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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 1 
 
АПАРАТУРА КАНАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ  
 
1. МЕТА РОБОТИ:   
1.1. Вивчити конструкцію, комплектацію та   монтаж  стійки СІП-60. 
1.2. Придбати навики перевірки каналу “на себе”. 
1.3. Вміти обробляти результати вимірювань та  встановлювати їх в 

відповідності з діючим нормами. 
 
2. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
2.1. СІП-60 – стійка індивідуального перетворення. 
2.2. Псофометр. 
 
3. ПОПЕРЕДНЕ (ДОМАШНЕ) ЗАВДАННЯ: 
3.1. По рекомендованій літературі вивчити призначення СІП. 
3.2. Вивчити схему 12 – канальної групи СІП-60, призначення 

елементів. 
3.3. Підготувати бланк звіту, таблиці для записування результатів 

вимірювань, графіків. 
3.4. Визначити частоту даного каналу в спектрі першої групи на 

виході СІП, якщо на вхід каналу подати струм з частотою 800 Гц. 
(Номер каналу для кожної бригади задано в табл. 1) 
 
 Таблиця 1                                                                                       
№ бригади     1                2     3     4     5     6     7     8 
Номер 

каналу 
    1    11            10     9        8       7     1     2 

Несуча 
частота 

   64           68    72    76    80    84   108  104 

  
4. ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
4.1. По рекомендованій літературі та додатку до роботи вивчити 

конструкцію, склад обладнання та монтаж стійки СІП-60 /СІП-36/. 
4.2.    Перевірка каналу “на себе”.  
          Для перевірки каналу “на себе” необхідно на платі захисту та 

комутації провести слідуючи операції: 
- зняти з„єднувальну колодку першої групи передачі та прийому   
           1Гр, 2ГР, ЗГР; 
- з„єднати шнуровою парою станційні гнізда передачі з гніздами входу   

підсилювача “Вх. УС”;   рис. 1. 
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     Лін              СТ                    вх. Під.           вих. Під.                Лін               
СТ 

 
                                          
   
 
                                      1. гр.                                                                    1. гр 
 
  
 
Рисунок 1. 
 - з„єднати шнуровою парою  гнізда вихід підсилювача “Вих. Під” з 

станційними   гніздами прийому вимірюваної первинної групи. 
 -  на панелі неперметру поставити тумблер в положення “вкл”; 
 -  перемикач частоти встановити в вибране положення 10,8 кГц; 
 -  регулятором рівня “РЕГ РІВ” встановити необхідний рівень (1-1,5 

Нп) на виході генератора; 
 -  в гніздо “Вик. Ген” встановити штепсель шнурової пари, подати 

сигнал на  вимірюваний канал (“4 пер. лінія”). 
 -  перемикач вхідного опору встановити в положення відповідаючи 

умовами   вимірювання 600 Ом; 
 -  з„єднання гнізда “4 Пр. Лин” вимірюваного каналу та показника 

рівня 
    Рівень на виході каналу повинен бути рівний +0,5 Нп, (+4,3Дб). 
  Таким чином, можна перевірити справність будь-якого каналу первинних 
груп. 

 
 4.3. Вимірювання АЧХ каналу ТЧ. 
           Для вимірювання АЧХ каналу використовується схема зібрана 

по п. 4.2. Для цього необхідно: 
 - на вхід 4-провідного каналу “ 4 Пер. Лин” подати фіксовані частоти 

від  генератора з постійним рівнем – 13 дБ (-1,5 Нп), а показником рівня 
виміряти рівні на виході даного каналу, гніздо “4 Пер. Лин”. 

           Результати вимірювань знести в таблицю 2. 
Таблиця 2. 

f кГц 800 300 400 600 800 1000 1800 2000 2400 3000 

Lвих.дБ                     

S, дБ                     

ΔA, дБ                     

  
 Lвх = -13 дБ /-1,5 Нп/ 
           Кінцеве згасання підсилення визначається: 
  ΔSзал = Lвих – Lвх, а нерівномірність частотної характеристики для 

вимірювання кінцевого підсилення каналу визначається по формулі:  
 ΔS = S800 – Sf . 
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        Побудувати характеристику відхилення залишкового згасання 
ΔA = φ( f ) і зробити висновки про якість каналу, ΔS = φ( f ) характеристика 
будується в шаблоні рис. 2 який зроблений на основі норм на відхилення 
залишкового           згасання каналу. 

 
ΔA 
 1,4             
 
           
         0,7 
         0,6 
        
 
           0                                                                                                                        

f кГц 
                     0,3      0,6      0,8      1,0                       1,8     2,0      2,4      3,0      

3,4 
       - 0,6                                                                                                                          
Рисунок 2. 
4.4. Вимірювання амплітудної характеристики каналу 
        Амплітудна характеристика представляє собою залежність 

       Lвих = φ (Lвх)  або S = φ (Lвх) при f = 800 Гц 

       Схема вимірювань залишається попередньою. 
       Для дослідження впливу обмежувача амплітуд (ОА). Амплітудна 

характеристика каналу вимірюється в каналі з увімкнутим ОА. Для 
переключення ОА необхідно витягти БИП досліджуваного каналу та 
переставити дужку. Від генератора панелі ПЗК на вхід 4-провідного 
каналу подається струм частотою 800 Гц, та рівнем –13 дБ (-15 Нп). На 4-
провідному виході каналу за допомогою регулятору підсилення УНЧ на 
блоці БИП встановлюється рівень 4,3 дБ (+0,5 Нп). 

        Потім при постійній частоті генератора (f = 800 Гц) вимірюють 
фіксовані  значення рівнів на виході генератора від  -13 до +4,3 дБ                  
(-1,5 до +0,5 Нп), а показником рівня вимірюються рівні на виході каналу. 

        Результати вимірювань заносяться в таблицю 3 і будуються 
графіки   Lвих = f (Lвх) 

для каналу з увімкненим та вимкненим обмежувачем амплітуд. 
     Проаналізувати отримані результати. 
       Таблиця 3 
 

  Lвх. дБ/Нп/  
 

Lвих. дБ/Нп/ 
 без ОА                                                                                                                                         
 
Lвих. дБ/Нп/ з ОА                                                                                                                                                      
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4.5. Вимірювання перешкод в каналі. 
         Для вимірювання псофометричної напруги перешкод 

використовується псофометр УНП-60, який вмикається на 4-провідний 
вихід каналу       (гніздо 4 прм. лін.) При цьому 4-провідний вхід 
вимірюваного каналу слід навантажити опором 600 Ом. Перемикачі роду 
робіт псофометру поставити в положення “ФТЛФ”, “600 Ом”.  Напруга 
перешкод в каналі не повинна перебільшувати 0,2 мВпс. 

        Зробити висновки по виконаним вимірюванням. 
 
 
5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
5.1. Призначення стійки СІП. 
5.2. Призначення компенсаційних контурів. 
5.3. В яких каналах увімкнуті фільтри К-140 та РФ-3860, їх призначення. 
5.4. Різниця блоків БІП 12-канальної групи. 
5.5. Величини вхідних опорів  з боку спектрів 60-108 кГц. Чим вони 

визначаються? 
5.6. Призначення вимірювального підсилювача. 
5.7. В яких випадках обмежувач амплітуд повинен бути увімкнений, а в 

яких   вимкнутий? 
 
6. ЗМІСТ ЗВІТУ: 
6.1. Найменування. Мета роботи, перелік обладнання. 
6.2. Призначення та основні електричні характеристики стійки СІП-60. 
6.3. Комплектація стійки. 
6.4. Схема перевірки каналу “на себе”. 
6.5. Результати розрахунків та вимірів. 
6.6. Графік АЧХ та амплітудної характеристики каналу. 
6.7. Висновки про якість вимірюваного каналу. 
 
 
7. ЛІТЕРАТУРА: 
7.1. Дивногорцев Г.Н.,  Новиков В.А.,  Фарбер Ю.Д. 
Аппаратура дальней связи М. Связь,  1970  с  145-155. 
7.2.    Аппаратура сетей связи.  Справочник М. Связь 1980  г. 
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                            ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 2 
 
АПАРАТУРА ГРУПОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ СГП К – 60П 

 
1. МЕТА РОБОТИ:   
1.1. Вивчити норми і методику вимірювань електричних параметрів 

типових групових трактів. 
1.2. Навчитись вимірювати основні електричні характеристики групових 

трактів, оброблювати  результати вимірювань і встановлювати їх 
відповідно дійсним нормам. 

1.3. Вміти вести експлуатаційно-технічну документацію. 
 
2. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
2.1. Стійка СГП К-60П. 
2.2. Вимірювальний пульт. 
 
3. ПОПЕРЕДНЕ (ДОМАШНЕ) ЗАВДАННЯ:  
3.1. По рекомендованій літературі вивчити призначення, основні 

електричні характеристики, структурну схему і номінальні рівнів в 
вимірювальних точках стійки СГП. 

3.2. Підготовити бланк звіту, який повинен містити: 
3.2.1. Схеми вимірювань. 
3.2.2. Таблиці. 
3.2.3. Мету роботи. 
3.2.4. Основне обладнання і прилади. 
 
4. ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
    Увага: 
         При виконанні роботи необхідно строго додержуватись правил 

техніки безпеки: 
 -  вимірювальні прилади необхідно заземлювати, 
-   при включенні приладів в мережу напругою 220В і необхідно бути 

обережним. 
      Вимірювання виконуються в “розріз” на стійках СГП двух кінцевих 

станцій, одночасно для обох напрямків передачі. 
 
4.1. Вимірювання діаграми рівнів первинного групового тракту. 
       Для цього необхідно: 
- зібрати схему рис.1.                                                     
встановити на ВГ (І П-300) сигнал частотою 82 кГц і рівнем  -39дБп 
(вимірювач рівнів підключити паралельно високоомним входом) і 

подати  його на вхід ПППГ  станції передачі  (в ТНОУ –39дБп), (-4,5Нп). 
Входом ПГ КП  гніздо “вх. СИО” (верхні гнізда піддону ПППГ). 

?????%201_14.doc
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-  на вході тракту прийому (на прийомній станції) встановити рівень -
11,5дБн (в ТНОУ  -5дБп), (- 0,6 Нп) гніздо “вих. СИО” (верхні гнізда 
піддона ППрПГ). 

4.2. Вимірювання амплітудно-частотної характеристики ПГ тракту. 
    Вимірювання виконати шляхом безпосереднього відліку показань ВР. 
- зібрати схему рис.1, тобто схема вимірювання залишається 

попередньою. 
- на вхід первинного групового тракту  станції передачі від вимірю-

вального генератора ВГ подати сигнал з постійним вимірювальним рівнем 
-39 дБп і з частотами 60,6,  62, 64, 68, 72, 76, 80, 82, 88, 92, 96, 100, 104, 
106, 107,6 кГц (починати вимірювання на f = 82 кГц) 

- на прийомній станції з допомогою вимірювача рівня ВУ з вхідним 
опором 135 Ом вимірюється і встановлюється рівень прийому –11,5 дБп 
на  f = 82 кГц. а потім вимірюються рівні струмів усіх частот, які вказані 
вище. 

        Результати вимірювань заносяться у таблицю 1.   
Таблиця 1. 

Lвх, дБп     - 52 - 42,5 - 32 - 22 - 20 - 18 - 16 - 15 - 14 

Lвих, дБп          

            

По отриманим  результатам побудувати графік Lвих =   (f ) 
Зробити висновки . 
5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
5.1. По яким параметрам здійснюється перевірка групових трактів? 
5.2. Які номінальні рівні на вході та виході первинного і вторинного 

групових  трактів? 
5.3. Призначення панелі вимірювального підсилювача (ПИУС) на стійці           
       СГП-К-60П. 
5.4. Принцип роботи АРП по групам. 
 
6. ЗМІСТ ЗВІТУ: 
6.1. Мета роботи. 
6.2. Основні прилади та обладнання 
6.3. Схема для вимірювань. 
6.4. Таблиці з результатами вимірювань. 
6.5. Графіки АЧХ первинного і вторинного групового тракту. 
6.6. Висновки по кожному пункті виконаної роботи. 
 
7. ЛІТЕРАТУРА: 
7.1. В.С. Ромбо   Ю.Д. Фарбер. “ Измерение характеристик 

многоканаль- 
ных систем связи .“ М. Связь, 1977 г. с 9-12, 35-37. 
7.2. Б.Д. Бомштейн “Настройка многоканальных систем уплотнения 

кабелей связи” М., Связь, 1977 г. с 7-13.                                                                                                                                                          
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 3 
 
КІНЦЕВА АПАРАТУРА ЛІНІЙНОГО ТРАКТУ СП К – 60П 
(СЛУК  – ОП К - 60П) 
 
1.МЕТА РОБОТИ:  
1.1. Вивчити норми та методику вимірювання електричних 

характеристик лінійного тракту. 
1.2. Навчитись вимірювати основні характеристики  лінійних трактів, 

обробляти результати вимірювань і встановити їх згідно діючим нормам. 
1.3. Вміти вести експлуатаційно-технічну документацію.         
 
2. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
2.1. Стійки лінійних підсилювачів та коректорів (СЛУК-ОП) 
       системи передачі К-60П. 
2.2. Вимірювальні пульти ВП-300. 
 
3. ПОПЕРЕДНЄ (ДОМАШНЕ) ЗАВДАННЯ: 
3.1. По рекомендованій літературі вивчити структуру побудови лінійного 
       тракту СП К60-П. 
3.2. Підготувати бланк звіту якій повинен вміщувати: 
- таблиці для запису результатів вимірювань; 
- схеми вимірювань; 
- мета роботи; 
- прилади та обладнання. 
 
4. ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
 Увага!  При виконанні роботи необхідно строго виконувати правила   
              техніки  безпеки : 
      -  вимірювальні прилади необхідно заземлювати; 
      - при увімкненні приладів в електромережу напругою 220В 
         необхідно бути обережним. 
 Примітка Вимірювання виконуються  на двох кінцевих станціях  
  СП К- 60П,   обладнання цих станцій розташовано в лабораторії АЦСП 

та майстернях БЕЗ. З‟єднання двох станцій здійснюється через штучну 
лінію. 

 
4.1. Вимірювання діаграм рівнів на ділянці КП-КП. 
           Зібрати схему  рис. 1.                                                        
           При цьому на вхід лінійного тракту КП1 першої системи передачі 

в гніздо “Вх.” плати ПЗФ СЛУК-ОП від вимірювального генератора 
подаються струми вимірювальних частот 17 кГц і 247 кГц з номінальним 
рівнем   – 42,5 дБн (по потужності – 36дБп) і з вихідним опором 135 Ом. 
На КП2 першої системи передачі до виходу лінійного підсилювача, гніздо 

?????%201_14.doc
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“вих.” ПУСЛ підключити селективний вимірювач рівня з  вхідним опором  
135 Ом . Вимірювання проводити в обох напрямках одночасно . 

            Номінальний відносний рівень на виході лінійного підсилювача:     
- при роботі без попереднього спотворення (на передачі КПН 

вимкнений) повинен дорівнювати -11,5дБп (-5дБон), (-0,55Нпп); 
- при роботі системи з попереднім спотворенням рівень на виході ПУСЛ 

повинен дорівнювати на частоті 17 кГц  -18дБон (-11,5дБп) на частоті             
247кГц  -7,5дБон (-1дБп). 

           Допустимим відхиленням рівня на струмах вимірювальних частот 
може бути  + 1,0дБ. Результати вимірювань занести в таблицю 1. 

  
     Таблиця 1. 

        F, кГц          17           111          247 

L, вих дБп    

L, вх  дБп    

Норма, дБп    

 
 
4.2. Вимірювання амплітудно-частотної характеристики лінійного 

тракту.   
            Схема вимірювань рис. 1 залишається попередньою. 
            На вхід лінійного тракту передаючої станції в гніздо “вх.” ПЗФ 

подати струми з рівнем –36 дБп  (-4,1 Нп) і частотою вказаною у таблиці 2. 
  
 Таблиця  2 
f, кГц 1

2 
1

7 
2

0 
30 40 50 70 80 10

0 
11

0 
120 13

0 
150 

Lвих,дБ
п 

             

                                                 
Продовження таблиці 2 

170 180 190 200 210 22
0 

230 240 247 252 

          

                                             
            На прийомі (2 системи передачі) на виході ПУСЛ гніздо “вих.” 

провести вимірювання рівнів на вказаних частотах вимірювальним 
вказівником рівня високоомним вхідним опором. 

            Вимірювання починаються та закінчуються контрольними 
вимірюваннями на частоті 247кГц. Розходження між  показаннями 
вимірювача рівня на початку та в кінці вимірювань повинно бути не 
більше   + 0,5дБ 

            Результати вимірювань занести в таблицю 2. 
            По виміряним даним побудувати АЧХ. Відхилення АЧХ від 

прямої, проведеної через точки 17 і 247 кГц в робочому діапазоні частот 
12…252 кГц може бути   ±2,5 дБ. 
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4.3. Вимірювання амплітудної характеристики лінійного тракту. 
       Вимірювання АХ лінійного тракту проводиться при вимкненні КПН 

на обох станціях. 
       Схема для вимірювання АХ згідно рис.1. 
       Вимірювання виконуються на частоті 160 кГц, яка подається від              

вимірювального генератора.   
       На вхід тракту передачі подається струм з рівнями вказаними у        

таблиці  3.   
 
 Таблиця 3. 

L вх, дБ -52 -42,5 -32 -22 -20 -18 -16 -15 -14 

L вих, дБ          

                                                  
             По отриманим результатам построїти амплітудну 

характеристику лінійного тракту. Зробити висновки.  
 
5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
5.1. По яким параметрам визначається якість лінійного тракту? 
5.2. Як нормується амплітудно-частотна характеристика ЛТ? 
5.3. Який номінальний рівень сигналу на виході лінійного підсилювача? 
 
6. ЗМІСТ ЗВІТУ: 
6.1. Мета роботи. 
6.2. Основне обладнання та прилади. 
6.3. Схема вимірювань. 
6.4. Таблиці з результатами вимірювань. 
6.5. Графіки амплітудно-частотної та амплітудної характеристики ЛТ. 
6.6. Висновки за кожний розділ виконаної роботи. 
 
7. ЛІТЕРАТУРА: 
7.1. Аппаратура сетей связи. Словарь под редакцией Шляхтера М.И., 
       Связь. 1980, с 64…69, 71…76. 
7.2. Норми на електричні параметри лінійних та групових трактів систем 

передачі. 
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                                   ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 4 
 
КАНАЛ ТЧ, ПОБУДОВАНИЙ ПО ПРИНЦИПУ ЧРК-АІМ 
 
1. МЕТА РОБОТИ: Дослідження роботи амплiтудно-iмпульсного 

модулятора. 
 
2. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
2.1. Вивчити теорему Котельникова стосовно дискретизацiї мовних 

сигналiв. 
2.2. Вивчити призначення та суть часової дискретизацiї сигналiв. 
2.3. Вивчити призначення АIМ I та II роду. 
2.4. Вивчити принцип часової селекцiї. 
2.5. Вивчити принципiальнi схеми АIМ та ПС (ВС). 
2.6. По додатку до лабораторної роботи вивчити функцiональну схему    
       лабораторного макету АIМ та ПС (ВС), якi дослiджуються. 
2.7. Пiдготувати бланк звiту (див. додаток). 
2.8. Пiдготувати вiдповiдi на питання: 
2.8.1. Що називається частотою дискретизацiї та як вона вибирається 
          при амплiтудно-iмпульсноiй модуляцiї? 
3.8.2. Як визначити перiод дискретизацiї мовних сигналiв? 
2.8.3. Що таке цикл передачi системи з ПРК (ВРК)? 
2.8.4. Пояснити призначення, принцип дiї схеми АIМ. 
 
3. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
3.1. Лабораторний макет АIМ-I; 
3.2. Генератор сигналiв низькочастотний; 
3.3. Осцилограф; 
3.4. Вимiрювач рiвня стiйки СЛР та мiлiвольтметр; 
3.5. Генератор iмпульсiв Г 5-54; 
 
4. ЗАВДАННЯ: 
4.1. Перевiрити дiю теореми Котельникова стосовно до мовних сигналiв        
       (0,3 - 3,4);    
4.2. Дослiдити за допомогою осцилографа форму сигналiв у 

вимiрювальних  точках тракту передачi (АIМ) та прийому (ВС); 
4.3. Зняти амплiтудно-частотну та амплiтудну характеристику каналу 
        в ПРК (ВРК). 
 
5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
5.1. Вимоги по технiцi безпеки: 
5.1.1. Перед включенням вимiрювальних приладiв в мережу 220В 

прилади необхiдно заземлити; 
5.1.2. Не слiд закорочувати вимiрювальними шнурами контрольнi гнізда 

тракту. 

