.2.6.7) S
= d2 (înaintare către DCE)

A = RESPINGE A = NORMAL (pct. 5.2.6.7) S
= d1 (a nu se înainta)

CONFIRMARE DE
RESETARE

A = EROARE S = d3 D = 27
(A se vedea nota 3)

A = EROARE S = d3 D = 28
(A se vedea nota 3)

A = NORMAL (pct. 5.2.6.7) S
= d1 (a nu se înainta)

ÎNTRERUPERE A se vedea tabelul 5-18 A = EROARE S = d3 D = 28
(A se vedea nota 3)

A = RESPINGE

CONFIRMARE DE
ÎNTRERUPERE

A se vedea tabelul 5-18 A = EROARE S = d3 D = 28
(A se vedea nota 3)

A = RESPINGE

Pachet de tip DATE sau
pentru controlul fluxurilor

A se vedea tabelul 5-19 A = EROARE S = d3 D = 28
(A se vedea nota 3)

A = RESPINGE

Eroare de format (A se
vedea Nota 6)

A = EROARE S = d3 D = 33
(A se vedea nota 3)

A = EROARE S = d3 D = 33
(A se vedea nota 3)

A = RESPINGE

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu se află în mod necesar în aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Toate pachetele provenind de la procesorul XDLP omolog au fost verficate pentru a se stabili
dacă reprezintă duplicate înaintea evaluării prin metoda reprezentată în acest tabel. 
   3. Procedura pentru erori constă în întreprinderea acţiunilor specificate pentru trecerea în starea
d3 (inclusiv înaintarea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE procesorului XDLP omolog) şi
transmiterea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE echipamentului DCE (prin intermediul
funcţiei de formatare). 
   4. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; RESPINGE indică faptul că pachetul recepţionat trebuie
anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce INVALID indică faptul
că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   5. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal
pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 
   6. O eroare de format poate rezulta atunci când o secvenţă de bit S are lungimea primului
pachet sau a unuia dintre pachetele intermediare mai mică decât lugimea maximă, sau, altfel, în
cazul unui câmp LV invalid într-un pachet de tip CERERE DE INTEROGARE, ACCEPTARE
INTEROGARE, CERERE DE ANULARE sau ÎNTRERUPERE. Nu exista nicio altă eroare de Mod
S detectabilă.  

Tabelul 5-18. Efectul echipamentului GDLP(ADLP) asupra stărilor echipamentului ADCE(GDCE)
de transfer al pachetelor de întrerupere 



Stările echipamentului ADCE(GDCE) de transfer al pachetelor de întrerupere (A
se vedea notele 1, 3 şi 4)

Pachetul recepţionat de la GDLP
(ADLP) (A se vedea nota 2)

GDLP(ADLP) PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE i1

ÎNTRERUPERE GDLP(ADLP)
TRANSMISĂ i2

ÎNTRERUPERE (A se vedea nota 6) A = NORMAL (pct. 5.2.6.4.5) S = i2
(înaintare către DCE)

A = EROARE S = d3 D = 44 (A se
vedea nota 5)

Stările echipamentului ADCE(GDCE) de transfer al pachetelor de întrerupere (A
se vedea notele 1, 3 şi 4)

Pachetul recepţionat de la GDLP
(ADLP) (A se vedea nota 2)

ADCE(GDCE) PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE j1

TRANSMITEREA ÎNTRERUPERII
ADCE(GDCE) J2

CONFIRMARE DE ÎNTRERUPERE A = EROARE S = d3 D = 43 (A se
vedea nota 5)

A = NORMAL (pct. 5.2.6.4.5) S = j1
(confirmare de înaintare către DCE)

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu se află neapărat în aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Toate pachetele provenind de la procesorul XDLP omolog au fost verficate pentru a se stabili
dacă reprezintă duplicate înaintea evaluării prin metoda reprezentată în acest tabel. 
   3. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   4. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal
pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 
   5. Procedura pentru erori constă în întreprinderea acţiunilor specificate pentru trecerea în starea
d3 (inclusiv înaintarea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE procesorului XDLP omolog) şi
transmiterea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE echipamentului DCE (prin intermediul
procesului de reformatare). 
   6. Lungimile câmpului de date de utilizator pentru pachetele de tip ÎNTRERUPERE care
depăşesc 32 de octeţi sau pachetele de tip ÎNTRERUPERE care nu aparţin secvenţei, sunt
considerate erori. 

Tabelul 5-19. Efectul echipamentului GDLP(ADLP) asupra stărilor echipamentului ADCE(GDCE)
de transfer al pachetelor de control al fluxurilor 

Stările ADCE(GDCE) de transfer al pachetelor de control al fluxurilor (A se
vedea notele 1, 6 şi 7)

Pachetul recepţionat de la GDLP
(ADLP) (A se vedea nota 2)

ADCE(GDCE) PREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE f1

ADCE(GDCE) NEPREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE f2

Pachet de DATE cu PR invalid (A se
vedea nota 3)

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 8)

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 8)

Pachet de DATE cu PR valid, PS sau
subcâmp LV invalide (A se vedea
notele 4 şi 5)

A = RESPINGE însă se va procesa
valoarea PR şi se va transmite un
pachet de tip REJECTARE care să
conţină valoarea PS aşteptată (A se

vedea nota 5)

A = RESPINGE însă se va procesa
valoarea PR şi se va transmite un
pachet de tip REJECTARE care să

conţină valoarea PS aşteptată atunci
când expiră condiţia de indisponibilitate

Pachet de DATE cu PR, PS şi lungime
a câmpului LV valide

A = NORMAL (pct. 5.2.6.4.4)
(înaintare)

A = PROCESEAZĂ, dacă acţiunea
este posibilă; sau A = RESPINGE însă

se va procesa valoarea PR şi se va
transmite un pachet de tip

REJECTARE care să conţină valoarea
PS aşteptată când expiră condiţia de

indisponibilitate

Stările ADCE(GDCE) de transfer al pachetelor de control al fluxurilor (A se



vedea notele 1, 6 şi 7)
Pachetul recepţionat de la
GDLP(ADLP) (A se vedea nota 2)

GDLP(ADLP) PREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE g1

GDLP(ADLP) NEPREGĂTIT PENTRU
RECEPŢIE g2

Pachet de tip RR, RNR sau
REJECTARE cu PR invalid (A se
vedea nota 3)

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 8)

A = EROARE S = d3 D = 2 (A se vedea
nota 8)

Câmp de tip RR cu PR valid (A se
vedea nota 9)

A = NORMAL (pct. 5.2.6.5) A = NORMAL (pct. 5.2.6.6) S = g1

Pachet de tip RNR cu PR valid (A se
vedea nota 9)

A = NORMAL (pct. 5.2.6.5) S = g2 A = NORMAL (pct. 5.2.6.6)

Pachet de tip REJECTARE cu PR valid
(A se vedea nota 9)

A = NORMAL (pct. 5.2.6.5) A = NORMAL (pct. 5.2.6.6) S = g1

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu trebuie să aibă în mod necesar aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Toate pachetele provenind de la procesorul XDLP omolog au fost verficate pentru a se stabili
dacă reprezintă duplicate înaintea evaluării prin metoda reprezentată în acest tabel. 
   3. O valoare PR invalidă este o valoare mai mică decât valoarea PR (modulo 16) a ultimului
pachet transmis de către procesorul XDLP omolog, sau mai mare decât valoarea PS a pachetului
de date care urmează a fi transmis de către procesorul XDLP. 
   4. O valoare PS invalidă este o valoare diferită de următoarea valoare PS aşteptată. 
   5. Un subcâmp LV invalid este un subcâmp care reprezintă o valoare care este prea mare pentru
lungimea segmentului recepţionat. În situaţia unei erori de câmp la nivelul LV care are ca efect
scăderea încrederii în corectitudinea celorlalte câmpuri ale pachetului, pachetul este respins fără
întreprinderea niciunei alte acţiuni. 
   6. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   7. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal
pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 
   8. Procedura utilizată în cazul constatării erorilor constă în întreprinderea acţiunilor specificate
pentru trecerea în starea d3 (inclusiv înaintarea unui pachet de tip CERERE DE RESETARE
procesorului XDLP omolog) şi transmiterea a unui pachet de tip CERERE DE RESETARE
echipamentului DCE (prin intermediul procesului de reformatare). 
   9. Pachetele de tip RR, RNR şi REJECTARE nu au nicio semnificaţie capăt - la - capăt şi nu sunt
înaintate echipamentului DCE. 
   10. Recepţionarea unui pachet a cărui mărime este mai mică decât mărimea maximă de pachet
cu bitul M = 1 va determina generarea unei resetări iar restul secvenţei va fi respinsă. 

Tabelul 5-20. Efectul echipamentului DCE asupra stărilor de iniţiere şi anulare interogare ale
echipamentului ADCE(GDCE) 

Stările de iniţiere şi anulare interogare ale echipamentului ADCE(GDCE) 
(A se vedea notele 1, 7 şi 8)

Pachetul
recepţionat de
la DCE (A se

vedea notele 2
şi 4)

PREGĂTIT
p1

CERERE DE
INTEROGA-
RE înaintată

de
GDLP(ADLP)

p2

CERERE DE
INTEROGARE

înaintată de
ADCE(GDCE)

p3

TRANSFER
DE DATE

p4

CERERE DE
ANULARE
înaintată de

GDLP(ADLP)
p6

CERERE DE
ANULARE
înaintată de

ADCE(GDCE)
către

GDLP(ADLP)
p7

CERERE DE A = INVALID (A INVALID (A se INVALID (A INVALID (A INVALID (A



INTEROGARE
(A se vedea
nota 6)

NORMAL
(pct.

5.2.6.3.1) S
= p3

(înaintare)

se vedea
nota 5)

vedea nota 3) se vedea
nota 3)

se vedea
nota 3)

se vedea nota
3)

ACCEPTARE
INTEROGARE
(A se vedea
nota 4)

A=
RESPINGE

A= NORMAL
S = p4

(înaintare)

INVALID (A se
vedea nota 3)

INVALID (A
se vedea
nota 3)

A=
RESPINGE

A=
RESPINGE

CERERE DE
ANULARE (A
se vedea nota
4)

A=
RESPINGE

A = NORMAL
(pct.

5.2.6.3.3) S =
p7 (înaintare)

A = NORMAL
(pct. 5.2.6.3.3)

S = p7
(înaintare)

A =
NORMAL

(pct.
5.2.6.3.3) S

= p7
(înaintare)

A=
RESPINGE

A=
RESPINGE

Pachete de tip
DATE,
ÎNTRERUPERE
sau
RESETARE (A
se vedea nota
4)

A=
RESPINGE

INVALID (A
se vedea
nota 3)

INVALID (A se
vedea nota 3)

A se vedea
tabelul 5-21

A=
RESPINGE

A=
RESPINGE

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu trebuie să aibă în mod necesar aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Acesta este pachetul echipamentului DTE recepţionat prin intermediul echipamentului DCE
după încheierea tuturor etapelor de procesare. Procedurile locale de la nivelul interfeţei DTE/DCE
(precum cele pentru RR, RNR şi REJECTARE, dacă sunt derulate), nu afecteză echipamentul
XDCE în mod direct. Toate procedurile pentru erori specificate de standardul ISO 8208 au fost
derulate. Prin urmare, anumite pachete sunt rejectate de interfaţă şi nu sunt reprezentate în acest
tabel. 
   3. Echipamentul DCE, în cursul derulării protocolului cu echipamentul DTE, va detecta această
situaţie de eroare, astfel încât pachetul eronat poate fi considerat a "nu ajunge" niciodată la
echipamentul XDCE; a se vedea, de asemenea, nota 2. 
   4. Nu este necesar ca numărul canalului pentru echipamentul DTE/DCE să fie acelaşi cu
numărul de canal utilizat pentru ADCE/GDCE; un pachet provenind de la echipamentul DTE, care
conţine un număr de canal este asociat cu un canal de la bord/sol prin intermediul unei tabele de
corespondenţă stabilită anterior. Dacă nu există niciuna, atunci, prin definiţie, canalul
echipamentului DTE/DCE se raportează la un canal de la bord/sol aflat în starea p1. 
   5. Echipamentul ADCE alocă toate numerele canalelor utilizate între procesoarele ADLP şi
GDLP; prin urmare nu poate fi întâlnit un conflict de interogări (definit prin p5 conform standardului
ISO 8208); a se vedea, de asemenea, nota 4. 
   6. O CERERE DE INTEROGARE provenind de la echipamentul DTE nu poate fi asociată
niciodată cu un număr de canal al unui echipament XDCE care nu se află în starea p1. 
   7. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   8. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal
pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 

Tabelul 5-21. Efectul echipamentului DCE asupra stărilor de resetare ale echipamentului
ADCE(GDCE) 

Stările de resetare ale echipamentului ADCE(GDCE) (A se vedea notele 1, 4 şi 5)
Pachet recepţionat de la
DCE (A se vedea nota 2)

PREGĂTIT PENTRU
CONTROLUL FLUXURILOR

CERERE DE RESETARE
înaintată de GDLP(ADLP) d2

CERERE DE RESETARE
înaintată de ADCE(GDCE)



d1 către GDLP(ADLP) d3
CERERE DE RESETARE A = NORMAL (pct. 5.2.6.7) S

= d3 (înaintare)
A = NORMAL (pct. 5.2.6.7) S

= d1 (înaintare)
A = RESPINGE

CONFIRMARE DE
RESETARE

INVALID (A se vedea nota 3) INVALID (A se vedea nota 3) INVALID (A se vedea nota 3)

ÎNTRERUPERE A se vedea tabelul 5-22 A = RESPINGE A se reţine pachetul de
întrerupere până la

finalizarea resetării de Mod S

CONFIRMARE DE
ÎNTRERUPERE

A se vedea tabelul 5-22 A = RESPINGE INVALID (A se vedea nota 3)

DATE (A se vedea nota 2) A = NORMAL (pct. 5.2.6.4)
(înaintare)

A = RESPINGE A se reţine datele până la
finalizarea resetării de Mod S

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu se află neapărat în aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Acesta este pachetul echipamentului DTE recepţionat prin intermediul echipamentului DCE
după încheierea tuturor etapelor de procesare. Procedurile locale de la nivelul interfeţei DTE/DCE
(precum cele pentru RR, RNR şi REJECTARE, dacă sunt derulate), nu afecteză echipamentul
XDCE în mod direct. Toate procedurile pentru erori specificate de standardul ISO 8208 au fost
derulate. Prin urmare, anumite pachete sunt rejectate de interfaţă şi nu sunt reprezentate în acest
tabel. 
   3. Echipamentul DCE, în cursul derulării protocolului cu echipamentul DTE, va detecta această
situaţie de eroare, astfel încat pachetul eronat poate fi considerat a "nu ajunge" niciodată la
echipamentul XDCE; a se vedea, de asemenea, nota 2. 
   4. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   5. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal
pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 

Tabelul 5-22. Efectul echipamentului DCE asupra stărilor echipamentului ADCE(GDCE) de transfer
al pachetelor de întrerupere 

Stările echipamentului ADCE(GDCE) de transfer al pachetelor de întrerupere (A
se vedea notele 1, 4 şi 5)

Pachetul recepţionat de la DCE (A se
vedea nota 2)

GDLP(ADLP) PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE i1

ÎNTRERUPERE GDLP(ADLP)
TRANSMISĂ i2

CONFIRMAREA ÎNTRERUPERII (A se
vedea nota 6) INVALID (A se vedea nota 3) A = NORMAL (pct. 5.2.6.4.5) S = i1

(înaintare)

Stările echipamentului ADCE(GDCE) de transfer al pachetelor de întrerupere (A
se vedea notele 1, 4 şi 5)

Pachetul recepţionat de la DCE (A se
vedea nota 2)

ADCE(GDCE) PREGĂTIT PENTRU
ÎNTRERUPERE j1

ÎNTRERUPERE ADCE(GDCE)
TRANSMISĂ j2

ÎNTRERUPERE A = NORMAL (pct. 5.2.6.4.5) S = j2
(înaintare) INVALID (A se vedea nota 3)

   NOTE:  
   1. Echipamentul XDCE nu se află neapărat în aceeaşi stare ca interfaţa DTE/DCE. 
   2. Acesta este pachetul echipamentului DTE recepţionat prin intermediul echipamentului DCE
după încheierea tuturor etapelor de procesare. Procedurile locale de la nivelul interfeţei DTE/DCE
(precum cele pentru RR, RNR şi REJECTARE, dacă sunt derulate), nu afecteză echipamentul
XDCE în mod direct. Toate procedurile stabilite în cazul constatării erorilor specificate de



standardul ISO 8208 au fost derulate. Prin urmare, anumite pachete sunt rejectate de interfaţă şi
nu sunt reprezentate în acest tabel. 
   3. Echipamentul DCE, în cursul derulării protocolului cu echipamentul DTE, va detecta această
situaţie de eroare, astfel încat pachetul eronat poate fi considerat a "nu ajunge" niciodată la
echipamentul XDCE; a se vedea, de asemenea, nota 2. 
   4. Înregistrările din tabel sunt definite după cum urmează: A=acţiunea care trebuie întreprinsă,
S=starea în care trebuie să se treacă, D=codul de diagnostic care trebuie utilizat în pachetele
generate ca urmare a acţiunii întreprinse; "RESPINGE" indică faptul că pachetul recepţionat
trebuie anulat în cazul memoriilor intermediare ale procesoarelor XDLP, în timp ce "INVALID"
indică faptul că nu poate exista combinaţia respectivă pachet/stare. 
   5. Numărul dintre paranteze de sub înregistrarea "A=NORMAL" din tabel reprezintă numărul
paragrafului prezentei reglementări care defineşte acţiunile întreprinse pentru a procesa normal
pachetul recepţionat. Dacă nu este menţionat numărul niciunui paragraf, procesarea normală este
definită de înregistrarea din tabel. 

Tabelul 5-23. Numerele alocate pentru identificarea mesajelor de radioemisie (broadcast) 

Indicativul mesajului de
radioemisie (broadcast) uplink Alocare

0016 Invalid

0116 Rezervat (corecţie GNSS diferenţială)

3016 Invalid

3116 Rezervat pentru ACAS

radioemisie (broadcast) Avertizare de
Decizie (RA))

3216
Rezervat pentru ACAS radioemisie
(broadcast) ACAS)

Altele Nealocat

Indicativul mesajului de
radioemisie (broadcast) downlink Alocare

0016 Invalid

0216
Rezervat (servicii pentru informare asupra
traficului)

1016 Raport privind capacitatea legăturii de date

2016 Cod de identificare al aeronavei

FE16 Cerere de actualizare

FF16 Cerere de căutare

Altele Nealocat

Tabelul 5-24. Alocarea numerelor regiştrilor 

Numărul
registrului

de
transponder

Alocare

0016 Invalid

0116 Nealocat

0216 Comm-B legat, al 2-lea segment



0316 Comm-B legat, al 3-lea segment

0416 Comm-B legat, al 4-lea segment

0516 Poziţia aeronavei în zbor cu squitter extins

0616 Poziţia aeronavei la sol cu squitter extins

0716 Statusul squitterului extins

0816 Indicativul şi tipul squitterului extins

0916 Viteza de zbor cu squitter extins

0A16 Informaţii cu privire la evenimentul declansator al
squitterului extins

0B16 Informaţii aer/aer 1 (starea aeronavei)

0C16 Informaţii aer/aer 2 (intenţia aeronavei)

0D16 - 0E16 Rezervat pentru informaţiile aer/aer

0F16 Rezervat pentru ACAS

1016 Raportul privind capacitatea legăturii de date

1116 - 1616 Rezervat pentru extinderea raportului privind capacitatea
legăturii de date

1716 Raportul privind capacitatea GICB de uz comun

18-16-1F16 Rapoartele privind capacitatea serviciilor specifice de Mod S

2016 Codul de identificare al aeronavei

2116 Înmatricularea aeronavei şi a companiei aeriene

2216 Poziţiile antenelor

2316 Rezervat pentru poziţiile antenelor

2416 Rezervat pentru parametrii aeronavei

2516 Tipul de aeronavă

2616 - 2F16 Nealocate

3016 Avertizare de Decizie activă ACAS

3116 - 3F16 Nealocate

4016 Intenţia selectată este în plan vertical

4116 Indicativul următorului punct pe calea aeriană

4216 Poziţia următorului punct pe calea aeriană

4316 Informaţii referitoare la următorul punct pe calea aeriană

4416 Rapoarte meteorologice din aer cu caracter regulat

4516 Raport meteorologic privind pericolele

4616 Rezervat pentru sistemul de management al zborurilor (Mod
1)

4716 Rezervat pentru sistemul de management al zborurilor (Mod
2)

4816 Raport privind canalul VHF

4916 - 4F16 Nealocate

5016 Raport privind track-ul şi virajele

5116 Raportarea poziţiei curente

5216 Raportarea poziţiei curente cu rezoluţie fină

5316 Vector de stare raportat din poziţia de zbor



5416 Punct pe calea aeriană 1
5516 Punct pe calea aeriană 2

5616 Punct pe calea aeriană 3

5716 - 5E16 Nealocat

5F16 Monitorizarea parametrilor cvasi-statici

6016 Raport privind capul magnetic şi viteza

6116 Statusul de urgenţă/prioritate al squitterului extins

6216 Rezervat pentru starea finală şi informaţii de status

63
16 Rezervat pentru squitter extins

6416 Rezervat pentru squitter extins

6516 Statusul operaţional al aeronavei

6616 - 6F16 Rezervat pentru squitter extins

7016 - 7516 Rezervat pentru parametrii downlink viitori ai aeronavei

7616 - E016 Nealocat

E116 - E216 Rezervat pentru echipamentul de test BITE de Mod S

E316 Numărul tipului/de componentă al transponderului

E416 Numărul versiunii de software a transponderului

E516 Numărul de componentă al unităţii ACAS

E616 Numărul versiunii de software al unităţii ACAS

E716 - F016 Nealocat

F116 Aplicaţii militare

F216 Aplicaţii militare

F316 Nealocat

   Notă  
    În contextul tabelului 5-24, noţiunea de "aeronavă" poate fi înţeleasă ca "aeronavă echipată cu
transponder", "pseudo-aeronavă (ex. un obstacol)" sau "vehicul". 

Tabelul 5-25. Alocarea numerelor pentru canalele MSP 

Numărul
canalului

uplink
Alocare

0 Invalid

1 Rezervat (managementul serviciilor specifice)

2 Rezervat (servicii de informare a traficului)

3 Rezervat (alerta sol-aer)

4 Rezervat (poziţie determinată la sol)

5 Controlul nivelului sensibilităţii ACAS

6 Rezervat (cerere pentru servicii sol-aer)

7 Rezervat (răspuns pentru servicii aer-sol)

8 - 63 Nealocate

Numărul
canalului
downlink

Alocare

0 Invalid

1 Rezervat (managementul serviciilor specifice)



2 Nealocat

3 Rezervat (flash de date)

4 Rezervat (cerere pentru poziţie)

5 Nealocat

6 Rezervat (răspuns pentru servicii sol - aer)

7 Rezervat (cerere pentru servicii aer - sol)

8 - 63 Nealocate

Figuri pentru Capitolul 5 

Figura 5-1. Structura câmpului SD 

Structura câmpului SD
 

Figura 5-2. Ierarhia substraturilor echipamentului DCE 

Ierarhia substraturilor echipamentului DCE
 

Figura 5-3. Pachetul de tip CERERE DE INTEROGARE înaintat de procesorul ADLP 

CERERE DE INTEROGARE
 

Figura 5-4. Pachetul de tip CERERE DE INTEROGARE înaintat de procesorul GDLP 

CERERE DE INTEROGARE
 

Figura 5-5. Pachetul de tip ACCEPTARE INTEROGARE înaintat de procesorul ADLP 

ACCEPTARE INTEROGARE
 

Figura 5-6. Pachetul de tip ACCEPTARE INTEROGARE înaintat de procesorul GDLP 

ACCEPTARE INTEROGARE
 

Figura 5-7. Pachetul de tip CERERE DE ANULARE înaintat de procesorul ADLP 

CERERE DE ANULARE
 

Figura 5-8. Pachetul de tip CERERE DE ANULARE înaintat de procesorul GDLP 



CERERE DE ANULARE
 

Figura 5-9. Pachetul de tip CONFIRMARE DE ANULARE înaintat de procesorul ADLP 

CONFIRMARE DE ANULARE
 

Figura 5-10. Pachetul de tip CONFIRMARE DE ANULARE înaintat de procesorul GDLP 

CONFIRMARE DE ANULARE
 

Figura 5-11. Pachetul de DATE 

DATE
 

Figura 5-12. Pachetul de tip ÎNTRERUPERE 

ÎNTRERUPERE
 

Figura 5-13. Pachetul de tip CONFIRMARE DE ÎNTRERUPERE 

CONFIRMARE DE ÎNTRERUPERE
 

Figura 5-14. Pachetul de tip REJECTARE 

REJECTARE
 

Figura 5-15. Pachetul de tip PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE 

PREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
 

Figura 5-16. Pachetul de tip NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE 

NEPREGĂTIT PENTRU RECEPŢIE
 

Figura 5-17. Pachetul de tip CERERE DE RESETARE 



CERERE DE RESETARE
 

Figura 5-18. Pachetul de tip CONFIRMARE DE RESETARE 

CONFIRMARE DE RESETARE
 

Figura 5-19. Pachetul de RUTARE 

RUTARE
 

Figura 5-20. Pachetul pentru multiplexare 

Pachetul pentru multiplexare
 

Figura 5-21. Pachetul MSP cu FORMAT SCURT 

FORMAT SCURT
 

Figura 5-22. Pachetul MSP cu FORMAT LUNG 

FORMAT LUNG
 

Figura 5-23. Câmpurile de control utilizate de pachetele de Mod S 

Câmpurile de control utilizate de pachetele de Mod S
 

CAPITOLUL 6
Legătura Digitală VHF Aer-Sol (VDL) 

   6.1. Definiţii şi capacităţi ale sistemului 
   Nota 1  
    Legătura digitală la frecvenţe foarte înalte (VHF) (VDL) Mod 2, cât şi VDL Mod 4 asigură
capacităţile necesare pentru serviciile de date. VDL Mod 3 asigură capacităţile necesare atât
pentru serviciile de voce cât şi pentru serviciile de date. Capacitatea pentru date reprezintă o
subreţea mobilă, componentă a reţelei de telecomunicaţii aeronautice (ATN). În plus, VDL poate
asigura şi funcţii în afara reţelei ATN. Standardele şi practicile recomandate (SARPs) pentru VDL
sunt definite şi menţionate mai jos. 
   Nota 2  
    Informaţii suplimentare despre VDL pot fi găsite în manualele specificaţiilor tehnice pentru VDL
Mod 2, VDL Mod 3 şi VDL Mod 4 (documentele OACI Doc 9776, 9805 şi 9816). 



   Nota 3  
    Secţiunile de la 6.1.2 la 6.8.2 conţin standarde şi practici recomandate pentru VDL Mod 2 şi
Mod 3. Secţiunea 6.9 conţine standarde şi practici recomandate pentru VDL Mod 4. 
   6.1.1. Definiţii 
    Supraveghere automată dependentă - Broadcast (ADS-B). Un mijloc prin care aeronavele,
vehiculele de aerodrom şi alte obiecte pot transmite şi/sau recepţiona în mod automat date
precum identitatea, poziţia şi alte date suplimentare, în mod corespunzător, prin radioemisie
(broadcast) utilizând o legătură de date. 
    Radioemisie (broadcast) . O transmisie de informaţii în legătură cu navigaţia aeriană care nu
este adresată unei sau unor anumite staţii. 
    Secvenţă burst. Un ansamblu format din unul sau mai multe unităţi de semnal adiacente şi
definite în timp care pot reprezenta informaţii şi protocoale de utilizator, semnalizare şi orice
preambul necesar. 
    Slot curent. Slotul în care începe recepţionarea unei transmisii. 
    Echipament terminal pentru circuitul de date (DCE). Echipamentul DCE este un echipament
care asigură accesul la reţea pentru a facilita comunicaţiile între echipamentele DTE. 
    Entitate pentru legătura de date (DLE). O maşină de stare care funcţionează pe bază de
protocoale care are capacitatea de a iniţia şi a gestiona o singură conexiune prin legătura de date. 
    Subnivelul pentru serviciile prin legătura de date (DLS). Subnivelul care se situează deasupra
subnivelului MAC. Pentru VDL Mod 4, subnivelul DLS se situează deasupra subnivelului VSS.
Serviciile DLS gestionează coada de aşteptare pentru transmisie, creează şi distruge entităţi DLE
pentru comunicaţiile orientate pe conexiuni, asigură facilităţile necesare pentru ca entitatea LME
să gestioneze serviciile DLS şi asigură facilităţile necesare comunicaţiilor fără conexiuni. 
    Echipament terminal de date (DTE). Un echipament DTE reprezintă un punct terminal al unei
conexiuni a subreţelei. 
    Cod Golay extins. Un cod pentru corectarea erorilor având capacitatea de a corecta mai mulţi
biţi eronaţi. 
    Cadru. Cadrul la nivelul legăturii de date este compus dintr-o secvenţă de câmpuri de adresă,
control, FCS şi informaţii. Pentru VDL Mod 2, aceste câmpuri sunt încadrate prin secvenţe
indicatoare de început şi încheiere, iar un cadru poate include sau nu un câmp de informaţii de
lungime variabilă. 
    Modulaţia cu schimbare de frecvenţă cu filtru Gaussian (GFSK). O tehnică de modulaţie cu
schimbare de frecvenţă şi fază continuă care utilizează două tonuri de modulaţie şi un filtru
Gaussian cu formă de impuls. 
    Canal de semnalizare globală (GSC). Un canal disponibil la nivel mondial care asigură controlul
comunicaţiilor. 
    Legătură. O legătură ce conectează o entitate DLE de la bordul unei aeronave cu o entitate DLE
aflată la sol şi este specificată în mod unic de combinaţia dintre adresa serviciului DLS de la bordul
aeronavei şi serviciul DLS de la sol. Deasupra fiecărui capăt al unei legături rezidă o entitate
diferită de subreţea. 
    Nivel de legătură. Nivelul care se află imediat deasupra nivelului fizic conform modelului OSI.
Nivelul de legătură asigură transferul sigur al informaţiilor prin mediul fizic. Acesta este împărţit în
subnivelul legătură de date şi subnivelul de control al accesului la mediu. 
    Entitate de management al legăturii (LME). O maşină cu un număr finit de stări al protocolului
care are capacitatea de a achiziţiona, stabili şi menţine o legătură cu un singur sistem omolog. O
entitate LME stabileşte conexiuni prin legătura de date şi prin subreţea, le transferă şi gestionează
subnivelul de control al accesului la mediul şi nivelul fizic. O entitate LME de la bordul unei
aeronave monitorizează calitatea comunicaţiei cu staţiile de la sol ale unui singur sistem aflat la
sol. O entitate VME de la bordul unei aeronave iniţiază câte o entitate LME pentru fiecare staţie de
la sol pe care o monitorizează. În mod similar, entitatea VME aflată la sol iniţiază câte o entitate
LME pentru fiecare aeronavă pe care o monitorizează. O entitate LME este ştearsă atunci când
comunicaţia cu sistemul omolog nu mai este viabilă. 
    Secvenţă burst de sincronizare M. Un bloc de biţi de date al canalului de management utilizat
de VDL Mod 3. Acest bloc conţine informaţii de semnalizare necesare pentru accesul la mediu şi



pentru monitorizarea stării legăturii. 
    Comanda suportului de comunicaţii (MAC). Subnivelul care achiziţionează calea de date şi care
comandă transportul biţilor prin calea de date. 
    Mod 2. Un mod VDL rezervat datelor care utilizează modulaţia D8PSK şi o schemă de control al
accesului multiplu prin sesizarea prezenţei purtătoarei (CSMA). 
    Mod 3. Un mod VDL pentru voce şi date care utilizează modulaţia D8PSK şi o tehnică de
control al accesului la mediu de tip TDMA. 
    Mod 4. Un mod VDL rezervat datelor care utilizează o schemă de modulaţie GFSK şi acces
multiplu cu diviziune în timp şi auto-organizare (STDMA). 
    Nivel fizic. Nivelul cel mai de jos în modelul OSI. Nivelul fizic este responsabil cu transmiterea
informaţiei binare prin mediul fizic (ex. radio-frecvenţă în spectrul VHF). 
    Calitatea serviciului. Informaţii referitoare la caracterisiticile transferului de date utilizate de
diverse protocoale de comunicaţii pentru a atinge niveluri variate de performanţă pentru utilizatorii
din reţea. 
    Cod Reed-Solomon. Un cod de corecţie a erorilor care are capacitatea de a corecta erori la
nivel de simbol. Întrucât erorile la nivel de simbol reprezintă grupuri de biţi, aceste coduri asigură o
capacitate crescută de corecţie a secvenţelor burst de erori. 
    Acces multiplu cu diviziune în timp şi auto-organizare (STDMA). O schemă de acces multiplu
bazată pe partajarea în timp a unui canal de radio-frecvenţă (RF) care utilizează: (1) segmente de
timp discrete şi adiacente ca resursă fundamentală partajată; şi (2) un set de protocoale
operaţionale care permite utilizatorilor accesul la aceste segmente de timp fără a recurge la o
staţie principală de control. 
    Segment. Un segment de timp dintr-o serie de segmente consecutive de timp de durate egale.
Fiecare transmisie de tip secvenţă burst începe odată cu începutul unui segment. 
    Conexiune de subreţea. O asociere pe termen lung dintre un echipament DTE de la bordul unei
aeronave şi un echipament DTE aflat la sol care utilizează interogări virtuale succesive pentru
menţinerea contextului la transferul legăturii. 
    Funcţia de convergenţă dependentă de subreţea (SNDCF). O funcţie care asigură
compatibilitatea caracteristicilor şi serviciilor unei anumite subreţele cu caracteristicile şi serviciile
cerute de echipamentul interreţea. 
    Entitate de subreţea. În această reglementare, sintagma "echipament DCE aflat la sol" va fi
folosit pentru entitatea de subreţea dintr-o staţie de la sol care comunică cu o aeronavă; sintagma
"echipament DTE aflat la sol" va fi folosit pentru entitatea de subreţea dintr-un router de la sol care
comunică cu o staţie de la bordul unei aeronave; iar sintagma "echipament DTE instalat la bordul
unei aeronave" va fi folosit pentru entitatea de subreţea de la bordul unei aeronave care comunică
cu staţia. O entitate de subreţea este o entitate la nivel de pachet aşa cum este definit de
standardul ISO 8208. 
    Nivel de subreţea. Nivelul care stabileşte, gestionează şi încheie conexiunile dintr-o subreţea. 
    Sistem. O entitate care are capacitatea VDL. Un sistem conţine una sau mai multe staţii şi
entitatea de management VDL asociată. Un sistem poate fi fie un sistem de la bordul unei
aeronave, fie un sistem aflat la sol. 
    Acces multiplu cu diviziune în timp (TDMA). O schemă de acces multiplu bazată pe partajarea
în timp a unui canal RF care utilizează: (1) segmente de timp discrete şi adiacente ca resursă
fundamentală partajată; şi (2) un set de protocoale operaţionale care permite utilizatorilor să
interacţioneze cu o staţie principală de control pentru medierea accesului la canal. 
    Grup de utilizatori. Un grup de staţii aflate la sol/instalate la bordul aeronavelor care împart o
conexiune de voce şi/sau date. Pentru comunicaţiile de voce, toţi membrii unui grup de utilizatori
pot accesa toate comunicaţiile. Pentru date, comunicaţiile presupun conexiuni punct-la-punct
pentru mesajele aer-sol şi conexiuni punct-la-punct şi de tip radioemisie broadcast pentru mesajele
sol-aer. 
    Entitate de management VDL. O entitate proprie VDL care asigură calitatea serviciului cerută de
SN_SME definită de ATN. O entitate VME utilizează entităţile LME (pe care le creează şi le
distruge) pentru a determina calitatea serviciilor oferite de sistemele omoloage. 



    Secvenţă burst VDL Mod 4. O secvenţă burst stabilită printr-o legătură digitală VHF (VDL) Mod
4 este compus dintr-o secvenţă de câmpuri ce conţin adresa sursei, ID-ul secvenţei burst,
informaţia, rezervarea segmentului de timp şi secvenţa de verificare a cadrului (FCS), încadrate
între indicatoare de început şi de sfârşit. 
   Notă  
    Începutul unei secvenţe burst poate apărea numai la intervale de timp cuantificate iar această
restricţie permite determinarea întârzierii la propagarea între emisie şi recepţie. 
    Sistem DLS pentru VDL Mod 4. Un sistem VDL care implementează serviciul DLS şi
protocoalele de subreţea pentru VDL Mod 4 pentru a transporta pachete ATN sau alt tip de
pachete. 
    Subnivelul pentru serviciile specifice VDL Mod 4 (VSS). Subnivelul care rezidă deaspura
subnivelului MAC şi asigură protocoale de acces specifice VDL Mod 4, inclusiv protocoale
rezervate, aleatoare şi fixe. 
    Staţie VDL. O entitate fizică aflată la bordul unei aeronave sau la sol care are capacităţi de VDL
Mod 2, 3 sau 4. 
   Notă  
    În contextul acestui capitol, o staţie VDL este numită, de asemenea, şi "staţie". 
    Codec de voce. Un codor/decodor de voce cu rată a biţilor scăzută. 
    Unitate de voce. Un dispozitiv care asigură o interfaţă audio şi de semnalizare simplex între
utilizator şi VDL. 
    Utilizator VSS. Un utilizator al serviciilor specifice VDL Mod 4. Utilizatorul VSS poate consta în
niveluri superioare prevăzute prin reglementările aplicabile sau într-o aplicaţie externă care
utilizează VDL Mod 4. 
   6.1.2. Canale radio şi canale funcţionale 
   6.1.2.1. Spectrul de radio-frecvenţă al unei staţii de la bordul unei aeronave. O staţie de la bordul
unei aeronave trebuie să poată fi acordată pe oricare dintre frecvenţele cuprinse în spectrul de
frecvenţe specificat în secţiunea 6.1.4.1 în limita a 100 de milisecunde de la primirea oricărei
comenzi de auto-reglaj. În plus, pentru VDL Mod 3, o staţie de bord se poate acorda pe orice canal
specificat în secţiunea 6.1.4.1, în limita a 100 de milisecunde după recepţionarea oricărei comenzi
de reglaj. 
   6.1.2.2. Spectrul de radio-frecvenţă al unei staţii aflate la sol. O staţie de la sol trebuie să poată
opera pe canalul care i-a fost alocat din spectrul de radio-frecvenţe specificat la pct. 6.1.4.1. 
   6.1.2.3. Canal comun de semnalizare. Frecvenţa 136,975 MHz trebuie rezervată pentru a servi
drept canal comun de semnalizare (CSC) pentru VDL Mod 2 la nivel mondial. 
   6.1.3. Capacităţile sistemului 
   6.1.3.1. Transparenţa datelor. Sistemul VDL trebuie să asigure transferul de date indiferent de
cod sau octet. 
   6.1.3.2. Radioemisie broadcast. Sistemul VDL trebuie să asigure servicii de radioemisie
broadcast a datelor la nivel de legătură (Mod 2) şi/sau servicii de radioemisie broadcast de date şi
voce (Mod 3). Pentru VDL Mod 3, serviciul de radioemisie broadcast a datelor trebuie să permită
capacitatea de multicast în reţea pentru emisiile de la sol. 
   6.1.3.3. Management de conexiune. Sistemul VDL trebuie să stabilească şi să menţină o cale de
comunicaţie sigură între aeronavă şi sistemul de la sol şi, în acelaşi timp, să permită, dar să nu
necesite intervenţia manuală. 
   Notă  
    În acest context, termenul "sigur" este definit de cerinţele pentru BER specificate la pct. 6.3.5.1. 
   6.1.3.4. Tranziţii în reţeaua de la sol. O aeronavă echipată pentru VDL trebuie să treacă de la o
staţie aflată la sol la alta atunci când circumstanţele o impun. 
   6.1.3.5. Capacitatea de voce. Sistemul VDL Mod 3 trebuie să permită operarea transparentă prin
voce şi în mod simplex pe baza accesului la canal de tipul "Ascultă înainte de a apăsa pentru a
vorbi". 
   6.1.4. Caracteristicile sistemelor de comunicaţii aer-sol prin legătura digitală VHF 
   6.1.4.1. Radio-frecvenţele utilizate trebuie selectate dintre frecvenţele aflate în banda 117,975 -
137 MHz. Cea mai joasă frecvenţă alocabilă trebuie să fie 118,000 MHz iar cea mai înaltă



frecvenţă alocabilă trebuie să fie 136,975 MHz. Ecartul dintre frecvenţele alocabile (spaţierea
dintre canale) trebuie să fie de 25 kHz. 
   Notă  
    Volumul V al prezentei reglementări prevede ca blocul de frecvenţe dintre 136,9 - 136,975 MHz
inclusiv să fie rezervat pentru comunicaţiile VHF aer-sol digitale. 
   6.1.4.2. Polarizarea proiectată pentru emisii trebuie să fie verticală. 
   6.2. Caracteristicile de sistem ale echipamentului de la sol 
   6.2.1. Funcţia de emisie a staţiei de la sol 
   6.2.1.1. Stabilitatea în frecvenţă. Radio-frecvenţele echipamentelor din staţiile VDL de la sol
trebuie să nu varieze mai mult de plus sau minus 0,0002 la sută (2 părţi per milion) faţă de
frecvenţa alocată. 
   Notă  
    Stabilitatea în frecvenţă pentru staţiile VDL de la sol care folosesc modulaţia DSB-AM este
specificată în partea a II-a a prezentei reglementări, capitolul 2 pentru ecartul de 25 kHz. 
   6.2.2. Puterea 
    Puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât să asigure o intensitate a câmpului de cel puţin
75 de microvolţi pe metru (minus 109 dBW/m2) în cadrul acoperirii operaţionale proiectate pentru
echipamentul în cauză, presupunând că propagarea are loc în spaţiul liber. 
   6.2.3. Emisii parazite. 
   6.2.3.1. Emisiile parazite trebuie menţinute la cea mai scăzută valoare permisă de starea tehnică
şi natura serviciului. 
   Notă  
    Apendicele S3 la "Reglementările Radio" specifică nivelul emisiilor parazite prevăzut pentru
emiţătoare, căruia trebuie să se conformeze acestea. 
   6.2.4. Emisiile canalelor adiacente 
   6.2.4.1. Puterea unui emiţător VDL de la sol, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de
25 kHz a primului canal adiacent, trebuie să nu depăşească 0 dBm. 
   6.2.4.1.1. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou, aparţinând unui emiţător
de la sol, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 25 kHz a primului canal adiacent
trebuie să nu depăşească 2 dBm. 
   6.2.4.2. Puterea unui emiţător VDL de la sol, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de
25 kHz a celui de-al doilea canal adiacent trebuie să fie mai mică decât minus 25 dBm şi mai
departe, trebuie să scadă monoton la o rată minimă de 5 dB pe octavă până la valoarea maximă
de minus 52 dBm. 
   6.2.4.2.1. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou aparţinând unui emiţător
de la sol, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 25 kHz a celui de-al doilea canal
adiacent trebuie să fie mai mică decât minus 28 dBm. 
   6.2.4.2.2. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou, aparţinând unui emiţător
de la sol, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 25 kHz a celui de-al patrulea canal
adiacent trebuie să fie mai mică decât minus 38 dBm, şi mai departe trebuie să scadă monoton cu
o rată minimă de 5 dBm pe octavă până la valoarea maximă de minus 53 dBm. 
   6.2.4.3. Puterea unui emiţător VDL de la sol, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de
16 kHz centrată pe primul canal adiacent trebuie să nu depăşească minus 20 dBm. 
   6.2.4.3.1. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou aparţinând unui emiţător
de la sol, în oricare condiţii de operare, măsurată în banda de 16 kHz centrată pe primul canal
adiacent trebuie să nu depăşească minus 18 dBm. 
   6.2.4.4. După 1 ianuarie 2005, toate emiţătoarele VDL de la sol trebuie să se conformeze
prevederilor de la punctele 6.2.4.1.1, 6.2.4.2.1, 6.2.4.2.2 şi 6.2.4.3.1, sub rezerva condiţiilor de la
pct. 6.2.4.5. 
   6.2.4.5. Cerinţele obligatorii prevăzute la pct. 6.2.4.4 trebuie să fie stabilite pe baza unor acorduri
regionale de navigaţie aeriană care să specifice spaţiul aerian în care se operează şi termenele de
implementare. Acordurile trebuie să prevadă obligaţia informării cu cel puţin 2 ani înainte ca
cerinţele să devină obligatorii pentru sistemele de la sol. 
   6.3. Caracteristicile de sistem ale echipamentului de la bordul aeronavei 



   6.3.1. Stabilitatea în frecvenţă. Radio-frecvenţele echipamentelor VDL de la bordul aeronavelor
trebuie să nu varieze mai mult de plus sau minus 0,0005 la sută (5 părţi per milion) faţă de
frecvenţa alocată. 
   6.3.2. Puterea. Puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât să asigure o intensitate a
câmpului de cel puţin 20 de microvolţi pe metru (minus 120 dBW/m2), presupunând că propagarea
are loc în spaţiul liber, la distanţe şi altitudini adecvate condiţiilor operaţionale corespunzătoare
zonelor în care este operată aeronava. 
   6.3.3. Emisii parazite. 
   6.3.3.1. Emisiile parazite trebuie menţinute la cea mai scăzută valoare permisă de starea tehnică
şi natura serviciului. 
   Notă  
    Anexa S3 la "Reglementările Radio" specifică nivelul emisiilor parazite prevăzut pentru
emiţătoare. 
   6.3.4. Emisiile canalelor adiacente 
   6.3.4.1. Puterea unui emiţător VDL de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare,
măsurată în banda de 25 kHz a primului canal adiacent trebuie să nu depăşească 0 dBm. 
   6.3.4.1.1. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou aparţinând unui emiţător
de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 25 kHz a primului
canal adiacent trebuie să nu depăşească 2 dBm. 
   6.3.4.2. Puterea unui emiţător VDL de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare,
măsurată în banda de 25 kHz a celui de-al doilea canal adiacent trebuie să fie mai mică decât
minus 25 dBm şi mai departe trebuie să scadă monoton cu o rată minimă de 5 dB pe octavă până
la valoarea maximă de minus 52 dBm. 
   6.3.4.2.1. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou aparţinând unui emiţător
de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 25 kHz a celui de-al
doilea canal adiacent trebuie să fie mai mică decât minus 28 dBm. 
   6.3.4.2.2. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou aparţinând unui emiţător
de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 25 kHz a celui de-al
patrulea canal adiacent trebuie să fie mai mică decât minus 38 dBm, şi mai departe trebuie să
scadă monoton cu o rată minimă de 5 dBm pe octavă până la valoarea maximă de minus 53
dBm. 
   6.3.4.3. Puterea unui emiţător VDL de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare,
măsurată în banda de 16 kHz centrată pe primul canal adiacent trebuie să nu depăşească minus
20 dBm. 
   6.3.4.3.1. După 1 ianuarie 2002, puterea oricărui echipament VDL nou aparţinând unui emiţător
de la bordul unei aeronave, în orice condiţii de operare, măsurată în banda de 16 kHz centrată pe
primul canal adiacent nu trebuie să depăşească minus 18 dBm. 
   6.3.4.4. După 1 ianuarie 2005, toate emiţătoarele VDL de la bordul aeronavelor trebuie să se
conformeze prevederilor de la punctele 6.3.4.1.1, 6.3.4.2.1, 6.3.4.2.2 şi 6.3.4.3.1, sub rezerva
condiţiilor de la pct. 6.3.4.5. 
   6.3.4.5. Cerinţele obligatorii prevăzute la pct. 6.3.4.4 trebuie să fie stabilite pe baza unor acorduri
regionale de navigaţie aeriană care să specifice spaţiul aerian în care se operează şi termenele de
implementare. Acordurile trebuie să prevadă obligaţia informării cu cel puţin 2 ani înainte ca
cerinţele să devină obligatorii pentru sistemele de la bordul aeronavelor. 
   6.3.5. Funcţia de recepţie 
   6.3.5.1. Rata specificată a erorilor. Rata specificată a erorilor pentru operarea Mod 2 trebuie să
fie rata maximă a numărului de biţi eronaţi (BER) corectaţi, de 1 din 104. Rata specificată a erorilor
pentru operarea Mod 3 trebuie să fie rata maximă BER de biţi necorectaţi de 1 din 103. Rata
specificată a erorilor pentru operarea Mod 4 trebuie să fie rata maximă BER de biţi necorectaţi, de
1 din 104. 
   Notă:  
    Cerinţele de mai sus referitoare la rata BER pentru nivelul fizic sunt obţinute din cerinţele pentru
BER impuse de reţeaua ATN la interfaţa cu subreţeaua. 



   6.3.5.2. Sensibilitatea. Funcţia de recepţie trebuie să satisfacă rata specificată a erorilor cu o
intensitate a semnalului util care să nu depăşească 20 de microvolţi pe metru (minus 120
dBW/m2). 
   Notă:  
    Intensitatea semnalului util la limita volumului deservit ia în considerare cerinţele sistemului şi
pierderile semnalului în cadrul sistemului precum şi sursele externe de zgomot. 
   6.3.5.3. Performanţe privind imunitatea în afara benzii. Funcţia de recepţie trebuie să satisfacă
rata specificată a erorilor cu o intensitate a câmpului semnalului util care să nu depăşească 40 de
microvolţi pe metru (minus 114 dBW/m2) şi cu un semnal nedorit DSB-AM, D8PSK sau GFSK pe
canalul adiacent sau pe oricare alt canal alocabil, cu cel puţin 40 dB mai mare decât semnalul util. 
   6.3.5.3.1. După 1 ianuarie 2002, funcţia de recepţie a oricărui echipament nou VDL trebuie să
satisfacă rata specificată a erorilor cu o intensitate a câmpului semnalului util care să nu
depăşească 40 de microvolţi pe metru (minus 114 dBW/m2) şi cu un semnal VHF nedorit DSB-AM,
D8PSK sau GFSK cu cel puţin 60 dB mai mare decât semnalul util pe oricare canal alocabil situat
la 100 kHz sau mai mult faţă de canalul alocat semnalului util. 
   Notă:  
    Acest nivel de performanţă a imunităţii la interferenţe permite o performanţă a receptorului
compatibilă cu influenţa măştii spectrului RF al VDL, aşa cum este specificat la pct. 6.3.4 cu o
izolaţie emiţător/receptor efectivă de 69 dB. Creşterea performanţelor pentru emiţător şi receptor
pot conduce la necesitatea unei izolaţii mai scăzute. Materialul îndrumător cu privire la tehnica de
măsurare este inclus în Manualul ICAO referitor la Cerinţele Spectrului de Radiofrecvenţă pentru
aviaţia civilă, ce include Declaraţia Politicilor aprobate ale OACI (Doc. 9718). 
   6.3.5.3.2. După 1 ianuarie 2005, funcţia de recepţie a tuturor echipamentelor VDL trebuie să se
conformeze prevederilor de la pct. 6.3.5.3.1, sub rezerva condiţiilor de la pct. 6.3.5.3.3. 
   6.3.5.3.3. Cerinţele privind conformarea obligatorie, prevăzute la pct. 6.3.5.3.2, trebuie să fie
stabilite pe baza unor acorduri regionale de navigaţie aeriană care să specifice spaţiul aerian în
care se operează şi termenele de implementare. Acordurile trebuie să prevadă obligaţia informării
cu cel puţin 2 ani înainte ca cerinţele să devină obligatorii pentru sistemele de la bordul
aeronavelor. 
   6.3.5.4. Performanţe privind imunitatea la interferenţe. 
   6.3.5.4.1. Funcţia de recepţie trebuie să satisfacă rata specificată a erorilor cu o intensitate a
câmpului semnalului util care să nu depăşească 40 de microvolţi pe metru (minus 114 dBW/m2) şi
cu unul sau mai multe semnale în afara benzii, exceptând semnalele de radioemisie broadcast
VHF FM, având un nivel total la intrarea în receptor de minus 33 dBm. 
   Notă:  
    Acolo unde interferenţele cu semnalele din benzi adiacente de frecvenţe mai inalte depăşesc
prevederile acestei specificaţii, se va aplica o cerinţă mai strictă privind imunitatea. 
   6.3.5.4.2. Funcţia de recepţie trebuie să satisfacă rata specificată a erorilor cu o intensitate a
câmpului semnalului util care să nu depăşească 40 de microvolţi pe metru (minus 114 dBW/m2) şi
cu unul sau mai multe semnale de radioemisie broadcast VHF FM având un nivel total la intrarea
în receptor de minus 5 dBm. 
   6.4. Protocoale şi serviciile caracteristice nivelului fizic 
    Staţiile de la bordul aeronavelor şi de la sol trebuie să acceseze mijlocul de comunicaţii fizic
operând în modul simplex. 
   6.4.1. Funcţii 
   6.4.1.1. Nivelul fizic trebuie să asigure următoarele funcţii: 
   a) controlul frecvenţelor emiţătorului şi receptorului; 
   b) recepţia digitală a receptorului; 
   c) emisia digitală a emiţătorului; 
   d) servicii de notificare. 
   6.4.1.1.1. Controlul frecvenţei emiţătorului/receptorului. Nivelul fizic VDL trebuie să seteze
frecvenţa emiţătorului sau receptorului, după cum comandă entitatea de management a legăturii
(LME). 