?????%201_14.doc
?????%201_14.doc
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 УВАГА! Функцiональна схема АIМ-ПС (ВС), яка дослiджюється, 

показана на рис. 1. 
 5.2. Перевiрка дiї пристрою АIМ (теорема Котельникова) при рiзних 

значеннях  частоти дискретизацiї: 
 5.2.1. Пiдготувати до роботи генератор iмпульсiв Г5-54, для чого: 
 -    натиснути верхню кнопку перемикача "ЗАПУСК"; 
 -  натиснути чорну кнопку "10" та "ЧАСТОТА ПОВТОРЕННЯ" та 

встановити по чорнiй шкалi частоту 8 кГц; 
 -    натиснути кнопку "0" перемикача "ВРЕМЕННЫЙ СДВИГ"; 
 -   натиснути бiлу кнопку "х10" перемикача  "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ" та 

встановити по шкалi тривалiсть 30 мкс; 
 -   натиснути кнопку "х0,1" перемикача амплiтуди основного iмпульсу; 
 -   ручкою "АМПЛ." встановити 2В; 
 -   натиснути кнопку   
 -   пiдключити зовнiшнє навантаження 500 Ом до вихiдного гнiзда 1:1; 
 -   включити тумблер "СЕТЬ". 
5.2.2. За допомогою шнурiв виконати такi з„єднання: 
 -   вихiд генератора стiйки СЛР-I з„єднати з виходом пристрою АIМ, для 

чого одним шнуром з„єднати гнiздо виходу генератора (з входом пристрою 
АIМ), з гнiздом Гн. I макету АIМ, другим шнуром - друге гнiздо виходу 
генератора з одним з загальних гнiзд макету; 

 -   гнiздо Гн.II пристрою АIМ з гнiздом Гн. I4 цього ж пристрою. Таке 
з„єднання вiдповiдає включенню тракту передачi з трактом прийому, т.б. 
перевiрка каналу "НА СЕБЕ"; 

 -   до гнiзда 2 та “┴” пiдключити осцилограф, при цьому звернути увагу 
на вiдповiдне пiдключення загального проводу осцилографа та 
загального проводу макету АIМ-ПС (ВС), який досліджується; 

 -   подати на АIМ вiд генератору iмпульсiв сигнал з частотою 
дискретизації              8 кГц, для чого вихiд генератору подати на гнiзда 7 
та  “┴” пристрою АIМ. 

5.2.3. Включити напругу живлення, для чого: 
  -   натиснути кнопку "СЕТЬ" на панелi живлення стiйки СЛР,  далi 

почерзi натиском кнопок "+6", "-6", "-24" включити напругу живлення. При 
пiдключенiй напрузi живлення загоряються вiдповiднi лампочки; 

  -    подати напругу живлення на АIМ. 
5.2.4. Встановити на виходi генератора синусоїдальний сигнал з рівнем           

-10 дБ та частотою 3,4 кГц. На осцилографi спостерiгати форму сигналу 
та замалювати осцилограми. Далi на АIМ вiд генератор iмпульсiв Г 5-54 
подати сигнал з частотою 4 кГц (встановити на чорнiй шкалi частоту 4 
кГц). На осцилографi спостерiгати форму сигналу та замалювати 
осцилограму. 

 5.3. Зняти осцилограми напруг в контрольних точках пристрою АIМ-ПС 
(ВС). Не розбираючи попередню схему, вiд генератора iмпульсiв подати 
сигнал з частотою дискретизацiї 8 кГц. Почерговим підключення 
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осцилографа зняти форми сигналу у вимiрювальних точках та 
замалювати осцилограми. Вимiрювальнi точки показанi на графіках 
рис.3). 

5.4. Зняття амплiтудно-частотної характеристики каналу. Для зняття 
амплiтудно-частотної характеристики каналу необхiдно на вхiд тракту 
передачi (гнiзда Гн.I та "I") подавати з генератора сигнал з рiвнем -10 дБ у 
дiапазонi частот вiд 0,3 до 3,4 кГц. Вимiрювання проводити вимiрювачем 
рiвня на виходi (Гн. 2) тракту прийому. Вимiрювальнi данi занести до    
таблицi 1 та побудувати графік. 

 
Таблиця 1 
0.3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,6 2,0 2,4 3,4 

          

 
     6. ЗМIСТ ЗВIТУ: 
     6.1. Мета роботи. 
     6.2. Основне обладнання. 
     6.3. Функцiональнi схеми лабораторного макету АIМ-ПС (ВС). 
     6.4. Осцилограми. 
     6.5. Таблиця 1 з наслiдками вимірювань. 
     6.6. Графiк АЧХ по таблицi 1. 
     6.7. Висновки. 
 
     7. КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ: 
     7.1. Що таке канальний iнтервал i як його величина залежить вiд 
             кiлькостi каналiв в системi з ПРК (ВРК)? 
     7.2. Дати визначення АIМ-I та розкрити його значення. 
     7.3. Дати визначення АIМ-II та розкрити його значення. 
     7.4. Пояснити принцип дiї схеми АIМ. 
     7.5. Чим вiдрiзняється схема АIМ вiд схеми ПС (ВС)? 
 
     8. ЛIТЕРАТУРА: 
     8.1. Ю.В.Скалин, А.Г.Бернштейн, А.Д.Финкевич "Цифровые системы  
            передачи", М,Радио и связь, 1988г.    
      8.2. Додаток 
 
ДОДАТОК ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 
           Дослiдження амплiтудно-iмпульсного модулятора та часового 

селектора виконується на лабораторному макетi АIМ. Функцiональна 
схема лабораторного макету зображена на рис.1 додатку. Сигнал через 
пiдсилювач надходить на обмежувач великих напруг, який забезпечує 
захист тракту передачi та групового тракту вiд перевантаження, яке може 
виникнути вiд iмпульсних перешкод АТС та iнших причин. Далi сигнал 
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поступає на вхiд пiдсилювача низьких частот. Вiн забезпечує узгодження 
входу каналу (Rвх=600 Ом) з входом фiльтру (Rвх=6кОм). 

          Пiдсилювач зiбраний по схемi з негативним зворотнiм зв‟язком по 
струму. При невеликому коефiцiєнтi пiдсилення ця схема дає хорошу 
температурну стабiльнiсть. 

          Фiльтр нижнiх частот, який стоїть пiсля пiдсилювача, обмежує 
спектр телефонного каналу до частоти 3,4 кГц. З виходу фiльтру 
телефонний сигнал поступає на амплiтудно-iмпульсний модулятор (АIМ). 
Вiн перетворює аналоговий сигнал в дискретизований початковий сигнал 
(АIМ II) з частотою дискретизацiї Fд=8кГц. Iмпульси управлiння 
модулятора подаються з генераторного обладнання, iнверсуються та 
формуються мiкросхемою. ДДI-I навантажений на первинну обмотку 
iмпульсного трансформатора ТI. З вторинної обмотки трансформатору ТI 
iмпульси управлiння подаються на модулятор. На бази транзисторiв 
подаються також додатковi напруги, якi регулюються,-1,3 В, якi 
забезпечують необхiдний опiр модулятору в закритому станi транзисторiв 
VТ1 та VТ2 i тим самим збiльшують захист вiд виразних перехiдних 
впливiв мiж каналами. 

          На прийомi з виходу декодеру АIМ сигнал поступає на почасовий 
селектор (ВС), виконаний на двох транзисторах VT3 та VT4 по схемi 
компенсованого ключа. 

          Позитивне змiщення на бази транзисторiв забезпечується 
дільником R7,R6, що пiдвищує захист вiд виразних перехiдних  впливiв 
мiж каналами. 

          Для управлiння роботою почасового селектору використовується 
формувач, зiбраний на транзисторах V5. 

          В коло колектору цього транзистору включена первинна обмотка 
iмпульсного трансформатору Т2. Додатковий формувач необхiдний для   
одержання необхiдної потужностi iмпульсiв, якi управляють. При 
надходженнi канального iмпульсу потенцiал на виходi ДДI-2 пiдвищується 
i дiод VD2 закривається. На базу транзистора VT5 подається необхiдне 
змiщення вiд джерела 5 В i транзистор VT5 вiдкривається. При цьому на 
вториннiй обмотцi iмпульсного трансформатору Т2 виникають управляючi 
iмпульси. Почасовий селектор призначається для видiлення вiдлiкiв АIМ 
даного каналу з багатоканального   АIМ-сигналу. З виходу почасового 
селектору сигнал поступає на вхiд фiльтру нижнiх частот. 

           Фiльтр видiляє обгинаючу вiдлiкiв АIМ-сигналу та вiдновлює 
початковий телефонний сигнал з частотним спектром не вище 3,4 кГц. З 
виходу фiльтру нижнiх частот вiдновлений сигнал поступає на вхiд 
пiдсилювача, який зiбраний по схемi з негативним зворотнiм зв„язком по 
струму та напрузi. 

           Пiдсилювач призначений для узгодження вихiдного опору 
(Rвих=6кОм) з вихiдним опором каналу (Rвих=600 Ом). 
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       ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 5 
 
КОДЕР АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 
 
1. МЕТА РОБОТИ: Дослiдження кодера зважувального типу. 
 
2. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
2.1. Вивчити призначення та види кодуючих пристроїв ЦСП. 
2.2. Вивчити структурну схему, призначення вузлiв та принцип дiї 
       кодеру порозрядного зважування (див. додаток). 
2.3. Пiдготувати бланк звiту, в якому замалювати: 
2.3.1. Структурну схему кодеру з порозрядним зважуванням. 
2.3.2. Таблицi вимiрювань вiдповiдно до номеру бригади. 
 
3. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
3.1. Лабораторний макет кодеру. 
3.2. Вольтметр унiверсальний цифровий. 
3.3. Осцилограф. 
3.4. Блок IК лабораторного макету. 
4. ЗАВДАННЯ: 
4.1. Виконати кодування заданої амплiтуди напруги (вiдповiдно з 

номером бригади). 
4.2. Виконати розрахунок кроку квантування кодеру, який 

дослiджується. 
4.3. Зробити необхiднi висновки по роботi. 
4.4. Дати вiдповiдi на контрольнi запитання. 
 
5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
5.1. Вимоги по техницi безпеки: 
5.1.1. Вимiрювальнi прилади повиннi бути заземленi; 
5.1.2. При вмиканні вимiрювальних приладiв в мережу з напругою 220 В 

треба бути обережним; 
5.1.3. Щоб уникнути виходу макету та приладiв iз ладу 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вимiрювальними шнурами коротити контрольнi точки 
мiж собою та гнiздами “┴” ;   

5.2. Кодування заданої амплiтуди напруги (вiдповiдно до номеру 
бригади, табл.1).                                                                                       

Таблиця 1. 
Номер  

бригади 
1 2 3 4 5 6 

Амплiтуда 
АIМ сигналу,      
        В 

0,17 
1,41 
1,73 

0,23 
0,97 
1,93 

0,34 
1,26 
1,55 

0,42 
0,88 
2,18 

0,5 
1,08 
2,09 

0,55 
0,72 
1,88 

?????%201_14.doc
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5.2.1. Зiбрати схему кодеру, який дослiджується, для чого: 
-  подати на кодер тактову частоту вiд генераторного пристрою, 

з„єднавши      гнiздо "1" кодеру з гнiздом "1" блоку IК; 
- подати АIМ-сигнал на вхiд кодеру, з„єднавши гнiздо "3" з гнiздом АС 

блоку    IК; 
-  пiдключити осцилограф до гнiзда "5" блоку кодеру для спостереження  
   форми    IКМ-сигналу на виходi кодеру; 
-  пiдключити напругу живлення +6 В, -6 В, -24 В на блоцi живлення 

стійки    СЛР; 
 - включити напругу живлення блокiв IК та КОД. 
 5.2.2. Встановити амплiтуду АIМ-сигналу для кодування. Для цього за 

допомогою регуляторiв аналогового сигналу, який знаходиться на блоцi 
IК, встановити задану амплiтуду АIМ-сигналу (вiдповiдно табл. 1). 
Контроль вести по показанням цифрового вольтметру. 

5.2.3. Отримати кодову комбiнацiю IКМ-сигналу (згiдно табл. 1) на 
екранi осцилографу. На екранi осцилографу за допомогою регуляторiв 
"Развертка" та "Синхронiзацiя" встановити стiйке зображення та 
замалювати одержану п„ятирозрядну кодову комбiнацiю в звiт. 

     ПРИМIТКА  на екранi осцилографа п„ятирозрядна кодова комбiнацiя 
розташовується мiж двома одиничними iмпульсами з мiтками. Одержану 
на екранi осцилографу кодову групу порiвняти з iндикацiєю кодової 
послiдовностi на блоцi кодеру (свiтiння світлодіоду вiдповiдає рiвню "1"). 

5.2.4. Визначити величину напруги вхiдного сигналу АIМ при кодовiй 
комбiнацiї "00000". Величину вхiдного АIМ-сигналу слiд вимiрювати таким 
чином: 

 -  регулятор РАС на блоцi IК встановити у крайнє лiве положення, при 
цьому на екранi осцилографа повинна бути пряма лiнiя розгортки; 

 - змiнюючи положення регулятора РАС до появи на екранi 
осцилографа комбiнацiї "00000", обмеженої з двох бокiв одиничними 
iмпульсами з мiтками; 

 -   записати значення за показанням електронного вольтметру. 
 5.2.5. Виконати переклад кодової комбiнацiї в умовнi квантованi рівні. 

Переклад одержаних кодових комбiнацiй в умовнi рiвнi виробляється 
вiдповiдно з перетворюванням двоїчного коду в десятичний. Одержанi 
значення двоїчних кодових комбiнацiй в десятичному обчисленнi будуть 
вiдповiдати кiлькостi умовних квантованих рiвнiв АIМ-сигналу. 

 5.2.6. Визначити величину напруги шагу квантування. Величина шагу 
квантування визначається за формулою:    

де:  
                    -напруга АIМ-сигналу одержаної кодової комбiнацiї, 
                    -напруга кодової комбiнацiї "00000", 
                    -кiлькiсть умовних квантованих рiвнiв. 
 
     ПРИМIТКА:  Величину шагу квантування визначити для всiх значень, 
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  кодуючих АIМ-сигналiв. Одержанi значення     занести в 
  таблицю 2 та визначити середнє арифметичне значення. 
                                Зробити висновок. 
 Таблиця 2 
Амплiтуда АIМ-сигналу ∆U ∆Uсер 

   

 
6. ЗМIСТ ЗВIТУ: 
6.1. Мета роботи. 
6.2. Основне обладнання. 
6.3. Функцiональна схема кодера. 
6.4. Осцилограми. 
6.5. Таблицi з результатами вимiрювань. 
6.6. Висновки. 
 
7. КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ: 
7.1. Якi операцiї виконує кодуючий пристрiй та його призначення? 
7.2. Що називається шумом квантування? 
7.3. Чим вiдрiзняється кодери з рiвномiрною та нерiвномiрною шкалою 
        квантування? 
7.4. Призначення компоратора та матрицi R-2R. 
7.5. Як залежить тактова частота вiд розрядностi кодера? 
7.6. Як залежить величина шуму квантування вiд розрядностi кодера? 
      
    8. ЛIТЕРАТУРА: 
8.1. Ю.В.Скалiн, А.Д.Бернштейн, А.Г.Фiнкевич "Цифровые системы 

передачи", 
      М.Радио и связь,1988. 
8.2. Милейковский С.Г. "Основы многоканальной связи",М., Связь, 1972. 
 
9. ДОДАТОК. 
9.1. Загальнi положення 
        Кодер призначається для кодування (аналого-цифрового 

перетворення) послiдовностi АIМ-сигналiв, якi поступають вiд передаючої 
частини iндивiдуального обладнання телефонних каналiв, в цифрову 
послiдовнiсть. 

        Функцiональна схема кодеру, який дослiджується, показана на рис. 
1. На цiй схемi можна видiлити три групи функцiональних вузлiв. Одна з 
них - генератор еталонних напруг (ГЕН), резистивна матриця R-2R та 
електроннi ключi К1...К5 служать для формування еталонних напруг. 
Друга група - логiка кодеру, складається iз ряду тригерiв RS DD1-DD5 та 
логiчних елементiв И DD6 та виконують логiчнi операцiї управлiння 
кодуванням. Третiй функцiональний вузол - компаратор (К), функцiя якого 
складається у виробленнi двоїчного рiшення: бiльше або менше сигнал на 
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входi 1, чим сигнал на входi 2. Компоратор побудований у виглядi 
диференцiального пiдсилювача, який працює в режимi обмеження. 

         Резистор зсунення призначений для почергової подачi 
управляючих одиничних iмпульсiв на входи У1...У5. Роботою регiстру 
зсунення управляють тактовi iмпульси, якi поступають вiд генераторного 
пристрою блоку ИК. 

        Iнвертор "НЕ" зiбраний на мiкросхемi DD10 i призначений для 
iнверсiї двоїчного коду на виходi кодеру. 

      
9.2. Принцип роботи кодеру з порозрядним зважуванням 
        В початковому станi кодеру, попередньому початку першого такту 

кодування,  всi ключi К1...К5 закритi, їх опори в iдеальному випадку 
нескiнченно великi i струм у витках генератора еталонних напруг рiвний 
нулю. 

        Пiсля встановлення вiдлiку АIМ-сигналу на входi і компоратора, на 
вхiд УI поступає управляючий iмпульс, який перекидає перший трiгер та 
замикає ключ КI першого розряду. В компораторi вiдбувається зрiвняння 
АIМ-сигналу з еталоном найбiльшої ваги (16), який поступає на вхiд 2 
схеми. Коли еталон бiльший напруги АIМ-сигналу, то на виходi 
компаратора з„являється iмпульс, який поступає на вхiд iнвертора як 
"одиниця" кодової групи. Одночасно вiн поступає на кола зворотнього 
зв„язку на входи елементiв збiгу И1...И4 (DD6...DD9), але в цей момент 
часу iмпульс поступає тiльки на вхiд У2 елементу И1, тому iмпульс з 
виходу И1 вимикає еталон першого розряду (16U), а iмпульс У2 вмикає 
еталон другого розряду (8U), на вхiд компоратора 2. Починається другий 
такт кодування. 

        Коли еталон першого розряду меньше АIМ-сигналу, то на виходi 
компоратору формується "0" кодової групи, другий iмпульс в коло 
зворотнього зв„язку не поступає, а еталон найбiльної ваги залишається 
включеним на другий вхiд компаратора. Коли при наступному тактi 
кодування сума еталонного струму першого та другого розрядiв 
виявиться бiльше напруги АIМ-сигналу, то на виходi компоратора знову 
з„явится "1". Далi аналогiчно вiдбувається подальше врiвноваження 
величини напруги АIМ-сигналу та суми еталонних струмiв, тобто 
завершується процес кодування. 

         Як результат на виходi компаратора буде одержана кодова група 
ко-дуючого АIМ-сигналу в iнверсному виглядi. Для одержання кодової 
групи прямої залежностi на виходi включений iнвертор НЕ (DD10). 

        Для наочностi роботу кодеру пояснюємо на прикладi кодування 
вiдлiку з амплiтудою U, рiвною 26Δ. Для кодування такого вiдлiку у 
двоїчному кодi необхiдна 5-розрядна кодова група  (m=5) та п„ять 
еталонних напруг з умовними вагами  2Δ,  4Δ,  8Δ,  16Δ. 

        Кодуючий вiдлiк подається на вхiд компаратору i цикл кодування 
починається з установлення першого тригера в стан "1" та замикання К1. 
В точку пiдсумовування (вх. 2 компаратора) подається еталонна напруга 
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16Δ. В першому тактi кодування компаратор визначає знак рiзницi мiж 
вхiдним сигналом (Uс=26) та еталонною напругою (16Δ), тому що в цьому 
випадку Uc>Uут. на виходi компаратора сигнал "0" i стан "1" першого 
трiгеру збiгається. При другому тактi кодування в стан "1" приводиться 
другий трiгер (DD2) логiки кодеру, при цьому замикається К2 i в точку 
пiдсумовування додатково подається напруга 8Δ. 

       Незважаючи на те, що пiдсумкова величина еталонних напруг 
зросла (24 Δ), всерiвно (UC>Uет.) на виходi компаратора знову буде "0" i 
стан "1" другого виходу логiки кодера зберiгається. Далi в стан "1" 
переводиться третiй вихiд логiки кодеру i замикається К3. До еталонних 
напруг додається величина 4Δ, пiдсумкова величина стає рiвною 28Δ. Це 
перевищує амплiтуду кодуючого вiдлiку, тому в третьому тактi кодування 
на виходi компаратора буде зформована "1". При записі в логiцi кодеру з 
"1" на "0", ключ К3 розмикається i вiдключає напругу величиною 4Δ. В стан 
"1" буде переведений четвертий вихiд логiки кодеру, в точку 
пiдсумовування поступає еталонна напруга 26Δ i настає рiвновага  
(Uc=Uет.). 

         Послiдовнiсть рiшень компаратора у процесi кодування вiдлiку 
виз-начається комбiнацiєю 001010. Iнвертор перетворює  дану комбiнацiю 
в комбiнацiю 110101, яка вiд-повiдає кодуючому вiдлiку 26Δ у 
п„ятирозрядному симетричному кодi. 

          По закiнченнi кодування сигнали, якi поступають вiд ГО, 
переводять вузли в початковий стан, готуючи його до кодування 
наступного вiдлiку. Послiдовнiсть п„ятирозрядних кодових груп на виходi 
кодеру утворює цифровий IКМ-сигнал. 

 
9.3. Форма п„ятирозрядної комбiнацiї на виходi кодеру. 
        П‟ятирозрядна кодова комбiнацiя на виходi кодеру спостерiгається 

на екранi осцилографа. Вона розташовується мiж двома одиничними 
iмпульсами з мiтками. 

        Приблизний вигляд кодової комбiнацiї показаний на рис. 1. 
 
                      0   1   1   0    1  
 
 

                                                                                  t 
                 Кодова комбiнацiя                                    
                 
                 
   Рисунок 1. 
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                                ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 6 
 
 ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЛІНІЙНИХ КОДІВ 
 
1. МЕТА РОБОТИ: вивчити призначення та способи перетворення кодiв                     

в апаратурі ЦСП. Прослiдкувати процес одержання  коду ЧПI). 
 
2. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
2.1. Макет перетворювача коду. 
2.2. Осцилограф. 
 
3. ПОПЕРЕДНЄ ЗАВДАННЯ: 
3.1. Вивчити призначення перетворювачiв кодiв цифрових систем 

передачi. 
3.2. Вивчити види кодiв, якi використовуються в ЦСП. 
3.3. Вивчити вимоги, якi пред„являються до цифрового сигналу. 
3.4. Вивчити структурну схему перетворювача коду, який дослiджується. 
3.5. Пiдготувати бланк звiту. 
 
4. ВКАЗIВКИ ПО ТЕХНIЦI БЕЗПЕКИ: 
4.1. Вимiрювальнi пристрої повиннi бути заземленi. 
4.2. Щоб запобiгти виходу з ладу макету та приладiв, 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ закорочувати вимiрювальними шнурами контрольнi 
точки мiж собою та з гнiздами "┴ " 

 
 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
 5.1. Зняття осцилограм в контрольних точках перетворювача коду при 

поданні послiдовностi "11111..." з скважнiстю 2, для чого: 
-   включити напругу живлення на блоці живлення стiйки СЛР; 
-   подати живлення на макет ПК, натиснувши кнопку "ВКЛ" на панелi 

макету; 
-  з„єднувальним шнуром з„єднати гнiзда "1" та "2" на макетi. Так 

здiйснюється подача iмпульсної послiдовностi на схему ПК; 
-  пiдключити вхiд осцилографа до виходу формувача iмпульсної 

послiдовностi (гн.3) та до виходу схеми перетворювача коду (гн.4) 
почергово.   

ПРИМIТКА: при наявностi двохпроменевого осцилогафа, тут та далi 
вимiрювання в точках, якi вказанi, можна виконувати одночасно.        
-зняти осцилограму на прямому та iнверсному входах трігера (гн.5  гн. 6); 
 -  зняти осцилограми на виходах логiчних елементiв "И" (гн. 7 та гн. 8); 
 -  зняти осцилограми на виходах буферного пристрою (БУ гн.9 та гн. 10); 

 -  зняти осцилограму на виходi перетворювача коду. 
5.2. Зняття осцилограми в контрольних точках ПК при поданні кодової 

послiдовностi згiдно з табл. 1. 

?????%201_14.doc
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Таблиця 1. 
Номер  

бригади 
1 2 3 4 5 

код 10110 01101 11001 01011 10011 

 
-   з„єднати гн.2 блоку ИК макету з гн. 2 ПК; 
-  на ИК кнопками 1...5 набрати кодову комбiнацiю згiдно з табл. 1 

(натиснута кнопка вiдповiдає "1"), засвiчується iндикаторна лампочка; 
-  зняти осцилограми в точцi гн. 4 (перемичка мiж гн. 1 та гн. 2 повинна 

бути знята); 
-   зняти осцилограми в точках згiдно з п. 5.1. 
 
6. КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ: 
6.1. Призначення елементiв, якi використовуються в схемi ПК? 
6.2. Вказати мiсце включення ПК передачi та прийому в апаратурі 

кiнцевих станцiй СП IКМ-ЧРК (ИКМ-ВРК). 
 6.3. Пояснити принцип перетворювання двоїчного натурального коду в 

коди типу КВП, пояснити особливостi таких кодiв. 
 6.4. Як залежить тривалість тактових iмпульсiв вiд кiлькостi каналiв, якi 

передаються? 
 6.5. Якi елементи можна використовувати як пристрої об„єднання? 
 
 7. ЗМIСТ ЗВIТУ: 
 7.1. Мета роботи. 
 7.2. Основне обладнання. 
 7.3. Осцилограми напруг в контрольних точках ПК. 
 7.4. Висновки по виконанiй роботi. 
 
 8. ЛIТЕРАТУРА 
 8.1. Ю.В.Скалин, А.Г.Бернштейн, А.Д.Финкевич "Цифровые системы 

передачи", М,Радио и связь, 1988г. 
 8.2. Додаток. 
                                                       ДОДАТОК 
             Перетворювач коду ПК призначений для перетворювання IКМ-

сигналу iз унiполярного двоїчного коду в квазитроїчний бiполярний код з 
чергуванням iмпульсiв на передачi. 

             Перетворенням однополярного сигналу у бiполярний є логiчна 
операцiя, яка мiститься в тому, що послiдовнiсть однополярних iмпульсiв 
розподiляється на двi послiдовностi (парної та непарної), одна з яких 
iнвертується. 

            Одержанi послiдовностi далi об„єднуються в одну двополярну 
послiдовнiсть таким чином, щоб на виходi пристрою додержувалось 
правило чергування послiдовностi (чергування послiдовностi iмпульсiв) 
незалежно вiд кiлькостi нульових посилок мiж iмпульсами. 

           Структурна схема ПК, який дослiджується, показана на рис. 1. 
ФПИ призначений для формування послiдовностi прямокутних iмпульсiв з 
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рiвними тривалiстю та iнтервалом. Тригер "Т" з лiчинним входом служить 
для розподiлення парних та непарних iмпульсних послiдовностей одиниць 
по черзi на входи двох схем збiгу "И". 

           Схеми "И" формують на виходi "1" в тому випадку, коли на 
обидва входи поступає одночасно одиничнi iмпульси. Буфернi 
пiдсилювачi БУ призначенi для формування на входi пристрою об„єднання 
ПО (УО) iмпульсiв iз заданою амплiтудою. БУ формує "1" при надхоженнi 
вiд схеми "И" одиничного iмпульсу. ПО (УО) об„єднує iмпульснi потоки, якi 
поступають з виходiв БУ1 та БУ2, при цьому iмпульсна послiдовнiсть з 
виходу БУ1 проходить на вихiд ПО (УО) без змiн полярностi, а iмпульсна 
послiдовнiсть з виходу БУ2 з„являється на виходi ПО (УО) у протифазi. 
Таким чином на виходi ПО (УО) формується послiдовнiсть бiполярних 
iмпульсiв. 

           Роботу ПК пояснюють дiаграми, якi представленi на рис. 2 
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                                  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 7 
 
 РЕГЕНЕРАТОР ЦИФРОВОЇ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ 
 

1. МЕТА РОБОТИ: Дослiдження регенератора ЦСП. 
 
2. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
2.1. Вивчити призначення регенераторiв цифрових систем. 
2.2. Вивчити способи регенерацiї сигналiв та види регенераторiв. 
2.3. Вивчити структурну схему та почасовi дiаграми роботи вузлiв 
       регенераторiв. 
2.4. В звiтi замалювати структурну схему регенератора (малi додатки). 
2.5. Замалювати почасовi дiаграми, якi пояснюють принцип роботи 

вузлiв  
       регенератора згiдно з заданими кодовими комбiнацiями (табл.1). 
 
Таблиця 1                      
Номер 

бригади 
1 2 3 4 5 

Кодова 
комбiнацiя 

11011 01110 11101 01101 10110 

 
 2.6. Пiдготувати бланк звiту за п. 8. 
 
3. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
3.1. Макет регенератора (РЕГ). 
3.2. Осцилограф. 
3.3. Частотомiр. 
 
4. ЗАВДАННЯ: 
4.1. Вивчити призначення вузлiв, розташування контрольних точок 

макету регенератора цифрової системи передачi. 
4.2. Вивчити розташування органiв управлiння та контрольних точок 

макету iмiтатору коду (IК). 
4.3. Зняти осцилограми форми сигналу в контрольних точках 

регенератора для заданої кодової комбiнацiї згiдно з табл. 1. 
4.4. Дослідити роботу регенератора при рiзних ступенях спотворень 

лiнiйного бiполярного (квазитроїчного) сигналу. 
4.5. За допомогою частотомiру вимiряти тактову частоту лiнiйного 

сигналу. 
   
 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
      Структурна схема регенератора, який дослiджується, показана на 

рис. 1 додатку. 

?????%201_14.doc
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5.1. Вимоги технiки безпеки: 
      Пiд час виконання даної роботи необхiдно виконати такi правила по 

технiцi безпеки: 
5.1.1. Пiд час роботи всi вимiрювальнi прилади повиннi бути надiйно 

зазамленi. 
5.1.2. Щоб запобiгти виходу iз ладу вимiрювальних пристроїв та макету 

регенератора, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вимiрювальними шнурами 
закорочувати контрольнi точки мiж собою та з гнiздом " ┴ ". 

5.1.3. З„єднання за допомогою вимiрювальних шнурiв необхiдно 
виконувати суворо згiдно з описанням. 

5.1.4. ЗВЕРНIТЬ УВАГУ! Загальний провiд вимiрювальних приладiв 
повинен бути включений в загальнi точки макету "┴ ". 

5.2. Вивчення розташування органiв управлiння та контрольних точок 
макету iмiтатора коду (IК). На IК кнопка "ВКЛ" для включення необхiдних 
напруг живлення, а також п„ять кнопок, розташованих в ряд, для набору 
необхiдної п„яти-розрядної кодової комбiнацiї. Бiполярну квазитроїчну 
кодову послi-довнiсть лiнiйного сигналу можна одержати,якщо 
пiдключитись до гн.4. За допомогою регулятору спотворень (РИ) можна 
мiняти ступiнь спотворень лiнiйного квазитроїчного сигналу. Для зручностi 
рахунку розрядiв кодової комбiнацiї, iмпульс першого розряду має меньшу 
тривалiсть, нiж решта iнших. 

5.3. Зняття осцилограм форми сигналу в контрольних точках 
регенератора. 

5.3.1. На IК за допомогою кнопок 1-5 слiд набрати кодову комбiнацiю 
згiдно з табл.1. 

5.3.2. Пiдключити осцилограф до гн.4 та подивитися осцилограму квази-
торїчного коду набраної кодової комбiнацiї. Розгортку осциллографа 
необхiдно встановити так, щоб на екранi кодова комбiнацiя булла 
одержана двiчi. 

5.3.3. Пождати набрану кодову комбiнацiю на вхiд регенератору, для 
чого з„єднати гн.4 IК з гн.1 РЕГ. 

5.3.5. Використовуючи обидва входи осцилографа, попарно 
пiдключатися до гнiзд регенератора та замалювати осцилограми. 
Пiдключення осцилографа до гнiзд повинно бути згiдно з послiдовнiстю 
розташування часових дiаграм, якi показанi на мал. додатку. 

 ПРИМIТКА:        При зняттi осцилограм величина розгортки на 
осцилографi повинна бути постiйною. Всi замальованi осцилограми 
повиннi бути розташованi одна пiд одною з додержанням часових 
спiввiдношень  (iнтервалiв). 

5.4. Дослiдження роботи регенератору при рiзних ступенях спотворень 
лiнiйного сигналу. Для цього необхiдно один вхiд регенератора (гн.3) 
пiдключити до одного входу осцилографа, а вихiд регенератора (гн.13) - 
до другого входу осцилографа. Змiнюючи величину спотворень сигналу 
за допомогою регулятоа спотворень (РИ) на макетi IК, слiдкувати на 
осцилографi за змiною форми сигналу на входi та виходi регенератора. 
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Замалювати осцилограми при крайнiх та середньому положеннях 
регулятора РИ. Зробити необхiднi висновки. 

 
6. ЗМIСТ ЗВIТУ: 
6.1. Мета роботи. 
6.2. Основне обладнання. 
6.3. Структурна схема регенератора, який досліджується (мал.1). 
6.4. Осцилограми напруг всiх контрольних точок, якi замальованi з до-

держанням часових спiввiдношень. 
6.5. Висновки по виконанiй роботi. 
6.6. Пiдготувати вiдповiдi на контрольнi запитання. 
 
 7. КОНТРОЛЬНI ПИТАННЯ: 
 7.1. Призначення регенераторiв цифрових систем передачi. 
 7.2. Призначення каналу тактової часототи. 
 7.3. Чому в регенераторi, який дослiджується, використовуються два 

вирiшувальних пристрої (ВП 1 та ВП 2). 
  7.4. Якi елементи використовуються в ролi формувача вихiдних 

iмпульсiв? 
8. ЛIТЕРАТУРА: 
8.1. Ю.В.Скалин, А.Г.Бернштейн, А.Д.Финкевич "Цифровые системы  
      передачи", М,Радио и связь, 1988г. 
8.2. Ю. П. Иванова "Аппаратура ИКМ-30", М.Радио и связь, 1983. 
8.3. Додаток до лабораторної роботи 
 
                                               ДОДАТОК 
         Регенерацiя цифрових лiнiйних сигналiв забезпечує вiдновлення 

форми та часового положення кодових символiв, якi передаються по 
дiлянках тракту та спотворених внаслiдок недосконалостi характеристик 
середи передачi та дiї перешкод. 

         Практичнi схеми регенераторiв, якi в теперiшнiй час 
використовуються, класифiкуються за способом використання коливань 
тактової частоти. 

         За цим признаком розрiзняють регенератори з повним та 
частковим вiд-новленням часових положень iмпульсiв. В регенераторах з 
часовою регене-рацiєю iмпульсiв строб-iмпульси не формуються, а 
видiлена фiльтром ВЧТ напруга тактової частоти подається на один iз 
входiв ВП. Через те, що моменти прийняття рiшень та генерацiї вихiдних 
iмпульсiв залежить вiд форми сигнальних iмпульсiв, якi подаються до 
другого входу ВП, та часових спiввiдношень мiж сигнальними iмпульсами 
та коливанням тактової частоти, то вiдбувається лише часткове 
вiдновлення часових iнтервалiв. 

        При повнiй регенерацiї на виходi видiлювача тактової частоти 
форму-ються вузькi стробуючi iмпульси. В цьому випадку моменти 
прийняття рiшень та формування вихiдних iмпульсiв суворо визначаються 
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моментами формування сторбуючих iмпульсiв i вiдбувається повне 
вiдновлення часових iнтервалiв. 

       Стробуючi iмпульси повиннi бути в декiлька разiв меншими по 
тривалостi чим тi, що регенеруються. Тому вибiр того чи iншого способу 
визначається, головним чином, можливiстю реалiзацiї схеми 
регенератора при данiй швидкостi передачi цифрового сигналу. При малiй 
тривалостi iмпульсiв цифрового сигналу побудова схем ВТЧ 
регенераторiв при данiй швидкостi з повним вiдновленням пов‟язана  iз 
значними труднощами. В кабельних цифрових системах використовують 
троьхрiвневу передачу, тому має два РУ  для позитивних та негативних 
iмпульсiв. Для видiлення коливань тактової частоти цифровий сигнал 
необхiдно заздалегiть випрямити. За допомогою фiльтра ВТЧ видiляється 
квазигармонiчне коливання тактової частоти, якiсть якого буде залежати 
вiд щiльностi струмових iмпульсiв та добротностi контуру фiльтру. 
Послаблений та спотворений в процесi проходження по кабельнiй лiнiї 
цифровий сигнал через симетруючий трансформатор ТI поступає на вхiд 
пристрою роздiлення (ПР). В пристрої роздiлення виконується корекцiя 
сигналу та роздiлення на унiполярнi послiдовностi позитивних (мал.2) та 
iнвертованих негативних iмпульсiв (рис. 2 кт 8). Данi послiдовностi 
поступають на входи двох едентичних вирiшувальних пристроїв ВП 1 та 
ВП 2, де вiдбувається пiзна-вання переданих кодових символiв, якi 
вiдповiдають iмпульсам та пропускам, якi входять в склад послiдовностей, 
та вiдновлення iмпульсiв по формi, тривалостi та часовому положенню. 
Регенерованi послідовності позитивних та iнвертованих iмпульсiв 
(негативних) (рис. 2 кт 9 та кт 10) об„єднуються у формувачi вихiдних 
iмпульсiв (ФВІ) (рис. 2 кт 13). 

         Управлiння роботою вирiшувальних пристроїв ВП 1 та ВП 2 
забезпечується послiдовнiстю прямокутних iмпульсiв (хронiруюча 
послiдовнiсть). 

           Коливання тактової частоти видiляються iз випрямленої за 
допомогою випрямляча послiдовностi iмпульсiв цифрового сигналу 
вузькополосним фiльтром видiлення тактової частоти (ФВТЧ) (рис. 2 кт 4). 

           Формувач тактових iмпульсiв (ФТІ) формує хронiруючу 
послiдовнiсть, частота проходження iмпульсiв дорiвнює тактовiй частотi 
цифрового сигналу   ƒт, їх скважнiсть дорiвнює двом (рис. 2 кт 14). 
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                                    ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 8 
 
 АПАРАТУРА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПОТОКІВ ПЕРШОГО 

РІВНЯ. СТІЙКА САЦК  
 
1. МЕТА РОБОТИ: 
 1.2. Вивчити призначення, комплектацiю стiйки аналого-цифрового 

каналоутворення  САЦК-1. 
 1.3. Формування первинних цифрових потокiв САЦК-1. Перевiрка 

сигналiзацiїї  i роботи комплектiв АКУ-30 в режимi " Передача- Прийом". 
 
 2. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
 2.1. Вивчити технiчнi характеристики стiйки аналого-цифрового 
        каналоутворення (САЦК-1). 
 2.2. Вивчити структурну схему комплекта АКУ-30. 
 2.3. Пiдготувати бланк звiту. 
 
 3. ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ: 
 3.1. Генератор П-326. 
 3.2. Частотомiр ЧЗ-76. 
 3.3. Осцилограф С1-36. 
 3.4. Вимiрювач рiвнiв (ИП-300). 
     
 ПРИМIТКА: Допускається замiна приладiв на аналогiчнi за 

призначенням. 
 
 4. ЗАВДАННЯ. 
 4.1. Вивчити конструкцiю та розташування блокiв на стiйцi САЦК-1. 
 4.2. Перевiрити правильнiсть сигналiзацiї стiйки та комплектiв АЦО-30. 
 4.3. Перевiрити роботу комплекту в режимi "Передача-Прийом". 
 4.4. Перевiрити параметри каналiв ТЧ (залишкове згасання). 
 
5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
      
6.1. Для вивчення призначення, конструкцiї та розмiщення блокiв на 

стiйцi треба вивчити матерiал по технiчному опису або методичному 
посiбнику (примiтка до ЛР 16). 

6.2. Здiйснити перевiрку правильностi сигналiзацiї стiйки та комплекта 
АКУ-30. 

6.2.1. Перевести тумблери на КСО i на комплектi джерела 
електроживлення (КДЕ) в положення "ВКЛ". При цьому повиннi 
свiтитисясвiтлодiоди "24/60" на КСО та "IКМ пр" на комплектi АКУ-30, а 
також лампочки на верхнiй рамi стiйки, дзвенiти дзiнок. Натиснути кнопку 
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"ОТКЛ" iндикацiї на КСО. При цьому повинен виключитися дзвiнок i 
погаснути лампочка на верхнiй рамi стiйки. 

6.2.2. Натиснути кнопку "Проверка индикации" на КСО, при цьому 
повиннi свiтитись всi свiтлодiоди на КСО та на коплектi АКУ-30, а також 
лампочки на верхнiй рамi стiйки, дзвенiти дзвiнок. Вiджати кнопку 
"Проверка индикации". Свiтлодiоди, лампочки i дзвiнок вiдключаться, крiм 
свiтлодiода "24/60" на КСО i "ИКМ пр" на комплектi АКУ-30. Натиснути 
кнопку "Вкл. шлейфа". Повинен свiтитись свiтлодiод "Вкл.шлейфа" i 
згаснути свiтлодiод "ИКМ Пр" на комплектi АКУ та лампи 
загальностiйкового табло. 

6.2.3. Виключити тумблер на КДЕ, при цьому повиннi свiтитись 
свiтлодiоди "+5В" та "-5В" на комплектi АКУ-30, лампочки на верхнiй рамi 
стiйки, дзвенiти дзвiнок. Включити тумблер на КДЕ, при цьому вказанi 
елементи сигналiзацiї повиннi вiдключитись. Виключити тумблер на КСО, 
при цьому повинен свiтитись свiтлодiод "+5В" на КСО, лампочки на 
верхнiй рамi стiйки, дзвенiти дзвiнок. При включеннi тумблера на КСО 
вказанi елементи сигналiзацiї вiдключаються. 