   Notă:  
    Entitatea LME reprezintă o entitate la nivelul de legătură, aşa cum se specifică în "Manualele
specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2 şi VDL Mod 3" 
   6.4.1.1.2. Recepţia digitală a receptorului. Receptorul trebuie să decodeze semnalele de intrare
şi să le înainteze nivelurilor superioare spre a fi procesate. 
   6.4.1.1.3. Transmisia digitală. Nivelul fizic VDL trebuie să codeze şi să transmită în mod
corespunzător informaţiile recepţionate de la nivelurile superioare prin canalul RF. 
   6.4.2. Nivelul fizic comun al modurilor 2 şi 3 
   6.4.2.1. Schema de modulaţie. Modurile 2 şi 3 trebuie să utilizeze modulaţia diferenţială cu 8
schimbări de fază (D8PSK) şi un filtru cosinus trece sus cu α=0,6 (valoare nominală). Informaţia
care urmează a fi transmisă trebuie să fie codată diferenţial cu 3 biţi pe simbol (baud) transmişi
prin diferenţele de fază în loc de fazele absolute. Fluxul de date care urmează a fi transmise
trebuie împărţit în grupuri de căte 3 biţi de date consecutivi, cu cel mai puţin semnificativ bit primul
bit. În funcţie de necesitate, trebuie ca pentru ultimul simbol prin canal să se adauge zerouri până
la finalul transmisiilor. 
   6.4.2.1.1. Codarea datelor. Un flux de date binare la intrarea într-un codor de date diferenţial
trebuie convertit în trei fluxuri de date individuale X, Y şi Z, astfel încât biţii de forma 3n să formeze
fluxul X, biţii de forma 3n+1 să formeze fluxul Y iar biţii de forma 3n+2 să formeze fluxul Z. Tripletul
la momentul k (Xk, Yk, Zk) trebuie să fie convertit într-o schimbare de fază aşa cum se specifică în
tabelul 6-1*, iar faza absolută Φk reprezintă însumarea seriei ΔΦk, adică: 

Φk = Φk-1 + ΔΦk 

   6.4.2.1.2. Forma semnalului transmis. Semnalul în banda de bază modulat în fază, aşa cum a
fost definit la pct. 6.4.2.1.1 trebuie să declanşeze filtrul cu caracteristică de impuls. 

Formula
 

    unde: 
    h reprezintă răspunsul complex la impuls al filtrului cu caracteristică de impuls; 
    k este definit la pct. 6.4.2.1.1; 
    Φ este definit de ecuaţia de la pct. 6.4.2.1.1; 
    t reprezintă timpul; 
    Ts reprezintă durata în timp a fiecărui simbol. 
    Ieşirea (funcţie de timp) a filtrului cu caracteristică de impuls (s(t)) trebuie să moduleze frecvenţa
purtătoare. Filtrul cu caracteristică de impuls trebuie să aibă un răspuns nominal complex în
frecvenţă al unui filtru cosinus trece sus cu α=0,6. 
   6.4.2.2. Rata de modulaţie. Rata simbolurilor trebuie să fie 10.500 simboluri/secundă,
determinând o rată nominală a biţilor de 31.500 biţi/s. Cerinţele de stabilitate a modulaţiei pentru
Modurile 2 şi 3 sunt date în tabelul 6-2. 
   6.4.3. Nivelul fizic specific Modului 2 
   Notă:  
    Specificaţiile pentru nivelul fizic specific Modului 2 includ o descriere a secvenţei de pregătire
Mod 2, a corecţiei erorilor la receptor (FEC), a întreţeserii, criptării prin schimbarea poziţiei biţilor
(bit scrambling), ascultării canalului şi a parametrilor de sistem pentru nivelul fizic. 
   6.4.3.1. Pentru a transmite o secvenţă de cadre, o staţie trebuie să insereze numerele biţilor şi
indicatoarele (conform descrierii serviciului prin legătura de date pentru Mod 2 conţinute în
"Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2"), să determine FEC (conform pct.-ului
6.4.3.1.2), să realizeze întreţeserea (conform pct.-ului 6.4.3.1.3), să pregătească pentru aşteptare
secvenţa de pregătire (conform pct.-ului 6.4.3.1.1), să desfăşoare criptarea prin schimbarea



poziţiei biţilor (conform pct.-ului 6.4.3.1.4) şi, în final, să codeze şi să moduleze semnalul RF
(conform pct.-ului 6.4.2.1). 
   6.4.3.1.1. Secvenţa de pregătire. Transmisia de date trebuie să înceapă cu o secvenţă de
pregătire a demodulatorului constând în cinci segmente: 
   a) pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii; 
   b) sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor; 
   c) simbol rezervat; 
   d) lungimea transmisiei; şi 
   e) corecţie FEC a antetului. 
   Notă:  
    Imediat după aceste segmente urmează un cadru AVLC având formatul conţinut în descrierea
serviciului prin legătura de date din "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2". 
   6.4.3.1.1.1. Pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii. Scopul acestui prim segment de
pregătire, denumit pornire, este de a asigura stabilizarea puterii emiţătorului şi reglarea AGC a
receptorului şi trebuie să preceadă în mod imediat primul simbol al cuvântului unic. Durata pornirii
trebuie să fie de cinci perioade de simbol. Punctul de referinţă în timp (t), pentru specificaţiile
următoare este centrul primului simbol al cuvântului unic, punct care se află situat la o jumătate de
perioadă de simbol după încheierea pornirii. Altfel spus, pornirea începe la t=-5,5 perioade de
simbol. Puterea emisă va fi mai mică decât -40 dBc, înainte de t=-5,5 perioade de simboluri.
Pornirea trebuie să asigure că la momentul t=-3,0 perioade de simbol, puterea emisă este 90 la
sută din puterea de ieşire declarată de producător sau mai mare decât aceasta (a se vedea figura
6-1*). Indiferent de metoda utilizată pentru implementarea (sau trunchierea) filtrului cosinus trece
sus, ieşirea emiţătorului între momentele t=-3,0 t=-0,5 va apărea ca şi cum pe durata perioadei
pornirii s-au transmis simboluri ,000'. 
   Nota 1.  
    Pentru Modul 3, punctul de referinţă pentru sincronzare este acelaşi cu "punctul de referinţă
pentru putere". 
   Nota 2.  
    Este preferabil să se maximizeze timpul în care se permite reglarea AGC. Trebuie întreprinse
eforturi pentru a se asigura o putere peste 90 la sută din puterea de ieşire nominală la momentul t-
3,5 perioade de simboluri. 
   6.4.3.1.1.2. Sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. Al doilea segment al secvenţei de
pregătire trebuie să constea din singurul cuvânt: 

000 010 011 110 000 001 101 110 001 100 011 111 101 111 100 010 

    şi trebuie transmis de la stânga la dreapta. 
   6.4.3.1.1.3. Simbol rezervat. Al treilea segment al secvenţei de pregătire trebuie să constea din
singurul simbol reprezentând 000. 
   Notă:  
    Acest câmp este rezervat pentru definiţii ulterioare. 
   6.4.3.1.1.4. Lungimea transmisiei. Pentru a permite receptorului să determine lungimea ultimului
bloc Reed-Solomon, emiţătorul trebuie să transmită un cuvânt format din 17 biţi, începând de la
cel mai puţin semnificativ bit (lsb) până la cel mai semnificativ bit (msb), care să indice numărul
total de biţi de date care urmează după corecţia FEC a antetului. 
   Notă:  
    Lungimea nu include acei biţi transmişi pentru corecţia FEC Reed-Solomon, biţi suplimentari de
completare pentru asigurarea că întreţesorul generează un număr întreg de cuvinte de 8 biţi sau
biţii suplimentari de completare pentru asigurarea faptului că codorul de date generează un număr
întreg de simboluri de 3 biţi. 
   6.4.3.1.1.5. Corecţia FEC a antetului. Pentru corecţia biţilor eronaţi din antet, trebuie determinat
un cod bloc (25,20) peste segmentele simbol, rezervat şi ca lungime a transmisiei. Codul bloc
trebuie transmis ca al cincilea segment. Codorul trebuie să accepte antetul din secvenţa de biţi



care este transmisă. Cei cinci biţi de paritate care urmează a fi transmişi trebuie generaţi utilizând
următoarea ecuaţie: 

[P1, . . ., P5]=[R1, . . ., R3, TL1, . . ., TL17]HT 

    unde: 
    P reprezintă simbolul de paritate (trebuie ca P1 să fie transmis primul); 
    R reprezintă simbolul rezervat; 
    TL reprezintă simbolul lungime a transmisiei;  
    T reprezintă funcţia de transpunere a matricii; 
    H reprezintă matricea de paritate definită mai jos:  

Formula
 

   6.4.3.1.1.6. Ordinea de transmitere a biţilor. Cei cinci biţi de paritate ai produsului vectorial
rezultat trebuie transmişi începând cu bitul din stânga. 
   6.4.3.1.2. Corecţia erorilor la receptor. Pentru a îmbunătăţi încărcarea efectivă a canalului prin
reducerea numărului de transmisii necesare, corecţia FEC trebuie aplicată după secvenţa de
pregătire, indiferent de marginile cadrului. 
   6.4.3.1.2.1. Determinarea corecţiei FEC. Codarea prin utilizarea corecţiei FEC trebuie realizată
prin folosirea unui cod sistematic Reed-Solomon (RS) (255, 249) 28 de lungime fixă. 
   Nota 1.  
    Acest cod are capacitatea de a corecta până la trei octeţi pentru blocurile de date de 249 de
octeţi (1992 de biţi). Transmisiile mai lungi trebuie să fie împărţite în transmisii de 1992 de biţi, în
timp ce transmisiile mai scurte trebuie extinse prin umplere virtuală cu zerouri terminale. Şase
octeţi de verificare RS trebuie adăugaţi pentru a forma un bloc de 255 de octeţi. 
    Câmpul care defineşte polinomul primitiv al codului trebuie să fie după cum urmează:  

p(x) = (x8 + x7 + x2 + x +1) 

    Polinomul generator trebuie să fie după cum urmează:  

Formula
 

    unde: 
    α reprezintă un element primitiv al GF(256); 
    GF (256) reprezintă un câmp Galois (GF) de lungime 256. 
   Nota 2.  
    Codurile Reed-Solomon sunt descrise în "Recomandările pentru standardele de codare a
canalelor pentru telemetria sistemelor de date din spaţiu", de către Comitetul Consultativ pentru
Sistemele de date din spaţiu (a se vedea apendicele la acest capitol). 
   6.4.3.1.2.2. Lungimile blocurilor. Cei şase octeţi de verificare RS trebuie calculaţi pentru blocuri
de 249 de octeţi. Tranmisiile mai lungi trebuie împărţite în blocuri de 249 de octeţi, conform pct.-
ului 6.4.3.1.3. Blocurile de lungimi mai scurte trebuie extinse la 249 de octeţi prin umplere virtuală
cu zerorui terminale. Biţii virtuali de umplere trebuie să nu fie transmişi. Blocurile trebuie să fie
codate conform prevederilor punctelor 6.4.3.1.2.3 până la 6.4.3.1.2.3.3. 
   6.4.3.1.2.3. Lipsa corecţiei erorilor. Pentru blocurile cu 2 sau mai puţini octeţi care nu constituie
biţi de umplere, trebuie să nu se utilizeze nicio metodă de corecţie a erorilor. 



   6.4.3.1.2.3.1. Corecţia erorilor cu un singur octet. Pentru blocurile cu de la 3 până la 30 de octeţi
care nu constituie biţi de umplere, toţi cei şase octeţi de verificare RS trebuie generaţi, însă numai
primii doi trebuie transmişi. Ultimii patru octeţi de verificare RS trebuie consideraţi la decodor ca
ştersături. 
   6.4.3.1.2.3.2. Corecţia erorilor cu doi octeţi. Pentru blocurile cu de la 31 până la 67 de octeţi care
nu constituie biţi de umplere, toţi cei şase octeţi de verificare RS trebuie generaţi, însă numai primii
patru trebuie transmişi. Ultimii doi octeţi de verificare RS trebuie consideraţi la decodor ca
ştersături. 
   6.4.3.1.2.3.3. Corecţia erorilor cu trei octeţi. Pentru blocurile cu mai mult de 68 de octeţi care nu
constituie biţi de umplere, toţi cei şase octeţi de verificare RS trebuie generaţi şi transmişi. 
   6.4.3.1.3. Întreţeserea. Pentru a îmbunătăţi performanţele corecţiei FEC trebuie utilizat un
întreţesor per octet, generat prin tabele. Întreţesorul trebuie să genereze o tabelă cu 255 de octeţi
pe rând şi c rânduri, unde 

c = lugimea transmisiei (biţi)/1992 (biţi) 

    unde: 
   a) lungimea transmisiei este definită la pct. 6.4.3.1.1.5; şi 
   b) c = cel mai mic număr întreg mai mare decât sau egal cu valoarea fracţiei. 
    După extinderea datelor la un multiplu par de 1992 de biţi, întreţesorul trebuie să scrie fluxul de
transmis în primii 249 de octeţi ai fiecărui rând luând fiecare grup consecutiv de opt biţi şi
memorându-i începând de la prima coloană până la cea de-a 249-a. Primul bit al fiecărui grup de
opt biţi trebuie memorat în poziţia celui de-al optulea bit; primul grup de 1992 de biţi trebuie
memorat în primul rând, al doilea grup de 1992 de biţi în al doilea rând, ş.a.m.d. . După ce corecţia
FEC este determinată pentru fiecare rând, datele de corecţie FEC (sau ştersăturile) trebuie
memorate în coloanele de la 250 la 255. Întreţesorul va trebui apoi să transmită datele modulului
de schimbare a ordinii biţilor (scrambler) citindu-le coloană cu coloană, ignorând octeţii care conţin
ştersături sau numai biţi de umplere. Toţi biţii dintr-un octet trebuie transmişi de la bitul 8 până la
bitul 1. 
    La recepţie, de-întreţesorul trebuie să determine numărul de rânduri şi lungimea ultimului rând
(care poate fi parţial) din câmpul de lungime al antetului. Acesta trebuie să transmită către nivelul
superior doar date valide. 
   6.4.3.1.4. Criptarea prin schimbarea ordinii biţilor (bit scrambling). Pentru a servi la restabilirea
sincronizării şi pentru stabilizarea formei spectrului transmisiei, trebuie să se aplice criptarea prin
schimbarea ordinii biţilor (bit scrambling). Secvenţa de pseudo-zgomot (PN) trebuie să constea
dintr-un generator în 15 etape (a se vedea figura 6-2) având polinomul caracteristic: 

x18 + x + 1 

    Secvenţa PN trebuie să înceapă după secvenţa de sincronizare având valoarea iniţială 1101
0010 1011 001, cu cel mai din stânga bit, în prima etapă a registrului, conform figurii 6-2. După
procesarea fiecărui bit, registrul trebuie deplasat la dreapta cu un bit. În eventualitatea unei criptări
ulterioare, această valoare iniţială trebuie programată. Secvenţa trebuie adăugată (modulo 2)
datelor de la emiţător (criptare prin schimbarea ordinii biţilor, scrambling), şi datelor cu poziţiile
biţilor schimbate de la receptor (decriptarea prin reordonarea biţilor, descrambling) conform
tabelului 6-3. 
   Notă:  
    Conceptul de criptare prin schimbarea ordinii biţilor (scrambling) este explicat în "Recomandările
ITU-R", S.446-4, anexa I, secţiunea 4.3.1, metoda 1 (a se vedea apendicele la acest capitol). 
   6.4.3.2. Ascultarea canalului pentru Mod 2 
   6.4.3.2.1. Detectarea trecerii canalului din starea ocupat în starea liber. Atunci când o staţie
recepţionează prin canal o putere de cel puţin -87 dBm pentru cel puţin 5 milisecunde, atunci: 
   a) cu o probabilitate de 0,9, aceasta trebuie să continue să considere canalul ca fiind ocupat
dacă nivelul semnalului este atenuat sub -92 dBm pentru mai puţin de 1 milisecundă; şi 



   b) cu o probabilitate de 0,9, aceasta trebuie să continue să considere canalul ca fiind neocupat
dacă nivelul semnalului este atenuat sub -92 dBm pentru mai puţin de 1,5 milisecunde. 
   Notă:  
    Încărcarea maximă a legăturii disponibilă tuturor utilizatorilor este puternic influenţată de
întârzierea datorată ascultării canalului RF (de la momentul în care canalul îşi schimba efectiv
starea până la momentul în care o staţie detectează schimbarea şi acţionează în urma acesteia) şi
de întârzierea datorată ocupării canalului (de la momentul în care o staţie decide să transmită
până la momentul în care emiţătorul este suficient de pornit încât să blocheze alte staţii). În mod
corespunzător, este imperativă întreprinderea tuturor eforturilor pentru reducerea acestor durate
după cum permit progresele tehnologice. 
   6.4.3.2.2. Detectarea trecerii canalului din starea liber în starea ocupat. Cu o probabilitate de cel
puţin 0,9, o staţie trebuie să considere canalul ca fiind ocupat în mai puţin de 1 milisecundă după
creşterea puterii prin canal până la cel puţin -90 dBm. 
   6.4.3.2.3. Detectarea unui canal ocupat trebuie să aibă loc în mai puţin de 0,5 milisecunde. 
   Notă:  
    O mai mare probabilitate de alarmă falsă este acceptabilă la detectarea trecerii canalului din
starea liber în starea ocupat decât la detectarea trecerii acestuia din starea ocupat în starea liber,
din cauza efectelor diferite produse de cele două tipuri de erori. 
   6.4.3.3. Interacţiunea receptor/emiţător pentru Mod 2 
   6.4.3.3.1. Timpul de întoarcere de la receptor la emiţător. O staţie trebuie să transmită secvenţa
de pregătire astfel încât centrul primului simbol al cuvântului unic să fie transmis la mai puţin de
1,25 de milisecunde după ce o încercare de accesare se dovedeşte a fi cu succes (a se vedea
figura 6-3). Schimbarea totală de frecvenţă în timpul transmiterii cuvântului unic, trebuie să fie mai
mică de 10 Hz. După transmiterea cuvântului unic, accelerarea fazei trebuie să fie mai mică de
500 Hz pe secundă. 
   6.4.3.3.2. Timpul de întoarcere de la emiţător la receptor. Puterea emiţătorului trebuie să fie - 20
dBc pentru mai puţin de 2,5 perioade de simboluri ale mijlocului ultimului simbol al secvenţei burst
. Pierderile de putere ale emiţătorului atunci când emiţătorul se află în starea "off" trebuie să fie
mai mici de -83 dBm. O staţie trebuie să aibă capacitatea de a recepţiona şi demodula la
performanţe nominale un semnal de intrare în mai puţin de 1,5 milisecunde de la transmiterea
ultimului simbol de informaţie. 
   Notă:  
    Referinţa DO-160D, secţiunea 21, categoria H pentru semnalele radiate de antene. 
   6.4.3.4. Parametrii de sistem ai nivelului fizic Mod 2 
   6.4.3.4.1. Nivelul fizic trebuie să implementeze parametrii de sistem definiţi în tabelul 6-4. 
   6.4.3.4.1.1. Parametrul P1 (lungimea minimă de transmisie). Parametrul P1 defineşte lungimea
minimă de transmisie pe care un receptor trebuie să fie capabil să o demoduleze fără degradarea
ratei BER. 
   6.4.4. Nivelul fizic specific Modului 3 
   Notă:  
    Specificaţiile pentru nivelul fizic specific Modului 3 includ o descriere a secvenţei burst de
management Mod 3 (M) şi mesajul de verificare a transferului (H) uplink, a secvenţei burst M
downlink, a secvenţei burst de voce/date (V/D), şi a criptării datelor prin schimbarea poziţiei biţilor. 
   6.4.4.1. Secvenţa burst de management M şi mesajul de verificare a transferului (H). Uplinkul M
al secvenţei burst (conform conţinutului "Manualului specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3")
trebuie să constea din trei segmente, secvenţa de pregătire urmată de datele de sistem şi oprirea
emiţătorului. Secvenţa burst uplink H (conform conţinutului "Manualului specificaţiilor tehnice
pentru VDL Mod 3") trebuie să constea din trei segmente, secvenţa de pregătire urmată de
mesajul de verificare a transferului şi oprirea emiţătorului. 
   6.4.4.1.1. Secvenţa de pregătire. Secvenţele de pregătire ale secvenţelor burst uplink M şi H
trebuie să constea din două componente, după cum urmează: 
   a) pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii; şi 
   b) sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. 



   6.4.4.1.1.1. Pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii. Acestea trebuie să fie conform definiţiei
de la pct. 6.4.3.1.1.1. 
   6.4.4.1.1.2. Sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. A doua componentă a secvenţei de
pregătire trebuie să constea din secvenţa de sincronizare, cunoscută ca S2*, după cum urmează:
000 001 101 100 110 010 111 100 010 011 101 000 111 000 011 001 şi trebuie să fie transmisă de
la stâga la dreapta. 
   Notă:  
    Secvenţa S2* se află în strânsă legătură cu secvenţa S2 (secţiunea 6.4.4.3.1.2). Cele 15
schimbări de fază dintre cele 16 simboluri ale secvenţei S2* sunt fiecare defazate cu exact 180°
faţă de cele 15 schimbări de fază asociate secvenţei S2. Această relaţie poate fi utilizată pentru a
simplifica procesul căutării simultane a celor două secvenţe. 
   6.4.4.1.2. Datele de sistem şi mesajul de verificare a transferului. Datele de sistem ale
configuraţiei non-3T (conform conţinutului "Manualului specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3")
trebuie să constea din 32 de simboluri transmise. Cei 96 de biţi transmişi trebuie să includă 48 de
biţi de informaţie şi 48 de biţi de paritate, generaţi ca 4 cuvinte în cod Golay (24, 12). Configuraţia
3T, conform conţinutului "Manualului specificaţiilot tehnice pentru VDL Mod 3", trebuie să constea
din 128 de simboluri transmise. Cei 384 de biţi transmişi trebuie să includă 192 de biţi de
informaţie şi 192 de biţi de paritate, generaţi ca 16 cuvinte în cod Golay (24, 12). Mesajul de
verificare a transmisiei în configuraţia 3T trebuie să constea din 40 de simboluri transmise. Cei 120
de biţi transmişi trebuie să includă 60 de biţi de informaţie şi 60 de biţi de paritate, generaţi ca 5
cuvinte în cod Golay (24, 12). 
    Definiţia specifică codorului Golay trebuie să fie după cum urmează: 
    Dacă secvenţa de intrare de 12 biţi este scrisă ca vector liniar x, atunci secvenţa de ieşire de 24
de biţi poate fi scrisă ca vector liniar y, unde y = xG, iar matricea G trebuie să fie dată de  

Formula
 

   Notă:  
    Codul Golay extins permite corecţia oricărei configuraţii de eroare cu 3 sau mai puţini biţi eronaţi
şi detecţia oricărei configuraţii de eroare cu 4 biţi eronaţi. 
   6.4.4.1.3. Pornirea emiţătorului. Puterea emiţătorului trebuie să fie -20 dBc pentru mai puţin de
2,5 perioade de simboluri ale mijlocului ultimului simbol al secvenţei burst. Pierderile de putere ale
emiţătorului atunci când emiţătorul se află în starea "off" trebuie să fie mai mici de - 83 dBm. 
   Notă:  
    Referinţa RTCA/DO-160D, secţiunea 21, categoria H pentru semnalele radiate de antene. 
   6.4.4.2. Transmiterea downlink a secvenţei burst de management Mod 3 (M). Downlink-ul
secvenţei burst M (conform conţinutului "Manualului specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3")
trebuie să constea din trei segmente, secvenţa de pregătire urmată de datele de sistem şi oprirea
emiţătorului. 
   6.4.4.2.1. Secvenţa de pregătire. Secvenţele de pregătire ale downlink-ului secvenţei burst M
trebuie să constea din două componente, după cum urmează: 
   a) pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii; şi 
   b) sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. 
   6.4.4.2.1.1. Pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii. Acestea trebuie să fie conform definiţiei
de la pct. 6.4.4.1.1.1. 
   6.4.4.2.1.2. Sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. Pentru acest tip de secvenţă burst trebuie
utilizate trei secvenţe de sincronizare diferite. Secvenţa standard, cunoscută ca S1, trebuie să fie
după cum urmează: 
    000 111 001 001 010 110 000 011 100 110 011 111 010 101 100 101 
    şi trebuie să fie transmisă de la stânga la dreapta. Secvenţa specială utilizată pentru a identifica
răspunsurile la interogările succesive de verificare a stării (poll) trebuie să fie conform definţiei de



la pct. 6.4.4.1.1.2. 
    Secvenţa specială utilizată pentru a identifica noi cereri de înregistrare (S1*) trebuie să utilizeze
secvenţa următoare: 
    000 001 111 111 100 000 110 101 010 000 101 001 100 011 010 011 
    şi trebuie să fie transmisă de la stânga la dreapta. 
   Notă:  
    Secvenţa S1* se află în strânsă legătură cu secvenţa S1. Cele 15 schimbări de fază dintre cele
16 simboluri ale secvenţei S1* sunt fiecare defazate cu exact 1800 faţă de cele 15 schimbări de
fază asociate secvenţei S1. Această relaţie poate fi utilizată pentru a simplifica procesul căutării
simultane a celor două secvenţe. 
   6.4.4.2.2. Datele de sistem. Segmentul de date de sistem trebuie să constea din 16 simboluri
transmise. Cei 48 de biţi transmişi trebuie codaţi ca 24 de biţi de sistem şi 24 de biţi de paritate
generaţi ca două cuvinte consecutive în cod Golay (24, 12). Codarea cuvintelor în cod Golay (24,
12) trebuie să se facă conform definiţiilor de la pct. 6.4.4.1.2. 
   6.4.4.2.3. Oprirea emiţătorului. Aceasta trebuie să fie conform definiţiei de la pct. 6.4.4.1.3. 
   6.4.4.3. Secvenţele burst de voce sau date (V/D). Secvenţele burst V/D (conform conţinutului
"Manualului specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3") trebuie să constea din patru segmente:
secvenţa de pregătire urmată de antet, segmentul cu datele de utilizator şi oprirea emiţătorului.
Acelaşi format de secvenţă burst V/D trebuie utilizat atât pentru uplink cât şi pentru downlink. 
   6.4.4.3.1. Secvenţa de pregătire. Secvenţa burst de pregătire pentru V/D trebuie să constea din
două componente, după cum urmează: 
   a) pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii; şi 
   b) sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. 
   6.4.4.3.1.1. Pornirea emiţătorului şi stabilizarea puterii. Acestea trebuie să fie conform definiţiei
de la pct. 6.4.4.1.1.1. 
   6.4.4.3.1.2. Sincronizarea şi rezolvarea ambiguităţilor. A doua componentă a secvenţei de
pregătire trebuie să constea din secvenţa de sincronizare, cunoscută ca secvenţa S2, după cum
urmează: 
    000 111 011 010 000 100 001 010 100 101 011 110 001 110 101 111 
    şi trebuie transmisă de la stânga la dreapta. 
   6.4.4.3.2. Antetul. Segmentul de antet trebuie să constea din 8 simboluri transmise. Cei 24 de
biţi transmişi trebuie codaţi ca 12 biţi de informaţie şi 12 biţi de paritate, generaţi ca un singur
cuvânt în cod Golay (24, 12). Codarea cuvântului în cod Golay (24, 12) trebuie să se facă conform
definiţiilor de la pct. 6.4.4.1.2. 
   6.4.4.3.3. Informaţia de utilizator. Segmentul de informaţie de utilizator trebuie să constea din
192 de simboluri de câte 3 biţi. La transmiterea de voce, corecţia FEC trebuie aplicată la analiza
semnalului de ieşire al codecului de voce specificat la pct. 6.8. Codecul de voce trebuie să asigure
performanţe satisfăcătoare într-un mediu cu rată BER de 10-3 (rata dorită la proiectare fiind 10-2).
Rata de bit totală a codecului de voce incluzând corecţia FEC este de 4800 biţi/s (exceptând în
mod trunchiat, când rata de bit este 4 000 biţi/s). 
   6.4.4.3.3.1. Atunci când se transmit date de utilizator, cei 576 biţi trebuie codaţi ca un singur
cuvânt în cod Reed-Solomon (72, 62) 28. Pentru datele de utilizator de intrare în codorul Reed-
Solomon a căror lungime este mai mică de 496 de biţi, la datele de intrare trebuie adăugate
zerouri la sfârşit până la o lungime totală de 496 de biţi. Câmpul care defineşte polinomul primitiv
al codului trebuie să fie conform descrierii de la pct. 6.4.3.1.2.1. Polinomul generator trebuie să fie
după cum urmează:  

Formula
 

   Notă:  



    Codul Reed-Solomon (72, 62) are capacitatea de a corecta până la cinci erori de simbol de
ordin 28 în cuvântul recepţionat. 
   6.4.4.3.4. Oprirea emiţătorului. Aceasta trebuie să fie conform definiţiei de la pct. 6.4.4.1.3. 
   6.4.4.4. Întreţeserea. Trebuie să nu existe întreţesere în Modul 3 de operare. 
   6.4.4.5. Criptarea prin schimbarea poziţiei biţilor (bit scrambling). În Modul 3 de operare,
criptarea prin schimbarea poziţiei biţilor (bit scrambling), aşa cum s-a specificat la pct. 6.4.3.1.4 ,
trebuie aplicată fiecărei secvenţe burst, începând de la finalul secvenţei de pregătire. Secvenţa de
criptare trebuie să fie reiniţializată prin schimbarea poziţiei biţilor (bit scrambling) trebuie să fie
reiniţializată pentru fiecare secvenţă burst asigurând în mod efectiv o recuperare constantă a
fiecărei secvenţe burst Mod 3 de lungime fixă. 
   6.4.4.6. Interacţiunea receptor/emiţător. Timpii de comutare din această sub-secţiune vor fi
definiţi ca timpul dintre mijlocul ultimului simbol de informaţie al unei secvenţe burst şi mijlocul
primului simbol al secvenţei de sincronizare a secvenţei burst următoare. 
   Notă:  
    Acest timp nominal va fi scurtat din motive precum lăţimea finită a fiecărui simbol datorată filtrării
Nyquist şi secvenţa de pornire şi stabilizare a puterii. Asemenea definiţii alternative ar putea avea
ca rezultat perioade de comutare mai scurte cu până la 8 perioade de simbol. 
   6.4.4.6.1. Timpul de comutare dintre receptor şi emiţător. O staţie radio de la bordul unei
aeronave trebuie să poată comuta de pe recepţie pe emisie în limita a 17 perioade de simbol.
Această restricţie de timp poate fi relaxată la 33 de perioade de simboluri pentru staţiile radio de la
bordul aeronavelor care nu implementează funcţii care necesită adresare selectivă. 
   Nota 1.  
    Cel mai scurt timp de comutare R/T pentru o staţie radio de la bordul unei aeronave apare
atunci când recepţia unui mesaj pe canalul uplink M este urmată de o emisie V/D în acelaşi
segment de timp. În anumite condiţii, când staţiile radio de la bordul aeronavelor nu
implementează funcţii care necesită adresare selectivă, timpul de comutare R/T poate fi crescut
întrucât ultimele două cuvinte în cod Golay ale mesajului de pe canalul uplink M nu necesită a fi
citite. 
   Nota 2.  
    Timpul minim de întoarcere presupune că în configuraţiile 3V1D, 2V1D şi 3T (conform
conţinutului secţiunii 5.5.2.4 a "Manualului specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3"), staţiile radio
de la bordul aeronavelor vor fi prevăzute cu software care le vor împiedica să transmită, după o
întârziere lungă, mesaje pe canalul downlink M într-un segment de timp care urmează după
recepţia unui mesaj de voce provenind de la o altă aeronavă. 
   6.4.4.6.2. Timpul de comutare dintre emiţător şi receptor. O staţie radio de la bordul unei
aeronave trebuie să poată comuta de pe emisie pe recepţie în limita a 32 perioade de simboluri. 
   Notă:  
    Cel mai prost timp de comutare T/R pentru o staţie radio de la bordul unei aeronave apare când
aceasta transmite un mesaj pe canalul downlink M şi recepţionează un mesaj V/D în acelaşi
segment de timp. 
   6.4.4.7. Indicaţia privind limita de acoperire 
   6.4.4.7.1. Indicaţia de apropiere faţă de limita de acoperire trebuie asigurată pentru aeronavele
echipate pentru VDL Mod 3. 
   6.5. Protocoale şi servicii caracteristice nivelului de legătură de date 
   6.5.1. Informaţii generale 
   6.5.1.1. Funcţionalitate. Nivelul de legătură VDL trebuie să asigure următoarele funcţii subnivel: 
   a) un subnivel de control al accesului la mediu (MAC), care necesită utilizarea algoritmului pentru
acces multiplu prin sesizarea prezenţei purtătoarei (CSMA) pentru Mod 2 sau TDMA pentru Mod
3; 
   b) un subnivel pentru serviciile prin legătura de date (DLS): 
   1) pentru Mod 2, subnivelul DLS asigură legături punct-la-punct orientate pe conexiuni prin
utilizarea entităţilor DLE şi legătura de radioemisie broadcast fără conexiune prin subnivelul MAC;
şi 



   2) pentru Mod 3, subnivelul DLS asigură legături punct-la-punct şi punct-la-multipunct cu
confirmare fără conexiuni printr-un subnivel MAC care garantează punerea în secvenţă; şi 
   c) o entitate de management VDL (VME), care stabileşte şi menţine enităţile DLE între aeronave
şi sistemele aflate la sol utilizând entităţi de management al legăturilor (LME). 
   6.5.1.2 Servicii 
   6.5.1.2.1. Orientarea pe conexiuni. Nivelul de legătură VDL Mod 2 trebuie să asigure un serviciu
punct-la-punct sigur utilizând un subnivel DLS orientat pe conexiuni. 
   6.5.1.2.2. Fără conexiune. Nivelurile de legătură VDL Mod 2 şi 3 trebuie să asigure un serviciu
de radioemisie broadcast fără confirmare, utilizând un subnivel DLS fără conexiuni. 
   6.5.1.2.3. Fără conexiune cu confirmare. Nivelul de legătură VDL Mod 3 trebuie să asigure un
serviciu punct-la-punct cu confirmare utilizând un subnivel DLS fără conexiuni care se bazează pe
subnivelul MAC pentru garantarea punerii în secvenţă. 
   6.5.2. Subnivelul MAC 
   6.5.2.1. Subnivelul MAC trebuie să asigure achiziţia transparentă a căilor de comunicaţie
partajate. Acesta face invizibil, pentru subnivelul DLS, modul în care sunt utilizate resursele în
materie de comunicaţii care servesc acestui scop. 
   Notă:  
    Servicii specifice pentru MAC şi proceduri pentru VDL Mod 2 şi 3 sunt cuprinse în "Manualele
specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2 şi VDL Mod 3". 
   6.5.3. Subnivelul serviciilor prin legătura de date 
   6.5.3.1. Pentru Mod 2, subnivelul DLS trebuie să asigure comunicaţii aer-sol simplex orientate
pe biţi, utilizând protocolul de control al legăturii VHF pentru aviaţie (AVLC). 
   Notă:  
    Servicii specifice prin legătura de date, parametrii şi definiţii ale protocoalelor pentru VDL Mod 2
sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2". 
   6.5.3.2. Pentru Mod 3, subnivelul DLS trebuie să asigure comunicaţii aer-sol simplex orientate
pe biţi pe bază pe prioritate utilizând protocolul pentru legătura de date fără conexiuni şi cu
confirmare (A-CLDL). 
   Notă:  
    Servicii specifice prin legătura de date, parametrii şi definiţii ale protocoalelor pentru VDL Mod 3
sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3". 
   6.5.4. Entitatea de management VDL 
   6.5.4.1. Servicii. Entitatea VME trebuie să asigure stabilirea legăturii, servicii de mentenanţă şi
deconectare după cum trebuie să permită şi modificarea parametrilor. Servicii specifice pentru
VME, formate de parametri şi proceduri pentru Modurile 2 şi 3 sunt cuprinse în "Manualele
specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2 şi VDL Mod 3". 
   6.6. Protocoale şi servicii caracteristice nivelului de subreţea 
   6.6.1. Arhitectura pentru Modul 2 
   6.6.1.1. Protocolul pentru nivelul de subreţea utilizat în subreţeaua VHF aer-sol pentru VDL Mod
2 este denumită în mod formal protocol de acces la subreţea (SNAcP) şi trebuie să se conformeze
standarului ISO 8208, exceptând cele conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL
Mod 2". Protocolul SNAcP este conţinut în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2" ca
protocol de subreţea. Dacă există diferenţe între "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod
2" şi specficaţiile menţionate, "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2" trebuie să aibă
întâietate. La interfaţa aer-sol, entitatea de subreţea de la bordul aeronavei trebuie să acţioneze ca
echipament DTE în timp ce entiatea de subreţea de la sol trebuie să acţioneze ca echipament
DCE. 
   Notă:  
    Punctele de acces pentru protocolul la nivel de subreţea, servicii, formate de pachete,
parametrii şi proceduri specifice pentru VDL Mod 2 sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor
tehnice pentru VDL Mod 2". 
   6.6.2. Arhitectura pentru Mod 3 
   6.6.2.1. Nivelul de subreţea utilizat în subreţeaua VHF aer-sol pentru VDL Mod 3 asigură
flexibilitatea de a permite în mod simultan protocoale multiple de subreţea. Opţiunile definite în



mod curent sunt prevăzute pentru a permite protocolul de reţea fără conexiuni ISO 8473 şi pentru
a permite standardul ISO 8208, ambele conform conţinutului "Manualelor specificaţiilor tehnice
pentru VDL Mod 2 şi VDL Mod 3". "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3" trebuie să
aibă întâietate referitor la orice diferenţe faţă de specificaţiile menţionate. Pentru interfaţa ISO
8208, atât entitatea de la bordul aeronavei cât şi cea de la sol trebuie să acţioneze ca
echipamente DCE. 
   Notă:  
    Puncte de acces pentru protocolul la nivel de subreţea, servicii, formate de pachete, parametrii
şi proceduri specifice pentru VDL Mod 3 sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru
VDL Mod 3". 
   6.7. Funcţia de convergenţă dependentă de subreţeaua mobilă VDL (SNDCF) 
   6.7.1. Funcţia SNDCF pentru VDL Mod 2 
   6.7.1.1. Introducere. Funcţia mobilă SNDCF pentru VDL Mod 2 trebuie să fie funcţia mobilă
SNDCF standard. 
   6.7.1.2. Funcţia nouă. Funcţia mobilă SNDCF pentru VDL Mod 2 trebuie să permită menţinera
contextului (ex: tabelele de compresie) de la o interogare de subreţea la alta. Funcţia mobilă
SNDCF trebuie să utilizeze acelaşi context (ex: tabelele de compresie) pentru toate circuitele SVC
negociate cu un echipament DTE, atunci când sunt negociate cu aceiaşi parametri. Funcţia
SNDCF trebuie să permită ca cel puţin 2 circuite SVC să partajeze acelaşi context. 
   Nota 1.  
    Întrucât se preconizează ca transferurile să determine reordonarea pachetelor, anumiţi algoritmi
de compresie nu pot fi utilizaţi pentru VDL Mod 2. Mai mult, cei care implementează algoritmi de
compresie pe bază de dicţionare trebuie să acorde atenţie problemei de actualizare care
afectează fie vechea interogare, fie pe cea nou stabilită. 
   Nota 2.  
    Codarea câmpului de date de utilizator aferente interogării este descrisă în OACI Doc 9705,
exceptând modificările conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 2". 
   6.7.2. SNDCF pentru VDL Mod 3 
   6.7.2.1. VDL Mod 3 trebuie să permită una sau mai multe funcţii SNDCF definite. Prima dintre
ele este funcţia standard SNDCF ISO 8208, aşa cum este definită în OACI Doc 9705. Aceasta
reprezintă o funcţie SNDCF orientată pe conexiuni. Cel de-al doilea tip de funcţie SNDCF permis
de VDL Mod 3 este denumit SNDCF pe baza de cadre. Detaliile privind această funcţie SNDCF
fără conexiuni sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3", incluzând
interfaţa cu nivelul reţea, suport pentru pachetele de reţea pentru radioemisie broadcast şi
transmisiune cu destinatar unic (unicast) şi suport pentru router-ele din reţeaua ATN. 
   Notă:  
    Funcţia SNDCF pe bază de cadre poartă această denumire pentru că utilizează cadrele VDL
Mod 3, fără a necesita un protocol suplimentar (şi anume SNDCF ISO 8208) pentru transferul
pachetelor de reţea. Funcţia SNDCF pe bază de cadre îşi dobândeşte independenţa faţă de
protocolul de reţea prin identificarea conţinutului util al fiecărui cadru. La recepţionarea unui cadru,
conţinutul util este analizat iar controlul este transferat protocolului identificat. 
   6.8. Unitatea de voce pentru Modul 3 
   6.8.1. Servicii. 
   6.8.1.1. Unitatea de voce trebuie să asigure o interfaţă audio şi de semnalizare simplex de tip
"apasă pentru a vorbi" ("push-to-talk") între utilizator şi legătura VDL. Trebuie asigurate două tipuri
diferite de circuite de voce care să se excludă reciproc: 
   a) circuite dedicate; acestea trebuie să asigure servicii pentru un anumit grup de utilizatori într-o
manieră exclusivistă fără partajarea circuitului cu alţi utilizatori din afara grupului. Accesul trebuie
să fie pe bazat pe regula "A se asculta canalul înainte de emisie"; 
   b) circuite alocate la cerere; acestea trebuie să asigure accesul la circuitele de voce controlat de
staţia de la sol ca răspuns la o cerere de acces recepţionatată de la staţia de la bordul aeronavei.
Acest tip de funcţionare trebuie să permită partajarea dinamică a resurselor canalului crescând
eficienţa modului de acces de tip trunking. 



   6.8.1.2. Accesul prioritar. Funcţionarea unităţii de voce trebuie să permită accesul utilizatorilor de
la sol autorizaţi prin preluarea controlului pe bază de prioritate. 
   6.8.1.3. Identificarea sursei mesajului. Funcţionarea unităţii de voce trebuie să asigure
notificarea utilizatorului privind sursa unui mesaj recepţionat (ex: dacă mesajul a fost generat de o
staţie de la bordul unei aeronave sau de la sol). 
   6.8.1.4. Reglajul codat al pragului de zgomot (squelch). Unitatea de voce trebuie să permită
funcţionarea cu reglaj codat al pragului de zgomot care să permită un anumit grad de rejectare a
mesajelor de voce nedorite de pe canal pe baza timpului de sosire a secvenţelor burst. 
   6.8.2. Codarea vorbirii, parametri şi proceduri 
   6.8.2.1. Legătura VDL Mod 3 trebuie să utilizeze algoritmul de codare/decodare prin stimulare
avansată multi-bandă ("Advanced Multi-Band Excitation", AMBE) cu rată 4,8 kbiţi/s, versiunea
AMBE-ATC-10, dezvoltat de Digital Voice Systems, Incorporated (DVSI) pentru comunicaţiile de
voce. 
   Nota 1.  
    Informaţii referitoare la caracterisiticile tehnice ale algoritmului AMBE de 4,8kbiţi/s sunt conţinute
în "Descrierea în amănunt a algoritmului AMBE-ATC-10", care poate fi obţinută de la DVSI. 
   Nota 2.  
    Tehnologia de codare/decodare AMBE de 4,8 kbiţi/s descrisă în documentul menţionat face
obiectul drepturilor de patent şi al drepturilor de autor DVSI. Înaintea integrării în echipamentele
utilizate pentru furnizarea serviciilor VDL Mod 3, producătorii trebuie să obţină acordul DVSI
privind dreptul de licenţă anterior obţinerii unei descrieri detaliate a algoritmului.Printr-o scrisoare
către OACI, datată 29 octombrie 1999, DVSI şi-a confirmat angajamentul licenţierii tehnologiei în
vederea producerii şi vânzării echipamentelor aeronautice în termeni şi condiţii rezonabile,
negociate pe baze nediscriminatorii. 
   6.8.2.2. Definiţia pentru codarea vorbirii, parametrii pentru unitatea de voce şi descrierea
procedurilor pentru funcţionarea unităţii de voce pentru VDL Mod 3 sunt conţinute în "Manualul
specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 3". 
   6.9. VDL Mod 4 
   6.9.1. O staţie Mod 4 trebuie să se conformeze cerinţelor definite la punctele 6.1.2.3, 6.1.4.2,
6.2.1.1, 6.2.3.1, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.3.1, 6.3.4, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4.1 şi 6.9. 
   6.9.2. Canalele radio pentru VDL Mod 4 
   6.9.2.1. Spectrul de frecvenţe pentru staţiile VDL Mod 4 
   6.9.2.1.1. Gama de acord a emiţătorului/receptorului. Un emiţător/receptor VDL Mod 4 trebuie să
poată fi acordat pe oricare dintre canalele de 25 kHz de la 112 MHz până la 137 MHz. 
   Notă:  
    Condiţiile operaţionale sau anumite aplicaţii pot necesita ca echipamentul să funcţioneze într-un
spectru de frecvenţe mai îngust. 
   6.9.2.1.2 Recepţia simultană. O staţie VDL Mod 4 trebuie să poată recepţiona pe două canale
simultan. 
   6.9.2.1.3 O staţie VDL Mod 4 trebuie să poată recepţiona canale suplimentare în mod simultan,
conform cerinţelor serviciilor operaţionale. 
   6.9.2.2. Canale de semnalizare globală. 
   6.9.2.2.1. Staţiile VDL Mod 4 trebuie să utilizeze două frecvenţe alocate cu rol de canale de
semnalizare globală (GSC), pentru a asigura comunicaţiile între utilizatori şi funcţiile de
management al legăturii. 
   Notă:  
    Într-un domeniu local pot fi stabilite canale suplimentare care pot fi notificate utilizatorilor mobili
prin radioemisii (broadcast) de la sol pe canalele GSC definite mai sus. 
   6.9.3. Capacităţile sistemului 
   6.9.3.1. Compatibilitatea cu reţeaua ATN. Sistemul VDL Mod 4 trebuie să permită serviciile de
subreţea conforme cu reţeaua ATN/IPS. 
   Notă:  
    VDL Mod 4 furnizează un transfer de date unic între reţelele de sol ATN/IPS şi reţelele de bord
ATN/IPS. Interoperabilitatea cu reţelele ATN/OSI, acolo unde este necesar, trebuie stabilită înainte



de implementare. Modurile VDL 2 şi 3 asigură subreţele ATN/OSI compatibile. 
   6.9.3.2. Transparenţa datelor. Sistemul VDL Mod 4 trebuie să asigure transferul datelor
independent de cod şi independent de octet. 
   6.9.3.3. Radioemisie (broadcast). Sistemul VDL Mod 4 trebuie să asigure servicii de radioemisie
broadcast la nivelul legătură de date. 
   6.9.3.4. Punct-la-punct. Sistemul VDL Mod 4 trebuie să asigure servicii punct-la-punct la nivelul
legătură de date. 
   6.9.3.5. Comunicaţiile aer-aer. Sistemul VDL Mod 4 trebuie să asigure comunicaţiile aer-aer fără
ajutorul sistemelor de la sol, precum şi comunicaţiile aer-sol. 
   6.9.3.6. Managementul conexiunilor. Atunci când sprijină operaţiunile aer-sol, sistemul VDL Mod
4 trebuie să stabilească şi să menţină o cale de comunicaţii sigură între aeronavă şi sistemul de la
sol şi, în acelaşi timp, să permită dar să nu necesite intervenţia manuală. 
   6.9.3.7. Tranziţii în reţeaua de la sol. O staţie mobilă DLS VDL Mod 4 trebuie să treacă de la o
staţie aflată la sol la alta conform cerinţelor. 
   6.9.3.8. Capacităţi privind determinarea timpului. VDL Mod 4 trebuie să asigure capacitatea de
determinare a timpului din măsurătorile privind momentul sosirii transmisiilor VDL Mod 4
recepţionate oricând nu sunt disponibile estime de timp determinate extern. 
   6.9.3.9. Operaţiuni simplex. Staţiile VDL Mod 4 mobile şi de la sol trebuie să acceseze mediul
fizic operând în mod simplex. 
   6.9.4. Coordonarea utilizării canalului 
   6.9.4.1. La nivel regional, transmisiile trebuie să fie programate faţă de ora UTC, pentru a
asigura utilizarea eficientă a canalelor partajate şi pentru a evita reutilizarea neintenţionată a
segmentelor de timp. 
   6.9.5. Protocoale şi servicii la nivelul fizic 
   Notă:  
    Dacă nu se specifică altfel, cerinţele definite în această secţiune se aplică atât staţiilor mobile,
cât şi celor de sol. 
   6.9.5.1. Funcţii 
   6.9.5.1.1. Puterea emisă 
   6.9.5.1.1.1. Echipamentele de la bordul aeronavelor. Puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel
încât să asigure o intensitate a câmpului de cel puţin 35 de microvolţi pe metru (minus 114,5
dBW/m2) considerându-se că propagarea are loc în spaţiul liber, la distanţe şi altitudini adecvate
condiţiilor ce aparţin zonelor în care este operată aeronava. 
   6.9.5.1.1.2. Echipamentele de la sol. 
    Puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât să asigure o intensitate a câmpului de cel puţin
75 de microvolţi pe metru (minus 109 dBW/m2) în limitele acoperii operaţionale definite pentru
echipament, considerându-se că propagarea are loc în spaţiul liber. 
   6.9.5.1.2. Controlul frecvenţelor emiţătorului şi receptorului 
   6.9.5.1.2.1. Nivelul fizic al VDL Mod 4 trebuie să seteze frecvenţa emiţătorului sau a receptorului
după cum comandă enitatea de management al legăturii (LME). Timpul pentru selecţia canalului
trebuie să fie mai scurt de 13 ms după primirea unei comenzi de la un utilizator VSS. 
   6.9.5.1.3. Recepţionarea datelor de către receptor 
   6.9.5.1.3.1. Receptorul trebuie să decodeze semnalele de intrare şi să le înainteze către
nivelurile superioare pentru procesare. 
   6.9.5.1.4. Transmiterea datelor de către emiţător 
   6.9.5.1.4.1. Codarea datelor şi transmiterea. Nivelul fizic trebuie să codeze datele recepţionate
de la nivelul legătură de date şi să le transmită prin canalul RF. Transmisia RF trebuie să se
realizeze numai cu permisiunea subnivelului MAC. 
   6.9.5.1.4.2. Ordinea de transmisie. Transmisia trebuie să constea din următoarele etape în
următoarea ordine: 
   a) stabilizarea puterii emiţătorului; 
   b) sincronizarea biţilor; 
   c) rezolvarea ambiguităţilor şi transmiterea datelor; şi 



   d) căderea emiţătorului. 
   Notă:  
    Definiţiile etapelor sunt date în secţiunile 6.9.5.2.3.1 până la 6.9.5.2.3.4. 
   6.9.5.1.4.3. Oprirea automată a emiţătorului. O staţie VDL Mod 4 trebuie să oprească în mod
automat alimentarea oricărui amplificator din etajul final în eventualitatea în care puterea de ieşirea
a acelui amplificator depăşeşte -30 dBm pentru mai mult de 1 secundă. Resetarea la un mod
operaţional pentru amplificatorul afectat trebuie să necesite o intervenţie manuală. 
   Notă:  
    Această cerinţă intenţionează să protejeze resursa partajată protejând canalul de aşa- zisele
"emiţătoare blocate". 
   6.9.5.1.5. Serviciile de notificare 
   6.9.5.1.5.1. Calitatea semnalului. Parametrii operaţionali ai echipamentelor trebuie monitorizaţi la
nivel fizic. Analiza calităţii semnalului trebuie desfăşurată în cadrul procesului de demodulare şi în
cadrul procesului de recepţie. 
   Notă:  
    Procesele care pot fi evaluate la nivelul demodulatorului includ rata numărului de biţi eronaţi
(BER), raportul semnal-zgomot (SNR) şi jitter-ul de sincronizare. Procesele care pot fi evaluate la
nivelul receptorului includ nivelul semnalului recepţionat şi întârzierea de grup. 
   6.9.5.1.5.2. Momentul recepţiei. Momentul recepţiei fiecărei transmisii trebuie determinat cu o
eroare 2-sigma de 5 microsecunde. 
   6.9.5.1.5.3. Receptorul trebuie să aibă capacitatea de a determina momentul recepţiei în limia
unei erori 2-sigma de 1 microsecundă. 
   6.9.5.2. Definirea protocolului pentru modulaţia GFSK 
   6.9.5.2.1. Schema de modulaţie. Schema de modulaţie trebuie să fie GFSK. Primul bit transmis
(în secvenţa de pregătire) trebuie să reprezinte un ton înalt, iar tonul transmis trebuie să fie
comutat înaintea transmiterii unui 0 (adică codare inversă fără revenire în 0). 
   6.9.5.2.2. Rata de modulaţie. Valorile binare de zero şi unu trebuie generate cu un indice de
modulaţie de 0,25 ± 0,03 şi un produs BT de 0,28 ± 0,03, producând transmisia de date cu o rată
de 19 200 biţi/s ± 50 ppm. 
   6.9.5.2.3. Etapele transmisiei 
   6.9.5.2.3.1. Stabilizarea puterii emiţătorului. Primul segment al secvenţei de pregătire reprezintă
stabilizarea puterii emiţătorului, care trebuie să aibă o durată de 16 perioade de simboluri. Nivelul
puterii emiţătorului trebuie să fie nu mai puţin de 90 la sută din nivelul puterii în starea stabilă de la
finalul segmentului de stabilizare a puterii emiţătorului. 
   6.9.5.2.3.2. Sincronizarea biţilor. Al doilea segment al secvenţei de pregătire trebuie să fie
secvenţa de 24 de biţi 0101 0101 0101 0101 0101 0101, transmişi de la stânga la dreapta imediat
înainte de începerea segmentului de date. 
   6.9.5.2.3.3. Rezolvarea ambiguităţilor şi transmiterea datelor. Transmiterea primului bit de date
trebuie să înceapă la 40 de intervale de bit (aproximativ 2 083,3 microsecunde) ± 1 microsecundă
după începutul nominal al transmisiei. 
   Nota 1.  
    Această cerinţă se află în raport cu emisiile de la ieşirea antenei. 
   Nota 2.  
    Rezolvarea ambiguităţilor este efectuată la nivel de legătură. 
   6.9.5.2.3.4. Căderea emiţătorului. Nivelul puterii emiţătorului trebuie să scadă cu cel puţin 20 dB
în mai puţin de 300 de microsecunde după încheierea unei transmisii. Nivelul puterii emiţătorului
trebuie să fie mai puţin de -90 dBm în mai puţin de 832 microsecunde după încheierea unei
transmisii. 
   6.9.5.3. Ascultarea canalului 
   6.9.5.3.1. Estimarea plafonului de zgomot. O staţie VDL Mod 4 trebuie să estimeze plafonul de
zgomot pe baza măsurătorilor de putere a canalului ori de câte ori nu a fost detectată o secvenţă
de pregătire validă. 
   6.9.5.3.2. Algoritmul utilizat pentru estimarea plafonului de zgomot trebuie să fie astfel încât
plafonul de zgomot estimat să fie mai jos decât valoarea maximă de putere măsurată pe canal în



ultimul minut în care canalul este considerat liber. 
   Notă:  
    Receptorul VDL Mod 4 utilizează un algoritm de sesizare a energiei ca unul dintre mijloacele de
determinare a stării canalului (liber sau ocupat). Unul dintre algoritmii care pot fi utilizaţi pentru a
estima plafonul de zgomot este descris în "Manualul specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 4". 
   6.9.5.3.3. Detectarea trecerii canalului din starea liber în starea ocupat. O staţie VDL Mod 4
trebuie să întrebuninţeze următoarele modalităţi pentru a determina trecerea canalului din starea
liber în starea ocupat la nivel fizic. 
   6.9.5.3.3.1. Detectarea unei secvenţe de pregătire. Canalul trebuie declarat ocupat dacă o staţie
VDL Mod 4 detectează o secvenţă de pregătire validă urmată de un indicator de cadru. 
   6.9.5.3.3.2. Măsurarea puterii canalului. Indiferent de capacitatea demodulatorului de a detecta o
secvenţă de pregătire validă, o staţie VDL Mod 4 trebuie să considere canalul ocupat cu o
probabilitate de cel puţin 95 la sută pentru 1 ms după ce puterea pe canal creşte cel puţin la
echivalentul a de patru ori plafonul de zgomot estimat pentru cel puţin 0,5 milisecunde. 
   6.9.5.3.4. Detectarea trecerii canalului de la starea ocupat la starea liber 
   6.9.5.3.4.1. O staţie VDL Mod 4 trebuie să întreprindă următoarele modalităţi pentru a determina
trecerea canalului de la starea ocupat la starea liber. 
   6.9.5.3.4.2. Măsurarea lungimii transmisiei. Când secvenţa de pregătire a fost detectată, starea
ocupat a canalului trebuie să fie menţinută pentru o perioadă de timp cel puţin egală cu 5
milisecunde şi trebuie, ca urmare, permisă trecerea în starea liber pe baza măsurătorii de putere a
canalului. 
   6.9.5.3.4.3. Măsurarea puterii canalului. Când canalul nu este menţinut din diferite motive în
starea ocupat, o staţie VDL Mod 4 trebuie să considere canalul liber cu o probabilitate de cel puţin
95 la sută dacă puterea pe canal scade sub echivalentul a de două ori plafonul de zgomot estimat
pentru cel puţin 0,9 milisecunde. 
   6.9.5.4. Interacţiunea receptor/emiţător 
   6.9.5.4.1. Timpul de întoarcere de la receptor la emiţător. O staţie VDL Mod 4 trebuie să aibă
capacitatea de a începe transmisia secvenţei de stabilizare a puterii emiţătorului în mai puţin de 16
milisecunde după îndeplinirea funcţiei de receptor. 
   6.9.5.4.2. Schimbarea frecvenţei în timpul transmisiei. Accelerarea de fază a purtătoarei de la
începutul secvenţei de sincronizare până la indicatorul de sfârşit de date trebuie să fie mai puţin de
300 Hz pe secundă. 
   6.9.5.4.3. Timpul de întoarcere de la emiţător la receptor. O staţie VDL Mod 4 trebuie să aibă
capacitatea de a recepţiona şi demodula la performanţa nominală un semnal de intrare în mai
puţin de 1 ms după încheierea unei transmisii. 
   Notă:  
    Performanţa nominală este definită ca fiind o rată a numărului de biţi eronaţi (BER) de 10-4. 
   6.9.5.5. Parametrii de sistem ai nivelului fizic 
   6.9.5.5.1. Parametrul P1 (lungimea minimă de transmisie) 
   6.9.5.5.1.1. Un receptor trebuie să aibă capacitatea de a demodula o transmisie de lungime
minimă P1 fără degradarea ratei BER. 
   6.9.5.5.1.2. Valoarea parametrului P1 trebuie să fie 19.200 biţi. 
   6.9.5.5.2. Parametrul P2 (performanţa nominală privind interferenţele de pe canal) 
   6.9.5.5.2.1. Parametrul P2 trebuie să reprezinte performanţa nominală privind interferenţele de
pe canal la care un receptor trebuie să aibă capacitatea de a demodula fără degradarea ratei
BER. 
   6.9.5.5.2.2. Valoarea parametrului P2 trebuie să fie 12 dB. 
   6.9.5.6. Performanţele sistemelor de recepţie VDL Mod 4 privind imunitatea la interferenţele cu
radioemisiile (broadcast) FM 
   6.9.5.6.1. O staţie VDL Mod 4 trebuie să se conformeze cerinţelor definite în secţiunea 6.3.5.4
atunci când operează în banda 117,975 - 137 MHz. 
   6.9.5.6.2. O staţie VDL Mod 4 trebuie să se conformeze cu cerinţele definite mai jos atunci când
operează în banda 108 - 117,975 MHz. 



   6.9.5.6.2.1. Sistemul de recepţie VDL Mod 4 trebuie să respecte cerinţele specificate la pct.
6.3.5.1 în prezenţa produşilor de intermodulaţie de ordin trei a două semnale, determinaţi de
semnale de radioemisie (broadcast) VHF FM care au nivelurile de semnal în conformitate cu
următoarea relaţie: 

2N1 + N2 + 72 ≤ 0 

    pentru semnale audio de radioemisie (broadcast) VHF FM în banda 107,7 - 108,0 MHz şi  

2N1 + N2 + 3[24 - 20 log (Δƒ/0,4)] ≤ 0 

    pentru semnale audio de radioemisie (broadcast) VHF sub 107,7 MHz unde frecvenţele celor
două semnale audio de radioemisie (broadcast )VHF produc la nivelul receptorului un produs de
intermodulaţie de ordin trei pe frecvenţa utilă VDL Mod 4. N1 şi N2 reprezintă nivelurile (dBm) ale
celor două semnale audio de radioemisie (broadcast) VHF FM la intrarea în receptorul VDL Mod 4.
Niciunul dintre niveluri nu trebuie să depăşească condiţia de desensibilzare impusă prin pct.
6.9.5.6.2.2 următor.  

Δƒ = 108,1 - ƒ1 

    unde ƒ1 reprezintă frecvenţa semnalului N1, semnalul audio de radioemisie (broadcast) VHF
cea mai apropiată de 108,1 MHz. 
   Notă:  
    Cerinţele de imunitate la intermodulaţia FM nu se aplică canalelor VDL Mod 4 care operază sub
108,1 MHz şi deci frecvenţele sub 108,1 MHz sunt excluse la alocările generale. 
   6.9.5.6.2.2. Sistemul de recepţie VDL Mod 4 trebuie să nu fie desensibilizat în prezenţa
semnalelor de radioemisie (broadcast) VHF FM care au nivelurile de semnal în conformitate cu
tabelele 6-5 şi 6-6. 
   6.9.6. Nivelul legătură 
   Notă:  
    Detalii referitoare la funcţiile nivelului legătură sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice
pentru VDL Mod 4". 
   6.9.7. Nivelul subreţea şi SNDCF 
   Notă:  
    Detalii referitoare la funcţiile nivelului subreţea şi SNDCF sunt conţinute în "Manualul
specificaţiilor tehnice pentru VDL Mod 4". 
   6.9.8. Aplicaţii ADS-B 
   Notă:  
    Detalii referitoare la funcţiile aplicaţiilor ADS-B sunt conţinute în "Manualul specificaţiilor tehnice
pentru VDL Mod 4". 

Tabele pentru Capitolul 6 

Tabelul 6-1.
Codarea datelor pentru Modurile 2 şi 3 

Xk Yk Zk ΔΦk

0 0 0 0 π/4

0 0 1 1 π/4

0 1 1 2 π/4

0 1 0 3 π/4
1 1 0 4 π/4



1 1 1 5 π/4

1 0 1 6 π/4

1 0 0 7 π/4

Tabelul 6-2.
Stabilitatea modulaţiei pentru Modurile 2 şi 3 

Modulul VDL Stabilitatea modulaţiei la bordul
aeronavei Stabilitatea modulaţiei la sol

Mod 2 ±0,0050 la sută ±0,0050 la sută

Mod 3 ±0,0005 la sută ±0,0002 la sută

Tabelul 6-3.
Funcţiile modulului de criptare prin schimbarea poziţiei biţilor (scrambler) 

Funcţia Datele de intrare Datele de ieşire
schimbarea poziţiilor biţilor
(scrambling)

date nete date cu poziţiile biţilor
schimbate

revenirea la ordinea iniţială a
poziţiilor biţilor (descrambling)

date cu poziţiile
biţilor schimbate

date nete

Tabelul 6-4.
Parametrii de sistem ai serviciilor nivelului fizic 

Simbolul Numele parametrului Valoarea Mod 2

P1 lungimea minimă de
transmisie 131 071 biţi

Tabelul 6-5.
Staţii VDL Mod 4 care operază pe frecvenţe cuprinse între 112,0 - 117,975 MHz 

Frecvenţa
(MHz)

Nivelul maxim al semnalului
nedorit

(zgomot) la intrarea receptorului
(dBm)

88 - 104 +15

106 +10

107 +5

107,9 0

   Notă:  
    Între punctele adiacente definite de frecvenţele de mai sus, relaţia este liniară. 

Figurile pentru Capitolul 6 

Figura 6-1. 
Stabilizarea puterii emiţătorului  

Stabilizarea puterii emiţătorului



 

Figura 6-2. 
Generator PN pentru secvenţa de schimbare a poziţiilor biţilor  

Generator PN pentru secvenţa de schimbare a poziţiilor biţilor
 

Figura 6-3. 
Timpul de întoarcere de la recepţie la emisie  

Timpul de întoarcere de la recepţie la emisie
 

Apendice
la capitolul 6 

Referinţe 

   1. Referinţe 
    Referinţele la standardele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) sunt specificate
mai jos (inclusiv datele publicării acestora). Standardele ISO trebuie aplicate în limitele menţionate
în prezentul regulament. 
   2. Referinţe normative 
    Acest regulament face referire la următoarele documente ISO: 

ISO Titlul documentului Data
publicării

646 Tehnologia Informaţiei - Mulţimea caracterelor ISO codate pe 7 biţi pentru
schimbul de informaţii (Information Technology - ISO 7-bit coded character set
for information interchange)

12/91

3309 Proceduri HDLC - Structura cadrelor, versiunea 3 (HDLC Procedures - Frame
structure, Version 3)

12/93

4335 Elementele procedurilor HDLC, versiunea 3 (HDLC Elements of Procedures,
Version 3)

12/93

7498 Modelul elementar de referinţă OSI, versiunea 1 (OSI Basic Reference Model,
Version 1)

11/94

7809 Proceduri HDLC - Consolidarea claselor de proceduri, versiunea 1 (HDLC
Procedures - Consolidation of Classes of Procedures, Version 1)

12/93

8208 Sisteme de procesare a informaţiei - Comunicaţii de date -protocolul la nivel
pachet X.25 pentru echipamentele terminale de date (Information Processing
Systems - Data Communications - X.25 Packet Level Protocol for Data
Terminal Equipment)

3/90 a doua
ediţie

8885 Proceduri HDLC - Conţinutul şi formatul câmpului de informaţii pentru cadrul
XID, cu scop general, versiunea [1] (HDLC Procedures - General Purpose XID
Frame Information Field Content and Format, Version [1])

12/93

8886.3 Definirea serviciilor prin legătura de date OSI, versiunea 3 (OSI Data Link
Services Definition, Version 3)

6/92

10039 Reţele locale - Definirea serviciilor MAC, versiunea 1 (Local Area Networks -
MAC Services Definition, version 1)

6/91

   3. Referinţe de fond 

Emiţător Titlul documentului Data
publicării

ITU-R Recomandarea S.446.4, Anexa I (Recommendation 5/92



S.446.4, Annex I)
CCSDS Codarea canalului pentru telemetrie, Recomandări pentru standardele privind

sistemele de date din spaţiu, Comitetul consultativ pentru sistemele de date din
spaţiu, CCSDS 101.0-B-3, Cartea albastră (Telemetry Channel Coding,
Recommendation for Space Data Systems Standards, Consultative Committee
for Space Data Systems, CCSDS 101.0-B-3, Blue Book)

5/92

CAPITOLUL 7 
Sisteme pentru comunicaţii aeronautice mobile pentru aeroport (AEROMACS) 

   7.1. Definiţii 
    Modulaţia adaptivă - capacitatea unui sistem de a comunica cu un alt sistem, utilizând profile
multiple «burst», şi capacitatea unui sistem de a comunica succesiv cu sisteme multiple, utilizând
diferite profile «burst» 
    Aerodrom - o suprafaţă definită, de pământ sau apă (ce include orice fel de clădiri, sisteme şi
echipamente), cu scopul de a fi utilizată în întregime sau în parte pentru sosirea, plecarea şi
mişcarea pe suprafaţă a aeronavelor 
    Sistem pentru comunicaţii aeronautice mobile pe aeroport (AeroMACS) - o legătură de date de
capacitate mare, ce constituie suport pentru comunicaţiile mobile şi fixe, utilizate pe suprafaţa
aerodromului 
    AeroMACS downlink (DL) - direcţia de transmisie de la staţia de bază (BS) la staţia mobilă (MS) 
    AeroMACS uplink (UL) - direcţia de transmisie de la staţia mobilă (MS) la staţia de bază (BS) 
    Transferul AeroMACS - procesul în care o staţie mobilă migrează de la interfaţa aeriană
asigurată de o staţie de bază (BS) la interfaţa aeriană asigurată de altă BS. Înainte de efectuarea
transferului AeroMACS are loc o pauză, acolo unde porneşte serviciul cu ţinta BS, după o
întrerupere a serviciului staţiei de bază (BS) precedente 
    Staţie de bază (BS) - un ansamblu general de echipamente care asigură conectivitatea,
managementul şi controlul staţiei mobile (MS) 
    Rata de eroare a biţilor (BER) - media stabilită la nivel general pentru un număr mare de
eşantioane în urma calculării, pentru fiecare eşantion în parte, a numărului de erori de bit din
eşantion, împărţit la numărul total de biţi din acel eşantion 
    Profil «burst» - un set de parametri care descrie proprietăţile transmisiilor «uplink» sau
«downlink», asociate unui cod, utilizat într-un interval de timp. Fiecare profil conţine parametri, cum
ar fi tipul de modulaţie, tipul de corecţie a erorilor sistematice (FEC), lungimea preambulului, timpii
de gardă etc. 
    Codurile turbo convoluţionale (CTC) - tip de cod de corecţie a erorilor sistematice (FEC) 
    Întârzierea în tranzitul datelor - conform ISO 8348, valoarea medie a distribuţiei statistice a
întârzierii datelor. Întârzierea reprezintă întârzierea de subreţea şi nu include întârzierea de
stabilire a conexiunii. 
    Domeniu - un ansamblu de sisteme terminale şi de sisteme intermediare care operează conform
aceloraşi proceduri de rutare şi care este cuprins în întregime într-un domeniu unitar de
administrare 
    Corecţia erorilor sistematice - procesul de adăugare a informaţiei redundante semnalului emis,
într-un mod care permite corecţia, la receptor, a erorilor care au loc în timpul transmisiei 
    Asignarea frecvenţei - o asignare logică a frecvenţei centrale şi a lăţimii de bandă a canalului,
programate pentru staţia de bază (BS) 
    Staţie mobilă (MS) - o staţie din serviciul mobil care se intenţionează a fi utilizată în timp ce se
află în mişcare sau în timpul opririlor la puncte nespecificate. O staţie MS este întotdeauna o staţie
subscrisă (SS). 
    Utilizarea parţială a divizării canalelor (partial usage sub-channelization - PUSC) - o tehnică prin
care subpurtătoarele simbol ale multiplexării diviziunilor de frecvenţă ortogonale (orthogonal
frequency division multiplexing - OFDM) sunt împărţite şi permutate într-un subset de subcanale
(canale divizate) pentru transmisie, dată fiind diversitatea parţială a frecvenţelor 
    Rata erorilor reziduale - raportul dintre unităţile de date pentru serviciile de subreţea
(subnetwork service data units - SNSDU) incorecte, pierdute şi duplicate şi numărul total de



SNSDU care au fost transmise 
    Unitatea de date pentru servicii (SDU) - o unitate de date, transferate între entităţi ale stratului
adiacent, care este încapsulată într-o unitate de date de protocol (PDU), pentru transfer într-un
nivel omolog 
    Fluxul serviciului - un flux unidirecţional al unităţilor de date ale serviciului (SDU), relativ la
nivelul de control al accesului în mediul respectiv (MAC), către o conexiune care asigură o anumită
calitate a serviciului (QoS) 
    Staţie subscrisă (SS) - un ansamblu general de echipamente ce asigură conectivitatea între
echipamentul subscris şi o staţie de bază (BS) 
    Timpul de activare a subreţelei - timpul scurs de la momentul în care staţia mobilă începe
scanarea pentru transmisia BS până când legătura de reţea stabileşte conexiunea şi atunci când
poate fi transmisă prima «unitate de date protocol» a utilizatorului de reţea 
    Unitatea de date pentru serviciul subreţelei (subnetwork service data unit - SNSDU) - un
ansamblu de date de utilizator de subreţea, a căror identitate este prezervată de la un capăt al
conexiunii de subreţea la celălalt 
    Duplex cu diviziune în timp (time division duplex - TDD) - o schemă duplex, în care
transmisiunile uplink şi downlink au loc la momente diferite, dar pot utiliza aceeaşi frecvenţă 
   7.2. Introducere 
   Nota 1. -  
    Sistemul de comunicaţii aeronautice mobile pe aeroport (AeroMACS) este un sistem datalink de
mare capacitate, ce susţine comunicaţiile mobile şi fixe, cu privire la siguranţa şi regularitatea
zborului, pe suprafaţa aerodromului. 
   Nota 2. -  
    AeroMACS derivă din standardele mobile IEEE 802.16-2009. Documentaţia aferentă profilului
AeroMACS (RTCA DO345 şi EUROCAE ED 222) prezintă toate caracteristicile acestor standarde
care sunt obligatorii, neaplicabile sau opţionale. Profilul AeroMACS face diferenţa între
funcţionalitatea staţiei de bază şi a staţiei mobile şi conţine, pentru fiecare caracteristică, o
referinţă la standardele aplicabile. 
   7.3. Generalităţi 
   7.3.1. AeroMACS trebuie să se conformeze cerinţelor prezentului capitol şi ale capitolelor
următoare. 
   7.3.2. AeroMACS trebuie să transmită numai în situaţia în care se află pe suprafaţa unui
aerodrom. 
   7.3.3. AeroMACS trebuie să susţină comunicaţiile pentru serviciile mobile aeronautice de rută
(AM(R)S). 
   7.3.4. AeroMACS trebuie să proceseze mesajele în funcţie de prioritatea lor asociată. 
   7.3.5. AeroMACS trebuie să asigure nivele multiple de prioritate a mesajului. 
   7.3.6. AeroMACS trebuie să susţină comunicaţia punct la punct. 
   7.3.7. AeroMACS trebuie să susţină servicii de comunicaţii radio de tip «multicast» şi
«broadcast». 
   7.3.8. AeroMACS trebuie să utilizeze pachete de date pe serviciul de internet protocol (IP). 
   7.3.9. AeroMACS trebuie să asigure mecanisme pentru transportul mesajelor pe suport ATN/IPS
şi ATN/OSI (over IP). 
   7.3.10. AeroMACS trebuie să asigure serviciile de voce. 
   Notă. -  
    Manualul despre reţeaua de telecomunicaţii aeronautice (ATN), ce utilizează standardele şi
protocoalele IPS (Internet Protocol Suite) (Doc. 9896), furnizează informaţii legate de servicii de
voce over IP. 
   7.3.11. AeroMACS trebuie să susţină simultan mai multe servicii aflate în desfăşurare. 
   7.3.12. AeroMACS trebuie să susţină modulaţia adaptivă şi codarea. 
   7.3.13. AeroMACS trebuie să susţină transferul între diferite staţii de bază (BSs) AeroMACS, în
timpul mişcării aeronavelor, sau la degradarea conexiunii cu staţia de bază (BS) curentă. 
   7.3.14. AeroMACS trebuie să menţină nivelele de interferenţă total acumulate între limitele
definite de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii - Sectorul Radiocomunicaţii (ITU-R), conform



cerinţelor naţionale/internaţionale privind planificarea şi implementarea frecvenţelor. 
   7.3.15. AeroMACS trebuie să susţină o arhitectură de implementare flexibilă, pentru a permite
legătura şi localizarea funcţiilor la nivel de reţea în entităţi fizice diferite sau identice. 
   7.4. Caracteristicile de radiofrecvenţă (RF) 
   7.4.1 Caracteristicile radio generale 
   7.4.1.1. AeroMACS trebuie să opereze în modul diviziune în timp duplex (TDD). 
   7.4.1.2. AeroMACS trebuie să opereze într-o bandă de 5 MHz de canal. 
   7.4.1.3. Polarizarea antenei staţiei mobile (MS) AeroMACS trebuie să fie verticală. 
   7.4.1.4. Polarizarea antenei staţiei de bază (BS) AeroMACS trebuie să aibă o componentă
verticală. 
   7.4.1.5. AeroMACS trebuie să opereze fără benzi de gardă între canalele AeroMACS adiacente. 
   7.4.1.6. AeroMACS trebuie să opereze după metoda accesului multiplu cu diviziune în
frecvenţă. 
   7.4.1.7. AeroMACS trebuie să susţină atât împărţirea în subcanale, parţial utilizată (partial usage
sub-channelization - PUSC), cât şi PUSC cu toate metodele de permutare ale purtătoarelor şi
subpurtătoarelor. 
   7.4.2. Benzile de frecvenţă 
   7.4.2.1. Echipamentul AeroMACS trebuie să opereze în banda de la 5.030 MHz la 5.150 MHz,
pe canale având lăţimea de 5 MHz. 
   Nota 1. -  
    Unele state pot să aloce resurse suplimentare pentru susţinerea AeroMACS, pe baza
reglementărilor naţionale. Informaţii asupra performanţelor caracteristicilor tehnice şi operaţionale
ale AeroMACS sunt cuprinse în Specificaţiile pentru performanţe operaţionale minime (MOPS)
pentru AeroMACS (EUROCAE ED-223/RTCA DO-346) şi în Standardele de performanţă minime
de aviaţie ale sistemului (MASPS) pentru AeroMACS (EUROCAE ED-227). 
   Nota 2. -  
    Ultima frecvenţă centrală pentru 5.145 MHz este selectată ca frecvenţă de referinţă pentru
numerotarea canalelor AeroMACS. Frecvenţele centrale nominale AeroMACS sunt numerotate
descrescător, începând cu frecvenţa de referinţă, în incremente de 5 MHz. 
   7.4.2.2. Echipamentul mobil trebuie să opereze cu un offset faţă de frecvenţele centrale, faţă de
frecvenţele dorite, cu o valoare a incrementului de 250 kHz. 
   Notă. -  
    Frecvenţele nominale centrale sunt frecvenţele centrale dorite pentru operaţiunile AeroMACS.
Totuşi, staţiile de bază ar trebui să aibă capacitatea de a devia de la frecvenţele centrale dorite,
pentru a satisface cerinţele de implementare potenţiale ale autorităţii naţionale de supervizare,
responsabilă de spectru (adică pentru a permite operaţiunile AeroMACS, fără a recepţiona sau
produce interferenţe altor sisteme care operează în bandă, cum ar fi MLS şi AMT). 
   7.4.3. Puterea radiată 
   7.4.3.1. Puterea echivalentă radiată izotropic (EIRP) maximă a staţiei mobile nu trebuie să
depăşească 30 dBm. 
   7.4.3.2. EIRP maximă a staţiei de bază într-un sector nu trebuie să depăşească 39,4 dBm. 
   7.4.3.3. Pentru a îndeplini cerinţele ITU, EIRP totală a staţiei de bază dintr-un sector ar trebui să
descrească de la vârf, luând în considerare caracteristicile antenei, la elevaţii deasupra orizontului.
Informaţii suplimentare sunt prezentate în materialele de ghidare. 
   Nota 1. -  
    EIRP este definită drept câştig al antenei, într-o direcţie de elevaţie specificată, plus puterea de
emisie medie a emiţătorului AeroMACS. Chiar dacă puterea instantanee la vârf a unui anumit
emiţător poate exceda acel nivel la care toate subpurtătoarele se aliniază în mod aleatoriu în fază,
în cazul în care este luat în considerare un număr mare de emiţătoare, este utilizată în calcul
puterea medie. 
   Nota 2. -  
    Dacă un sector conţine antene cu emisie multiplă (exemplu, antene cu intrare multiplă, ieşire
multiplă - MIMO), limita de putere specificată este suma puterilor provenite de la fiecare antenă. 
   7.4.4. Sensibilitatea minimă a receptorului 



   7.4.4.1. Sensibilitatea receptorului AeroMACS trebuie să se conformeze tabelului 7-1, în care se
prezintă valorile sensibilităţilor receptorului AeroMACS. 
   Nota 1. -  
    Calcularea nivelului de sensibilitate pentru AeroMACS este descrisă în Manualul «Sisteme de
comunicaţii mobile de aeroport (AeroMACS)» (Doc. 10044). 
   Nota 2. -  
    Receptorul AeroMACS ar fi cu 2 dB mai sensibil decât este indicat, dacă se utilizează codurile
turbo convoluţionale (CTC). 
   Nota 3. -  
    Nivelul de sensibilitate este definit ca nivelul de putere măsurat la intrarea receptorului, atunci
când rata de eroare a biţilor (BER) este egală cu 1 x 10-6 şi toate subpurtătoarele active sunt
emise în canal. În general, puterea de intrare necesară depinde de numărul de subpurtătoare
active ale emisiei. 
   Nota 4. -  
    Valorile din tabelul 7-1 se bazează pe o valoare a zgomotului receptorului de 8 dB. 
   Nota 5. -  
    Valorile de sensibilitate din tabelul 7-1 se bazează pe absenţa oricărei surse de interferenţă, cu
excepţia zgomotului termic şi a zgomotului receptorului.  

Tabelul 7-1. Valorile de sensibilitate ale receptorului AeroMACS  

Schema de modulaţie ce utilizează
schema de codare a codurilor

convoluţionale (CC)

Factorul de
repetiţie (Rep.

Factor)
Sensibilitatea MS Sensibilitatea BS

64 QAM 3/4 1 -74,3 dBm -74,5 dBm

64 QAM 2/3 1 -76,3 dBm -76,5 dBm

16 QAM 3/4 1 -80,3 dBm -80,5 dBm

16 QAM 1/2 1 -83,8 dBm -84,0 dBm

QPSK 3/4 1 -86,3 dBm -86,5 dBm

QPSK 1/2 1 -89,3 dBm -89,5 dBm

QPSK 1/2 cu repetare 2 2 -92,3 dBm -92,5 dBm

   Nota 6. -  
    Emisia A 64 QAM este opţională pentru MS. 
   7.4.5. Protecţia spectrului şi emisiile 
   7.4.5.1. Densitatea spectrală a puterii emisiilor, atunci când toate subpurtătoarele active sunt
emise în canal, va fi atenuată sub maximul densităţii spectrale a puterii, după cum urmează: 
   a) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, între 50 şi 55% din banda
autorizată: 26 + 145 log (% din BW/50) dB; 
   b) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, între 55 şi 100% din banda
autorizată: 32 + 31 log (% din (BW)/55) dB; 
   c) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, între 100 şi 150% din banda
autorizată: 40 + 57 log (% din (BW)/100) dB; şi 
   d) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, peste 150% din banda
autorizată: 50 dB. 
   Notă. -  
    Densitatea spectrală a puterii, la o anumită frecvenţă, este puterea dintr-o anumită bandă, egală
cu 100 kHz, centrată pe această frecvenţă, împărţită la această bandă de măsurare. Este clar că
măsurarea acestei densităţi spectrale a puterii ar trebui să cuprindă energia din cel puţin o
perioadă a intervalului respectiv. 
   7.4.5.2. AeroMACS trebuie să implementeze controlul puterii. 
   7.4.5.3. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru canalul adiacent (+/- 5 MHz), măsurată la nivelul
BER = 10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste sensibilitatea receptorului,



trebuie să fie 10 dB pentru 16 QAM 3/4. 
   7.4.5.4. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru canalul adiacent (+/- 5 MHz), măsurată la nivelul
BER = 10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste sensibilitatea receptorului,
trebuie să fie 4 dB pentru 64 QAM 3/4. 
   7.4.5.5. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru al doilea canal adiacent (+/- 10 MHz) şi dincolo de
acesta, măsurată la nivelul BER = 10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste
sensibilitatea receptorului, trebuie să fie de 29 dB pentru 16 QAM 3/4. 
   7.4.5.6. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru al doilea canal adiacent (+/- 10 MHz) şi dincolo de
acesta, măsurată la nivelul BER=10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste
sensibilitatea receptorului, trebuie să fie de 23 dB pentru 64 QAM 3/4. 
   Notă. -  
    Pentru clarificare adiţională la cerinţele specificate în 7.4.5.3, 7.4.5.4, 7.4.5.5 şi 7.4.5.6, apelaţi
la IEEE 802.16- 2009, secţiunea 8.4.14.2. 
   7.4.6. Toleranţa de frecvenţă 
   7.4.6.1. Toleranţa de frecvenţă a emiţătorului staţiei de bază (BS) AeroMACS trebuie să fie mai
bună de +/- 2 x 10-6 din frecvenţa nominală a canalului. 
   7.4.6.2. Frecvenţa centrală a emiţătorului staţiei mobile (MS) AeroMACS trebuie să fie blocată la
aceea a frecvenţei centrale a emisiei BS, cu o toleranţă mai bună de 2% din ecartul
subpurtătoarelor. 
   7.4.6.3. Staţia mobilă (MS) AeroMACS trebuie să urmărească frecvenţa staţiei de bază (BS) şi
trebuie să amâne orice emisie, dacă sincronizarea este pierdută sau depăşeşte toleranţele date
mai sus. 
   7.5. Cerinţe de performanţă 
   7.5.1. Furnizorul de servicii pentru comunicaţii AeroMACS 
   7.5.1.1. Durata maximă a întreruperii neplanificate a serviciului stabilită pentru un aerodrom
trebuie să fie de 6 minute. 
   7.5.1.2. Durata maximă cumulată a timpilor de întrerupere neplanificată, pentru un aerodrom,
trebuie să fie de 240 minute/an. 
   7.5.1.3. Numărul maxim de întreruperi neplanificate ale serviciului nu trebuie să depăşească 40
pe an pentru un aerodrom. 
   Notă. -  
    Cerinţele date în 7.5.1.1 până la 7.5.1.3 se referă la furnizarea per ansamblu a serviciului de
către furnizorul de servicii de comunicaţii AeroMACS, pe suprafaţa aerodromului. Acestea pot
include alte medii care pot furniza căi de comunicaţii alternative, în eventualitatea cedării unui
sistem AeroMACS. 
   7.5.1.4. Rezistenţa conexiunii. Probabilitatea ca o tranzacţie să fie încheiată, atât timp cât ea a
fost deja iniţiată, trebuie să fie de cel puţin 0,999 pentru AeroMACS pentru orice interval de o oră. 
   Notă. -  
    Rezultatele conexiunii ce rezultă din transferul AeroMACS între staţiile de bază, log-off sau
preempţiunea circuitului sunt excluse din această specificaţie tehnică. 
   7.5.2. Schimbarea Doppler 
   7.5.2.1. AeroMACS trebuie să opereze cu o schimbare Doppler, indusă de mişcarea staţiei
mobile (MS), până la o viteză radială de 92,6 km (50 NM) pe oră, faţă de staţia de bază. 
   7.5.3. Întârzierea 
   7.5.3.1. Timpul de intrare în subreţea trebuie să fie mai mic de 90 de secunde. 
   7.5.3.2. Timpul de intrare în subreţea ar trebui să fie mai mic de 20 de secunde. 
   7.5.3.3. Întârzierea datorată tranzitului de date de la staţia mobilă (MS), pentru cea mai mare
prioritate a serviciilor de date, trebuie să fie mai mică sau egală cu 1,4 secunde, într-o fereastră de
1 oră, sau 600 SDUs (unităţi de date pentru servicii), oricare din ele este mai lungă. 
   7.5.3.4. Întârzierea datorată tranzitului de date către staţia mobilă (MS), pentru cea mai mare
prioritate a serviciilor de date, trebuie să fie mai mică sau egală cu 1,4 secunde, într-o fereastră de
1 oră, sau 600 SDUs (unităţi de date pentru servicii), oricare din ele este mai lungă. 
   7.5.4. Integritatea 



   7.5.4.1. Staţia de bază (BS) şi staţia mobilă (MS) AeroMACS trebuie să deţină mecanismele de
detectare şi corectare a SNSDU (unităţi de date pentru servicii de subreţea) corupte. 
   7.5.4.2. Staţia de bază (BS) şi staţia mobilă (MS) AeroMACS trebuie să proceseze numai
SNSDU (unităţi de date pentru servicii de subreţea) adresate către ele însele. 
   7.5.4.3. Rata erorii reziduale către/de la staţia mobilă (MS) trebuie să fie mai mică sau egală cu 5
x 10-8 per SNSDU (unitate de date pentru servicii de subreţea). Notă. - Nu există cerinţe de
integritate pentru rata reziduală a SNSDU (unitate de date pentru servicii de subreţea) la staţia de
bază (BS) şi mobilă (MS), de vreme ce această cerinţă este satisfăcută în întregime de către
sistemele cap-cap din aeronavă şi de către furnizorul de servicii de trafic aerian. 
   7.5.4.4. Rata maximă a erorii de bit nu trebuie să depăşească 10-6 după CTC-FEC, dacă
semnalul recepţionat este mai mare sau egal cu nivelul minim de sensibilitate pentru schema de
modulaţie utilizată, aşa cum se prezintă în tabelul 7-1. 
   7.5.5. Securitatea 
   7.5.5.1. AeroMACS trebuie să aibă capacitatea de a proteja integritatea mesajelor în tranzit. 
   Notă. -  
    Capacitatea include mecanismele de criptografiere pentru a asigura integritatea mesajelor în
tranzit. 
   7.5.5.2. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a proteja disponibilitatea sistemului. 
   Notă. -  
    Capacitatea include măsuri de asigurare că sistemul şi capacitatea sa sunt disponibile pentru
utilizarea autorizată în timpul evenimentelor neautorizate. 
   7.5.5.3. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a proteja confidenţialitatea mesajelor în
tranzit. 
   Notă. -  
    Capacitatea include mecanismele de criptografiere pentru a asigura criptarea/decriptarea
mesajelor. 
   7.5.5.4. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea autentificării. 
   Notă. -  
    Capacitatea include mecanisme de criptografiere pentru a asigura autentificarea reciprocă a
entităţilor, autentificarea reciprocă mutuală a entităţilor şi autentificarea originii datelor. 
   7.5.5.5. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a asigura autenticitatea mesajelor în
tranzit. 
   Notă. -  
    Capacitatea include mecanisme de criptografiere care asigură autenticitatea mesajelor în
tranzit. 
   7.5.5.6. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a autoriza acţiunile permise ale
utilizatorilor sistemului. 
   Notă. -  
    Capacitatea include mecanisme de autorizare explicită a acţiunilor utilizatorilor autentificaţi.
Acţiunile care nu sunt autorizate în mod explicit sunt respinse. 
   7.5.5.7. Dacă AeroMACS asigură interfeţe către domenii multiple, AeroMACS trebuie să asigure
capacitatea de prevenire a intruziunii din domeniul de integritate inferior în domeniul de integritate
superior. 
   7.6. Interfeţele sistemului 
   7.6.1. AeroMACS trebuie să asigure interfaţa serviciului de date utilizatorilor sistemului. 
   7.6.2. AeroMACS trebuie să asigure notificarea stării comunicaţiilor. 
   Notă. -  
    Această cerinţă ar putea asigura notificarea pierderii comunicaţiilor (cum ar fi aceea de a primi şi
de a părăsi evenimente). 
   7.7. Cerinţele aplicaţiei 
   7.7.1. AeroMACS trebuie să asigure multiple clase de servicii pentru a furniza nivele de servicii
corespunzătoare aplicaţiilor. 
   7.7.2. Dacă există un conţinut al resurselor, AeroMACS trebuie să iniţieze servicii cu o prioritate
mai mică decât cea precizată în RACR-CNS, volumul II, 5.1.8. 



CAPITOLUL 8
Reţeaua AFTN 

   8.1. Definiţii 
    Rata de semnalizare a datelor. Rata de semnalizare a datelor se referă la transferul informaţiilor
în unitatea de timp şi este exprimată în biţi/secundă. Rata de semnalizare a datelor este dată de
formula:  

Formula
 

    unde m este numărul canalelor paralele, Ti este intervalul minim pentru canalul i exprimat în
secunde, ni este numărul condiţiilor esenţiale pentru modulaţia pe canalul i. 
   Nota 1. 
 
   a) Pentru un singur canal (transmisie serială) formula se reduce la (1/T) log2 n; cu o modulaţie
asupra căreia se impun 2 condiţii (n=2), aceasta reprezintă 1/T. 
   b) Pentru o transmisie paralelă având intervalele minime egale şi acelaşi număr de condiţii
esenţiale pentru fiecare canal, formula este m(1/T) log2 n (m(1/T) în cazul unei modulaţii asupra
căreia se impun 2 condiţii). 
   Nota 2.  
    În definiţia de mai sus, prin noţiunea "canale paralele" se înţeleg următoarele: canale, fiecare
transportând câte o parte întreagă a unei unităţi de informaţie, de exemplu transmisia paralelă de
biţi care formează un caracter. În cazul unui circuit care cuprinde un număr de canale, fiecare
transportând informaţie "în mod independent" cu unicul scop de a creşte capacitatea de gestiune a
traficului, aceste canale trebuie să nu fie privite drept canale paralele în contextul acestei definiţii. 
    Gradul de distorsionare al textului standard. Gradul de distorsionare al restituirii măsurate de-a
lungul unei anumite perioade de timp în care modulaţia este perfectă şi corespunde unui anumit
text. 
    Marja efectivă. Acea marjă a unui aparat individual care poate fi măsurată în condiţii reale de
funcţionare. 
    Rate scăzute de modulaţie. Rate de modulaţie de până la inclusiv 300 bauzi. 
    Marjă. Gradul maxim de distorsiune a circuitului pe care îl prezintă aparatul care este compatibil
cu traducerea corectă a tuturor semnalelor pe care le poate recepţiona. 
    Rate medii de modulaţie. Rate de modulaţie de peste 300 şi până la inclusiv 3000 bauzi. 
    Rată de modulaţie. Inversul intervalului de timp unitar măsurat în secunde. Această rată este
exprimată în bauzi. 
   Notă:  
    Semnalele de telegraf sunt caracterizate prin intervale de timp de durată egală cu sau mai mare
decât cel mai scurt interval de timp sau intervalul unitar. Rata de modulaţie (în trecut viteza
telegrafului) este, prin urmare, exprimată ca inversul valorii acestui interval unitar. Dacă, de
exemplu, intervalul unitar este 20 de milisecunde, rata de modulaţie este 50 de bauzi. 
    Operare sincronă. Modul de operare pentru care intervalul de timp dintre unităţile de cod este o
constantă. 
   8.2. Prevederi tehnice referitoare la aparatura şi la circuitele de teleimprimare folosite în reţeaua
AFTN 
   8.2.1. Pentru circuitele internaţionale de teleimprimare din reţeaua AFTN care utilizează coduri
pe 5 unităţi, alfabetul internaţional pentru telegrafie numărul 2 (a se vedea tabelul 8-1) trebuie
utilizat doar în limitele specificate la pct. 4.1.2 al volumului II al prezentei reglementări. 
   8.2.2. Rata de modulaţie trebuie determinată prin acorduri bilaterale sau multilaterale între
administraţiile implicate, considerând în primul rând volumul traficului. 



   8.2.3. Durata nominală a ciclului de transmisie trebuie să fie de cel puţin 7,4 unităţi (preferabil
7,5), elementul de oprire trebuind să dureze cel puţin 1,4 unităţi (preferabil 1,5). 
   8.2.3.1. Receptorul trebuie să aibă capacitatea de a traduce în mod corect în timpul serviciului
semnalele care provin de la un emiţător având un ciclu nominal de transmisie de 7 unităţi. 
   8.2.4. Aparatura aflată în serviciu trebuie menţinută şi reglată în aşa fel încât marja efectivă netă
a acesteia să nu scadă niciodată sub 35 la sută. 
   8.2.5. Numărul de caractere pe care linia de text a aparaturii de imprimare pe pagină o poate
conţine trebuie fixată la 69. 
   8.2.6. Pentru aparatele aritmice echipate cu dispozitive automate de întârziere, decuplarea
alimentării motorului trebuie să nu aibă loc înainte de trecerea a cel puţin 45 de secunde de la
recepţionarea ultimului semnal. 
   8.2.7. Trebuie prevăzute dispoziţii pentru prevenirea mutilării semnalelor transmise la începutul
unui mesaj recepţionat de un aparat aritmic cu reperforare. 
   8.2.7.1. Dacă aparatul cu reperforare este prevăzut cu mijloace de alimentare cu hârtie, trebuie
să nu se tolereze mai mult de un semnal mutilat. 
   8.2.8. Circuitele complete trebuie proiectate şi menţinute astfel încât gradul de distorsiune a
textului standard să nu depăşească 28 la sută din textul standard: 
    THE QUICK BROWN FOX JUMPS
OVER THE LAZY DOG
sau
VOYEZ LE BRICK GEANT QUE
JEXAMINE PRES DU WHARF 
   8.2.9. Gradul de distorsionare izocronă a textului standard a fiecarei părţi a unui circuit complet
trebuie să fie cât mai scăzut cu putinţă, şi în niciun caz nu trebuie să depăşească 10 la sută. 
   8.2.10. Distorsiunea totală din echipamentele de emisie utilizate pe canalele de teleimprimare
trebuie să nu depăşească 5 la sută. 
   8.2.11. Circuitele AFTN trebuie să fie echipate cu sisteme de verificare continuă a stării
canalelor. În plus, trebuie aplicate protocoalele de circuit controlate. (*Toate tabelele şi figurile sunt
localizate la sfârşitul acestui capitol) 
   8.3. Echipamentele terminale asociate cu canalele aeronautice de radioteleimprimare care
operează în banda 2,5 - 30 MHz 
   8.3.1. Selecţia tipului de modulaţie şi a codului 
   8.3.1.1. Pentru sistemele de radioteleimprimare utilizate de serviciile aeronautice fixe (AFS)
trebuie întrebuinţată modulaţia cu schimbare de frecvenţă (F1B), exceptând situaţiile în care
caracteristicile metodei de operare cu bandă laterală independentă (ISB) oferă mai multe
avantaje. 
   Notă:  
    Tipul de modulaţie F1B este obţinut prin deplasarea unei frecvenţe radio purtătoare între două
frecvenţe care reprezintă "poziţia A" (polaritatea semnalului de pornire) şi "poziţia Z" (polaritatea
semnalului de oprire) ale codului telegrafic aritmic cu 5 unităţi. 
   8.3.2. Caracterisiticile de sistem 
   8.3.2.1. Caracteristicile semnalelor care provin de la emiţătoarele de radioteleimprimare care
utilizeaza modulaţia F1B trebuie să fie următoarele: 
   a) Schimbarea de frecvenţă: cea mai joasă valoare posibilă. 
   b) Toleranţa la schimbarea de frecvenţă: în limia a plus sau minus 3 la sută din valoarea
nominală a schimbării de frecvenţă. 
   c) Polaritatea: circuite cu canal unic: frecvenţa cea mai înaltă corespunde "poziţiei A" (polaritatea
semnalului de pornire). 
   8.3.2.2. Variaţia mediei dintre radio-frecvenţele care reprezintă "poziţia A", respectiv "poziţia Z",
trebuie să nu depăşească 100 Hz în orice perioadă de timp de două ore. 
   8.3.2.3. Distorsiunea totală a semnalului de teleimprimare, aşa cum este monitorizată la ieşirea
emiţătorului radio sau în imediata vecinătate a acestuia, trebuie să nu depăşească 10 la sută. 
   Notă:  



    O asemenea distorsiune reprezintă deplasarea în timp a tranziţiilor dintre elemente de la
poziţiile lor reale, expimată ca procent din unitatea de timp elementară. 
   8.3.2.4. Receptoarele radioteleimprimatoare care utilizeaza modulaţia F1B trebuie să aibă
capacitatea de a opera în mod satisfăcător asupra semnalelor care au caracteristicile descrise la
punctele 8.3.2.1 şi 8.3.2.2. 
   8.3.2.5. Caracteristicile transmisiilor multicanal ale semnalelor de teleimprimare printr-un circuit
radio trebuie stabilite prin acorduri între administraţiile implicate. 
   8.4. Caracteristicile circuitelor AFS interregionale 
   8.4.1. Circuitele AFS interregionale care sunt implementate sau modernizate trebuie să
întrebuinţeze servicii de telecomunicaţii de înaltă calitate. Rata de modulaţie trebuie să ia în
considerare volumele de trafic aşteptate atât în condiţii normale, cât şi în condiţi de rute
alternative. 
   8.5. Prevederi tehnice referitoare la transmiterea mesajelor ATS 
   8.5.1. Interconectarea prin canale directe sau magistrale universale (omnibus) - rate de
modulaţie scăzute - cod cu 5 unităţi. 
   Notă:  
    A se vedea capitolul 8.6 pentru rate medii de modulaţie. 
   8.5.1.1. Trebuie utilizate tehnicile AFTN (a se vedea capitolul 8.2) 
   8.6. Prevederi tehnice referitoare la schimbul internaţional de mesaje sol-sol la rate de
semnalizare medii şi mari 
   Notă:  
    Pe parcursul acestei secţiuni, în contextul mulţimilor de caractere codate, termenul "unitate"
reprezintă unitatea de informaţie selectabilă şi este echivalent, în părţile esenţiale, cu termenul
"bit". 
   8.6.1. Generalităţi 
   8.6.1.1. Pentru schimbul internaţional de caractere trebuie utilizată o mulţime de caractere
codate pe câte 7 unităţi care asigură un repertoriu de 128 de caractere, denumită alfabetul
internaţional numărul 5 (IA-5). Compatibilitatea cu mulţimea de caractere codate pe câte 5 unităţi
ale alfabetului internaţional pentru telegrafie numărul 2 (ITA-2) trebuie asigurată oriunde cerinţa
este aplicabilă. 
   8.6.1.2. Când sunt aplicate prevederile de la pct. 8.6.1.1 trebuie utilizat alfabetul internaţional
numărul 5 (IA-5) conţinut în tabelul 8-2. 
   8.6.1.2.1. Transmisia serială a unităţilor care alcătuiesc un caracter individual al IA-5 trebuie
efectuată începând cu transmisia unităţii de ordin inferior (b1). 
   8.6.1.2.2. Când este folosit IA-5, fiecare caracter trebuie să includă pe poziţia a opta o unitate
suplimentară pentru paritate. 
   8.6.1.2.3. Când sunt aplicate prevederile de la pct. 8.6.1.2.2, sensul bitului de paritate al
caracterului trebuie să determine paritate pară pentru legăturile care operează după principiul
sistemelor aritmice şi paritate impară pentru legăturile care operează în mod sincron cap-la- cap. 
   8.6.1.2.4. Conversia caracter-pentru-caracter trebuie să fie aşa cum este listat în tabelele 8-3 şi
8-4 pentru toate caracterele pentru care transmisia în formatul AFTN este autorizată prin
intermediul serviciilor AFS în ambele alfabete IA-5 şi ITA-2. 
   8.6.1.2.5. Caracterele care apar într-o singură mulţime de coduri sau care nu sunt autorizate
pentru a fi transmise prin intermediul serviciilor AFS trebuie să fie conform descrierii din tabelele
de conversie a codurilor. 
   8.6.2. Caracteristicile transmisiilor de date 
   8.6.2.1. Rata de semnalizare a datelor trebuie aleasă din următoarele: 

600 biţi/s 4 800 biţi/s

1 200 biţi/s 9 600 biţi/s

2 400 biţi/s



   8.6.2.2. Tipul transmisiei pentru fiecare rată de semnalizare a datelor trebuie aleasă după cum
urmează: 

Rata de semnalizare a datelor Tipul transmisiei

600 biţi/s Transmisie serială sincronă sau asincronă

1 200 biţi/s Transmisie serială sincronă sau asincronă

2 400 biţi/s Transmisie serială sincronă

4 800 biţi/s Transmisie serială sincronă

9 600 biţi/s Transmisie serială sincronă

   8.6.2.3. Tipul modulaţiei pentru fiecare rată de semnalizare a datelor trebuie aleasă după cum
urmează: 

Rata de semnalizare a datelor Tipul modulaţiei

600 biţi/s Modulaţie în frecvenţă

1 200 biţi/s Modulaţie în frecvenţă

2 400 biţi/s Modulaţie în fază

4 800 biţi/s Modulaţie în fază

9 600 biţi/s Modulaţie în fază şi în amplitudine

   Notă:  
    Această prevedere nu se aplică în mod necesar extensiilor sol-sol ale legăturilor aer- sol
utilizate exclusiv pentru transferul datelor aer-sol, în măsura în care aceste circuite pot fi
considerate ca părţi ale legăturii aer-sol. 
   8.6.2.4. Structura caracterelor prin legăturile de date 
   8.6.2.4.1. Prin legăturile CIDIN nu trebuie să se utilizeze biţi de paritate pentru verificarea erorilor
la nivel de caracter. Biţii de paritate adăugaţi la caracterele codate în alfabetul IA-5, conform pct.-
ului 8.6.1.2.2, anterior accesării reţelei CIDIN, trebuie ignoraţi. Pentru mesajele care părăsesc
reţeaua CIDIN, biţii de paritate trebuie generaţi în conformitate cu pct. 8.6.1.2.3. 
   8.6.2.4.2. Caracterele a căror lungime este mai mică de opt biţi trebuie extinse până la lungimea
de opt biţi înaintea transmiterii prin orice reţea de comunicaţii bazată pe octeţi sau orientată pe biţi.
Biţii de umplere trebuie să ocupe extremitatea octetului care are ordinul mai înalt, adică bitul 8,
bitul 7, după necesitate, şi trebuie să aibă valoarea binară 0. 
   8.6.2.5. La schimbul datelor prin legăturile CIDIN prin utilizarea procedurilor orientate pe biţi,
adresa centrului de intrare, adresa centrului de ieşire şi adresele de destinaţie din antetele
pachetelor transport şi CIDIN trebuie să fie exprimate folosind mulţimea caracterelor alfabetului IA-
5 conţinută în tabelul 8-2. 
   8.6.2.6 La transmiterea mesajelor în format AFTN prin legături CIDIN prin utilizarea procedurilor
orientate pe biţi, mesajele trebuie să fie exprimate folosind mulţimea caracterelor alfabetului IA-5
conţinută în tabelul 8-2. 
   8.6.3. Proceduri orientate pe caractere pentru controlul legăturii de date sol-sol 
    Prevederile acestei secţiuni aparţin aplicaţiilor sol-sol pentru interschimbarea de date care
utilizează alfabetul IA-5 prevăzut la pct. 8.6.1 şi care întrebuinţează cele zece caractere de control
ale transmisiei (SOH, STX, ETX, EOT, ENQ, ACK, DLE, NAK, SYN şi ETB) pentru controlul
legăturii de date prin instalaţii de transmisie sincrone sau asicrone. 
   8.6.3.1. Descrieri. Următoarele descrieri trebuie să se aplice aplicaţiilor prin legătura de date
cuprinse în această secţiune: 
   a) o staţie principală (master) este acea staţie care deţine controlul asupra legăturii de date la un
moment dat; 
   b) o staţie secundară (slave) este o staţie care a fost selectată să recepţioneze o transmisie a
unei staţii principale (master); 



   c) o staţie de control este singura staţie dintr-o legătură multipunct căreia îi este permis să îşi
asume rolul de staţie principală (master) şi să livreze mesaje către una sau mai multe staţii
tributare selectate în mod individiual (non-control), sau căreia îi este permisă alocarea temporară a
rolului de staţie principală (master) oricărei alte staţii tributare. 
   8.6.3.2. Compunerea mesajelor 
   a) O transmisiune trebuie să constea din caractere ale alfabetului IA-5 transmise în conformitate
cu 8.6.1.2.2 şi trebuie să reprezinte fie un mesaj de informaţie, fie o secvenţă de supervizare. 
   b) Un mesaj de informaţie utilizat pentru schimbul de date trebuie să ia una dintre formele
următoare:  

Formule
 

   Note:  
   1. B C C reprezintă un caracter de verificare a blocului (BCC). 
   2. În formatele 2), 4) şi 5) de mai sus, care se termină cu ETB, este necesară o continuare. 
   c) O secvenţă de supervizare trebuie să fie compusă fie dintr-un singur caracter de control al
transmisiei (EOT, ENQ, ACK sau NAK), fie dintr-un singur caracter de control (ENQ) precedat de
un prefix de până la 15 caractere care nu sunt pentru control, sau prin caracterul DLE utilizat
împreună cu alte caractere grafice şi de control pentru a asigura funcţii suplimentare de
comunicaţie şi control. 
   8.6.3.3. Din punct de vedere al caracteristicilor de circuit, al configuraţiilor terminalelor şi al
procedurilor de transfer al mesajelor, sunt specificate trei categorii de sisteme, după cum
urmează: 
    Categoria A de sisteme: în ambele sensuri în mod alternativ, comunicaţii multipunct ce permit
operarea fie centralizată, fie necentralizată şi transferurile de informaţii fără răspuns orientate pe
mesaje singulare sau multiple (însă cu verificarea livrării). 
    Categoria B de sisteme: în ambele sensuri simultan, comunicaţii punct-la-punct care utilizează
gruparea în blocuri asociate mesajelor şi numerotarea modulo 8 a blocurilor şi confirmărilor. 
    Categoria C de sisteme: în ambele sensuri în mod alternativ, comunicaţii multipunct ce permit
numai operarea centralizată (calculator-la-terminal) şi transferurile de mesaje singulare sau
multiple cu răspuns. 
   8.6.3.3.1. În plus faţă de caracteristicile prevăzute în paragrafele următoare pentru ambele
categorii de sisteme A şi B, printre alţi parametrii de care trebuie să se ţină seama pentru a se
asigura comunicaţii fiabile şi sigure din punct de vedere operaţional se numără: 
   a) numărul de caractere SYN necesar pentru a stabili şi a menţine sincronizarea; 
   Notă:  
    În mod normal, staţia emiţătoare transmite trei caractere SYN adiacente, iar staţia receptoare
detectează cel puţin două înainte de întreprinderea oricărei acţiuni. 
   b) valorile pauzelor din sistem pentru funcţii precum "linie liberă" şi "niciun răspuns", precum şi
numărul de retransmisii automate care urmează a fi încercate înainte de a fi semnalizată
intervenţia manuală; 
   c) compunerea prefixelor în limita a maximum 15 caractere. 
   Notă:  
    Prin acord între administraţiile implicate, este admis ca semnalele de supervizare să conţină un
prefix de identificare a staţiei utilizând caractere selectate din coloanele de la 4 la 7 ale alfabetului
IA-5. 
   8.6.3.3.2. Pentru implementările multipunct proiectate pentru a permite numai operarea
centralizată (calculator-la-terminal), trebuie respectate prevederile de la pct. 8.6.3.7. 
   8.6.3.4. Caracterul pentru verificarea blocului 
   8.6.3.4.1. Ambele categorii A şi B trebuie să utilizeze un caracter pentru verificarea blocului
pentru determinarea validităţii unei transmisii. 