6.2.4. Натиснути на КСО кнопку "1/АКУ-30" i кнопку "Визов", при цьому 
повиннi свiтитись свiтлодiоди на комплектi АКУ-30,  лампочки на верхнiй 
рамi стiйки, дзвенiти дзвiнок. 

6.3.  Перевiрка роботи комплекта АКУ-30 в режимi "Передача-Прийом". 
6.3.1. Режим роботи "Передача-Прийом" здiйснюється таким чином: 
-   натиснути на лицьовiй панелi комплекту кнопку "Вкл.шлейфа", при 

цьому повинен засвiтитись iндикатор, розмiщений поряд з перемикачем. 
Перевiрити частоту задаючого генератора, для цього за допомогою шнура 
пiдключити до гнiзда "Такт" частотомiр i вимiряти частоту, яка повинна 
бути рiвною 2048 кГц.                                                                                         -5                                                                                                     

Вiдносна нестабiльнiсть (±5 х 10   ) кГц.  Перевiрити наявнiсть 
послiдовностi iмпульсiв у гнiздах "4 кГц пер" i "4 кГц пр." Частота 
проходження iмпульсiв повинна бути рiвною 4 кГц, тривалiсть iмпульсiв 
125 мкс. 

6.3.2. Перевiрка залишкового згасання каналу ТЧ в режимi "Передача-
Прийом". 

        
За допомогою шнура   РХ4.853.823 зiбрати схему за рис. 1 

                                                                                         

                          Z=600 Ом                                                              Z=600 Ом  
 

Рисунок 1. 
          Встановити на виходi генератора сигнал частотою 800 Гц, рiвнем 

мiнус 13 дБ. Вимiряти рiвень вимiрювачем рiвня (ИУ) на виходi каналу 
АКУ-30. 

          Залишкове згасання визначити за формулою: 
 
                                            Азал. = Lвх - Lвих ; 

 G 

  ~ 

      

Вх     АКУ-30    Вих   

      
Вимір. 

рівня 
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                                               ДОДАТОК 
          Стйка аналого-цифрового каналоутворення (САЦК-1) призначена 

для розмiщення апаратури каналоутворюючої унiфiкованої (АКУ-30) з 
джерелом вторинного електроживлення та комплекта сервiсного 
обладнання. 

          В каркасi стiйки розмiщуються з„ємнi каркаси призначенi для 
встановлення обладнання АКУ-30, КСО. Та нез„ємнi каркаси для 
обладнання вводу (УВ) для встановлення комплектiв джерел 
електроживлення (КДЕ).Кожний КДЕ складається з двох джерел 
вторинного електроживлення.      

          На однiй стiйцi може бути встановлено: 
 -  чотири АКУ-30; 
 -  чотири КДЕ, один КСО, один ввiд (УВ). 

   Розмiщення комплектiв та ИВЕ в стiйцi САЦК-1 показано на рис. 1. На 
верхнiй рамi САЦК-1 розмiщенi три клеми для пiдключення зовнiшнiх 
джерел живлення корпусу ("-24/60"), "-24/60" сiгн.; "+24/60" та " ┴ ", 
гребінка для пiдключення до стiйки сигнального траспоранту 
загальностiйкового табло. 

          Живлення -24В (-60В) поступає на клему стiйки "-24/60" через два 
мережових фiльтри та два запабiжники для живлення основних ланцюгiв 
обладнання АКУ-30. 

 1 
 

ППДИ 

Х 2  МДИ 

Х 3  УО 

Х 4  УТС 

Х 6  РИ Пер. 

Х 7  РК 
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                            ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 9 
 
 АПАРАТУРА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПОТОКІВ ДРУГОГО РІВНЯ. 

СТІЙКА СВВГ-У 
 
1. МЕТА РОБОТИ: Вивчення складу обладнання, сигналізації, принципу 

організації трактів передачі та прийому. 
                                                                                            

2. ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ: 
3.1. Стійка СВВГ. 
 

3. ПОПЕРЕДНЄ (ДОМАШНЄ) ЗАВДАННЯ: 
3.1. По рекомендованій літературі вивчити принцип 

організації вторинного цифрового потоку, принцип асинхронного 
пізнання цифрових потоків. 

3.2. Підготувати бланк звіту. 
 

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
4.1. Призначення СВВГ. 
         Стійка вторинного почасового групоутворення призначена для 

формування на передачі з чотирьох первинних цифрових потоків 
вторинного цифрового потоку. На прийомі відбувається розділення 
вторинного цифрового потоку на чотири  первинних цифрових потоків. 

          Параметри цифрового потоку: 
-    тактова частота                                   2048 кГц 
-    вид коду                                               ЧПІ /АМІ/ 

-    тривалість імпульсу                            240 ±30 мс 
   (на рівні 0,5 амплітуди) 
          Параметри вторинного цифрового потоку: 

-    тактова частота                                   8448 кГц 
-    вид коду                                               КВП-3 /НДВ-3/ або АМІ 

-    тривалість імпульсу                            59 ±10 мс 
   (на рівні 0,5 амплітуди) 
           Обладнання СВВГ дозволяє контролювати роботу окремих вузлів 

стійки, живлючу напругу, наявність вхідних та вихідних сигналів. 
Електроживлення стійки здійснюється від станційної батареї 24В та 60В з 
заземленим плюсом. 

 
4.2. Конструкція та комплектація стійки. 
Існує дві модифікації конструктивного виконання СВВГ:       

- СВВГ з каркасом розміром 2600х600х225 мм; 
- СВВГ-У з каркасом розміром 2600х120х240мм. 

        В даній роботі розглядається стійка СВВГ-У. Менші розміри стійки     
поясняються використанням сучасної елементної бази, що, крім 
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зменшення габаритів, дає можливість зменшити витрати споживаємої 
енергії. 

        В комплектацію стійки входять: 
- коплект вторинного почасового групоутворення ВВГ-У до 4шт. 
- коплект сервісного обслуговування СО 1 шт. 
- коплект службового зв„язку 1 шт. 
- джерело вторинного електроживлення ИВЕП до 2 шт. 

 
4.3. Вивчення комплекту ВВГ-У. 
         Комплект ВВГ-У призначений для організації 120 телефонних 

каналів шляхом формування вторинного цифрового потоку зі швидкістю 
передачі    8448 кбіт/с. 

         На вхід тракту передачі поступає чотири цифрових потоки зі 
швидкістю 2048 кбіт/с (від чотирьох систем передачі ИКМ-30 або другої 
апаратури з параметрами  лінійного тракту системи ИКМ-30). В тракті 
прийому іде розділення цифрових потоків. Комплект ВВГ-У забезпечує 
організацію каналу цифрового службового зв„язку з використанням 
дельта-модуляції зі швидкістю передачі 32 кбіт/с. 

4.3.1. Проходження сигналу в тракті передачі. 
        Інформаційні потоки від чотирьох систем ИКМ-30 поступають на 

дві плати асинхронного послання /АС/ /спряження/. На кожній платі АС 
розміщені по два передаючих та прийомних каналів ВВГ. 

          До складу АС входять: 
- ПК ПР2- перетворювач коду прийому. Він забезпечує прийом 

біполярного сигналу 2048 кбіт/с та перетворення в уніполярний 
двійковий код. ПК ПР2 забезпечує контроль пропадання вхідного 
сигналу та формує сигнал індикації аварійного стану /СИАС/. 

- ВТЧ-2 - виділювач тактової частоти 2048 кГц, забезпечує 
тактову синхронізацію індивідуальних вузлів обладнання ВВГ, 

- АС П.Пер.- асинхронний перетворювач передачі, забезпечує 
синхронізацію об„єднувальних цифрових потоків шляхом запису 
вхідного сигналу         fзап.= 2048 кГц /в ЗУ та зчитування/сигналу з 
частотою кратної частоті слідування групового сигналу fзч.= 2112 кГц. 

           В АС П.Пер. проводиться виявлення та корекція часових зрушень 
між імпульсами запису та зчитування, передавачу стаффінгкоманд 
(команд узгодження швидкостей КСС), інформацію про знак наступного 
стаффінгу. АС П.Пер. забезпечуються засоби вводу цифрового потоку в 
груповий тракт: асинхронний, синхронний, синхронно-синфазний. 

          ФГС- плата формування групового сигналу, яка забезпечує: 
- об„єднання в груповий сигнал чотирьох ЦП, сформованих в 

платах АС, які мають швидквсть 2112 кбіт/с. Швидкість сформованого 
групового сигналу 8448 кбіт/с. 
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- ввід в груповий сигнал синхросигналу; 

      - ввід сигналів ЦСС, “Извещение”, сигналів технології каналу; 
 - формування індивідуальних та групового СИАС. 

         ВС/ВГ – плата стиску та задаючого генератору. в склад 
передаючої частини плати входять: 

          Г3-8 – задаючий генератор, який забезпечує формування 
уніполірних імпульсів тактової частоти 8448 кГц для синхросигналізації 
групових пристроїв. 

          Г3-8 може працювати у трьох режимах: 
- внутрішня синхронізація, автономний, 
 - зовнішня синхронізація (від зовнішнього генератора), 
 - зовнішня синхронізація від ВТЧ приймальної апаратури . 

         ПК пер-8 – перетворювач коду прийому, служить для 
перетворення сигналу 8448 кбіт/с із коду HDB-3 або АМІ в уніполярний 
двоїчний  код. Він же забезпечує контроль пропадання вхідного сигналу.  
         ВТЧ-8  -  виділювач тактової частоти  8448 кГц. 

         РГС – плата розподілювача групового сигналу, виконує функції 
розділення групового сигналу 8448 кбіт/с на чотири ЦП 2112 кбіт/с, 
виділення із ЦП сигналів службового зв„язку визову по СЗ, сигналів 
індивідуальних СИАС. 

         В склад тракту прийому плати АС входять : 
         АС П Пр. – асинхроний перетворювач прийому служить для 

відновлення первісної швидкості ЦП шляхом запису в ЗУ з частотою 2048 
кГц. Частота    2048 кГц формується в ГУН-2048.  

          ПК Пер-2 – перетворювач коду передачі служить для 
перетворення уніполярного коду в стиковий біполярний код HDB-3 або 
АМІ, крім того,      ПК Пер забезпечує контроль пропадання вихідного 
біполярного сигналу та передачу сигналу СИАС.  

          До виходу ВС/ГЗ підключений приймальник синхросигналу, який 
служить для: 

 - установлення циклового синхронізму між передаючими та 
приймальними частинами обладнання; 
 -контролю стану циклового синхронізму; 
 - формування сигналу “Аварія ПС” при відсутності циклового 
синхронізму; 
 - формування сигналу “Аварія 10ˉ³ ” при досягненні коефіціенту 
достовірності 10ˉ³. 
 - формування сигналу “Аварія 10ˉⁿ ”, де n – 5. 

4.3.3. Плата генераторного обладнання . 
         ГО служить для формування імпульсних послідовностей, які 

управляють роботою вузлів ВВГ-У. Плата складається із двох частин 
ГОпр. та ГОпер. Робота генераторного обладнання забезпечуються 
частотою 2112 кГц, яка виробляється ГЗ плати  ВС/ГЗ. 

         Всі необхідні величини частот імпульсних послідовностей 
одержуються в результаті ділення частоти 2112 кГц. 

4.3.4. Плата контролю та сигналізації КС-1 та КС-2. 
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  Пристрої контролю та сигналізації призначені для аналізу аварійного 

стану ВВГ-У, індикації видів аварії. 
          Пристрої виявляють наступні види аварій: 
 - пошкодження живлючих пристроїв; 
 - пошкодження групових пристроїв передачі та прийому /ГО, ФГС, ГЗ, 
ПС, РГС/; 
 -пошкодження індивідуальних пристроїв передачі та прийому /АС. 
П,ПК/; 
 -пропадання вхідного групового сигналу 8 Мбіт/с, 2 Мбіт/с; 

-зниження достовірності передачі групового сигналу до 10ˉ³, 10ˉⁿ, де n – 5; 
 - прийом сигналу “Извещение”; 
 -прийом сигналу СИАС замість групового сигналу; 
 -прийом СИАС в індивідуальних цифрових потоках; 

          Плата КС-1 призначена для аналізу аварійних сигналів, індикації 
характеру несправностей:  

- “Вызов” – виклик по ЦСС; 
- “Гр.пр” – несправність групових пристроїв прийому; 
- “Им.пр” - несправність індивідуальних пристроїв прийому кожного 
цифрового потоку; 
- “Вх8 Мбіт/с”, 10ˉ³, 10ˉⁿ, де n – 5” несправність суміжного обладнання 
по стику, обрив кабелю, низька достовірність по лінійному кабелю, 
несправність ВС Пр, ПС, з„єднувачів; 
- “+5В” та  “-5В” – аварія джерела живлення. 

          Плата КС-1 служить для індикації несправностей передаючої 
частини обладнання. 

4.3.5. Структура почасового циклу вторинного цифрового потоку. 
          Формування почасового циклу здійснюється з використанням 

посимвольного способу об„єднання цифрових потоків. 
           Почасовий цикл показаний на рисунку 2.  
           Почасовий цикл ВЦП складається з послідовності слідуючих один 

за одним чотирьох груп, які утворюють цикл. Кожна група має 264 позиції. 
Тривалість циклу 125 мкс, тривалість групи 31,25 мкс, тривалість позиції 
118,4 нс. Групи в циклі нумеруються Ц0, Ц1, Ц2, Ц3. На перших восьми 
позиціях Ц0 передається кодова група ЦС, яка має вигляд 11100110. 
Останні 256 позицій цієї групи використовуються для передачі 
інформаційних символів. В других групах циклу (Ц1, Ц2, Ц3) перші 8 
позицій використовуються для передачі службової інформації (команди 
узгодження швидкостей, передачі сигналу виклику та ін.), а останні      256 
позицій – для передачі інформаційних символів.  

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Призначення СВВГ. 
Комплектація СВВГ-У. 
Які основні вузли входять до тракту передачі КВВГ-У та їх 
призначення? 
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Які основні вузли входять до тракту прийому КВВГ-У та їх 
призначення? 
Який характер несправностей передаючого обладнання можна 
одержати по сигналізації стійки? 
Які види аварій тракту прийому відображує індикація стійки? 

 
ЗМІСТ ЗВІТУ: 

Мета роботи. 
Призначення СВВГ-У. 
Призначення вузлів стійки (по завданню викладача) 

 
ДОДАТОК 
 
   Загальні принципи об„єднання цифрових потоків. Об„єднання 

цифрових потоків здійснюється в обладнанні часового групоутворення. 
При формуванні групового цифрового сигналу можливі такі способи 
об„єднання цифрових потоків: поканальний та посимвольний. В обох 
випадках об„єднуються чотири цифрових потоки. 

         При посимвольному об„єднанні імпульси цифрових сигналів 
систем, які об„єднуються, скорочуються і розподіляються по часу так, щоб 
у звільнених інтервалах могли розміститися імпульси, які вводяться з 
других систем. 

         При канальному об„єднанні цифрових потоків звужуються та 
розділяються по часу інтервали, які відведені для кодових груп. 

         Більш простий спосіб посимвольного об„єднання. Залежно від 
того, як працює ГО систем передачі більш низького порядку (працює 
незалежно від обладнання об„єднування, або забезпечується 
сінхронізація загальним ЗГ) об„єднання цифрових потоків може бути 
асинхронним або синхронним. 

          При об„єднанні цифрових потоків іде запис інформаційних 
символів в запам„ятовуючим пристрої ЗУ з частотою fз та подальшому їх 
зчитуванню з частотою fзч.  

          При синхронному об„єднанні цифрових потоків fз = fзч. 
          При асинхронному об„єднанні цифрових потоків fз = fзч. 

          При fз > fзч  пам„ять ЗУ буде заповнена, при fз < fзч – пуста. 
          В обох випадках передача цифрового потоку  буде 

спотворюватись. 
          Щоб запобігти цих порушень треба забезпечити узгодження 

швидкостей.       
          При fз < fзч  іде позитивне вирівнювання швидкості: у зчитану 

послідовність вводиться додатковий тактовий інтервал, який на прийомі 
повинен бути вилучений із передаваємої послідовності інформаційних 
символів. 

          При fз > fзч  іде негативне узгодження швидкостей: із зчитаної 
послідовності вилучається один тактовий інтервал, інформація якого 
передається по спеціальному часовому каналу і на прийомі вводиться в 
передаваємий потік на своє місце. 
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 Обладнання часового групоутворення асинхронних цифрових 

потоків 
          Обладнання передаючої станції містить в собі блоки 

асинхронного сполучення (зпряження) тракту передачі БАСпер для 
кожного із об„єднувальних цифрових потоків, а приймальної станції – 
відповідно блоки асинхронного сполучення тракту прийому БАСпр. На 
передаючій станції цифровий потік від ІКМ-30 вводиться у відповідній 
БАСпер. Тут цифровий потік записується у запам„ятовуючому пристрої 
ЗУ. Запис забезпечується імпульсною послідовністю тактової частоти, яка 
виділяється із вхідного потоку ВТЧ. Записаний в ЗУ потік зчитується 
імпульсною послідовністю, яка поступає від ГО станції передачі. Цифрові 
потоки від усіх БАСпер. передаються в пристрій об„єднування УО де 
об„єднуються в груповий цифровий потік. 

          Для контролю взаємного часового положення імпульси, які 
управляють записом та зчитуванням, подаються на часовий детектор ВД, 
який управляє роботою передавача команд узгодження швидкостей 
ПерКСС. 

          При позитивному узгодженні швидкостей (fз<fзч)  на одній з 
часових позицій циклу передача інформації із ЗУ не зчитується і на цій 
позиції передається баластний символ. На прийомі дана позиція повинна 
бути викреслена. Тим самим реальна швидкість зчитування інформації із 
ЗУ декілька зменшиться. Таке узгодження швидкостей здійснюється 
шляхом заборони за допомогою комірки НЕТ одного імпульсу зчитування. 

          При негативному узгодженні швидкостей (fз > fзч) іде додаткове 
зчитування інформації із ЗУ. Зчитування іде відповідним імпульсом, який 
подається від        Пер КСС через комірку ИЛИ у строго визначені часові 
позиції циклу, на яких формується часовий канал негативного узгодження 
швидкостей. 

          Об„єднаний цифровий потік з виходу об„єднання поступає у 
лінійний тракт. 

На прийомі об„єднаний цифровий потік розділяється по своїм ЗУ блоків 
асинхронного сполучення тракту прийому БАСпр. Роботою комірок УР та 
БАСпр. управляють імпульсні послідовності від ГО пр, синхронна робота 
якого з ГОпер забезпечуються ВТЧ. Після зчитування з частотою, яка 
рівна середній частоті запису, відновлюється первісна швидкість кожного 
із асинхронних цифрових потоків. Середня частота зчитування 
встановлюється пристроєм фазової автопідстройки частоти ФАПЧ, до 
складу якого входить генератор, який управляється напругою ГУН, 
часовий детектор ВД та схема управління СУ. 

           По сигналу необхідності позитивного узгодження швидкостей, 
зафіксованому в ПрКСС, через логічний елемент НЕТ здійснюється 
заборона запису інформації в ЗУ. Часове положення сигналу заборони 
запису відповідає моменту забезпечення позитивного узгодження 
швидкостей в передаючому пристрої. Сигнал заборони запису знімає з 
інформаційного потоку баластний символ. Відсутність сигналу запису на 
виході схеми НЕТ відмітить і часовий детектор ВД, після чого частота 
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зчитування плавно зменшиться. По сигналу необхідності негативного 
узгодження швидкостей за допомогою логічного елементу ИЛИ2 
відкривається елемент И схеми розподілювача і в передаваємий 
інформаційний потік вводиться додатковий символ, який був вилучений 
при негативному узгодженні швидкостей.  

           Одночасно через схему ИЛИ1 вводиться додатковий імпульс 
управління записом, який поступає на ВД, в результаті чого частота 
зчитування плавно зростає. Таким чином, плавна зміна в допущених 
межах частоти зчитування дозволяє узгоджувати швидкості запису та 
зчитування. 
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                             ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 10 
 
 
 СТІЙКА АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ОБЛАДНАННЯ САЦО  
(КОМПЛЕКТ АЦО-30) АПАРАТУРИ ІКМ-30 
 
  1. МЕТА РОБОТИ: вивчення складу обладнання, принципу органiзацiї 
        трактiв передачi та прийому сигналiв. 
 