   8.6.3.4.2. Caracterul pentru verificarea blocului trebuie să fie compus din 7 biţi plus un bit de
paritate. 
   8.6.3.4.3. Fiecare din cei primii 7 biţi ai caracterului pentru verificarea blocului trebuie să fie suma
binară modulo 2 a fiecărui element din aceleaşi coloane reprezentând biţii de la 1 la 7 ai
caracterelor succesive ale blocului transmis. 
   8.6.3.4.4. Paritatea longitudinală a fiecărei coloane din bloc, incluzând caracterul pentru
verificarea blocului, trebuie să fie pară. 
   8.6.3.4.5. Sensul bitului de paritate al caracterului pentru verificarea blocului trebuie să fie
acelaşi ca şi pentru caracterele de informaţie (a se vedea pct. 8.6.1.2.3). 
   8.6.3.4.6. Însumarea 
   8.6.3.4.6.1. Însumarea efectuată pentru a obţine caracterul pentru verificarea blocului trebuie să
înceapă de la prima apariţie fie a caracterului SOH (începutul antetului), fie a caracterului STX
(începutul textului). 
   8.6.3.4.6.2. Caracterul de început trebuie să nu fie inclus în sumă. 
   8.6.3.4.6.3. Dacă după ce a început însumarea de la un caracter SOH apare un caracter STX,
atunci caracterul STX trebuie să fie inclus în sumă ca şi când ar fi un caracter text. 
   8.6.3.4.6.4. Cu excepţia caracterului SYN (sincron liber), toate caracterele care sunt transmise
după începutul sumei de verificare a blocului trebuie incluse în sumă, inclusiv caracterul de control
ETB (sfârşit de transmisie/bloc) sau ETX (sfârşit de text) care semnalizează faptul că următorul
caracter este caracterul pentru verificarea blocului. 
   8.6.3.4.7. Niciun caracter, fie că este vorba despre SYN sau altul, nu trebuie inserat între
caracterul ETB sau ETX şi caracterul pentru verificarea blocului. 
   8.6.3.5. Descrierea categoriei A de sisteme 
    Categoria A de sisteme reprezintă o categorie în care un număr de staţii sunt conectate printr-o
legătură multipunct iar o staţie este în mod permanent desemnată ca staţie de control care
monitorizează legătura în fiecare moment pentru a asigura operarea în ordine. 
   8.6.3.5.1. Procedure de stabilire a legăturii 
   8.6.3.5.1.1. Pentru a stabili legătura pentru transmisie, staţia de control trebuie fie să: 
   a) interogheze în mod succesiv staţiile tributare pentru verificarea stării acestora (poll) în vederea
alocării rolului de staţie principală (master); sau 
   b) să îşi asume rolul de staţie principală (master) şi să selecteze una sau mai multe staţii
secundare (slave) pentru recepţionarea transmisiei. 
   8.6.3.5.1.2. Interogările succesive de verificare a stării (polling) trebuie adresate de către staţia
de control care transmite o secvenţă de supervizare în forma interogărilor succesive care constă
dintr-un prefix ce indică o singură staţie tributară şi care se termină cu caracterul ENQ. 
   8.6.3.5.1.3. O staţie tributară care îşi detectează secvenţa de supervizare alocată în forma
interogărilor succesive pentru verificarea stării trebuie să îşi asume statutul de staţie principală
(master) şi să răspundă într-unul dintre cele două moduri de mai jos: 
   a) dacă staţia are de transmis un mesaj, aceasta trebuie să iniţieze o secvenţă de supervizare
de selecţie aşa cum este descris la pct. 8.6.3.5.1.5; 
   b) dacă staţia nu are de transmis niciun mesaj, aceasta trebuie să transmită caracterul EOT, iar
statutul de staţie principală (master) trebuie să revină staţiei de control. 
   8.6.3.5.1.4. Dacă staţia de control detectează un răspuns invalid sau niciun răspuns ca rezultat
al unei interogări succesive de verificare a stării (poll), aceasta trebuie să încheie prin a transmite
caracterul EOT înaintea reluării interogărilor succesive de verificare a stării sau a selecţiei. 
   8.6.3.5.1.5. Selecţia trebuie efectuată de către staţia principală desemnată care transmite o
secvenţă de supervizare de selecţie care constă dintr-un prefix ce indică o singură staţie şi care se
termină cu caracterul ENQ. 
   8.6.3.5.1.6. O staţie care îşi detectează secvenţa de supervizare de selecţie alocată trebuie să
îşi asume statutul de staţie secundară (slave) şi să transmită unul dintre următoarele două
răspunsuri: 
   a) dacă staţia este pregătită pentru recepţie, aceasta trebuie să transmită un prefix urmat de
caracterul ACK. La detectarea acestui răspuns, staţia principală trebuie fie să selecteze o altă
staţie fie să continue transferul mesajului; 



   b) dacă staţia nu este pregătită pentru recepţie, aceasta trebuie să transmită un prefix urmat de
caracterul NAK şi astfel să renunţe la statutul de staţie secundară (slave). Dacă staţia principală
recepţionează caracterul NAK sau nu recepţionează niciun răspuns, aceasta trebuie fie să
selecteze o altă staţie tributară sau aceeaşi fie să încheie transmisia; 
   c) trebuie să se permită N încercări (Nï¿½0) pentru selectarea unei staţii pentru care s-a
recepţionat fie caracterul NAK, fie un răspuns invalid sau niciun răspuns. 
   8.6.3.5.1.7. Dacă au fost selectate una sau mai multe staţii şi acestea au răspuns în mod
corespunzător cu caracterul ACK, staţia principală (master) trebuie să continue cu transferul
mesajului. 
   8.6.3.5.2. Procedura de transfer a mesajului 
   8.6.3.5.2.1. Staţia principală (master) trebuie să transmită un mesaj sau o serie de mesaje, cu
sau fără antete, către staţiile secundare (slave) selectate. 
   8.6.3.5.2.2. Transmiterea unui mesaj trebuie să: 
   a) înceapă cu: 
   - caracterul SOH dacă mesajul are un antet, 
   - caracterul STX dacă mesajul nu are niciun antet; 
   b) fie continuă, să se încheie cu caracterul ETX urmat imediat de un caracter de verificare a
blocului (BCC). 
   8.6.3.5.2.3. După ce a transmis unul sau mai multe mesaje, staţia principală (master) trebuie să
verifice livrarea cu succes către fiecare dintre staţiile secundare (slave) selectate. 
   8.6.3.5.3. Procedura de verificare a livrării 
   8.6.3.5.3.1. Staţia principală (master) trebuie să transmită o secvenţă de supervizare de
verificare a livrării care constă dintr-un prefix ce indică o singură staţie secundară (slave) şi care se
termină cu caracterul ENQ. 
   8.6.3.5.3.2. O staţie secundară (slave) care îşi detectează secvenţa de supervizare de verificare
a livrării trebuie să transmită unul dintre următoarele două răspunsuri: 
   a) dacă staţia secundară (slave) a recepţionat în mod corespunzător întreaga transmisie,
aceasta trebuie să transmită un prefix opţional urmat de caracterul ACK; 
   b) dacă staţia secundară (slave) nu a recepţionat în mod corespunzător întreaga transmisie,
aceasta trebuie să transmită un prefix opţional urmat de caracterul NAK. 
   8.6.3.5.3.3. Dacă staţia principală (master) nu recepţionează niciun răspuns sau recepţionează
un răspuns invalid, aceasta trebuie să ceară un răspuns de la aceeaşi sau de la altă staţie
secundară (slave) până când este determinată starea tuturor staţiilor selectate. 
   8.6.3.5.3.4. Dacă staţia principală (master) recepţionează un răspuns negativ (NAK) sau nu
recepţionează niciun răspuns după Nï¿½0 încercări de repetare, aceasta trebuie să repete acea
transmisie către staţiile secundare corespunzătoare la o ocazie ulterioară. 
   8.6.3.5.3.5. După ce toate mesajele au fost transmise iar livrarea a fost verificată, staţia
principală (master) trebuie să continue cu încheierea legăturii. 
   8.6.3.5.4. Procedura de încheiere a legăturii 
   8.6.3.5.4.1. Funcţia de încheiere, care neagă statutul de staţie principală sau secundară al
tuturor staţiilor şi care returnează statutul de staţie principală staţiei de control, trebuie executată
de staţia principală (master) care transmite caracterul EOT. 
   8.6.3.6. Descrierea categoriei B de sisteme 
    Categoria B de sisteme reprezintă o categorie de sisteme în care două staţii sunt conectate
printr-o legătură punct-la-punct full-duplex şi fiecare dintre staţii are capacitatea de a menţine în
acelaşi timp statutul de staţie principală (master) şi cel de staţie secundară (slave) pentru partea
de emisie şi statutul de staţie secundară (slave) pentru partea de recepţie, ambele staţii putând
transmite în mod simultan. 
   8.6.3.6.1. Procedura de stabilire a legăturii 
   8.6.3.6.1.1. Pentru stabilirea legăturii pentru transferul mesajelor (de la staţia apelantă către
staţia apelată), staţia apelantă trebuie să ceară identitatea staţiei apelate prin transmiterea unei
secvenţe de supervizare de identificare care constă dintr-un caracter DLE urmat de un caracter
"două puncte", un prefix opţional şi caracterul ENQ. 



   8.6.3.6.1.2. Staţia apelată, la detectarea caracterului ENQ, trebuie să transmită unul dintre
următoarele două răspunsuri: 
   a) dacă staţia este pregătită pentru recepţie, aceasta trebuie să transmită o secvenţă constând
dintr-un caracter DLE urmat de un caracter "două puncte", un prefix ce include identitatea
aceasteia şi care se termină cu ACK0 (a se vedea pct. 8.6.3.6.2.5). Aceasta stabileşte legătura
pentru transferul mesajelor de la staţia apelantă către staţia apelată; 
   b) dacă staţia nu este pregătită pentru recepţie, aceasta trebuie să transmită secvenţa de mai
sus cu ACK0 înlocuit de caracterul NAK. 
   8.6.3.6.1.3. Stabilirea legăturii pentru transferul mesajelor în direcţia opusă poate fi iniţiată în
orice moment urmând conexiunile circuitului într-o manieră similară cu cea descrisă mai sus. 
   8.6.3.6.2. Procedura de transfer a mesajelor 
   8.6.3.6.2.1. Transferurile de mesaje în cazul categoriei B de sisteme sunt asigurate prin
formarea blocurilor în funcţie de mesaje cu verificare longitudinală şi confimrări numerotate modulo
8. 
   8.6.3.6.2.2. Este permis ca un bloc de transmisie să fie un mesaj complet sau o porţiune de
mesaj. Staţia emiţătoare trebuie să iniţieze transmisia cu secvenţa SOTB N urmată de: 
   a) caracterul SOH, dacă aceasta reprezintă începutul unui mesaj care conţine un antet; 
   b) caracterul STX, dacă aceasta reprezintă începutul unui mesaj care nu conţine niciun antet; 
   c) caracterul SOH, dacă aceasta reprezintă un bloc intermediar care continuă un antet; 
   d) caracterul STX, dacă aceasta reprezintă un bloc intermediar care continuă un text. 
   Notă:  
    Secvenţa SOTB N reprezintă o secvenţă de control a transmisiei de două caractere DLE =
(caracterele 1/0 şi 3/13) urmată de numărul blocului, N, unde N este unul dintre caracterele
alfabetului IA-5, 0, 1 . . . 7 (caracterele 3/0, 3/1 . . . 3/7). 
   8.6.3.6.2.3. Un bloc care se termină la un punct intermediar în cadrul unui mesaj trebuie încheiat
cu caracterul ETB; un bloc care se termină la finalul unui mesaj trebuie încheiat cu caracterul
ETX. 
   8.6.3.6.2.4. Trebuie permis fiecărei staţii să iniţieze şi să continue să transmită mesaje celeilalte
în mod simultan conform următoarei secvenţe. 
   a) Trebuie permis staţiei emiţătoare (partea principala, master) să transmită blocuri, care conţin
mesaje sau părţi de mesaje, în mod continuu staţiei receptoare (partea secundară, slave) fără a
aştepta un răspuns. 
   b) Trebuie permis răspunsurilor, sub forma răspunsurilor provenind de la staţiile secundare
(slave), să fie transmise de staţia receptoare în timp ce staţia emiţătoare transmite blocuri
succesive. 
   Notă:  
    Utilizând numerotarea modulo 8 a blocurilor şi a răspunsurilor, trebuie permis staţiei emiţătoare
să transmită nu mai mult de şapte blocuri în avans înainte de a trebui să oprească transmisia
înainte ca şase sau mai puţine blocuri să rămână nesoluţionate. 
   c) Dacă se primeşte un răspuns negativ, staţia emiţătoare (partea principală, master) trebuie să
înceapă retransmisia cu blocul care urmează după ultimul bloc pentru care s-a primit confirmarea
afirmativă potrivită. 
   8.6.3.6.2.5. Răspunsurile provenind de la staţiile secundare (slave) trebuie să fie conform uneia
dintre cerinţele următoare: 
   a) dacă un bloc de transmisie este recepţionat fără erori iar staţia este pregătită să recepţioneze
un alt bloc, aceasta trebuie să transmită caracterul DLE, caracterul "două puncte", un prefix
opţional şi confirmarea ACKN potrivită (referitor la blocul recepţionat care începe cu secvenţa
SOTB N; de exemplu ACK0, transmis ca DLE0, este utilizat ca răspuns afirmativ pentru blocul
numerotat SOTB0, DLE1 pentru SOTB1, etc.); 
   b) dacă un bloc de transmisie nu este acceptabil, staţia receptoare trebuie să transmită
caracterul DLE, caracterul "două puncte", un prefix opţional şi caracterul NAK. 
   8.6.3.6.2.6. Răspunsurile provenind de la staţiile secundare (slave) trebuie să fie întreţesute
printre blocurile de mesaje şi trebuie transmise cât mai curând posibil. 
   8.6.3.6.3. Procedura de încheiere a legăturii 



   8.6.3.6.3.1. Dacă legătura a fost stabilită pentru transferul mesajelor în oricare dintre direcţii sau
în ambele, transmiterea caracterului EOT de către o staţie trebuie să semnaleze sfârşitul
transferurilor de mesaje în acea direcţie. Pentru a relua transferurile de mesaje după transmiterea
caracterului EOT, legătura trebuie restabilită în acea direcţie. 
   8.6.3.6.3.2. Caracterul EOT trebuie transmis de o staţie doar după ce toate răspunsurile
provenind de la staţii secundare (slave) rămase nesoluţionate au fost recepţionate sau luate în
considerare altfel. 
   8.6.3.6.4. Deconectarea circuitului 
   8.6.3.6.4.1. Prin conexiunile comutate, legăturile de date în ambele direcţii trebuie încheiate
înainte de anularea conexiunii. În plus, staţia care iniţiază anularea conexiunii trebuie mai întâi să
îşi anunţe intenţia de a proceda astfel prin transmiterea secvenţei de caractere DLE EOT, urmată
de oricare alte semnale necesare anulării conexiunii. 
   8.6.3.7. Descrierea categoriei C de sisteme (centralizate) 
    Categoria C de sisteme (centralizate) reprezintă o categorie de sisteme (ca şi categoria A de
sisteme) în care un număr de staţii sunt conectate printr-o legătura multipunct, iar o staţie este
desemnată staţia de control, însă (spre deosebire de categoria A de sisteme) permite numai
operaţiunile centralizate (calculator-la-terminal) în care interschimbul de mesaje (cu răspunsuri)
trebuie restricţionat la a avea loc numai între staţia de control şi o staţie tributară selectată. 
   8.6.3.7.1. Procedura de stabilire a legăturii 
   8.6.3.7.1.1. Pentru a stabili legătura în vederea transmiterii, staţia de control trebuie fie să: 
   a) interogheze în mod succesiv pentru verificarea stării (poll) una din staţiile tributare pentru
verificarea stării acesteia în vederea alocării rolului de staţie principală (master); sau 
   b) să îşi asume rolul de staţie principală (master) şi să selecteze o staţie tributară care să îşi
asume rolul de staţie secundară (slave) şi să recepţioneze o transmisie conform oricăreia dintre
procedurile de selecţie: 
   1) selecţie cu răspuns (a se vedea pct. 8.6.3.7.1.5); sau 
   2) selectare rapidă (a se vedea pct. 8.6.3.7.1.7). 
   8.6.3.7.1.2. Interogarea succesivă pentru verificarea stării este realizată de staţia de control care
transmite o secvenţă de supervizare de tipul interogărilor succesive de verificare a stării (polling)
constând dintr-un prefix care indică o singură staţie tributară şi care se termină cu caracterul ENQ. 
   8.6.3.7.1.3. O staţie tributară care îşi detectează secvenţa de supervizare alocată în forma
interogărilor succesive pentru verificarea stării trebuie să îşi asume statutul de staţie principală
(master) şi să răspundă într-unul dintre cele două moduri de mai jos: 
   a) dacă staţia are de transmis un mesaj, aceasta trebuie să iniţieze transferul mesajului. Staţia
de control îşi asumă rolul de staţie secundară (slave); 
   b) dacă staţia nu are de transmis niciun mesaj, aceasta trebuie să transmită caracterul EOT, iar
statutul de staţie principală (master) trebuie să revină staţiei de control. 
   8.6.3.7.1.4. Dacă staţia de control detectează un răspuns invalid sau niciun răspuns provenind
de la o serie de intergogări succesive de verificare a stării (poll), aceasta trebuie să se încheie prin
transmiterea caracterului EOT înainte de reluarea interogărilor sau a selecţiei. 
   8.6.3.7.1.5. Selecţia cu răspuns este realizată de staţia de control care îşi asumă rolul de staţie
principală (master) şi care transmite o secvenţă de supervizare de selecţie constând dintr-un prefix
care indică o singură staţie tributară şi care se termină cu caracterul ENQ. 
   8.6.3.7.1.6. O staţie tributară care îşi detectează secvenţa de supervizare de selecţie trebuie să
îşi asume statutul de staţie secundară (slave) şi să transmită unul din cele două răspunsuri de mai
jos: 
   a) dacă staţia este pregătită pentru recepţie, aceasta trebuie să transmită un prefix opţional
urmat de caracterul ACK. La detectarea acestui răspuns, staţia principală (master) trebuie să
înceapă transferul mesajului; 
   b) dacă staţia nu este pregătită pentru recepţie, aceasta trebuie să transmită un prefix opţional
urmat de caracterul NAK. La detectarea caracterului NAK, trebuie să se permită staţiei principale
(master) să încerce din nou selectarea aceleiaşi staţii tributare sau să iniţieze încheierea prin
transmiterea caracterului EOT. 
   Notă:  



    Dacă staţia de control recepţioneaza un răspuns invalid sau nu recepţionează niciun răspuns,
acesteia îi este permis să încerce din nou selectarea aceleiaşi staţii tributare sau după N încercări
(Nï¿½0) fie să iasă către o procedură de recuperare, fie să iniţieze încheierea transmiţând
caracterul EOT. 
   8.6.3.7.1.7. Selectarea rapidă este realizată de staţia de control care îşi asumă rolul de staţie
principală (master) şi care transmite o secvenţă de supervizare de selecţie fără a încheia această
transmisie cu caracterul ENQ sau aşteaptă staţia tributară selectată să răspundă, începând direct
transferul mesajului. 
   8.6.3.7.2. Procedura de transfer a mesajelor 
   8.6.3.7.2.1. Staţia care are rol de staţie principală (master) trebuie să transmită un singur mesaj
staţiei care are rol de staţie secundară (slave) şi să aştepte un răspuns. 
   8.6.3.7.2.2. Transmiterea mesajului trebuie să: 
   a) înceapă cu: 
   - caracterul SOH, dacă mesajul are un antet, 
   - caracterul STX, dacă mesajul nu are niciun antet; 
    şi 
   b) fie continuă, să se termine cu caracterul ETX, urmat imediat de caracterul BCC. 
   8.6.3.7.2.3. Staţia secundară (slave), la detectarea caracterului ETX urmat de caracterul BCC,
trebuie să transmită unul dintre următoarele două răspunsuri: 
   a) dacă mesajele au fost acceptate iar staţia secundară (slave) este pregătită pentru recepţia
unui alt mesaj, aceasta trebuie să transmită un prefix opţional urmat de caracterul ACK. La
detectarea caracterului ACK, staţiei principale (master) trebuie să i se permită fie să transmită un
alt mesaj, fie să iniţieze încheierea. 
   b) dacă mesajul nu a fost acceptat şi staţia secundară (slave) este pregătită pentru a recepţiona
un alt mesaj, aceasta trebuie să transmită un prefix opţional urmat de NAK. La detectarea NAK,
staţia principală (master) poate fie să transmită un alt mesaj sau să iniţieze încheierea. După
răspunsul constând în caracterul NAK, următorul mesaj transmis nu este necesar să fie o
retransmisie a mesajului care nu a fost acceptat. 
   8.6.3.7.2.4. Dacă staţia principală (master) recepţionează un răspuns invalid sau nu
recepţionează niciun răspuns, acesteia trebuie să i se permită să transmită o secvenţă de
supervizare de verificare a livrării constând dintr-un prefix opţional urmat de caracterul ENQ. La
recepţionarea unei secvenţe de supervizare de verificare a livrării, staţia secundară (slave) repetă
ultimul răspuns. 
   8.6.3.7.2.5. Staţia principală (master) poate efectua N (Nï¿½0) încercări pentru a recepţiona un
răspuns valid din partea unei staţii secundare (slave). Dacă nu se recepţioneaza un răspuns valid
după N încercări, staţia principală iese către o procedură de recuperare. 
   8.6.3.7.3. Procedura de încheiere a legăturii 
   8.6.3.7.3.1. Staţia care are rol de staţie principală (master) trebuie să transmită caracterul EOT
pentru a indica faptul că nu mai are niciun mesaj de transmis. Caracterul EOT trebuie să nege
statutul de staţie principală (master)/secundară (slave) al ambelor staţii şi să se întoarcă la statutul
de staţie principală (master) al staţiei de control. 
   8.6.4. Proceduri orientate pe biţi pentru controlul legăturii de date sol-sol 
   Notă:  
    Prevederile acestei secţiuni aparţin aplicaţiilor de interschimb de date sol-sol care utilizează
proceduri de control al legăturii de date orientate pe biţi care permit transmisia transparentă
sincronă independentă de modalităţile de codare; Funcţiile de control al legăturii de date sunt
realizate prin interpretarea poziţiilor de bit desemnate în înfăşurătoarea de transmisie a unui
cadru. 
   8.6.4.1. Următoarele descrieri trebuie să se aplice aplicaţiilor prin legătura de date conţinute în
această secţiune: 
   a) Procedurile orientate pe biţi pentru controlul legăturii de date permit transmiterea transparentă
independentă de modalităţile de codare. 
   b) O legătură de date reprezintă asocierea logică a două staţii interconectate, incluzând
capacităţile de control de comunicaţie ale celor două staţii. 



   c) O staţie reprezintă o configuraţie de elemente logice, de la care sau către care sunt transmise
mesajele printr-o legătură de date, inclusiv acele elemente care controlează fluxul mesajelor prin
intermediul procedurilor de control al comunicaţiei. 
   d) O staţie mixtă transmite şi recepţionează atât comenzi cât şi răspunsuri şi este răspunzătoare
pentru controlul legăturii de date. 
   e) Procedurile de control ale comunicaţiilor de date reprezintă mijloacele utilizate pentru controlul
şi protejarea schimbului de informaţii între staţii printr-o legătură de date. 
   f) O componentă este definită ca un număr de biţi într-o ordine prestabilită în cadrul unei
secvenţe pentru controlul şi supervizarea legăturii de date. 
   g) Un octet reprezintă un grup de 8 biţi consecutivi. 
   h) O secvenţă reprezintă unul sau mai multe componente într-o ordine prestabilită conţinând un
număr întreg de octeţi. 
   i) Un câmp reprezintă o serie dintr-un număr specificat de biţi sau dintr-un număr maxim
specificat de biţi care realizează funcţiile de control ale legăturii de date sau ale comunicaţiilor sau
care constituie date care urmează a fi transferate. 
   j) Un cadru reprezintă o unitate de date care urmează a fi transferate prin legătura de date,
conţinând unul sau mai multe câmpuri într-o ordine prestabilită. 
   k) Un centru de comutare pentru reţeaua comună OACI pentru interschimbul de date (CIDIN)
reprezintă acea parte dintr-un centru de comutare AFTN automat care permite funcţiile de acces,
releu şi ieşire ale unui centru utilizând legătura orientată pe biţi şi proceduri de reţea CIDIN
specificate în această secţiune şi care include interfaţa (interfeţele) potrivite cu alte părţi ale reţelei
AFTN şi cu alte reţele. 
   8.6.4.2. Proceduri orientate pe biţi pentru controlul legăturii de date pentru aplicaţiile de
interschimb de date sol-sol punct-la-punct care utilizează echipamente de transmisie sincrone 
   Notă:  
    Următoarele proceduri pentru nivelul de legătură sunt la fel precum procedurile pentru nivelul de
legătură descrise în "Recomandările ITU CCITT pentru X.25", secţiunea 2, cartea galbenă
(versiunea 1981). Versiunile ulterioare ale documentului "Recomandările ITU CCITT pentru X.25"
vor fi revizuite pe măsură ce acestea sunt publicate pentru a se vedea dacă trebuie adoptate sau
nu. 
   8.6.4.2.1. Formatul cadrelor. Cadrele trebuie să conţină nu mai puţin de 32 de biţi, excluzând
indicatoarele de deschidere şi de închidere, şi trebuie să conformeze următorului format: 

INDICATOR
F

ADRESă
A

CONTROL
C

INFORMAŢIE
I

FCS INDICATOR
F

   8.6.4.2.1.1. Un cadru trebuie să constea dintr-un indicator de deschidere (F), un câmp de adresă
(A), un câmp de control (C), un câmp opţional de informaţii (I), o secvenţă de verificare a cadrului
(FCS) şi un indicator de închidere (F) şi trebuie ca acestea să fie transmise în această ordine. 
   Notă:  
    Prin comparaţie cu reţeaua CIDIN, indicatorul de deschidere, câmpurile A şi C, secvenţa FCS şi
indicatorul de închidere formează împreună câmpul de control al legăturii de date (DLCF). Câmpul
I este desemnat câmp de date de legătură (LDF). 
   8.6.4.2.1.1.1. Indicatorul (F) trebuie să constea din secvenţa de 8 biţi 01111110 care delimitează
începutul şi sfârşitul fiecărui cadru. Trebuie permis ca indicatorul de închidere al unui cadru să
servească şi ca indicator de deschidere al cadrului următor. 
   8.6.4.2.1.1.2. Câmpul de adresă (A) trebuie să constea dintr-un octet, excluzând biţii 0 adăugaţi
pentru a asigura transparenţa transmisiei, care trebuie să conţină adresa de legătură a staţiei
mixte. 
   8.6.4.2.1.1.3. Câmpul de control (C) trebuie să constea dintr-un octet, excluzând biţii 0 adăugaţi
pentru a asigura transparenţa transmisiei, şi trebuie să conţină următoarele componente: comenzi,
răspunsuri şi numărul de secvenţă al cadrului pentru controlul legăturii de date. 
   8.6.4.2.1.1.4. Câmpul de informaţii (I) trebuie să conţină date digitale care pot fi prezentate în
orice cod sau secvenţă însă trebuie să nu depăşească 259 de octeţi, excluzând biţii 0 adăugaţi



pentru a asigura transparenţa transmisiei. Câmpul I trebuie să aibă mereu lungimea egală cu un
multiplu de 8 biţi. 
   8.6.4.2.1.1.5. Secvenţa de verificare a cadrului (FCS) trebuie să constea din doi octeţi,
excluzând biţii 0 adăugaţi pentru a asigura transparenţa transmisiei, şi trebuie să conţină biţii
pentru detectarea erorilor. 
   8.6.4.2.2. Trebuie ca în fiecare cadru să fie inclusă câte o secvenţă de verificare a cadrului
(FCS) în scopul verificării erorilor. 
   8.6.4.2.2.1. Algoritmul de verificare a erorilor trebuie să fie controlul redundant ciclic (CRC). 
   8.6.4.2.2.2. Polinomul pentru CRC (P(x)) trebuie să fie: 

Formula
 

   8.6.4.2.2.3. Secvenţa FCS trebuie să fie o secvenţă de 16 biţi. Această secvenţă FCS trebuie să
fie complementul biţilor 1 ai restului, R(x), obţinut prin împărţirea modulo 2 a polinomului 
    

Formula
 
    la polinomul CRC, P(x). 
    Polinomul G(x) trebuie să reprezinte conţinutul cadrului care se află între ultimul bit al
indicatorului de deschidere şi primul bit al celui de închidere ai secvenţei FCS, dar care care nu îl
include pe niciunul din aceştia, excluzând biţii inseraţi pentru transparenţa transmisiei. K trebuie să
fie lungimea polinomului G(x) (număr de biţi). 
   8.6.4.2.2.4. Generarea şi verificarea cumulului secvenţei FCS trebuie să fie după cum urmează: 
   a) staţia emiţătoare trebuie să iniţieze acumularea secvenţei FCS cu primul (cel mai puţin
semnificativ) bit al câmpului de adresă (A) şi trebuie să includă toţi biţii până la inclusiv ultimul bit
care precede secvenţa FCS, dar să excludă toţi biţii 0 (dacă există) inseraţi pentru asigurarea
transparenţei transmisiei; 
   b) la finalizarea acumulării trebuie transmisă secvenţa FCS, începând cu bitul 1 (coeficientul de
cel mai înalt grad) şi continuând secvenţa până la bitul b16 (coeficientul de cel mai scăzut grad)
aşa cum este prezentat mai jos: 

Primul bit transmis ↓

b16 b15 b14 b3 b2 b1

x0 x1 x2 x13 x14 x15

   c) staţia receptoare trebuie să efectueze controlul ciclic al redundanţei (CRC) asupra conţinutului
cadrului care începe cu primul bit recepţionat după indicatorul de deschidere, şi trebuie să includă
toţi biţii până la inclusiv ultimul bit care precede indicatorul de închidere, dar să excludă toţi biţii 0
(dacă există) şterşi conform regulilor pentru asigurarea transparenţei; 
   d) la finalizarea acumulării secvenţei FCS, staţia receptoare trebuie să analizeze restul. În
absenţa erorilor la transmisie, restul trebuie să fie 1111000010111000 (de la x0 la x15 respectiv). 
   8.6.4.2.3. Asigurarea transparenţei. Conţinutul formatului cadrelor (A, C, câmpul de date de
legătură şi secvenţa FCS) trebuie să aibă capacitatea de a conţine orice configuraţie de biţi. 
   8.6.4.2.3.1. Următoarele reguli trebuie să se aplice tuturor conţinuturilor cadrelor, exceptând
secvenţele de indicatoare: 
   a) staţia emiţătoare trebuie să analizeze conţinuturile cadrelor înaintea transmisiei şi trebuie să
insereze un singur bit 0 imediat după fiecare secvenţă de 5 biţi de 1 consecutivi; 
   b) staţia receptoare trebuie să analizeze conţinuturile cadrelor recepţionate pentru a identifica
structurile de câte 5 biţi consecutivi de 1 urmaţi imediat de un bit 0 (sau mai mulţi) şi trebuie să
înlăture bitul 0 care urmează imediat după 5 biţi de 1 consecutivi. 



   8.6.4.2.4. Secvenţe speciale de transmisie şi stările asociate ale legăturii. În plus faţă de
utilizarea repertoriului de comenzi şi răspunsuri prevăzut pentru gestionarea interschimbului de
informaţii de date şi control, staţiile trebuie să utilizeze următoarele convenţii pentru a semnala
stările indicate: 
   a) Renunţarea este procedura prin care o staţie care se află în curs de transmitere a unui cadru
încheie cadrul într-un mod neobişnuit, astfel încât staţia receptoare trebuie să ignore cadrul.
Convenţiile pentru renunţarea la un cadru trebuie să fie: 
   1) transmiterea a cel puţin şapte, dar mai puţin de cincisprezece, biţi de 1 (fără zerouri inserate); 
   2) recepţionarea a şapte biţi de 1. 
   b) Starea activă a legăturii. O legătură se află într-o stare activă atunci când o staţie transmite un
cadru, o secvenţă de renunţare sau o secvenţă de umplere a timpului dintre cadre. Când legătura
se află în starea activă trebuie rezervat dreptul staţiei emiţătoare de a continua transmisia. 
   c) Umplerea timpului dintre cadre. Umplerea timpului dintre cadre trebuie realizată prin
transmiterea continuă a indicatoarelor între cadre. Nu există nicio prevedere pentru umplerea
timpului în interiorul unui cadru. 
   d) Starea liberă a legăturii. O legătură se află în starea liberă atunci când este detectată o
condiţie de 1 continuă care persistă timp de 15 perioade de bit sau mai mult. Umplerea timpului
pentru legătura liberă trebuie să fie o condiţie de 1 continuă prin legătură. 
   e) Cadru invalid. Un cadru invalid este un cadru care nu este limitat în mod corespunzător de
două indicatoare sau un cadru care este mai scurt de 32 de biţi între indicatoare. 
   8.6.4.2.5. Moduri 
   8.6.4.2.5.1. Modul operaţional. Modul operaţional trebuie să fie modul echilibrat asincron (ABM). 
   8.6.4.2.5.1.1. Trebuie ca unei staţii mixte să i se permită ca în modul ABM să transmită fără a
avea o cerere din partea staţiei asociate. 
   8.6.4.2.5.1.2. Trebuie ca unei staţii mixte să i se permită ca în modul ABM să transmită orice
cadru de tip comandă sau răspuns cu excepţia cadrului DM. 
   8.6.4.2.5.2. Modul neoperaţional. Modul neoperaţional trebuie să fie modul deconectat asincron
(ADM) în care o staţie mixtă este deconectată la nivel logic de la legătura de date. 
   8.6.4.2.5.2.1. Trebuie ca unei staţii mixte să i se permită ca în modul ADM să transmită fără a
avea o cerere din partea staţiei asociate. 
   8.6.4.2.5.2.2. O staţie mixtă trebuie ca în modul ADM să transmită doar cadre SABM, DISC, UA
şi DM. (A se vedea pct. 8.6.4.2.7 pentru o descriere a comenzilor şi răspunsurilor la care se referă
aceste tipuri de cadre.) 
   8.6.4.2.5.2.3. O staţie mixtă trebuie ca în modul ADM să transmită un răspuns DM atunci când
este recepţionată o comandă DISC, şi trebuie ca aceasta să rejecteze oricare alte cadre
recepţionate de tipul comenzilor cu excepţia cadrului SABM. Dacă un cadru de comandă rejectat
are bitul P setat la "1", staţia mixtă trebuie să transmită un cadrul DM având bitul F setat la "1". 
   8.6.4.2.6. Funcţiile şi parametrii câmpului de control. Câmpurile de control conţin o comandă sau
un răspuns şi numere de secvenţă acolo unde este cazul. Trebuie utilizate trei tipuri de câmpuri de
control pentru a realiza: 
   a) transferul de informaţii numerotate (cadre I); 
   b) funcţii de supervizare numerotate (cadre S); şi 
   c) funcţii de control nenumerotate (cadre U). 
    Formatele câmpurilor de control trebuie să fie precum este indicat în tabelul 8-5. Desemnarea
funcţională a cadrelor asociate fiecărui tip de câmp de control, precum şi parametrii câmpului de
control utilizaţi la îndeplinirea acestor funcţii vor fi descrise în paragrafele următoare. 
   8.6.4.2.6.1. Tipul de cadru I este utilizat pentru realizarea transferurilor de informaţii. Cu excepţia
unor cazuri speciale acesta reprezintă singurul format căruia trebuie să i se permită să conţină un
câmp de informaţii. 
   8.6.4.2.6.2. Tipul de cadru S este utilizat pentru comenzi şi răspunsuri de supervizare care
îndeplinesc funcţii de control de supervizare a legăturii, precum confirmarea cadrelor de informaţii,
cererea de transmisie sau retransmisie a cadrelor de informaţii şi cererea unei suspendări
temporare a transmisiei cadrelor I. Trebuie ca în cadrele S să nu fie conţinut niciun câmp de
informaţii. 



   8.6.4.2.6.3. Tipul de cadru U este utilizat pentru comenzi şi răspunsuri nenumerotate care
îndeplinesc funcţii de control ale legăturii suplimentare. Unul dintre răspunsurile cadru U,
răspunsul de rejectare a cadrului (FRMR), trebuie să conţină un câmp de informaţii; niciunul din
celelalte cadre ale tipului de cadru U nu trebuie să conţină câmp de informaţii. 
   8.6.4.2.6.4. Parametrii staţiei asociaţi cu cele trei tipuri de câmpuri de control trebuie să fie după
cum urmează: 
   a) Modul. Fiecare cadru I trebuie să fie numerotat secvenţial cu un contor pentru secvenţele de
emisie, N(S), având valori de la 0 la modul de minus unu (unde modulul reprezintă modulul
numerelor de secvenţă). Modulul trebuie să fie 8. Numărul maxim de cadre I numerotate secvenţial
pe care o staţie trebuie să le aibă nesoluţionate (adică neconfirmate) în orice moment trebuie să
nu depăşească niciodată modulul numerelor de secvenţă minus unu. Această restricţie asupra
numărului de cadre nesoluţionate are rolul de a preveni orice ambiguitate la asocierea cadrelor de
transmisie cu numerele de secvenţă în timpul operării normale şi/sau în timpul recuperării după
erori. 
   b) Variabila de stare de transmisie V(S) trebuie să desemneze numărul de secvenţă al
următorului cadru I din secvenţă care urmează a fi transmis. 
   1) Variabila de stare de transmisie trebuie să ia valori de la 0 la modul de minus unu (modulul
reprezintă modulul numerotărilor de secvenţă şi ciclul numerelor întregului domeniu). 
   2) Valorea V(S) trebuie incrementată cu unu odată cu fiecare transmisie a unui cadru I din
secvenţă, dar trebuie să nu depăşească valoarea lui N(R) conţinut în ultimul cadru recepţionat cu
mai mult decât numărul maxim admis de cadre I nesoluţionate (k). A se vedea punctul i) de mai jos
pentru definiţia lui k. 
   c) Înainte de transmiterea unui cadru I din secvenţă, valoarea N(S) trebuie actualizată pentru a fi
egală cu valoarea V(S). 
   d) Variabila de stare de recepţie V(R) trebuie să desemneze numărul de secvenţă al următorului
cadru I din secvenţă care urmează a fi recepţionat. 
   1) V(R) trebuie să ia una dintre valorile de la 0 până la modul de minus unu. 
   2) Valoarea V(R) trebuie incrementată cu unu după recepţionarea unui cadru I din secvenţă fără
erori al cărui număr de secvenţă de transmisie N(S) este egal cu V(R). 
   e) Toate cadrele I şi S trebuie să conţină N(R), numărul de secvenţă estimat al următorului cadru
recepţionat. Înaintea transmisiei unu cadru I sau S, valoarea N(R) trebuie actualizată pentru a
egala valoarea curentă a variabilei de stare de recepţie. N(R) indică faptul că staţia care transmite
N(R) a recepţionat în mod corect toate cadrele I numerotate până la inclusiv N(R)-1. 
   f) Fiecare staţie trebuie să păstreze câte o variabilă de stare de transmisie V(S) şi o variabilă de
stare de recepţie V(R) independente pentru cadrele I pe care le transmite şi pe care le
recepţionează. Cu alte cuvinte, fiecare staţie mixtă trebuie să păstreze o evidenţă V(S) a cadrelor I
pe care le transmite şi una V(R) a cadrelor I pe care le-a recepţionat în mod corect de la staţia
mixtă îndepărtată. 
   g) Bitul de verificare a stării (poll) (P/F) trebuie utilizat de o staţie mixtă pentru a solicita (poll) un
răspuns sau o secvenţă de răspunsuri de la staţia mixtă îndepărtată. 
   h) Bitul final (P/F) trebuie utilizat de staţia mixtă îndepărată pentru a indica cadrul de răspuns
transmis ca rezultat al unei comenzi solicitate de verificare a stării (poll). 
   i) Numărul maxim (k) de cadre I numerotate secvenţial pe care o staţie le poate avea
nesoluţionate (adică neconfirmate) în orice moment, reprezintă un parametru de staţie care trebuie
să nu depăşească niciodată modulul. 
   Notă:  
    K este determinat de limitările memoriei tampon a staţiei şi trebuie să facă obiectul unor acorduri
bilaterale la momentul stabilirii circuitului. 
   8.6.4.2.7. Comenzi şi răspunsuri. Trebuie ca unei staţii mixte să i se permită să genereze fie
comenzi, fie răspunsuri. O comandă trebuie să conţină adresa staţiei îndepărtate, în timp ce un
răspuns trebuie să conţină adresa staţiei emiţătoare. Mnemonica asociată tuturor comenzilor şi
răspunsurilor prevăzute pentru fiecare dintre cele trei tipuri de cadre (I, S şi U), precum şi codarea
corespunzătoare a câmpului de control sunt precum este indicat în tabelul 8-6. 



   8.6.4.2.7.1. Comanda prin cadrul I asigură mijloacele de transmisie a cadrelor numerotate
secvenţial, fiecăruia trebuind să i se permită să conţină un câmp de informaţii. 
   8.6.4.2.7.2. Comenzile şi răspunsurile prin cadre S trebuie utilizate pentru a realiza funcţii de
supervizare numerotate (precum confirmare, interogări succesive pentru verificarea stării (polling),
suspendarea temporară a transferului de informaţii sau recuperarea în urma erorilor). 
   8.6.4.2.7.2.1. Comanda sau răspunsul de tip pregătit pentru recepţie (RR) trebuie utilizate de o
staţie pentru a: 
   a) indica faptul că este pregătită pentru a recepţiona un cadru I; 
   b) confirma cadrele I recepţionate anterior care sunt numerotate până la inclusiv N(R)-1; 
   c) anula o stare de tip ocupat care a fost iniţiată de transmiterea unei comenzi RNR. 
   Notă:  
    Unei staţii mixte îi este permisă utilizarea comenzii RR pentru solicitarea unui răspuns de la
staţia mixtă îndepărtată având bitul de verificare a stării (poll) setat la "1". 
   8.6.4.2.7.2.2. Trebuie permisă emiterea unei comenzi sau a unui răspuns de rejectare (REJ)
pentru a solicita retransmiterea cadrelor începând cu cadrul I numerotat N(R), unde: 
   a) cadrele I numerotate cu N(R)-1 şi sub această valoare sunt confirmate; 
   b) cadrele I suplimentare care se află în aşteptare pentru transmiterea iniţială trebuie transmise
după cadrul(ele) I retransmise; 
   c) trebuie ca la un moment dat să fie stabilită o singură situaţie de excepţie de la REJ, de la o
anumită staţie către o altă staţie: trebuie ca nicio altă comandă REJ să nu fie emisă până când
prima situaţie de excepţie de la REJ nu a fost anulată; 
   d) situaţia de excepţie de la REJ este anulată (resetată) odată cu recepţionarea unui cadru I
având contorul N(S) egal cu contorul N(R) al comenzii/răspunsului REJ. 
   8.6.4.2.7.2.3. Comanda sau răspunsul nepregătit pentru recepţie (RNR) trebuie utilizate pentru a
indica o stare de tip ocupat, adică incapacitate temporară de a accepta cadre I de intrare
suplimentare, unde: 
   a) cadrele numerotate până la inclusiv N(R)-1 sunt confirmate; 
   b) cadrul N(R) şi toate cadrele I ulterioare recepţionate, dacă există, nu sunt confirmate (statutul
de acceptare al acestor cadre trebuie indicat în cadrul schimburilor ulterioare de mesaje); 
   c) anularea unei stări ocupat trebuie indicată prin transmiterea unei comenzi RR, REJ, SABM
sau UA cu sau fără bitul P/F setat la "1". 
   8.6.4.2.7.2.3.1.  
   a) O staţie care recepţionează un cadru RNR în cursul procesului de transmitere trebuie să
înceteze a mai transmite cadre I cât mai curând posibil. 
   b) Orice comandă sau răspuns de tip REJ recepţionate înainte de recepţionarea cadrului RNR
trebuie acţionate înaintea încheierii transmisiei. 
   c) Unei staţii mixte trebuie să i se permită să utilizeze comanda RNR cu bitul de verificare a stării
(poll) setat la "1" pentru a obţine de la staţia mixtă îndepărtată un cadru de supraveghere având
bitul final setat la "1". 
   8.6.4.2.7.2.4. Trebuie ca unei comenzi sau unui răspuns de rejecţie selectivă (SREJ) să i se
permită să fie utilizat pentru solicitarea retransmisiei unui singur cadru I numerotat N(R), unde: 
   a) cadrele numerotate până la N(R)-1 sunt confirmate; cadrul N(R) nu este acceptat; singurele
cadre I acceptate sunt acelea recepţionate în mod corect şi în secvenţă în continuarea cadrului I
solicitat; cadrul I particular care urmează a fi retransmis este indicat de N(R) în comanda/răspunsul
SREJ; 
   b) situaţia de excepţie de la SREJ este anulată (resetată) odată cu recepţionarea unui cadru I
având contorul N(S) egal cu contorul N(R) al comenzii/răspunsului SREJ; 
   c) după ce o staţie transmite SREJ acesteia nu i se permite să transmită SREJ sau REJ pentru o
eroare de secvenţă suplimentară până când prima stare de eroare SREJ nu este anulată; 
   d) cadrele I cărora le-a fost permisă transmiterea în continuarea cadrului I indicat de SREJ nu
sunt retransmise ca urmare a recepţionării unui SREJ; şi 
   e) cadrelor I suplimentare aflate în aşteptare pentru transmiterea iniţială le este permisă
transmiterea după retransmiterea cadrului I particular solicitat de SREJ. 



   8.6.4.2.7.3. Comenzile şi răspunsurile prin cadrele U trebuie utilizate pentru a extinde numărul
funcţiilor de control ale legăturii. Cadrele U transmise nu incrementează contoarele de secvenţă la
niciuna dintre staţiile emiţătoare sau receptoare. 
   a) Comenzile de setare a modului prin cadrele U (SABM şi DISC) trebuie utilizate pentru a plasa
staţia adresată în modul de răspuns potrivit (ABM sau ADM), unde: 
   1) odată cu acceptarea comenzii, variabilele de stare de transmisie şi de recepţie ale staţiei,
V(S) şi V(R), sunt setate la zero; 
   2) staţia adresată confirmă acceptarea cât mai curând posibil prin transmiterea unei singure
confirmări nenumerotate, UA; 
   3) cadrele transmise anterior care sunt neconfirmate când comanda este acţionată rămân
neconfirmate; 
   4) comanda DISC este utilizată pentru a realiza o deconectare logică, adică pentru a informa
staţia mixtă adresată că staţia mixtă emiţătoare suspendă operarea. Împreună cu comanda DISC
trebuie să nu se permită niciun câmp de informaţii. 
   b) răspunsul nenumerotat neconfirmat (UA) trebuie utilizat de o staţie mixtă pentru a confirma
recepţionarea şi acceptarea unei comenzi nenumerotate. Comenzile nenumerotate recepţionate
nu sunt acţionate până când răspunsul UA nu este transmis. Împreună cu răspunsul UA trebuie să
nu se permită niciun câmp de informaţii. 
   c) Răspunsul de rejectare a cadrului (FRMR), care conţine câmpul de informaţii descris mai jos,
trebuie utilizat de o staţie mixtă în modul operaţional (ABM) pentru a raporta că una dintre
următoarele situaţii a rezultat ca urmare a recepţionării unui cadru fără eroare de FCS: 
   1) o comandă/un răspuns care este invalidă/invalid sau neimplementată/neimplementat; 
   2) un cadru având un câmp de informaţii ce depăşeşte dimensiunea memoriei temporare
disponibile; 
   3) un cadru având un contor N(R) invalid. 
   Notă:  
    Un contor N(R) invalid reprezintă un contor care indică un cadru I care a fost transmis şi
confirmat anterior sau un cadru I care nu a fost transmis şi care nu este următorul cadru I din
secvenţă aflat în aşteptare pentru a fi transmis. 
   d) Răspunsul în modul deconectat (DM) trebuie utilizat pentru a raporta un status neoperaţional
când staţia este deconectată logic de la legătură. Împreună cu răspunsul DM trebuie să nu se
permită niciun câmp de informaţii. 
   Notă:  
    Răspunsul DM trebuie transmis pentru a solicita staţiei mixte îndepărtate să emită o comandă
de setare a modului sau, dacă acesta este transmis ca răspuns la recepţionarea unei comenzi de
setare a modului, pentru a informa staţia mixtă îndepărtată că staţia emiţătoare se află încă în
modul ADM şi nu poate acţiona comanda de setare a modului. 
   8.6.4.3. Raportarea situaţiei de excepţie şi recuperarea 
    Această secţiune specifică procedurile care trebuie aplicate pentru a efectua recuperarea ca
urmare a detectării sau apariţiei unei situaţii de excepţie la nivelul de legătură. Situaţiile de
excepţie descrise reprezintă acele situaţii care pot apărea ca rezultat al erorilor de transmisie,
defectarea staţiei sau al unor situaţii operaţionale. 
   8.6.4.3.1. Starea ocupat. O stare ocupat apare atunci când o staţie se află temporar în situaţia
de a nu putea recepţiona sau continua să recepţioneze cadre I din cauza unor restricţii interne, de
exemplu din cauza limitărilor memoriei tampon . Starea ocupat trebuie raportată staţiei mixte
îndepărtate prin transmiterea unui cadru RNR având numărul N(R) al următorului cadru I aşteptat.
Trebuie permis ca traficul aflat în aşteptarea transmisei la staţia ocupată să fie transmis înainte
sau după cadrul RNR. 
   Notă:  
    Prezenţa în mod continuu a unei stări ocupat trebuie raportată prin retransmiterea cadrului RNR
la fiecare schimb de cadre P/F. 
   8.6.4.3.1.1. La recepţionarea unui cadru RNR, o staţie mixtă aflată în modul ABM trebuie să
înceteze a mai transmite cadre I cât mai curând posibil prin finalizarea sau abandonarea cadrului
aflat în curs de transmitere. Staţia mixtă care recepţionează un cadru RNR trebuie să efectueze o



operaţie de întrerupere înainte de a continua transmisia asincronă a cadrelor I mai puţin în cazul în
care starea ocupat este raportată a fi anulată de staţia mixtă îndepărtată. Dacă cadrul RNR a fost
recepţionat ca o comandă având bitul P setat la "1", staţia receptoare trebuie să răspundă cu un
cadru S având bitul F setat la "1". 
   8.6.4.3.1.2. Starea ocupat trebuie anulată la staţia care a transmis cadrul RNR atunci când
restricţia internă încetează. Anularea stării ocupat trebuie raportată staţiei îndepărtate prin
transmiterea unui cadru RR, REJ, SABM sau UA (cu sau fără bitul P/F setat la "1"). 
   8.6.4.3.2. Eroarea de secvenţă N(S). O excepţie pentru o secvenţă N(S) trebuie stabilită în staţia
receptoare atunci când un cadru I recepţionat fără erori (nicio eroare de FCS) conţine un număr de
secvenţă N(S) care nu este egal cu variabila de recepţie V(R) de la staţia receptoare. Staţia
receptoare trebuie să nu confirme (trebuie să nu îşi incrementeze variabila de recepţie V(R))
cadrul care a determinat eroarea de secvenţă, sau oricare alt cadru I care ar putea urma, până
când un cadru I având numărul N(S) corect nu este recepţionat. O staţie care recepţioneaza unul
sau mai multe cadre I cu erori de secvenţă, dar care sunt altfel lipsite de erori, trebuie să accepte
informaţia de control conţinută în câmpul N(R) şi bitul P/F pentru a îndeplini funcţii de control ale
legăturii, de exemplu pentru a recepţiona confirmarea cadrelor I transmise anterior (prin
intermediul N(R)), pentru a determina staţia să răspundă (bitul P setat la "1"). 
   8.6.4.3.2.1. Mijloacele specificate la punctele 8.6.4.3.2.1.1 şi 8.6.4.3.2.1.2 trebuie să fie
disponibile pentru iniţierea retransmiterii cadrelor I pierdute sau eronate ca urmare a apariţiei unei
erori de secvenţă. 
   8.6.4.3.2.1.1. Acolo unde comanda/răspunsul REJ sunt utilizate pentru a iniţia recuperarea după
o excepţie ca urmare a detectării unei erori de secvenţă, trebuie ca la un moment dat să fie
stabilită o singură situaţie de excepţie "REJ transmis", care să fie transmisă de la o staţie la alta. O
excepţie "REJ transmis" trebuie anulată atunci când cadrul I solicitat este recepţionat. O staţie care
recepţionează cadrul REJ trebuie să iniţieze (re)transmiterea secvenţială a cadrelor I începând cu
cadrul I indicat de contorul N(R) conţinut în cadrul REJ. 
    Biţii câmpului de informaţii al cadrului FRMR pentru operarea elementară (SABM) 
    Primul bit transmis 

1 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24
câmpul

elementar de 
control rejectat

0 V(S) v V(R) w x y z setaţi la 0

    unde: 
    câmpul elementar de control rejectat este câmpul de control al cadrului recepţionat care a
provocat rejectarea cadrului; 
    V(S) este valoarea curentă a variabilei de stare la emisie la staţia mixtă îndepărtată care
raportează starea de eroare (bitul 10 = bitul de ordin inferior); 
    V(R) este valoarea curentă a variabilei de stare la recepţie la staţia mixtă îndepărtată care
raportează starea de eroare (bitul 14 = bitul de ordin inferior); 
    v setat la "1" indică faptul că acel cadru recepţionat care a provocat rejectarea a fost un
răspuns; 
    w setat la "1" indică faptul că acel câmp de control recepţionat şi returnat în biţii de la 1 la 8 este
invalid sau neimplementat; 
    x setat la "1" indică faptul că acel câmp de control recepţionat şi returnat în biţii de la 1 la 8 a
fost considerat invalid pentru că în cadru a fost conţinut un câmp de informaţii care nu este permis
împreună cu această comandă; bitul w trebuie setat la "1" avându-se în vedere acest bit; 
    y setat la "1" indică faptul că acel câmp de informaţii recepţionat a depăşit lungimea maximă
pentru câmpul de informaţii care poate fi găzduit de staţia care raportează starea de eroare; acest
bit şi biţii w şi x de mai sus se exclud reciproc; 
    z setat la "1" indică faptul că acel câmp de control recepţionat şi returnat în biţii de la 1 la 8 a
conţinut o valoare a contorului N(R) invalidă; acest bit şi bitul w se exclud reciproc. 



   8.6.4.3.2.1.2. În situaţia în care o staţie receptoare, din cauza unei erori de transmisie, nu
recepţionează (sau recepţionează şi ignoră) un singur cadru I sau ultimul(ele) cadru(e) dintr-o
secvenţă de cadre I, aceasta trebuie să nu detecteze o excepţie de la pierderea secvenţei şi, prin
urmare, trebuie să nu transmită REJ. Staţia care a transmis cadrul(ele) I neconfirmate trebuie ca,
după finalizarea unei perioade de întrerupere specificate de sistem, să întreprindă acţiunile
corespunzătoare de recuperare pentru a determina numărul de secvenţă de la care trebuie să
înceapă retransmisia. 
   8.6.4.3.2.1.3. O staţie mixtă care a întrerupt aşteptarea unui răspuns trebuie să nu transmită
imediat toate cadrele neconfirmate. Staţia poate interoga cu privire la status prin intermediul unui
cadru de supervizare. 
   Nota 1.  
    Dacă o staţie retransmite toate cadrele I neconfirmate după o întrerupere, aceasta trebuie să fie
pregătită pentru a recepţiona un cadru REJ subsecvent având N(R) mai mare decât variabila sa de
emisie V(S). 
   Nota 2.  
    Având în vedere faptul că pot apărea conflicte în cazul comunicaţiilor alternative în dublu sens
în modurile ABM sau ADM, intervalul de întrerupere utilizat de o staţie mixtă trebuie să fie mai
mare decât cel utilizat de cealaltă staţie combinată astfel încât să se permită rezolvarea
conflictelor. 
   8.6.4.3.3. Eroare de FCS. Oricare cadru care are erori de FCS trebuie să nu fie acceptat de
către staţia receptoare şi va fi ignorat. Nicio acţiune nu trebuie întreprinsă de acea staţie ca
rezultat al recepţionării acelui cadru. 
   8.6.4.3.4. Situaţia de excepţie de la rejecţia cadrului. La recepţionarea unui cadru fără erori care
conţine un câmp de control invalid sau neimplementat, un N(R) invalid sau un câmp de informaţii
care a depăşit capacitatea maximă de stocare stabilită, trebuie stabilită o situaţie de excepţie de la
rejectarea cadrului. Dacă într-o staţie mixtă apare o situaţie de excepţie de la rejectarea cadrului,
staţia trebuie: 
   a) să întreprindă acţiuni de recuperare fără raportarea situaţiei către staţia mixtă îndepărtată;
sau 
   b) să raporteze situaţia către staţia mixtă îndepărtată cu un răspuns FRMR. În această situaţie
se aşteaptă ca staţia îndepărtată să întreprindă acţiunile de recuperare; dacă, după ce a aşteptat o
perioadă de timp corespunzătoare, nu pare să se fi întreprins nicio acţiune de recuperare, staţia
mixtă care raportează situaţia de excepţie de la rejectarea cadrului poate întreprinde acţiunile de
recuperare. 
    Acţiunile de recuperare pentru operarea echillibrată include transmiterea unei comenzi
implementate de setare a modului. În recuperare pot fi implicate şi funcţii de nivel mai înalt. 
   8.6.4.3.5. Conflictele la setarea modului. Există o situaţie de conflict la setarea modului atunci
când o staţie mixtă emite o comandă de setare a modului şi, înainte de a primi un răspuns
corespunzător (UA sau DM), primeşte o comandă de setare a modului de la staţia mixtă
îndepărtată. Situaţiile de conflict trebuie rezolvate în felul următor: 
   a) când comenzile de emitere şi recepţionare sunt la fel, fiecare staţie mixtă trebuie să transmită
un răspuns UA cu prima ocazie de răspuns. Fiecare staţie mixtă trebuie fie să treaca imediat în
modul indicat, fie să amâne trecerea în modul indicat până la recepţionarea unui răspuns UA. În
cel de-al doilea caz, dacă nu este recepţionat răspunsul UA: 
   1) se poate trece în modul respectiv atunci când se scurge timpul alocat pentru răspuns; sau 
   2) poate fi re-emisă comanda de setare a modului; 
   b) când comenzile de setare a modului sunt diferite, fiecare staţie mixtă trebuie să treacă în
modul ADM şi să emită un răspuns DM cu prima ocazie de răspuns. În cazul unui conflict între o
comandă DISC şi o comandă de setare a modului diferită, nu este necesară nicio acţiune
ulterioară. 
   8.6.4.3.6. Funcţii de întrerupere. Funcţiile de întrerupere trebuie utilizate pentru a detecta faptul
că o acţiune de confirmare sau un răspuns necesare sau aşteptate ca urmare a unui cadru
transmis anterior nu au fost recepţionate. Expirarea funcţiei de întrerupere trebuie să iniţieze
acţiunile corespunzătoare, de exemplu recuperarea în urma erorilor sau re-emiterea bitului P.



Durata urătoarelor funcţii de întrerupere depinde de sistem şi face obiectul unor acorduri
bilaterale: 
   a) staţiile mixte trebuie să asigure o funcţie de întrerupere pentru a determina faptul că un cadru
de răspuns având bitul F setat la "1" pentru un cadru de comandă având bitul P setat la "1" nu a
fost recepţionat. Funcţia de întrerupere trebuie să înceteze în mod automat la recepţionarea unui
cadru valid având bitul F setat la "1"; 
   b) o staţie mixtă care nu are un bit P nesoluţionat şi care a transmis unul sau mai multe cadre
pentru care răspunsurile sunt anticipate trebuie să pornească o funcţie de întrerupere pentru a
detecta starea de absenţă a răspunsurilor. Funcţia de întrerupere trebuie să înceteze atunci când
este recepţionat un cadru I sau S având N(R) mai mare decât ultimul N(R) recepţionat
(confirmând, de fapt, unul sau mai multe cadre I). 
   8.6.5. Reţeaua comună OACI pentru schimbul de date (CIDIN) 
   8.6.5.1. Introducere 
   Nota 1.  
    Reţeaua comună OACI pentru interschimbul de date (CIDIN) reprezintă un element al serviciilor
aeronautice fixe (AFS) care utilizeaza proceduri orientate pe biţi, tehnici de tip stocare şi înaintare
şi tehnici de comutare a pachetelor bazate pe "Recomandările CCITT pentru X.25" pentru a
transporta mesaje ale unor aplicaţii specifice ale serviciilor AFS precum AFTN şi informaţii
meteorologice operaţionale (OPMET). 
   Nota 2.  
    Reţeaua CIDIN asigură un serviciu sigur de reţea comună pentru transportul mesajelor de
aplicaţii în format binar sau text furnizorilor de servicii de trafic aerian şi companiilor aeriene. 
   8.6.5.1.1. Centrele sau staţiile CIDIN de intrare şi ieşire trebuie utilizate pentru a conecta
entităţile de aplicaţii la reţeaua CIDIN. 
   Notă:  
    Interfaţarea dintre reţeaua CIDIN şi entităţile de aplicaţii reprezintă o problemă de implementare
locală. 
   8.6.5.1.2. Centrele CIDIN de tip releu trebuie utilizate pentru a înainta pachete între centrele sau
staţiile CIDIN de intrare şi ieşire care nu sunt conectate direct. 
   8.6.5.2. Generalităţi 
   8.6.5.2.1. Trebuie să existe patru niveluri de protocol pentru a controla transferul mesajelor între
centrele CIDIN de comutare: 
   - nivelul protocolului pentru legătura de date; 
   - nivelul protocolului pentru pachetele X.25; 
   - nivelul protocolului pentru pachetele CIDIN; 
   - nivelul protocolului pentru transportul prin reţeaua CIDIN 
   Nota 1.  
    Relaţia dintre termenii utilizaţi este prezentată în figurile 8-1 şi 8-2. 
   Nota 2.  
    Detaliile referitoare la procedurile de comunicaţii şi specificaţiile de sistem pentru reţeaua CIDIN,
aşa cum sunt implementate în Europa, sunt prezentate în "Manualul EUR CIDIN" (EUR Doc 005). 
   8.6.5.2.2. Nivelul protocolului pentru legătura de date 
   8.6.5.2.2.1. Pachetele X.25 care urmează a fi transmise între două centre CIDIN de comutare
sau între un centru CIDIN de comutare şi o reţea de date cu comutare de pachete trebuie
formatate în cadre pentru legătura de date. 
   8.6.5.2.2.2. Fiecare cadru pentru legătura de date trebuie să constea dintr-un câmp de control al
legăturii de date (DLCF), cu posibilitatea de a fi urmat de un câmp de date de legătură, şi trebuie
încheiat printr-o secvenţă de verificare a cadrului şi un indicator (a doua parte a câmpului DLCF).
Dacă este prezent un câmp de date de legătură, cadrul trebuie desemnat ca fiind un cadru de
informaţii. 
   8.6.5.2.2.3. Pachetele X.25 trebuie transmise în interiorul câmpului de date de legătură al
cadrelor de informaţii. În câmpul de date de legătură trebuie să fie conţinut un singur pachet. 
   8.6.5.2.3. Nivelul protocolului pentru pachetele X.25 



   8.6.5.2.3.1. Fiecare pachet CIDIN care urmează a fi transmis prin circuitele CIDIN dintre centrele
CIDIN de comutare trebuie formatate în câte un pachet X.25. Când se foloseşte o reţea de date cu
comutare de pachete, trebuie permisă formatarea pachetelor CIDIN în mai mult de un pachet
X.25. 
   8.6.5.2.3.2. Integritatea fiecărui pachet CIDIN trebuie păstrată de către protocolul X.25 pentru
pachete prin stabilirea unei corespondenţe pentru fiecare pachet CIDIN către o secvenţă completă
de pachete X.25, precum este definit în "Recomandările CCITT pentru X.25". 
   8.6.5.2.3.3. Fiecare pachet X.25 trebuie să constea dintr-un antet de pachet X.25, cu
posibilitatea de a fi urmat de un câmp de date de utilizator (UDF). 
   8.6.5.2.3.4. Protocolul pentru pachetele X.25 este bazat pe aplicarea procedurilor pentru
circuitele virtuale. Un circuit virtual trebuie definit ca o cale logică între două centre CIDIN de
comutare. Dacă pentru interconectarea a două centre CIDIN de comutare este utilizată o reţea de
date cu comutare de pachete, procedura trebuie să asigure compatibilitate perfectă cu procedurile
ce urmează a fi utilizate de circuitele virtuale, conform "Recomandărilor CCITT pentru X.25". 
   8.6.5.2.4. Nivelul protocolului pentru pachetele CIDIN 
   8.6.5.2.4.1. Fiecare antet de transport şi segmentul asociat trebuie precedate de un antet de
pachet CIDIN. Trebuie ca între nivelul protocolului de transport şi nivelul protocolului pentru
pachtele X.25 să nu se mai folosească nicio segmentare ulterioară a mesajelor CIDIN. Ambele
antete, prin urmare, trebuie utilizate în combinaţie. Împreună, acestea trebuie să fie adresate drept
câmp de control al comunicaţiilor (CCF). Împreună cu segmentul de mesaj acestea formează
pachete CIDIN care trebuie transmise de la centrul de intrare către centrul(ele) de ieşire, iar acolo
unde este necesar, prin unul sau mai multe centre de tip releu, ca entitate. 
   8.6.5.2.4.2. Pachetele CIDIN ale unui mesaj CIDIN trebuie transmise prin relee în mod
independent prin intermediul rutelor predefinite din reţea, permiţând astfel rutarea alternativă a
pachetelor CIDIN, după cum este necesar. 
   8.6.5.2.4.3. Antetul de pachet CIDIN trebuie să conţină informaţii care să permită centrelor de tip
releu să gestioneze pachetele CIDIN în ordinea priorităţilor, să transmită pachetele CIDIN prin
circuitul(ele) corespunzător(oare) de ieşire şi să dubleze sau să multiplice pachetele CIDIN atunci
când este necesar în scopul diseminării multiple. Informaţiile trebuie să fie suficiente pentru a
aplica eliminarea adreselor pentru adresele de ieşire, precum şi pentru indicatoarele adresanţilor
mesajelor în format AFTN. 
   8.6.5.2.5. Nivelul protocolului pentru transportul prin reţeaua CIDIN 
   8.6.5.2.5.1. Informaţiile schimbate prin reţeaua CIDIN trebuie transmise ca mesaje CIDIN. 
   8.6.5.2.5.2. Lungimea unui mesaj CIDIN trebuie definită de numărul de secvenţă al pachetului
CIDIN (CPSN). Lungimea maximă permisibilă este 215 pachete care efectiv nu rezultă în nicio
limitare din punct de vedere practic. 
   8.6.5.2.5.3. Dacă lungimea unui mesaj CIDIN şi antetele de transport şi de pachet ale acestuia
(aşa cum sunt definite mai jos) depăşesc 256 de octeţi, mesajul trebuie împărţit în segmente şi
plasat în câmpul CIDIN de date de utilizator al pachetelor CIDIN. Fiecare segment trebuie
precedat de un antet de transport care conţine informaţii pentru permiterea reasamblării mesajului
CIDIN la centrul(ele) de ieşire, din segmente recepţionate în mod independent, şi pentru
determinarea gestionării ulterioare a mesajului CIDIN complet recepţionat. 
   8.6.5.2.5.4. Tuturor segmentelor unui mesaj CIDIN trebuie să li se asigure aceleaşi informaţii de
identificare a mesajelor în antetul de transport. Doar numărul CPSN şi indicatorul ultimului pachet
CIDIN (FCP) trebuie să fie diferite. 
   8.6.5.2.5.5. Recuperarea mesajelor trebuie realizată la nivelul de transport. 

Tabele pentru capitolul 8 

Tabelul 8-1. Alfabetele internaţionale pentru telegrafie numărul 2 şi numărul 3 

Numărul
semnalului

Litera Cifra Impulsurile Cod cu 5 unităţi
Inceput 12345 Sfârşit



Codul
internaţional
numărul 2

1 A - A ZZAAA Z

2 B ? A ZAAZZ Z

3 C : A AZZZA Z

4 D Nota 1 A ZAAZA Z

5 E 3 A ZAAAA Z
6 F A ZAZZA Z

7 G A AZAZZ Z

8 H A AAZAZ Z

9 I 8 A AZZAA Z

10 J Semnal de atenţionare A ZZAZA Z

11 K ( A ZZZZA Z

12 L ) A AZAAZ Z

13 M . A AAZZZ Z

14 N , A AAZZA Z

15 O 9 A AAAZZ Z

16 P 0 A AZZAZ Z

17 Q 1 A ZZZAZ Z

18 R 4 A AZAZA Z

19 S ‘ A ZAZAA Z

20 T 5 A AAAAZ Z

21 U 7 A ZZZAA Z

22 V = A AZZZZ Z

23 W 2 A ZZAAZ Z

24 X / A ZAZZZ Z

25 Y 6 A ZAZAZ Z

26 Z + A ZAAAZ Z

27 întoarcere car A AAAZA Z

28 avansare rând A AZAAA Z

29 litere A ZZZZZ Z

30 cifre A ZZAZZ Z

31 spaţiu A AAZAA Z

32 bandă neperforată A AAAAA Z

33 repetare semnal

34 semnal α

35 semnal β

Semn Circuit închis Curent dublu

A Niciun curent Curent negativ

Z Curent pozitiv Curent pozitiv

Nota 1. Utilizat pentru înlesnirea răspunsului.

Tabelul 8-2. 
Alfabetul internaţional numărul 5 (IA-5) 
(versiunea de referinţă internaţională) 



b7 0 0 0 0 1 1 1 1
b6 0 0 1 1 0 0 1 1

b5 0 1 0 1 0 1 0 1

b4 b3 b2 b1 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 NUL TC7
(DLE)

SP 0 @ P ' p

0 0 0 1 1 TC1
(SOH)

DC1 ! 1 A Q a q

0 0 1 0 2 TC2
(STX)

DC2 " 
4

2 B R b r

0 0 1 1 3 TC3
(ETX)

DC3 # 3 C S c s

0 1 0 0 4 TC4
(EOT)

DC4 ¤ 
2

4 D T d t

0 1 0 1 5 TC5
(ENQ)

TC8
(NAK)

% 5 E U e u

0 1 1 0 6 TC6
(ACK)

TC9
(SYN)

& 6 F V f v

0 1 1 1 7 BEL TC10
(ETB)

' 
4

7 G W g w

1 0 0 0 8 FE0
(BS)

CAN ( 8 H X h x

1 0 0 1 9 FE1
(HT)

EM ) 9 I Y i y

1 0 1 0 10 FE2
1

(LF)
SUB * : J Z j z

1 0 1 1 11 FE3 
(VT)

ESC + ; K [ k {

1 1 0 0 12 FE4 
(FF)

IS4
(FS)

4
,

< L \ | |

1 1 0 1 13 FE5
1

(CR)
IS3

(GS)
- = M ] m }

1 1 1 0 14 SO IS2
(RS)

. > N ^ 
4

n - 
3

1 1 1 1 15 SI IS1 
(US)

/ ? O _ o DEL

Note

Nota 1. Determinanţii de format sunt prevăzuţi pentru echipamentele în care mişcările verticale sau orizontale sunt
efectuate separat. Dacă echipamentul necesită ca acţiunea de ÎNTOARCERE CAR să fie combinată cu o mişcare verticală,
efectorul de format pentru acea mişcare verticală poate fi utilizat pentru a efectua mişcarea respectivă. Utilizarea FE 2
pentru o operaţie combinată CR şi LF nu este permisă pentru transmisiile internaţionale în reţelele AFS. 
Nota 2. Simbolul ¤ nu reprezintă moneda naţională a unei anumite ţări. 
Nota 3. Poziţia 7/14 este utilizată pentru caracterul grafic ‾ (LINIE DEASUPRA), a cărui reprezentare grafică poate varia
conform utilizării naţionale de utilizare (TILDA) sau a altui semn diacritic, cu condiţia să nu existe riscul confundării cu un alt
caracter grafic inclus în tabel. 
Nota 4. Caracterele grafice de la poziţiile 2/2, 2/7, 2/12 şi 5/14 au semnificaţia de GHILIMELE, APOSTROF, VIRGULĂ şi
CAP DE SĂGEATĂ CU SENSUL ÎN SUS; cu toate acestea, aceste caractere capătă semnificaţia semnelor diacritice
TREMĂ, ACCENT ASCUŢIT, SEDILĂ şi ACCENT CIRCUMFLEX când sunt precedate sau urmate de caracterul SPAŢIU
ÎNAPOI (BACKSPACE) (0/8). 
Nota 5. Când este necesară reprezentarea grafică a caracterelor de control ale alfabetului IA-5, este permisă utilizarea
simbolurilor specificate în standardul Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) 2047-1975.

Caractere de control Caractere grafice

Prescurtare Semnificaţie
Poziţie în
tabelul cu

coduri
Simbol Note Denumire

Poziţie în
tabelul cu

coduri

ACK Confirmare 0/6 (spaţiu) Spaţiu (a se vedea 7.2) 2/0

BEL Sonerie 0/7 ! ' Semnul exclamării 2/1

BS Spaţiu înapoi 0/8 4 Ghilimele, Tremă 2/2



CAN Anulare 1/8 # Semn pentru numere 2/3

CR Întoarcere car 0/13 n 2 Semn pentru monedă 2/4

DC Control dispozitiv - % Semnul procent 2/5

DEL Ştergere 7/15 & Şi 2/6

DLE Degajare legătură de date 1/0 ' 4 Apostrof, Accent ascuţit 2/7

EM Sfârşitul mediului 1/9 ( Paranteză deschisă 2/8

ENQ Interogare 0/5 ) Paranteză închisă 2/9

EOT Sfârşitul transmisiei 0/4 * Asterisc 2/10

ESC Ieşire 1 /1 1 + Semnul plus 2/11

ETB Sfârşitul blocului de transmisie 1/7 , 4 Virgulă, Sedilă 2/12

ETX Sfârşitul textului 0/3 - Cratimă, Semnul minus 2/13

FE Efector de format - . Punct 2/14

FF Salt de pagină 0/12 / Bară oblică 2/15

FS Separator de fişier 1/12 : Două puncte 3/10

GS Separator de grup 1/13 ; Punct şi virgulă 3/11

HT Tabulare orizontală 0/9 < Semnul mai mic 3/12

IS Separator de informaţii - = Semnul egal 3/13

LF Salt de linie 0/10 > Semnul mai mare 3/14

NAK Confirmare negativă 1 /5 ? Semnul întrebării 3/15

NUL Nul 0/0 @ A rond 4/0

RS Separator de înregistrări 1/14 [ Paranteză dreaptă deschisă 5/11

SI Schimbare în 0/15 \ Bară oblică invers 5/12

SO Schimbare din 0/14 ] Paranteză dreaptă închisă 5/13

SOH Început de antet 0/1 ^ 4 Cap de săgeată în sus

SP Spaţiu 2/0 Accent circumflex 5/14

STX Începutul textului 0/2 _ Linie jos 5/15

SUB Caracter de înlocuire 1/10 ' Accent grav 6/0

SYN Sincronizare 1/6 { Acoladă deschisă 7/11

TC Controlul transmisiei - 1 Bară verticală 7/12

US Separator de unitate 1/15 } Acoladă închisă 7/13

VT Tabulare verticală 0/11 - 3 Linie deasupra, Tilda 7/14

A se vedea nota 1.

Diacritice 
În mulţimea de caractere, anumite caractere tipăribile pot fi proiectate pentru a permite utilizarea lor pentru compunerea
literelor accentuate acolo unde aceasta este necesară pentru schimbul general de informaţii. Pentru această compunere
este necesară o secvenţă de trei caractere conţinând o literă, SPAŢIU ÎNAPOI şi unul dintre aceste simboluri iar simbolul
este în acest caz privit ca diacritic. Trebuie să se ţină seama că aceste simboluri îşi capătă semnificaţia de diacritice numai
atunnci când sunt precedate sau urmate de caracterul SPAŢIU ÎNAPOI; de exemplu, simbolul care corespunde combinaţiei
de coduri 2/7 (') are în mod normal semnificaţia de APOSTROF, însă acesta devine diacriticul ACCENT ASCUŢIT atunci
când precede sau urmează caracterul SPAŢIU ÎNAPOI.

Nume, înţelesuri şi fonturi ale caracterelor grafice 
Pentru denumirea fiecăruia dintre caracterele grafice este alocată cel puţin o denumire. Aceste denumiri au scopul de a
evidenţia înţelesul lor obişnuit şi nu au scopul de a defini sau de a limita înţelesul caracterelor grafice. Pentru caracterele
grafice nu este specificat niciun font special sau model.

Unicitatea alocării caracterelor 
Un caracter alocat unei poziţii din tabel nu poate fi plasat altundeva în tabel.

Caracteristici funcţionale legate de caracterele de control 
Anumite definiţii date mai jos sunt formulate la modul general iar pentru o anumită implementare a tabelului cu coduri pe
medii de înregistrare sau prin canale de transmisie pot fi necesare unele definiţii mai explicite. Aceste definiţii mai explicite
şi utilitatea acestor caractere fac obiectul publicaţiilor ISO.

Desemnările generale ale caracterelor de control
Desemnările generale ale caracterelor de control implică un anumit nume de clasă urmat de un index. Acestea sunt definite
după cum urmează:
TC - Caractere pentru controlul transmisiei - Caractere de control care au scopul de a controla sau înlesni transmiterea
informaţiilor prin reţelele de telecomunicaţii.



Utilizarea caracterelor TC prin reţelele generale de telecomunicaţii reprezintă obiectul publicaţiilor ISO. Caracterele pentru
controlul transmisiei sunt:
ACK, DLE, ENQ, EOT, ETB, ETX, NAK, SOH, STX şi SYN.
FE - Efectoare de format - Caractere de control care au scopul principal de a controla aranjarea şi poziţionarea în pagină
şi/sau pe dispozitive de afişare. În definiţiile anumitor efectoare de format, orice referire la dispozitivele de tipărire trebuie
interpretate ca incluzând dispozitivele de afişare. Definiţiile efectoarelor de format utilizează următorul concept:
a) o pagină este compusă dintr-un număr de linii de caractere;
b) caracterele care formează o linie ocupă un număr de poziţii numite poziţii de caracter;
c) poziţia activă este acea poziţie de caracter în care ar apărea caracterul ce urmează a fi procesat dacă ar fi tipărit. Poziţia
activă avansează în mod normal cu câte o poziţie de caracter o dată.
Caracterele efectoare de format sunt:
BS, CR, FF, HT, LF şi VT.
DC - Caractere de control al dispozitivului - Caractere de control pentru controlul unui dispozitiv (sau mai multor dispozitive)
auxiliar(e) local(e) sau îndepărtat(e) conectat(e) la un sistem de procesare de date şi/sau de telecomunicaţii. Aceste
caractere de control nu au scopul de a controla sistemele de telecomunicaţii; controlul trebuie realizat prin utilizarea
caracterelor TC.
Anumite întrebuniţări preferate ale caracterelor DC individuale sunt date mai jos, la secţiunea Caractere de control
specifice.
IS - Separatoarele de informaţii - Caracterele de control utilizate pentru a separa şi a încadra datele din punct de vedere
logic. Există patru astfel de caractere. Acestea pot fi folosite fie în ordine ierarhică, fie în ordine ne-ierarhică; în cel din urmă
caz, semnificaţiile lor specifice depind de aplicarea lor.
Când sunt folosite ierarhic, ordinea crescătoare este:
US, RS, GS, FS.
În acest caz, datele separate în mod normal printr-un anumit separator nu pot fi împărţite de un separator de ordin mai
înalt, însă vor fi considerate ca fiind delimitate de orice separator de ordin mai înalt.

Caractere de control specifice

Membrii individuali ai claselor de control sunt uneori adresaţi după abrevierea numelui clasei lor şi un index (de exemplu
TC5) şi alteori după un indicativ special al întrebuinţării lor (de exemplu ENQ).

Pot fi asociate semnificaţii diferite însă corelate cu unele dintre caracterele de control, însă într-un schimb de date aceasta
necesită în mod normal un acord între emiţător şi receptor.

ACK - Confirmare - Un caracter de control al transmisiei transmis de un receptor ca un răspuns afirmativ către emiţător.

BEL - Sonerie - Un caracter de control utilizat când este necesară atragerea atenţiei; poate controla dispozitive de alarmare
sau de atenţionare.

BS - Spaţiu înapoi - Un efector de format care mută poziţia activă cu o poziţie de caracter înapoi pe aceeaşi linie.

CAN - Anulare - Un caracter, sau primul caracter dintr-o secvenţă, care indică faptul că datele ce îl preced conţin erori. Ca
urmare, aceste date trebuie ignorate. Semnificaţia specială a acestui caracter trebuie definită pentru fiecare aplicaţie şi/sau
între emiţător şi receptor.

CR - Întoarcere car - Un efector de format care mută poziţia activă la prima poziţie de caracter pe aceeaşi linie.

Comenzi pentru dispozitive

DC1 - Un caracter de control al dispozitivului al cărui scop principal este declanşarea sau pornirea unui dispozitiv auxiliar.
Dacă nu este necesar în acest scop, acesta poate fi utilizat pentru a repune un dispozitiv în modul de operare (a se vedea
de asemenea DC2 şi DC3) sau pentru a îndeplini orice altă funcţie de control al dispozitivului care nu este asigurată de alte
comenzi DC.

DC2 - Un caracter de control al dispozitivului al cărui scop principal este declanşarea sau pornirea unui dispozitiv auxiliar.
Dacă nu este necesar în acest scop, acesta poate fi utilizat pentru a pune un dispozitiv într-un anumit mod de operare (caz
în care DCi este utilizat pentru a repune dispozitivul în modul principal de operare) sau pentru a îndeplini orice altă funcţie
de control a dispozitivului care nu este asigurată de alte comenzi DC.

DC3 - Un caracter de control al dispozitivului al cărui scop principal este anclanşarea sau oprirea unui dispozitiv auxiliar.
Funcţia poate reprezenta o oprire de ordin secundar, de exemplu aşteptare, întrerupere, trecere în rezervă sau oprire (caz
în care DCi este utilizat pentru a restaura modul normal de operare). Dacă nu este necesar în acest scop, acesta poate fi
utilizat pentru a îndeplini oricare altă funcţie de control a dispozitivului care nu este asigurată de alte comenzi DC.

DC4 - Un caracter de control al dispozitivului al cărui scop principal este anclaşarea, oprirea sau întreruperea unui
dispozitiv auxiliar. Dacă nu este necesar în acest scop, acesta poate fi utilizat pentru a îndeplini oricare altă funcţie de
control al dispozitivului care nu este asigurată de alte comenzi DC.

Exemple de întrebuinţări ale comenzilor pentru dispozitive:

1) O comutare

pornit - DC2 oprit - DC4

2) Două comutări independete

Prima pornit - DC2 oprit - DC4

A doua pornit - DC1 oprit - DC3

3) Două comutări dependente

General pornit - DC2 oprit - DC4

Particular pornit - DC1 oprit - DC36



4) Comutare la intrare şi la ieşire

Ieşire pornit - DC2 oprit - DC4

Intrare pornit - DC1 oprit - DC3

DEL - Ştergere - Un caracter utilizat în primul rând pentru a şterge sau a oblitera un caracter eronat sau nedorit pe o bandă
perforată. Caracterele DEL pot servi de asemenea pentru umplerea timpului sau a mediului de suport al informaţiilor.
Acestea pot fi inserate într-un flux de date sau îndepărtate din acesta fără a afecta conţinutul de informaţii al acelui flux,
însă în acest caz adăugarea sau îndepărtarea acestor caractere poate afecta aranjarea informaţiei şi/sau controlul
echipamentului.

DLE - Degajare legătură de date - Un caracter de control al transmisiei care va schimba semnificaţia unui număr limitat de
caractere adiacente. Acest caracter este utilizat în mod exclusiv pentru a asigura funcţii suplimentare de control a
transmisiei de date. Numai caracterele grafice şi caracterele de control ale transmisiei pot fi utilizate în secvenţele DLE.

EM - Sfârşitul mediului - Un caracter de control care poate fi utilizat pentru a identifica sfârşitul fizic al unui mediu de
transmisie, sfârşitul unei porţiuni utilizate din mediul de transmisie, sau sfârşitul porţiunii dorite din datele înregistrate pe un
suport. Poziţia acestui caracter nu corespunde în mod obligatoriu sfârşitului fizic al mediului de transmisie.

ENQ - Interogare - Un caracter de control al transmisiei utilizat ca o solicitare pentru un răspuns de la o staţie îndepărată -
răspunsul poate include identificarea staţiei şi/sau statusul acesteia. Când în reţeaua generală de transmisie comutată este
necesară o funcţie de tip "Cine eşti?", cea dintâi utilizare a caracterului ENQ după ce conexiunea este stabilită trebuie să
aibă semnificaţia "Cine eşti?" (identificarea staţiei). Utilizarea ulterioară a caracterului ENQ poate incude sau nu funcţia
"Cine eşti?", după cum este determinat prin acord.

EOT - Sfârşitul transmisiei - Un caracter de control al transmisiei utilizat pentru a indica concluzia transmisiei unuia sau a
mai multor texte.

ESC - Degajare - Un caracter de control care este utilizat pentru a asigura o funcţie de control suplimentară. Acesta
alterează semnificaţia unui număr limitat de combinaţii adiacente de biţi care constituie secvenţa de degajare.
Secvenţele de degajare sunt utilizate pentru a obţine funcţii de control suplimentare care pot asigura printre altele mulţimi
de caractere grafice în plus faţa de cea standard. Asemenea funcţii de control nu trebuie utilizate drept comenzi
suplimentare de transmisie.
Utilizarea caracterului ESC şi a secvenţelor de degajare împreună cu tehnicile de extindere a codurilor fac obiectul unui
standard ISO.

ETB - Sfârşitul blocului de transmisie - Un caracter de control al transmisiei utilizat pentru a indica sfârşitul unui bloc de
transmisie de date acolo unde datele sunt împărţite în astfel de blocuri în scopul transmisiei.

ETX - Sfârşitul textului - Un caracter de control al transmisiei care încheie un text.

FF - Salt de pagină - Un efector de format care avansează poziţia activă la aceeaşi poziţie de caracter de pe o linie
predefinită pe următoarea blanchetă sau pagină.

HT -Tabulare orizontală - Un efector de format care avansează poziţia activă la următoarea poziţie de caracter predefinită
de pe aceeaşi linie.

Separatoare de informaţii
IS1 (US) - Un caracter de control utilizat pentru a separa şi clasifica datele la nivel logic; semnificaţia sa specifică
trebuie definită pentru fiecare aplicaţie. Dacă acest caracter este utilizat în ordine ierarhică aşa cum este specificat în
definiţia generală a caracterului IS, acesta delimitează un articol de date numit UNITATE.
IS2 (RS) - Un caracter de control utilizat pentru a separa şi clasifica datele la nivel logic; semnificaţia sa specifică trebuie
definită pentru fiecare aplicaţie. Dacă acest caracter este utilizat în ordine ierarhică aşa cum este specificat în definiţia
generală a caracterului IS, acesta delimitează un articol de date numit ÎNREGISTRARE.
IS3 (GS) - Un caracter de control utilizat pentru a separa şi clasifica datele la nivel logic; semnificaţia sa specifică trebuie
definită pentru fiecare aplicaţie. Dacă acest caracter este utilizat în ordine ierarhică aşa cum este specificat în definiţia
generală a caracterului IS, acesta delimitează un articol de date numit GRUP.
IS4 (FS) - Un caracter de control utilizat pentru a separa şi clasifica datele la nivel logic; semnificaţia sa specifică trebuie
definită pentru fiecare aplicaţie. Dacă acest caracter este utilizat în ordine ierarhică, aşa cum este specificat în definiţia
generală a caracterului IS, acesta delimitează un articol de date numit FIŞIER.
LF - Salt de linie - Un efector de format care avansează poziţia activă la aceeaşi poziţie de caracter de pe linia următoare.
NAK - Confirmare negativă - Un caracter de control al transmisiei, transmis de un receptor ca răspuns negativ pentru un
emiţător.
NUL - Nul - Un caracter de control utilizat pentru a realiza umplerea mediului de suport al informaţiilor sau a timpului.
Caracterele NUL pot fi introduse într-un flux de date sau îndepărtate din acesta fără a afecta conţinutul de informaţii al
acelui flux, însă în acest caz adăugarea sau îndepărtarea acestor caractere pot afecta aranjarea informaţiei şi/sau controlul
echipamentelor.
SI - Schimbare în - Un caracter de control care utilizat coroborat cu caracterele SCHIMBARE DIN şi IEŞIRE pentru a
extinde mulţimea de caractere grafice a codului. Acesta poate reinstaura semnificaţiile standard ale combinaţiilor de biţi
care îl urmează. Efectul acestui caracter, atunci când sunt utilizate tehnici de extindere a codului, este descris într-un
standard ISO.
SO - Schimbare din - Un caracter de control care este utilizat coroborat cu caracterele SCHIMBARE DIN şi IEŞIRE pentru
a extinde mulţimea de caractere grafice ale codului. Acesta poate altera semnificaţia combinaţiilor de biţi din coloanele de
la 2 la 7 care îl urmează până când se ajunge la un caracter SCHIMBARE ÎN. Totuşi, caracterele SPAŢIU (2/0) şi
┼žTERGERE (7/15) sunt neafectate de caracterul SCHIMBARE DIN. Efectul acestui caracter atunci când sunt utilizate
tehnici de extindere a codului este descris într-un standard ISO.
SOH - Început de antet - Un caracter de control al transmisiei utilizat ca prim caracter al unui antet aparţinând unui mesaj
ce conţine informaţii.



SP - Spaţiu - Un caracter care avansează poziţia activă cu o poziţie de caracter pe aceeaşi linie. Acest caracter este de
asemenea considerat caracter grafic netipăribil.

STX - începutul textului - Un caracter de control al transmisiei care precede un text şi care este utilizat pentru a încheia un
antet.

SUB - Caracter de înlocuire - Un caracter de control utilizat în locul unui caracter care a fost determinat ca fiind invalid sau
eronat. Caracterul SUB este dorit a fi introdus prin mijloace automate.

SYN - Sincronizare - Un caracter de control al transmisiei utilizat de un sistem de transmisie sincron în absenţa oricărui alt
caracter (starea liberă) pentru a furniza un semnal prin care poate fi realizată sau menţinută sincronizarea dintre
echipamentele terminale de date.

VT - Tabulare verticală - Un efector de format care avansează poziţia activă la aceeaşi poziţie de caracter de pe
următoarea linie predefinită.

Tabelul 8-3. 
Conversia din Alfabetul internaţional pentru telegrafie numărul 2 (ITA-2) în Alfabetul internaţional

numărul 5 (IA-5) 

Litera ITA-2 pentru
semnalul nr.

Rândul/coloana
IA-5 Cifra ITA-2 pentru semnalul nr. Rândul/coloana

IA-5

1 A 4/1 A 1 - 2/13 -

2 B 4/2 B 2 ? 3/15 ?

3 C 4/3 C 3 : 3/10

4 D 4/4 D 4 3/15 ?

5 E 4/5 E 5 3 3/3 3

6 F 4/6 F 6 3/15 ?

7 G 4/7 G 7 3/15 ?

8 H 4/8 H 8 3/15 ?

9 I 4/9 I 9 8 3/8 8

10 J 4/10 J 10 Semnal de atenţionare (Nota 3) 0/7 Sonerie

11 K 4/11 K 11 ( 2/8 (

12 L 4/12 L 12 ) 2/9 )

13 M 4/13 M 13 . 2/14 .

14 N 4/14 N 14 , 2/12 ,

15 O 4/15 O 15 9 3/9 9

16 P 5/0 P 16 0 3/0 0

17 Q 5/1 Q 17 1 3/1 1

18 R 5/2 R 18 4 3/4 4

19 S 5/3 S 19 ' 2/7

20 T 5/4 T 20 5 3/5 5

21 U 5/5 U 21 7 3/7 7

22 V 5/6 V 22 = 3/13 =

23 W 5/7 W 23 2 3/2 2

24 X 5/8 X 24 / 2/15 /

25 Y 5/9 Y 25 6 3/6 6

26 Z 5/10 Z 26 + 2/11 +

27 CR 0/13 CR 27 CR 0/13 CR

28 LF 0/10 LF 28 LF 0/10 LF

29 LTRS * 29 LTRS *

30 FIGS * 30 FIGS *

31 SP 2/0 SP 31 SP 2/0 SP

32 * 32 * 0



   * Trebuie ca pentru aceste poziţii să nu se facă nicio conversie, iar semnalul/caracterul trebuie
îndepărtat din date. 
   Nota 1.  
    Semnalul de sfârşit-de-mesaj NNNN (în cazul literelor şi cifrelor) trebuie să fie transformat în
caracterul ETX (0/3). 
   Nota 2.  
    Semnalul de început-de-mesaj ZCZC (în cazul literelor şi cifrelor) trebuie să fie transformat în
caracterul SOH (0/1). 
   Nota 3.  
    Cifra aferentă semnalului numărul 10 trebuie transformată numai după detectarea alarmei AFTN
de prioritate care trebuie să se convertească în cinci apariţii ale caracterului BEL (0/7). 
   Nota 4.  
    Când se realizează o conversie din alfabetul ITA-2, trebuie introdus un caracter STX (0/2) o dată
la începutul liniei ce urmează după detectarea caracterelor CR LF sau LF CR sau la sfârşitul liniei
de origine. 
   Nota 5.  
    Secvenţa a şapte semnale 28 (LF) trebuie să fie transformată într-un caracter VT (0/11). 

Tabelul 8-4. 
Conversia din Alfabetul internaţional numărul 5 (IA-5) în Alfabetul internaţional pentru telegrafie

numărul 2 (ITA-2) 

Col.
Lin.

0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

0
1
2

*
Nota 5

*

*
*
*

31FL
2F
2F

16F
17F
23F

2F
1L
2L

16L
17L
18L

2F
1L
2L

16L
17L
18L

3
4
5

Nota 1
*
*

*
*
*

2F
2F
2F

5F
18F
20F

3L
4L
5L

19L
20L
21L

3L
4L
5L

19L
20L
21L

6
7
8

*
Nota 2

*

*
*
*

2F
19F
11F

25F
21F
9F

6L
7L
8L

22L
23L
24L

6L
7L
8L

22L
23L
24L

9
10
11

*
28 FL
Nota 3

*
*
*

12F
2F

26F

15F
3F
2F

9L
10L
11L

25L
26L
2F

9L
10L
11L

25L
26L
2F

12
13
14
15

*
27 FL

*
*

*
*
*
*

14F
1F

13F
24F

2F
22F
2F
2F

12L
13L
14L
15L

2F
2F
2F
2F

12L
13L
14L
15L

2F
2F
2F
*

   * Trebuie ca pentru aceste poziţii să nu se facă nicio conversie iar semnalul/caracterul trebuie
îndepărtat din date. 

    Exemplu: Pentru a găsi semnalul ITA-2 în care urmează a fi transformat caracterul 3/6 al
alfabetului IA-5, trebuie văzută coloana 3, linia 6. 25F semnifică cifra semnalului numărul 25.
(L=literă, FL=oricare dintre cele două tipuri de caracter) 
   Nota 1.  
    Caracterul 0/3 (ETX) trebuie să fie transformat în secvenţa de semnale ITA-2 14L, 14L, 14L, 14L
(NNNN). 
   Nota 2.  
    Semnalul 0/7 (BEL) trebuie transformat numai atunci când este detectată o secvenţă de cinci
apariţii, care trebuie să fie transformată în secvenţa de semnale ITA-2 30, 10F, 10F, 10F, 10F, 10F,
29. 
   Nota 3.  
    Secvenţa de caractere CR CR LF VT (0/11) ETX (0/3) trebuie să fie transformată în secvenţa de
semnale ITA-2 29, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 14L, 14L, 14L, 14L. 



   Nota 4.  
    Pentru a preveni generarea redundantă a cifrelor şi literelor în alfabetul ITA-2 atunci când se
face conversia din alfabetul IA-5, funcţiilor netipăribile ITA-2 trebuie să nu li se aloce niciun tip de
caracter (semnalele numărul 27, 28, 29, 30, 31). 
   Nota 5.  
    Caracterul 0/1 (SOH) trebuie să fie transformat în secvenţa de semnale ITA-2 26L, 3L, 26L, 3L
(ZCZC). 

Tabelul 8-5. Formatele câmpurilor de control 

Formatul câmpului de control
pentru

Biţii câmpului de control

1   2    3    4 5  6   7   8

Transferul de informaţii
(cadru I)

0 N(S) P N(R)

Comenzi/răspunsuri de
supraveghere (cadru S)

1 0  S    S P/F N(R)

Comenzi/răspunsuri
nenumerotate

1 1  M    M P/F  M   M   M

unde: 
N(S) = contor pentru secvenţa de emisie (bitul 2 = bit de ordine inferioară) 
N(R) = contor pentru secvenţa de recepţie (bitul 6 = bit de ordine inferioară)
S = biţi ai funcţiei de supervizare
M = biţi ai funcţiei de modificare
P = bit de verificare a stării (poll) (în comenzi)
F = bit final (în răspunsuri)

Tabelul 8-6. Comenzi şi răspunsuri 

Tip Comenzi Răspunsuri Codarea câmpului C

1 2 3 4 5 6 7 8

Transfer de
informaţii I (informaţii) N(S) P N(R)

Supervizare RR
(pregătit pentru
recepţie)

RR (pregătit pentru
recepţie) 1 0 0 0 P/F N(R)

RNR
(nepregătit
pentru recepţie)

RNR (nepregătit pentru
recepţie) 1 0 1 0 P/F N(R)

REJ (rejectare) REJ (rejectare) 1 0 0 1 P/F N(R)

Nenumerotate DM (mod deconectat) 1 1 1 1 P/F 0 0 0

SABM
(setare mod
echilibrat
asincron)

1 1 1 1 P 1 0 0

DISC (deconectare)
1 1 0 0 P 0 1 0

UA (confirmare
1 1 0 0 F 1 1 0

nenumerotată)

FRMR (rejectare cadru) 1 1 1 0 F 0 0 1
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CAPITOLUL 9
Sistemul de alocare a codurilor de adresă pentru aeronave 

   9.1. Codul de adresă al aeronavei trebuie să fie unul dintre cele 16 777 214 de coduri de adresă
ale aeronavelor de 24 de biţi alocate de OACI Statului de înmatriculare (României) sau autorităţii
de înregistrare a însemnelor comune şi trebuie să fie alocat aşa cum este prevăzut în Appendix-ul
la acest capitol. 
   9.1.1. Transponderelor care nu se află la bordul aeronavelor şi care sunt instalate pe vehiculele
de pe suprafaţa aerodromurilor, pe obstacole fixe sau pe dispozitive pentru detecţia ţintelor de
Mod S în vederea supravegherii şi/sau în scopul monitorizării radarelor, trebuie să li se aloce
coduri de adresă ale aeronavelor de 24 de biţi. 
   Notă:  
    În aceste condiţii specifice, noţiunea de "aeronavă" poate fi înţeleasă drept "aeronavă (sau
pseudo-aeronavă) sau vehicul (A/V)", caz în care de obicei este suficientă o mulţime de date
limitată pentru scopurile operaţionale. 
   9.1.1.1 Transponderele de Mod S utilizate în condiţiile specifice de la pct. 9.1.1 trebuie să nu
aibă niciun impact negativ asupra sistemelor de supraveghere ATS existente sau asupra
sistemelor ACAS. 