     2. ЛIТЕРАТУРА 
     2.1. Ю.В.Скалин та iнш. Цифровые системы передачи, М, Радио и 

связь, 1988г. 
     2.2. Технiчний опис обладнання IКМ-30 
     2.3. Системи передачi IКМ-30, IКМ-15, учбово-методичнi вказiвки 
 
     3. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ: 
     3.1. Стiйка АЦО цифрової системи передачi IКМ-30 
     3.2. Стiйка СОЛТ (СОО) СП IКМ-30 
 
     4. ПОПЕРЕДНЄ ЗАВДАННЯ: 
     4.1. По рекомендованiй лiтературi вивчити почасову структуру циклу 

передачi 
     4.2. Вивчити структурну схему обладнання стiйок САЦО та СОЛТ 
            (СОО) IКМ-30 
     4.3. Пiдготувати бланк звiту 
 
     5. ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
      
5.1. Вивчення структури часового циклу передачi. 
         Цикл передачi системи IКМ-30 вiдповiдає рекомендацiї МККТТ, 

рис. 1. Вiдлiк циклiв у зверхциклi починається з циклу, який мiстить сигнал 
зверхциклової синхронiзацiї СЦС, а вiдлiк канальних iнтервалiв - з 
канального iнтервалу, який мiстить сигнал циклової синхронiзацiї ЦС. 
Зверхцикл передачi представляє собою iнтервал часу, за який 
передається iнформацiя всiх канальних iнтервалiв, сигнальних каналiв 
(каналiв СУВ), та каналiв аварiйної сигналiзацiї. Тривалiсть зверхциклу 
Тсц=2мс. Зверхцикл складається iз            16 циклiв передачi, тривалiсть 
яких рiвна iнтервалу дискретизацiї                     Тц=Тд=125мкс. На протязi 
циклу передаються восьмирозряднi кодовi комбiнацiї 30 каналiв ТЧ, кодовi 
комбiнацiї двох сигнальних каналiв або сигнал зверхциклової 
синхронiзацiї СЦС, сигнал циклової синхронiзацiї ЦС, сигнал дискретної 
iнформацiї. 

         Цикл передачi складається з 32 канальних iнтервалiв КI0...КI31. 
Канальнi iнтервали КI1...КI15 та КI17...КI31 призначенi для передачi 
інформацiї каналiв ТЧ. Кожний канальний iнтервал складається з восьми 
розрядiв Р1...Р8. Сигнал цифрової синхронiзацiї передається в КI0 в 

?????%201_14.doc
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парних циклах розрядiв Р2...Р8 та має вигляд 0011011. На позицiях Р1 
КI0 передається сигнал дискретної iнформацiї. В непарних циклах на 
позицiї Р3 передається сигнал сповiщення ЦС, на позицiї Р6 - сигнал 
перевірки залишкового затухання каналу 03. 

            В канальному iнтервалi КI16 на позицiях Р1...Р2 та Р5...Р6 в 
циклах Ц1...Ц15 передаються сигнали СУВ прямого та зворотнього 
напрямку для кожного з двох каналiв ТЧ, закрiплених за циклом. 

            Передача СУВ здiйснюється почергово в 15 циклах для 1 та 16, 
2 та 17, 3 та 18, ... 15 та 30 каналiв ТЧ. В цьому ж КI16 на позиціях Р1...Р4 
в циклi Ц0 передається сигнал СЦС символами 0000, на позицiї Р6 - 
сигнал вiдсутностi СЦС, на позицiях Р5, Р8 – одиночнi символи 1, на Р3, 
Р7 - 0. 

5.2. Вивчення схеми аналого-цифрового обладнання АЦО (рис. 2) 
       В склад АЦО входять: iндивiдуальне обладнання - 15 блокiв ПП 

(один на два канали), 30 блокiв СУ, групове обладнання. Групове 
обладнання складається з блокiв Код.А та Код.Ц, ФЛС в трактi передачi, в 
трактi прийому - це блоки ПКпр, ПРсинхр, Декод, ГО. 

 
       ТРАКТ ПЕРЕДАЧI 
       Сигнали вiд абонентiв поступають на узгоджувальнi пристрої, якi уз-

годжують прилади АТС з обладнанням IКМ-30, а також передачi сигналiв 
управлiння та взаємодiї мiж АТС. Далi сигнали ТЧ поступають на вхiд 
блокiв ПП (прийомо-передатчикiв), де здiйснюється дискретизацiя. 
Сигнали з виходiв ПП об„єднуються в груповий сигнал АIМ-1. Груповий 
сигнал АIМ-1 поступає в блок кодеру. 

        Пристрiй ГрАIМ-2 перетворює груповий сигнал АIМ-1 в АIМ-2, 
забезпечує необхiдну тривалiсть iмпульсу сигналу. 

        В кодерi здiйснюється квантування та кодування. Кодер 
складається з двох частин: аналогової, куди входять груповий тракт 
ГрАIМ2, компаратор, два генератори еталонних струмiв, та цифрової, 
куди входять регiстр пам„ятi з логiкою управлiння, яка поступає з 
компоратору, компресуюча логiка, яка вибирає ГЕТ, перетворювач 
паралельного коду в послiдовний, який формує вихiдний сигнал. 

        Цифровий регiстр виробляє всi необхiднi управляючi сигнали. В 
блоцi ФЛС формується дiаграма часових циклiв системи. Тут формуються 
сигнали циклової та зверхциклової синхронiзацiї, контрольнi, допомiжнi та 
аварiйнi сигнали. 

        Далi цi сигнали об„єднуються з сигналами СУВ та ДI. В результатi 
формуються цикли та зверхцикли передачi. Зформований одно полярний     
IКМ-сигнал до передачi в лiнiю пiдлягає перекодуванню в двополярний 
квазитроїчний сигнал за допомогою коду ЧПI. 

 
        ТРАКТ ПРИЙОМУ 
            В трактi прийому сигнал зазнає зворотнi перетворення. 

Вiдновлений станцiйним регенератором СГ, вiн поступає на вхiд 
перетворювача коду прийому ПК, де iз двополярного IКМ-сигнал 
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перетворюється в однополярний та поступає в блоки приймача 
синхросигналу Прсинхр та декодер. 

          Одночасно цей сигнал подається на вхiд видiлювача тактової 
чатоти ВТЧ, розмiщеного в блоцi ПКпр, де iз нього видiляється тактова 
частота системи та формується послiдовнiсть прямокутних iмпульсiв, якi 
управляють роботою ГО тракту прийому. Цим забезпечується тактова 
синхронiзацiя передаючої та приймальної станцiй. 

          Приймач циклової та зверхциклової синхронiзацiї слiдкує за 
правильною роботою приймальної станцiї по циклах та зверхциклах. Крiм 
того ПРсинхр роздiляє цифровi потоки СУВ, контрольних, аварiйних та 
допомiжних сигналiв. Згiдно з прийнятою кодовою комбiнацiєю декодер 
здiйснює перетворення амплiтуд передаючих вiдлiкiв та формування 
групового АIМ-сигналу на прийомi. 

           Розподiлення вiдлiкiв групового АIМ-сигналу по приймачах 
каналiв здiйснюється часовими селекторами, роботою яких управляють 
послiдовностi канальних iмпульсiв, якi поступають вiд ДКпр. 

           В кожному блоцi ПП послiдовнiсть вiдлiкiв пропускається через 
ФНЧ, в результатi чого вiдновлюється переданих безперервний сигнал. 
Через блок СУ цей сигнал поступає на АТС. 

 
        ГЕНЕРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ 
           ГО формує необхiдну сiтку частот iмпульсних послiдовностей, за 

допо-могою яких здiйснюється управлiння роботою функцiональних вузлiв 
та блокiв АЦО, а також визначаються порядок та швидкiсть обробки 
сигналiв в трактах передачi та прийому. ГО передачi та прийому однаковi 
по будовi. В обох випадках опорною є тактова частота 2048 кГц. На 
передачi ця частота одержується вiд ЗГ з кварцевою стабiлiзацiєю, на 
прийомi - вiд видiлювача тактової частоти ВТЧ, який розташований в 
блоцi ПКпр. Стабiльнiсть частоти ЗГ 3.10  , частота генерацiї 8192 кГц 
(роздiленням на 4 одержуємо 2048 кГц). Послiдовнiсть розрядних 
iмпульсiв з частотою слiдування 256 кГц,канальних iмпульсiв  з частотою 
слiдування 8 кГц ,циклових iмпульсiв з частотою слiдування 0,5 кГц 
одержують шляхом послiдовного дiлення тактової частоти на 8,32,16 
разiв. 

   
5.3.Система контролю та сигналiзацiї САЦО. 
         Для контролю за станом обладнання АЦО на стiйцi ,а також для 

визна-чення виду аварiї стiйка забезпечена системою контролю та 
сигналiзацiї, яка дозволяє обслуговуючому персоналу оперативно 
визначити блок, який вийшов з ладу. Обладнання системи контролю та 
сигналізації розмiщується в блоках контролю та сигналiзацiї КС 1...КС 4 
панелi обслуговування ПО 1 та на платi загальностiєчної 
сигналiзацiї.Кожен блок КС контролює роботу одного з чотирьох блокiв 
АЦО стiйки. Панель ПО 1 забезпечує iндикацiю аварiйних сигналiв по 
видах та системах та управлiння загальностiєчною та рядовою 
сигналiзацiєю. 
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         Контроль та сигналiзацiя забезпечують iндикацiю таких 
сигналiв: аварiйних, визивних та СУВ. Передбачаються такi сигнали, якi 
потребують одразу уваги обслуговуючого персоналу: 

   - розлад циклової та зверхциклової синхронiзацiї (сигнали ЦС, СЦС); 
   - оповiщення про сбiй системи синхронiзацiї на протилежнiй станцiї 
    (сигнали "Изв.ЦС","Изв.СЦС"); 
   - зникнення IКМ-сигналу на виходi тракту передачi та на входi тракту 
     прийому (сигнали "Пер.","Пр."); 
   - вiдсутнiсть основної напруги живлення стiйки (сигнал "-60В"); 
   - вихiд з ладу пристроїв живлення (сигнал "УП"); 
  - сигнали блокування каналу "БЛОК" та змiни залишкового затухання 

"ОЗ"; 
   - сигнали сповiщення: "Виз.СС" та контролю роботи каналу,СУВ. 
           Індикацiя номеру пошкодженої системи та виду аварiї також 

фiксується на ПО1. Номер пошкодженої системи визначається за 
включенням однiєї з ламп "Аварiя системи 1,2,3,4". 

          Лампи Пер та Пр сигналiзують про аварiю блоку СУ. 
 
    6.КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ: 
    6.1. Як будується часовий цикл передачi IКМ-30? 
    6.2. Для чого використовуються канальнi iнтервали КI 0 та КI 16? 
    6.3. Види передаваємої iнформацiї по каналах IКМ-30. 
    6.4.Основнi вузли в трактах передачi та прийому, якi приймають 

участь 
           в перетвореннi сигналiв з аналогової форми в цифрову та 

навпаки? 
    6.5. Призначення системи контролю та сигналiзацiї в САЦО? 
    6.6. Види аварiйних сигналiв, їх фіксація? 
  
    7. ЗМIСТ ЗВIТУ 
    7.1. Мета роботи . 
    7.2. Основне обладнання. 
    7.3. Призначення блокiв, встановлених на стiйцi САЦО. 
    7.4. Призначення ламп на панелi ПО 1. 
    7.5. Висновки по роботi. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 11 
 
ОБЛАДНАННЯ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЛІНІЙНОГО 

ТРАКТУ АПАРАТУРИ ІКМ-30-4 
 
Комплекс апаратури ІКМ-30-4 систем передачі для міських телефонних 

мереж. 
    Основою мережі зв‟язку є місцеві телефонні мережі, міські та сільскі, 

беспосередньо взаємодіючі з абонентами. Ці мережі вимагають 
найбільших капіталовкладень та експлуатаційних витрат. На місцевих 
мережах, в першу чергу, здійснюється перехід до цифрової техніки, йде 
процес повної цифровізації. Місцеві мережі вимагають гнучкої побудови 
апаратури, яка повинна мати різну номерну ємність та кількість каналів, 
працювати по різним типам кабелей, в тому ж числі по волоконно-
оптичним лініям зв‟язку (ВОЛЗ), та радіорелейним лініям (РРЛ), 
взаємодіяти з різними типами телефонних станцій, що є на мережах. 

     Комплекс апаратури забезпечує побудову цифрових систем 
передачі для практично усіх можливих вимог телефонних мереж. 
Комплекс має єдину ідеологію побудови і виконується на сучасній 
елементній базі з використанням нових технологій. 

      Апаратура ІКМ-30-4, забезпечує такі можливості: 
- організацію міжстанційних з‟єднувальних ліній (МЗЛ) та АТС 

різних типів (АТС-54, АТС-47, АТСК); 
- стиковку електронних цифрових АТС з діючими в телефонних 

мережах аналоговими АТС; 
- організацію абонентських ліній, в тому ж числі і віддаленних 

абонентів; 
- організацію автономних лінійних трактів по кабельним, 

волоконно-оптичним і радіорелейним лініям зв‟зку; 
- організацію каналів передачі цифрової (дискретної) інформації, 

у тому ж числі спільних каналів сигналізації (СКС) ; 
- організацію двох каналів передачі сигналів управління і 

взаємодії постійним струмом на кожний телефонний канвл, також 
каналів телеобслуговування і телеуправління; 

- виділення частини телефонних каналів у лініях, що проходять 
на місцевості з малою щільністю телефонного навантаження; 

- централізоване дистанційне обслуговування та контроль 
обладнання; 

- організацію чотирьохпровідних каналів службового зв‟язку по 
виділенним парам кабеля (в багатопарних кабелях ГТС) ; 

- автоматичний ( при керуванні с зовнішньої ЕОМ) або 
напівавтоматичний телеконтроль лінійних трактів; 

- передачу сигналів вторинної аналогової системи по 
цифровому тракту з додаванням тридцяти каналів первинної цифрової 
системи передачі (ЦСП) ; 

 

?????%201_14.doc
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- гнучку компановку різноманітних систем передачі в кінцевому 

обладнанні. 
 
2. КОМПЛЕКС АПАРАТУРИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 
До комплексу входять: станційне обладнання, що встановлюється у 

лінійно-апаратних цехах (ЛАЦ) телефонних станцій, і проміжне лінійне 
обладнання, що встановлюється вздовж лінії в колодязях, підїздах та 
підвалах будівель, на опорах і т.д., а також модулі верхнього 
розташування радіорелейних станцій (РРС) сумісно з антенами, що 
встановлюються на дахах будівель, мачтах і т.д. 

   Станційне обладнання комплектується з елементів трьох 
конструктивних рівнів: плата – блок – стойка. 

    Станційне обладнання розташовується в уніфікованих стоякових 
каркасах (СКУ): 

- СКУ – 01, СКУ – 02 на 11 блоків – висота каркаса 2600 мм; 
- СКУ –03, СКУ –04 на 9 блоків –висота каркаса 2150мм; 

У будь якому місті каркаса, зважаючі на його універсальність, може бути 
установлений будь- який блок, забезпечуючи тим самим високу гнучкість 
комплектування та розміщення обладнання.на станції.  

  Блок є основною функіональною і конструктивною одиницею 
комплекса. Усі блоки можуть постачатися самостійно. По мірі росту 
потреби в застосуванні апаратури можуть розроблятися нові типи блоків, 
а також зніматися з виробництва застарілі. Таким чином комплекс є 
“відкритим”,і його застосування розраховано на тривалу перспективу. 

   Розширення можливостей застосування комплекса досягається 
встановленням в блоки різноманітних типів плат, котрі можуть також 
постачатися окремими комплектами. 

  Проміжне лінійне обладнання містить кілька типів необслуговуємих 
регенераційних пунктів (НРП). 

Основні типи уніфікованих блоків, що входять у комплекс і основні типи 
систем передачі, що формуються з цих блоків: 

- первинна цифрова систма передачі з блоків ІКМ –30 –4 з 
швидкістю передачі цифрового сигналу 2048 кбіт/c сумісно з будь яким 
типом радіорілейної станції, призначеному для цієї мети; 
Це є основний варіант, однак уніфіковане обладнання дозволяє 

отримати і інші варіанти побудови систем передачі. 
3.ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ. 
3.1.Станційне обладнання лінійних трактів. 
Станційне обладнання лінійних трактів (ОЛТ) розташовується в блоках, 

забеспечуючих: 
-передачу та прийом лінійного сигналу з відновленням його форми; 

- контроль правильності сигналу, що приймається; 
- дистанційне живлення лінійних регенераторів; 
- контроль виправності кіл дистанційного живлення; 
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- передачу інформації про стан лінійних трактів у пристроях 
обслуговування. 
Блоки ОЛТ, що входять до складу комплекса, надані у табл.1. 
  Таблиця 1 
Найменуван

ня блоку. 
Кількість 

лінійних 
трактів. 

Комплекти 
плат, що 
всановлюються 
до блоків. 

Призначення блоку. 

Блок ОЛТ –
11  

 
 
 
 
 
 
 
Блок ОЛТ –

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок ОЛТ - 

21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок ОЛТ –

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок ОЛТ –24 

4 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

КЛТ – 11, КЛТ 
–12,  

ДП –11. 
 
 
 
 
 
КЛТ –11, 
КЛТ –12. 
   
 
 
 
 
 
 
 
КЛТ –21,  
КЛТ –23 , 
ДП –11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЛТ –211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЛТ –24,  КЛТ 

–2 5, КЛТ –2 6, 
КЛТ –2 7. 

Первинний кабельний лінійний 
тракт ГТС. Встановлюється на 
обслуговуємих кінцевих станціях. У 
блоці розташовуються два 
комплекти плат. 

 
Первинний кабельний лінійний 

тракт ГТС. Встановлюється на 
необслуговуємих кінцевих та 
проміжних станціях с дистанційним 
контролем. До блоку 
встановлюється три комплекти 
плат. 

 
Вторинний кабельний лінійний 

тракт. Встановлюється для 
розміщення обладнання лінійного 
тракту. Комплект забеспечує 
перекриття загасання 36 дБ. До 
блоку встановлюється два 
комплекта плат. 

 
Вторинний кабельний лінійний 

тракт ГТС. Встановлюється на 
необслуговуємих кінцевих та 
проміжних станціях с дистанційним 
контролем виправності лінійних 
трактів.  До блоку встановлюється 
два комплекта плат. 

 
Вторинний тракт ВОЛЗ. 
Довжина регенераційної ділянки 

с загасанням: 
КЛТ –24 – до37 дБ на довжині 

хвилі 1,3 мкм (лазерний діод); 
 КЛТ –25 – до 50 дБ на довжині 

хвилі 0,85 мкм  (лазерний діод); 
КЛТ –26 – до 24 дБ на довжині 

хвилі 1,3 мкм 
(світловипромінюючий діод); 

 КЛТ –27 – до 34 дБ на довжині 
хвилі 0,85 мкм 
(світловипромінюючий діод); До 
блоку встановлюється два 
комплекта плат. 
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Блоки ОЛТ – 11, ОЛТ – 12 призначені для розпайки лінійних кабелів і 

використовуються у якості ввідних пристроїв. 
Блоки ОЛТ – 11 дозволяє розпаяти 40 пар кабеля, а блок ОЛТ – 12 – 20 

пар. 
           У блоках ОЛП – 11 та ОЛП – 12 до кожної пари ввімкнені 

розрядники. Блоки ОЛП – 11 та ОЛП – 12 мають розподілювальні гнізда, 
які дозволяють виконувати виміри та переключення лінійних кіл. 

Блок ОСП – 22 призначений для підключення лінійного оптичного 
кабелю до станційних оптичних кабелей. 

Блок ОСП – 22 виконання – 01 має додатковий плинт для підключення 
симетричних пар, котрі можуть супроводжувати оптичний кабель. 

   В комплексах РРЛ замість вказаного обладнання лінійних трактів 
використовується обладнання РРС. 

 
3.2.ГРУПОВЕ  ТА  КАНАЛОУТВОРЮЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ. 
Часове вторинне групоутворення виконується у блоці ОВГ – 21. Блок 

об‟єднує 4 цифрових потоки зі швидкістю передачі 2048 кбіт/с у один 
груповий вторинний цифровий потік зі швидкістю 8448 кбіт/с на передачі і 
зворотньому перетворенні. 

   Перетворення аналогових сигналів тональної частоти у цифровий 
сигнал та мультиплексування сигналів виконується в блоці аналого-
цифрового обладнання АЦО – 11, який є основним каналоутворюючим 
блоком. 

  Блок АЦО – 11 АРФ2.133.075 дозволяє організувати до 30 телефонних 
каналів і до двох цифрових каналів зі швидкістю передачі 64 кбіт/с. 

      Блок АЦО – 11 призначений для встановлення сумісно з 
комплексом ОСА – 13 АРФ4.078.024 у одному стояковому каркасі. 

       Характеристики блока АЦО – 11 АРФ2.133.075 – 01 повністю 
відповідають характеристикам блока АРФ2.133.075. Блок АЦО – 11 
АРФ2.133.075 – 01 призначений для роботи з комплектом ОСА – 13 
АРФ4.078. 024 – 01 при установці їх до різних стоякових каркасів.блок 
АЦО – 11 АРФ2.133.075 – 02 дозволяє організувати до 30 телефонних 
каналів і до 4 цифрових каналів зі швидкістю передачі 64 кбіт/с. 

         Характеристики та призначення блоку АЦО – 11 АРФ2.133.075 – 
03 такі ж що і блока АЦО – 11 АРФ2.133.075 – 02, але блок АЦО – 11 
АРФ2.133.075 – 03  дозволяє організувати ще й тридцять перший канал 
замість цифрового каналу. 

 Характеристики та призначення блоку АЦО – 11 АРФ2.133.075 – 04 такі 
ж що і блока АЦО – 11 АРФ2.133.075. 

    Блок АЦО – 21 призначений для передачі по цифровому тракту зі 
швидкістю 8448 кбіт/с перетвореного в цифрову форму сигнала вторинної 
групи каналів апаратури типу “КАМА”,КРР – М , К – 60 з частотним 
ущільненням з полосою частот (7,5 † 280 ) кГц або (304 † 552) кГц сумісно 
з первинним потоком 2048 кбіт/с. 
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Блок АЦО – 21 може використовуватися при передачі сигналів 

апаратури  “КАМА”, а також для передачі сигналів стандартної вторинної 
групи каналів з полосою частот (312 † 552 ) кГц. 

 
3.3.УЗГОДЖУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ. 
Узгоджувальне обладнання призначено для стиковки 

каналоутворюючого обладнання цифрових систем передачі з 
комутаційними системами різноманітних типів, що застосовуються в 
телефонних мережах СНГ. Узгоджувальне обладнання забеспечує 
організацію міжстанційних з‟єднувальних ліній по каналах цифрових 
систем передачі. 

    Сигнали управління та взаємодії між комутаційними системами 
перетворюється в узгоджувальному обладнанні  у цифрову форму, 
мультиплексуються у груповий сигнал зі швидкістю 64 кбіт/с та 
передаються у 16 – тому канальноиу інтервалі каналоутворюючого 
обладнання згідно рекомендації G704 CC1TT. 

    До складу комплексу входить узгоджувальне обладнання з АТС, яке 
встановлюється в блок ОСА – 13. 

     Обладнання ОСА – 13 складається з двох блоків (А і В), в які 
встановлюються різноманітні комплекти плат узгоджуючих пристроїв в 
залежності від призначення міжстанційних з‟єднувальних ліній (табл.2). 

         Таблиця 2 
Найменуванн

я комплекту 
плат  

Познач
ення 
комплекту 

Призначення  

1. ко
мплект 
узгоджуючий 
вихідний 

 
 
 
 
 
 
 

2. ко
мплект 
узгоджуючий 
вхідний 

 
 
 
 
 
 
 

3. ко
мплект 

КСИ – 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСВ –

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСВ – 

14 

Призначений для узгодження приладів 
місцевого та міжміського шнура вихіднойї 
з‟єднувальної лінії.декадно-шагових (ДШ) АТС та 
координатних АТС(АТС – К) з обладнанням 30- 
канальної апаратури з імпульсно-кодовою 
модуляцією(ІКМ-30-4), що ма.є два сигнальних 
канали на кожний телефонний канал. Один 
комплект призначений на 5 каналів зв‟зку. 

 
Призначений для узгодження приладів 

місцевого шнура  з‟єднувальної лінії, що входить 
декадно-крокових (ДШ) АТС та координатних АТС 
(АТС-К) з обладнанням 30-ти канальної апаратури 
з імпульсно- кодовою модуляцією (ІКМ-30-4), що 
має два сигнальних канали на кожний телефонний 
канал . Один комплект призначений на 5 каналів 
зв‟зку. 

 
Призначений для узгодження пристроїв 

міжміського шнура вхідної з‟єднувальної лінії 
декадно-крокових (ДШ) АТС та координатних АТС 
(АТС-К) з обладнанням 30-канальної апаратури з 
імпульсно- кодовою модуляцією (ИКМ-30-4), що 
має два сигнальних канали на кожний телефонний 



 50 

узгоджуючий 
вхідний 
міжміський 

 
 
 
 
 
 
 

4. ко
мплект 
узгоджуючий 
вихідний 

 
5. узг

од-жувальне 
обладнання 
STB – 30/B 
(виробниц-
тво ВНР) 

 
6. ко

мплект 
узгоджуючий 
вихідний 

 
7. ко

мплект 
перетворю-
вачів коду 
вихідний  

8. ко
мплект 
перетворю-
вачів коду 
вхідний  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КСИ – 

14 
 
 
 
AFF – 

8809  
 
 
 
КСИ – 

15  
 
 
 
 
 
 
КПК – 

11 
 
 
 
КПК – 

12 
 
 

канал. Один комплект призначений на 5 каналів 
зв‟зку. 

 
 
Призначений для узгодження приладів 

місцевого та міжміського шнура вихідних 
з‟єднувальних ліній координатних АТС (АТС-К), 
електронних телефонних станцій ЭАТС-200 з 
обладнанням 30-канальної апаратури з імпульсно-
кодовою модуляцією (ІКМ-30-4), що має два 
сигнальних канали на кожний телефонний канал. 
Один комплект призначений на 5 каналів зв‟зку. 

 
 
 
Узгодження з АРМ-20 
 
 
 
 
МЛС від АМТС до ГАТС 
 
 
 
ЗСЛ від ГАТС до АМТС 
 
 
 
 
Узгодження з одноканальним РСЛ 
 
 

 
Замість блоку ОСА-13 з комплектами узгоджуючих пристроїв (КУП) у 

апаратурі ІКМ-30-4 може використовуватись блок обладнання 
узгоджуючих пристроїв з централізованим програмним управлінням (ОСЦ) 
з комплектами плат узгоджуючих пристроїв (УП). 

     Блок має пристрої контролю та сигналізації, призначені для 
автоматичного та напівавтоматичного контролю роботи блоку, визначення 
невиправностей, блокування УП, контролю за етапами з‟єднань. 

      Блок ОСЦ забеспечує узгодження пристроїв розмовного тракту  в 
місцевому та міжміському шнурі з‟єднувальних та заказноз‟єднувальних 
ліній декадно-крокових та координатних АТС, узгодження РСЛ сільських 
АТС з блоком АЦО-11 цифрових систем передачі ІКМ-30-4, а також 
організації прямих абонентів. 
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      Блок ОСЦ з платами СУ, що вказаний у табл.3 на 30 каналів 
зв‟язку, виконаний у одному блочному каркасі та встановлюється на 
стояку СКУ. Одна плата СУ має пристрої на два канали зв‟язку. 

Таблиця 3 
Найменування  Позначе

ння  
Призначення  

Плата 
узгоджувальна 
вихідна 

 
 
 
 
Плата 

узгоджувальна 
вхідна 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плата 

узгоджуюча 
одноканальний 
код. 

 
 
Плата прямого 

абонента лінійна  
 
 
 
Плата прямого 

абонента 
станційна 

 
 
 
Плата 

канальних 
закінчень 

 

ПСИ 
 
 
 
 
 
ПСВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПСО 
 
 
 
 
 
ППА – Л 
 
ПА – С 
 
 
 
ПКО 

Призначена для узгодження виходів 
ступенів ГИ і ГИМ АТС і АМТС, що мають два 
сигнальних канали на кожний телефонний 
канал з обладнанням 03-канальної апаратури  
з імпульсно- кодовою модуляцією ІКМ-30-4. 

 
Призначена для узгодження виходів 

каналоутворюючого обладнання апаратури 
ІКМ-30-4 з входами приладів місцевого та 
міжміського тракту  міськихАТС і МТС 
(АМТС), що мають два сигнальних канали на 
кожний телефонний канал. 

 
Призначена для організації вхідної (ПСО-

В) та вихідної (ПСО-И) зв‟язку з міськими АТС 
і АМТС, що мають один чи два сигнальних 
канали, а також для організації 
чотирьохпровідного транзиту з апаратурою 
типу КРР (“КАМА”). 

 
Призначена для узгодження виходів 

каналоутворюючого обладнання апаратури 
ІКМ-30-4 З з телефонним апаратом для 
організації прямих абонентів. 

 
Призначена для узгодження станційного 

обладнання абоненських ліній міських АТС з 
каналоутворюючим обладнанням з 
імпульсно-кодовою модуляцієюІКМ-30-4 для 
організації прямих абонентів. 

Призначена для узгодження РСЛ (вхідних 
та вихідних ) сільських АТС з обладнанням з 
імпульсно-кодовою модуляцією ІКМ-30-4. 

 
 
3.4.ПРОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ЛІНІЙНИХ ТРАКТІВ. 
Проміжне обладнання  - необслуговуємі регеренаційні пункти (НРП) – 

встановлюються у колодязях телефонної каналізації, у підвалах та 
підїздах будівль, на опорах.  
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                                ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 12 
 
КІНЦЕВА СТАНЦІЯ АПАРАТУРИ ІКМ-15 
 
    1. МЕТА РОБОТИ: 
    1.1. Вивчити конструкцiю та структурну схему блоку БОЛТ. 
    1.2. Вмiти вимiрювати основнi електричнi параметри сигналiв у лiнiй- 
           ному трактi а також ланцюги низькочастотного службового 

зв„язку. 
 
    2. ЛIТЕРАТУРА 
    2.1. Ю.В.Скалин, А.Г.Бернштейн, А.Л.Финкевич.” Цифровые системы  
           передачи.” М.Радио и связь 1988. с.188-195. 
    2.2. Апаратура ИВА (ИКМ-15). Блок БОЛТ. Техническое описание. 

Альбом. 
    2.3. Апаратура ИВА (ИКМ-15). Техническое описание и инструкция по 
           эксплуатации. Альбом N1. 
 
    3. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
    3.1. Вивчити технiчну характеристику системи передачi IКМ-15. 
    3.2. Вивчити призначення та структурну схему блоку БОЛТ. 
    3.3. Вивчити структурну схему та принцип роботи ОРТ. 
 
    4. ВИМIРЮВАЛЬНI ПРИЛАДИ: 
    4.1. Осцилограф. 
    4.2. Вимiрювач рiвнiв. 
    4.3. Мiлiвольтметр. 
 
    5. ЗАВДАННЯ 
    5.1. Вивчити конструкцiю та розмiщення комірок блоку БОЛТ. 
    5.2. Провести попередню перевiрку лiнiйного тракту. 
    5.3. Вимiряти параметри лiнiйного сигналу. 
    5.4. Вимiряти перехiднi затухання мiж ланцюгами передачi та 

прийому. 
    5.5. Вимiряти ланцюг низькочастотного службового зв„язку. 
     
6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 
     
 УВАГА!       Перед виконанням вимiрювань необхiдно переконатися  в 

справ-ностi (неушкодженнi) шнурiв та органiв управлiння вимірюваних 
приладiв та апаратури ОС. Без дозволу викладача НЕ ВМИКАТИ 
тумблери та не виконувати яких-небудь переключень на комірцi ДП. 

6.1. Для вивчення конструкцiї та розмiщення комірок на блоцi БОЛТ 
необхiдно ознайомитися з матерiалом по вказанiй вище лiтературi. 
Занести в звiт данi про органи управлiння, переключення сигналiзацiї та 
вимiрювальних точках блоку БОЛТ. 

?????%201_14.doc
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6.2. Попередня перевiрка лiнiйного тракту шляхом органiзацiї шлейфу 

на БОЛТ виконується по наступнiй методiцi. 
       6.2.1. На комірці ВКУ блоку БОЛТ кiнцевох станцiї КС1 (ОС1) 

встановити дужки "РАБОТА ПРД". 
       6.2.2. На комірці ВКУ блоку БОЛТ протилежний станцiї КС2 (ОС2) 

встано-вити дужки "ШЛЕЙФ", а дужки "РАБОТА ПРД" та "РАБОТА ПРМ"             
повинні бути зайняті. 

        6.2.3. На входi БОЛТ КС1 пiдключити генератор вимiрювального 
сигналу частотою 512 кГц нажимом кнопки 512 кГц на комірцi КС блоку 
БУК КС1 (ОС1). 

         6.2.4. До нижнього гнiзда "РАБОТА ПРМ" комірки ВКУ КС1 (ОС1)    
пiдклю-чити вимiрювач рiвня. При нормальнiй роботi лiнiйного тракту 
рiвень сигналу на прийомi повинен бути 4,8 ±0,87 дБ на навантаженi 120 
Ом. 

          6.2.5. Пiсля перевiрки лiнiйного тракту при горiннi свiтодiодiв 
“РАБОТА” на                комірках КС обох станцiй та ЛС на комірцi ОРТ обох 
БОЛТ (світодіоди зеленого кольору) лiнiйний тракт апаратури можна 
вважати неушкодженим i готовим до роботи. 

6.3. Вимiрювання параметрiв лiнiйного сигналу на виходi БОЛТ КС1 та 
КС2 проводиться наступним чином.  

          6.3.1. До гнiзд "КОНТРОЛЬ ПРД"(ШЛЕЙФ) на ячейцi ВКУ БОЛТ 
пiдключити деференцiйний вхiд осцилографа (осцилограф повинен бути 
вiдкалiбрований власному калiбратору або джерелу еталонної напруги). 

           6.3.2. Подати в лiнiю контрольний сигнал шляхом нажиму кнопки 
512 кГц на комірцi КС блоку БУК, при цьому повинен загорiтися свiтодiод 
512 кГц на КС. 

            6.3.3. Включити живлення ОРТ на комірцi МП блоку БОЛТ. 
            6.3.4. Спостерiгати осцилограми контрольного сигналу на виходi 

БОЛТ, параметри вихiдного сигналу контролювати по шаблону (рис. 
1),результати вимiрювань занести в таблицю 1. 

                                                                                          
Таблиця 1 
Результати 

вимiрювань 
КС1 КС2 

Амплiтуда, В   
Тривалiсть,мкс   
Вiдповiднiсть нормі   

 
6.4. Вимiрювання перехiдного згасання мiж ланцюгами передачi та 

прийому проводиться наступним чином: 
       6.4.1. На станцiї А (КС1) в лiнiю подати випробний сигнал 512 кГц, 

для чого на комірцi КС БУК нажати кнопку 512 кГц. 
        6.4.2. На станцiї Б (КС2) вiдключити сигнал в сторону станцiї А, для 

чого потрiбно вийняти дужку з гнiзда "РАБОТА ПРД" на комірцi ВКУ БОЛТ. 
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         6.4.3. На КС1 до гнiзда ПРМ на боксi БОЛТ пiдключити 
мiлiвольтметр. По-казання при цьому повиннi бути не бiльше мiнус 60 дБ. 

6.5. Вимiрювання ланцюга службового зв„язку проводиться в 
наступному порядку: 

          6.5.1. В лiнiйнi гнiзда комірки ПТВ БОЛТ подати сигнал частотою 
525 Гц з рiвнем (L1)+8,7 дБ. 

           6.5.2. На протилежнiй станцiї вимiряти рiвень сигналу L2 за 
допомогою вимiрювача рiвня, включеного з 600-Омним входом в лiнiйнi 
гнiзда комірки ПТВ БОЛТ. 

            Величину залишкового згасання визначити за формулою: 
                                           
                                                       А = L1 - L2 - 6 , dБ 
             Норма величини залишкового згасання 0,7 ± 0,1 дБ. 
 
    7. ЗМIСТ ЗВIТУ 
    7.1. Мета роботи. 
    7.2. Структурна схема блоку БОЛТ. 
    7.3. Таблицi одержаних результатiв. 
    7.4. Висновок про вiдповiднiсть одержаних вимiрiв технiчним 

характеристикам. 
 
    8. КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ: 
    8.1. Пояснiть призначення комірки блоку БУК. 
    8.2. Пояснити структурну схему включення та взаємодiї комірок блоку 

БУК. 
    8.3. Пояснити порядок перевiрки лiнiйного тракту органiзацiї шлейфу. 
    8.4. Пояснити структурну схему комірки ОРТ. 
    8.5. Пояснити методику перевiрки ланцюга службового зв„язку. 
 

                                                 ДОДАТОК 
 
       Призначення блоку БОЛТ та його конструкцiя. 
       Блок кiнцевого лiнiйного тракту (БОЛТ) являється станцiйним 

кінцем лiнiйного тракту системи IКМ-15, працюючим по симетричним 
кабелям типу КСПП-1*4*0,9 та КСПП-1*4*1,2. 

       Блок БОЛТ призначений для вiдновлення амплiтуди, форми та 
тимчасових вiдношень однополярних посилок, затянутих на тактовий 
iнтервал з частотою проходження 1024 кГц. Для органiзацiї дистанцiйного 
живлення лiнiйних ренегераторiв та службового зв„язку по штучному 
ланцюгу, для захисту станцiйного обладнання вiд небезпечних та 
перешкоджуючих впливiв. 

       БОЛТ виконаний у виглядi субблокiв, який крiпиться до каркасу 
кiнцевої станцiї за допомогою болтiв. 

       В субблок встановлюються комірки ВКУ, ОРТ, ПТВ, МП, ДП або ДШ. 
Розпайка лiнiйного кабеля здiйснюється безпосередньо на бокс, який 
входить в БОЛТ. 
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        З„єднання ВКУ з кабелем здiйснюється установкою двопарних 
вилок в станцiйну та лiнiйну частину боксiв. 

        Комірки являють собою печатнi плати з монтажем та роз‟ємами. До 
плат крiпляться лицевi панелi з встановленими на них елементами 
комутацiї та контролю. 

        На боковiй стiнцi каркасу БОЛТ закрiплений 30-контактний 
роз‟єднувач. На роз‟єднувач виведенi ланцюги живлення БОЛТ, ланцюги 
сигналiзацiї, вхо-ди та виходи передачi та прийому. 

       Для пiдключення до заземлюючої проводки на боковiй стiнцi 
субблоку БОЛТ встановлена спецiальна клема. На лицевих панелях боксу 
та ВКУ встановлюються заземлюючi клеми, з„єднанi перемичками. 

         Розмiщенi на лицевiй панелi ВУК гнiзда, з вилками, дозволяють 
орга-нiзувати шлейф по груповому сигналу. 

         На ДП та ВКУ на лицевих панелях встановленi бокси. При довжинi 
лiнiї 50 км двопарна вилка повинна встановлюватися в положення ±ДП, а 
при довжинi лiнiї до 20 км - в положення ДПК-ДП. 

         На ПТВ знаходяться контрольнi гнiзда, з допомогою яких можна 
пiд-ключити додаткове переговорне обладнання. 

                               
  Структурна схема БОЛТ 
 
        Груповий сигнал з виходу передаючої частини болку управлiння та 

кодування (БУК) поступає в БОЛТ комірки ВКУ (ввiдно-кабельного облад-
нання). 

        ВКУ призначено для захисту апаратури вiд небезпечних та 
перешкоджуючих впливiв, а також для пiдключення дистанцiйного 
живлення до штучного ланцюга.   

 В ВКУ входять: лiнiйнi трансформатори, захиснi обладнання 
(розрядники, дiоди), фiльтри службового зв„язку. Далi груповий сигнал з 
ВКУ через бокс попадає в лiнiйний кабель (Х11). 

        Якщо груповий сигнал пiдлягає регенерацiї, то з комірки ВКУ 
сигнал проходить на вхiд кiнцевого регенеративного транслятора (ОРТ). 

        В ОРТ сигнал вiдновлюється по формi, амплiтудi та часi. З виходу 
ОРТ вiдновлений сигнал поступає в комірку ВКУ прийомної станцiї. З 
виходу ВКУ через роз„єднувач сигнал поступає в БУК. 

        Дистанцiйне живлення лiнiйних регенераторiв виконується по 
штучному (фантомному) ланцюгу по системi "провод-провод", (ланцюг ДП 
не заземлюється). 

        На необслуговуючiй кiнцевiй станцiї замiсть комірки ДП 
встановлюється комірка дистанцiйного шлейфу (ДШ). 

       Додатковi обладнанная дозволяють органiзувати дистанцiйно з 
обслуго-вюючої кiнцевої станцiї шлейф по груповому сигналу з БУК та 
послати по штучному ланцюгу на обслуговуючу станцiю сигнал частотою 
512 кГц, яка сигналiзує про органiзацiю шлейфу. 

       Живлення комірок ОРТ, ПТВ та ДШ здiйснюється вiд комірки 
мiсцевого живлення (МП) напругою +9В. 
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       При надходженнi сигналу тонального виклику на лицевiй 
панелi комірки ПТВ свiтиться свiтодiод та сигнал прийому виклику 
транслюється на блок сигналiзацiї. З допомогою кнопочного перемикача, 
розмiщеного на лицевiй панелi, вiдключається вiд штучного ланцюга ПТВ 
та пiдключається переговорне обладнання блоку СО (сервiсного 
обслуговування). 