Apendice
la capitolul 9 

O schemă la nivel mondial privind alocarea, transferul şi aplicarea codurilor de adresă ale
aeronavelor 

   1. Generalităţi 
   1.1. Sistemele globale pentru comunicaţii, navigaţie şi supraveghere trebuie să utilizeze coduri
de adresă ale aeronavei individuale compuse din 24 de biţi. În niciun moment nu trebuie ca o
adresă să fie alocată mai multor aeronave. Alocarea codurilor de adresă ale aeronavelor necesită
o schemă cuprinzătoare care să asigure o distribuţie echilibrată şi expansibilă a codurilor de
adresă ale aeronavelor, aplicabilă la scară mondială. 
   2. Descrierea schemei 
   2.1. Tabelul 9-1 prezintă blocuri de adrese consecutive disponibile statelor pentru a le aloca
aeronavelor. Fiecare bloc este definit de un anumit şablon format din primii 4, 6, 9, 12 sau 14 biţi ai
adreselor de 24 de biţi. Prin urmare, sunt disponibile blocuri de dimensiuini diferite (1 048 576, 262
144, 32 768, 4 096 şi 1 024 adrese consecutive, respectiv). 
   3. Managementul schemei 
   3.1. Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) trebuie să administreze această schemă
astfel încât să se poată menţine o distribuţie internaţională adecvată a codurilor de adresă ale
aeronavelor. 
   4. Alocarea codurilor de adresă ale aeronavelor 
   4.1. Blocurile de coduri de adresă ale aeronavelor trebuie să fie alocate de OACI statului de
înmatriculare (România)sau autorităţii de înregistrare a însemnelor comune. Alocarea adreselor



către state (Ro) trebuie să se facă aşa cum este indicat în tabelul 9-1. 
   4.2. Un stat de înmatriculare (România) sau o autoritate de înregistrare a însemnelor comune
trebuie să notifice OACI atunci când este necesară alocarea pentru statul respectiv (Romania) a
unui bloc suplimentar de coduri de adresă pentru a fi alocate aeronavelor. 
   4.3. Pentru managementul ulterior al schemei trebuie să se utilizeze blocurile de coduri de
adresă ale aeronavelor care nu au fost încă alocate. Aceste blocuri rezervate trebuie distribuite pe
baza regiunii OACI relevante: 
    codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 00100: regiunea AFI 
    codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 00101: regiunea SAM 
    codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 0101: regiunile EUR şi NAT 
    codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 01100: regiunea MID 
    codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 01101: regiunea ASIA 
    codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 1001: regiunile NAM şi PAC 
    Codurile de adresă care încep cu combinaţia de biţi 111011: regiunea CAR 
    În plus, codurile de adresă ale aeronavelor care încep cu combinaţiile de biţi 1011, 1101 şi 1111
au fost rezervate pentru utilizare ulterioară. 
   4.4. Orice cerinţă ulterioară pentru coduri de adresă suplimentare trebuie tratată prin coordonare
între OACI şi statele de înmatriculare sau autorităţile de înregistrare a însemnelor comune
afectate. O cerere pentru coduri de adresă suplimentare trebuie făcută de o autoritate de
înregistrare numai atunci când cel puţin 75% din numărul de coduri de adresă deja alocate acelei
autorităţi au fost alocate aeronavelor. 
   4.5. OACI trebuie să aloce statelor care nu sunt membre, blocuri de coduri de adresă pentru
aeronave, pe baza solicitărilor. 
   5. Asignarea codurilor de adresă ale aeronavelor 
   5.1. Atunci când este necesară utilizarea lor de către aeronavele echipate corespunzător,
înscrise într-un registru naţional sau internaţional, fiecare cod de adresă al aeronavei din fiecare
bloc trebuie alocat unei aeronave de către statul de înmatriculare sau autoritatea de înregistrare a
însemnelor comune (tabelul 9.1). 
   Notă:  
    Pentru furnizarea unui cod de adresă al aeronavei, operatorul trebuie să informeze producătorul
de echipamente de bord privind asignarea unui cod de adresă. Producătorul de echipamente de
bord sau altă organizaţie responsabilă pentru asigurarea zborului trebuie să asigure instalarea
unui cod de adresă asignat corect, furnizat de statul de inmatriculare sau o autoritate de
înregistrare. În mod excepţional poate fi furnizat un cod de adresă temporar, în condiţiile precizate
în paragraful 7. 
   5.2. Codurile de adresă ale aeronavelor trebuie asignate în conformitate cu următoarele
principii: 
   a) în niciun moment un cod de adresă nu trebuie asignat mai multor aeronave, cu excepţia
vehiculelor de pe suprafaţa aerodromurilor aflate pe suprafeţele de rulare de pe aerodrom. Dacă
aceste excepţii sunt aplicate de către statul de înmatriculare sau autoritatea de înregistrare a
însemnelor comune, vehiculele cărora li s-a alocat aceeaşi adresă trebuie să nu opereze pe
aerodromuri aflate la o distanţă mai mică de 1 000 km; 
   b) unei aeronave trebuie să i se asigneze un singur cod de adresă, indiferent de compunerea
echipamentelor aflate la bord. În cazul în care mai multe aeronave uşoare împart un transponder
detaşabil, precum în cazul baloanelor sau planoarelor, trebuie să fie posibilă asignarea unui cod
de adresă unic transponderului detaşabil. Regiştrii 0816, 2016, 2116 şi 2516 ai transpoderului
detaşabil trebuie actualizaţi în mod corect de fiecare dată când transponderul detaşabil este
instalat la bordul oricărei aeronave; 
   c) codul de adresă trebuie să nu fie schimbat decât în circumstanţe excepţionale şi trebuie să nu
fie schimbat în timpul zborului; 
   d) atunci când o aeronavă îşi schimbă statul de înmatriculare, codul de adresă asignat anterior
trebuie eliberat şi un nou cod de adresă trebuie alocat de noul stat de înmatriculare, iar vechiul cod
va fi returnat blocului de adrese ce pot fi alocate de statul care înregistrase anterior codul pentru
aeronava respectivă; 



   e) codul de adresă trebuie să aibă un rol pur tehnic pentru adresarea şi identificarea aeronavelor
şi nu trebuie folosit pentru a transmite niciun fel de informaţii specifice; şi 
   f) codurile de adresă compuse din 24 de biţi ZERO sau 24 de biţi UNU trebuie să nu fie alocate
aeronavelor. 
   5.2.1. Orice metodă utilizată pentru asignarea codurilor de adresă ale aeronavelor trebuie să
asigure utilizarea eficientă a întregului bloc de adrese care este alocat acelui stat. 
   6. Aplicarea codurilor de adresă ale aeronavelor 
   6.1. Codurile de adresă ale aeronavelor trebuie utilizate în aplicaţiile care necesită rutarea
informaţiilor de la sau către aeronave individuale echipate corespunzător. 
   Nota 1.  
    Exemple de astfel de aplicaţii sunt reţeaua de telecomunicaţii aeronautice (ATN), SSR Mod S şi
sistemul de bord pentru evitarea coliziunilor (ACAS). 
   Nota 2.  
    Această prevedere nu împiedică asignarea codurilor de adresă ale aeronavelor pentru aplicaţii
speciale asociate cu aplicaţiile generale definite prin aceasta. Exemple de astfel de aplicaţii
speciale sunt utilizarea codurilor de adresă de 24 de biţi de către o staţie pseudo-aeronautică de la
sol pentru a monitoriza staţiile terestre de la sol utilizate pentru serviciile de comunicaţii mobile prin
satelit şi de către transponderele de Mod S fixe (care raportează poziţia la-sol conform prevederilor
volumului IV al prezentei reglementări, pct. 3.1.2.6.10.1.2) pentru a monitoriza funcţionarea staţiei
de Mod S de la sol. Asignările codurilor de adresă pentru aplicaţiile speciale trebuie efectuate în
conformitate cu procedura stabilită de stat pentru managementul asignării codurilor de adresă de
24 de biţi aeronavelor. 
   6.2. Un cod de adresă constând în 24 de biţi ZERO nu trebuie să fie utilizat pentru nicio
aplicaţie. 
   7. Administrarea codurilor de adresă ale aeronavelor asignate temporar 
   7.1. În circumstanţe excepţionale, precum cea în care operatorii nu au reuşit să obţină la timp
coduri de adresă de la statul de înmatriculare sau autoritatea de înregistrare a însemnelor
comune, trebuie alocate aeronavelor coduri de adresă temporare. OACI trebuie să aloce coduri de
adresă temporare din blocul de coduri de adresă ICAO1 prezentat în tabelul 9-1. 
   7.2. La solicitarea unui cod de adresă temporar, operatorul aerian trebuie să transmită către
OACI: codul de identificare al aeronavei, tipul şi producătorul aeronavei, numele şi adresa
operatorului şi o explicaţie a motivului solicitării. 
   7.2.1. La alocarea codului de adresă temporar operatorilor aerieni, OACI trebuie să informeze
statul de înmatriculare cu privire la alocarea codului de adresă temporar, motivul şi durata
acestuia. 
   7.3. Operatorul aerian trebuie să: 
   a) informeze statul de înmatriculare cu privire la alocarea temporară şi să reitereze solicitarea
pentru o adresă permanentă; şi 
   b) informeze producătorului fuzelajului. 
   7.4. După ce este obţinut codul de adresă permanent al aeronavei de la statul de înmatriculare,
operatorul aerian trebuie să: 
   a) informeze OACI fără nicio întârziere; 
   b) elibereze codul de adresă temporar; şi 
   c) ia măsurile necesare pentru alocarea codului de adresă unic valid în limita a 180 de zile
calendaristice. 
   7.5. Dacă nu este obţinut un cod de adresă permanent într-un interval de 1 an, operatorul aerian
trebuie să aplice din nou pentru un nou cod de adresă temporar. În niciun caz nu trebuie ca un cod
de adresă temporar să fie utilizat de operatorul aerian pentru mai mult de un an. 

Tabelul 9-1. Alocarea codurilor de adresă ale aeronavelor statelor 

   Notă.  
    Coloana din stânga a modelului de cod de adresă de 24 de biţi reprezintă cel mai semnificativ
bit (MSB) al codului de adresă. 



Statul
Numărul de coduri de adresă din bloc Alocarea blocurilor de coduri de adresă (o

liniuţă reprezintă o valoare a bitului egală
cu 0 sau 1)1024 4096 32768 262144 1048576

Afganistan * 0111 00 000 000 -- --------

Albania * 0101 00 000 001 00 --------

Algeria * 0000 10 100 --- -- --------

Angola * 0000 10 010 000 -- --------

Antigua şi Barbuda * 0000 11 001 010 00 --------

Argentina * 1110 00 --- --- - --------

Armenia * 0110 00 000 000 00 --------

Australia * 0111 11 --- --- -- --------

Austria * 0100 01 000 --- -- --------

Azerbaidjan * 0110 00 000 000 10 --------

Bahamas * 0000 10 101 000 -- --------

Bahrain * 1000 10 010 100 -- --------

Bangladesh * 0111 00 000 010 -- --------

Barbados * 0000 10 101 010 00 --------

Belarus * 0101 00 010 000 00 --------

Belgia * 0100 01 001 --- -- --------

Belize * 0000 10 101 011 00 --------

Benin * 0000 10 010 100 00 --------

Bhutan * 0110 10 000 000 00 --------

Bolivia * 1110 10 010 100 -- --------

Bosnia şi Herţegovina * 0101 00 010 011 00 --------

Botswana * 0000 00 110 000 00 --------

Brazilia * 1110 01 --- --- -- --------

Brunei Darussalam * 1000 10 010 101 00 --------

Bulgaria * 0100 01 010 --- -- --------

Burkina Faso * 0000 10 011 100 -- --------

Burundi * 0000 00 110 010 -- --------

Cambodgia * 0111 00 001 110 -- --------

Camerun * 0000 00 110 100 -- --------

Canada * 1100 00 --- --- -- --------

Republica Capului Verde * 0000 10 010 110 00 --------

Republica Central-Africană * 0000 01 101 100 -- --------

Ciad * 0000 10 000 100 -- --------

Chile * 1110 10 000 000 -- --------

China * 0111 10 --- --- -- --------

Columbia * 0000 10 101 100 -- --------

Insulele Comore * 0000 00 110 101 00 --------

Republica Congo * 0000 00 110 110 -- --------

Insulele Cook * 1001 00 000 001 00 --------

Costa Rica * 0000 10 101 110 -- --------

Coasta de Fildeş * 0000 00 111 000 -- --------

Croaţia * 0101 00 000 001 11 --------

Cuba * 0000 10 110 000 -- --------

Cipru * 0100 11 001 000 00 --------

Cehia * 0100 10 011 --- -- --------



Coreea de Nord * 0111 00 100 --- -- --------

Republica Democrată Congo * 0000 10 001 100 -- --------

Danemarca * 0100 01 011 --- -- --------

Djibouti * 0000 10 011 000 00 --------

Republica Dominicană * 0000 11 000 100 -- --------

Ecuador * 1110 10 000 100 -- --------

Egipt * 0000 00 010 --- -- --------

El Salvador * 0000 10 110 010 -- --------

Guineea Ecuatorială * 0000 01 000 010 -- --------

Eritreea * 0010 00 000 010 00 --------

Estonia * 0101 00 010 001 00 --------

Etiopia * 0000 01 000 000 -- --------

Fiji * 1100 10 001 000 -- --------

Finlanda * 0100 01 100 --- -- --------

Franţa * 0011 10 --- --- -- --------

Gabon * 0000 00 111 110 -- --------

Gambia * 0000 10 011 010 -- --------

Georgia * 0101 00 010 100 00 --------

Germania * 0011 11 --- --- -- --------

Ghana * 0000 01 000 100 -- --------

Grecia * 0100 01 101 --- -- --------

Grenada * 0000 11 001 100 00 --------

Guatemala * 0000 10 110 100 -- --------

Guineea * 0000 01 000 110 -- --------

Guineea-Bissau * 0000 01 001 000 00 --------

Guyana * 0000 10 110 110 -- --------

Haiti * 0000 10 111 000 -- --------

Honduras * 0000 10 111 010 -- --------

Ungaria * 0100 01 110 --- -- --------

Islanda * 0100 11 001 100 -- --------

India * 1000 00 --- --- -- --------

Indonezia * 1000 10 100 --- -- --------

Iran * 0111 00 110 --- -- --------

Irak * 0111 00 101 --- -- --------

Irlanda * 0100 11 001 010 -- --------

Israel * 0111 00 111 --- -- --------

Italia * 0011 00 --- --- -- --------

Jamaica * 0000 10 111 110 -- --------

Japonia * 1000 01 --- --- -- --------

Iordania * 0111 01 000 --- -- --------

Kazahstan * 0110 10 000 011 00 --------

Kenya * 0000 01 001 100 -- --------

Kiribati * 1100 10 001 110 00 --------

Kuweit * 0111 00 000 110 -- --------

Kârgâstan * 0110 00 000 001 00 --------

Laos * 0111 00 001 000 -- --------

Letonia * 0101 00 000 010 11 --------
Liban * 0111 01 001 --- -- --------



Lesotho * 0000 01 001 010 00 --------

Liberia * 0000 01 010 000 -- --------

Libia * 0000 00 011 --- -- --------

Lituania * 0101 00 000 011 11 --------

Luxemburg * 0100 11 010 000 00 --------

Madagascar * 0000 01 010 100 -- --------

Malawi * 0000 01 011 000 -- --------

Malaezia * 0111 01 010 --- -- --------

Insulele Maldive * 0000 01 011 010 00 --------

Mali * 0000 01 011 100 -- --------

Malta * 0100 11 010 010 00 --------

Insulele Marshall * 1001 00 000 000 00 --------

Mauri tania * 0000 01 011 110 00 --------

Mauritius * 0000 01 100 000 00 --------

Mexic * 0000 11 010 --- -- --------

Micronezia * 0110 10 000 001 00 --------

Monaco * 0100 11 010 100 00 --------

Mongolia * 0110 10 000 010 00 --------

Muntenegru * 0101 00 010 110 00 --------

Maroc * 0000 00 100 --- -- --------

Mozambic * 0000 00 000 110 -- --------

Myanmar * 0111 00 000 100 -- --------

Namibia * 0010 00 000 001 00 --------

Nauru * 1100 10 001 010 00 --------

Nepal * 0111 00 001 010 -- --------

Olanda * 0100 10 000 --- -- --------

Noua Zeelandă * 1100 10 000 --- -- --------

Nicaragua * 0000 11 000 000 -- --------

Niger * 0000 01 100 010 -- --------

Nigeria * 0000 01 100 100 -- --------

Norvegia * 0100 01 111 --- -- --------

Oman * 0111 00 001 100 00 --------

Pakistan * 0111 01 100 --- -- --------

Palau * 0110 10 000 100 00 --------

Panama * 0000 11 000 010 -- --------

Papua Noua Guinee * 1000 10 011 000 -- --------

Paraguay * 1110 10 001 000 -- --------

Peru * 1110 10 001 100 -- --------

Filipine * 0111 01 011 --- -- --------

Polonia * 0100 10 001 --- -- --------

Portugalia * 0100 10 010 --- -- --------

Qatar * 0000 01 101 010 00 --------

Coreea de Sud * 0111 00 011 --- -- --------

Republica Moldova * 0101 00 000 100 11 --------

România * 0100 10 100 --- -- --------

Rusia * 0001 -- --- --- -- --------

Rwanda * 0000 01 101 110 -- --------

Saint Lucia * 1100 10 001 100 00 --------



Saint Vincent si Grenadinele * 0000 10 111 100 00 --------
Samoa * 1001 00 000 010 00 --------

San Marino * 0101 00 000 000 00 --------

Sao Tome si Principe * 0000 10 011 110 00 --------

Arabia Saudită * 0111 00 010 --- -- --------

Senegal * 0000 01 110 000 -- --------

Serbia * 0100 11 000

Insulele Seychelles * 0000 01 110 100 00 --------

Sierra Leone * 0000 01 110 110 00 --------

Singapore * 0111 01 101 --- -- --------

Slovacia * 0101 00 000 101 11 --------

Slovenia * 0101 00 000 110 11 --------

Insulele Solomon * 1000 10 010 111 00 --------

Somalia * 0000 01 111 000 -- --------

Africa de Sud * 0000 00 001 --- -- --------

Spania * 0011 01 --- --- -- --------

Sri Lanka * 0111 01 110 --- -- --------

Sudan * 0000 01 111 100 -- --------

Surinam * 0000 11 001 000 -- --------

Swaziland * 0000 01 111 010 00 --------

Suedia * 0100 10 101 --- -- --------

Elveţia * 0100 10 110 --- -- --------

Siria ie 0111 01 111 --- -- --------

Tadjikistan * 0101 00 010 101 00 --------

Thailanda * 1000 10 000 --- -- --------

Macedonia * 0101 00 010 010 00 --------

Togo * 0000 10 001 000 -- --------

Tonga * 1100 10 001 101 00 --------

Trinidad si Tobago * 0000 11 000 110 -- --------

Tunisia * 0000 00 101 --- -- --------

Turcia * 0100 10 111 --- -- --------

Turkmenistan * 0110 00 000 001 10 --------

Uganda * 0000 01 101 000 -- --------

Ucraina * 0101 00 001 --- -- --------

Emiratele Arabe Unite * 1000 10 010 110 -- --------

Marea Britanie * 0100 00 --- --- -- --------

Tanzania * 0000 10 000 000 -- --------

Statele Unite ale Americii * 1010 -- --- --- -- --------

Uruguay * 1110 10 010 000 -- --------

Uzbekistan * 0101 00 000 111 11 --------

Vanuatu * 1100 10 010 000 00 --------

Venezuela * 0000 11 011 --- -- --------

Vietnam * 1000 10 001 --- -- --------

Yemen * 1000 10 010 000 -- --------

Zambia * 0000 10 001 010 -- --------

Zimbabwe * 0000 00 000 100 00 --------

Alte alocări

ICAO1 * 1111 00 000 --- -- --------

* 1000 10 011 001 00 --------



ICAO2

ICAO2 * 1111 00 001 001 00 --------

1. OACI administrează acest bloc pentru alocarea codurilor de adresă temporare, aşa cum a fost descris în secţiunea 7.
2. Bloc alocat utilizării speciale în interesul siguranţei zborului.

CAPITOLUL 10
Comunicaţii punct-la-multipunct 

   10.1. Servicii via satelit pentru diseminarea informaţiilor aeronautice 
   10.1.1. Serviciile de telecomunicaţii punct-la-multipunct via satelit în sprijinul diseminării
informaţiilor aeronautice trebuie să se bazeze pe servicii continue, neîntrerupte şi protejate, aşa
cum este definit în "Recomandările CCITT" relevante. 
   10.2. Servicii prin satelit pentru diseminarea produselor WAFS 
   10.2.1. Caracteristicile sistemului trebuie să includă următoarele: 
   a) frecvenţa - bandă C, de la sol către satelit, banda de 6GHz, de la satelit către sol, banda de 4
GHz; 
   b) capacitate având rata efectivă de semnalizare nu mai mică de 9.600 biţi/s; 
   c) rate ale numerelor de biţi eronaţi - mai bune decât 1 la 107; 
   d) corecţia erorilor la receptor; 
   e) disponibilitate 99,95%. 

CAPITOLUL 11
Legătura de date HF 

   11.1. Definiţii şi capacităţi ale sistemului 
   Notă:  
    Următoarele standarde şi practici recomandate sunt specifice legăturii de date la frecvenţe
înalte (HFDL) şi suplimentează cerinţele prevăzute prin "Regulamentele radio" ale ITU (Appendixul
27). Legătura de date HFDL reprezintă o subreţea mobilă componentă a reţelei de telecomunicaţii
aeronautice (ATN), care operează în benzile de frecvenţe înalte (R) pentru comunicaţiile mobile
aeronautice. În plus, legătura de date HFDL poate asigura funcţii non-ATN, precum serviciile
directe prin legătura de date (DLS). Sistemul HFDL trebuie să permită aeronavelor să schimbe
date cu utilizatorii aflaţi la sol. 
   11.1.1. Definiţii. 
    Element codat. O valoare de ieşire "1"sau "0" a codorului convoluţional de rată 1/2 sau 1/4. 
    Acoperire operaţională desemnată (DOC). Zona în care este asigurat un anumit serviciu şi în
care serviciului i se poate oferi protecţia frecvenţei. 
   Notă:  
    Această zonă poate fi extinsă, după coordonarea corespunzătoare pentru protejarea frecvenţei,
asupra unor zone din afara celor alocate conţinute în Apendicele S27 al "Regulamentelor radio". 
    Serviciu direct prin legătura de date (DLS). Un serviciu de comunicaţii de date care nu face nicio
încercare de a corecta în mod automat erorile, detectate sau nedetectate, la nivelul de legătură al
căii de comunicaţii aer-sol. (Controlul erorilor poate fi efectuat de sistemele utilizatorilor finali). 
    Unitate de date pentru protocolul de reţea la frecvenţe înalte (HFNPDU). Pachet de date de
utilizator. 
    Unitate de date pentru protocolul de legătură(LPDU). Unitate de date care încapsulează un
segment al unei unităţi HFNPDU. 
    Modulaţie cu schimbare de fază cu M niveluri (M-PSK). O modulaţie digitală a fazei care
determină faza formei de undă purtătoare să ia o valoare dintr-o mulţime de M valori. 
    Unitate de date pentru protocolul de acces la mediul de transmisie (MPDU). Unitate de date
care încapsulează una sau mai multe unităţi LPDU. 
    Simbol M-PSK. Una dintre cele M schimbări de fază posibile ale fazei purtătoarei modulate M-
PSK reprezentând un grup de log2M elemente codate. 



    Puterea de vârf a înfăşurătoarei (PEP). Puterea de vârf a semnalului modulat furnizat de
emiţător liniei de transmisie a antenei. 
    Unitate de date pentru protocolul de nivel fizic (PPDU). Unitate de date înaintată nivelului fizic în
vederea transmisiei, sau decodată de nivelul fizic după recepţie. 
    Calitatea serviciului (QOS). Informaţii referitoare la caracteristicile transferurilor de date utilizate
de diverse protocoale de comunicaţii pentru a atinge niveluri de performanţă diferite pentru
utilizatorii din reţea. 
    Serviciu de legătură sigur (RLS). Un serviciu de comunicaţii de date asigurat de subreţea care
asigură în mod automat corecţia erorilor prin legătura utilizată prin detectarea acestora şi
solicitarea retransmiterii unităţilor de semnal găsite eronate. 
    Unitate de date pentru protocolul de squitter (SPDU). Pachet de date care este emis (broadcast)
la fiecare 32 de secunde de o staţie HFDL aflată la sol pe fiecare dintre frecvenţele pe care
funcţionează şi care conţine informaţii de management al legăturii. 
   11.2. Sistemul HFDL 
   11.2.1. Arhitectura sistemului 
    Sistemul HFDL trebuie să constea din unul sau mai multe subsisteme ale staţiilor de la sol şi de
la bordul aeronavelor, care implementează protocolul HFDL (a se vedea pct. 11.3). 
    Sistemul HFDL trebuie, de asemenea, să includă un subsistem de management aflat la sol (a
se vedea pct. 11.4). 
   11.2.1.1. Subsistemele staţiilor de la bordul aeronavelor şi de la sol 
    Subsistemul staţiei HFDL de la bordul aeronavei şi subsistemul staţiei HFDL de la sol trebuie să
includă următoarele funcţii: 
   a) emisie şi recepţie HF; 
   b) modulare şi demodulare a datelor; şi 
   c) implementarea protocolului HFDL şi selecţia frecvenţei. 
   11.2.2. Acoperirea operaţională 
    Alocările de frecvenţe pentru HFDL trebuie protejate în interiorul zonei de acoperire
operaţională desemnată (DOC). 
   Nota 1.  
    Zonele DOC pot fi diferite de zonele MWARA sau RDARA definite în Appendix-ul 27 al
"Regulamentelor radio" ale ITU. 
   Nota 2 . 
    Coordonarea suplimentară cu ITU este necesară în cazurile în care zonele DOC nu sunt în
conformitate cu zonele alocate specificate în "Regulamentele radio" ale ITU. 
   11.2.3. Cerinţe privind echiparea cu echipamente HFDL 
    Cerinţele privind echiparea obligatorie cu echipamente HFDL trebuie prevăzute prin acorduri
regionale de navigaţie aeriană care specifică spaţiul aerian pentru operare şi termenele de
implementare. 
   11.2.3.1. Notificarea 
    Acordurile de mai sus trebuie să asigure notificarea prealabilă cu cel puţin doi ani înaintea
obligativităţii echipării sistemelor de bord. 
   11.2.4. Interconectarea staţiilor de la sol 
   11.2.4.1. Subsistemele staţiei HFDL de la sol trebuie să fie interconectate prin intermediul unui
subsistem comun de management de la sol. 
   Notă:  
    Această măsură asigură o subreţea distribuită având un punct de conectare la subreţea (SNPA)
care depinde de metoda de implementare, care permite întreţinerea conexiunilor circuitelor virtuale
pe măsură ce staţiile de la bordul aeronavelor tranzitează între zonele de acoperire operaţională
desemnată. 
   11.2.5. Sincronizarea staţiilor de la sol 
    Sincronizarea subsistemelor staţiilor HFDL de la sol trebuie să fie în limita a ±25 ms faţă de ora
UTC. Pentru oricare staţie care nu operează în limita a ±25 ms faţă de ora UTC, trebuie făcute
notificările corespunzătoare către toate subsistemele staţiilor de la bordul aeronavelor şi de la sol
pentru a permite operarea continuă a sistemului. 



   11.2.6. Calitatea serviciilor 
   11.2.6.1. Rata reziduală a erorilor de pachet 
    Rata erorilor nedetectate pentru un pachet de utilizator din reţea care conţine între 1 şi 128 de
octeţi de date de utilizator trebuie să fie mai mică sau egală cu 1 la 106. 
   11.2.6.2. Viteza serviciilor 
    Întârzierile de tranzitare şi de transfer pentru pachetele de utilizator din reţea (128 de octeţi)
având priorităţile definite în partea I, capitolul 4, tabelul 4-26 pentru priorităţile mesajelor de la 7 la
14, trebuie să nu depăşească valorile din tabelul 11-1* (nota in subsol - Toate tabelele şi figurile se
află la finalul acestui capitol). 
   11.3. Protocolul HFDL 
    Protocolul HFDL trebuie să constea dintr-un nivel fizic, un nivel de legătură şi un nivel de
subreţea, aşa cum este specificat mai jos: 
   Notă:  
    Protocolul HFDL este un protocol pe niveluri şi este compatibil cu modelul de referinţă OSI.
Acesta permite subreţelei HFDL să funcţioneze ca subreţea compatibilă cu reţeaua de
telecomunicaţii aeronautice (ATN). Detaliile protocolului sunt descrise în "Manualul legăturii de
date HF" (Doc 9741). 
   11.3.1. Caracteristicile RF ale nivelului fizic 
    Staţiile de la bordul aeronavelor şi cele de la sol trebuie să acceseze mediul fizic operând în
mod simplex. 
   11.3.1.1. Benzile de frecvenţe 
    Echipamentele HFDL trebuie să deţină capacitatea de a opera la orice frecvenţă purtătoare (de
referinţă) cu bandă laterală unică (SSB) disponibilă serviciilor de comunicaţii mobile aeronautice
(R) din banda 2,8 la 22 MHz, în conformitate cu prevederile relevante ale "Regulamentelor radio". 
   11.3.1.2. Canalele 
    Utilizarea canalelor trebuie să se facă în conformitate cu tabelul frecvenţelor purtătoare (de
referinţă) din apendicele 27 al "Regulamentelor radio" ale ITU. 
   11.3.1.3. Acordul 
    Echipamentele trebuie să deţină capacitatea de a opera pe frecvenţe exprimate prin multiplii
întregi de 1 kHz. 
   11.3.1.4. Banda laterală 
    Banda laterală utilizată pentru transmisie trebuie să se afle de partea superioară a frecvenţei
purtătoare (de referinţă). 
   11.3.1.5. Modulaţia 
    Legătura HFDL trebuie să utilizeze modulaţia cu schimbare de fază cu M niveluri (M-PSK)
pentru a modula purtătoarea de radio-frecvenţă la frecvenţa alocată. Rata simbolurilor trebuie să
fie de 1.800 simboluri pe secundă ±10 părţi per milion (adică 0,018 simboluri pe secundă). 
    Valoarea lui M şi rata datelor de informaţii trebuie să fie precum este specificat în tabelul 11-2. 
   11.3.1.5.1. Purtătoarea M-PSK 
    Purtătoarea M-PSK, exprimată matematic, trebuie definită ca: 

Formula
 

    unde: 
    N = numărul de simboluri M-PSK din unitatea de date pentru protocolul de nivel fizic (PPDU)
transmis 
    s(t) = forma de undă analogică sau semnalul la momentul t 
    A = amplitudinea de vârf 
    f0 = purtătoarea SSB (de referinţă) + 1 440 Hz 
    T = perioada de simbol M-PSK (1/1 800 s) 
    φ(k) = faza simbolului M-PSK de ordin k 
    p(t-KT) = forma impulsului simbolului M-PSK de ordin k la momentul t 



   Notă:  
    Numărul de simboluri M-PSK transmise, N, defineşte lungimea unităţii PPDU (durata = NT
secunde). Aceşti parametri sunt definiţi în "Manualul legăturii de date HF" (Doc 9741). 
   11.3.1.5.2. Forma impulsurilor 
    Forma impulsurilor, p(t), trebuie să determine distribuţia spectrală a semnalului transmis. 
    Transformata Fourier a formei impulsului, P(f), trebuie să fie definită prin: 
    P(f) = 1, dacă 0< |f|< (1-b)/2T 
    P(f) = cos {π(2|f|T-1+b)/4b}, dacă (1-b)/2T< |f|< (1+b)/2T 
    P(f) = 0, dacă |f|>(1+b)/2T 
    unde parametrul de filtrare spectrală, b = 0,31, a fost ales astfel încât punctele semnalului de
-20 dB se află la frecvenţa purtătoare cu bandă laterală unică (SSB) (de referinţă) + 290 Hz şi la
frecvenţa purtătoare cu bandă laterală unică (SSB) (de referinţă) + 2 590 Hz, iar raportul dintre
puterea de vârf şi cea medie a formei de undă este mai mic de 5 dB. 
   11.3.1.6. Stabilitatea emiţătorului 
    Stabilitatea elementară în frecvenţă a funcţiei de transmisie trebuie să fie mai bună decât: 
   a) ±20 Hz pentru subsistemele staţiilor HFDL de la bordul aeronavelor; şi 
   b) ±10 Hz pentru subsistemele staţiilor HFDL de la sol. 
   11.3.1.7. Stabilitatea receptorului 
    Stabilitatea elementară în frecvenţă a funcţiei de recepţie trebuie să fie astfel încât, dată fiind
stabilitatea funcţiei de transmisie specificată la pct. 11.3.1.6, diferenţa totală de frecvenţă dintre
funcţia de la sol şi cea de la bordul aeronavei obţinută în timpul operării să nu depăşească 70 Hz. 
   11.3.1.8. Protecţia 
    Pentru protejarea alocărilor pentru acelaşi canal (co-canal) HFDL trebuie aplicat un raport între
semnalul dorit şi cel nedorit (D/U) de 15 dB, după cum urmează: 
   a) date faţă de date; 
   b) date faţă de voce; şi 
   c) voce faţă de date. 
   11.3.1.9. Clasa de emisie 
    Clasa de emisie trebuie să fie 2K80J2DEN. 
   11.3.1.10. Frecven�a alocat� 
    Frecvenţa alocată pentru HFDL trebuie să fie cu 1.400 Hz mai mare decât frecvenţa purtătoare
cu bandă laterală unică (SSB) (de referinţă). 
   Notă:  
    Prin convenţie, frecvenţa alocată pentru HFDL este defazată faţă de frecvenţa purtătoare cu
bandă laterală unică (SSB) (de referinţă) cu 1.400 Hz. Purtătoarea M-PSK, pentru HFDL, a
modulaţiei digitale este defazată faţă de frecvenţa purtătoare cu bandă laterală unică (SSB) (de
referinţă) cu 1.440 Hz. Modulaţia digitală este complet conţinută în cadrul aceleiaşi lărgimi totale
de bandă a canalului ca şi semnalul de voce şi se conformează cu prevederile Appendix-ului 27 al
"Regulamentelor radio" ale ITU. 
   11.3.1.11. Limitele de emisie 
    Pentru staţiile de emisie HFDL de la sol şi de la bordul aeronavelor, puterea de vârf a
înfăşurătoarei (Pp) a oricărei transmisii pe orice frecvenţă discretă trebuie să fie mai mică decât
puterea de vârf a înfăşurătoarei (Pp) a emiţătorului, în conformitate cu următoarele (a se vedea
figura 11-1): 
   a) pe orice frecvenţă între 1,5 kHz şi 4,5 kHz mai mică decât frecvenţa alocată pentru HFDL şi
pe orice frecvenţă între 1,5 kHz şi 4,5 kHz mai mare decât frecvenţa alocată pentru HFDL: cel
puţin 30 dB; 
   b) pe orice frecvenţă între 4,5 kHz şi 7,5 kHz mai mică decât frecvenţa alocată pentru HFDL şi
pe orice frecvenţă între 4,5 kHz şi 7,5 kHz mai mare decât frecvenţa alocată pentru HFDL: cel
puţin 38 dB; şi 
   c) pe orice frecvenţă mai mică de 7,5 kHz sub frecvenţa alocată pentru HFDL şi pe orice
frecvenţă mai mare de 7,5 kHz peste frecvenţa alocată pentru HFDL: 
   1) staţii HFDL de emisie de la bordul aeronavelor: 43 dB; 
   2) staţii HFDL de emisie de la sol de până la inclusiv 50 W: [43+10log10Pp(W)] dB; şi 



   3) staţii HFDL de emisie de la sol de mai mult de 50 W: 60 dB. 
   11.3.1.12. Puterea 
   11.3.1.12.1. Echipamentele staţiilor de la sol. Puterea de vârf a înfăşurătoarei (Pp) furnizată liniei
de transmisie a antenei trebuie să nu depăşească o valoare maximă de 6 kW aşa cum este
prevăzut în Appendix-ul 27 la "Regulamentele radio" 
   11.3.1.12.2. Echipamentele staţiilor de la bordul aeronavelor. Puterea de vârf a înfăşurătoarei
furnizată liniei de transmisie a antenei trebuie să nu depăşească 400 W, exceptând cele prevăzute
în Appendix-ul 27/62 la "Regulamentele radio". 
   11.3.1.13. Rejectarea semnalului nedorit 
    Pentru receptoarele staţiilor HFDL de la bordul aeronavelor şi de la sol, semnalele de intrare
nedorite trebuie atenuate în conformitate cu următoarele: 
   a) pe orice frecvenţă între fc şi (fc - 300 Hz), sau între (fc + 2 900 Hz) şi (fc + 3 300 Hz): cel puţin
35 dB sub nivelul de vârf al semnalului util; şi 
   b) pe orice frecvenţă sub (fc - 300 Hz) sau peste (fc + 3 300 Hz): cel puţin 60 dB sub nivelul de
vârf al semnalului util. 
    unde fc este frecvenţa purtătoare (de referinţă). 
   11.3.1.14. Răspunsul receptorului la semnalele tranzitorii 
    Funcţia de recepţie trebuie să se restabilească după o creştere instantanee a puterii semnalului
RF din antenă cu 60 dB în mai puţin de 10 milisecunde. Funcţia de recepţie trebuie să se
restabilească după o scădere instantanee a puterii semnalului RF din antenă cu 60 dB în mai puţin
de 25 de milisecunde. 
   11.3.2. Funcţiile nivelului fizic 
   11.3.2.1. Funcţiile 
    Funcţiile asigurate de nivelul fizic trebuie să includă următoarele: 
   a) controlul emiţătorului şi al receptorului; 
   b) transmisia datelor; şi 
   c) recepţia datelor. 
   11.3.2.2. Controlul emiţătorului şi al receptorului 
    Nivelul fizic al legăturii HFDL trebuie să implementeze comutarea emiţător/receptor şi acordul
frecvenţei după cum comandă nivelul de legătură. Nivelul fizic trebuie să realizeze calarea
emiţătorului la cererea nivelului de legătură de a transmite un pachet. 
   11.3.2.2.1. Timpul de întoarcere de la emiţător la receptor. Nivelul puterii transmise trebuie să
scadă cu cel puţin 10 dB în mai puţin de 100 de milisecunde după încheierea unei transmisii. 
    Un subsistem al unei staţii HFDL trebuie să deţină capacitatea de a recepţiona şi demodula, la
performanţa nominală, un semnal de intrare în mai puţin de 200 de milisecunde de la începerea
următorului segment de timp de recepţie. 
   11.3.2.2.2. Timpul de întoarcere de la receptor la emiţător. Un subsistem al unei staţii HFDL
trebuie să asigure o putere de ieşire nominală plus sau minus 1 dB liniei de transmisie ale antenei
în mai puţin de 200 de milisecunde de la începerea segmentului de timp de transmisie. 
   11.3.2.3. Transmiterea datelor 
    Transmiterea datelor trebuie realizată prin utilizarea unei tehnici de acces multiplu cu diviziune
în timp (TDMA). Subsistemele staţiei HFDL de la sol trebuie să menţină sincronizarea cadrelor şi
segmentelor de timp TDMA pentru sistemul HFDL. Pentru a se asigura că este menţinută
sincronizarea segmentelor de timp, fiecare modulator al legăturii de date HF trebuie să înceapă să
furnizeze la ieşire câte un segment de pre-calare la începutul unui segment de timp plus sau
minus 10 milisecunde. 
   11.3.2.3.1. Structura TDMA 
    Fiecare cadru TDMA trebuie să aibă 32 de secunde. Fiecare cadru TDMA trebuie să fie împărţit
în treisprezece segmente de timp de durată egală după cum urmează: 
   a) fiecare segment de timp al fiecărui cadru TDMA trebuie rezervat pentru a fi utilizat de
subsistemele staţiilor HFDL de la sol pentru a emite (broadcast) date de management al legăturii
în pachetele SPDU; şi 



   b) segmentele de timp rămase trebuie desemnate ori ca segmente de timp uplink, segmente de
timp downlink rezervate pentru anumite subsisteme ale staţiilor HFDL de la bordul aeronavelor,
sau segmente de timp downlink cu acces aleatoriu pentru utilizarea de către toate subsistemele
staţiilor HFDL, după criterii concurenţiale. 
   11.3.2.3.2. Emisia (Broadcast) 
    Subsistemul staţiei HFDL de la sol trebuie să emită (broadcast) câte o unitate de date pentru
protocolul de squitter (SPDU) la fiecare 32 de secunde pe fiecare din frecvenţele pe care
operează. 
    Detalii referitoare la structurile cadrelor şi segmentelor de timp TDMA, segmentele de precalare,
structurile de date, inclusiv unităţile SPDU, sunt conţinute în "Manualul legăturii de date HF" (Doc
9741). 
   11.3.2.4. Recepţia datelor 
   11.3.2.4.1. Căutarea frecvenţei 
    Fiecare staţie HFDL de la bordul unei aeronave trebuie să caute în mod automat frecvenţele
alocate până când detectează o frecvenţă activă. 
   11.3.2.4.2. Recepţia unităţilor PPDU 
    Receptorul legăturii de date HF trebuie să asigure mijloacele pentru detectarea, sincronizarea,
demodularea şi decodarea unităţilor PPDU modulate conform formei de undă definite la pct.
11.3.1.5, care sunt supuse următoarei distorsiuni: 
   a) deviaţia (offset) frecvenţei purtătoare a semnalului audio de 1440 Hz cu plus sau minus 70
Hz; 
   b) distorsiune la propagarea multicale discretă şi/sau difuză cu împrăştiere multicale de până la
5 ms; 
   c) atenuarea amplitudinii la propagarea multicale cu emisie Doppler în cuadratură de până la 2
Hz RMS şi distribuţie statistică de tip Rayleigh; şi 
   d) zgomot gaussian aditiv şi zgomot în impulsuri de bandă largă de amplitudine variabilă şi timpi
de sosire aleatori. 
   Notă:  
    A se vedea Raportul CCIR 549-2. 
   11.3.2.4.3. Decodarea unităţilor PPDU 
    La recepţionarea segmentului de antet receptorul trebuie: 
   a) să detecteze începutul unei secvenţe burst de date; 
   b) să măsoare şi să corecteze deviaţia de frecvenţă dintre emiţător şi receptor determinată de
deviaţia Doppler şi deviaţiile de frecvenţă emiţător/receptor; 
   c) să determine rata datelor şi setările de intercalare care trebuie utilizate în timpul demodulării
datelor; 
   d) să realizeze sincronizarea simbolurilor M-PSK; şi 
   e) să pregătească egalizatorul. 
   11.3.2.4.4. Sincronizarea 
    Fiecare subsistem al unei staţii HFDL de la bordul unei aeronave trebuie să îşi sincronizeze
ritmul segmentelor de timp cu cel al staţiei de la sol corespondente faţă de momentul recepţiei
ultimei unităţi SPDU recepţionate. 
   11.3.2.4.5. Performanţa specificată a ratei erorilor din pachet 
   11.3.2.4.5.1. Numărul de unităţi de date pentru protocolul de acces la mediul de transmisie
(MPDU) recepţionate având unul sau mai mulţi biţi eronaţi trebuie să nu depăşească 5 la sută din
numărul total de unităţi MPDU recepţionate, atunci când se utilizează o intercalare de 1,8 secunde
şi în condiţiile de semnal-în-spaţiu descrise în tabelul 11-3. 
   11.3.2.4.5.2 [Rezervat] 
   11.3.3. Nivelul de legătură 
   Notă:  
    Detaliile referitoare la funcţiile nivelului de legătură sunt conţinute în "Manualul legăturii de date
HF" (Doc 9741). 
    Nivelul de legătură trebuie să asigure funcţii pentru controlul nivelului fizic, pentru
managementul legăturii şi pentru protocoalele de servicii de date. 



   11.3.3.1. Funcţiile de control 
    Nivelul de legătură trebuie să înainteze nivelului fizic comenzi pentru acordul frecvenţei, calarea
emiţătorului şi comutarea emiţător/receptor. 
   11.3.3.2. Managementul legăturii 
    Nivelul de legătură trebuie să gestioneze alocarea segmentelor de timp TDMA, procedurile de
conectare şi deconectare, sincronizarea accesului TDMA al staţiilor de la sol şi de la bordul
aeronavelor şi alte funcţii necesare, ţinându-se seama de prioritatea mesajelor, pentru stabilirea şi
menţinerea comunicaţiilor. 
   11.3.3.3. Protocoalele serviciilor de date 
    Nivelul de legătură trebuie să permită un protocol pentru serviciile de legătură sigure (RLS) şi un
protocol pentru serviciile directe prin legătura de date (DLS). 
   11.3.3.3.1. RLS 
    Protocolul RLS trebuie utilizat pentru a schimba pachete confirmate de date de utilizator între
nivelurile de legătură omoloage de la bordul aeronavelor şi de la sol. 
   11.3.3.3.2. DLS 
    Protocolul DLS trebuie utilizat pentru a emite (broadcast) unităţi de date pentru protocolul de
reţea la frecvenţe înalte (HFNPDU) de tip uplink nesegmentate şi alte unităţi HFNPDU care nu
necesită retransmiterea automată de către nivelul de legătură. 
   11.3.4. Nivelul de subreţea 
   Notă:  
    Detaliile referitoare la protocoalele şi serviciile nivelului de subreţea sunt conţinute în "Manualul
legăturii de date HF" (Doc 9741). 
   11.3.4.1. Serviciile prin pachetele de date 
    Nivelul de subreţea al legăturii HFDL din cadrul subsistemelor staţiilor HFDL de la bordul
aeronavelor şi al subistemelor staţiilor HFDL de la sol trebui să asigure servicii prin pachetele de
date orientate-pe-conexiuni prin stabilirea conexiunilor din subreţea între utilizatorii serviciilor
subreţelei. 
   11.3.4.2. Serviciul de notificare a conectivităţii 
    Nivelul de subreţea al legăturii HFDL din cadrul subsistemelor staţiilor HFDL de la bordul
aeronavelor trebuie să asigure în plus serviciul de notificare a conectivităţii prin transmiterea
mesajelor de tip eveniment de notificare a conectivităţii către router-ul ATN ataşat. 
   11.3.4.2.1. Mesajele de tip eveniment de notificare a conectivităţii 
    Serviciul de notificare a conectivităţii trebuie să transmită mesajele de tip eveniment de
notificare a conectivităţii router-ului ATN ataşat prin intermediul funcţiei de acces la subreţea. 
   11.3.4.3. Funcţiile nivelului de subreţea HFDL 
    Nivelul de subreţea HFDL atât din subsistemul staţiei HFDL de la bordul aeronavelor, cât şi din
subsistemul staţiei HFDL de la sol trebuie să includă următoarele trei funcţii: 
   a) funcţia HFDL dependentă de subreţea (HFSND); 
   b) funcţia de acces la subreţea; şi 
   c) funcţia de interacţionare. 
   11.3.4.3.1. Funcţia HFSND 
    Funcţia HFSND trebuie să execute protocolul HFSND între fiecare dintre perechile de
subsisteme ale staţiilor HFDL de la bordul aeronavelor şi de la sol prin schimbul de unităţi
HFNPDU. Aceasta trebuie să execute funcţia pentru protocolul HFSND de bord în cadrul
subsistemului staţiei HFDL de la bordul aeronavei şi funcţia pentru protocolul HFSND pentru
staţiile de la sol în cadrul subsistemului staţiei HFDL de la sol. 
   11.3.4.3.2. Funcţia de acces la subreţea 
    Funcţia de acces la subreţea trebuie să execute protocolul ISO 8208 între subsistemul staţiei
HFDL de la bordul aeronavei sau subsistemul staţiei HFDL de la sol şi router-ele ataşate, prin
schimbul de pachete ISO 8208. Aceasta trebuie să execute funcţia de echipament DCE ISO 8208
atât în subsistemul staţiei HFDL de la bordul aeronavelor cât şi în subsistemul staţiei HFDL de la
sol. 
   11.3.4.3.3. Funcţia de interacţionare 



    Funcţia de interacţionare trebuie să asigure funcţiile necesare de armonizare dintre funcţiia
HFSND, funcţia de acces la subreţea şi funcţia de notificare a conectivităţii. 
   11.4. Subsistemul de management de la sol 
   Notă:  
    Detaliile referitoare la funcţiile şi interfeţele subsistemului de management de la sol sunt
conţinute în "Manualul legăturii de date HF" (Doc 9741). 
   11.4.1. Funcţiile de management 
    Subsistemul de management de la sol trebuie să execute funcţiile necesare stabilirii şi
menţinerii canalelor de comunicaţii între subsistemele staţiilor HFDL de la sol şi cele de la bordul
aeronavelor. 
   11.4.2. Schimul de informaţii de management/control 
    Subsistemul de management de la sol trebuie să comunice cu subsistemul staţiei de la sol
pentru a schimba informaţiile de control necesare managementului de frecvenţe, al tabelei
sistemului, al situaţiei conexiunilor, al canalelor şi colectarea datelor privind calitatea serviciilor. 

Tabele pentru capitolul 11 

Tabelul 11-1. Întârzierile la transfer 

Direcţie Prioritate Întârziere

Întârziere la tranzitare
Către aeronavă de la 7 la 14 45 s

De la aeronavă de la 7 la 14 60 s

Întârziere la transfer (a
95-a centilă)

Către aeronavă de la 11 la 14
de la 7 la 10

90 s 120 s

De la aeronavă de la 11 la 14
de la 7 la 10

150 s 250 s

Tabelul 11-2. Valoarea lui M şi rata datelor de informaţii 

M Rata datelor de informaţii
(biţi pe secundă)

2 300 sau 600

4 1200

8 1800

Notă. Când M are valoarea 2 rata datelor poate fi 300 sau 600 de biţi
pe secundă după cum dictează rata de codare a canalului. Valoarea lui
M se poate schimba de la o transmisie de date la alta depinzând de
rata selectată a datelor. Rata de codare a canalului este descrisă în
"Manualul legăturii de date HF" (Doc 9741).

Tabelul 11-3. Caracteristicile semnalelor HF în spaţiu 

Rata
datelor (biţi

pe
secundă)

Numărul de căi
ale canalului

Emisie
multicale

(milisecunde)

Lăţimea de bandă de
atenuare (Hz) conform
Raportului CCIR 5492

Deviaţia în
frecventă (Hz)

Raportul semnal zgomot
(dB) pentru o lăţime de

bandă de 3 KHz

Dimensiunea
unităţii MPDU

(octeţi)

1 200 1 fix - - 40 4 256

1 800 2 atenuate 2 1 40 16 400

1 200 2 atenuate 2 1 40 11,5 256

600 2 atenuate 2 1 40 8 128

300 2 atenuate 2 1 40 5 64



Tabelul 11-3a. Condiţii pentru semnalul HF în spaţiu  

Rata datelor 
(biţi pe secundă)

Numărul de 
căi ale canalului

Emisie 
multicale

(milisecunde)

Lăţimea de 
bandă de atenuare (Hz)

conform Raportului CCIR
5492

Deviaţia în
frecvenţă

(Hz)

Raportul semnal 
zgomot (dB) 

pentru o lăţime de
bandă de 3 KHz

Dimensiunea 
unităţii MPDU

(octeţi)

1 200 2 atenuate 4 1 40 13 256

1 200 2 atenuate 2 2 40 11,5 256

Figura pentru capitolul 11 

Figura 11-1. Limitele spectrului (din punct de vedere al puterii de vârf) pentru staţiile HFDL de
emisie de la bordul aeronavelor şi de la sol 

Limitele spectrului
 

CAPITOLUL 12
Transceiver cu acces universal (UAT) 

   12.1. Definiţii şi caracteristici generale de sistem 
   12.1.1. Definiţii 
    Receptor de înaltă performanţă. Un receptor UAT cu selectivitate îmbunătăţită pentru a
îmbunătăţi şi mai mult rejectarea interferenţelor provocate de echipamentele DME care operează
pe frecvenţe adiacente (a se vedea pct. 12.3.2.2 pentru mai multe detalii). 
    Punct optim de eşantionare. Punctul optim de eşantionare al unui flux de biţi UAT recepţionat se
află la mijlocul nominal al fiecărei perioade de bit, când deviaţia în frecvenţă este de plus sau
minus 312,5 kHz. 
    Punct de măsurare a puterii (PMP). Un cablu conectează antena la echipamentul UAT. 
    Punctul PMP reprezintă acel capăt al cablului care este ataşat la antenă. Toate măsurătorile de
putere sunt considerate ca fiind făcute în punctul PMP dacă nu este prevăzut altfel. Cablul care
conectează echipamentul UAT la antenă este estimat a avea pierderi de 3 dB. 
    Blocul de date cu mesaje pseudo-aleatoare. Mai multe cerinţe pentru transceiverele UAT prevăd
ca performanţele să fie testate utilizând blocuri de date de mesaje pseudo-aleatoare. Blocurile de
date cu mesaje pseudo-aleatoare trebuie să aibă proprietăţi statistice aproape identice cu cele ale
unei adevărate selecţii aleatoare de biţi. De exemplu, fiecare bit trebuie să aibă (aproximativ)
aceeaşi probabilitate de a fi UNU sau ZERO, indiferent de biţii învecinaţi. Trebuie să existe un
număr mare de asemenea blocuri de date cu mesaje pseudoaleatoare pentru fiecare tip de mesaj
(ADS-B elementar, ADS-B cu format lung sau uplink de la sol) pentru a asigura suficient de multe
date independente pentru măsurătorile performanţelor statistice. A se vedea secţiunea 2.3 a părţii
I a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861) ca exemplu al modului în
care se pot genera blocurile de date cu mesaje pseudoaleatoare corespunzătoare. 
    Volumul de serviciu. O parte din zona de acoperire a echipamentului în care echipamentul
asigură un anumit serviciu în conformitate cu prevederile relevante şi în care echipamentului i se
poate asigura protecţia frecvenţei. 
    Receptor UAT standard. Un receptor UAT cu scop general care satisface cerinţele minime de
rejectare a interferenţelor provocate de echipamentele de măsurare a distanţei (DME) ce utilizează
frecvenţe adiacente (a se vedea pct. 12.3.2.2 pentru mai multe detalii). 
    Recepţia cu succes a mesajelor (SMR). Funcţia din cadrul unui receptor UAT care declară un
mesaj recepţionat ca fiind valid pentru a îl înainta către o aplicaţie care utilizează mesaje UAT
recepţionate. A se vedea secţiunea 4 a părţii I a "Manualului transceiverului cu acces universal



(UAT)" (Doc 9861) pentru o descriere detaliată a procedurii care trebuie utilizată de receptorul UAT
pentru a declara recepţionarea cu succes a mesajelor. 
    Mesaj ADS-B prin intermediul UAT. Un mesaj emis (broadcast) o dată pe secundă de fiecare
aeronavă pentru a transmite vectorul de stare şi alte informaţii. Mesajele ADS-B prin intermediul
UAT pot avea una din două forme, depinzând de cantitatea de informaţie care urmează a fi
transmisă într-o anumită secundă: mesajul ADS-B elementar prin intermediul UAT sau mesajul
ADS-B cu format lung prin intermediul UAT (a se vedea pct. 12.4.4.1 pentru definiţia fiecăruia).
Staţiile UAT de la sol pot asigura serviciile de informare a traficului - emisie (broadcast) (TIS-B)
prin transmiterea mesajelor ADS-B individuale în segmentul ADS-B al cadrului UAT. 
    Mesaj uplink de la sol prin intermediul UAT. Un mesaj emis (broadcast) de staţiile de la sol în
interiorul segmentului de sol al cadrului UAT, pentru a transmite informaţii de zbor, precum date
meteorologice în format text sau grafic, avertismente şi alte informaţii aeronautice aeronavelor
care se află în volumul serviciilor staţiei de la sol (a se vedea pct. 12.4.4.2 pentru mai multe
detalii). 
    Transceiver cu acces universal (UAT). O legătură de date pentru emisie (broadcast) care
operează pe frecvenţa 978 MHz, având o rată de modulaţie de 1,041667 Mbps. 
   12.1.2. Caracteristicile generale pentru sistemele UAT din cadrul staţiilor de la bordul
aeronavelor şi de la sol 
   Notă:  
    Detaliile referitoare la cerinţele tehnice privind implementarea prevederilor pentru UAT sunt
conţinute în partea I a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861). 
    Partea II a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861) (în lucru) va
asigura material de îndrumare suplimentar. 
   12.1.2.1. Frecvenţa de emisie 
    Frecvenţa de emisie trebuie să fie de 978 MHz. 
   12.1.2.2. Stabilitatea în frecvenţă 
    Frecvenţa radio a echipamentelor UAT trebuie să nu varieze cu mai mult de ±0,002 la sută (20
ppm) din frecvenţa alocată. 
   12.1.2.3. Puterea de emisie 
   12.1.2.3.1. Nivelurile de putere de emisie 
    Echipamentele UAT trebuie să opereze la unul dintre nivelurile de putere prezentate în tabelul
12-1*.(nota in subsol - Toate tabelele şi figurile se află la finalul acestui capitol) 
   12.1.2.3.2. Puterea maximă 
    Puterea echivalentă maximă radiată izotrop (EIRP) pentru o aeronavă sau o staţie aflată la sol
echipată UAT trebuie să nu depăşească +58 dBm. 
   Notă:  
    De exemplu, valoarea maximă a puterii EIRP menţionate mai sus poate rezulta din puterea
maximă admisibilă pentru emiţătorul de la bordul aeronavei, prezentată în tabelul 12-1, cu un
câştig maxim al antenei de 4 dBi. 
   12.1.2.3.3. Masca de transmisie 
    Spectrul transmisiei unui mesaj ADS-B prin intermediul UAT, modulat cu blocuri de date cu
mesaje pseudo-aleatoare (MDB) trebuie să se situeze în limitele specificate în tabelul 12-2 atunci
când măsurarea se face într-o lăţime de bandă de 100 kHz. 
   Notă:  
    Figura 12-1* (nota in subsol - Toate tabelele şi figurile se află la finalul acestui capitol) reprezintă
o reprezentare grafică a tabelului 12-2. 
   12.1.2.4. Emisii parazite 
    Emisiile parazite trebuie menţinute la cele mai mici valori permise de starea tehnică şi natura
serviciului. 
   Notă:  
    Appendix-ul 3 la "Regulamentele radio" ale ITU prevede că o staţie de emisie trebuie să se
conformeze nivelurilor maxime de putere admise pentru emisiile parazite sau emisiile nedorite din
spectrul emisiilor parazite. 
   12.1.2.5. Polarizarea 



    Polarizarea proiectată pentru emisii trebuie să fie verticală. 
   12.1.2.6. Caracteristica timp/amplitudine a transmisiilor de mesaje UAT 
    Caracteristica timp/amplitudine a transmisiilor de mesaje UAT trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe, în care momentul de referinţă este definit ca fiind începutul primului bit al
secvenţei de sincronizare (a se vedea pct. 12.4.4.1.1, 12.4.4.2.1) care apare la portul de ieşire al
echipamentului. 
   Note:  
   1) Toate cerinţele de putere de la subparagrafele de la "a" la "f" de mai jos se aplică punctului
PMP. Pentru echipamentele care permit mai multe emiţătoare, puterea de ieşire a semnalului RF
la portul de antenă neselectat trebuie să fie cu cel puţin 20 dB sub nivelul portului selectat. 
   2) Toate cerinţele de putere de la subparagrafele "a" şi "f" presupun o lăţime de bandă pentru
măsurători de 300 kHz. Toate cerinţele de putere de la subparagrafele "b", "c", "d" şi "e" presupun
o lăţime de bandă pentru măsurători de 2 MHz. 
   3) Începutul unui bit este cu o jumătate de perioadă de bit înaintea punctului optim de
eşantionare. 
   4) Aceste cerinţe sunt ilustrate grafic în figura 12-2. 
   a) Cu 8 perioade de bit înaintea momentului de referinţă, puterea de ieşire a semnalului RF în
puncul PMP trebuie să nu depăşească -80 dBm. 
   Notă:  
    Această restricţie de putere a radiaţiei nedorite este necesară pentru a se asigura că
subsistemul UAT pentru emisie nu împiedică echipamentele UAT de recepţie apropiate aflate la
bordul aceleiaşi aeronave să îndeplinească prevederile aplicabile. Aceasta presupune că izolaţia
dintre echipamentele de emisie şi cele de recepţie în punctul PMP depăşeşte 20 dB. 
   b) Cu de la 8 la 6 perioade de bit înaintea momentului de referinţă, puterea de ieşire a
semnalului RF în puncul PMP trebuie să rămână cu cel puţin 20 dB sub puterea minimă prevăzută
pentru clasa de echipamente UAT. 
   Notă:  
    Indicaţiile referitoare la definirea claselor de echipamente UAT vor fi furnizate în partea II a
"Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861). 
   c) Pe timpul stării active, definite ca începând de la momentul de referinţă şi continuând pe
durata mesajului, puterea de ieşire a semnalului RF în punctul PMP trebuie să fie mai mare sau
egală cu puterea minimă prevăzută pentru clasa de echipamente UAT. 
   d) Puterea de ieşire a semnlului RF în punctul PMP trebuie să nu depăşească puterea maximă
pentru clasa de echipamente UAT în niciun moment pe timpul stării active. 
   e) În limita a 6 perioade de bit după sfârşitul stării active, puterea de ieşire a semnlului RF în
punctul PMP trebuie să fie la un nivel cel puţin cu 20 dB sub puterea minimă prevăzută pentru
clasa de echipamente UAT. 
   f) În limita a 8 perioade de bit după sfârşitul stării active, puterea de ieşire a semnalului RF în
punctul PMP trebuie să scadă la un nivel care să nu depăşească -80 dBm. 
   Notă:  
    Această restricţie de putere a radiaţiei nedorite este necesară pentru a se asigura că
subsistemul UAT pentru emisie nu împiedică echipamentele UAT de recepţie apropiate aflate la
bordul aceleiaşi aeronave să îndeplinească prevederile aplicabile. Aceasta presupune că izolaţia
dintre echipamentele de emisie şi cele de recepţie în punctul PMP depăşeşte 20 dB. 
   12.1.3. Cerinţele pentru echiparea obligatorie 
    Cerinţele pentru echiparea obligatorie cu echipamente UAT trebuie stabilite în baza acordurilor
regionale de navigaţie aeriană care să specifice spaţiul aerian în care se operează şi termenele de
implementare pentru dotarea cu echipamentele respective, inclusiv timpul total de implementare
corespunzător. 
   Notă:  
    Nicio modificare nu trebuie impusă sistemelor de la bordul aeronavelor sau de la sol care
operează exclusiv în regiuni în care nu se utilizează transceivere UAT. 
   12.2. Caracteristicile de sistem ale echipamentului de la sol 
   12.2.1. Funcţia de emisie a staţiei de la sol 



   12.2.1.1. Puterea de emisie a staţiei de la sol 
   12.2.1.1.1. Puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât să se asigure o intensitate a
câmpului electric de cel puţin 280 de microvolţi pe metru (minus 97 dBW/m2) în interiorul volumului
de serviciu al echipamentului presupunându-se că propagarea se face în spaţiu liber. 
   Notă:  
    Această valoare este determinată pe baza asigurării unui nivel al semnalului în punctul PMP
(luând în considerare o antenă omnidirecţională) de -91 dBm (corespunzător valorii de 200
microvolţi pe metru). Cerinţa de 280 ï¿½V/m corespunde asigurării unui nivel al puterii
echipamentului de recepţie în punctul PMP de -88 dBm. Diferenţa de 3 dB dintre -88 dBm şi - 91
dBm asigură marja pentru pierderile în exces datorate căii alese la propagarea în spaţiul liber. 
   12.2.2. Funcţia de recepţie a staţiei de la sol 
   Notă:  
    Un exemplu de receptor pentru o staţie aflată la sol este discutat în secţiunea 2.5 a Părţii II a
"Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861) având performanţele estimate
ale UAT aer-sol compatibile cu modul de utilizare al acelui receptor furnizat în Appendix-ul B al
acestui manual. 
   12.3. Caracteristicile de sistem ale echipamentului de la bordul aeronavei 
   12.3.1. Funcţia de emisie a staţiei de la bordul aeronavei 
   12.3.1.1. Puterea de emisie a staţiei de la bordul aeronavei 
    Puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât să se asigure o intensitate a câmpului electric
de cel puţin 225 de microvolţi pe metru (minus 99 dBW/m2) presupunându-se că propagarea se
face în spaţiu liber, la distanţe şi altitudini adecvate condiţiilor operaţionale aparţinând zonelor în
care operează aeronava. Puterea emiţătorului trebuie să nu depăşească 54 dBm în punctul PMP. 
   Nota 1.  
    Intensitatea câmpului electric de mai sus este determinată pe baza asigurării unui nivel al
semnalului în punctul PMP (considerând o antenă omnidirecţională) de -93 dBm (corespunzător
valorii de 160 microvolţi pe metru). Diferenţa de 3 dB dintre 225 ï¿½V/m şi 160 ï¿½V/m dBm
asigură marja pentru pierderile în exces datorate căii de propagare în spaţiu liber atunci când se
recepţionează un mesaj ADS-B cu format lung prin intermediul UAT. O marjă de 4 dB este
furnizată atunci când se recepţionează un mesaj ADS-B elementar prin intermediul UAT. 
   Nota 2.  
    Operaţiunile de zbor diferite pot avea cerinţe diferite de distanţă aer-aer depinzând de funcţia
ADS-B prevăzută pentru echipamentul UAT. Prin urmare, echipamentele diferite pot funcţiona la
niveluri diferite de putere (a se vedea pct. 12.1.2.3.1). 
   12.3.2. Funcţia de recepţie 
   12.3.2.1. Sensibilitatea receptorului 
   12.3.2.1.1. Mesaj ADS-B cu format lung ce utilizează UAT ca semnal util 
    Un nivel al puterii semnalului util de -93 dBm aplicat în punctul PMP trebuie să rezulte într-o rată
de recepţie cu succes a mesajelor (SMR) de 90 la sută sau mai bună în următoarele condiţii: 
   a) când semnalul util are o modulaţie nominală (deviaţia FM este de 625 kHz) şi deviaţii maxime
în frecvenţă şi face obiectul unei deviaţii Doppler relative la ±1.200 noduri; 
   b) când semnalul util suferă distorsiunea maximă a modulaţiei permise la pct. 12.4.3, la
frecvenţa nominală de transmisie ±1 parte la un milion (ppm), şi face obiectul unei deviaţii Doppler
relative la ±1.200 noduri. 
    Criteriile pentru receptor pentru recepţia cu succes a mesajelor ADS-B prin intermediul UAT
sunt furnizate în secţiunea 4 a părţii I a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc
9861). 
   12.3.2.1.2. Mesaj ADS-B elementar ce utilizează UAT ca semnal util 
    Un nivel al puterii semnalului util de -94 dBm aplicat în punctul PMP trebuie să rezulte într-o rată
SMR de 90 la sută sau mai bună în următoarele condiţii: 
   a) când semnalul util are o modulaţie nominală (deviaţia FM este de 625 kHz) şi deviaţii maxime
în frecvenţă şi face obiectul unei deviaţii Doppler relative la ±1.200 noduri; 



   b) când semnalul util suferă distorsiunea maximă a modulaţiei permise la pct. 12.4.3, la
frecvenţa nominală de transmisie ±1 ppm, şi face obiectul unei deviaţii Doppler relative la ±1.200
noduri. 
    Criteriile pentru receptor pentru recepţia cu succes a mesajelor ADS-B ce utilizează UAT sunt
furnizate în secţiunea 4 a părţii I a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc
9861). 
   12.3.2.1.3. Mesaj uplink de la sol prin intermediul UAT ca semnal util 
    Un nivel al puterii semnalului util de -91 dBm aplicat în punctul PMP trebuie să rezulte într-o rată
de recepţie cu succes a mesajelor (SMR) de 90 la sută sau mai bună în următoarele condiţii: 
   a) când semnalul util are o modulaţie nominală (deviaţia FM este de 625 kHz) şi deviaţii maxime
în frecvenţă şi face obiectul unei deviaţii Doppler relative la ±850 noduri; 
   b) când semnalul util suferă distorsiunea maximă a modulaţiei permise la pct. 12.4.3, la
frecvenţa nominală de transmisie ±1 ppm, şi face obiectul unei deviaţii Doppler relative la ±850
noduri. 
    Criteriile pentru receptor pentru recepţia cu succes a mesajelor uplink de la sol prin intermediul
UAT sunt furnizate în secţiunea 4 a părţii I a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)"
(Doc 9861). 
    Această cerinţă asigură că acurateţea ratei de bit necesar demodulării în cadrul echipamentelor
UAT este adecvată pentru a recepţiona în mod corespunzător mesajele uplink de la sol mai lungi
prin intermediul UAT. 
   12.3.2.2. Selectivitatea receptorului 
   1. Semnalul nedorit utilizat este o purtătoare nemodulată aplicată deviaţiei de frecvenţă. 
   2. Această cerinţă stabileşte rejecţia de către receptor a energiei din afara canalului. 
   3. Se presupune că rapoartele dintre deviaţiile de frecvenţă specificate vor avea valori apropiate
celor interpolate. 
   4. Semnalul util folosit este un mesaj ADS-B cu format lung ce utilizează UAT la -90 dBm în
punctul PMP, care urmează a fi recepţionat cu o rată de recepţie cu succes a mesajelor de 90 la
sută. 
   5. Nivelul tolerabil al puterii interferenţelor undelor continue prin canal pentru receptoarele UAT
de la bordul aeronavelor este estimat la -101 dBm sau mai puţin în punctul PMP. 
   6. A se vedea secţiunea 2.4.2 a părţii II a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)"
(Doc 9861) pentru o discuţie referitoare la situaţia în care este necesar un receptor de înaltă
performanţă. 
   a) Receptoarele UAT standard trebuie să respecte caracteristicile de selectivitate date în tabelul
12-3. 
   b) Receptoarele de înaltă performanţă trebuie să respecte caracteristicile mai stringente din
tabelul 12-4. 
    A se vedea secţiunea 2.4.2 a părţii II a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)"
(Doc 9861) pentru îndrumare cu privire la implementarea receptoarelor de înaltă performanţă. 
   12.3.2.3. Domeniul dinamic al semnalului util al receptorului 
    Receptorul trebuie să atingă o rată de recepţie cu succes a mesajelor pentru mesajele ADS-B
cu format lung de 99 la sută sau mai bună când nivelul semnalului util este între -90 dBm şi -10
dBm în punctul PMP în absenţa oricăror semnale interferente. 
    Valoarea de -10 dBm reprezintă o separare de 120 de picioare faţă de emiţătorul unei aeronave
care emite cu puterea maximă permisă. 
   12.3.2.4. Toleranţa receptorului la interferenţele în impuls 
   Notă:  
    Toate cerinţele pentru nivelurile de putere din această secţiune se referă la punctul PMP. 
   a) Pentru receptoarele standard şi de înaltă performanţă trebuie să se aplice următoarele
cerinţe: 
   1) receptorul trebuie să aibă capacitatea de a atinge o rată SMR de 99 la sută pentru mesajele
ADS-B cu format lung ce utilizează UAT când nivelul semnalului util este între -90 dBm şi -10 dBm
în prezenţa interferenţelor cu un echipament DME în următoarele condiţii: perechi de impulsuri ale
echipamentului DME la o rată nominală de 3.600 perechi de impulsuri pe secundă cu o spaţiere a



impulsurilor de 12 sau 30 de microsecunde la un nivel de -36 dBm pentru oricare canal DME de 1
MHz între 980 MHz şi 1.213 MHz inclusiv; 
   2) după un impuls de 21 de microsecunde la un nivel de ZERO (0) dBm şi la o frecvenţă de
1.090 MHz, receptorul trebuie să revină la mai puţin de 3 dB din nivelul de sensibilitate specificat
(a se vedea pct. 12.3.2.1) în mai puţin de 12 microsecunde. 
   b) Pentru receptorul UAT standard trebuie să se aplice următoarele cerinţe suplimentare: 
   1) receptorul trebuie să aibă capacitatea de a atinge o rată SMR de 90 la sută pentru mesajele
ADS-B cu format lung ce utilizează UAT când nivelul semnalului util este între -87 dBm şi -10 dBm
în prezenţa interferenţelor cu un echipament DME în următoarele condiţii: perechi de impulsuri ale
echipamentului DME la o rată nominală de 3.600 perechi de impulsuri pe secundă cu o spaţiere a
impulsurilor de 12 de microsecunde la un nivel de -56 dBm şi o frecvenţă de 979 MHz; 
   2) receptorul trebuie să aibă capacitatea de a atinge o rată SMR de 90 la sută pentru mesajele
ADS-B cu format lung ce utilizează UAT când nivelul semnalului util este între -87 dBm şi -10 dBm
în prezenţa interferenţelor cu un echipament DME în următoarele condiţii: perechi de impulsuri ale
echipamentului DME la o rată nominală de 3.600 perechi de impulsuri pe secundă cu o spaţiere a
impulsurilor de 12 microsecunde la un nivel de -70 dBm şi pentru o frecvenţă de 978 MHz. 
   c) Pentru receptorul de înaltă performanţă trebuie să se aplice următoarele cerinţe
suplimentare: 
   1) receptorul trebuie să aibă capacitatea de a atinge o rată SMR de 90 la sută pentru mesajele
ADS-B cu format lung ce utilizează UAT când nivelul semnalului util este între -87 dBm şi -10 dBm
în prezenţa interferenţelor cu un echipament DME în următoarele condiţii: perechi de impulsuri ale
echipamentului DME la o rată nominală de 3.600 perechi de impulsuri pe secundă cu o spaţiere a
impulsurilor de 12 de microsecunde la un nivel de -43 dBm şi pentru o frecvenţă de 979 MHz; 
   2) receptorul trebuie să aibă capacitatea de a atinge o rată SMR de 90 la sută pentru mesajele
ADS-B cu format lung ce utilizează UAT când nivelul semnalului util este între -87 dBm şi -10 dBm
în prezenţa interferenţelor cu un echipament DME în următoarele condiţii: perechi de impulsuri ale
echipamentului DME la o rată nominală de 3.600 perechi de impulsuri pe secundă cu o spaţiere a
impulsurilor de 12 de microsecunde la un nivel de -79 dBm şi pentru o frecvenţă de 978 MHz. 
   12.4. Caracteristicile nivelului fizic 
   12.4.1. Rata de modulaţie 
    Rata de modulaţie trebuie să fie 1,041667 Mbiţi/s cu o toleranţă de ±20 ppm pentru emiţătoarele
de la bordul aeronavelor şi o toleranţă de ±2 ppm pentru emiţătoarele de la sol. 
   Notă:  
    Toleranţa pentru rata de modulaţie este compatibilă cu cerinţa pentru distrosiunea modulaţiei (a
se vedea pct. 12.4.3). 
   12.4.2. Tipurile de modulaţie 
   a) Datele trebuie modulate pe purtătoare utilizând modulaţia binară cu schimbare de frecvenţă şi
fază continuă. Indicele de modulaţie, h, trebuie să nu fie mai mic de 0,6. 
   b) O valoare binară UNU (1) trebuie indicată printr-o creştere a frecvenţei faţă de frecvenţa
purtătoare nominală în timp ce o valoare binară ZERO (0) trebuie realizată printr-o scădere a
frecvenţei faţă de frecvenţa purtătoare nominală. 
   Note:  
   1. Filtrarea semnalului transmis (în banda de bază şi/sau după modularea în frecvenţă) va fi
necesară pentru a îndeplini cerinţa de limitare a spectrului de la pct. 12.1.2.3.3. Această filtrare
poate determina ca deviaţiile să depăşească aceste valori în puncte diferite punctului optim de
eşantionare. 
   2. Datorită filtrării semnalului transmis, deviaţia de frecvenţă a semnalului recepţionat variază în
mod continuu între valorile nominale de ±312,5 kHz (şi peste) iar punctul optim de eşantionare
poate fi dificil de identificat. Acest punct poate fi definit în funcţie de aşa-zisa "diagramă ochi" a
semnalului recepţionat. Diagrama ochi ideală reprezintă o suprapunere a eşantioanelor formei de
undă (nedistorsionate) după detecţie deplasată cu multiplii ai perioadei de bit (0,96 de
microsecunde). Punctul optim de eşantionare este punctul din cadrul perioadei de bit în care
deschiderea diagramei ochi (adică separarea minimă dintre deviaţiile în frecvenţă pozitive şi
negative la rapoarte semnal-zgomot foarte mari) este maximă. Un exemplu de "diagramă ochi"



poate fi observat în figura 12-3. Sincronizarea punctelor la care converg liniile defineşte "punctul
optim de eşantionare". Figura 12-4 ilustrează o caracteristică ochi care a fost parţial închisă de
distorsiuni ale modulaţiei. 
   12.4.3. Distorsiunea modulaţiei 
   a) Pentru emiţătoarele de la bordul aeronavelor, deschiderea verticală minimă a diagramei ochi a
semnalului transmis (măsurată în punctele optime de eşantionare) trebuie să nu fie mai mică de
560 kHz atunci când este măsurată pe durată unui întreg mesaj ADS-B cu format lung ce
utilizează UAT, care conţine blocuri de date pseudo-aleatoare ale mesajului. 
   b) Pentru emiţătoarele de la sol, deschiderea verticală minimă a diagramei ochi a semnalului
transmis (măsurată în punctele optime de eşantionare) trebuie să nu fie mai mică de 560 kHz
atunci când este măsurată pe durată unui întreg mesaj uplink de la sol ce utilizează UAT, care
conţine blocuri de date pseudo-aleatoare ale mesajului. 
   c) Pentru emiţătoarele de la bordul aeronavelor, deschiderea orizontală minimă a diagramei ochi
a semnalului transmis (măsurată la 978 MHz) trebuie să nu fie mai mică de 0,624 de
microsecunde (0,65 perioade de simbol) atunci când este măsurată pe durată unui întreg mesaj
ADS-B cu format lung ce utilizează UAT care conţine blocuri de date pseudo-aleatoare ale
mesajului. 
   d) Pentru emiţătoarele de la sol, deschiderea orizontală minimă a diagramei ochi a semnalului
transmis (măsurată la 978 MHz) trebuie să nu fie mai mică de 0,624 de microsecunde (0,65
perioade de simbol) atunci când este măsurată pe durată unui întreg mesaj uplink de la sol ce
utilizează UAT care conţine blocuri de date pseudo-aleatoare ale mesajului. 
   1. Secţiunea 12.4.4 defineşte tipurile de mesaje ADS-B ce utilizează UAT. 
   2. Diagrama ochi ideală reprezintă o suprapunere a eşantioanelor formei de undă
(nedistorsionate) după detecţie deplasată cu multipli ai perioadei de bit (0,96 de microsecunde). 
   12.4.4. Caracteristicile mesajelor emise (broadcast) 
    Sistemul UAT trebuie să permită două tipuri diferite de mesaje: mesajele ADS-B ce utilizează
UAT şi mesajele uplink de la sol ce utilizează UAT. 
   12.4.4.1. Mesajele ADS-B ce utilizează UAT 
    Porţiunea activă (a se vedea pct. 12.1.2.6) a unui mesaj ADS-B ce utilizează UAT trebuie să
conţină următoarele elemente, în următoarea ordine: 
   - sincronizarea biţilor; 
   - bloc de date al mesajului; 
   - paritate FEC. 
   12.4.4.1.1. Sincronizarea biţilor 
    Primul element al porţiunii active a mesajului ADS-B prin intermediul UAT trebuie să constea
dintr-o secvenţă de 36 de biţi de sincronizare. Pentru mesajele ADS-B prin intermediul UAT
secvenţa trebuie să fie:  

11 1010101100110111011010010011100010 

    cu cel mai din stânga bit transmis primul. 
   12.4.4.1.2. Blocul de date al mesajului 
    Al doilea element al porţiunii active a mesajului ADS-B prin intermediul UAT trebuie să fie blocul
de date al mesajului. Trebuie să fie permise două lungimi pentru mesajele ADS-B prin intermediul
UAT. Mesajul ADS-B elementar prin intermediul UAT trebuie să aibă o lungime a blocului de date
al mesajului de 144 de biţi iar mesajul ADS-B cu format lung prin intermediul UAT trebuie să aibă o
lungime a blocului de date al mesajului de 272 de biţi. 
    Formatul, codarea şi ordinea de transmitere a elementului care reprezintă blocul de date al
mesajului sunt furnizate în secţiunea 2.1 a părţii I a "Manualului transceiverului cu acces universal
(UAT)" (Doc 9861). 
   12.4.4.1.3. Paritatea FEC 
    Cel de-al treilea şi ultimul element al porţiunii active a mesajului ADS-B prin intermediul UAT
trebuie să fie cel pentru paritatea FEC. 
   12.4.4.1.3.1. Tipul de cod 



    Generarea biţilor de paritate pentru corecţia FEC trebuie să se bazeze pe folosirea unui cod
sistematic Reed-Solomon cu 256 de combinaţii, cu simboluri pentru cuvintele-cod pe câte 8 biţi.
Generarea biţilor de paritate pentru corecţia FEC trebuie să se facă după următorul cod: 
   a) Mesajul ADS-B elementar prin intermediul UAT: paritatea trebuie dată de un cod RS (30, 18). 
    Aceasta rezultă în 12 octeţi (simboluri de cod) de biţi de paritate care au capacitatea de a
corecta până la 6 erori de simbol per bloc. 
   b) Mesajul ADS-B cu format lung prin intermediul UAT: paritatea trebuie dată de un cod RS (48,
34). 
    Aceasta rezultă în 14 octeţi (simboluri de cod) de biţi de paritate care au capacitatea de a
corecta până la 7 erori de simbol per bloc. 
    Pentru oricare dintre lungimile mesajelor polinomul primitiv al codului trebuie să fie după cum
urmează:  

p(x) = x8 + x7 + x2 + x + 1 

    Polinomul generator trebuie să fie după cum urmează: 

Polinom generator
 

    unde: 
    p = 131 pentru codul RS (30, 18), 
    p = 133 pentru codul RS (48, 34), şi 
    α reprezintă un element primitiv al unui câmp Galois de mărime 256 (adică GF(256)). 
   12.4.4.1.3.2. Ordinea de transmisie a biţilor de paritate FEC 
    Octeţii de paritate FEC trebuie ordonaţi de la cel mai semnificativ până la cel mai puţin
semnificativ din punct de vedere al coeficienţilor pe care îi reprezintă în polinom. Ordonarea biţilor
în cadrul fiecărui octet trebuie să fie de la cel mai semnificativ până la cel mai puţin semnificativ.
Octeţii de paritate FEC trebuie să urmeze blocul de date cu mesajul. 
   12.4.4.2. Mesajul uplink de la sol ce utilizează UAT 
    Porţiunea activă a unui mesaj uplink de la sol ce utilizează UAT trebuie să conţină următoarele
elemente în următoarea ordine: 
   - sincronizarea biţilor; 
   - bloc de date cu mesajul şi paritatea FEC intercalate. 
   12.4.4.2.1. Sincronizarea biţilor 
    Primul element al porţiunii active a mesajului uplink de la sol ce utilizează UAT trebuie să fie o
secvenţă de 36 de biţi de sincronizare. Pentru mesajele uplink de la sol ce utilizează UAT secvenţa
trebuie să fie:  

00 0101010011001000100101101100011101  

    cu cel mai din stânga bit transmis primul. 
   12.4.4.2.2. Bloc de date cu mesajul şi paritatea FEC intercalate 
   12.4.4.2.2.1. Bloc de date cu mesajul (înaintea intercalării şi după dezintercalare) 
    Mesajul uplink de la sol ce utilizează UAT trebuie să aibă un bloc de date al mesajului de 3456
de biţi. Aceşti biţi sunt împărţiţi în 6 grupuri de câte 576 de biţi. Corecţia FEC este aplicată fiecărui
grup, aşa cum este descris la pct. 12.4.4.2.2.2. 
   Notă:  
    Mai multe detalii asupra formatului, codării şi ordinii de transmitere a blocurilor de date ale
mesajelor uplink de la sol ce utilizează UAT sunt furnizate în secţiunea 2.2 a părţii I a "Manualului
transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861). 
   12.4.4.2.2.2. Paritatea FEC (înaintea intercalării şi după dezintercalare) 
   12.4.4.2.2.2.1. Tipul de cod 



    Generarea biţilor de paritate pentru corecţia FEC trebuie să se bazeze pe folosirea unui cod
sistematic Reed-Solomon cu 256 de combinaţii, cu simboluri pentru cuvintele-cod pe câte 8 biţi.
Generarea biţilor de paritate pentru corecţia FEC pentru fiecare din cele 6 blocuri trebuie să se
facă după un cod RS (92, 72). 
   Note:  
   1. Secţiunea 12.4.4.2.2.3 furnizează detalii asupra procedurii de intercalare. 
   2. Aceasta are ca rezultat 20 de octeţi (simboluri) de paritate care au capacitatea de a corecta
până la 10 erori de simbol per bloc. Utilizarea suplimentară a intercalării pentru mesajele uplink de
la sol ce utilizează UAT permite robusteţe suplimentară împotriva şirurilor de erori. 
    Polinomul primar al codului este după cum urmează: 

p(x) = x8 + x7 + x2 + x + 1 

    Polinomul generator este după cum urmează: 

Polinom generator 2
 

    unde: 
    p = 139, şi 
    α reprezintă un element primitiv al unui câmp Galois de mărime 256 (adică GF(256)). 
   12.4.4.2.2.2.2. Ordinea de transmisie pentru paritatea FEC 
    Octeţii de paritate FEC sunt ordonaţi de la cel mai semnificativ până la cel mai puţin
semnificativ, din punct de vedere al coeficienţilor pe care îi reprezintă în polinom. Ordonarea biţilor
din fiecare octet trebuie să fie de la cel mai semnificativ până la cel mai puţin semnificativ. Octeţii
de paritate FEC trebuie să urmeze blocul de date al mesajului. 
   12.4.4.2.2.3. Procedura de intercalare 
    Mesajele uplink de la sol prin intermediul UAT trebuie să fie intercalate şi transmise de staţia de
la sol precum este listat mai jos: 
   a) Procedura de intercalare: blocul de date al mesajului şi paritatea FEC intercalate constau în 6
blocuri Reed-Solomon intercalate. Elementul de intercalare este reprezentat de o matrice 6x92, în
care fiecare înregistrare reprezintă un simbol RS de 8 biţi. Fiecare rând conţine un singur bloc RS
(92, 72) precum arată tabelul 12-5. În acest tabel, numerele blocurilor anterior intercalării sunt
reprezentate prin litere de la "A" la "F". Informaţiile sunt ordonate pentru transmisie coloană cu
coloană, începând cu colţul din stânga-sus al matricii. 
   b) Ordinea de transmitere. Octeţii sunt transmişi apoi în următoarea ordine: 1, 73, 145, 217, 289,
361, 2, 74, 146, 218, 290, 362, 3, . . ., C/20, D/20, E/20, F/20. 
    La recepţie aceşti octeţi trebuie să fie dezintercalaţi astfel încât blocurile RS să poată fi
reasamblate înaintea decodării cu corectarea erorilor. 
   12.5. Material îndrumător 
   1. "Manualul transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861), partea I, furnizează speficaţii
tehnice detaliate asupra transceiverului UAT, inclusiv blocurile de date şi formatele mesajelor ADS-
B, procedurile pentru operarea subsistemelor UAT de emisie şi cerinţele de interfaţare ale avionicii
cu alte sisteme de bord. 
   2. "Manualul transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861), partea II, furnizează
informaţii asupra operării sistemelor UAT, descrierea unei game de exemple de clase de
echipamente aparţinând avionicii şi aplicaţiile acestora, îndrumări cu privire la aspecte de instalare
a echipamentelor UAT de la bordul aeronavelor şi de la sol şi informaţii detaliate cu privire la
simulările de performanţă pentru sistemele UAT. 

Tabele pentru capitolul 12 

Tabelul 12-1. Nivelurile de putere ale emiţătorului 



Tipul emiţătorului Puterea minimă în PMP Puterea maximă în PMP Distanţele minime aer-
aer dorite

La bord (scăzut) 7 waţi (+38,5 dBm) 18 waţi (+42,5 dBm) 20 NM

La bord (mediu) 16 waţi (+42 dBm) 40 waţi (+46 dBm) 40 NM

La bord (crescut) 100 waţi (+50 dBm) 250 waţi (+54 dBm) 120 NM

Staţie la sol Specificat de furnizorul de servicii pentru a satisface cerinţele locale cu
restricţiile de la pct. 12.1.2.3.2.

   Note:  
   1. Cele trei niveluri listate pentru avionică sunt disponibile pentru a sprijini aplicaţiile cu cerinţe
variabile de distanţă. A se vedea discuţiile referitoare la clasele de echipare pentru aeronave din
secţiunea 2.4.2 a părţii II a "Manualului transceiverului cu acces universal (UAT)" (Doc 9861). 
   2. Distanţele minime aer-aer dorite sunt pentru mediile cu trafic aerian cu densitate crescută.
Distanţe aer-aer mai mari vor fi atinse în mediile cu trafic aerian cu densitate redusă. 

Tabelul 12-2. Spectrul de emisie UAT 

Deviaţia în frecvenţă faţă de centru
Atenuarea necesară faţă de nivelul maxim al

puterii 
(dB măsuraţi în PMP)

Toate frecvenţele din domeniul 0-0,5 MHz 0

Toate frecvenţele din domeniul 0,5-1,0 MHz Pe baza interpolării liniare* între aceste puncte

1 MHz 18

Toate frecvenţele din domeniul 1,0-2,25 MHz Pe baza interpolării liniare* între aceste puncte

2,25 MHz 50

Toate frecvenţele din domeniul 2,25-3,25 MHz Pe baza interpolării liniare* între aceste puncte

3,25 MHz 60

* pe baza atenuă�rii în dB �şi a unei scale liniare a frecven�ţei

Tabelul 12-3. Rapoartele de rejecţie ale receptorului UAT standard 

Deviaţia în frecvenţă faţă de centru Raportul minim de rejecţie 
(Nivel nedorit/dorit în dB)

-1,0 MHz 10

+1,0 MHz 15

(±)2,0 MHz 50

(±)10,0 MHz 60

   Notă:  
    Se presupune că rapoartele pentru valorile dintre deviaţiile specificate vor fi apropiate de valorile
interpolate 

Tabelul 12-4. Rapoartele de rejecţie ale receptorului de înaltă performanţă 

Deviaţia în frecvenţă faţă de centru Raportul minim de rejecţie 
(Nivel nedorit/dorit în dB)

-1,0 MHz 30

+1,0 MHz 40

(±)2,0 MHz 50

(±)10,0 MHz 60

Tabelul 12-5. Matricea de întreţesere pentru uplink-ul de la sol 



Blocul
RS Numărul octetului din blocul de date al mesajului (MDB) Paritatea FEC (Bloc/Număr octet)

A 1 2 3 . . . 71 72 A/1 . . . A/19 A/20

B 73 74 75 . . . 143 144 B/1 . . . B/19 B/20

C 145 146 147 . . . 215 216 C/1 . . . C/19 C/20

D 217 218 219 . . . 287 288 D/1 . . . D/19 D/20

E 289 290 291 . . . 359 360 E/1 . . . E/19 E/20

F 361 362 363 . . . 431 432 F/1 . . . F/19 F/20

   Notă:  
    În Tabelul 12-5, octeţii cu numerele blocurilor de date ale mesajului de la 1 la 72 reprezintă cei
72 de octeţi (câte 8 biţi fiecare) de informaţie din blocurile de date ale mesajului din primul bloc RS
(92, 72). Paritatea FEC de la A/1 la A/20 reprezintă cei 20 de octeţi de paritate FEC asociată
acelui bloc (A). 

Figurile pentru capitolul 12 

Figura 12-1. Spectrul de emisie UAT 

Grafic Masca spectrală UAT
 

   Note:  
   1. 99 la sută din puterea spectrului UAT este conţinută într-o bandă de 1,3 MHz (±0,65 MHz). 
    Aceasta este aproximativ echivalentă cu lărgimea de bandă de 20 dB. 
   2. Cerinţele referitoare la emisiile parazite încep la ±250 la sută faţă de valoarea de 1,3 MHz şi,
prin urmare cerinţa pentru masca de transmisie se extinde la ±3,25 MHz. 

Figura 12-2. Caracteristica timp/amplitudine pentru transmisia mesajelor UAT 

Timp/amplitudine transmisie UAT
 

Figura 12-3. Diagrama ochi ideală 

Diagrama ochi ideală
 

Figura 12-4. Diagramă ochi distorsionată 

Diagramă ochi distorsionată
 

PARTEA II 
SISTEME DE COMUNICAŢII DE VOCE 

CAPITOLUL 1 
Definiţii 



    Materialele referitoare la sursele de alimentare secundare precum şi materialele îndrumătoare
privind fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor de comunicaţii sunt conţinute în volumul I al
prezentei reglementări, secţiunea 2.9 şi respectiv anexa F. 

CAPITOLUL 2
Servicii Aeronautice Mobile 

   2.1. Caracteristicile sistemului de comunicaţii VHF aer-sol 
    În textul ce urmează, spaţierea canalelor pentru alocarea canalelor de 8,33 kHz este definită ca
25 kHz împărţit la 3 adică 8,3333. . . kHz. 
   2.1.1. Caracteristicile sistemelor de comunicaţii VHF aer-sol utilizate pentru furnizarea serviciilor
aeronautice mobile internaţionale trebuie să fie în conformitate cu următoarele specificaţii: 
   2.1.1.1. Emisiile radiotelefonice trebuie să reprezinte frecvenţe purtătoare modulate în
amplitudine (AM) cu bandă laterală dublă (DSB). Notaţia pentru aceste emisii este A3E, conform
specificaţiilor din "Regulamentele radio" ale ITU. 
   2.1.1.2. Emisiile parazite trebuie menţinute la cea mai scăzută valoare permisă de starea tehnică
şi natura serviciului. 
    Appendix-ul S3 la "Regulamentele radio" ale ITU specifică nivelurile emisiilor parazite cu care
trebuie să se conformeze emiţătoarele. 
   2.1.1.3. Frecvenţele radio utilizate trebuie selectate dintre frecvenţele radio din banda 117,975 -
137 MHz. Ecartul dintre frecvenţele alocabile (spaţierea canalelor) şi toleranţele în frecvenţă
aplicabile elementelor sistemului trebuie să fie conform specificaţiilor volumului V al prezentei
reglementări. 
    Banda 117,975 - 132 MHz a fost alocată serviciilor de comunicaţii aeronautice mobile (R) în
"Regulamentele radio" ale ITU (1947). În urma revizuirilor ulterioare din cadrul conferinţelor
administrative mondiale pentru radio-comunicaţii ale ITU, benzile de frecvenţe 132 - 136 MHz şi
136 - 137 MHz au fost adăugate în condiţii diferite pentru regiunile ITU sau pentru anumite state
sau grupuri de state (a se vedea Regulamentele radio S5.203, S5.203A şi S5.203B pentru
alocările suplimentare în banda 136 - 137 MHz şi S5.201 pentru cele în banda 132 - 136 MHz). 
   2.1.1.4. Polarizarea proiectată pentru emisii trebuie să fie verticală. 
   2.2. Caracteristicile de sistem ale echipamentului de la sol 
   2.2.1. Funcţia de emisie 
   2.2.1.1. Stabilitatea în frecvenţă. Frecvenţa radio de operare trebuie să nu varieze cu mai mult
de plus sau minus 0,005 la sută faţă de frecvenţa alocată. Acolo unde este folosită spaţierea
(ecartul) canalelor la 25 kHz conform volumului V al prezentei reglementări, frecvenţa radio de
operare trebuie să nu varieze cu mai mult de plus sau minus 0,002 la sută faţă de frecvenţa
alocată. Acolo unde este folosită spaţierea (ecartul) canalelor la 8,33 kHz conform volumului V al
prezentei reglementări, frecvenţa radio de operare trebuie să nu varieze cu mai mult de plus sau
minus 0,0001 la sută faţă de frecvenţa alocată. 
    Cerinţele de stabilitate în frecvenţă de mai sus nu vor fi suficiente pentru sistemele cu
purtătoare decalată care utilizează spaţieri ale canalelor de 25 kHz sau mai mari. 
   2.2.1.1.1. Sistemele cu purtătoare decalată în medii de transmisie cu canale spaţiate la 8,33
kHz, 25 kHz, 50 kHz şi 100 kHz. Stabilitatea fiecărei purtătoare într-un sistem cu purtătoare
decalată trebuie să fie astfel încât să împiedice frecvenţele heterodine de ordinul întâi de mai puţin
de 4 kHz şi în plus, deviaţia maximă în frecvenţă ale frecvenţelor purtătoare la limite extreme faţă
de frecvenţa alocată să nu depăşească 8 kHz. Sistemele cu purtătoare decalată în cazul
spaţierilor canalelor la 8,33 kHz trebuie să fie limitate la sisteme cu două purtătoare care utilizează
un decalaj al frecvenţei purtătoare de plus sau minus 2,5 kHz. 
    Exemple pentru stabilitatea necesară fiecărei purtătoare a unui sistem cu purtătoare decalată
pot fi găsite în anexa la partea a II-a. 
   2.2.1.2. Puterea 
    În marea majoritate a situaţiilor, puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât să asigure o
intensitate a câmpului electric de cel puţin 75 de microvolţi pe metru (minus 109 dBW/m2) în



limitele acoperii operaţionale definite pentru echipament, considerându-se că propagarea are loc
în spaţiu liber. 
   2.2.1.3. Modulaţia. Trebuie să poată fi atins un factor de modulaţie de vârf de cel puţin 0,85. 
   2.2.1.4. Trebuie asigurate mijloace pentru a menţine factorul de modulaţie mediu la cea mai
mare valoare practică fără supramodulaţie. 
   2.2.2. Funcţia de recepţie 
   2.2.2.1. Stabilitatea în frecvenţă. Acolo unde este utilizată spaţierea (ecartul) canalelor la 8,33
kHz în conformitate cu volumul V al prezentei reglementări, frecvenţa radio de operare trebuie să
nu varieze cu mai mult de 0,0001 la sută faţă de frecvenţa alocată. 
   2.2.2.2. Sensibilitatea. După ce s-a ţinut cont de pierderile pe linia de transmisie şi de variaţia
diagramei polare a antenei, sensibilitatea funcţiei de recepţie trebuie să fie astfel încât să asigure
în marea majoritate a situaţiilor un semnal de ieşire audio având un raport semnal util/semnal
nedorit de 15 dB, cu un semnal radio modulat în amplitudine (A3E) 50 la sută având o intensitate a
câmpului electric de 20 de microvolţi pe metru (minus 120 dBW/m2) sau mai mare. 
   2.2.2.3. Lăţimea benzii efective de acceptare. Atunci când este acordat la un canal care are o
lăţime de bandă de 25 kHz, 50 kHz sau 100 kHz, sistemul de recepţie trebuie să asigure un
semnal audio de ieşire adecvat şi intelgibil atunci când semnalul specificat la pct. 2.2.2.2 are o
frecvenţă purtătoare în limita a plus sau minus 0,005 la sută faţă de frecvenţa alocată. 
    Atunci când este acordat la un canal care are o lăţime de bandă de 8,33 kHz, sistemul de
recepţie trebuie să asigure un semnal audio de ieşire adecvat şi intelgibil, atunci când semnalul
specificat la pct. 2.2.2.2 are o frecvenţă purtătoare în limita a plus sau minus 0,0005 la sută faţă de
frecvenţa alocată. Informaţii suplimentare referitoare la lăţimea benzii efective de acceptare sunt
conţinute în anexa la partea II. 
    Lăţimea benzii efective de acceptare include deviaţia Doppler. 
   2.2.2.4. Rejecţia canalelor adiacente. Sistemul de recepţie trebuie să asigure o rejecţie efectivă
de 60 dB sau mai mult a următorului canal alocabil. 
    Următoarea frecvenţă alocabilă va fi, în mod normal, plus sau minus 50 kHz. Acolo unde
această spaţiere a canalelor nu este suficientă, următoarea frecvenţă alocabilă va fi plus sau
minus 25 kHz sau plus sau minus 8,33 kHz, conform prevederilor volumului V al prezentei
reglementări. Este admis ca în anumite zone ale lumii să continue să fie utilizate receptoarele
proiectate pentru spaţieri ale canalelor la 25 kHz, 50 kHz sau 100 kHz. 
   2.3. Caracteristicile de sistem ale echipamentului de la bordul aeronavei 
   2.3.1. Funcţia de emisie 
   2.3.1.1. Stabilitatea în frecvenţă. Frecvenţa radio de operare trebuie să nu varieze cu mai mult
de plus sau minus 0,005 la sută din frecvenţa alocată. Acolo unde este introdusă spaţierea
canalelor la 25 kHz, frecvenţa radio de operare trebuie să nu varieze cu mai mult de plus sau
minus 0,003 la sută din frecvenţa alocată. Acolo unde este introdusă spaţierea canalelor la 8,33
kHz, frecvenţa radio de operare trebuie să nu varieze cu mai mult de plus sau minus 0,0005 la
sută din frecvenţa alocată. 
   2.3.1.2. Puterea. În marea majoritate a situaţiilor, puterea efectiv radiată trebuie să fie astfel încât
să asigure o intensitate a câmpului electric de cel puţin 20 de microvolţi pe metru (minus 120
dBW/m2) presupunându-se că propagarea se face în spaţiul liber, la distanţe şi altitudini adecvate
condiţiilor operaţionale aparţinând zonelor în care aeronava operează. 
   2.3.1.3. Puterea canalelor adiacente. Puterea unui emiţător de bord cu ecart de 8,33 kHz, în
orice condiţii de operare, atunci când este măsurată pentru o lăţime de bandă a canalului de 7 kHz
centrată pe primul canal adiacent cu ecart de 8,33 kHz trebuie să nu depăşească -45 dB sub
puterea purtătoarei emiţătorului. Puterea canalului adiacent de mai sus trebuie să ia în considerare
spectrul tipic al vocii. 
    Spectrul vocii este presupus a avea un nivel constant între 300 şi 800 Hz şi este atenuat cu 10
dB pe octavă peste 800 Hz. 
   2.3.1.4. Modulaţia. Trebuie să poată fi atins un factor de modulaţie de vârf de cel puţin 0,85. 
   2.3.1.5. Trebuie asigurate mijloace pentru a menţine factorul de modulaţie mediu la cea mai
mare valoare practică fără supramodulaţie. 