       Службовий зв„язок здiйснюється по симплесному методу. 
       Блок БОЛТ сигналiзує про зникнення групового сигналу, аварiї 

комірок МП, ДП, та при одержаннi сигналу тонального виклику 
пiдключенням "землi" до обладнання, розмiщеного на блоцi сигналiзацiї 
(БС). 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 13 
 
ЛІНІЙНИЙ ТРАКТ АПАРАТУРИ ЦСП ІКМ-120У.  
СТІЙКА СЛО 
 

1. МЕТА РОБОТИ 
Призначення блоків та комплектів, послідовність перевірки технічного 

стану стійки СЛО-У апаратури ІКМ-120У                              

    2.ЛIТЕРАТУРА: 
     2.1.Технічна документація (Альбом 1,2,3) 
     3. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
      3.1. Вивчити загальну методику налагодження та експлуатацiї 
        системи передачi IКМ-120У та узгодити головний обсяг 

вимiрювань. 
     3.2. Пiдготувати бланк звiту. 
     3.3. Пiдготувати вiдповiдi на контрольнi питання. 
 
     4.  ОБЛАДНАННЯ 
     4.1. Стiйка кiнцевого обладнання СЛО-У. 
     4.2. Вимiрювальні прилади. 
      
     5. ЗАВДАННЯ 
     5.1. Вивчити конструкцію стiйки СЛО-У. 
     5.2. Включити живлення стійки (крім дистанційного живлення!). 
     5.3. Проконтролювати стан кiнцевого обладнання та обладнання 

лiнiй- 
        ного тракту, використовуючи сигнали стійкової сигналiзацiї. 
 
     6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
6.1 Призначення системи передачі 
Стійка лінійного обладнання уніфікована (СЛО-У-1) і (СЛО-У-2) входять 

до складу апаратури вторинної уніфікованої цифрової системи передачі 
ІКМ-120У. СЛО-У призначені для організації по одно- та 
чотирьохчетвіркових кабелях типу МК і ЗК двох двосторонніх лінійних 
трактів із швидкістю передачі 8448 кбіт/с, подачі дистанційного живлення 
на НРП, забезпечення телеконтролю, телемеханіки і сигналізації про стан 
лінійного тракту, а також організації в лінійних трактах службового зв'язку. 

СЛО-У випускаються у двох модифікаціях: СЛО-У-1– для використо- 
вування при напрузі первинного джерела живлення 24 В; СЛО-У-2– для 
використовування при напрузі первинного джерела живлення 60 В. 

СЛО-У можуть бути використаний на ОРП як кінцева і проміжна станція. 
На проміжній станції СЛО-У можуть використовуватися з метою виділення 
частини первинних груп. 

Лінійні тракти, організовані за допомогою СЛО-У, працюють по 
двохкабельній системі. Максимальна дальність зв'язку складає 600 км. 

?????%201_14.doc
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Максимальна довжина секції ДП, яка може бути організована за 
допомогою однієї СЛО-У, не перевищує 240 км. На магістралі 
максимальної довжини повинне бути встановлено не менше двох 
проміжних станцій, обладнанні СЛО-У. Вказана дальність зв'язку має 
місце при середній довжині ділянки між НРП рівному 5 км, і числом НРП в 
секції ДП не більше 48. 

СЛО-У передбачають обов'язкову спільну роботу двох лінійних трактів.      
Використовування СЛО-У для організації одного лінійного тракту є 
небажаним. 

СЛО-У забезпечують можливість спільної роботи з СВВГ-У. Як стиковий 
сигнал при спільній роботі стійок використовується сигнал в коді HDB-3.  

Лінійні тракти, організовані за допомогою СЛО-У, допускає спільну 
роботу в різних четвірках одного кабелю з апаратурою К60-П.  

Система телемеханіки СЛО-У забезпечує можливість контролю 
достовірності у всіх регенераторах, встановлених в НРП, отримання 
інформації про стан датчиків, КРЫШКА, ВОДА,  ДАВЛЕНИЕ в НРП і стані 
системи СКИД кабельної лінії, а також регулює процес установки діаграми 
рівнів в каналі СС. 

Система службового зв'язку СЛО-У дозволяє організувати 2 канали ТЧ 
в діапазоні частот 0,3-3,4 кГц, обладнаних генератором і приймачем 
тонального виклику. СЛО-У дозволяють організувати транзит сигналів 
службового зв‟язку на повну довжину магістралі 600 км. 

Для перевірки лінійних трактів в СЛО-У передбачений формувач 
контрольного сигналу (ФКС) і пристрій контролю достовірності лінії (КДЛ). 
Пристрій КДЛ дозволяє визначити достовірність в лінії без перерви 
зв'язку. Перевірка лінії за допомогою ФКС здійснюється з перервою 
зв'язку. 

СЛО-У призначені для роботи в стаціонарних умовах при температурі 

навколишнього повітря від 5 до 40С і відносної вологості повітря до 95% 

при температурі до 30С. 
 
6.2 Основні технічні характеристики 
Електроживлення СЛО-У здійснюється від джерела постійного струму з 

напругою від мінус 21,6 до 26,4 В (плюс заземлений) для СЛО-У-1 або від 
джерела постійного струму з напругою від мінус 54 до мінус 66 В (плюс 
заземлений) для СЛО-У-2. 

 Пристрій УДП СЛО-У забезпечує: 

     -  номінальний вихідний струм (653) мА; 

     -  вихідна напруга (35545) В. 
Цифровий сигнал на виході приймальної частини СЛО-У на 

еквіваленті навантаження (750,8) Ом, має наступні параметри: 

     -  тип сигналу трьохрівневий в коді НDВ-3; 

     -  амплітуда позитивних і негативних імпульсів (2,40,24) В; 

     -  тривалість позитивних і негативних імпульсів (596) нс; 
     -  час наростання і спаду імпульсу не більше 20 нс; 
     -  коефіцієнт помилок не більше 2х10-8. 
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Загасання сполучних лінії між виходом передаючої частини СВВГ-У і 
входом передаючої частини СЛО-У не більше 6 дБ на частоті 4224 кГц. 

Номінальний рівень сигналу службового зв'язку обладнання СС СЛО-У  

на еквіваленті навантаження (6006) Ом в діапазоні частот (0,33,4) кГц 

на виході приймальної частини складає (02) дБ. 
У якості сигналу виклику в каналі службового зв'язку використовується 

одна з 8 фіксованих частот, як контрольна частота – несуча частота 
телемеханіки. Рівень контрольної частоти на виході передаючої частини 

обладнання СЛО-У на навантаженні (6006) Ом складає: 

-  мінус (271) дБ для першого тракту; 

-  мінус (241) дБ для другого тракту. 
.Обладнання ТМ СЛО-У забезпечує обслуговування до 48 послідовно 

включених НРП. Несуча частота сигналу телемеханіки – (37060,4) Гц. 

За допомогою ТМ можливо виявлення НРП, де встановлений РЛ, 
достовірність цифрового сигналу на виході якого гірше ніж 10-5 або 10-6. 

 

      6.3 Склад обладнання СЛО-У апаратури ІКМ -120 -У 
До складу СЛО-У входять наступні секції і блоки: 
-  секція телемеханіки (ТМ); 
-  секція сервісного обладнання лінійного тракту (СО-Л); 
-  секція службового зв'язку (СС); 
-  підсилювач гучномовця (Ус.Гр.); 
-  обладнання виходу (УВ); 
-  два блоки обладнання введення передачі (УВ Пер.); 
-  два блоки обладнання блоку прийому (УВ Пр.); 
-  дві секції конвертора керованого (КУ-24)  в СЛО-У-1 або (КУ-60)  в 

СЛО-У-2; 
-  дві секції пристрою управління і сигналізації (УУС-24)  в СЛО-У-1 або 

(УУС-60) в СЛО-У-2; 
-  два блоки джерела вторинного електроживлення (ИВЭ.П24-5/2.1) в 

СЛО-У-1 або (ИВЭ.П60-5/2.1)  в СЛО-У-2. 

4.2.Блоки УВ Пр., УВ Пер. і панель комутації конструктивно об‟єднані 
в секцію панелі введення (ПВ). Блоки ИВЭП, плата комутації і 
сигналізації (ПКС) і плата стабілізатора напруги (ПСН 24/5-0,5) або 
(ПСН 60/5-0,5) конструктивно об‟єднані в секцію джерел вторинного 
електроживлення (ИВЭ). 

4.3.Два пристрої дистанційного живлення (УДП) стійки складаються із 
загальної секції УВ і по одній секції КУ-24 (КУ0-60) і УСС-24 (УСС-60) в 
кожному. 

       4.4.Розміщення секцій і блоків на стійці показано на рис.1.  

СЛО-У має габаритні розміри 266х120х2600 мм.  
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В каркасі СЛО-У розміщуються знімні секції, в які встановлюються 
плати і незнімні секції, в які встановлюються окремі блоки. Підключення 
секцій і блоків до СЛО-У здійснюється через роз'єми. Міжплатні 
з'єднання усередині секцій здійснюються або за допомогою сполучних 
плат, або об'ємним монтажем. З'єднання між секціями виконані у 
вигляді стійкового джгута. 

     На верхній рамі СЛО-У встановлено 5 клем (Х30 на сполучній 
платі і шпилька Х31) для підключення до СЛО-У фідерів живлення і 
заземлюючий шини, плавкі запобіжники і конденсаторські фільтри 
живлення для кожного з живлячих фідерів. 

Для забезпечення можливості підключення до СЛО-У 
загальностанційного табло, транспаранта, дзвінка на верхній рамі 
передбачена гребінка Х2, для підключення системи СТО – роз'їм Х1. 

Підключення СЛО-У до магістрального кабелю здійснюється через 
СВЛ за допомогою сполучних шнурів. Підключення СЛО-У до СВВГ-У 
здійснюються кабелем РК-75. Кабелі підпаюються до коаксіальних 
розеток ПЕР, ПР, розташованим на панелі комутації. 

 

Стійка СЛО-У

ПВ

УВ

КУ

УУС

ГУ

ТМ

СО-Л

КУ

УУС

ИВЭ

РС

СС

Запобіжники Загальностанційний індикатор

Панель вводу

Обладнання виходу

Конвектор управління

Обладнання управління та сигналізації

Секція телемеханіки

Конвектор управління

Обладнання управління та сигналізації

Секція джерел вторинного електроживлення

Секція станційних регенераторів

Секція службового зв’язку

Гучномовний зв’язок

Сервісне обладнання лінійного тракту

 

                      Рисунок 1 
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  6.4 Структурна схема СЛО-У 

Структурна схема СЛО-У представлена на рис.2 

     Проходження цифрового сигналу по стійці здійснюється  таким 
чином: 

Сигнали передачі першого і другого тракту з виходу СВВГ-У через 
роз'єми панелі комутації поступають на входи станційних регенераторів 
передачі (РС Пер) секції РС. З виходів РС Пер через відповідні блоки 
УВ Пер цифрові сигнали передачі першого і другого тракту поступають 
в кабельну лінію, об'єднуючись з груповими низькочастотними 
сигналами передачі, об'єднуючими сигнали передачі СС і ТМ.         

Що приймаються з лінії цифрові сигнали першого і другого тракту 
через блоки УВ Пр поступають на входи відповідних приймальних 
регенераторів (РС Пр) секції РС. Вихідні сигнали РС Пр через роз'єми 
панелі комунікації поступають на приймальні входи СВВГ-У. 

Групові низькочастотні сигнали першого і другого тракту, що 
приймаються з лінії, через блоки УВ Пр поступають на входи 
приймальної частини секції СС. На виході приймальної частини СС 
формуються сигнали  прийому службового зв'язку, сигнали про прийом 
виклику, що поступають на розмовно-визивний пристрій (ПВУ), 
розташований в секції СО-Л, і сигнали відповіді телемеханіки, що 
поступають на входи секції ТМ. Сигнали службового зв'язку, що 
приймаються, виведені на гребінку Х11, розташовану на верхній рамі 
СЛО-У, і що служить для організації службового зв'язку з СВВГ-У на 
кінцевій Сигнали запиту телемеханіки з виходу ТМ і сигнали передачі 
службового зв'язку і виклику, з виходу ПВУ поступають на вхід 
передаючої частини СС. З виходу передаючої частини СС груповий 
низькочастотний сигнал через УВ Пер вводиться в кабельну лінію. 
Сигнали передачі службового зв'язку транзиту і СВВГ-У через контакти 
гребінки Х10 поступають на ПВУ і об'єднуються з сигналами передачі 
СС. 

 Призначення дистанційного живлення, що формується на виходах 
УДП, вводиться в кабельну лінію через середні точки трансформаторів 
блоків УВ Пр, УВ Пер. При цьому на РС плюс ДП вводиться в УВ Пер, а 
на проміжній обслуговуваній станції (ОС) – в УВ Пр. Для комутації 
ланцюгів ДП при транзиті на верхній рамі СЛО-У передбачені монтажні 
клеми Х45 і Х48. 
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                                               Рисунок 2 

 

Сигнали аварії ТМ, РС, УДП через ті, що погоджують пристрої 
поступають на входи пристрою управління сигналізації, розташовані в 
секції СО-Л. З виходу СО-Л сигнали аварій і виклику поступають на 
гребінку Х2 на верхній рамі СЛО-У, призначену для підключення 
загальностанційних табло і транспорантів. На верхній рамі СЛО-У 
розміщений індикатор сигналізації до якого підключений ланцюг 
з'єднаного сигналу аварій і виклику. 

6.5 Блоки обладнання передачі (УВ Пер) та приймання (УВ Пр) 
До складу блока УВ Пер входять плата введення (ПВ) і плата живлення 

регенератора (ПР) . 
На станційні входи плати ПВ через контакти роз'єму Х2 блоку УВ Пер 

вводиться ІКМ сигнал, що поступає з секції РС, а через контакти роз'єму 
Х1 плати ПВ вводиться груповий низькочастотний сигнал, що поступає з 
секції СС.  

 
     6.6 Пристрій дистанційного живлення (УДП) 

УДП призначено для отримання і стабілізації постійного струму 
величиною 65 мА при значенні вхідної напруги від 35 до 580 В, 



 63 

необхідного для дистанційного живлення НРП. УДП забезпечує 
відключення дистанційного живлення і сигналізацію при аваріях, а  

 

також дозволяє візуально контролювати величину напруги і струму 
дистанційного живлення. 

УДП має наступні параметри: 
     -  номінальне значення вихідного струму 65 мА; 

     -  сумарна нестабільність вихідного струму не більш 5%; 
     -  значення вихідної напруги (35-545) В; 
     - середньоквадратичне значення напруги пульсації на виході 

пристрою не   більше 2В; 
     -  значення величини споживаного струму не більш: 3,5 А для УДП  
      СЛО-У-1 або 2 А для УДП СЛО-У-2; 
     -  значення вхідної напруги: від 21,6 до 26,4 В для УДП СЛО-У-1 або 
         від 54 до 66 В для УДП СЛО-У-2. 

В пристрій виходу (УВ) є можливість здійснити: 

     -  видимий розрив ланцюга ДП; 
     -  розряд лінії зв'язку на землю; 
     -  подачу в лінію зв'язку напруги зворотньої полярності. 
В пристрої управління і сигналізації (УУС) передбачено два види 

сигналізації: 
      -  з відключенням УДП; 
      -  без відключення УДП; 

Сигналізація з відключенням здійснюється при: 

      -  збільшенні значення вихідного струму до (754) мА  
          (гравіювання «+15%»); 
      -  обриві ланцюга вихідного струму (гравіювання ОБРЫВ); 
      -  перегоранні запобіжника в КУ (гравіювання АВАРИЯ). 
Сигналізація без відключення (гравіювання ТОК ДП) здійснюється при: 

      -  зменшення вихідного струму до значення (583) мА; 

      -  збільшення вихідного струму до значення (723) мА. 
УДП складається з пристрою управління і сигналізації (УУС), 

конвертора керованого (КУ) і пристрою виходу (УВ). 
УДП є високовольтним стабілізатором струму з широким регулюванням 

вихідної напруги.  
 

6.7 Секція сервісного обладнання лінійного тракту (СО-Л) 

В секції СО-Л розташовуються сервісні пристрої СЛО-У в складі: 

 -  пристрій управління загальностійкової сигналізації (плата ОСА, СА); 

     - розмовно-викликаємий пристрій (ПВУ) службового зв'язку (плата 
ГТВ,); 

-  задаючий генератор (ГЗ) СЛО-У (плата ГЗ); 
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-пристрій контролю достовірності в лінії (КДЛ) (плата ПС, УКД, СО); 

Секція службового зв'язку є станційним закінченням обладнання каналу 
службового зв'язку. Секція складається з 2-х напівкомплектів, кожний з 
яких обслуговує один лінійний тракт. Передаюча частина напівкомплектів 
призначена для формування групового сигналу службового зв'язку, що 
складається з сигналів телемеханіки, мовних сигналів, що поступають з 
мікротелефонної трубки, сигналів тонального виклику і сигналів 
службового зв'язку, що проходять транзитом через станцію, і введення 
його в лінійний тракт. Приймальна частина напівкомплекту здійснює 
посилення групового сигналу службового зв'язку, що пройшов по 
лінійному тракту, розділення його на сигнали телемеханіки і службового 
зв'язку, формування сигналів транзиту, а також прийом виклику. 

Секція СС має наступні електричні параметри: 
     - Номінальний вихідний рівень на виході приймальної частини в 

діапазоні частот 0,3-3,4 кГц  –  0 дБ  2 дБ; 

-  Номінальний вхідний рівень на вході передаючої частини - 0 дБ  1 дБ; 
 - Номінальний вхідний опір передаючої частини і вихідне приймальної 

частини – 600 Ом  600 м. 
 

      6.8 Секції регенераторів станційних (РС) 

Секція РС складається з двох ідентичних напівкомплектів, кожний з яких 
призначений для регенерації цифрового сигналу, що пройшов по 
лінійному тракту, формування сигналу передачі лінійного тракту і 
здійснення контролю і сигналізації. До складу напівкомплекту входять 1 
станційний регенератор прийому (РС Пр), 1 станційний регенератор 
передачі (РС Пер) і пристрій контролю і сигналізації (ПКРС), що здійснює 
одночасно формування напруг живлення для РС Пер, РС Пр. 

 
 6.9. Секція телемеханіки (ТМ) 
Секція ТМ призначена для формування команд дистанційного 

керування і контролю обладнання двох лінійних трактів, прийому і 
обробки сигналів відповіді контрольованих пунктів (КП). 

Секція ТМ дозволяє автоматично і в ручному режимі контролювати до 
50 КП і одержувати інформацію: 

     - про достовірність цифрового сигналу при значеннях 10-5; 10-6; 10-7; в 
автоматичному режимі і будь-якому необхідному значенні в ручному; 

        -  про тиск, відкриття кришки, стані датчика води і автоматичної 
установки змісту кабелю під надмірним тиском (АУСКИД) для НРП; 

        -    про наявність прийому і передачі цифрового сигналу у двох 
трактах обслуговуючої станції (ОС). 

     6.10 Джерела вторинного електроживлення СЛО-У 
Електроживлення секції СЛО-У забезпечується двома джерелами 

вторинного електроживлення ИВЭ.П24-5/2.1 (ИВЭ.П60-5/2.1), які вироб- 
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ляють напругу 5 В при струмі до 2 А і платою стабілізатора напруги 
ПСН-24/5-0,5, що виробляє напругу 5 В при струмі до 0,5 А. 

Включення і контроль ИВЭ.П проводиться за допомогою плати 
контролю і сигналізації (ПКС). 

     6.11 Блок штучних ліній (БИЛ) 
БИЛ призначений для перевірки СЛО-У і імітує кабельну лінію. 
В склад БИЛ входить одна плата еквівалента кабелю (АЧ). На лицьовій 

панелі БИЛ розміщено два роз'єми 2РМ, дозволяючі підключати його за 
допомогою перехідних кабелів до СЛО-У. Всередині БИЛ до роз'ємів 
підключений вхідний трансформатор Т1 і вихідний трансформатор Т3 
плати ЭК, забезпечуючі симетричний вхід і вихід БИЛ. 

Три штучні лінії, виконані на R L C елементах, включені послідовно і 
мають сумарне загасання 45 дБ на частоті 4224 кГц. 
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                                      ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N 14 
 
ЛІНІЙНИЙ ТРАКТ АПАРАТУРИ ЦСП ІКМ-480. 
                       СТІЙКА СОЛТ 
 
1. МЕТА РОБОТИ 

Призначення блоків та комплектів, послідовність перевірки технічного 
стану стійки СОЛТ апаратури ІКМ-480                              

    2.ЛIТЕРАТУРА: 
     2.1.Технічна документація (Альбом 1,2,3) 
     3. ПIДГОТОВКА ДО РОБОТИ: 
      3.1. Вивчити загальну методику налагодження та експлуатацiї 
        системи передачi IКМ- 480 та узгодити головний обсяг вимiрювань. 
     3.2. Пiдготувати бланк звiту. 
     3.3. Пiдготувати вiдповiдi на контрольнi питання. 
 
     4.  ОБЛАДНАННЯ 
     4.1. Стiйка кiнцевого обладнання СОЛТ. 
     4.2. Вимiрювальні прилади. 
      
     5. ЗАВДАННЯ 
     5.1. Вивчити конструкцію стiйки СОЛТ. 
     5.2. Включити живлення стійки (крім дистанційного живлення!). 
     5.3. Проконтролювати стан кiнцевого обладнання та обладнання    
          лiнiйного тракту, використовуючи сигнали стійкової сигналiзацiї. 
 
     6. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
    6.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІКМ – 480 

 СОЛТ (СОЛТ-А) входить до складу апаратури третинної цифрової 
системи передачі ІКМ-480 і призначена для організації по одному кабелю 
типу МКТ-4 двох двосторонніх цифрових трактів передачі інформації із 
швидкістю 34,368 Мбіт/с, подачі дистанційного живлення на 
необслуговувані пункти регенерацій тракту, забезпечення телеконтроля і 
сигналізації про стан лінійного тракту і ведення службових переговорів. 

 Електроживлення апаратури здійснюється від джерела постійного 
струму з напругою мінус 24 В (плюс заземлений)  для СОЛТ і мінус 60 В 
(плюс заземлений) для СОЛТ-А. 

 
                  Основні технічні характеристики  
До СОЛТ (СОЛТ-А), в кінцевому пункті (ОП), може бути підключений до 

двох двосторонніх лінійних трактів. Стійка дозволяє організувати до двох 
каналів службового зв'язку і тримати під безперервним контролем чотири 
напрямки лінійного тракту. 

?????%201_14.doc
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      Живлення СОЛТ (СОЛТ-А) здійснюється по трьох фідерах від 
джерела 24 В (60 В).Струм споживання не перевищує: 

для СОЛТ: :по 1 фідеру - 26 А;  для СОЛТ-А : :по I фідеру - 20 А; 
 по 2 фідеру - 28 А;                          по 2 фідеру - 20 А; 
 по 3 фідеру - 4 А;                            по 3 фідеру - 3 А. 
Обладнання ОЛТ 
Цифровий сигнал на стику із СТВГ на еквіваленті навантаження  
 Rо =  (75 -

+0,6) Ом    має наступні параметри: 
- тип сигналу трьохрівневий; 

- амплітуда імпульсу (2,4  0,24) В; 

- тривалість імпульсу (14,4  2,2) нс; 
- час наростання і спаду імпульсу не більше 5 нс; 
- частота проходження імпульсів 34,368 Мгц. 
Цифровий лінійний сигнал на виході ОЛТ на еквіваленті навантаження   

Ro  =  (75  0,8) Ом  має наступні параметри: 
- тип сигналу трьохрівневий; 

- амплітуда імпульсу (3,0  0,2) В; 

- тривалість імпульсу (14,4  1,5) нс; 
- час наростання і спаду імпульсу не більше 5 нс; 
- частота проходження імпульсів 34,368 Мгц; 
Обладнання ДЖ забезпечує: 
вихідна напруга  40 - 1300  В; 
номінальний вихідний струм 200 мА. 
Обладнання СС має в точках підключення низькочастотного каналу 

наступні рівні сигналу: 
для розмовних сигналів 4,3 дБ 
для квітіруючого сигналу 0 дБ 
для сигналів "ОТБОЙ" мінус 4,3 дБ.  

Вхідний і вихідний опір у напрямі лінії (600  60) Ом. Для сигналів 
виклику використовуються частоти 2,2 і 2,46 кГц. Для сигналів квіт і 
контролю каналу використовується   0,8 кГц. Несуча частота каналу ПСС-
ВЧ  12 кГц. 

УДЖСС забезпечує вихідну напругу 10 – 430 В, номінальний вихідний 
струм  20 мА. 

Обладнання ТМУ обслуговує від 1 до 33 БТМ НРП. ТМУ забезпечує: 
- прийом шести сигналів сповіщення і автоматичну індикацію номера 

сигналізуючого НРП і характеру пошкодження; 
 - передачу п'яти сигналів управління обнаружувачами помилок РЛ на 

кожний БТМ секції обслуговування; 
вимірювання коефіцієнта помилок в будь-якому з 33 РЛ в  
діапазоні 10-5 - 10-7. ТМУ дозволяє визначити місце обриву жил 

магістрального кабелю на ділянці обслуговування ТМУ. 
Імпульси на виході ТМУ в лінію мають наступні параметри: 
амплітуда 3 - 5 В; 
тривалість  0,8 - 2   з; 
УДЖ ТМУ забезпечує: 
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вихідна напруга 10- 430  В; 
номінальний вихідний струм 40 мА. 
Обладнання ТММ забезпечує обслуговування до 14 пунктів (два ОП і до 

дванадцяти ОРП) і визначення номера сигналізуючого пункту.  ТММ 
забезпечує: 

- прийом і індикацію восьми сигналів сповіщення про стан лінійних 
трактів обладнання ОРП, власного і протилежного ОП; 

- передачу інформації про стан обладнання власного ОП на 
протилежний ОП. 

ТММ дозволяє визначити місце пошкодження лінії зв'язку або ділянку 
пошкодження телемеханіки з точністю до однієї ділянки ОРП-ОРП. 

Імпульси на виході ТММ мають параметри :  
- амплітуда 24 - 36  В;  
- тривалість 2 - 3 мс; 
- період проходження  38 - 48 мс. 
УДЖ ТММ забезпечує: 
- вихідна напруга  10 - 360 В; 
- номінальний вихідний струм 20 мА. 

 

Склад обладнання СЛО-У апаратури ІКМ -480 

   В стійці обладнання лінійного тракту розміщені: 
Обладнання ОЛТ; 
Обладнання ДЖ; 
Обладнання СС ; 
Обладнання ТМУ; 
Обладнання ТІМ. 
Окрім перерахованого в СОЛТ (СОЛТ-А) розміщується наступне 

допоміжне обладнання: 
обладнання контролю і сигналізації (ОКС), призначене для візуальної 

індикації про стан основних пристроїв, що входять в СОЛТ (СОЛТ-А); 
ввідно-комутаційна панель (ВКП), призначена для з'єднання вхідних і 

вихідних ланцюгів СОЛТ (СОЛТ-А) з лінією і СТВГ; 
панель імітаторів кабельної лінії (ПІКЛ), призначена для введення в 

лінію струму ДЖ і забезпечення нормальної роботи СОЛТ (СОЛТ-А) у 
випадку зменшення довжини пристанційної ділянки  до 900 м (20 дБ); 

обладнання електроживлення стійки, що включає вторинні джерела 
живлення, запобіжники і блок управління. 
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Таблиця 1.1. Склад обладнання СОЛТ ІКМ-420 
 

Функціональна 
приналежність 

Найменування Кількі
сть в 

стійці 

Обладнання 
закін- чення 
лінійного тракту  
(ОЛТ) 

Регенератор станційний прийому  (РСПр) 
Регенератор станційний передачі  (РСП) 
Імітатор лінійного сигналу  (ІЛС) 

2 
2 
2 

Обладнання 
дистанційного 
живлення  (ДЖ) 

Обладнання управління  (УУ) 
Блок виходу  (БВ) 
Обладнання сигналізації і захисту  (УСЗ) 
Конвертер керований  (КУ) 
Обладнання дистанційного живлення телемеханіки 

дільничної  (УДЖТМУ) 
Обладнання дистанційного живлення телемеханіки  

магістральної(УДЖТММ) 
Обладнання дистанційного живлення СЗ  (УДЖСС) 
Обладнання переполюсування  (УП) 

4 
2 
2 
10 
 
1 
 
1 
1 
1 

Обладнання 
службової 

зв'язки  (СС) 

Обладнання розв'язуючий на чотири напрями  (УР-4) 
Підсилювач гучномовця  (УсГ) 
Підсилювач прийому службового зв'язку  (УсПрСС) 
Обладнання постанційного  СЗ (УПСС) 
Фільтр постійного службового зв'язку  (ФПСС) 
Приймач тонального набору  (ПТН) 
Генератор тонального набору  (ГТН) 
Обладнання введення службового зв'язку  (УВСС) 
Обладнання комутації каналу  (УКК-2) 
Блок ліній штучних  (ЧИ-15) 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Обладнання 
телемеханіки 
дільничної  (ТМУ) 

Блок лінійний  (БЛ) 
Блок розподільника сигналів 1  (РС-1) 
Блок розподільника номерів  (РН) 

1 
1 
1 

Обладнання 
телемеханіки магі 
стральної(ТММ)   

Блок входу  (БВх) 
Блок індикації  (БІ) 
Блок генератора  (БГ) 

1 
1 
1 

Обладнання 
контролю і 
сигналізації  
(ОКС) 

Обладнання контролю достовірності  (УКД) 
Блок загальностійкової сигналізації  (БОС) 
Обладнання індикації  (УІ-1) 
Обладнання індикації  (УІ-2) 
Обладнання індикації  (УІ-3) 

2 
1 
2 
1 
1 

Стійка 
обладнання 
лінійного тракту  
(СОЛТ) 

Імітатор кабельної лінії  (ІКЛ) 
Фільтр  дистанційного  живлення  прийому  (ФДЖПр) 
Фільтр  дистанційного  живлення  передачі   (ФДЖП) 
Панель комутації  (ПК) 
Блок управління  (БУ) 
Блок живлення  (СН-24/5) (СН-60/5) 
Блок живлення  (СН-24/12) (СН-60/12) 

4 
2 
2 
1 
1 
7 
2 

 
СОЛТ (СОЛТ-А) виконана у вигляді стандартної шафи розмірами 2600 х 

600 х 225 мм без виступаючих частин. 
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На верхній рамі стійки розташовані клеми живлення: 
 
 
Кл.1 - для підключення фідера мінус 24 В (60 В)(Ф1); 
Кл 2 - для підключення фідера мінус 24 В (60 В)(Ф2); 
Кл 3 - для підключення фідера мінус 24 В (60 В)(ФЗ); 
Кл 4 - для підключення фідерів плюс 24 В (60 В); 
Кл 5 - для підключення захисного заземлення; 
Кл 6 - клема 'Загальний провід', що з'єднується із земляними шинами 

стійки. 
Всі клеми, окрім клеми Кл 5, ізольовані від корпусу стійки. 
На верхній рамі СОЛТ (СОЛТ-А) встановлені лампи: 
"Виклик Ос"; "Дзвонок"; 
"Експлуатаційна несправність"; 
"Технічна несправність". Управління лампами здійснюється в БОС. 

    

 2.2 ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКІВ ТА КОМПЛЕКТІВ  СОЛТ ІКМ-480 

       2.2.1 Функціональна схема СОЛТ (СОЛТ-А) 
Обладнання ОЛТ призначене для передачі від СТВГ в лінійний тракт 

високошвидкісного цифрового потоку з параметрами сигналу на виході, 
забезпечуючими нормальну роботу РЛ, а також для регенерації 
цифрового сигналу, що пройшов  пристанційну ділянку магістралі і 
подальшої передачі його на СТВГ. 

Квазітрійковий лінійний сигнал з виходу. СТВГ поступає на ввідно-
комутаційну панель (ВКП) СОЛТ (СОЛТ-А) і далі на 

контакт ‟‟ВХОД‟‟ роз'єму РСП. В кабелі зв'язку СТВГ і СОЛТ (СОЛТ-А) 
може відбуватися загасання сигналу до 6 дБ на напівтактовій частоті 
(17,164 Мгц). РСП відновлює сигнал, що пройшов сполучну лінію між 
СТВГ і СОЛТ (СОЛТ-А), і транслює його в лінійний тракт через ФДЖП. 

ІКМ-сигнал з лінійного тракту через ФДЖПр поступає на вхідний роз'єм 
РСПр. ФДЖП і ФДЖПр призначені для розділення струмів ДЖ і ИКМ-
сигналу. РСПр відновлює сигнал, що поступає з лінії, і передає його через 
ВПК на СТВГ. 

В блоках РСП і РСПр здійснюється відгалуження вихідних 
інформаційних сигналів, які поступають на УКД. 

При пропаданні інформаційного сигналу від СТВГ передбачено 
автоматичне підключення ІЛС до блоку РСП, ніж забезпечується 
підтримка всього обладнання лінійного тракту в робочому режимі. 

Сигнали про аварію блоків РСП і РСПр поступає в обладнання індикації 
ОЛТ (УІ-1), призначений для візуальної індикації технічної несправності 
блоків і для формування сигналів "Аварія ОЛТ" і "Вкл. дзвінка ОЛТ", які 
транслюються далі в БОС. 

 
      2.2.2 Обладнання  дистанційного живлення (ДЖ) 
Обладнання ДЖ призначене для отримання і стабілізації постійного 

струму, необхідного для дистанційного живлення НРП. 
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ДЖ НРП організовується по кабальних лініях зв'язку і 
здійснюється з кінцевих і проміжних СП. Максимальна відстань між СП 
(секція ДЖ) складає 200 км. Максимальна довжина ділянки регенерації 
3,2км. Максимальне число РЛ на секції  ДЖ - 66. 

Обладнання ДЖ живиться від первинної мережі 24 В (60 В) через блок 
управління. Оскільки в СОЛТ (СОЛТ-А) розміщуються два пристрої ДЖ, 
кожний Обладнання живиться від власного фідера. Вхідні напруги "+" і "-" 
з пристрою ДЖ поступає на ФДЖП і ФДДЖр відповідно для об'єднання з 
інформаційним потоком і живлення РЛ. 

Обладнання ДЖ є високовольтним стабілізатором струму з широтно 
імпульсним регулюванням вихідної напруги. Основу пристрою складають 
блоки КУ, що здійснюють функцію перетворення низької вхідної постійної 
напруги 24 В (60 В) в змінне, а потім назад в постійне, але на більш 
високому рівні. Всього в пристрої є п'ять блоків КУ, сполучених по входу 
паралельно, а по виходу послідовно. Кожний  КУ має на лицьовій панелі 
тумблер, за допомогою якого блок можна включити і відключити.  

 В блоці УСЗ розміщуються лампи виду аварій, а також кнопки з 
гравіюванням ‟‟ПОВЕРНЕННЯ‟‟ і ‟‟РЕЗЕРВ‟‟. Кнопка ‟‟ПОВЕРНЕННЯ‟‟ 
призначена перемикання пристрою ДЖ з роботи від резервного УУ на 
роботу від основного УУ після ремонту або огляду останнього. Кнопка 
"РЕЗЕРВ" призначена для ручного перемикання пристрою ДЖ на роботу 
від резервного УУ з метою перевірки його працездатності при  проведенні 
профілактичних робіт. 

При різних видах аварій в пристрої ДЖ і в ланцюзі навантаження 
вихідного струму на лицьовій панелі блоку УСЗ загоряюця лампи і 
видаються сигнали, трансльовані в БОС.  

 
2.2.3 Обладнання дистанційного живлення дільничної 

телемаханіки  
Дистанційне живлення телемеханіки дільничної здійснюється по 

фантомному ланцюгу, утвореному на симетричних парах кабелю 
МКТ4х1,2/4,6 по системі ‟‟провід-провід‟‟. 

Максимальне число блоків телемеханіки на секції ДЖ складає 66. 
Дистанційне живлення БТМ здійснюється по напівсекціях протяжністю до 
100 км з кінцевих пунктів з обох кінців лінії. 

На кінцевих пунктах встановлені пристрої дистанційного живлення, які 
призначені для отримання і стабілізації постійного струму, необхідного 
для живлення БТМ. Крім того, на УДЖ ТМУ можливі наступні функції: 

забезпечення візуального контролю за струмом і напругою; 
забезпечення різних режимів роботи; 
відключення високої напруги від лінії зв'язку в аварійних ситуаціях; 
сповіщення обслуговуючого персоналу про аварії; 
трансляція в лінію зв'язку напруги зворотної полярності. 
УДЖ ТМУ транслює в Обладнання індикації (УІ-3) сигнал "АВАРІЯ" у 

випадках: 
перегорання запобіжника;  обриву ланцюга струму ДЖ; 
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струму на 15% від номінального спотворення величини вихідного 
значення; 

появи струму витоку більш 2мА. 
Напруга  ДЖ від УДЖ ТМУ подається на ТМУ і далі поступає в лінію для 

живлення БТМ. 
Обладнання дистанційного живлення телемеханіки УДЖ ТММ 

призначене для отримання і стабілізації постійного струму, необхідного 
для дистанційного живлення регенераторів телемеханіки (РГТ). 

Блок УДЖ ТММ виконаний аналогічно блоку УДЖ ТМУ і відрізняється 
від нього тільки значеннями вихідних параметрів. 

Напруга ДЖ від УДЖ ТММ поступає на БВх  ТММ і далі в лінію 
Обладнання дистанційного живлення службового зв'язку УДЖ СС 

призначений для отримання і стабілізації постійного струму, необхідного 
для дистанційного живлення підсилювачів службового зв'язку. 

Блок УДЖСС виконаний аналогічно блоку УДЖ ТМУ. Напруга ДЖ 
поступає на УВСС і далі поступає в лінію. 

 
  2.2.4 Обладнання службового зв'язку 

Службовий зв'язок призначений для здійснення телефонного зв'язку 
між обслуговуваними і необслуговуваними пунктами лінійного тракту. 

В третинній цифровій системі зв'язку, до складу якого входить 
СОЛТ(СОЛТ-А),  передбачено два канали службового зв'язку: 

     - низькочастотний, суміщений канал постанційного і дільничого  
службового зв'язку (ПСС-УСС), організований в смузі частот 0,3 - 3,4  кГц; 

- високочастотний постанційний канал службового зв'язку (ПОС-ВЧ), 
організований в смузі  12 - 16  кГц. 
 Для цих каналів використовується дві симетричні пари кабелю МКТ-4, 

які підведені до роз'ємів Ш35/1, Ш34/1, ШЗЗ/1, Ш32/2 ВКП. З ВКП 
симетричні пари заводяться в блок УВСС.  

 
2.2.5 Обладнання дільничної телемеханіки  
ТМУ забезпечує передачу сигналів сповіщення з НРП на ОП або ОРП і 

сигналів управління обнаружувачами помилок РЛ з ОП або ОРП на НРП, 
а також вимірювання вірогідності помилок РЛ в межах своєї напівсекції 
ДЖ. Обладнання ТМУ складається з пристроїв телемеханіки дільничної, 
встановлюваних в НРП (БТМ), і пристроїв телемеханіки дільничної, 
встановлюваних в ОП або ОРП. 

Сигнали телемеханіки передаються по чотирьох жилах кабелю. 
ТМУ забезпечує прийом шести сигналів сповіщення з автоматичним 

визначенням номера сигналізуючого НРП: 
- тиск в кабелі; 
- відкриття люка або поява води; 
- виклик по службовій зв'язку; 
- тиск в балоні в системі кабельного тиску (СККД); 
- сигнал про перевищення витрати газу в системі СККД; 
- обрив кабелю ВЧ тракту. 
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Обладнання ТМУ у разі обриву жил телемеханіки дозволяє 
визначити місце обриву з точністю до однієї ділянки. 

 Обладнання ТМУ складається з трьох блоків: БЛ - блоку лінійного, РС1 
- блоку розподільника сигналів і РН - блоку розподільника номерів.  

 
   2.2.6  Обладнання магістральної телемеханіки  
Обладнання телемеханіки магістральної забезпечує передачу сигналів 

про стан лінійного тракту з СРП на обидва ОП. Обладнання складається з 
пристроїв, розміщуваних в крайовому пункті (ТММ ОП), пристроїв, 
встановлюваних в обслуговуваних пунктах (ТММ ОРП), регенераторів 
магістральної телемеханіки в НРП (РГТ). 

В СОЛТ (ССЛТ-А) обладнання ТММ здійснює: 
- збір і обробку інформації, що поступала від місцевих датчиків і 

передачу її на протилежний ОП; 
- прийом інформації, що поступає з ОРП і протилежного ОП; 
- переробку і відтворення одержуваної інформації (з даних ОП, ОРП і 

протилежного ОП). 
    
                2.2.7 Обладнання контролю і сигналізації 
Обладнання контролю і сигналізації (ОКС) призначено для  
візуальної та звукової  індикації стану блоків я пристроїв  СОЛТ 

(СОЛТ-А). 
До складу ОКС входять: 
- блок загальностійкової сигналізації (БОС); 
- пристрої контролю достовірності (УКД); 
- пристрої індикації (УІ-1, УІ-2, УІ-3). 
Блоки УКД призначені для візуального контролю коефіцієнта помилок 

прийому ИКМ-сигналу, а також видачі сигналів "Аварія" і "Попередження"  
для забезпечення інформацією пристрою телемеханіки (ТМУ і ТММ). 

 
              2.2.8 Панель імітаторів кабельної лінії 
Панель імітаторів кабельної лінії .(ПІКЛ) призначена для підключення 

до високочастотного тракту штучних ліній і забезпечення нормальної 
роботи СОЛТ (СОЛТ-А) при зменшенні довжини пристанційної ділянки до 
900 м (20 дБ), а також для введення в тракт струму дистанційного 
живлення лінійних регенераторів. ланцюзі живлення решти обладнання 
СОЛТ (СОЛТ-А) по всіх трьох фідерах. 

                                                                                                                         
 
    3. ЗМIСТ ЗВIТУ 
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