   2.3.2. Funcţia de recepţie 
   2.3.2.1. Stabilitatea în frecvenţă. Acolo unde este utilizată spaţierea (ecartul) canalelor la 8,33
kHz în conformitate cu volumul V al prezentei reglementări, frecvenţa radio de operare trebuie să
nu varieze cu mai mult de 0,0005 la sută faţă de frecvenţa alocată. 
   2.3.2.2. Sensibilitatea. 
   2.3.2.2.1. După ce s-a ţinut cont de neadaptarea fiderilor la bord, de pierderile prin atenuări şi de
variaţia diagramei polare ale antenei, sensibilitatea funcţiei de recepţie trebuie să fie astfel încât să
asigure în marea majoritate a situaţiilor un semnal de ieşire audio având un raport semnal
util/semnal nedorit de 15 dB, cu un semnal radio modulat în amplitudine (A3E) 50 la sută, având o
intensitate a câmpului electric de 75 de microvolţi pe metru (minus 109 dBW/m2). 
    La planificarea echipamentelor VHF pentru distanţe extinse poate fi presupusă o sensibilitate a
funcţiei de recepţie la bord de 30 de microvolţi pe metru. 
   2.3.2.3. Lăţimea benzii efective acceptabile pentru echipamentele de recepţie cu canale spaţiate
la 100 kHz, 50 kHz sau 25 kHz. Atunci când este acordat la un canal specificat în volumul V al
prezentei reglementări ca având lăţimea de 25 kHz, 50 kHz sau 100 kHz, funcţia de recepţie
trebuie să asigure o lăţime a benzii efective de acceptare după cum urmează: 
   a) în zonele în care sunt utilizate sisteme cu purtătoare decalată, funcţia de recepţie trebuie să
asigure un semnal audio de ieşire adecvat atunci când semnalul specificat la pct. 2.3.2.2 are o
frecvenţă purtătoare decalată cu până la 8 kHz faţă de frecvenţa alocată; 
   b) în zonele în care nu sunt utilizate sisteme cu purtătoare decalată, funcţia de recepţie trebuie
să asigure un semnal audio de ieşire adecvat, atunci când semnalul specificat la pct. 2.3.2.2. are o
frecvenţă purtătoare în limita a plus sau minus 0,005 la sută faţă de frecvenţa alocată. 
   2.3.2.4. Lăţimea benzii efective acceptabile pentru echipamentele de recepţie cu canale spaţiate
la 8,33 kHz. Atunci când este acordat la un canal specificat în volumul V al prezentei reglementări
ca având o lăţime de bandă de 8,33 kHz, funcţia de recepţie trebuie să asigure o lăţime a benzii
efective acceptabile după cum urmează: 
   a) în zonele în care sunt utilizate sisteme cu purtătoare decalată, funcţia de recepţie trebuie să
asigure un semnal audio de ieşire adecvat atunci când semnalul specificat la pct. 2.3.2.2 are o
frecvenţă purtătoare în limita a 2,5 kHz faţă de frecvenţa alocată; şi 
   b) în zonele în care nu sunt utilizate sisteme cu purtătoare decalată, funcţia de recepţie trebuie
să asigure un semnal audio de ieşire adecvat atunci când semnalul specificat la pct. 2.3.2.2 are o
frecvenţă purtătoare în limita a plus sau minus 0,0005 la sută faţă de frecvenţa alocată. Informaţii
suplimentare referitoare la lăţimea benzii efective acceptabile sunt conţinute în anexa la partea II. 
    Lărgimea benzii efective acceptabile include deviaţia Doppler. 
    Când se utilizează sisteme cu purtătoare decalată (conform punctelor 2.3.2.3 şi 2.3.2.4),
performanţele receptorului pot fi degradate atunci când sunt recepţionate două sau mai multe
semnale purtătoare decalate având puteri similare. Prin urmare se recomandă o atenţie sporită la
implementarea sistemelor cu purtătoare decalată. 
   2.3.2.5. Rejecţia canalelor adiacente. Funcţia de recepţie trebuie să asigure o rejecţie efectivă a
canalelor adiacente după cum urmează: 
   a) 60 dB sau mai mult, la plus sau minus 8,33 kHz faţă de frecvenţa alocată şi 40 dB sau mai
mult, la plus sau minus 6,5 kHz; 
    Zgomotul de fază al oscilatorului local al receptorului trebuie să fie suficient de redus pentru a
împiedica orice degradare a capacităţii receptorului de a rejecta semnalele în afara purtătoarei. Un
nivel al zgomotului de fază mai bun decât minus 99 dBc/Hz la un decalaj de 8,33 kHz faţă de
frecvenţa purtătoare este necesar pentru conformarea cu cerinţele de rejecţie a canalelor
adiacente cu 45 dB în toate condiţiile de operare. 
   b) 50 dB sau mai mult, la plus sau minus 25 kHz faţă de frecvenţa alocată şi 40 dB sau mai mult
la plus sau minus 17 kHz; 
   c) 50 dB sau mai mult, la plus sau minus 50 kHz faţă de frecvenţa alocată şi 40 dB sau mai mult
la plus sau minus 35 kHz; 
   d) 50 dB sau mai mult la plus sau minus 100 kHz faţă de frecvenţa alocată. 
   2.3.2.6. Oricând este practic, sistemele de recepţie trebuie să asigure o caractaristică de rejecţie
efectivă a canalelor adiacente de 60 dB sau mai mult la plus sau minus 25 kHz, 50 kHz şi 100 kHz



faţă de frecvenţa alocată pentru sistemele prevăzute pentru a opera în medii de transmisie cu
canale spaţiate la 25 kHz, 50 kHz şi respectiv 100 kHz. 
    Planificarea frecvenţelor se face în mod normal plecând de la presupunerea unei rejecţii
efective a canalelor adiacente de 60 dB la plus sau minus 25 kHz, 50 kHz sau 100 kHz faţă de
frecvenţa alocată, după cum este potrivit dat fiind mediul de transmisie cu canale spaţiate. 
   2.3.2.7. În cazul receptoarelor conforme cu pct. 2.3.2.3 sau 2.3.2.4, utilizate în zone în care sunt
implementate sisteme cu purtătoare decalată, caracteristicile funcţiei de recepţie trebuie să fie
astfel încât: 
   a) răspunsul pe frecvenţa audio împiedică nivelurile parazite ale frecvenţelor heterodine audio
care rezultă la recepţia a două sau mai multe frecvenţe purtătoare decalate; 
   b) circuitele receptorului pentru reglarea semnalelor audio, dacă sunt asigurate, operează în
mod satisfăcător în prezenţa frecvenţelor heterodine audio care rezultă la recepţia a două sau mai
multe frecvenţe purtătoare decalate. 
   2.3.2.8. VDL - Performanţele privind imunitatea la interferenţe 
   2.3.2.8.1. Pentru echipamentele prevăzute pentru a fi utilizate la operarea în mod independent a
serviciilor care aplică tehnologii DSB-AM şi VDL la bordul aceleiaşi aeronave, funcţia de recepţie
trebuie să asigure un semnal de ieşire audio adecvat şi inteligibil cu o intensitate a câmpului
electric al semnalului util nu mai mult de 150 de microvolţi pe metru (minus 102 dBW/m2) şi cu o
intensitate a câmpului electric a semnalului VDL nedorit cu cel puţin 50 dB mai mare decât
intensitatea dorită a câmpului electric pe orice canal alocabil aflat la 100 kHz sau mai mult distanţă
faţă de canalul alocat semnalului util. 
    Acest nivel al performanţelor privind imunitatea la interferenţe asigură o performanţă a
receptorului compatibilă cu influenţa măştii spectrului RF al VDL specificată în partea I a prezentei
reglementări, pct. 6.3.4, cu o izolare efectivă emiţător/receptor de 68 dB. Performanţele mai bune
ale emiţătoarelor şi receptoarelor pot conduce la necesitatea unei izolaţii reduse. 
   2.3.2.8.2. După 1 ianuarie 2002, funcţia de recepţie a tuturor echipamentelor noi prevăzute
pentru a fi utilizate la operarea în mod individual a serviciilor care aplică tehnologii DSB-AM şi VDL
la bordul aceleiaşi aeronave trebuie să respecte prevederile de la pct. 2.3.2.8.1. 
   2.3.2.8.3. După 1 ianuarie 2005, funcţia de recepţie a tuturor echipamentelor prevăzute pentru a
fi utilizate la operarea în mod individual a serviciilor care aplică tehnologii DSB-AM şi VDL la bordul
aceleiaşi aeronave trebuie să respecte prevederile de la pct. 2.3.2.8.1, sub rezerva prevederilor de
la pct. 2.3.2.8.4. 
   2.3.2.8.4. Cerinţele pentru conformarea obligatorie cu prevederile de la pct. 2.3.2.8.3 trebuie
stabilite în baza acordurilor regionale de navigaţie aeriană care să specifice spaţiul aerian în care
se operează şi termenele de implementare. 
   2.3.2.8.4.1. Acordurile menţionate la pct. 2.3.2.8.4 trebuie să asigure notificarea prealabilă cu cel
puţin doi ani înaintea obligativităţii conformării sistemelor de bord. 
   2.3.3. Performanţele privind imunitatea la interferenţe 
   2.3.3.1. După 1 ianuarie 1998, sistemul de recepţie pentru comunicaţiile VHF trebuie să asigure
performanţe satisfăcătoare în prezenţa produşilor de intermodulaţie de ordinul trei cauzaţi de două
semnale de emisie (broadcast) modulate FM VHF ale căror niveluri la intrarea în receptor sunt de
minus 5 dBm. 
   2.3.3.2. După 1 ianuarie 1998, sistemul de recepţie pentru comunicaţiile VHF trebuie să nu fie
desensibilizat în prezenţa produşilor de intermodulaţie de ordinul trei cauzaţi de două semnale de
emisie (broadcast) modulate FM VHF ale căror niveluri la intrarea în receptor sunt de minus 5
dBm. 
    Materialul îndrumător referitor la criteriile de imunitate care trebuie utilizate pentru atingerea
performanţelor prevăzute la punctele 2.3.3.1 şi 2.3.3.2 este conţinut în anexa la partea a II-a, pct.
1.3. 
   2.3.3.3. După 1 ianuarie 1995 toate echipamentele noi ale sistemelor de recepţie de bord pentru
comunicaţiile VHF trebuie să respecte prevederile de la punctele 2.3.3.1 şi 2.3.3.2. 
   2.3.3.4. Sistemelore de recepţie de bord pentru comunicaţiile VHF care răspund standardelor de
performanţă privind imunitatea, prevăzute la punctele 2.3.3.1 şi 2.3.3.2 trebuie puse în serviciu la
cea mai apropiată dată posibilă. 



   2.4. Caracteristicile sistemului de comunicaţii HF cu bandă laterală unică folosit la furnizarea
serviciilor aeronautice mobile 
   2.4.1. Caracteristicile sistemului SSB HF aer-sol, acolo unde este utilizat la furnizarea serviciilor
aeronautice mobile, trebuie să fie în conformitate cu următoarele specificaţii. 
   2.4.1.1. Domeniul de frecvenţă 
   2.4.1.1.1. Echipamentele SSB HF trebuie să deţină capacitatea de a opera la orice frecvenţă
purtătoare (de referinţă) cu bandă laterală unică (SSB) disponibilă serviciilor de comunicaţii
aeronautice mobile (R) din banda de la 2,8 MHz la 22 MHz şi necesară pentru respectarea
planului aprobat pentru alocarea în regiunea(regiunile) în care sistemul este prevăzut a opera, şi
trebuie să fie în conformitate cu prevederile relevante ale "Regulamentelor radio". 
    A se vedea introducerea volumului V al prezentei reglementări, capitolul 3 şi figurile 2-1 şi 2-2*. 
    Conferinţa administrativă mondială pentru radio-comunicaţii privind serviciile de comunicaţii
aeronautice mobile (R) a ITU de la Geneva, 1978, a stabilit un nou plan de alocare a
frecvenţelor(Apendicele 27, Aer la "Regulamentele radio"), bazat pe benzile laterale unice, care
înlocuieşte planul de alocare iniţial, bazat pe benzi laterale duble. Conferinţa mondială pentru
radio-comunicaţii din 1995 a redenumit acest appendix ca Appendix-ul S.27. O serie de modificări
minore au fost aduse în cadrul conferinţei mondiale pentru radio-comunicaţii din 1997. 
   2.4.1.1.2. Echipamentele trebuie să deţină capacitatea de a opera pe frecvenţe ce constituie
multiplii întregi de 1 kHz. 
   2.4.1.2. Selectarea benzii laterale 
   2.4.1.2.1. Banda laterală transmisă trebuie să fie aceea aflată de partea frecvenţelor superioare
frecvenţei purtătoare (de referinţă). 
   2.4.1.3. Frecvenţa purtătoare (de referinţă) 
   2.4.1.3.1. Utilizarea canalelor trebuie să se facă în conformitate cu tabelul frecvenţelor
purtătoare (de referinţă) de la 27/16 şi cu planul de alocare de la 27/186 la 27/207 inclusiv (sau la
frecvenţe stabilite pe baza 27/21, după caz) al Appendix-ului S.27. 
    Este prevăzut ca numai frecvenţa purtătoare (de referinţă) să fie promulgată prin planuri
regionale şi publicaţii aeronautice. 
   2.4.1.4. Clase de emisie şi suprimarea purtătoarei 
   2.4.1.4.1. Sistemul trebuie să utilizeze clasa de emisie cu purtătoare suprimată J3E (de
asemenea J7B şi J9B, după caz). Acolo unde este utilizat sistemul SELCAL conform prevederilor
de la capitolul 3, partea II, echipamentul trebuie să utilizeze clasa H2B de emisie. 
   2.4.1.4.2. Până la 1 februarie 1982 staţiile aeronautice şi staţiile de bord trebuie să fi introdus
clasa(ele) adecvată(e) de emisie prevăzute la pct. 2.4.1.4.1. Începând cu această dată, utilizarea
clasei A3E de emisie trebuie să fie întreruptă, exceptând cazurile prevăzute la pct. 2.4.1.4.4. 
   2.4.1.4.3. Până la 1 februarie 1982 staţiile aeronautice şi staţiile de bord echipate pentru
operarea cu bandă laterală unică trebuie să fie, de asemenea, echipate pentru a transmite emisii
de clasă H3E acolo unde este necesar pentru a se asigura compatibilitatea cu recepţia prin
intermediul echipamentelor cu bandă laterală dublă. Începând cu această dată, utilizarea clasei
H3E de emisie trebuie să fie întreruptă, exceptând cazurile prevăzute la pct. 2.4.1.4.4. 
   2.4.1.4.4. Pentru staţiile implicate în mod direct în operaţiunile de căutare şi salvare care
utilizează frecvenţele 3023 kHz şi 5680 kHz, trebuie utilizată clasa de emisie J3E; totuşi, întrucât
pot fi implicate şi servicii de comunicaţii mobile maritime şi de pe ţărm, este permisă utilizarea
claselor de emisie A3E şi H3E. 
   2.4.1.4.5. După 1 aprilie 1981 niciun echipament nou DSB nu mai trebuie instalat. 
   2.4.1.4.6. Emiţătoarele staţiilor de bord trebuie să deţină capacitatea de suprimare a purtătoarei
cu cel puţin 26 dB faţă de puterea de vârf a înfăşurătoarei (Pp) pentru clasele de emisie J3E, J7B
şi J9B. 
   2.4.1.4.7. Emiţătoarele staţiilor aeronautice trebuie să deţină capacitatea de suprimare a
purtătoarei cu cel puţin 40 dB faţă de puterea de vârf a înfăşurătoarei (Pp) pentru clasele de emisie
J3E, J7B şi J9B. 
   2.4.1.5. Lăţimea benzii de frecvenţe audio 
   2.4.1.5.1. Pentru emisiile radiotelefonice, frecvenţele audio trebuie să fie limitate la valori între
300 şi 2700 Hz iar lăţimea de bandă ocupată de alte emisii autorizate trebuie să nu depăşească



limita superioară a emisiilor J3E. Prin specificarea acestor limite, totuşi, nu trebuie subînţeleasă
nicio restricţie a extinderii lor în ceea ce priveşte alte emisii decât J3E, presupunându-se că sunt
respectate limitele emisiilor nedorite (a se vedea pct. 2.4.1.7). 
    Pentru tipurile de emiţătoare ale staţiilor aeronautice şi ale celor de la bord instalate iniţial
înainte de 1 februarie 1983 frecvenţele audio vor fi limitate la 3000 Hz. 
   2.4.1.5.2. Pentru alte clase de emisii autorizate frecvenţele de modulaţie trebuie să fie astfel
încât să fie respectate limitele spectrului prevăzute la pct. 2.4.1.7. 
   2.4.1.6. Toleranţa în frecvenţă 
   2.4.1.6.1. Stabilitatea elementară în frecvenţă a funcţiei de emisie pentru clasele de emisie J3E,
J7B sau J9B trebuie să fie astfel încât diferenţa dintre purtătoarea reală a transmisiei şi frecvenţa
purtătoare (de referinţă) să nu depăşească: 
   - 20 Hz pentru echipamentele de la bord; 
   - 10 Hz pentru echipamentele de la sol. 
   2.4.1.6.2. Stabilitatea elementară în frecvenţă a funcţiei de recepţie trebuie să fie astfel încât,
date fiind stabilităţile în frecvenţă ale funcţiei de emisie specificate la pct. 2.4.1.6.1, diferenţa totală
de frecvenţă dintre funcţia de la sol şi cea de la bord obţinută în timpul serviciului şi incluzând
deviaţia Doppler, să nu depăşească 45 Hz. Totuşi, o diferenţă mai mare între frecvenţe trebuie
permisă în cazul aeronavelor supersonice. 
   2.4.1.7. Limitele spectrului 
   2.4.1.7.1. Pentru tipurile de emiţătoare ale staţiilor de la bord instalate iniţial înainte de 1
februarie 1983 şi care utilizează clasele de emisie cu bandă laterală unică H2B, H3E, J3E, J7B
sau J9B puterea medie a oricărei emisii pe oricare frecvenţă discretă trebuie să fie mai mică decât
puterea medie (Pm) a emiţătorului în conformitate cu următoarele: 
   - pe orice frecvenţă decalată faţă de frecvenţa alocată cu 2 kHz sau mai mult, până la 6 kHz, cu
cel puţin 25 dB; 
   - pe orice frecvenţă decalată faţă de frecvenţa alocată cu 6 kHz sau mai mult, până la 10 kHz,cu
cel puţin 35 dB; 
   - orice frecvenţă decalată faţă de frecvenţa alocată cu 10 kHz sau mai mult: 
   a) pentru emiţătoarele staţiilor de la bordcu 40 dB; 
   b) pentru emiţătoarele staţiilor aeronautice după relaţia 

[43 + 10 log10Pm(W)]dB 

   2.4.1.7.2. Pentru emiţătoarele staţiilor de la bord instalate iniţial după 1 februarie 1983 şi pentru
emiţătoarele staţiilor de la bord aflate în uz începând cu 1 februarie 1983 şi care utilizează clasele
de emisie cu bandă laterală unică H2B, H3E, J3E, J7B sau J9B, puterea de vârf a înfăşurătoarei
(Pp) oricărei emisii pe orice frecvenţă discretă trebuie să fie mai mică decât puterea de vârf a
înfăşurătoarei (Pp) emiţătorului în conformitate cu următoarele: 
   - pe orice frecvenţă decalată faţă de frecvenţa alocată cu 1,5 kHz sau mai mult, până la 4,5 kHz,
cu cel puţin 30 dB; 
   - pe orice frecvenţă decalată faţă de frecvenţa alocată cu 4,5 kHz sau mai mult, până la 7,5
kHz,cu cel puţin 38 dB; 
   - pe orice frecvenţă decalată faţă de frecvenţa alocată cu 7,5 kHz sau mai mult: 
   a) pentru emiţătoarele staţiilor de la bord cu 43 dB; 
   b) pentru emiţătoarele staţiilor aeronautice: 
   - pentru puteri ale emiţătorului până la inclusiv 50 W după relaţia  

[43 + 10 log10Pp(W)]dB 

   - pentru puteri ale emiţătorului mai mari de 50 W cu 60 dB. 
    A se vedea figurile 2-1 şi 2-2. 
   2.4.1.8. Puterea 



   2.4.1.8.1. Echipamentele staţiilor aeronautice. Exceptând cele permise prin prevederile relevante
ale Appendix-ului S27 la "Regulamentele radio" ale ITU, puterea de vârf a înfăşurătoarei (Pp)
furnizată liniei de transmisie a antenei pentru clasele de emisie H2B, H3E, J3E, J7B sau J9B
trebuie să nu depăşească o valoare maximă de 6 kW. 
   2.4.1.8.2. Echipamentele staţiilor de la bord. Puterea de vârf a înfăşurătoarei (Pp) furnizată liniei
de transmisie a antenei pentru clasele de emisie H2B, H3E, J3E, J7B sau J9B trebuie să nu
depăşească 400 W, exceptând situaţiile prevăzute în Appendix-ul S27 la "Regulamentele radio"
ale ITU după cum urmează: 
    S27/68 nu este recunoscut faptul că puterea utilizată de emiţătoarele de la bord poate practic să
depăşească limitele specificate la numărul 27/60; totuşi, utilizarea unei astfel de puteri crescute
(care, în mod normal, nu ar trebui să depăşească 600 W Pp) trebuie să nu provoace interferenţe
dăunătoare staţiilor care utilizează frecvenţe, în conformitate cu principiile tehnice pe care se
bazează Planul de alocare; 
    S27/60 dacă nu se specifică altfel în partea II a acestui Appendix, puterile de vârf ale
înfăşurătoarei furnizate liniei de transmisie a antenei trebuie să nu depăşească valorile maxime
indicate în tabelul de mai jos; puterile de vârf efectiv radiate corespunzătoare sunt presupuse a fi
egale cu două treimi din aceste valori. 

Clasa de emisie Staţiile Puterea de vârf maximă a 
înfăşurătoarei (Pp)

H2B, J3E, J7B, J9B, A3E*,
H3E* (modulaţie 100%)

Staţii aeronautice 
Staţii de la bord

6 kW 
400 W

Alte emisii precum A1A, F1B Staţii aeronautice 
Staţii de la bord

1,5 kW 
100 W

* A3E şi H3E trebuie utilizate numai pe frecvenţele 3023 kHz şi 5680 kHz

   2.4.1.9. Metoda de operare. Trebuie utilizat un singur canal simplex.  

   2.5. Caracteristicile sistemului de comunicaţii voce prin satelit (SATVOICE) 
   Notă. -  
    Materialul de îndrumare pentru implementarea serviciului aeronautic mobil prin satelit este
prezentat în Manualul pentru serviciile aeronautice mobile (de rută) prin satelit (Manual on the
Aeronautical Mobile Satellite (Route) Service - Doc. 9925). Material de îndrumare suplimentar
pentru sistemele SATVOICE este prezentat în Manualul operaţiunilor de voce prin satelit (Satellite
Voice Operations Manual - Doc. 10038) şi în Manualul pentru comunicaţii şi supraveghere bazate
pe performanţă (Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual - Doc.
9869). 
   2.5.1. Pentru convorbiri sol-aer, sistemul SATVOICE trebuie să fie capabil să contacteze
aeronava şi să permită părţii de la sol a sistemului să furnizeze cel puţin următoarele: 
   a) convorbiri sigure; 
   b) nivel de prioritate, după cum este definit în tabelul 2-1; şi 
   c) număr SATVOICE pentru aeronavă, care este codul de adresă al aeronavei, exprimat ca
număr octal, format din 8 cifre. 
   2.5.2. Pentru convorbiri sol-aer, sistemul SATVOICE trebuie să fie capabil de a localiza aeronava
în spaţiul corespunzător, indiferent de satelit şi de staţia de sol (GES - ground earth station) la care
este conectată aeronava. 
   2.5.3. Pentru convorbiri aer-sol, sistemul SATVOICE trebuie să fie capabil: 
   a) să contacteze staţia aeronautică de sol, prin intermediul unui număr SATVOICE asignat, care
este un număr unic de 6 cifre sau un număr al reţelei publice de telefonie în comutaţie (public
switched telephone network - PSTN); şi 
   b) să permită echipajului şi/sau sistemului de bord să specifice nivelul de prioritate al convorbirii,
după cum este definit în tabelul 2-1.  



Tabelul 2-1. Nivelele de prioritate pentru convorbirile SATVOICE (aer-sol şi sol-aer)  

Nivel de prioritate Categoria aplicaţiei

1/EMG/Q15 Urgenţă (cel mai ridicat) Siguranţa zborului Pericol şi urgenţă Pentru utilizarea de către echipajul de
zbor atunci când este cazul

2/HGH/Q12 Operaţional ridicat (al doilea în ordinea
priorităţii) Siguranţa zborului

Siguranţa zborului Asignat în mod uzual pentru convorbiri
între aeronavă şi ANSP

3/LOW/Q10 Operaţional scăzut (al treilea în ordinea
priorităţii) Siguranţa zborului

Regularitatea zborului, meteorologie, administrativ Asignat
în mod uzual pentru convorbiri între operatorii aerieni şi
aeronavele lor

4/PUB/Q9 Neoperaţional (cel mai scăzut) Nu priveşte
siguranţa zborului Corespondenţă publică

Figuri pentru Capitolul 2 

Figura 2-1. Limitele spectrului prevăzute (din punct de vedere al puterii medii) pentru tipurile de
emiţătoare ale staţiilor de la bord şi pentru tipurile de emiţătoare ale staţiilor aeronautice instalate

iniţial înainte de 1 februarie 1983 

Limitele spectrului 1
 

Figura 2-2. Limitele spectrului prevăzute (din punct de vedere al puterii de vârf) pentru
emiţătoarele staţiilor de la bord şi pentru emiţătoarele staţiilor aeronautice aflate în uz începând cu

1 februarie 1983 

Limitele spectrului 2
 

CAPITOLUL 3
Sistemul SELCAL 

   3.1. Acolo unde este instalat un sistem SELCAL, trebuie aplicate următoarele caracteristici de
sistem: 
   a) Indicativul emis. Fiecare indicativ emis trebuie compus din două impulsuri audio consecutive,
fiecare impuls conţinând două tonuri transmise simultan. Impulsurile trebuie să aibă o durată de
1,0 plus sau minus 0,25 secunde, separate de un interval de 0,2 plus sau minus 0,1 secunde. 
   b) Stabilitatea. Frecvenţa tonurilor emise trebuie menţinută cu o toleranţă de plus sau minus
0,15 la sută pentru a asigura funcţionarea adecvată a decodorului de la bord. 
   c) Distorsiune. Distorsiunea audio totală a semnalului RF emis trebuie să nu depăşească 15 la
sută. 
   d) Procente de modulaţie. Semnalul RF emis de staţia radio de la sol trebuie să conţină, în limita
a 3 dB, cantităţi egale ale celor două tonuri modulate. Combinaţia tonurilor trebuie să rezulte într-o
înfăşurătoare de modulaţie având un procent nominal de modulaţie cât mai mare posibil şi în
niciun caz mai mic de 60 la sută. 
   e) Tonuri emise. Codurile tonurilor trebuie să fie compuse din diferite combinaţii ale tonurilor
listate în tabelul următor şi desemnate prin culoare şi literă conform indicaţiilor: 

Desemnare Frecvenţă (Hz)



Roşu A 312,6

Roşu B 346,7

Roşu C 384,6

Roşu D 426,6

Roşu E 473,2

Roşu F 524,8

Roşu G 582,1

Roşu H 645,7

Roşu J 716,1

Roşu K 794,3

Roşu L 881,0

Roşu M 977,2

Roşu P 1 083,9

Roşu Q 1 202,3

Roşu R 1 333,5

Roşu S 1 479,1

   Nota 1:  
    Trebuie menţionat faptul că tonurile sunt spaţiate prin Log-10,045 pentru a se evita posibilitatea
combinaţiilor armonice. 
   Nota 2:  
    În conformitate cu principiile de aplicare dezvoltate de a şasea sesiune a Diviziei de comunicaţii,
singurele coduri utilizate în prezent la nivel internaţional sunt selectate din grupul roşu. 
   Nota 3:  
    Material îndrumător referitor la utilizarea sistemelor SELCAL este conţinut în anexa la partea a
II-a. 
   Nota 4:  
    Tonurile Roşu P, Roşu Q, Roşu R şi Roşu S sunt aplicabile începând cu 1 septembrie 1985, în
conformitate cu pct. 3.2. 
   3.2. Începând cu 1 septembrie 1985, staţiile aeronautice care trebuie să comunice cu aeronave
echipate cu sisteme SELCAL trebuie să aibă encodere SELCAL în conformitate cu grupul roşu din
tabelul frecvenţelor pentru tonuri de la pct. 3.1. După 1 septembrie 1985, pot fi utilizate indicativele
SELCAL care utilizează codurile Roşu P, Roşu Q, Roşu R şi Roşu S. 

CAPITOLUL 4
Circuitele aeronautice de voce 

   4.1. Prevederi tehnice referitoare la comutarea şi semnalizarea circuitelor aeronautice de voce
pentru aplicaţiile sol-sol 
   Notă:  
    Materialul îndrumător referitor la implementarea comutării şi semnalizării circuitelor aeronautice
de voce, pentru aplicaţiile sol-sol, este conţinut în "Manualul pentru comutarea şi semnalizarea
circuitelor de voce sol-sol pentru serviciile de trafic aerian (ATS)" (Doc 9804). Materialul include
explicarea termenilor, parametrii de performanţă, îndrumare pentru tipurile elementare de apelare
şi pentru funcţii suplimentare, trimiteri la standardele internaţionale ISO/IEC şi la recomandările
ITU-T adecvate, îndrumări pentru utilizarea sistemelor de semnalizare, detalii ale schemei de
numerotare recomandate şi îndrumări asupra migrării către schemele viitoare. 
   4.1.1. Utilizarea comutării şi semnalizării pe circuitele de voce pentru interconectarea unităţilor
ATS care nu sunt interconectate prin circuite dedicate trebuie să se facă pe baza acordurilor între
părţile implicate. 



   4.1.2. Aplicarea comutării şi semnalizării circuitelor aeronautice de voce trebuie să se facă pe
baza acordurilor regionale de navigaţie aeriană. 
   4.1.3. Cerinţele pentru comunicaţiile ATC definite în RACR-ATS, secţiunea 6.2, trebuie
îndeplinite prin implementarea unuia sau a mai multor tipuri de apelare dintre cele de mai jos: 
   a) acces instantaneu; 
   b) acces direct; şi 
   c) acces indirect. 
   4.1.4. În plus faţă de capacitatea de a efectua apeluri telefonice elementare, următoarele
funcţionalităţi trebuie asigurate pentru a îndeplini cerinţele prevăzute în RACR-ATS: 
   a) mijloace de indicare a identităţii părţii apelante/apelate; 
   b) mijloace de iniţiere a apelurilor urgente/prioritare; şi 
   c) capacităţi privind conferinţele. 
   4.1.5. Caracteristicile circuitelor utilizate în comutarea şi semnalizarea circuitelor aeronautice de
voce trebuie să se conformeze standardelor internaţionale ISO/IEC şi recomandărilor ITU-T
adecvate. 
   4.1.6. Sistemele de semnalizare digitale trebuie utilizate oriunde utilizarea lor poate fi justificată
din următoarele puncte de vedere: 
   a) calitatea îmbunătăţită a serviciilor; 
   b) echipamente îmbunătăţite pentru utilizatori; sau 
   c) costuri reduse, acolo unde calitatea serviciilor este menţinută. 
   4.1.7. Caracteristicile tonurilor de supraveghere care trebuie utilizate (precum ton de apel,
ocupat, număr indisponibil) trebuie să se conformeze recomandărilor ITU-T adecvate. 
   4.1.8. Pentru a profita de beneficiile interconectării reţelelor aeronautice de voce, regionale şi
naţionale, trebuie utilizată schema internaţională de numerotare a reţelelor telefonice aeronautice. 

CAPITOLUL 5
Emiţătorul locator pentru situaţii de urgenţă (ELT) pentru operaţiunile de căutare şi salvare 

   5.1. Generalităţi 
   5.1.1. Până la 1 ianuarie 2005, emiţătoarele locatoare pentru situaţii de urgenţă trebuie să
opereze fie pe ambele frecvenţe de 406 MHz şi 121,5 MHz fie doar pe frecvenţa de 121,5 MHz. 
   Notă:  
    Începând cu 1 ianuarie 2000, emiţătoarele ELT care operează pe frecvenţa 121,5 MHz trebuie
să se conformeze caracteristicilor tehnice îmbunătăţite cuprinse la pct. 5.2.1.8. 
   5.1.2. Toate echipamentele emiţătoarelor locatoare pentru situaţii de urgenţă, care operează pe
frecvenţa de 406 MHz trebuie să respecte prevederile de la pct. 5.3. 
   5.1.3. Toate echipamentele emiţătoarelor locatoare pentru situaţii de urgenţă care operează pe
frecvenţa de 121,5 MHz trebuie să respecte prevederile de la pct. 5.2. 
   5.1.4. Începând cu 1 ianuarie 2005, emiţătoarele locatoare pentru situaţii de urgenţă trebuie să
opereze pe frecvenţele de 406 MHz şi 121,5 MHz în mod simultan. 
   5.1.5. Toate emiţătoarele locatoare pentru situaţii de urgenţă, instalate la sau după 1 ianuarie
2002 trebuie să opereze în mod simultan pe frecvenţele de 406 MHz şi 121,5 MHz. 
   5.1.6. Caracteristicile tehnice pentru componenta de 406 MHz a unui emiţător ELT integrat
trebuie să fie în conformitate cu pct. 5.3. 
   5.1.7. Caracteristicile tehnice pentru componenta de 121,5 MHz a unui emiţător ELT integrat
trebuie să fie în conformitate cu pct. 5.2. 
   5.1.8. Statele trebuie să ia măsurile necesare în vederea stabilirii unui registru pentru
emiţătoarele ELT care operează pe frecvenţa de 406 MHz. Informaţiile acestui registru referitoare
la emiţătoarele ELT trebuie să fie puse imediat la dispoziţia autorităţilor pentru căutare şi salvare.
Statele trebuie să se asigure că acest registru este actualizat ori de câte ori este necesar. 
   5.1.9. Informaţiile registrului referitoare la emiţătoarele ELT trebuie să includă următoarele: 
   a) indicativul emiţătorului (exprimat în forma unui indicativ alfanumeric format din 15 caractere
hexazecimale); 
   b) producătorul emiţătorului, modelul şi, când este disponibil, numărul de serie al producătorului; 



   c) numărul de aprobare de tip COSPAS-SARSAT*; 
    (*COSPAS = sistem spaţial pentru căutarea navelor aflate în dificultate 
    SARSAT = urmărire asistată de sateliţi pentru căutare şi salvare) 
   d) nume, adresă (poştală şi e-mail) şi număr de telefon în caz de urgenţă, al proprietarului şi al
operatorului; 
   e) nume, adresă (poştală şi e-mail) şi număr de telefon al altor persoane de contact în caz de
urgenţă (două, dacă este posibil) care cunosc proprietarul şi operatorul; 
   f) producătorul aeronavei şi tipul; şi 
   g) culoarea aeronavei. 
   Nota 1:  
    Diferite protocoale de codare sunt puse la dispoziţia statelor. Depinzând de protocolul adoptat,
statele pot include, la libera alegere, una dintre următoarele informaţii ca informaţii suplimentare de
identificare, care trebuie înregistrate: 
   a) indicativul operatorului aerian şi numărul de serie al operatorului; sau 
   b) codul de adresă al aeronavei de 24 de biţi; sau 
   c) naţionalitatea aeronavei şi înmatricularea. 
    Indicativul operatorului aerian este alocat operatorului de către OACI prin intermediul
administraţiei de stat, iar numărul de serie al operatorului este alocat de către operator din blocul
de la 0001 la 4096. 
   Nota 2:  
    La libera alegere, depinzând de măsurile luate, statele pot include şi alte informaţii relevante la
înregistrare, precum ultima zi de înmatriculare, data de expirare a bateriei şi amplasarea
emiţătorului ELT în aeronavă (de exemplu "emiţător ELT primar" sau "ambarcaţiune de salvare nr.
1"). 
   5.2. Specificaţii pentru componenta de 121,5 MHz a emiţătorului pentru localizarea în situaţii de
urgenţă (ELT) pentru operaţiunile de căutare şi salvare 
   Nota 1:  
    Informaţii referitoare la caracteristicile tehnice şi performanţele operaţionale ale emiţătoarelor
ELT care operează pe frecvenţa de 121,5 MHz sunt conţinute în documentul RTCA DO-183 şi
documentul Organizaţiei europene pentru echipamentele de aviaţie civilă (EUROCAE) ED.62. 
   Nota 2:  
    Caracteristicile tehnice ale emiţătoarelor locatoare pentru situaţii de urgenţă care operează pe
frecvenţa de 121,5 MHz sunt conţinute în Recomandarea M.690-1 a ITU-R. 
   5.2.1. Caracteristici tehnice 
   5.2.1.1. Emiţătoarele locatoare pentru situaţii de urgenţă (ELT) trebuie să opereze pe frecvenţa
de 121,5 MHz. Toleranţa în frecvenţă trebuie să nu depăşească plus sau minus 0,005 la sută. 
   5.2.1.2. Emisiile provenind de la un emiţător ELT în condiţii şi poziţii normale ale antenei trebuie
să fie polarizate vertical şi primordial omnidirecţionale în plan orizontal. 
   5.2.1.3. În intervalul a 48 de ore de funcţionare continuă, la o temperatură de operare de minus
20oC, puterea de vârf efectiv radiată (PERP) trebuie ca în niciun moment să nu scadă sub 50
mW. 
   5.2.1.4. Tipul de emisie trebuie să fie A3X. Orice alt tip de modulaţie care respectă cerinţele de
la pct. 5.2.1.5, 5.2.1.6 şi 5.2.1.7 poate fi utilizat cu condiţia să nu prejudicieze localizarea cu
precizie a radiofarului de către echipamentul de căutare. 
   Notă:  
    Anumite emiţătoare ELT sunt echipate cu o capacitate opţională de voce (A3E) în plus faţă de
emisiile A3X. 
   5.2.1.5. Purtătoarea trebuie să fie modulată în amplitudine la un factor de modulaţie de de cel
puţin 0,85. 
   5.2.1.6. Modulaţia aplicată purtătoarei trebuie să aibă un factor de umplere minim de 33 la sută. 
   5.2.1.7. Emisia trebuie să aibă o caracteristică audio distinctă obţinută prin modularea în
amplitudine a purtătoarei cu o frecvenţă audio care baleiază descrescător de-a lungul unui
domeniu de nu mai puţin de 700 Hz între 1 600 Hz şi 300 Hz şi cu o rată de repetare a baleierii
între 2 Hz şi 4 Hz. 



   5.2.1.8. După 1 ianuarie 2000, emisia trebuie să includă o frecvenţă purtătoare clar definită,
diferită de componentele benzilor laterale de modulaţie; în particular, cel puţin 30 la sută din putere
trebuie conţinută în orice moment în limita a plus sau minus 30 Hz faţă de frecvenţa purtătoare pe
121,5 MHz. 
   5.3. Specificaţii pentru componenta de 406 MHz a emiţătorului locator pentru situaţii de urgenţă
(ELT) pentru operaţiunile de căutare şi salvare 
   5.3.1. Caracteristici tehnice 
   Nota 1:  
    Caracteristicile de emisie pentru emiţătoarele locatoare pentru situaţii de urgenţă care operează
pe frecvenţa de 406 MHz sunt conţinute în recomandarea ITU-R M.633. 
   Nota 2:  
    Informaţii referitoare la caracteristicile tehnice şi performanţele operaţionale ale emiţătoarelor
ELT care operează pe frecvenţa de 406 MHz sunt conţinute în documentul RTCA DO-204 şi
documentul Organizaţiei europene pentru echipamentele de aviaţie civilă (EUROCAE) ED-62. 
   5.3.1.1. Emiţătoarele locatoare pentru situaţii de urgenţă trebuie să opereze pe unul din canalele
de frecvenţe alocate pentru utilizarea în banda de la 406,0 la 406,1 MHz. 
   Notă:  
    Planul de alocare COSPAS - SARSAT al canalelor pentru operarea pe frecvenţa de 406 MHz
este conţinut în documentul COSPAS - SARSAT C/S T.012. 
   5.3.1.2. Perioada de timp dintre emisii trebuie să fie 50 de secunde plus sau minus 5 la sută. 
   5.3.1.3. În intervalul a 24 de ore de funcţionare continuă, la o temperatură de operare de - 20oC,
puterea de ieşire a emiţătorului trebuie să fie în limita a 5 W plus sau minus 2 dB. 
   5.3.1.4. Emiţătoarele ELT care operează pe frecvenţa de 406 MHz trebuie să deţină capacitatea
de a emite mesaje digitale. 
   5.3.2. Codarea indicativului emiţătorului 
   5.3.2.1. Emiţătoarelor locatoare pentru situaţii de urgenţă care operează pe frecvenţa de 406
MHz trebuie să li se aloce un cod unic de identificare al emiţătorului sau al aeronavei pe care le
echipează. 
   5.3.2.2. Emiţătorul locator pentru situaţii de urgenţă trebuie codat fie în conformitate cu
protocolul de operator aeronautic, fie cu unul dintre protocoalele de utilizator de serie descrise în
apendicele la acest capitol, şi trebuie înregistrat la autoritatea corespunzătoare. 

Apendice 
la capitolul 5 

Codarea emiţătorului locator pentru situaţii de urgenţă (ELT) 
(a se vedea capitolul 5, pct. 5.3.2) 

   Notă:  
    O descriere detaliată a codării radiofarurilor este conţinută în Specificaţia pentru radiofarurile
COSPAS - SARSAT aflate în dificultate, care operează pe frecvenţa de 406 MHz (C/S T.001).
Următoarele specificaţii tehnice sunt specifice emiţătoarelor locatoare pentru situaţii de urgenţă
utilizate în aviaţie. 
   1. Generalităţi 
   1.1. Emiţătorul locator pentru situaţii de urgenţă (ELT) care operează pe frecvenţa de 406 MHz
trebuie să deţină capacitatea de a emite un mesaj digital programat care conţine informaţii
referitoare la emiţătorul ELT şi/sau aeronava pe care o echipează. 
   1.2. Emiţătorul ELT trebuie să fie codat în mod unic în conformitate cu pct. 1.3. şi trebuie
înregistrat la autoritatea corespunzătoare. 
   1.3. Mesajul digital emis de emiţătorul ELT trebuie să conţină fie numărul de serie al emiţătorului,
fie unul dintre următoarele elemente de informaţie: 
   a) indicativul operatorului aerian şi un număr de serie; 
   b) codul de adresă al aeronavei de 24 de biţi; 
   c) naţionalitatea aeronavei şi înmatricularea. 



   1.4. Toate emiţătoarele ELT trebuie proiectate pentru a operara împreună cu sistemele COSPAS
- SARSAT* şi trebuie să fie de un tip aprobat. 
   Notă:  
    Caracteristicile de emisie ale semnalului ELT pot fi confirmate prin utilizarea Standardului de
aprobare a tipului COSPAS - SARSAT (C/S T.007). 
    (COSPAS = sistem spaţial pentru căutarea navelor aflate în dificultate 
    SARSAT = urmărire asistată de sateliţi pentru căutare şi salvare) 
   2. Codarea emiţătoarelor ELT 
   2.1. Mesajul digital emis de emiţătorul ELT trebuie să conţină informaţii referitoare la formatul
mesajului, protocolul de codare, codul de ţară, date de identificare şi date de localizare, după caz. 
   2.2. În cazul emiţătoarelor ELT fără date de navigaţie trebuie utilizat formatul scurt de mesaj C/S
T.001, utilizând biţii de la 1 la 112. În cazul emiţătoarelor ELT cu date de navigaţie trebuie utilizat,
dacă este furnizat, formatul lung de mesaj C/S T.001, utilizând biţii de la 1 la 144. 
   2.3. Câmpul de date protejate 
   2.3.1. Câmpul de date protejate constând în biţii de la 25 la 85 trebuie protejat printr-un cod
corector de erori şi trebuie să reprezinte porţiunea din mesaj care trebuie să fie unică pentru
fiecare emiţător ELT aflat în dificultate. 
   2.3.2. Un indicator de format de mesaj desemnat prin bitul 25 trebuie setat la valoarea "0" pentru
a indica formatul scurt de mesaj sau la valoarea "1" pentru a indica formatul lung pentru
emiţătoarele ELT care deţin capacitatea de a furniza date de poziţie. 
   2.3.3. Un indicator de protocol trebuie desemnat prin bitul 26 şi trebuie setat la valoarea "1"
pentru protocoalele de utilizator şi de localizare a utilizatorului şi "0" pentru protocoalele de poziţii. 
   2.3.4. Un cod de ţară, care indică statul în care sunt disponibile date suplimentare referitoare la
aeronava care este echipată cu emiţătorul ELT, trebuie conţinut în biţii de la 27 la 36, care
desemnează un cod de ţară zecimal format din trei cifre exprimat în cod binar. 
   Notă:  
    Codurile de ţară se bazează pe codurile de ţară ale Uniunii internaţionale a telecomunicaţiilor
(ITU), prezentate în tabelul 4 din partea I, volumul I a "Listei ITU a indicativelor de zbor şi a
identităţilor numerice". 
   2.3.5. Biţii de la 37 la 39 (protocoalele de utilizator şi de localizare a utilizatorului) sau biţii de la
37 la 40 (protocoalele de localizare) trebuie să indice unul dintre protocoalele în care valorile "001"
şi "011" sau "0011", "0100", "0101", şi "1000" sunt utilizate pentru aviaţie aşa cum arată exemplele
conţinute în acest apendice. 
   2.3.6. Mesajul ELT digital trebuie să conţină fie numărul de serie al emiţătorului, fie un indicativ al
aeronavei sau al operatorului după cum este prezentat mai jos. 
   2.3.7. În cazul protocolului serial de utilizator şi al celui serial de localizare a utilizatorului (indicat
prin bitul 26=1 şi biţii de la 37 la 39 fiind "011"), datele de identificare de serie trebuie codate în cod
binar cu cel mai puţin semnificativ bit la dreapta. Biţii de la 40 la 42 trebuie să indice tipul datelor
de identificare de serie codate pentru emiţătorul ELT unde: 
   - "000" indică faptul că numărul de serie al emiţătorului ELT (în cod binar) este codat în biţii de la
44 la 63; 
   - "001" indică faptul că operatorul aerian (trei litere codate utilizând codul Baudot modificat,
prezentat în tabelul 5-1) şi un număr de serie (în cod binar) sunt codaţi în biţii de la 44 la 61 şi
respectiv de la 62 la 73; 
   - "011" indică faptul că codul de adresă al aeronavei de 24 de biţi este codat în biţii de la 44 la 67
şi că fiecare număr al unui emiţător ELT suplimentar (în cod binar) instalat la bordul aceleiaşi
aeronave este codat în biţii de la 68 la 73. 
   Notă:  
    Statele trebuie să se asigure că fiecare radiofar codat cu codul de ţară al statului este codată în
mod unic şi înregistrată într-o bază de date. Codarea unică a seriilor radiofarurilor poate fi facilitată
prin includerea numărului certificatului de aprobare a tipului COSPAS- SARSAT, care este un
număr unic alocat de COSPAS-SARSAT pentru fiecare model aprobat de emiţător ELT, ca parte
din mesajul ELT. 



   2.3.8. În cazul protocolului de utilizator sau localizare a utilizatorului pentru aviaţie (indicat prin
bitul 26=1 şi biţii de la 37 la 39 fiind "001"), naţionalitatea aeronavei şi înmatricularea trebuie
codate în biţii de la 40 la 81, utilizând codul Baudot modificat, prezentat în tabelul 5-1 pentru
codarea a şapte caractere alfanumerice. Aceste date trebuie aliniate la dreapta, caracterul "spaţiu"
al codului Baudot modificat ("100100"") fiind utilizat acolo unde nu există niciun caracter. 
   2.3.9. Biţii 84 şi 85 (protocolul de utilizator sau de localizare a utilizatorului) sau bitul 112
(protocoalele de localizare) trebuie să indice orice emiţător care constituie sursa unei emisii care
poate fi integrată în emiţătorul ELT. 
   2.3.10. În cazul protocoalelor de localizare standard şi al celor naţionale, toate datele de
identificare şi de localizare trebuie codate în cod binar având cel mai puţin semnificativ bit aliniat la
dreapta. Indicativul operatorului aerian (cod de 3 litere) trebuie codat pe 15 biţi utilizând un cod
Baudot modificat (tabelul 5-1) care foloseşte numai cei mai din dreapta 5 biţi per literă şi care
elimină cel mai din stânga bit, care pentru litere are valoarea 1. 

Tabelul 5-1.
Codul Baudot modificat 

Codul Codul

Litera MSB LSB Figura MSB LSB

A 111000 (-)* 011000

B 110011

C 101110

D 110010

E 110000 3 010000

F 110110

G 101011

H 100101

I 101100

J 111010 8 001100

K 111110

L 101001

M 100111

N 100110

O 100011 9 000011

P 101101 0 001101

Q 111101 1 011101

R 101010 4 001010

S 110100

T 100001 5 000001

U 111100 7 011100

V 101111

W 111001 2 011001

X 110111 / 010111

Y 110101 6 010101

Z 110001

()** 100100

MSB = cel mai semnificativ bit
LSB = cel mai puţ�in semnificativ bit
* = cratimă�
** = spa�ţiu

    Exemple de codare 



    Numărul ELT de serie 

Tabel 1
 

    Codul de adresă al aeronavei 

Tabel 2
 

    Indicativul operatorului aerian şi numărul de serie 

Tabel 3
 

    Înmatricularea aeronavei 

Tabel 4
 

    T = Tipul radiofarului: 
    = 000 indică faptul că numărul de serie al emiţătorului ELT este codat; 
    = 001 indică faptul că operatorul aerian şi numărul de serie al emiţătorului ELT sunt codate; 
    = 011 indică faptul că codul de adresă de 24 de biţi al aeronavei este codat. 
    C = Bitul indicator al certificatului: 
    = 1 - pentru a indica faptul că numărul certificatului de aprobare a tipului COSPAS- SARSAT
este codat în biţii de la 74 la 83 şi 
    = 0 - în celelalte cazuri 
    F = Indicator al formatului: 
    = 0 - mesaj cu format scurt; 
    = 1 - mesaj cu format lung. 
    A = Dispozitiv de radiolocaţie auxiliar: 
    = 00 - fără dispozitiv de radiolocaţie auxiliar; 
    = 01 - 121,5 MHz; 
    = 11 - alt dispozitiv de radiolocaţie auxiliar. 
   Nota 1:  
    10 biţi, toţi având valoarea 0 sau având o utilizare naţională. 
   Nota 2:  
    Numărul certificatului de aprobare a tipului COSPAS- SARSAT în cod binar cu cel mai puţin
semnificativ bit la dreapta, sau având o utilizare naţională. 
   Nota 3:  
    Număr de serie, în cod binar cu cel mai puţin semnificativ bit la dreapta, al emiţătorului ELT
auxiliar instalat la bordul aceleiaşi aeronave sau valoare implicită 0 în cazul în care este instalat un
singur emiţător ELT. 
    Exemplu de codare (protocolul de localizare a utilizatorului)  

25 26 ←27 ←37 ←40 ←86 ←107 ←113 ←133

36→ 39→ 85→ 106→ 112→ 132→ 144→

83→

1 1 10 3 44 2 21 1 12 13 12



1 1 CC T DATE DE
IDENTIFICARE (CA ÎN

ORICARE DINTRE
PROTOCOALELE DE
UTILIZATOR DE MAI

SUS)

A COD BCH DE
21 BIŢI

CORECTOR
DE ERORI

E LATITUDINE LONGITUDINE COD BCH
DE 21 BIŢI

CORECTOR
DE ERORI

1 7 4 1 8 4

N
/

DEG
0-90

MIN
0-56

E / DEG
0-
180

MIN
0-56

S (1d) (4m) W (1d) (4m)

    CC = Codul de ţară 
    E = Sursa datelor de poziţie codate: 1 - Dispozitiv intern de navigaţie, 0 - Dispozitiv extern de
navigaţie 

25 26 ←27 ←37 ←86 107 ←113 ←133
36→ 40→ ←41 106→ 112 132→ 144→

85→

← 61 BIŢI → ← 26 BIŢI →

1 1 10 4 45 21 6 20 12

1 0 CC

PC
DATE DE IDENTIFICARE LATITUDINE

LONGITUDINE

CODUL
BCH

DE 21
BIŢI

SD ΔLATITUDINE ΔLONGITUDINE

CODUL
BCH

DE 21
BIŢI

24 1 9 1 10 1 5 4 1 5 4

0011 CODUL DE ADRESĂ DE
24 BIŢI AL AERONAVEI

N=0
S=1

LAT
DEG
0-90

(1/4d)

E=0
W=1

LON
DEG
0-180
(1/4d)

=0
+=1

M
I
N
U
T
E

0-30
(1m)

S E
C U
N D
E 0-
56

(4s)

=0
+=1

M
I
N
U
T
E

0-30
(1m)

S 
E 
C 
U 
N 
D 
E 

0-56
(4s)

0101

15 9

INDICATIVUL
OPERATORULUI

AERIAN

NR.
DE

SERIE
1-511

0100

10 14

NR. C/STA 1-
1023

NR. DE
SERIE 
1-16383

    CC = Codul de ţară 
    PC = Codul protocolului 
    0011 indică faptul că codul de adresă de 24 de biţi al aeronavei este codat; 
    0101 indică faptul că agenţia operatoare şi numărul de serie sunt codate; 
    0100 indică faptul că numărul de serie al emiţătorului ELT este codat. 
    SD = Date suplimentare 
    biţii 107-110 = 1101; 
    bitul 111 - sursa datelor de poziţie codate (1 = internă; 0 = externă); 
    bitul 112: 
    1 - dispozitiv auxiliar de radiolocaţie pe frecvenţa 121,5 MHz; 
    0 - alt dispozitiv auxiliar de radiolocaţie sau niciun astfel de dispozitiv. 
   Nota 1:  
    Detalii suplimentare privind codarea protocolului pot fi găsite în Specificaţiile COSPAS-SARSAT
pentru radiofarul pentru situaţii de dificultate care operează pe frecvenţa de 406 MHz (C/S T.001). 
   Nota 2:  
    Toate datele de identificare şi localizare trebuie codate în cod binar cu cel mai puţin semnificativ
bit la dreapta, exceptând indicativul operatorului aerian (cod de 3 litere). 
   Nota 3:  
    Pentru detalii privind codul corector de erori BCH, a se vedea Specificaţiile COSPAS-SARSAT
pentru radiofarul pentru situaţii de dificultate care operează pe frecvenţa de 406 MHz (C/S T.001). 
    Exemplu de codare (protocol naţional de localizare) 

25 26 ←27 ←37 ←86 107 ←113 ←133



36→ 40→ ←41 106→ 112 132→ 144→

85→

← 61 BIŢI PDF-1→ BCH-1 ← 26 BIŢI PDF-2→ BCH-2

1 1 10 4 45 21 6 7 7 6 12

1 0 CC 1000

18 biţi ID 27 biţi LATITUDINE LONGITUDINE

CODUL
BCH

DE 21
BIŢI

SD

ΔLATITUDINE ΔLONGITUDINE

NU
CODUL

BCH
DE 21
BIŢI

18 1 7 5 1 8 5 1 2 4 1 2 4

NR. DE
IDENTIFICARE

NAŢIONAL
N=0
S=1

G 
R 
A 
D 
E 

0-90
(1d)

M
I
N
U
T
E

0-58
(2m)

E=0
W=1

G
R
A
D
E
0-

180
(1d)

M 
I 
N 
U 
T
E 

0-58
(2m)

-=0
+=1

M
I
N
U
T
E

0-3
(1m)

S
E
C
U
N
D
E
0-
56

(4s)

-=0
+=1

M
I
N
U
T
E

0-3
(1m)

S
E
C
U
N
D
E

0-56
(4s)

    CC = Codul de ţară 
    ID = Date de identificare - 8 biţi de date de identificare constând dintr-un număr de serie alocat
de autoritatea naţională corespunzătoare 
    SD = Date suplimentare 
    biţii 107-109 = 110; 
    bitul 110 - indicator de date suplimentare descriind utilizarea biţilor de la 113 la 132: 
    1 - poziţia delta; 
    0 - alocare naţională; 
    bitul 111 - sursa datelor de poziţie codate: 
    1 - internă; 
    0 externă; 
    bitul 112: 
    1 - dispozitiv auxiliar de radiolocaţie pe frecvenţa 121,5 MHz; 
    0 - alt dispozitiv auxiliar de radiolocaţie sau niciun astfel de dispozitiv. 
    NU = Utilizare naţională = 6 biţi rezervaţi pentru utilizare naţională (identificarea suplimentară a
tipului de radiofar sau alte utilizări). 
   Nota 1:  
    Detalii suplimentare privind codarea protocolului pot fi găsite în specificaţiile COSPAS-SARSAT
pentru radiofarul pentru situaţii de dificultate care operează pe frecvenţa de 406 MHz (C/S T.001). 
   Nota 2:  
    Toate datele de identificare şi localizare trebuie codate în cod binar cu cel mai puţin semnificativ
bit la dreapta. 
   Nota 3:  
    Pentru detalii privind codul corector de erori BCH, a se vedea specificaţiile COSPAS-SARSAT
pentru radiofarul pentru situaţii de dificultate care operează pe frecvenţa de 406 MHz (C/S T.001). 


